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مّثل اعتامد إعالن أبو ظيب يف الدورة الثامنة عرشة للمؤمتر العام 
لليونيدو يف ترشين الثاين/نوفمرب نقطة بارزة يف عام 2019 

 للمنظمة. وكان إعالن ليام لعام 2013 قد جدد 
ً
ومعلام رئيسيا

والية اليونيدو وحدد التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة 
ووضع األساس للهدف 9 من أهداف التنمية املستدامة. وجاء 
إعالن أبو ظيب ليعيد تأكيد الوالية الواضحة للمنظمة ويعطي 

توجهيات بشأن كيفية امليض قدما يف العقد األخري من خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030. وقد أبرزت الدول األعضاء ما 

تضطلع به اليونيدو من أدوار مهنا كمنرب لتعاون القطاع اخلاص 
وكميرس يف الثورة الصناعية الرابعة. 

وقد بات من الواضح أكرث من أي وقت مىض أن تغري 
املناخ والتنمية الشاملة واملستدامة ميثالن أكرث جماالت العمل 

إحلاحا يف عرصنا احلايل. فقد كانت السنوات من 2015 إىل 
2019 هي األكرث حرارة عىل اإلطالق. ونزول الشباب يف مجيع 

أحناء العالم إىل الشوارع واألحوال اجلوية القاسية والكوارث 
الطبيعية تذكرنا بالطابع امللّح ألزمة املناخ اليت ترتك أكرب 

الرضر عىل أفقر الناس. والقضية احلاسمة األخرى يف عرصنا 
هي استمرار الفقر املدقع وتفاقم عدم املساواة فيام بني البلدان 

وداخلها. 
وكام أن هذه التحديات الرئيسية مرتابطة، فإن حلولها 

مرتابطة هي أيضا. والتنمية الصناعية الشاملة للجميع 
واملستدامة جزء هام من احلل، وما ترتكه من آثار إجيابية عىل 

هتيئة فرص العمل وتوليد الدخل وحتقيق النمو االقتصادي 
واإلدماج االجتامعي واضحة للعيان. ويف الوقت نفسه، تؤدي 

 يف التصدي ألزمة املناخ من خالل استخدام 
ً
 هاما

ً
الصناعة دورا

املوارد عىل حنو أكرث استدامة فضاًل عام تقدمه من حلول 
مبتكرة ومستدامة يف جمال الطاقة ميكهنا أن توفر فرص عمل 

خرضاء. 
فة  وتعكف اليونيدو، بصفهتا منظمة األمم املتحدة املكلَّ

بالتصدي لتحديات التنمية املعقدة من خالل حتقيق التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، عىل حتسني أثر أنشطهتا 

الرامية إىل احلد من الفقر وعدم املساواة مع محاية البيئة. وال 
نزال، بفضل الدعم املايل والسيايس القوي الذي حنظى به من 
الدول األعضاء ومن رشكائنا، ملزتمني بقيم الكفاءة والفعالية 

والتوجه حنو حتقيق النتاجئ والشفافية.
وحنن نرفع التقارير عن اإلجنازات اليت حققناها يف عدة 
جماالت يف عام 2019 وعن التقدم الذي أحرزناه يف الهنوض 

بالهدف اإلداري املتمثل يف "التكامل والتوسع". ويعد برنامج 
 يف هذا الصدد، حيث ينسق 

ً
الرشاكة القطرية مثااًل بارزا

خمتلف مصادر املوارد للهنوض بالتنمية الصناعية الشاملة 
للجميع واملستدامة وغريها من أهداف خطة عام 2030. 

 يف املرحلة التجريبية 
ً
 جيدا

ً
وبينام حترز الربجمة والتنفيذ تقدما

من برامج الرشاكات القطرية، جند أن حمفظة تلك الربامج 
قد توسعت لتصل إىل 10 بلدان خالل عام 2019، مبا يف ذلك 

عملية دعم أهداف التصنيع يف رواندا وزامبيا وكوت ديفوار 
ومرص. 

تمهيد 
من المدير العام



v 

 مهاًم لليونيدو بوصفها الوكالة الرائدة 
ً
وقد كان عام 2019 عاما

للعقد الثالث للتنمية الصناعية يف أفريقيا. فخالل العام الذي 
عقد فيه مؤمتر طوكيو الدويل السابع املعين بالتنمية يف أفريقيا، 

ويف ظل رئاسة اليابان ملجموعة العرشين اليت واصلت العمل 
املتعلق بالتنمية الصناعية يف أفريقيا، دعونا إىل إجراء حتول 

هيكيل وتصنيع مستدام يف القارة األفريقية. وبالتوازي مع اجلهود 
الرامية إىل امليض قدما يف تنفيذ العقد الثالث للتنمية الصناعية 

ألفريقيا، اعُتمدت أيضا يف عام 2019 اسرتاتيجية الدول اجلزرية 
الصغرية النامية لفرتة 2019-2025 وإطار اليونيدو االسرتاتييج 

للرشاكة مع البلدان املتوسطة الدخل.
ومن حيث حجم اخلدمات املقدمة، يرسين إبالغكم بأن 

قيمة جمموع أنشطة التعاون التقين اليت اضطلعنا هبا بلغت 190.3 
مليون دوالر يف عام 2019، ويتجاوز هذا املبلغ بكثري متوسط 
السنوات اخلمس املاضية. ويف الوقت نفسه، سجلنا تربعات 
لتنفيذ الربامج قدرها 154.7 مليون دوالر، مصدر أكرث من 

ثلثهيا من املاحنني احلكوميني واالحتاد األورويب. ولزيادة توضيح 
مساهمة اليونيدو يف النتاجئ اإلنامئية وما ترتكه من أثر غري األرقام 

املالية، تستخدم هذه الطبعة من التقرير السنوي مؤرشات 
جديدة لألساس املرجعي لإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء. 
وإنين ألقدر حقا الدعم املستمر الذي تقدمه دولنا األعضاء 

ورشكاء التمويل، فضال عن الثقة اليت يضعها رشكاؤنا يف املنظمة. 
ولقد رسرت مبالحظة روح التعاون والدعم القوية لدى املشاركني 
يف الدورة األخرية للمؤمتر العام، حيث متت املوافقة عىل الربنامج 

واملزيانيتني لفرتة السنتني 2020-2021 وسائر القرارات 
واملقررات الهامة.

وعندما أنظر إىل العام املايض، أشعر بالتفاؤل إزاء التطورات 
واإلجنازات اإلجيابية العديدة. ولكين أدرك يف الوقت نفسه 

 ما زال أمامنا لتحقيق أهداف خطة عام 2030 
ً
أن عماًل كثريا

وجعل كوكبنا مزدهرا وصحيا ميكن فيه جلميع الناس أن يعيشوا 
حياة منتجة ومفعمة باحليوية، وال يتخلف فيه أحد عن الركب.

لي يون، المدير العام لليونيدو
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أمكن خفض 49 مليون 
طن من مكافئ ثاني أكسيد 

الكربون وأكثر من 000 90 طن 
من الملوثات بفضل مساهمة 

اليونيدو في عام 2019.

 تشارك اليونيدو في
 81 فريقًا قطريًا لألمم 

المتحدة )2019(

 لجنة البرنامج 
والميزانية

مجلس التنمية 
الصناعية المؤتمر العام

بلغت قيمة أنشطة 
التعاون التقين المنفذة 

 في عام 2019
190.3 مليون دوالر.

نشئت اليونيدو في عام 
ُ
أ

1966، وأصبحت وكالًة 
صًة من وكاالت األمم  متخصِّ

المتحدة في عام 1985

 لدى المنظمة،
في 31 كانون األول/

 ديسمبر 2019،
 170 دولًة

عضوًا.

 84.1 مليون يورو 
ميزانيتا اليونيدو العادية 

والتشغيلية )النفقات( 
في عام 2019.

ا  671 موظفًا إلى جانب 426  1 استشاريًّ
بموجب عقود اتفاقات الخدمة الفردية من 
139 بلدًا )في 31 كانون األول/ديسمبر 2019(.

يعمل لدى اليونيدو

57% موظفون 43% موظفات

بلغت مساهمات اليونيدو 
في نظام منسقي األمم 

المتحدة المقيمين، 
اليت وافقت عليها الدول 
األطراف، 817 789 دوالر 

لعام 2019، و 121 637 2 دوالر 
لعام 2020.

 لي يون 
هو المدير العام لليونيدو 
منذ حزيران/يونيه 2013، 

وأعاد المؤتمر العام تعيينه 
مديرًا عامًا لفترة ثانية 

مدتها 4 سنوات في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2017.

154.7 ماليين دوالر صافي 
التبرعات في عام 2019 من 

أجل تنفيذ المشاريع، حيث 
تبلغ قيمة حافظة المشاريع 

قيد اإلعداد 586.6 مليون 
دوالر.

نفذت مشاريع 
في 125 بلدًا في 

عام 2019

 لدى اليونيدو مكاتب لترويج االستثمار 
والتكنولوجيا في تسعة أماكن )بون، بيجين، 

روما، سول، شنغهاي، طوكيو، الغوس، المنامة، 
موسكو(. هناك مراكز إقليمية للطاقة 

المستدامة في ثمانية مواقع وهي: )براي 
بريدجتاون وسان سالفادور والقاهرة وكاتماندو 

وكامباال ونوكوألوفا ووندهوك( وتبرم اليونيدو 
شراكات مع 65 مركزًا من المراكز الوطنية 

لإلنتاج األنظف التابعة للشبكة العالمية لإلنتاج 
األنظف والمّتسم بكفاءة استخدام الموارد.

لدى اليونيدو، عالوة على مقرها الكائن في 
فيينا، مكاتب اتصال في بروكسل وجنيف 

ونيويورك.

وتتألف شبكتها الميدانية من 48 مركزًا 
ا، تغطي ا وُقطريًّ ا ومكتبًا إقليميًّ  إقليميًّ

156 بلدًا.

يجتمع 27 عضوًا
مرة كل عام

ستعقد الدورة العادية المقبلة
15-16 حزيران/يونيه 2020

يجتمع 53 عضوًا
مرة كل عام

ستعقد الدورة العادية المقبلة
23-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

تجتمع كافة الدول األعضاء
مرة كل سنتين

ستعقد الدورة العادية المقبلة
 من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى

3 كانون األول/ديسمبر 2021

was established in 1966  
and became a specialized 
agency of the United 
Nations in 1985

UNIDOUNIDO

LI Yong 
has been the Director 
General of UNIDO since 
June 2013, and was 
reappointed for a second 
four-year term by the 
General Conference in 
November 2017.
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53 Members
Meets once a year
Next regular session
23–25 November 2020

All Member States
Meets every 2 years
Next regular session
29 November–3 December 2021 

All Member States
Meets every 2 years
Next regular session
29 November–3 December 2021 

27 Members
Meets once a year
Next regular session 
15–16 June 2020

27 Members
Meets once a year
Next regular session 
15–16 June 2020

www.unido.org/member_states 

As at 
31 December 2019, 
the Organization has
170 Member 
States 

General 
Conference

Industrial 
Development 
Board

Programme 
and Budget 
Committee

UNIDO employs 
671 sta� members as well as 
1,426 consultants on ISA contracts from 
139 countries (as at 31 December 2019)

43% 43% 57% 57% 

€84.1 million  
regular and operational 
budget (expenditure) 
of UNIDO in 2019

UNIDO contribution to the 
United Nations resident 
coordinator system 
approved by Member States 
for 2019: $789,817, 
for 2020: $2,637,121

In addition to its Headquarters 
in Vienna, UNIDO has liaison o�ces in 
Brussels, Geneva and New York. 

Its �eld network consists of 48 regional 
hubs, and regional and country o�ces 
covering 156 countries. 

 

UNIDO maintains Investment and Technology 
Promotion O�ces in 9 locations (Beijing, 
Bonn, Lagos, Manama, Moscow, Rome, Seoul, 
Shanghai and Tokyo). Regional sustainable 
energy centres exist in 8 locations 
(Bridgetown, Cairo, Kampala, Kathmandu, 
Nuku’alofa, Praia, San Salvador and 
Windhoek). UNIDO partners with 65 National 
Cleaner Production Centres of the Global 
Network for Resource E�cient and Cleaner 
Production (RECPnet). 

The value of technical 
cooperation delivery 
in 2019 amounted to 
$190.3 million

$154.7 million
net voluntary contributions 
in 2019 for project
implementation, with a total 
portfolio of projects in 
hand of $586.6 million

Projects 
implemented 
in 125 
countries 
in 2019

49 million tons of 
CO2-equivalent and over 
90,000 tons of pollutants 
reduced with UNIDO 
contribution in 2019

UNIDO participates in 
81 United Nations 
country teams 
(2019)
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برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى
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يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة
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بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى
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The primary objective is the promotion of  
INCLUSIVE AND SUSTAINABLE 

INDUSTRIAL DEVELOPMENT (ISID) 
in developing countries and economies in transition

• TECHNICAL COOPERATION

• ANALYTICAL AND POLICY ADVISORY SERVICES

• NORMATIVE FUNCTIONS, STANDARDS AND QUALITY-RELATED ACTIVITIES

• CONVENING FOR KNOWLEDGE TRANSFERS, PARTNERSHIPS AND NETWORKING

CREATING 
SHARED 

PROSPERITY

SAFEGUARDING 
THE ENVIRONMENT

SAFEGUARDING 
THE ENVIRONMENT

ADVANCING 
ECONOMIC 

COMPETITIVENESS

STRENGTHENING 
KNOWLEDGE

AND INSTITUTIONS

Over 736 million people live in 
extreme poverty, 413 million in 
sub-Saharan Africa

Youth are 3 times more 
likely to be unemployed 
than adults

Real GDP growth in 
LDCs 4.8% annually 
(2010–2017), 
less than the 7% target

2019 was the second 
hottest year on record 
since 1850

5 times: resource use in 
developing countries for 
the same economic output 
as industrialized countries

SOME OF THE 
DEVELOPMENT 
CHALLENGES FACING 
THE WORLD

PROGRAMME FOR COUNTRY PARTNERSHIP (PCP): 

IMPLEMENTATION PROGRAMMING EARLY PROGRAMMING

ETHIOPIA

SENEGAL

PERU

MOROCCO

CAMBODIA

KYRGYZSTAN

CÔTE D'IVOIRE

EGYPT

RWANDA

ZAMBIA

European 
Union
$25.2

Global Environment 
Facility (GEF)
$28.2

  

Multilateral 
Fund (MLF)
$16.1

TOP FUNDING PARTNERS FOR UNIDO PROGRAMMES AND PROJECTS IN 2019 (in millions)

Japan
$16.8

Switzerland
$9.2

Italy
$8.7

Sweden
$7.6

China
$5.5

Germany
$4.1

Norway
$3.0

Austria
$1.9

Morocco
$1.7

Republic 
of Korea

$1.7

Industrialization in LDCs is too 
slow to meet the 2030 targets. 
Manufacturing value added per 
capita: $132 in LDCs, $5,469 in 
industrialized economies

840 million people without 
electricity, mostly in 
sub-Saharan Africa
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بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان
$ 16.8

قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

$25.2

$28.2

$16.1

$16.8 $9.2 $8.7 $7.6 $5.5 $4.1 $3.0 $1.9 $1.7
$1.7

راوندا

زامبيا

كوت ديفوار

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

المغرب

مرحلة البرمجة

برنامج الشراكة الُقطرية:

مرحلة التنفيذمرحلة البرمجة
قيرغيزستان

كمبوديا

بعض التحديات 
اإلنمائية اليت 
تواجه العالم

يعيش أكثر من 736 مليون شخص في فقر 
مدقع، منهم 413 مليون في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى

الشباب أكثر عرضة للبطالة 
بثالث مرات من الكبار

بلغ معدل نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي في أقل 
البلدان نموًا 4.8 في المائة 

سنويًا )2010-2017(، وهو أدنى 
من الهدف المحدد بنسبة 7 

في المائة

تستخدم البلدان النامية 5 أضعاف 
الموارد اليت تستخدمها البلدان 

الصناعية للحصول على نفس الناتج 
االقتصادي

كان عام 2019 ثاني أكثر األعوام 
حرارة على اإلطالق منذ 

عام 1850

التصنيع في أقل البلدان نموًا بطيء جدًا بحيث 
ال يمكن تحقيق أهداف خطة عام 2030، إذ تبلغ 

القيمة المضافة الصناعية للفرد في أقل البلدان 
نموًا 132 دوالرًا، في حين أنها تبلغ 469 5 دوالرًا 

في االقتصادات الصناعية

يعيش 840 مليون شخص بدون كهرباء، 
معظمهم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى
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يتمثل الهدف الرئييس في 
 تعزيز التنمية الصناعية الشاملة

 للجميع والمستدامة
في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة 
التنافسية االقتصادية

تعزيز المعارف 
والمؤسسات

جمهورية 
كوريا
$ 1.7

المغرب
$ 1.7

النمسا
$ 1.9

النرويج
$ 3.0

ألمانيا
$ 4.1

الصين
$ 5.5

السويد
$ 7.6

إيطاليا
$ 8.7

سويسرا
$ 9.2

اليابان

 االتحاد
قائمة أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام 2019 )بالماليين(األوروبي

 مرفق 
البيئة العاليم

 بروتوكول 
مونتريال

• التعاون التقين
• توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات

• الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
• عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي

تعزيز التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

 تحقيق الرخاء
 المشترك

 حماية
البيئة

 االتحاد
األوروبي

$ 25.2

 مرفق 
البيئة العاليم

$ 28.2

 بروتوكول 
مونتريال

$ 16.1



 حتقيق الرخاء املشترك  •  األنشطة اإلنتاجية والوظائف الالئقة • توليد الدخل •

عدم تخلف أحد عن الركب

القيمة املضافة للمنتجات الزراعية • كفاءة استخدام املوارد • تخفيف خسائر ما بعد 

احلصاد • األمن الغذائي • السالمة الغذائية

 احلد من التلوث • الصحة والسالمة • اإلنتاج احمللي 

لألدوية األساسية 

 التدريب التقني واملهني • ثقافة تنظيم املشاريع • املعرفة من أجل العمالة •

توفير فرص العمل الالئق للشباب

املساواة بين اجلنسين • تمكين املرأة • مباشرة املرأة لألعمال احلرة • احلصول على 

املوارد • تكافؤ فرص الدخل

نقل التكنولوجيات • أفضل املمارسات • اإلدارة السليمة للمياه • كفاءة استخدام 

املوارد • إدارة املياه املستعملة

 تعزيز كفاءة استخدام الطاقة • احلصول على الطاقة املتجددة بأسعار معقولة •

النمو املنخفض الكربون واملنخفض االنبعاثات

التحول الهيكلي والنمو االقتصادي • القيمة املضافة والتجارة • التنويع االقتصادي • 

تهيئة فرص عمل الئقة 

 التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة • االبتكار • البنية التحتية • الثورة

الصناعية الرابعة

 فرص توليد الدخل • سد فجوات عدم املساواة • التماسك االجتماعي والتنقل •

اإلدماج للجميع • املبادرات املناصرة للفقراء

 الصناعات واملدن الذكية • القدرة التنافسية الصناعية احلضرية واملناطق •

تعزيز األعمال التجارية احمللية 

االقتصاد الدائري • اإلنتاج األنظف • الصناعات اخلضراء • كفاءة استخدام املوارد • 

االستهالك واإلنتاج املستدامان

احلد من انبعاثات غازات الدفيئة • التكنولوجيات واملمارسات املقتصدة يف استهالك 

املوارد • اإلنتاج األنظف

اإلدارة السليمة للمياه • اقتصاد احمليطات املستدام • حماية النظم اإليكولوجية 

الساحلية والبحرية

حتسين سبل العيش يف الريف • اإلنتاج الزراعي املستدام • االستخدام الفعال 

واملستدام للموارد الطبيعية

 السالم والتنمية • التمكين واالستقرار • تعزيز

املؤسسات الوطنية • األمن البشري

 التعاون الدويل • الشراكات • مشاركة القطاع اخلاص • تشجيع االستثمار •

التعاون فيما بين بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
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 األنشطة العالمية لتعزيز التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة

م خطة التنمية املستدامة لعام 2030 تسليمًا واضحًا بالدور البالغ األهمية للتنمية الصناعية الشاملة  تسلِّ
للجميع واملستدامة وبمساهمة اليوني�دو يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد أطلقت أحداث رفيعة 
املستوى، مثل مؤتمر القمة بشأن أهداف التنمية املستدامة ومؤتمر قمة العمل املنايخ، نداء عامليا للعمل 

على القضاء على الفقر واجلوع، مع حماية كوكبن�ا من التدهور البييئ. وتتقاسم اليوني�دو املعارف واخلربات 
الفني�ة يف مجموعة من األحداث املهمة، جتمع أصحاب املصلحة املعنيني وتوفر منربًا للمناقشات، وتسهم 
املنظمة أيضًا على املستوى العاليم من خالل نشر اإلحصاءات وغريها من املنتجات املعرفية اليت تنهض 

بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة. وتعمل املنظمة على حنو وثيق مع شركائها من أجل 
التصدي لتحديات اليوم املعقدة.



اجتماع جملس الرؤساء التنفيذيين، أيار/مايو 2019

مؤتمر القمة العاليم 
المعين بالصناعات 

التحويلية على الصعيد 
العاليم  

أصوات الجزر
خيارات عالمية

مسار ساموا، استعراض 
نصف المدة  

العقد الثالث للتنمية 
الصناعية ألفريقيا  

العمل المناخي

تقرير اليونيدو السنوي 22019

 تقديم التقارير إلى المنتدى السيايس
الرفيع المستوى

أعد جملس التنمية الصناعية، استجابًة لدعوة من رئيس املجلس 
االقتصادي واالجتامعي، وثيقة مدخالت من أجل دورة املنتدى 

السيايس الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة يف متوز/
 مع موضوع املنتدى لعام 2019، "متكني 

ً
يوليه 2019. وانسجاما

الناس وضامن الشمول واملساواة"، استعرضت تلك الوثيقة تنفيذ 
أهداف التنمية املستدامة 4 و8 و10 و13 من منظور والية املنظمة 

بشأن التعجيل بتحقيق تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة 
والهنوض بالهدف 9 من أهداف التنمية املستدامة. وأبرزت ورقة 

مقدمة من جملس التنمية الصناعية دور التنمية الصناعية الشاملة 
للجميع واملستدامة يف متكني الصناعات من اعتامد ممارسات 

تسهم يف التنمية القليلة االنبعاثات والقادرة عىل التكيف مع تغري 
املناخ، وتعزيز القدرة املؤسسية واحلد من عدم املساواة، وهتيئة 

فرص عمل خرضاء، وزيادة فرص احلصول عىل الطاقة النظيفة 
والتعليم العايل اجلودة. وعالوة عىل ذلك، ُعقد مؤمتر القمة املعين 

بأهداف التنمية املستدامة )املنتدى السيايس الرفيع املستوى 
املعين بالتنمية املستدامة حتت رعاية اجلمعية العامة( يف أيلول/
سبتمرب بوصفه أول مؤمتر قمة لألمم املتحدة يعىن بأهداف التنمية 

املستدامة منذ اعتامد خطة عام 2030 يف عام 2015. 

  2

وإضافة إىل مؤمتر القمة املعين بأهداف التنمية املستدامة 
واملناقشة العامة للجمعية العامة، شارك قادة العالم أيضا يف 

سلسلة من مؤمترات القمة واالجتامعات الرفيعة 
املستوى لتعزيز العمل بشأن تغري املناخ والتعجيل 

بإحراز تقدم عىل صعيد التنمية املستدامة. وقد 
اسرتعى مؤمتر قمة األمم املتحدة للعمل املنايخ 

 برضورة 
ً
 مزتايدا

ً
 وأظهر اعرتافا

ً
 خاصا

ً
اهتامما

التعجيل بوترية العمل املتعلق باملناخ. 

27 أيلول/سبتمرب

ل  مهمة إجراء حتوُّ
يف حياة أهل اجلزر! 

شبكة مراكز الطاقة 
املستدامة اإلقليمية 

للدول اجلزرية 
الصغرية النامية 

25 أيلول/سبتمرب

مؤمتر القمة العاليم 
املعين بالصناعات 

التحويلية عىل 
الصعيد العاليم: وضع 
معايري لرقمنة سالسل 

قيمة شاملة للجميع 
ومستدامة 

23 أيلول/سبتمرب

العقد الثالث للتنمية 
الصناعية ألفريقيا: 

مسار تعزيز التصنيع 
يف الثورة الصناعية 

الرابعة

23 أيلول/سبتمرب

املدن املستدامة: مراكز 
العمل املنايخ واالبتكار

23 أيلول/سبتمرب

منتدى القطاع 
اخلاص: االلزتامات 

املتعلقة حبرص ارتفاع 
 
ً
درجة احلرارة عامليا

بـ 1.5 درجة مئوية يف 
املستقبل

22 أيلول/سبتمرب

ترسيع نرش 
التكنولوجيا الالزمة 

لتعزيز تصنيع قليل 
اإلنبعاثات

Third Industrial Development 
Decade for Africa 2016-2025

IDDA3

مشاركة اليونيدو أثناء تنظيم األسبوع الرفيع املستوى، أيلول/سبتمبر 2019



إصالح منظومة األمم المتحدة اإلنمائية

تتبىن اليونيدو رؤية خطة عام 2030، وهي ملزتمة الزتاما تاما بتعزيز 
منظومة األمم املتحدة اإلنامئية والتدابري اجلامعية اليت تتخذها دعام 

ألهداف التنمية املستدامة. وتؤيد اليونيدو عملية اإلصالح اليت 
اسهتلت بقرار اجلمعية العامة 72/ 279، بوصفها حتوال بعيد املدى 

هيدف إىل زيادة متاسك وتنسيق التعاون فيام بني الوكاالت. 
ويف عام 2019، واصلت اليونيدو اإلسهام يف تنفيذ عملية 

اإلصالح بصفهتا عضوا يف جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة 
مع أفرقهتا األربعة املعنية بالنتاجئ االسرتاتيجية وخمتلف األفرقة 

العاملة األخرى. ودعمت اليونيدو إعداد وثائق رئيسية مثل إطار 
املساءلة املتبادلة وإطار األمم املتحدة املتجدد للتعاون يف جمال 

التنمية املستدامة وإطار التقييم القطري املشرتك واستعراض 
املكاتب املتعددة األقطار. وقدمت املنظمة أيضا مدخالت يف 
 يف 

ً
وثيقة توجهيية بشأن التحول االقتصادي، وهي تسهم حاليا

عمل شبكة االقتصاديني التابعة لألمم املتحدة اليت أنشأهتا إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتامعية التابعة لألمم املتحدة. 

وبقيت الدول األعضاء عىل اطالع باملستجدات بفضل 
اإلحاطات اإلعالمية بشأن عملية اإلصالح، مبا يف ذلك بشأن ما 
يتعلق بالفريق العامل غري الرسيم املعين باملسائل املتصلة بلجنة 

الربنامج واملزيانية وعدة وثائق ألجهزة تقرير السياسات التابعة 
لليونيدو. 

المشورة والبحوث بشأن السياسة الصناعية

تعمل اليونيدو كميرسِّ عاليم لتوفري املعارف واملشورة بشأن 
السياسات واالسرتاتيجيات الرامية إىل حتقيق تنمية صناعية 
شاملة للجميع ومستدامة، ومن ثم فهي تدعم الدول األعضاء 

بنتاجئ البحوث ذات الصلة واملشورة السليمة يف جمال السياسات. 
وتتمثل النقاط البارزة األربع يف هذا املجال يف تقرير التنمية 

الصناعية؛ ومنصة التحليالت الصناعية، وهي أداة مبتكرة 
تتضمن بيانات عن مؤرشات خمتارة للتنمية الصناعية؛ والدراسة 

التشخيصية بشأن برنامج الرشاكة القطرية يف مرص؛ فضاًل 
عن حتديث جمموعة أدوات حتسني جودة السياسات الصناعية 
)EQuIP( بإضافة نامئط تتعلق بالتخفيف من آثار تغري املناخ 

والثورة الصناعية الرابعة واملساواة بني اجلنسني. 

وقد أسهمت اليونيدو، بالتعاون مع مؤسسات رشيكة، يف 
إصدار منشورات حبثية، مثل منشور "إدماج الرشكات الصغرية 

واملتوسطة يف جنوب رشق آسيا يف سالسل القيمة العاملية"، 
الذي شاركت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف 
تأليفه، واملنشور املشرتك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي ومنظمة التجارة العاملية املعنون "ملحة موجزة عن 

املعونة من أجل التجارة لعام 2019"، ومنشور "مؤرش النمو 
األخرض" الصادر عن املعهد العاليم للنمو األخرض، ومنشور 

"تعزيز تطوير سالسل القيمة العاملية من خالل مبادرة احلزام 
والطريق".

وقدمت اليونيدو الدعم حلكومات إثيوبيا ومجهورية تزنانيا 
املتحدة ومجهورية فزنويال البوليفارية وعامن وفييت نام وكمبوديا 

وكوبا والكويت يف تصميم وتنقيح وتنفيذ اسرتاتيجيات وسياسات 
صناعية وتدخالت بشأن تطوير سالسل القيمة. وُقدمت أنشطة 

تنمية قدرات لواضعي السياسات يف اجلنوب األفريقي ورشق 
أفريقيا، وألعضاء برنامج التعاون االقتصادي اإلقلييم آلسيا 

الوسطى، ولكل من إندونيسيا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
وكمبوديا والفلبني.
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اإلحصاءات 

واصلت اليونيدو يف عام 2019 إنتاج ونرش منتجات اإلحصاءات 
الصناعية العاملية، مبا يف ذلك احلولية الدولية لإلحصاءات 

الصناعية 2019، والنظرة اإلحصائية عىل عالم التصنيع 2019، 
والتقرير الفصيل عن اإلنتاج الصناعي العاليم. 

وبالنظر إىل والية اليونيدو القامئة منذ زمن طويل لتعهد 
اإلحصاءات الصناعية يف مجيع أحناء العالم ودورها الفريد يف 

نظام اإلحصاءات الدويل، تضطلع املنظمة بدور الوكالة الوصية 
عىل ستة مؤرشات ذات صلة بالصناعة ضمن إطار الهدف 9 من 

أهداف التنمية املستدامة. وتقدم املنظمة، عىل وجه التحديد، 
 بشأن القيمة املضافة الصناعية، والعاملة يف الصناعة، 

ً
أرقاما

والصناعات الصغرية، وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون، 
والصناعة املعتمدة عىل التكنولوجيا املتوسطة واملتقدمة. وتزود 

اليونيدو قاعدة البيانات العاملية ملؤرشات أهداف التنمية 
املستدامة بالبيانات ذات الصلة، وقد نرشت تقريرا مرحليا يعد 
كل سنتني عن املؤرشات اإلحصائية للتصنيع الشامل واملستدام 

يف عام 2019.
وتوفر اليونيدو بيانات ورسديات لتقرير األمني العام 

عن أهداف التنمية املستدامة لعام 2019، والطبعة اخلاصة 
لتقرير األمني العام عن التقدم املحرز يف حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة لعام 2019، وكذلك املخطط املرحيل ألهداف التنمية 
املستدامة لعام 2019.

ونرشت اليونيدو، كمنَتج حتلييل، طبعة جديدة من   
تقرير األداء الصناعي التنافيس، الذي يقدم معلومات عن 

مؤرشات األداء والرتب من حيث األداء الصناعي التنافيس 
، وأضيف إليه ألول مرة مؤرش انبعاثات ثاين 

ً
فيام خيص 150 بلدا

ل. أكسيد الكربون املعدَّ
ويف كانون األول/ديسمرب، استضافت اليونيدو حلقة عمل 

ملمثيل املكاتب اإلحصائية الوطنية بشأن البيانات واإلحصاءات 
من أجل إجراء استعراضات وطنية طوعية قامئة 

ذت اليونيدو خالل العام مشاريع  عىل األدلة. ونفَّ
تعاون تقين متعلقة باإلحصاءات الصناعية يف 
األردن وعامن وكمبوديا وكوبا واململكة العربية 

السعودية. 

مشاركة اليونيدو في آلية تيسير التكنولوجيا 
تواصل اليونيدو اإلسهام يف أعامل آلية تيسري التكنولوجيا وأعامل 
فريق العمل املشرتك بني الوكاالت التابع لها املعين بتسخري العلم 

والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة. 
وفيام يتعلق بآلية تيسري التكنولوجيا، شاركت اليونيدو يف تنظيم 

حدث جانيب بشأن "الرشاكات اإلنامئية ملعاجلة املعوقات 
املؤثرة عىل االبتكار والتعليم والبيئة" مع حكومة املغرب ومركز 

البحوث املشرتك التابع للمفوضية األوروبية يف املنتدى الرابع 
طلع املشاركون 

ُ
للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف أيار/مايو. وأ

عىل املبادرات اليت تسد الثغرات يف القدرات للتمكني من اعتامد 
أدوات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتوسيع نطاق استخدامها 

من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ويف سياق فريق 
العمل املشرتك بني الوكاالت املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا 
واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة، قدمت اليونيدو 

إرشادات موضوعية يف حلقة عمل نظمت لواضعي السياسات يف 
أمريكا الالتينية يف بنام، وأسهمت يف وضع مهنجية خرائط طريق 
يف جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك اختيار بلدان 

رائدة لهذه املبادرة. ودعام لبناء الرشاكات، ألقت اليونيدو كلمة 
رئيسية يف املؤمتر األورويب السابع املعين بأحباث وتطوير الرشكات 

واالبتكار.

التواصل مع مجموعة العشرين

واصلت اليونيدو، برئاسة اليابان، عملها عىل دعم الفريق 
العامل املعين بالتنمية التابع ملجموعة العرشين، فساهمت يف 

املداوالت املتعلقة بالتنمية االقتصادية والصناعية يف أفريقيا. 
 عن التقدم الذي أحرزه 

ً
ويف عام 2019، أعدت اليونيدو تقريرا

الفريق املعين بتنفيذ مبادرة جمموعة العرشين بشأن "دعم 
" اليت بدأ تنفيذها يف عام 

ً
التصنيع يف أفريقيا وأقل البلدان نموا

2016. وباستخدام املهنجيات النظرية والتطبيقية، يتتبع التقرير 
االستعرايض التقدم املحرز يف التصنيع ويحدد السياسات 

والتحديات والفرص املتاحة يف املستقبل، مبا فهيا تلك الناشئة 
 يف تقرير 

ً
عن الثورة الصناعية الرابعة. وترد نتاجئ التقرير أيضا
أوساكا الشامل للمساءلة عن االلزتامات اإلنامئية 

اليت تعهدت هبا جمموعة العرشين، الذي يستعرض 
التقدم املحرز منذ اعتامد خطة عمل جمموعة 

العرشين يف عام 2016.
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اليونيدو في نيويورك

يعمل مكتب اليونيدو يف نيويورك كمركز تنسيق بشأن مسائل األمم 
املتحدة اليت تعين اليونيدو، فيدعو إىل تسخري التنمية الصناعية 

الشاملة للجميع واملستدامة يف القضاء عىل الفقر وحتقيق سائر 
أهداف التنمية املستدامة. ويسعى املكتب إىل حتقيق ذلك من 
خالل التواصل مع الدول األعضاء وإبرام رشاكات مع سائر 

وكاالت األمم املتحدة ومؤسسات القطاع اخلاص. 
ويف عام 2019، أجرى مكتب اليونيدو يف نيويورك مشاورات 
مع الدول األعضاء بشأن االقتصاد الدائري، والتمكني االقتصادي 

للمرأة، وكيفية مساعدة أقل البلدان نموا والبلدان الضعيفة عىل 
االستفادة من الفرص اليت تتيحها الثورة الصناعية الرابعة، وكيفية 

تطوير قطاعات صناعية منافسة ومنتجة.
 خالل 

ً
 جانبيا

ً
ونظمت اليونيدو وشاركت يف تنظيم 27 حدثا

مناسبات رفيعة املستوى خمصصة للدعوة إىل اتباع جمموعة متنوعة 
ج واألنشطة. وُعقدت تلك األحداث لدى جلنة وضع املرأة،  من الهُنُ

ومنتدى الشباب، ومنتدى متويل التنمية واالستثامر يف أهداف 
التنمية املستدامة، واملنتدى املعين بتسخري العلم والتكنولوجيا 

واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة، ويوم املنشآت 
الصغرى والصغرية واملتوسطة، واملنتدى السيايس الرفيع املستوى، 

واليوم العاليم للمدن، ويوم التصنيع يف أفريقيا. 
ودعم مكتب اليونيدو يف نيويورك أيضا تنظيم أربعة أحداث 

جانبية خالل األسبوع الرفيع املستوى للجمعية العامة، وهي: مؤمتر 
قمة العمل املنايخ، ومؤمتر قمة أهداف التنمية املستدامة، واملؤمتر 

الرفيع املستوى لتمويل التنمية، واملؤمتر الرفيع املستوى الستعراض 
منتصف املدة ملسار إجراءات العمل املعجل للدول اجلزرية 

الصغرية النامية )مسار ساموا(. وتؤكد هذه األحداث عىل أعامل 
اليونيدو املتعلقة باملدن املستدامة، والعقد الثالث للتنمية الصناعية 

ألفريقيا، ومؤمتر القمة العاليم املعين بالصناعات التحويلية، 
ومراكز الطاقة املستدامة يف الدول اجلزرية الصغرية النامية.
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بدأ تشغيل برنامج الشراكة 
القطرية ألول مرة في عام 

2014، وشملت المرحلة 
التجريبية من هذا البرنامج كل 
من إثيوبيا وبيرو وقيرغيزستان 
والسنغال وكمبوديا والمغرب. 

وفي عام 2019، شرعت اليونيدو 
في صوغ برامج شراكة قطرية 

جديدة مع رواندا وزامبيا 
وكوت ديفوار ومصر. وسيتوسع 

البرنامج في المستقبل 
تدريجيا ليشمل بلدانا إضافية.

البرمجة االستهاللية

 إثيوبيا   
بدأ التنفيذ في عام 

  2015

كمبوديا   
بدأت البرمجة في عام 

 2017

 قيرغيزستان   
بدأ البرمجة في عام 

  2017

السنغال   
بدأ التنفيذ في عام 

  2015

بيرو     
بدأ التنفيذ في عام 

  2018

المغرب   
بدأ التنفيذ في عام 

  2020

برنامج الشراكة الُقطرية 

كوت 
ديفوار

زامبيارواندامصر

مجاالت التركيز: تجهيز 
األغذية الزراعية • 

المنسوجات والمالبس • 
الجلود والمنتجات الجلدية

مجاالت التركيز: السياحة 
المستدامة • سالسل 

القيمة الزراعية الصناعية 
وسالسل القيمة الصناعية 

االبتكارية • التنويع 
الصناعي، وخاصة في 

المناطق االقتصادية 
الخاصة  

مجاالت التركيز: قطاع 
الطاقة • األعمال التجارية 

الزراعية ، مواد البناء، 
المنسوجات والمالبس • 

السياحة 

مجاالت التركيز: تطوير 
السياسات الصناعية • 

إنشاء المجمعات الزراعية 
• إنشاء المنصات الصناعية 

المتكاملة • مركز إقلييم 
للتعدين • إنشاء المناطق 

االقتصادية الخاصة 
وإصالح حزمة الحوافز

مجاالت التركيز: الجودة 
واالبتكار • تطوير سالسل 

القيمة والمنشآت • إنشاء 
المجمعات والمناطق 

الصناعية المستدامة 

مجاالت التركيز: إنشاء 
مناطق صناعية • األعمال 
التجارية الزراعية • قطاع 

الطاقة • االقتصاد الدائري 
• الصناعة 4.0 • التجارة 

اإللكترونية

ملكية الحكومة السمات الرئيسية

الوضع في عام 
2019

شراكة مع أصحاب 
مصلحة متعددين

قطاعات ومجاالت 
صناعية ذات أولوية

تيسير استثمار القطاع 
العام والقطاع الخاص

مستوى أثر البرنامج اإلطار التحليلي
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واستمرت القيادة الوطنية القوية لهذه الربامج القطرية بالظهور 
كام برز التكامل الفعال خلدمات اليونيدو من خالل تقديم 
املساعدة التقنية واخلدمات التحليلية واالستشارية وعقد 

االجتامعات. وُعزز التعاون مع الرشكاء اإلنامئيني، مما يرس حشد 
املوارد العامة واخلاصة، وال سيام من أجل تنفيذ مشاريع رئيسية 

واسعة النطاق. 
ويف البلدان األربعة اليت متر الربامج فهيا مبرحلة الربجمة 

االسهتاللية، جيري وضع املجاالت ذات األولوية لكل برنامج 
رشاكة قطرية، مبا يتامىش مع خطط التنمية الوطنية ذات 

الصلة، حتت قيادة احلكومة وبالتشاور مع الرشكاء اإلنامئيني. كام 
خصصت كوت ديفوار ومرص موارد وطنية ملرحلة الربجمة. ففي 
مرص، بدأت هيئة التنسيق الوطنية عملها بالفعل، وانهتى العمل 

 
ً
عىل وضع الصيغة الهنائية للتشخيص القطري، ويجري حاليا

وضع وثيقة برنامج الرشاكة القطرية بأكملها.
وأحرز تقدم جيد عىل صعيد تنفيذ وبرجمة برامج الرشاكة 
القطرية الستة للمرحلة التجريبية. وتشمل النقاط البارزة يف هذا 
املجال إحراز تقدم كبري يف الرشاكات وحشد املوارد من أجل 
املجمعات الزراعية الصناعية املتكاملة األربعة يف إثيوبيا. وفيام 

 إنشاء 
ً
يتعلق بربنامج الرشاكة القطرية مع السنغال، جيري حاليا

ثالث مناطق زراعية رئيسية؛ إذ شارفت دراسة جدوى واحدة 
عىل االكتامل، يف حني بلغت املناقشات حول متويل دراسات 

بشأن منطقتني زراعيني أخريني مرحلهتا الهنائية. وبفضل املشورة 
السياساتية املقدمة من برنامج الرشاكة القطرية يف بريو، 

وضعت احلكومة اسرتاتيجية وطنية بشأن املجمعات الصناعية، 
 من برنامج التنمية الوطنية اجلديد للبلد للفرتة 

ً
وجعلهتا جزءا

ع عىل وثيقة برنامج الرشاكة القطرية يف  2019-2030. وُوقِّ
املغرب يف آذار/مارس 2019، ووردت مساهمة مالية وطنية من 

أجل تنفيذ عملية برجمة ذلك الربنامج، وأعدت مشاريع تقنية 
جديدة يف املجاالت ذات األولوية املحددة. ويف قريغزيستان، 
وافقت احلكومة عىل االسرتاتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 

املستدامة للفرتة 2019-2023 وخطة عملها، اللتني ُوضعتا بدعم 
من اليونيدو. وُنقحت وثيقة برنامج الرشاكة القطرية وُعدلت 

املجاالت ذات األولوية لتتامىش مع االسرتاتيجية اجلديدة، مما 
مهد الطريق لبدء تنفيذ الربنامج يف عام 2020. ويف كمبوديا، 

جيري تنفيذ عدة مشاريع يف جماالت برنامج الرشاكة القطرية 

ذات األولوية والشاملة، وهناك مشاريع جديدة قيد اإلعداد. 
وتشمل املبادرات الرئيسية تقديم املشورة يف جمال 

السياسة الصناعية، وبدء مرشوع واسع النطاق 
ملصائد األسامك، ووضع خطة رئيسية إلنشاء 

منطقة اقتصادية خاصة متعددة األغراض يف 
مدينة سهيانوكفيل.
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تعزيز المعارف والمؤسسات

يدعو اإلطار الربناميج املتوسط األجل للفرتة 2018-2021 إىل تعزيز املعارف واملؤسسات لتيسري إدماج 
جميع خدمات اليوني�دو يف جميع املهام واملجاالت املواضيعية وحتقيق نت�اجئ إنمائي�ة طويلة األجل للدول 

األعضاء. ويستن�د إطار نت�اجئ اليوني�دو إىل نموذج قائم على التغيري السلوكي للجهات الفاعلة، وذلك 
للمساعدة يف هيكلة قصة أداء املنظمة. واملعارف والقدرات املؤسسية عنصران تمكيني�ان هامان يف نظرية 

اليوني�دو للتغيري. ويوضح إطار النت�اجئ هذا كيف يمكن للمعارف والقدرات الناجتة عن تدخالت املنظمة 
وإشراك أصحاب املصلحة أن تؤدي إىل تغيريات يف السلوك، مما يسهم يف نهاية املطاف يف تعزيز أثر التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأثر أهداف التنمية املستدامة. واملعارف رصيد اسرتاتييج لليوني�دو 

ومساهمة رئيسية تقدمها إىل شركائها يف التنمية. 



النطاق وردود الفعل والمعارف والقدرات

يقع الزتام "عدم ترك أحد خلف الركب" يف صميم خطة عام 
2030. وهذا يعين بالنسبة لليونيدو أن التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة جيب أن تعود بالفائدة عىل مجيع البلدان ومجيع 
الشعوب، وأن توفر جلميع أصحاب املصلحة فرصا متكافئة وتوزيعا 

منصفا لفوائد التصنيع. وتعتقد اليونيدو أن التواصل الوثيق مع 
أصحاب املصلحة الرئيسيني ال يؤدي فقط إىل نتاجئ إنامئية تعود 
بالفائدة علهيم، بل يؤدي أيضا إىل توسيع نطاق النتاجئ الناجحة 

وتكرارها وتكييفها واستدامهتا مبا يتجاوز املجموعات اليت تتلقى 
املساعدة املبارشة. 

ويف عام 2019، واصلت املنظمة اتصاالهتا بأصحاب املصلحة 
 عىل مجيع املستويات، مبا يف ذلك احلكومات والقطاع اخلاص،

وال سيام املنشآت الصغرية واملتوسطة وفرادى رواد األعامل 
واألوساط األكادميية وفئات رئيسية مثل النساء والشباب. وتؤدي 

احلكومات وصانعو السياسات دورا رئيسيا يف كفالة امللكية الوطنية 
والقيادة اللتني تشكالن عاملني هامني يف جناح توسيع املشاريع. 

فعىل سبيل املثال، متلك حكومة إندونيسيا رؤية قوية بشأن الثورة 
الصناعية الرابعة، وقد نظمت مع اليونيدو املؤمتر اإلقلييم األول 
املعين بالتنمية الصناعية يف إطار هذا املوضوع. وباملثل، طلبت 

حكومة كوبا مساعدة اليونيدو يف إعداد تقرير عن القدرة التنافسية 
الصناعية وإنشاء وحدة استخبارات متعددة التخصصات معنية 

بالقدرة التنافسية الصناعية.
 
ً
ويمثل بناء القدرات جوهر تدخالت اليونيدو. وقد تبني أيضا
أن تدخالت اليونيدو يف جمال بناء القدرات، عندما تصمم تصميام 
جيدا، حتدث تغيريات اجتامعية يف حاالت مهنا عىل سبيل املثال 
حاالت ما بعد األزمات. ففي الصومال، أنشأت اليونيدو مراكز 

 يساعد عىل بناء 
ً
 تقنيا

ً
للتدريب املهين ووفرت للشباب تدريبا

مهاراهتم احلياتية، وحتسني فرص العمل، وتوليد الدخل، مما يعزز 
التامسك االجتامعي. وعالوة عىل ذلك، فقد تبني أن تدخالت بناء 

ع نطاقها.  القدرات تعزز استدامة مشاريع التحسني التكنولويج وتوسِّ
وجنح مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف طوكيو يف تشجيع نقل 
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ما يقرب من 300 تكنولوجيا برتكزيه عىل التدريب وبناء القدرات، 
وبتعزيزه للرشاكات بني البلدان املستفيدة واجلهات املاحنة. 

وتزداد إمكانية التوسع عندما تشارك اجلهات الفاعلة عىل 
خمتلف املستويات بطريقة متكاملة. وقد أرشكت مبادرة اليونيدو 

"SMART-Fish" يف إندونيسيا، الوراد تفاصيلها يف الفصل 3، 
أصحاب املصلحة عىل املستويات الكلية واملتوسطة واجلزئية، مما 

أسفر عن نتاجئ إنامئية هامة. وتشري التقديرات إىل أن 66 يف املائة من 
التدخالت الربناجمية جرى تكرارها وتوسيع نطاقها من خالل بذل 

جهود مثل حشد اخلربات الفنية يف رشاكة مع مؤسسات حبوث 
حملية، وجتريب ممارسات جيدة ورصدها وتقييمها من أجل حتديد 

عوامل جناحها ومن ثم اعتامدها وتوسيع نطاق تطبيقها. 
ومتّكن شبكات وأوساط الدعم اليت تنتج عن مشاركة اليونيدو 
مع أصحاب املصلحة من تكرار املشاريع. ففي مرشوع يف مجهورية 

مولدوفا، مولته حكومة النمسا، ساعد إنشاء مرشوع "أبطال 
الصناعة" إىل جانب مشاركة جمتمعات إقليمية وتبادل املعلومات 

عىل تكرار املرشوع. كام تضطلع املنصات املنشأة لالستفادة من 
الفرص اجلامعية والتصدي للتحديات املشرتكة بدور يف تعزيز تكرار 

املبادرات. فعىل سبيل املثال، ساهمت مراكز "اإلنتاج األكرث 
نظافة وكفاءة من حيث استخدام املوارد" يف تعزيز التقدم املحرز حنو 

تعميم مفاهيم تلك املراكز باستخدام أدوات السياسة العامة، كام 
أهنا جنحت يف تقديم العامل املحفز عىل ذلك. وقد كررت املبادرات 
 عندما استخدمت تدخالت اليونيدو حوافز 

ً
ع من نطاقها أيضا وُوسِّ

حلشد التمويل.
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حفز التغير السلوكي لتمكين التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع والمستدامة

ث مخسة جماالت  حيدد اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء املحدَّ
رئيسية تغرّي السلوك فهيا بفضل تعزيز املعارف واملؤسسات، عىل 

النحو املبني يف الشكل الوارد أدناه.
فباستخدام هنج اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء عىل حنو 
جترييب كجزء من مهنجية العمل، يبني التقرير التجميعي لتقييامت 

اليونيدو املستقلة للفرتة 2015-2018 أن املشاريع متكنت، عند 
اكتاملها، من إحداث تغيريات يف معارف األفراد واجلامعات 

ومواقفهم ومهاراهتم وتطلعاهتم، مما أسهم يف بروز نتاجئ لتغيري السلوك. 
وتؤكد عدة جتارب أن الرشط املسبق الشائع لتكرار املشاريع وتوسيع 

نطاقها هو املزج املهنيج لهذه املجاالت الرئيسية. ويبنّي برناجما 
الرشاكة القطرية يف إثيوبيا والسنغال كيف أن تكامل ما تقدمه 

اليونيدو من مساعدة تقنية ومشورة يف جمال السياسات وتعزيز 
الرشاكات ميكنه أن حيشد املوارد من أجل حتقيق نتاجئ عىل 

نطاق واسع. ففي إثيوبيا، تساعد اآللية املشرتكة بني الوزارات، اليت 
أنشئت بقيادة حكومة إثيوبيا وبالتعاون مع أكرث من 20 رشيكا، 
يف تعزيز املوارد املالية والتقنية، مبا يف ذلك أكرث من 500 مليون 

دوالر خصصهتا احلكومة، من أجل إنشاء جممعات صناعية زراعية 
متكاملة مبا يتامىش مع برنامج الرشاكة القطرية وأولويات احلكومة 

يف جمال التنمية الصناعية. 

ويف نموذج اليونيدو القائم عىل اجلهات الفاعلة، ميكن 
حتديد جمموعة العوامل اليت ميكن أن تؤدي إىل إحداث أثر إناميئ، 

كام ميكن له إىل حد ما حتديد ترتيب تلك العوامل. وبفضل بناء 
املعارف واملهارات والقدرات، جنح برنامج اليونيدو لكفاءة الطاقة 
الصناعية يف املساعدة عىل إحداث تغريات يف ممارسات الرشكات 
الصناعية، مما أدى إىل حتقيق وفورات قابلة للقياس يف جمال الطاقة 

ز الربنامج  والتكاليف وتقليص انبعاثات غازات الدفيئة. وحفَّ
أيضا التدابري التمهيدية لدعم كفاءة الطاقة الصناعية، مبا يف ذلك 
زيادة االستثامرات يف هذا املجال، واعتامد املعايري الدولية ووضع 

السياسات واألنظمة. 
وتدعم أنشطة اليونيدو لبناء الرشاكات، وال سيام مع 

القطاع اخلاص، املنظمة يف إحراز تقدم حنو حتقيق أثرها اإلناميئ 
املنشود. ويتضح ذلك من مرشوع اليونيدو للتكنولوجيا النظيفة 

يف باكستان، حيث جرى تدريب 249 رشكة ناشئة وربطها 
مبستثمرين، واستثمر ما يقرب من 20 مليون دوالر يف ابتكارات 

التكنولوجيا النظيفة. ومن املتوقع أن تزداد مشاركة القطاع اخلاص 
من خالل مواصلة مبادرات املشاريع من جانب اجلهات الفاعلة 

ه أموال  الوطنية مثل غرفة جتارة وصناعة إسالم أباد. وستوجَّ
الصناديق الوطنية للتكنولوجيا حنو املبتكرين يف جمال التكنولوجيا 

الحوكمة السياسات 
والمعايير

التكنولوجيا  الممارسات
التجارية

لبناء  ا
المؤسيس، 

لتنسيق ا

المقترحات، 
التمويل، 

الدعم

االعتماد التطوير، 
االعتماد

الممارسات، 
المنتجات، 
الشركات 

شئة لنا ا

والمهارات للمعارف  الفاعلة  الجهات  اكتساب 
باليونيدو الخاصة  المعارف  مجاالت  في 

وإشراكها الفاعلة  بالجهات  االتصال 
العالمية الفاعلة  الجهات  الحكومية،  الهيئات  الوسيطة،  المؤسسات  الشركات،  األشخاص، 

االستثمارات

11 تعزيز المعارف والمؤسسات



النظيفة، مما يربز جماال آخر لليونيدو إلحداث تغيريات يف وضع 
نامذج األعامل التجارية وحشد التمويل من أجل احلث عىل توسيع 

نطاق املشاريع يف هذا املجال وتكرارها. 
وحترز اليونيدو، يف السنة الثانية من تنفيذ أولويهتا اإلدارية 

املتمثلة يف التكامل والتوسيع، تقدما حنو اعتامد النتاجئ عىل نطاق 
أوسع. وُيظهر التقرير التجميعي لتقييامت اليونيدو املستقلة لعام 

2019 أن 38 يف املائة من املشاريع تعمم النتاجئ وحتافظ علهيا 
 أن نسبة 26 يف 

ً
وتكررها وتوسع نطاقها عىل حنو جزيئ. ويظهر أيضا

مة تضمنت خططا لالعتامد عىل نطاق أوسع،  املائة من املشاريع املقيَّ
من خالل وسائل يتمثل معظمها يف عملية التعميم، حيث يدرج 

أصحاب املصلحة املعلومات أو املعارف أو نتاجئ مشاريع حمددة يف 
القوانني والسياسات واألنظمة والربامج. ففي االحتاد الرويس، اعُتمد 

ل للنفايات مع لواحئه التنفيذية نتيجة لتدخل  قانون احتادي معدَّ
أجرته اليونيدو بشأن إدارة النفايات اإللكرتونية. وباملثل، أيدت 

حكومتا إكوادور وبريو أهداف خفض الزئبق نتيجة ملساعدة تقنية 
وسياساتية قدمهتا اليونيدو لهام، كام حظرت بريو استخدام الزئبق يف 

التعدين بفضل تلك املساعدة.
ويؤدي الرصد املهنيج للنتاجئ إىل مشاريع مصممة تصميام 

أفضل، تشمل تكرار املرشوع وتوسيع نطاقه مما قد يؤدي يف هناية 
املطاف إىل إحداث تغيري مهنيج. ويف هذا الصدد، سيعزز تنفيذ 

اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء ومواصلة تطبيق مبادئ اإلدارة 
 القامئة عىل النتاجئ اجلهود الرامية إىل اعتامد نتاجئ إنامئية عىل 

نطاق أوسع.

 حلقة عمل عن السالسل العاملية للقيمة املضافة والتنمية االقتصادية ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، باستخدام منصة

التحليالت الصناعية اجلديدة
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حرض أكرث من 700 1 شخص الدورة الثامنة 
عرشة للمؤمتر العام لليونيدو يف أبو ظيب، اإلمارات 

العربية املتحدة، يف ترشين الثاين/نوفمرب. 
ورحبت اليونيدو برئييس دوليت مدغشقر والنيجر 

ونائب رئيس وزراء اإلمارات العربية املتحدة 
ونائب رئيس وزراء فانواتو، فضال عن حنو 20 

وزيرا وأكرث من 15 نائبا للوزراء. 
وجدد إعالن ليام الذي اعتمد يف عام 2013 
والية اليونيدو يف جمال التنمية الصناعية الشاملة 

للجميع واملستدامة ووضع األساس لهدف 
تنمية مستدامة مكرس للصناعة، وهو الهدف 

9 من أهداف التنمية املستدامة. وأكدت 
الدول األعضاء، باعتامدها إعالن أبو ظيب، والية 
اليونيدو ودعمها للمنظمة، مع التذكري يف الوقت 

نفسه باحلاجة امللحة إىل زيادة التعاون الدويل 
من أجل حتقيق خطة عام 2030 والتصدي للفقر 

وتغري املناخ.

األحداث الرئيسية

•  املنتدى السابع للتنمية الصناعية 
الشاملة للجميع واملستدامة

•  إطالق منتدى رواد األعامل العاليم 
املعين باالستثامر

•  منصة االستثامر املؤثر يف حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة - االقتصاد الدائري
•  حدث جانيب بشأن الشؤون اجلنسانية 

وإطالق اسرتاتيجية املساواة بني 
اجلنسني ومتكني املرأة )2023-2020( 

ومستقبل الصناعة الشاملة للجميع
•  إطالق تقرير التنمية الصناعية 2020
• إطالق منصة التحليالت الصناعية 

ز للعمل  •  التكنولوجيا النظيفة كمحفِّ
ل إىل الطاقة النظيفة املنايخ والتحوُّ

•  حتفزي االبتكار والقدرة عىل االتصال 
ل سلس صوب هنج  لتحقيق حتوُّ

"الصناعة 4.0"
•  دور رواد األعامل الشباب يف حتفزي 

االبتكار وفتح أبواب العمل من أجل بناء 
اقتصادات تنافسية قادرة عىل الصمود

•  الرتويج للمجمعات الصناعية املستدامة 
والتنمية الصناعية العمرانية القليلة 

االنبعاثات الكربونية من أجل التصنيع 
الشامل للجميع واملستدام

https://www.unido.org/unido-18th-general-conference 

معرض افتراضي في الموقع بسبعة 
محاور مختلفة:

 • املنظور اجلنساين • الشباب وريادة األعامل
عات الصناعية  • الثورة الصناعية الرابعة • املجمَّ

• االقتصاد الدائري • الطاقة املستدامة • الرشاكات

المعرض 
االفتراضي 

المؤتمر العام الثامن عشر لليونيدو
الصناعة  2030 – لنبتكر ونتواصل ونبين مستقباًل أفضل.
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تحقيق الرخاء المشترك

تضطر غالبي�ة فقراء العالم إىل االعتماد إىل حد كبري على الزراعة لكسب رزقهم. ويف غياب الهياكل 
األساسية أو املوارد الالزمة للتصنيع، تبقى إيرادات هذه الفئة منخفضة. وغالبًا ما تكون فرص العمل 
املتاحة للفئات الضعيفة، مثل النساء والشباب، أقل من غريهم، ومن األرجح أن يتقاضوا عليها أجورًا 

متدني�ة. كما أن الفقر يضعف من قدرة الناس على الصمود يف أوقات الزناعات والكوارث. وتطبق اليوني�دو 
خرباتها الطويلة يف مجال عمليات التجهزي يف مرحلة ما بعد الزراعة ويف مجال الصناعات التحويلية 

اخلفيفة من أجل مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة على تهيئ�ة فرص العمل وزيادة اإلنت�اجية ورفع 
الدخل، مع تركزيها بوجه خاص على أكرث الفئات ضعفا. ومن خالل إتاحة تقاسم منافع الرخاء على حنو 

أكرث مساواة تعزز اليوني�دو النمو الشامل واملستدام. وتكمل اليوني�دو هذه األنشطة بربامج خاصة بفرتات ما 
بعد األزمات وبرامج لألمن البشري، فتساعد جهود اإلنعاش من خالل إصالح القدرات اإلنت�اجية وإعادة 

بن�ائها. 
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 األعمال التجارية الزراعية 
والتنمية الريفية

سيتعني حبلول عام 2050 مضاعفة اإلمدادات الغذائية إلطعام 
األعداد املتعاظمة من سكان العالم، يف حني أن استخدام 

األرايض الزراعية واملوارد املائية واملوارد احلرجية تعاين أصاًل من 
ضغوط مزتايدة. 

وتوفر اليونيدو التدريب للمزارعني وألصحاب األعامل 
التجارية الزراعية من أجل استحداث منتجات ذات نوعية أعىل 

بقدر أقل من التكلفة والنفايات. ويجري اعتامد تكنولوجيات 
أنظف لتمكيهنم من االمتثال ملامرسات اجلودة وسالمة األغذية 

الالزمة لتعزيز وصولهم إىل أسواق أوسع وزيادة إيراداهتم. 
 عىل تطوير جممعات صناعية زراعية 

ً
وتساعد اليونيدو أيضا

تضم رشكات يف مكان واحد هبدف تقاسم اخلدمات وزيادة 
خفض التكاليف. وقد أنشأ برنامج الرشاكة القطرية يف إثيوبيا 
أربع جممعات من هذا النوع، ويجري إنشاء جممع آخر يف مجهورية 

الكونغو الدميقراطية. ويف السنغال، حشدت اليونيدو موارد 
الرشكاء من أجل وضع دراسات جدوى شاملة إلنشاء ثالثة 

أقطاب زراعية إقليمية.
 
ً
واألعامل التجارية الزراعية غري الغذائية ميكن هي أيضا

أن تكون مربحة. فمن خالل مبادرة "قطن أفضل"، اليت متثل 
 من مرشوع متوله إيطاليا، تساعد اليونيدو الرشكات املرصية 

ً
جزءا

عىل احلصول عىل شهادات اعتامد تتيح لها الوصول إىل األسواق 
الدولية. وبحلول هناية عام 2019، أعربت 20 رشكة وأكرث من 
1200 مزارع قطن عن االلزتام بتحصيل شهادة اعتامد، يف حني 

أن ذلك االلزتام لم حيظ بالدعم يف بداية املرشوع إال من رشكة 
واحدة فقط و335 مزارع قطن.

تحسين سالمة األغذية يزيد من حجم التجارة

يف املنطقة العربية، شكلت معايري السالمة الغذائية والزراعية 
أكرث من نصف احلواجز غري التعريفية أمام التجارة داخل 
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املنطقة. وتعمل اليونيدو مع جامعة الدول العربية عىل فتح هذه 
السوق من خالل مبادرة "SAFE" )مبادرة سالمة األغذية 

وتسهيل التجارة( اليت متولها السويد. فقد ُوضعت يف إطار 
الربنامج التابع لهذه املبادرة معايري وأطر تنظيمية مشرتكة، وُقدم 

التدريب لتحسني املراقبة واستيفاء معايري سوق التصدير. 
وبحلول هناية عام 2019، أدخلت حتسينات متعددة، مهنا 
إنشاء نظم معيارية للتفتيش وإلصدار شهادات االعتامد يف ثالثة 
بلدان، وتقييم احتياجات النظامني الوطنيني ملراقبة األغذية يف 

تونس والسودان، وإصدار ستة مبادئ توجهيية دولية بشأن معايري 
Codex Alimentarius لألغذية، واملبادئ التوجهيية للنظام 

العريب لإلنذار الرسيع لألغذية واألعالف، واعتامد 14 من خرباء 
تقييم املخاطر يف 10 بلدان عربية. كام نفذ الربنامج أنشطة تثقيف 

بشأن اآلثار الضارة لتغري املناخ هبدف ضامن الدعم الكامل من 
أفراد املجتمعات املحيل وقادهتا. 

ممارسات إنتاج الموز في أوغندا تحد من أنشطة 
إزالة الغابات وتزيد اإليرادات

تعد أوغندا من أكرب البلدان املنتجة للموز، ولكن ارتفاع 
درجات احلرارة وهتاطل األمطار عىل حنو ال ميكن التنبؤ به بسبب 

تغري املناخ واآلفات واألمراض هتدد هذا املحصول.
وتقدم اليونيدو، بتمويل من مرفق البيئة العاملية، املساعدة 

إىل املجتمعات الزراعية الضعيفة عىل التكيف مع تغري املناخ 
واحلد من إزالة الغابات وزيادة إيراداهتا. وباتت هاضامت الغاز 

احليوية املركبة يف مثاين مقاطعات تولد اليوم الغاز احليوي من روث 
البقر لإلضاءة والطهي. كام يستخدم الروث املتحلل يف ختصيب 

حقول املوز، مما يأيت بفائدة مزدوجة.

Logos languages

Arab

Blue-Blue
-

transparent / solid
opacity 0%

Blue-Blue
White background 
semi transparent

opacity 90%

Blue-White
Blue background 

solid
opacity 100%

White-White
Black background 

solid
opacity 100%

White-White
-

transparent
opacity 0%

Blue-White
-

transparent
opacity 0%

Black-Black
White background 
semi transparent

opacity 90%

Black-Black
-

transparent
opacity 0%

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:



وتعفي هذه الطاقة النظيفة اجلديدة النساء واألطفال من 
احلاجة إىل قضاء ساعات كل يوم يف البحث عن احلطب وصنع 

الفحم. مما يرتك لألطفال مزيدا من الوقت لالهتامم 
بدراسهتم، ويتيح للنساء الوقت لكسب املال من 
العمل يف مصانع جتهزي جديدة بنهتا اليونيدو من 
النوع املتوافق مع املبادئ التوجهيية الدولية. وقد 

أصبح باإلمكان جتفيف املوز الذي ينضج قبل أن 
يصل إىل السوق وحتويله إىل رقائق أو إىل عصري، مما 

ل لوال تلك املصانع. يوفر دخاًل لم يكن لُيحصَّ

النساء والشباب في األنشطة اإلنتاجية

يف كثري من البلدان النامية، يؤدي ضعف الصناعات الريفية 
لتجهزي املنتجات الزراعية، اليت توفر عددا قليال من فرص 

العمل، إىل دفع الشباب والشابات إىل الهجرة إىل املناطق 

احلرضية وعرب احلدود حبثا عن فرص العمل. وتقوم اليونيدو، 
بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، بتنفيذ 

برنامج لزيادة عاملة الشباب يف الزراعة يف كابو فريدي ومجهورية 
الكونغو الدميقراطية وتونس وزامبيا وغانا وكينيا. وقد جنح هذا 

الربنامج، الذي أطلق يف مؤمتر طوكيو الدويل السابع املعين بالتنمية 
األفريقية يف عام 2018، يف تعزيز سياسات وأطر احلكومات، 
ب الشباب عىل تأسيس منشآت صغرية ومتوسطة وهتيئة  ودرَّ

فرص عمل يف سالسل القيمة الزراعية والنظم الغذائية.
وبدأت اليونيدو أيضا، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة 

وهيئة األمم املتحدة للمرأة، يف تنفيذ املرحلة الثانية من مرشوع 
متوله حكومة إيطاليا لزيادة عدد املنشآت الصغرى والصغرية 
واملتوسطة اليت تقودها نساء يف األردن ودولة فلسطني وتونس 

واجلزائر ولبنان ومرص واملغرب. 

 تعزيز األمن الغذائي وأمن العمل
في أرمينيا

عادة ما تواجه النساء واملهاجرات الشابات أكرب خماطر متعلقة 
باالجتار واالستغالل يف العمل وانعدام األمن الغذايئ والفقر. 

وتعمل حكومة أرمينيا، من خالل مرشوع ميوله صندوق األمم 
املتحدة االستئامين لألمن البرشي، مع احتاد ملنظامت األمم 

املتحدة عىل معاجلة هذه املسألة. وتتوىل اليونيدو مسؤولة هتيئة 
الفرص االقتصادية ألشد الفئات ضعفا وبناء قدرهتم عىل احلفاظ 

عىل إيراداهتم. 
ويف عام 2019، حددت اليونيدو جمموعات ورشكات تتمتع 

بإمكانات نمو قوية يف أربعة جمتمعات حملية. فاختارت جمموعات 
من املنتجني، وحددت احتياجاهتا من الدعم التقين واملايل. 

وأويل اهتامم خاص للمرأة، حيث أهنا أكرث عرضة للفقر، وال سيام 
عندما تكون ربة األرسة املعيشية. وتعكف اليونيدو اليوم عىل 

تدريب املشاركني عىل املامرسات القادرة عىل التكيف مع البيئة، 
وتعليمهم وضع خطط أعامل قابلة للتمويل املرصيف وتطبيقات 

التمويل الالزمة. 
وتركز ثالثة جمتمعات حملية ضعيفة يف مناطق شرياك 

وتافوش ولوري عىل تطوير نامذج أعامل جديدة ملنتجات األلبان 
والفواكه والتوت والفواكه املجففة واألعشاب واملحاصيل 

احلقلية ذات القيمة العالية، وذلك باستخدام تكنولوجيات 
متجددة مثل سخانات الطاقة الشمسية ووحدات الغاز احليوي 

الصغرية يف التجهزي الزراعي وعمليات البيوت البالستيكية. 

األمم املتحدة

األونكتاد
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ويعمل أحد تلك املشاريع يف مقاطعة تومانيان عىل استحداث 
إدارة مستدامة للنفايات من خالل مجع النفايات البالستيكية 
وإعادة تدويرها عىل حنو منفصل للحد من املخاطر البيئية اليت 

تتسبب هبا صناعة جتهزي املنتجات الزراعية يف املقاطعة. 
ومتكن هذه الفرص اجلديدة لكسب الدخل النساء والشباب 

من السيطرة عىل سبل عيشهم وبيئهتم، مما يقلل من خطر 
استغاللهم ويساعد عىل دفع عجلة اقتصادات جمتمعاهتم املحلية. 

تعزيز فرص عمل الشباب في ليبيريا

تعكف اليونيدو عىل تنفيذ برنامج واسع النطاق هيدف إىل إنعاش 
قطاع التعليم والتدريب التقين املهين يف ليبرييا، مع الرتكزي عىل 

املهارات الصناعية املهمة للقطاعات ذات النمو االقتصادي 
 إىل تعزيز فرص عمل الشباب يف 

ً
العايل. ويهدف الربنامج حتديدا

الوظائف التقنية املرتبطة بقطاعات التعدين والزراعة والزراعة 
 من خالل هتيئة فرص عمل 

ً
احلرجية والبناء. ويساهم الربنامج أيضا

للشباب يف حتقيق األمن واالستقرار يف ليبرييا. ويتضمن الربنامج 
عدة مشاريع ميولها االحتاد األورويب وحكومتا السويد واليابان 
مببلغ إمجايل قدره 40 مليون دوالر. ويستفاد الربنامج من جتربة 

اليونيدو الناجحة يف دعم برامج التدريب املوجهة حنو سوق العمل 
اليت نفذهتا يف هذا البلد، وال سيام الربامج اليت تدعم الوظائف يف 

جمال امليكنة الصناعية واليت أثبتت جناحها من خالل معدالت 
التوظيف املرتفعة لدى خرييج برامج التدريب تلك.

 الحد من تطرف الشباب من خالل التصدي
للتدهور البييئ

كثريا ما يؤدي نقص الغذاء أو انعدام الدخل إىل نشوب نزاعات. 
ويؤدي التدهور البييئ إىل احلد بدرجة كبرية من األرايض املتاحة 

للرعي ولزراعة املحاصيل اليت تزود املجتمع املحيل بالغذاء وسبل 
املعيشة. فالبطالة وعدم ضامن سبل املعيشة هييئان الظروف 

املناسبة جلعل الشباب حمبطني ومتطرفني.
ويف غينيا، رشعت اليونيدو يف تنفيذ برنامج للحد من حالة 

الضعف تلك وزيادة الفرص املتاحة للشباب والشابات األكرث 
عرضة خلطر التطرف. وتعمل اليونيدو، بتمويل من صندوق 

األمم املتحدة لبناء السالم، مع أربع منظامت غري حكومية حملية 
لتحديد أكرث املناطق ضعفا وحتسني أوضاعها مبامرسات خرضاء 

جديدة. 

وقد وقع االختيار عىل مخس وستني قرية لتدريب 650 
شابا وشابة فهيا عىل اكتساب مهارات ريادة األعامل وتعلم 

كيفية محاية بيئهتم وكسب معيشهتم من ممارسات مراعية للبيئة. 
ويشمل الربنامج مزيجا من التدخالت املرتابطة للتخفيف من 

 عىل إقامة اقتصاد صيح يقلل من 
ً
أثر تغري املناخ ويعمل يف آن معا

الزناعات والتطرف.

 األمن البشري وإعادة التأهيل
بعد األزمات

رحل ماليني األشخاص عن ديارهم يف السنوات املاضية هربا من 
الزناعات والعنف الشديد واالنعدام التام لالستقرار االقتصادي 

والسيايس، ومن اآلثار اليت تركهتا املخاطر البيئية واملخاطر 
املتصلة بتغري املناخ. 

وتبين اليونيدو القدرة عىل التصدي لألزمات وتدعم جهود 
اإلنعاش يف أضعف املجتمعات املحلية من خالل التدريب 

والتثقيف، وسالسل القيمة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات 
املؤسسية. ويساعد هذا الدعم الذي تقدمه عىل هتيئة فرص عمل 

جديدة وزيادة قابلية أفراد تلك املجتمعات للتوظيف وحتسني 
التامسك االجتامعي بني النازحني واملجتمعات املضيفة.

وتعمل املنظمة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى يف بذل 
هذه اجلهود. ويف عام 2019، أصبحت اليونيدو عضوا يف شبكة 

األمم املتحدة املعنية بالهجرة ووّقعت اتفاقا بشأن الصندوق 
االسهتاليل للهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية، وهي آلية متويل 

أنشئت حديثا تعىن بتيسري التعاون بني الوكاالت يف هذا املجال. 

تدريب رواد األعمال في مناطق الالجئين العراقيين 
للحد من المخاطر االقتصادية واألمنية

يعيش ما يقرب من 1.5 مليون الئج ونازح عرايق يف إقليم 
كردستان. وأكرث من نصفهم دون سن العرشين، وتبلغ معدالت 

بطالة الرجال مهنم 24 يف املائة والنساء 69 يف املائة. 
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واستحدثت اليونيدو "برنامج تطوير ريادة األعامل" لكل 
من الالجئني وأفراد املجتمعات املضيفة يف حمافظة أربيل للحد 
من املخاطر االقتصادية وحتسني أمن اجلميع. ودربت اليونيدو، 

بتمويل من اليابان، موظفي اجلامعات املحلية ليصبحوا مدربني 
ملعليم املدارس املهنية الثانوية يف جمال برامج تطوير ريادة 

األعامل. 
فاستطاع هؤالء املعلمني تدريس ما يقرب من 300 من 

خرييج تلك املدارس العاطلني عن العمل ومن الشباب غري 
امللتحقني مبدارس مفاهيم ريادة األعامل وكيفية وضع خطط 

أعامل. وكان بإمكان طلبة تلك املدارس املهنية االختيار 
من بني الدورات الدراسية املتاحة يف جمال قطاع اخلدمات، 

وجتهزي األغذية الزراعية، وفنون الرسوم التصويرية، وإصالح 
الهواتف النقالة، وصيانة السيارات، وفنون اخلياطة والنسيج. 

وُمنح الطالب الفائزون باجلوائز العليا عىل خطط األعامل 
اليت وضعوها معدات مثل أجهزة كمبيوتر حممولة، وجمموعات 

أدوات، وبراجميات حاسوبية، وتدريب داخيل براتب 
إلعطاهئم خربة مهنية. وتكفلت اليونيدو بأن تشكل الفتيات، 

الاليت كثريا ما يستبعدن من سوق العمل، نصف تلك املجموعة 
تقريبا.

وتعلم ما يقرب من 200 الئج يف خميم غويالن لالجئني 
يف مدينة دهوك، الذين لم يكن لدهيم سبل معيشة قبل بدء ذلك 

الربنامج، كيفية إدارة أعامل تربية الدجاج واملاعز وجتهزي الربسيم 
واأللبان. فصار لدهيم اآلن البيض واحلليب إلطعام أرسهم وبعض 

املال من مبيعات منتجاهتم. وأنشأ طالب يف جمتمعات حملية 
أخرى مؤسسات متخصصة بالتصميم الشكيل ومؤسسات 

تكنولوجيا.
وقد وسعت وزارة التعليم تطبيق برنامج 

تطوير ريادة األعامل ليشمل مزيد من املحافظات 
وترمجت موادها التدريبية إىل اللغة املحلية. وقد 

درس باحثون مستقلون أثر هذا الربنامج عىل 
الهجرة، وساعدت ورقة البحث اليت قدموها يف 

عملية التخطيط وصنع القرار يف املجتمعات املحلية العراقية 
املعرضة للزنوح والهجرة.

شباب صوماليون يتعلمون مهارات التشييد إلعادة 
بناء مدينتهم

يف آذار/مارس 2019، أحلق هجوم إرهايب يف مقديشو أرضارا 
جسيمة مببىن حكويم وأدى إىل مقتل عدد من موظفي وزارة 

 ما تنفجر سيارات مفخخة يف 
ً
العمل والشؤون االجتامعية. وكثريا

الصومال، ومتثل هذه احلوادث دليال قويا عىل حالة انعدام األمن 
اليت تعيشها املدينة. 

وتقدم اليونيدو، من خالل مرشوع لتشغيل الشباب ميثل 
 من برنامج مشرتك لألمم املتحدة، املساعدة إىل الصومال 

ً
جزءا

عىل حتسني فرص العمل املستدامة يف قطاعات رئيسية ذات 
إمكانات نمو مرتفعة.

ولزتويد الشباب باملهارات الالزمة لدخول سوق العمل 
وجعلهم أقل عرضة للتطرف، تعزز اليونيدو مهاراهتم املهنية 

والتقنية من خالل دورات تدريب أثناء العمل يف جمال البنية 
م رجال ونساء عىل السواء كيفية  التحتية احلرضية احليوية. فقد تعلَّ

إكساء اجلدران والطالء وتركيب األبواب والنوافذ والبالط. 
وتشكل النساء 35 يف املائة من املتدربني. وكجزء من تركزي 

املرشوع عىل إعادة تأهيل املمتلكات احلكومية، وقع االختيار 
عىل مبىن الوزارة الذي تعرض للتفجري لتدريب املشاركني يف 

 لالستعامل. 
ً
عيد ترميمه ليصبح صاحلا

ُ
الربنامج وأ
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المساعدة في تحويل إثيوبيا إلى بلد متوسط الدخل

تعد إثيوبيا ثاين أكرب بلد من حيث تعداد السكان يف أفريقيا، 
واقتصادها أحد أرسع االقتصادات نموا يف القارة. وتنفذ احلكومة 

 خطة طموحة لتحويل اقتصاد البلد عىل حنو ميّكنه من 
ً
حاليا

املنافسة يف السوق العاملية وأن يصبح بلدا متوسط الدخل حبلول 
عام 2025.

وتشارك اليونيدو بنشاط يف دعم إثيوبيا منذ عام 1968. ومن 
خالل برنامج الرشاكة القطرية، مجعت اليونيدو الرشكاء اإلنامئيني 

ووكاالت األمم املتحدة واملؤسسات املالية وقطاع األعامل، حتت 
قيادة احلكومة الوطنية، للمساعدة يف حتقيق أهدافها. 

 يف اقتصاد البلد، حيث تسهم 
ً
 أساسيا

ً
وال تزال الزراعة عنرصا

بنسبة 44 يف املائة من الناجت املحيل اإلمجايل. وصغار املزارعني 
هم املنتجون الرئيسيون، ولكن أراضهيم املتناثرة جمزأة إىل حد كبري 
ويندر فهيا استخدام نظم الري واآلليات امليكانيكية، مما يقلل من 
كفاءة استغاللها ويزيد من خسائر ما بعد احلصاد. ويدعم الربنامج 

احلكومة لتحسني كفاءة صناعهتا الزراعية بتوفري التدريب عىل 
سبل حفظ املوارد الطبيعية، وحتسني نظم الري، وزراعة منتجات 

ذات قيمة أعىل.
وتتمثل فرصة النمو األخرى يف البلد يف الصناعة، وال 

سيام قطاع الصناعة التحويلية، الذي يقترص إسهامه عىل نسبة 
4 يف املائة يف الناجت املحيل اإلمجايل. ويركز الربنامج عىل ثالثة 

قطاعات من الصناعات اخلفيفة وهي: جتهزي املنتجات الغذائية 
الزراعية، واملنسوجات واملالبس، واجللود واملنتجات اجللدية.

الصناعات الزراعية تربط المزارعين باألسواق

تضيف الصناعات الزراعية قيمة من خالل جتهزي املنتجات، مما 
مينح املنتجات مدة صالحية أطول ويحد من النفايات. ويمكن 

أن يؤدي جتميع هذه الصناعات داخل جممعات صناعية يف 
املناطق الريفية بالقرب من املزارعني إىل حتقيق زيادة يف الكفاءة 
وهتيئة فرص عمل يف املناطق الريفية خارج املزارع. ولذلك تعمل 

اليونيدو مع حكومة إثيوبيا عىل إنشاء أربعة جممعات صناعية 
زراعية متكاملة. وتوفر تلك املجمعات للرشكات الكبرية 

واملتوسطة احلجم مناطق صناعية متطورة، وإمكانية الوصول إىل 
الهياكل األساسية واملرافق العامة وخدمات األعامل التجارية. 

وتوفر مراكز التحول الريفي اليت ُتنشأ حول كل جممع من تلك 
املجمعات مستودعات ومرافق سوقية حديثة. وتعمل مبثابة نقاط 

جتميع ميكن للمستثمرين استخدامها يف الرتويج ألسواق رئيسية 
ويبيع املزارعون منتجاهتم فهيا. 

 ملعايري 
ً
وقد ساعدت اليونيدو يف تصميم تلك املجمعات وفقا

ن إدارة النفايات واملياه والطاقة واالنبعاثات  بيئية عالية حتسِّ
واملواد الكيميائية اخلطرة. ففي إثيوبيا، ُيلقى سنويا يف حقول 

مفتوحة ما يقدر بنحو 000 300 طن من النواجت احليوانية 
العرضية. وبرصف النظر عام يتسبب به ذلك من مشكلة بيئية، 

م. وتستخدم مراكز التحول   ملورد اقتصادي قيِّ
ً
 هدرا

ً
فإنه ميثل أيضا

الريفي تلك النواجت العرضية كمصدر لتوليد الطاقة املتجددة 
بكفاءة لتضاف إىل حمطات الطاقة الكهرمائية الصغرية. 

وقد أويل اهتامم خاص لضامن توفري إمدادات ثابتة وكافية 
من املواد اخلام للرشكات داخل املجمعات الصناعية الزراعية 

جري حتليل اسرتاتييج لسالسل القيمة 
ُ
املتكاملة. ولهذا الغرض، أ

الرئيسية، مبا يف ذلك األلبان واملاشية والبطاطا واخلرضوات 
الطازجة، بالتعاون مع جهات مهنا منظمة األمم املتحدة لألغذية 

والزراعة ووكالة التحول الزراعي، واملعهد اإلثيويب للبحوث 
الزراعية، والوكالة االحتادية للتعاونيات.

الجلود والمنتجات الجلدية

متتلك إثيوبيا أحد أكرب قطعان املاشية يف أفريقيا، وقطاع اجللود 
واملنتجات اجللدية لدهيا قوي. ومع ذلك، ال تزال معوقات تعرتض 
هذه الصناعة مهنا نقص الصالل واجللود، وتقادم املعدات، وعدم 
توفر ما يكفي من العاملة املاهرة، وتدين درجة استخدام القدرات 

املتاحة، وعدم وجود حوافز سعرية للسلع ذات اجلودة العالية. 
ويف إطار مرشوع متوله حكومة إيطاليا، ستتيح وحدة مشرتكة 

إلنتاج األحذية، افتتحت يف نيسان/أبريل، للجمعية التعاونية 
َعه. ويف  ع األحذية اإلثيوبية الدولية أن تزيد إنتاجها وتنوِّ ملجمَّ

عـــام 2019، بلــغ عدد العامليـــن لدى املجموعات اخلمس اليت 
تدعمها اليونيدو أكرث من 850 4 عامال، أي أكرث بنسبة 33 يف 

املائة من خط األساس لعام 2014. ومن أصل أولئك العاملني 
بلغت نسبة النساء 48 يف املائة و90 يف املائة بعمر 24 سنة أو أقل. 

وقد استفاد من حتسني التكنولوجيا فائدة مبارشة 273 منشأة 
صغرية ومتوسطة مشاركة يف تلك املجموعات. وزادت هوامش 
ربحها بنسبة 12.5 يف املائة يف املتوسط كام زاد حجم صادراهتا 

بنسبة 8 يف املائة.
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المنسوجات والمالبس

ُيزرع يف إثيوبيا بعض أجود أنواع القطن يف العالم، وتاريخ إثيوبيا 
غين يف جمال الغزل والنسيج. وكام هو احلال فيام يتعلق بقطاع جتهزي 

 ميثل 
ً
األغذية الزراعية، فإن نقص املواد اخلام يف هذا القطاع أيضا

. فضعف صناعات الغزل واحللج، واالفتقار إىل املهارات، 
ً
حتديا

واخنفاض قدرات مؤسسات دعم سلسلة القيمة للمنسوجات 
واملالبس، وعىل األخص ضعف اخلدمات اللوجستية التجارية، 

كلها متثل عقبات هامة أمام تطوير هذا القطاع. 
وتدعم اليونيدو، بالتعاون مع رشكاهئا، حكومة إثيوبيا 

والقطاع اخلاص لدهيا يف تشجيع االستثامر، وزيادة اإلمدادات من 
املواد اخلام اجليدة، وحتسني مهارات القوى العاملة، وبناء قدرات 
مؤسسات الدعم، وإجراء حتسني كبري عىل اخلدمات اللوجستية 

التجارية. 
 تم توظيفهم يف جممع 

ً
 شابا

ً
ووفرت فرص عمل لـ 369 خريجا

ميكيل الصناعي منذ كانون الثاين/يناير 2019، 
وذلك بالتعاون مع برنامج SINCE املمول من 

االحتاد األورويب. ويف أيلول/سبتمرب، افُتتح مركز 
التمزي التابع لكلية ميكيل لصنع املالبس هبدف 

، وإنشاء 
ً
تدريب وختريج حنو 200 شخص شهريا

نموذج ميكن تكراره يف بقية أحناء البلد. 
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يقود التقدم الرسيع يف التقنيات الرقمية 
الثورة الصناعية الرابعة، وتشمل تلك 

التقنيات الذكاء االصطناعي، والتعلم اآليل، 
والروبوتات، والتصنيع بالطباعة الثالثية 

األبعاد، وإنرتنت األشياء، وتكنولوجيا 
البيانات الرقمية املزتامنة املوزعة )مبا يف 
ذلك كتل البيانات(، وكمبيوترات الكم، 

وتكامل تلك التقنيات مع التكنولوجيا 
احليوية والتكنولوجيا النانوية والعلوم 

املعرفية واالجتامعية واإلنسانية )املعروفة 
باسم التكنولوجيات املتقاربة واملتوامئة مع 
الطبيعة(. وهذه التكنولوجيات الطليعية 

 
ً
 وثيقا

ً
مبتكرة ورسيعة النمو ومرتابطة ترابطا

ومتعاضدة، ومتثل جوهر جناح التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.

الثورة الصناعية الرابعة

تقرير التنمية الصناعية لعام 2020
صدر يف ترشين الثاين/نوفمرب من عام 2019 تقرير التنمية 
الصناعية لعام 2020 بعنوان "التصنيع يف العرص الرقيم". 

ويقدم هذا املنشور الرئييس لليونيدو أدلة حتليلية وجتريبية 
عن مستقبل التصنيع يف سياق التحول احلايل الذي يشهده 
 الشواغل ذات 

ً
النموذج التكنولويج. كام أنه يدرس جتريبيا

الصلة، مبا يف ذلك أثر الروبوتات عىل انتقال العاملة، 
وإمكانية إعادة عملية اإلنتاج، الذي سبق لالقتصادات 
 عىل تنفيذها، إىل بلداهنا، 

ً
املتقدمة أن تعاقدت خارجيا

واملخاوف من أن عدم كفاية املهارات والقدرات سيستبعد 
معظم البلدان من املرحلة التالية من اإلنتاج الصناعي. 

ويؤكد التقرير من جديد أن التصنيع ال يزال هو الطريق الرئييس إلجناح 
التنمية، كام يسلط الضوء عىل الروابط احلاسمة بني التكنولوجيات 

اجلديدة والتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.

التكنولوجيات 
الجديدة

تنمية
صناعية

شاملة للجميع
ومستدامة

طرح سلع جديدة 
في األسواق

فرص عمل 
وإيرادات

بروز صناعات 
جديدة

سلع بيئية

استخدام الطاقة 
والمواد

القدرات التنافسية 
الصناعية

الربط بأنشطة 
داعمة

زيادة كفاءة اإلنتاج
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مجموعة أدوات "تحسين جودة السياسات 
)EQuIP( "الصناعية

عمدت اليونيدو يف عام 2019، إدراكا ً مهنا ألهمية الثورة 
الصناعية الرابعة للسياسة الصناعية، إىل حتديث جمموعة أدواهتا 

للسياسة الصناعية: "حتسني جودة السياسات الصناعية"، اليت 
وضعهتا باالشرتاك مع الوكالة األملانية للتعاون 

الدويل )GIZ(، هبدف اجلمع بني التحقيقات بشأن 
فوائد التكنولوجيات الطليعية وأثرها املحتمل يف 

البلدان النامية. 

مؤتمر القمة العاليم المعين بالصناعات 
التحويلية

يف متوز/يوليه، شاركت اليونيدو يف تنظيم مؤمتر القمة العاليم 
املعين بالصناعات التحويلية الذي عقد يف عام 2019 يف 

يكاترينبورغ، االحتاد الرويس. وتضمن املؤمتر كلمة رئيسية ألقاها 
فالدميري بوتني، رئيس االحتاد الرويس، وتنظيم أربع حلقات نقاش 

رفيعة املستوى تناولت آثار وحتديات الثورة الصناعية الرابعة عىل 
االقتصاد الدائري، ومتكني املرأة، والسياسة الصناعية، وتشجيع 

االستثامر والتكنولوجيا. واجتذب هذا املؤمتر يف عام 2019 
أكرث من 500 3 من واضعي السياسات وممثيل القطاع اخلاص 

واألوساط األكادميية واملجتمع املدين. ولبناء الزخم قبل مؤمتر 
القمة ولتكوين منظور عن السياقات املحلية واإلقليمية، ُنظمت 

أحداث ذات صلة باملؤمتر يف سنغافورة والصني ومرص واملكسيك 
والهند ويف هانوفر مييس بأملانيا. كام ُنظم حدث ذو صلة باملؤمتر يف 
األسبوع الرفيع املستوى للجمعية العامة يف نيويورك. ويف هناية عام 

2019، اجتذبت حلقتا عمل إقليميتان نظمتا يف جنوب أفريقيا 
ومجهورية تزنانيا املتحدة مشاركة 16 بلدا من اجلنوب األفريقي 

وستة بلدان من رشق أفريقيا.

مبادئ التنمية الرقمية
يف حزيران/يونيه من عام 2019، اعتمدت اليونيدو مبادئ 

التنمية الرقمية اليت تقر بأن التكنولوجيا واالبتكار عنرصان مهامن 
لوالية املنظمة وعملها. وهي عبارة عن تسعة مبادئ توجهيية مرنة 

هتدف إىل مساعدة املامرسني يف جمال التنمية عىل 
تطبيق التكنولوجيات الرقمية عىل براجمهم. وهي 

جزء من جهد مستمر لدى املامرسني يف جمال التنمية 
لتبادل املعارف ودعم التعلم املستمر.

أول معسكر لالبتكار مشترك بين الوكاالت
اختريت اليونيدو للمشاركة يف أيار/مايو يف أول "معسكر 

لالبتكار مشرتك بني الوكاالت"، نظمته شبكة األمم املتحدة 
لالبتكار، وهي مجاعة تعاونية من املبتكرين يف األمم املتحدة. 

وكان الغرض من هذا الربنامج التدرييب املكثف الذي استمر 
 إطالق وحفز مشاريع ابتكار جديدة يف كامل منظومة 

ً
أسبوعا

األمم املتحدة. واختربت اليونيدو مهناج االستثامر املؤثر يف بلوغ 
أهداف التنمية املستدامة، الذي ُعرض بعد ذلك عىل املؤمتر العام.

فالديمير بوتين، رئيس االحتاد الروسي، يلقي كلمة يف مؤتمر القمة 

العاملي املعني بالصناعات التحويلية





4

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية

تشكل أوجه عدم املساواة وحالة عدم اليقني على مستوى اجلغرافيا السياسية والتجارة باإلضافة إىل 
التغريات التكنولوجية املتسارعة تهديدًا لالستقرار االقتصادي العاليم. ويساعد تعزيز االبتكار وقدرات 

املنافسة يف التجارة الدولية على التصدي لهذه املخاطر وتوزيع فوائد التنمية املستدامة. وتساعد اليوني�دو 
البلدان النامية على إجراء هذه التحوالت فزتود الناس باملعارف واملهارات الالزمة وتستهل ُنُهجًا إقليمية 

تقوم على تقاسم املوارد. وتساعد املنظمة يف بن�اء القدرات التجارية من خالل برامج ترفع مستوى 
اإلنت�اجية لدى املنشآت الصغرية واملتوسطة، وتيسر نقل التكنولوجيا، وتتيح حتسني سبل الوصول إىل 

األسواق العاملية. كما تقدم اليوني�دو املشورة يف مجال السياسات إىل احلكومات واملؤسسات بشأن إرساء 
أطر تنظيمية تشجع األعمال التجارية ورواد األعمال وجتذب املستثمرين.



األمم املتحدة

األونكتاد
منظمة األمم المتحدة

للتربية والعلم والثقافة
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االستثمار والتكنولوجيا وتنمية المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة

 ما يعيق 
ً
وسعت العوملة الفرص االقتصادية إىل حد كبري. وكثريا

االفتقار إىل القدرة التنافسية، وضعف املهارات لدى القوى 
العاملة، واخنفاض مستويات التكنولوجيا من قدرة الرشكات 

الصغرى والصغرية واملتوسطة يف قطاع الصناعات التحويلية، 
االستفادة من تلك الفرص. كام أن وجود بيئة تنظيمية غري داعمة 

يف األغلب ميكن أن يعيق قدرة تلك املنشآت عىل االبتكار 
واالستثامر.

وتساعد برامج اليونيدو يف تعليم املنشآت الصغرى والصغرية 
واملتوسطة عىل كيفية االبتكار والتوسع واغتنام الفرص اجلديدة 
املتاحة يف األسواق املحلية والدولية، مما يعزز مركزها التنافيس. 

ويمكن لنظم التصنيع الذكي أن تزيد اإلنتاجية وختفض 
ن جودة السلع القامئة، ولكهنا ميكن أن تكون  التكاليف وحتسِّ
معقدة للغاية وتنفيذها مكلف، وقد واجهت منشآت صغرية 

ومتوسطة عديدة مشاكل يف إرساء تلك النظم. ولذلك فقد 
أنشأت اليونيدو مركز شنغهاي الدويل لتعزيز الصناعات الذكية 

هبدف تدريب القامئني عىل الصناعات ورابطات األعامل 
التجارية عىل نظم التصنيع الذكي وتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت، عىل أن يقوموا هم بدورهم بتدريب أصحاب 
املنشآت الصغرية واملتوسطة يف القطاعات الصناعية ذات 

الصلة. 
كام ميكن للمنشآت الصغرية واملتوسطة أن تصبح أكرث قدرة 

عىل املنافسة من خالل إصدار عالمات جتارية. وقد طورت 
اليونيدو نميطتني جديدتني للخدمات التقنية بشأن هذا املوضوع 
يف عام 2019، واشرتكت مع املعهد األورويب للعالمات التجارية 

يف تنظيم مؤمتر قمة IconVienna العاليم للعالمات التجارية. 
وقد أظهرت مشاريع شاملة ومتعددة السنوات نفذهتا اليونيدو يف 

بلدين قدرة العالمات التجارية عىل زيادة قدرة املرأة التنافسية 
وحتسني الفرص املتاحة أمامها. ويف طاجيكستان، أنشئت عالمة 

جتارية ملنتجات LA'AL Textiles مما وسع من صادرات املنتجات 
الطاجيكية وهيأ فرص عمل جديدة. وأنشأت رشكات منتجة 

 ،"5900BC" للمالبس األرمينية عالمة جتارية جديدة حتت اسم
استطاعت أن تضاعف الصادرات ثالث مرات تقريبا كام 

ضاعفت حجم العاملة. وتشكل اإلناث غالبية موظفي تلك 
الرشكات، ومتلك نساء عدة منشآت أو تديرها.

وللتعجيل بتطوير تكنولوجيات ومنتجات وصناعات 
ونامذج أعامل جتارية جديدة للمنشآت، أنشأت اليونيدو مركز 

شنغهاي العاليم لالبتكار يف جمال العلم والتكنولوجيا، الذي يوفر 
التدريب يف جمال التصميم الصناعي والتصنيع املضاف والتمويل 

وامللكية الفكرية ومعاجلة النفايات الصلبة والتكنولوجيا 
النانوية. ويف عام 2019، أضيف إىل منصة املركز 13 منتًجا 

، كام أضيفت إليه دورة حول 
ً
و11 نموذج أعامل جتارية جديدا

االستثامر املؤثر يف دعم جملس االبتكار العليم والتكنولويج 
 .)STAR Market اجلديد التابع لسوق شنغهاي لألوراق املالية )أو

وقد هيأت هذه املنصة 90 فرصة عمل جديدة، وأكرث من 10 
رشاكات للتعاون الدويل قيد اإلنشاء. وباإلضافة إىل ذلك، يّس 

املركز التوقيع يف عام 2019 عىل مشاريع تعاون ثنائية جديدة بني 
الصني ومجهورية كوريا وسنغافورة وكندا والرنويج واململكة العربية 

السعودية لنقل تكنولوجيات تامة التطور إىل بلدان نامية يف 
مناطق أخرى.

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:



كام ترشك اليونيدو ممثلني عن الدول الناشئة يف أحداث 
كربى مما يتيح لهم فرصا لعرض مشاريعهم اإلنامئية واجتذاب 

املستثمرين الدوليني، مثل معرض "هانوفر مييس" السنوي 
للتكنولوجيا الصناعية الذي يقام يف أملانيا، وأول معرض يقام يف 

املكسيك حتت اسم" معرض مكسيكو للتحول الصناعي"، الذي 
ميثل نسخة أمريكا الالتينية من معرض "هانوفر مييّس". وقد أتاح 

املعرضان يف عام 2019 تعزيز حنو 200 عالقة جتارية بني رواد 
أعامل ومستثمرين.

الدعم الثنائي واإلقلييم يزيد من الفرص المتاحة

ع الفرص املتاحة، وتدير اليونيدو  ميكن للتعاون اإلقلييم أن يوسِّ
عدة برامج تدعم التدريب عرب احلدود وتقاسم التكنولوجيا عرب 

احلدود. وتغطي شبكة مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا 
مثانية بلدان، هي االحتاد الرويس وأملانيا وإيطاليا والبحرين 

ومجهورية كوريا والصني ونيجرييا واليابان، وتتشارك تلك 
املكاتب يف موارد ومعارف فريدة.

ويف عام 2019، نرش مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا 
يف كوريا أول قاعدة بيانات تكنولوجية لتكنولوجيات خمتارة 
متاحة يف العديد من البلدان ومناسبة للنقل. وسجل مكتب 

ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف طوكيو عىل منصته املعنية 
برتويج التكنولوجيا املستدامة 40 تكنولوجيا يابانية جديدة 

مناسبة لالستخدام يف البلدان النامية والناشئة، وربط املكتب 
بني مستشاري استثامر أفارقة ورشكات يابانية مهتمة باالستثامر 

يف القارة. وحدد مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف أملانيا 
أكرث من 40 تكنولوجيا مناسبة ألفريقيا.

زيادة الفرص المتاحة أمام صناعة الدراجات 
الهندية للمنافسة على الصعيد الدولي

صناعة الدراجات مهمٌة يف الهند، وهي توفر فرص عمل حلوايل 
مليون شخص. غري أن املنشآت الهندية الصغرية واملتوسطة 

تفقد حصهتا يف السوق وترتاجع قدرهتا التنافسية عىل الصعيد 
الدويل من حيث السعر واجلودة عىل السواء. ففي حني أن عدد 

الدراجات وقطع الغيار املستوردة يزتايد بنسبة 25 يف املائة سنويا، 
ينحرص نمو صادراهتا بنسبة 10 يف املائة.

وقد أدى مرشوع نفذته اليونيدو وممولته احلكومة الهندية 
إىل زيادة القدرة التنافسية العاملية لصناعة الدراجات يف الهند. 

حيث عمدت اليونيدو أواًل إىل تعزيز مركز البحث والتطوير 
املعين بالدراجات وآالت اخلياطة، وتعزيز قدرات رابطتني 

صناعيتني. ثم حددت زيارات ميدانية ودراسات استقصائية 
تفصيلية مواطن الضعف اليت عوجلت بعد ذلك من خالل وضع 
خطط عمل إدارية جديدة، وتوفري دورات تدريبية ينظمها خرباء 

دوليون ذوو مهارات عالية، وإجراء جوالت دراسية دولية، ومنح 
زماالت. 

فأصبح هناك اليوم مدربون وفنيون معتمدون يف جمال 
الدراجات الكهربائية ذات القيمة األعىل. ووّسع مركز البحث 
والتطوير املعين بالدراجات وآالت اخلياطة من نطاق خدماته، 

ووقع إعالنات مشرتكة مع عدة رابطات ملواصلة التعاون مع 
منظامت دولية مناظرة يف أملانيا والربتغال وبلجيكا والصني 

والواليات املتحدة ومواصلة احلصول عىل الدعم مهنا.

27النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية



التقنية يف االختبار والتفتيش، اليت تعوق اتفاقات تيسري التجارة. 
وقد استخدمت تلك األداة بنجاح يف مجهورية تزنانيا املتحدة 

وجنوب أفريقيا ومالوي يف قطاعات جتهزي املنتجات الزراعية 
والزيوت األساسية وزيت النخيل وعباد الشمس لوضع خطط 

إصالح مبنية بتوافق اآلراء للحد من احلواجز التجارية. وساعدت 
اليونيدو أيضا يف وضع خطط وطنية لضامن النوعية يف 26 بلدا 
وثالث مناطق، مما خفض تكلفة خدمات تقييم املطابقة اليت 

تقوم هبا بنسبة ترتاوح بني 40 و60 يف املائة يف السنوات اخلمس 
املاضية. وعىل مدى السنوات العرشين املاضية، استفاد أكرث 

من 000 1 هيئة لتقييم املطابقة يف 58 بلدا من الدعم الذي تقدمه 
اليونيدو. 

 لالستثامرات 
ً
واستعدادا للمستقبل، قدمت اليونيدو موجزا

الواسعة النطاق وعمليات نقل املعارف والتكنولوجيا الالزمة 
لتكييف نظم ضامن النوعية لتتالءم مع الثورة الصناعية الرابعة 
 Rebooting Quality Infrastructure for" يف منشور عنوانه
Sustainable Future" )إعادة تنظيم البنية التحتية املتعلقة 

بالنوعية من أجل مستقبل مستدام(. ويدعو هذا املنشور إىل إدراج 
الذكاء الصناعي، والتصنيع الذكي، والطاقة الذكية، والزراعة 

الذكية، واالقتصاد الدائري يف خطط ضامن النوعية. ولبناء 
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القدرات التنافسية التجارية ومسؤولية 
الشركات 

تعرتف خطة عام 2030 بالتجارة الدولية كمحرك للتنمية 
االقتصادية واحلد من الفقر. وتتطلب التجارة بنية حتتية سليمة 
ن األداء االقتصادي والصناعي  وفعالة وذات نوعية جيدة حتسِّ

 اجلوانب االجتامعية والبيئية دون وضع حواجز 
ً
وتتناول أيضا

ال لزوم لها. وتدعم اليونيدو استخدام املعايري الدولية ومعايري 
االستدامة الطوعية، كام تدعم تعزيز قدرات القياس واالمتثال. 

وقد وضعت اليونيدو والشبكة الدولية املعنية بالبنية 
التحتية للنوعية، بدعم مايل من حكومة فنلندا، مبادئ توجهيية 
للسياسات املتعلقة بالنوعية، تساعد البلدان النامية عىل تفادي 
التداخل واالزدواجية يف مؤسسات ضامن النوعية. وإضافة إىل 
ذلك، تساعد أداة وضعهتا اليونيدو، بتمويل من الوزارة االحتادية 

للتعاون االقتصادي والتنمية يف أملانيا، عىل حتديد الثغرات 

مركز المعرفة يساعد البلدان النامية على زيادة قدرتها التنافسية

يعد مركز المعرفة للتجارة واالستثمار واالبتكار مجمعًا واحدًا لمساعدة منشآت البلدان 
النامية على زيادة قدرتها التنافسية االقتصادية. وتستضيف منصة هذا المركز 

التفاعلية على اإلنترنت محتوى تقنيا مجانيا وأدوات ذات صلة وتدريبا ذاتيًا على 
اإلنترنت وضعته واعتمدته أكاديمية اليونيدو التدريبية للتجارة واالستثمار واالبتكار. 
وفي عام 2019، استخدم هذه الموارد أكثر من 600 مستخدم نشط من أكثر من 100 بلد، 

وألول مرة، أتيحت دورة تدريبية في مجال االستثمار المؤثر باللغتين الصينية والفرنسية. 

التجارة
•  البنية التحتية للنوعية 

والتجارة
•  السياسة المتعلقة بالنوعية: 

دعم صوغ سياسات خاصة 
بالنوعية

االبتكار
•  التجارة اإللكترونية: دليل 

تيسيري للمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة

• الصناعة 4.0: مقدمة

االستثمار
•  االستثمار المؤثر: حشد االستثمار 

المسؤول والتكنولوجيا المستدامة 
•  التحالفات التجارية الدولية: حشد 
االستثمار من أجل سالسل القيمة 

العالمية المستدامة

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

األمم املتحدة

شعوب متمكنة.األونكتاد
أمم صامدة.



قدرات املنشآت الصغرية واملتوسطة يف البلدان األفريقية يف جمال 
ضامن النوعية ودعم تنفيذ اتفاق التجارة احلرة يف القارة األفريقية، 

عقدت اليونيدو "املنتدى الدويل األول للبنية التحتية املتعلقة 
بالنوعية ألفريقيا" بالتعاون مع االحتاد األفريقي.

إنشاء اتحادات تساعد المنشآت التجارية على 
الوصول إلى أسواق تصدير جديدة

لم يكن لدى املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة يف قطاع 
األعامل التجارية الزراعية وقطاع مستحرضات التجميل يف 

منطقة فايل ديل كاوكا يف كولومبيا سوى خربة ضئيلة يف التجارة 
الدولية، ولم تنتج إال كميات قليلة من املنتجات املعدة للتصدير 

 مبتطلبات األسواق املسهتدفة. 
ً
 ما كانت ال تفي أيضا

ً
واليت كثريا

وبتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدويل، أنشأت اليونيدو 
احتادات تصدير وساعدت أصحاب أعامل جتارية عىل املشاركة 

يف التجارة واالمتثال ملعايري النوعية ومتطلبات السوق. وعىل 
مدى السنوات الثالث للمرشوع، دخلت 21 منشأة صغرية 

ومتوسطة 10 أسواق جديدة، مبا يف ذلك الواليات املتحدة وأوروبا. 
ونمت العاملة املحددة املدة لدى أعضاء االحتادات بنسبة 14 
يف املائة بني عايم 2016 و2019، وبلغت نسبة الرشكات اليت 

تقودها نساء 37 يف املائة. وُسجلت يف ثالثة احتادات، لم حتصل 
إال عىل مساعدة غري مبارشة من خالل نقل املهنجيات، زيادة يف 

العاملة بنسبة 28 يف املائة منذ عام 2017.

 زيادة القدرة التنافسية التجارية للمنشآت 
 الصغيرة والمتوسطة في األسواق اإلقليمية

وأسواق االتحاد األوروبي

تعمل اليونيدو عىل زيادة القدرة التنافسية للمنشآت الصغرية 
 إقليمية وأوروبية، 

ً
واملتوسطة يف رسي النكا، اليت تسهتدف أسواقا

وذلك بتحسني قدراهتا عىل االمتثال يف جمال سالمة األغذية 
ونوعيهتا وتعبئهتا ووسمها من أجل احلصول عىل اعتامد من 

نظم ضامن النوعية. وبالرتكزي عىل قطاعات منتجات الهبارات 
واألغذية وتكنولوجيا املعلومات واالستعانة باملصادر اخلارجية 

يف العمليات التجارية، ساعد هذا املرشوع، املمول من االحتاد 
األورويب، حكومة رسي النكا عىل تعزيز األطر التنظيمية، وزيادة 

فرص احلصول عىل خدمات ضامن النوعية وتقييم االمتثال 
للمعايري، وبناء مهارات جديدة واعتامد التكنولوجيات الالزمة 

لالمتثال للمعايري واللواحئ املحدثة. 
وقد يسَّ التدريب الذي قدمته اليونيدو للمؤسسات الوطنية 

املعنية بالبنية التحتية للنوعية وضع اسرتاتيجية وطنية لتلك 
البنية التحتية. وقد زاد من استدامة النظام توفري تدريب إضايف 

آلالف األشخاص عىل أفضل املامرسات يف جمال سالمة األغذية 
وضامن النوعية، ومعايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس، ونظم 

االعتامد، وتقييم مدى امتثال املختربات احلكومية واخلاصة 
للمعايري. 

كام أن تزايد اخلربات أدى إىل توسيع السوق، فقد قدم معهد 
رسي النكا للمعايري طلبات اعتامد إلصدار شهادات ملنتجات 

بسكويت وزجاجات مصنوعة من مادة PET ومياه الرشب 
املعبأة يف زجاجات. وحصل معهد البحوث الطبية، وهو خمترب 
تابع لوزارة الصحة، عىل االعتامد مبطابقته ملعيار دويل ألول مرة 

عىل اإلطالق.
وباإلضافة إىل ذلك، قدمت اليونيدو معدات جديدة 

ملركز اختبار التغليف املعنيَّ عىل الصعيد الوطين، وهو معهد 
التكنولوجيا الصناعية، كام قدمت التدريب عىل كيفية استخدام 

املعدات. واملعهد اآلن بصدد احلصول عىل اعتامد، مما سيسمح 
للمصدرين السيالنكيني باحلصول عىل خدمات اختبار تغليف 

فعالة من حيث التكلفة داخل البلد، بدال من االعتامد عىل 
خدمات أكرث تكلفة يف اخلارج. 

وبدعم من اليونيدو، رفعت أكادميية سينامون )القرفة( 
 
ً
 دراسيا

ً
للتدريب مستوى معايري الكفاءة الوطنية وحدثت مهنجا

لفنيي األكادميية، وباتت اآلن معتمدة من قبل هيئة التعليم العايل 
واملهين ملنح شهادات مهنية معرتف هبا دوليا. وبات ذلك جيتذب 

وافدين جدد إىل هذه الصناعة، وينئش ظروف عمل أكرث 
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مؤاتاة، ويحسن أجور منتيج القرفة يف بداية سلسلة التوريد. وقدم 
طلب إىل املفوضية األوروبية بشأن "قرفة سيالن" إلدراج هذا 
املسىم اجلغرايف ألول مرة عىل اإلطالق حتت احلامية يف رسي 

النكا، هبدف محاية مسميات املنتجات املرتبطة ارتباطا وثيقا 
هبذا املكان بالتحديد. 

تنمية مهارات ريادة األعمال

 
ً
تعد ريادة األعامل املحرك الرئييس للعاملة والنمو، فهي تقدم ُنجا

 جديدة لتنويع االقتصاد وجعله أكرث مرونة واستدامة. 
ً
وفرصا

 أن تساعد الفئات املحرومة، مثل النساء 
ً
ويمكهنا أيضا

والشباب، يف احلصول عىل عمل مثمر. ولكن تدّن املهارات 
ر الوصول إىل املوارد وتعامالت البيئة  املهنية والتعليمية وتعذُّ

التجارية التقييدية حتول دون بلوغ رواد األعامل إمكاناهتم 
الكاملة. 

وتعزز اليونيدو الظروف اليت يلزم توفرها لنجاح رواد 
األعامل، وال سيام فيام يتعلق بالفئات املحرومة. وتعمل املنظمة 

مع احلكومات عىل حتسني البيئات التنظيمية والقانونية عىل 
حنو ينعش أعامل رواد األعامل، وتكييف عملية تنمية مهاراهتم 

الصناعية لتفي مبتطلبات الصناعات احلديثة. ويتسم هذا 
ا حيث يصعب عىل  العمل بأهميته خاصة يف أقل البلدان نموًّ
الكثري من الشباب احلصول عىل تعليم عرصي يف جمال تطوير 

 األعامل التجارية واستخدام تكنولوجيا املعلومات
 واالتصاالت.

 
ً
ويعد برنامج اليونيدو ملناهج تدريس تنظيم املشاريع استثامرا

 يف تطوير قدرة الشباب عىل ريادة األعامل أثناء دراسهتم 
ً
جمديا

يف املرحلة الثانوية، لتمكيهنم من بناء مستقبل ناجح. فيكتسب 
الشباب صفات شخصية مثل الثقة بالنفس واإلبداع والقدرة 

عىل املبادرة واملخاطر املحسوبة والتعاون مع اآلخرين.
ويتصف هذا الربنامج مبنىح عميل، فأكرث من 50 يف املائة 

من وقت الربنامج يتضمن أنشطة عملية متعلقة باستكشاف 
الفرص املتاحة لتوليد القيمة - سواء كانت اقتصادية أو 

اجتامعية أو شخصية - وتقييم املوارد املطلوبة، والتعلم من 
جتارب رواد األعامل الناجحة والنامذج املجتمعية اليت متثل 
ذ هذا الربنامج يف أفغانستان ومرص  قدوة. ويف عام 2019، ُنفِّ

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

األمم املتحدة

شعوب متمكنة.األونكتاد
أمم صامدة.
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ونيجرييا، حيث استفادت منه 19 مدرسة و149 معلاًم وحنو 
000 10 طالب.

 منتدى االستثمار يوفر فرصًا 
للنساء والشباب

تنظم اليونيدو املنتدى العاليم لرواد األعامل واالستثامر، الذي 
يعقد كل سنتني، لتوفري منرب فريد يف الرشق األوسط وشامل 

أفريقيا لربط املستثمرين املحليني واإلقليميني والعامليني برواد 
األعامل الشباب والرشكات الناشئة. ويسعى املنتدى إىل إقامة 

استثامرات مشرتكة بني رواد األعامل، وتبادل املعارف، وتبادل 
أفضل املامرسات املبتكرة بشأن ريادة األعامل واالبتكار، 

واالستفادة من االستثامرات املبارشة املحلية واألجنبية، وإقامة 
رشاكات جديدة.

ويف اجتامع عام 2019 الذي ُعقد يف املنامة، كانت نسبة 40 
يف املائة من املشاركني من اإلناث، وهو مؤرش إجيايب عىل اجلهود 

اليت تبذلها اليونيدو لدعم زيادة عدد رائدات األعامل، وحتقيق 
توازن أكرب بني اجلنسني يف هذا املجال.

وقد تنافس يف تلك املناسبة طالب اجلامعات من املنطقة 
العربية للحصول عىل اجلوائز وفرصة التواصل مع املستثمرين 

وسائر الرشكاء التجاريني املحتملني. وحصلت األفرقة الـ18 

اليونيدو في جنيف

يضطلع مكتب اليونيدو في جنيف بدور حاسم في 
تعزيز الموقع االستراتيجي للمنظمة في المدينة 

اليت تستضيف العديد من منظمات األمم المتحدة 
وغيرها من المنظمات الدولية، واليت تعد مكانًا 

رئيسيًا لالجتماعات الحكومية الدولية ومركزًا 
تنفيذيًا لتنفيذ خطة عام 2030. ويقيم المكتب أيضا 

اتصاالت وثيقة مع البعثات الدائمة لدى اليونيدو 
المقيمة في هذه المدينة، كما أنه يشجع التعاون 

مع المنظمات الدولية األخرى اليت تتخذ من جنيف 
مقرًا لها.

وفي عام 2019، شاركت اليونيدو في المؤتمرات 
الرئيسية واالجتماعات الحكومية الدولية التالية: 

منتدى دافوس للحزام والطريق، واالستعراض 

العاليم لمبادرة المعونة لصالح التجارة، وأسبوع 
التجارة اإللكترونية، والقمة العالمية لمجتمع 

المعلومات، ومؤتمر العمل الدولي، واليوم العاليم 
للقطن، ومؤتمر القمة العاليم للمناطق االقتصادية 

الحرة والخاصة، والمنتدى العاليم لالجئين. وُنظمت 
أيضًا عدة أحداث جانبية وحلقات نقاش، وال سيما 

أثناء االستعراض العاليم لمبادرة المعونة لصالح 
التجارة، الذي ركز تركيزًا خاصًا على التصنيع. 

وواصل مكتب اليونيدو أيضا الترويج للعقد 
الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا في عام 2019، من 

خالل تعزيز الشراكات مع الوكاالت الشقيقة اليت 
يوجد مقرها في جنيف، وبالعمل عن كثب مع 
البعثات الدائمة للبلدان األفريقية في جنيف. 

األوىل يف القامئة الهنائية عىل فرصة االلتحاق مبعسكر مكثف 
ملدة ثالثة أيام لتحسني مهارات أعضاهئا يف جمال 

مهارات الرتويج وإعداد خطط األعامل. وحصلت 
األفرقة الفائزة عىل جائزة مالية قدرها 100 ألف 

دوالر وحوايل ربع مليون دوالر من مستثمرين 
ع إمجاال عىل 106 خطابات نوايا يف  عرب. وُوقِّ

مؤمتر القمة باستثامرات تقدر قيمهتا مببلغ 22 مليون 
دوالر.
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برنامج مصائد األسماك يزيد من الكفاءة واألرباح المستدامة

ترغب إندونيسيا يف أن تكون أكرب منتج ومصدر للأمكوالت 
البحرية يف رابطة أمم جنوب رشق آسيا. ويهدف برنامج "الوصول 

املستدام إىل األسواق من خالل نج مسؤول من جتارة أسامك" إىل 
إحداث تغيري حتويل يف قطاع مصائد األسامك حنو حتقيق أهداف 

التنمية املستدامة من خالل حتسني القدرة التنافسية واالستدامة 
وحتسني سبل عيش العاملني يف سالسل قيمة األعشاب البحرية 
وتربية سمك البنغاسيوس وصيد أسامك التونة باخليط والصنارة. 

ومتول هذا الربنامج حكومة سويسا وتشرتك يف تنفيذه وزارة 
الشؤون البحرية ومصائد األسامك واليونيدو. 

وبدأ الربنامج بسبع مزارع جتريبية لألعشاب البحرية تديرها 
جمموعات ملزارعني حمليني، وباستخدام تطبيقات الهاتف 

 استحداث ممارسات 
ً
اجلوال، فاستطاع أكرث من 850 مزارعا

جديدة لتحسني ممارساهتم يف الزراعة واحلصاد والتجهزي، مما 
أدى إىل زيادة غاللهم وحتسني نوعية منتجاهتم. كام قام الربنامج 

بتدريس ونرش أساليب وممارسات جتفيف جديدة لتحسني نوعية 
األعشاب البحرية، مما أدى إىل خفض التكاليف بدرجة كبرية. 
ونتيجة لذلك، حّسن املزارعون إنتاجيهتم بنسبة 41 يف املائة يف 

املتوسط وزادوا أرباحهم بنسبة تصل إىل 50 يف املائة. 
ففي أربعة معامل فقط لتجهزي األعشاب البحرية، أدى 

اتباع الهنج املسىم INSPIRED الذي يركز عىل كفاءة استخدام 

الطاقة واملياه وعىل اإلنتاجية والنوعية إىل حتقيق وفورات قدرها 
000 953 دوالر يف السنة. ويقول آبو هارتو، وهو مزارع أعشاب 
حبرية من سومينه، "يف املايض، كنت أنتج 800 كيلوغرام يف كل 
حمصول، أما اآلن فصار بإمكان انتاج طن واحد من األعشاب 

البحرية، بنوعية أفضل بكثري وبسعر أفضل". 
وبوجه عام، استطاعت منشآت صغرية ومتوسطة عاملة يف 

قطاع األعشاب البحرية، وتدير معظمها نساء، أن تطور أكرث من 
 ذا قيمة مضافة وأن تزيد اإلنتاجية بنسبة 40 يف املائة، 

ً
18 منتجا

مما أضاف قيمة مبيعات سنوية قدرها 1.5 مليون دوالر. 
ويف مزارع سمك البنغاسيوس التجريبية، استحدث الربنامج 
أساليب إلنتاج أطعمة ذات نوعية أفضل وأرخص وذاتية الصنع 

م املزارعون بفضل 
ّ
باستخدام املواد اخلام املتاحة حمليا. كام تعل

هذا الربنامج قياس مستويات األمونيا واألكسجني يف األحواض 
بانتظام إلنتاج نوعية أفضل من األسامك. وأدى استخدام 

الربوبيوتيك يف عملية التغذية إىل انتاج أسامك أكرث صحة تنمو 
بسعة أكرب، وخفض اسهتالك املياه مبقدار النصف. ويقول عزام 
باهور، األمني العام للجمعية اإلندونيسية لصناعة سمك السلور: 
"لقد شهدت تكاليف اإلنتاج لدى مزارعي سمك البنغاسيوس 

 وحتسنت نوعية األسامك، مما عزز القدرة التنافسية لهذا 
ً
اخنفاضا

ر رشاحئ  القطاع". ولقد باتت إندونيسيا اليوم، ألول مرة، تصدِّ

     

  

في 37 مقاطعة و 16 إقليمًا

إجمالي المبيعات المحتملة في السنة

INSPIRED عائدات من اتباع نهج

استثمارات
857 مزارع أعشاب بحرية: حصلوا على أرباح 

إضافية بقيمة 1.98 مليون دوالر سنويًا

70 منتج أطعمة على نطاق ضيق: انخفضت 
تكاليف إنتاجهم 30 في المائة

 435 مزارع أسماك البنغاسيوس: حصلوا 
على 000 318 دوالر لكل محصول

 397 مشاركًا حصلوا على تدريب 
INSPIRED على نهج

الحكومة: 4.4 ماليين دوالر )استثمارات مباشرة 
في آالت تجهيز األطعمة والبذور ومواد األطعمة 

الخام وأنشطة الترويج(

أصحاب معامل التجهيز: 6.9 ماليين دوالر 
)إلدخال تحسينات على الكفاءة واستحداث 

خطوط تجهيز ومنشآت جديدة(

مزارعو أسماك البنغاسيوس: 000 353 دوالر )استثمارات 
في تطبيق إجراءات تشغيل قياسية وتوسيع األحواض(
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وتحسين الكفاءة( في 4 معامل لتجهيز األعشاب البحرية
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هذا النهج

أرباح إضافية سنويًا تعود على 362 1 
مزارعًا اعتمدوا إجراءات تشغيل قياسية

 5 939
مشاركًا

36 
مليون دوالر

1.86 
مليون دوالر

2.3 
مليون دوالر

 11.8 
مليون دوالر

$36
million

IN 37 DISTRICTS, 16 PROVINCES 

POTENTIAL SALES PER YEAR 

BENEFITS FROM INSPIRED APPROACH

INVESTMENTS
857 seaweed farmers: additional 
pro�ts $1.98 million per year

Pangasius farmers: $353,000 (for implementing 
standard operating procedures and pond expansion)

435 pangasius farmers: $318,000 per harvest

397 participants were 
trained on INSPIRED approach

bene�ts of $910,000 per year for 
5 companies implementing the approach

Government: $4.4 million 
(direct investment for feed machines, 
seeds, feed raw materials, promotion)

Processors: $6.9 million 
(for e�ciency improvements, 
new lines, new facilities)

70 small-scale feed producers: 
feeding costs reduced by 30%

$953,000 savings per year (less energy 
and water use, and improved e�ciency) 
in 4 seaweed processing plants

5,939
participants

ADDITIONAL PROFITS PER YEAR 
FOR 1,362 FARMERS ADOPTING 
STANDARD OPERATING PROCEDURES

$2.3
million

$1.86
million

$11.8
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سمك البنغاسيوس إىل اململكة العربية السعودية ودول اخلليج، 
 مبيعاهتم مبقدار 8 ماليني دوالر 

ً
يف حني زاد رشكاء الربنامج أيضا

 من خالل إبرام عقود بني مزارعي سمك البنغاسيوس 
ً
سنويا

ومصنعي رشاحئ السمك وجتار التجزئة وسالسل املطاعم.
وفيام يتعلق بصيد سمك التونة باخليط والصنارة، عادة ما 

 صغرية لهذا الغرض. وهم 
ً
يستخدم الصيادون املحليون سفنا

يعانون من ارتفاع التكاليف وتذبذب توافر الطعوم الربية، مما 
يؤثر بدوره عىل صناعة جتهزي األسامك عندما ال ميكهنا التعويل 

عىل اإلمدادات. وملعاجلة هذه املشكلة، اسزترعت أسامك العنقد 
عىل حنو جترييب يف منطقيت بيتونغ وماومري كطعم بديل، مما أدى إىل 

حتسني معدل الصيد، فضال عن استدامة اإلمدادات والطعوم.
ولالمتثال ملتطلبات سالمة املأكوالت البحرية واستدامهتا، 

كان ال بد من حتديد إمكانية تعقب األسامك من املزرعة إىل 
املسهتلك. وقد استحدث الربنامج تطبيقات براجمية تساعد 

املزارعني عىل تنفيذ عملية التعقب تلك، وحتسني كفاءة استخدام 
املوارد أثناء االسزتراع والتجهزي، وربط املزارعني باملشرتين يف 

سالسل اإلمداد املحلية. وأنشئت ثالث عالمات جتارية لألعشاب 
البحرية واألسامك يف إندونيسيا، واستخدمت كأداة تسويق قوية 

للرتويج لتفرد منتجات مصائد األسامك اإلندونيسية. كام أنا حفزت 
املنتجني عىل االحتاد للوصول إىل األسواق اخلارجية. 

ومتكن الربنامج من حشد استثامرات إضافية قدرها 11.8 
مليون دوالر من جانب جمموعات املزارعني واملجهزين املحليني 

واحلكومة، وحتقيق مكاسب يف الكفاءة تزيد قيمهتا عىل 13 مليون 
دوالر، وإبرام عقود جديدة بني 300 1 مزارع ومشرتين مهنم 

عاملني يف صناعة جتهزي سمك البنغاسيوس واألعشاب البحرية. 
وقد أدى التعاون االبتكاري مع وزارة الشؤون البحرية 

ومصائد األسامك والقطاع اخلاص إىل إنشاء برنامج مستدام ميكن 
مواصلة تنفيذه حىت بعد انهتاء برنامج اليونيدو. وقد حصل يف 
إطار هذا الربنامج ما يقرب من 000 6 شخص عىل تدريب، 
وباتت اآلن 22 منصة رقمية توفر معايري للمامرسات اجليدة، 

واعتمدت 400 1 منشأة ممارسات جتارية حمسنة. ويوفر املهنج 
الدرايس املحسن جلامعة جاكرتا ملصائد األسامك للجيل 
القادم من العاملني يف قطاع األسامك املعارف واملهارات 

الالزمة الستدامة قطاع مصائد األسامك، يف حني أصبح مركز 
iPride4Fish يف جامعة جاكرتا مركز متزي يعمل عىل سد 

الفجوة بني األوساط األكادميية والصناعة. وقد أسفرت الروابط 
بني اجلامعة والصناعة بالفعل عن فوائد قدرها 9.5 ماليني 

دوالر من خالل حلول جتارية وضعت يف إطار برنامج مواضيعي 
للتدريب الداخيل.

33النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
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يشكل تغري املناخ واستنفاد املوارد املحدودة واألحداث البالغة الشدة، مثل األعاصري والفيضانات واحلرائق، 
تهديدًا مزتايدًا للبشرية. ويف حني أنَّ الصناعة هي من بني أكرب مصادر انبعاثات غازات الدفيئ�ة، إال أنها 

حتتل أيضًا مكانة رائدة يف مجال توفري احللول التكنولوجية املناخية وإجياد فرص عمل شاملة للجميع 
وخضراء. وتقف اليوني�دو يف طليعة اجلهود الرامية إىل بن�اء اقتصاد أقدر على الصمود وأكرث خضرة 

ودائرية من أجل حتقيق النمو واالزدهار املستدامني. وهي تعمل على ذلك عن طريق مساعدة احلكومات 
واملؤسسات وقطاع الصناعة على األخذ بتكنولوجيات صناعية مبتكرة وحلول لتوفري الطاقة املستدامة 

تقلل من األثر البييئ للتصنيع، وحتقق يف الوقت نفسه منافع اقتصادية واجتماعية.
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سم بالكفاءة في استخدام  اإلنتاج الصناعي المتَّ
ة انبعاثات الكربون الموارد وبقلَّ

بني عايم 1970 و2017، نام الناجت املحيل اإلمجايل مبقدار أربعة 
أضعاف يف حني ازدادت الكمية املستخرجة من املواد عىل 

الصعيد العاليم من 27 مليار طن إىل 92 مليار طن، ومن املتوقع 
أن ترتفع الكمية املستخدمة من املواد إىل 167 مليار طن حبلول 

عام 2060. وتقوم الصناعة التحويلية يف شكلها احلايل عىل أخذ 
املواد من سلسلة اإلمداد وحتويلها إىل منتجات. وُتستخدم غالبية 

هذه املنتجات مرة واحدة ثم ُتمل. ويتسم هذا النموذج القائم 
نع، فاالستخدام، فاإلهامل"، والذي ُيعرف  عىل "األخذ، فالصُّ

باالقتصاد اخلطي، باالفتقار الشديد إىل الكفاءة. فهو يستنفد 
موارد الكوكب املحدودة ويتسبب يف إجياد أشكال متعددة من 

النفايات والتلوث واملشاكل الصحية. كام أنَّ عمليات استخراج 
املوارد الطبيعية وجتهزيها هي املسؤولة عن حنو 50 يف املائة من 

انبعاثات غازات الدفيئة وحنو 90 يف املائة من اآلثار املتصلة 
باملوارد واملتعلقة باإلجهاد املايئ وفقدان التنوع البيولويج. 

وتساعد اليونيدو دولها األعضاء عىل حتسني كفاءة استخدام 
املوارد عن طريق الوصل بني طريف النموذج اخلطي باالستعانة 
مبامرسات االقتصاد الدائري، من أجل حتقيق الغايات املتصلة 

بتغري املناخ والتنوع البيولويج واملياه وغريها من الغايات البيئية 
املتوخاة يف إطار اتفاق باريس وأهداف التنمية املستدامة.

م برنامج اليونيدو بشأن اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة  ويقدِّ
استخدام املوارد املساعدَة إىل الرشكات من أجل حتسني إنتاجية 

املوارد وكفاءتا، ومن ثم توفري التكاليف ومنع التلوث. ويعمل 
 عىل استحداث ممارسات اقتصادية دائرية ويسدي 

ً
الربنامج أيضا

املشورة إىل احلكومات بشأن األخذ بسياسات تئي بيئات مؤاتية 
م برنامج  لتمكني الرشكات من تنفيذ هذه املامرسات. ويقدِّ

اليونيدو بشأن نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا املساعدة للرشكات 
اليت تنضم إليه من أجل الوقوف عىل التكنولوجيات ونظم 

رة للموارد واألخذ هبا. اإلدارة اجلديدة املوفِّ

تقليل استخدام الموارد خالل التوسع الحضري 
السريع في منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط

يأيت النمو االقتصادي الذي تشهده منطقة جنوب البحر األبيض 
ع حرضي رسيع تنشأ عنه حتديات مثل  املتوسط مصحوبا بتوسُّ

ندرة املياه، وارتفاع تكاليف الطاقة، وتزاُيد إنتاج النفايات. 
وتساعد اليونيدو هذه املنطقة عىل إلغاء تالزم التنمية االقتصادية 

وإجياد فرص العمل من جهة والتدهور البييئ من جهة أخرى. 
واخُتتم يف عام 2019 برنامج SwitchMed الذي امتد لفرتة 

ذ بتمويل من االحتاد األورويب وبقيادة اليونيدو  أربع سنوات، وُنفِّ
وبالتعاون مع شعبة االقتصاد التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، 

وخطة عمل برنامج األمم املتحدة للبيئة اخلاصة مبنطقة البحر 
األبيض املتوسط، ومركز األنشطة اإلقليمية لالسهتالك واإلنتاج 

م برنامج SwitchMed املساعدة  املستدامني املنبثق عهنا. وقدَّ
إىل 125 رشكة يف مثانية بلدان )األردن، إرسائيل، تونس، اجلزائر، 

دولة فلسطني، لبنان، مرص، املغرب( من أجل الوقوف عىل 
تكنولوجيات فعالة من حيث التكلفة وسليمة بيئيا واألخذ هبا. 

وقد أدت النتاجئ املحققة إىل توفري متويل وطين أخرض يف األردن 
وإرسائيل واجلزائر ولبنان.

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

منظمة األمم المتحدة
للتربية والعلم والثقافة
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 للنساء يف هذه املنطقة، 
ً
كام أتاح برنامج SwitchMed فرصا

اليت ال تتجاوز فهيا نسبة ملكية النساء للرشكات 13 يف املائة 
وتقترص نسبة مشاركة املرأة يف القوة العاملة عىل 25 يف املائة. 

واستأثرت النساء بنسبة 39 يف املائة من املشاركني يف حلقات 
العمل املعقودة بشأن ممارسات نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا، 
واليت تريس أساسا قويا لتطوير املستقبل الوظيفي والنمو املهين. 

 ،SwitchMed II طلق يف عام 2019 برنامج املتابعة
ُ
وأ

 االحتاد األورويب، وهو يشمل مكونا بشأن 
ً
له أيضا الذي ميوِّ

االقتصاد األزرق. ويف إطار برنامج SwitchMed II، ومع مراعاة 
االحتياجات اخلاصة للمنطقة، تدعم اليونيدو األردن واجلزائر 

ودولة فلسطني ولبنان من أجل حتسني كفاءة استخدام املوارد 
يف قطاع الصناعة التحويلية عن طريق وضع خمططات لتأهيل 

مقديم اخلدمات، وتوفري الدعم املايل املحيل، ووضع مناهج دراسية 
بشأن اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد، وإتاحة 

املعلومات والتواصل من أجل حتفزي الطلب يف قطاع الصناعة عىل 
خدمات اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد والتوعية 

بشأهنا. ويف إرسائيل وتونس ومرص واملغرب، تعمل 
اليونيدو عىل توسيع نطاق تركزيها ملساعدة قطاعي 

صناعة املنسوجات واملواد البالستيكية عىل استعادة 
النفايات من املنتجني واملسهتلكني، وحتسني القدرة 

املحلية عىل االلزتام باملعايري البيئية أثناء اإلنتاج. 

وخارج منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط، يواصل 
برنامج EU4Environment )"االحتاد األورويب من أجل 

البيئة"( وضع برامج بناء القدرات يف جمال اإلنتاج األنظف 
واملتسم بكفاءة استخدام املوارد لفائدة املنشآت الصغرية 

واملتوسطة يف أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وبيالروس ومجهورية 
مولدوفا وجورجيا، وذلك بالتعاون بني اليونيدو ومنظمة التعاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وجلنة 
األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا والبنك الدويل. 

االنتقال إلى مجمعات صناعية إيكولوجية 
للصناعات الخضراء

اخُتتمت يف عام 2019 املرحلة األوىل من برنامج املجمعات 
ذ بالرشاكة مع  الصناعية اإليكولوجية يف فييت نام، الذي ُينفَّ

مرفق البيئة العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلناميئ، وأسفرت 
عن نتاجئ باهرة فيام يتعلق بتحقيق وفورات يف الكهرباء والوقود 

األحفوري وانبعاثات غازات الدفيئة واملياه واملواد اخلام واملواد 
الكيميائية، مع اجتذاب استثامرات قدرها 9 ماليني يورو.  

 الوفورات المالية:
 2.85 مليون يورو

في السنة

ُحفزت استثمارات 
من الشركات 

 بقيمة:
9 ماليين يورو

الكهرباء
274 19 ميغاواط 

ساعة سنويا

الوقود األحفوري
142 تيرا جول 

سنويا

انبعاثات غازات الدفيئة
30.6 كيلوطن 

من مكافئ ثاني 
أكسيد الكربون 

سنويا

المياه
816 606 مترا 
مكعبا سنويا

المواد الخام 
والمواد 

الكيميائية
225 4 طنا سنويا

ُنفذ 546 خيارًا 
من خيارات اإلنتاج 

األنظف والمتسم 
بكفاءة استخدام 

الموارد في 57 شركة

 ُحدد
680 خيارًا من 
خيارات اإلنتاج 

األنظف والمتسم 
بكفاءة استخدام 

الموارد

النتائج احملققة يف إطار برنامج اجملمعات الصناعية اإليكولوجية يف فييت نام 

يف جمال اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد

في الجزائر وإسرائيل واألردن وتونس ودولة 
فلسطين ولبنان ومصر والمغرب

525 197 طنا 660 512 3 مترا مكعبا707 غيغاواط ساعة623 33 طنا

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربونمن المياهمن الطاقةمن المواد الخام

ُحشدت استثمارات من القطاع 
الخاص بقيمة:

87.6 مليون يورو

بلغت قيمة الوفورات المالية:
41.7 مليون يورو

في السنة

من المهنيين بشأن 
منهجية اليونيدو 
لنقل التكنولوجيا 

السليمة بيئيا

بيانا عمليا 
لتكنولوجيات صناعية

تدبيرا لتحقيق الكفاءة 
في استخدام الموارد

التأثير فيفي إطار تم التواصل مع

الوفورات
السنوية 

د  ُحدِّ

682125 30 673 
وظيفة

 1 830



وواصـل الربنامـج العـاليم للمجمعـات الصناعيـة 
اإليكولوجية، الذي متوله وزارة الدولة للشؤون االقتصادية يف 

سويرسا، عمله يف أوكرانيا وبريو وفييت نام وكولومبيا، ووسع 
نطاق العمل ليشمل مرص يف عام 2019. ويدعم الربنامج اإلنتاج 

األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد ونقل التكنولوجيا 
السليمة بيئيا، والتكافل الصناعي داخل املجمعات الصناعية 

ومع املناطق احلرضية القريبة، واختاذ اإلجراءات اجلامعية وحتفزي 
االستثامرات من جانب اجلهات القامئة عىل إدارة املجمعات. 

ويف عام 2019، أسفر الدعم املقدم من اليونيدو بتمويل 
من االحتاد األورويب عن إطالق مجهورية تن زانيا املتحدة وغانا 
والفلبني وقريغزيستان وكولومبيا خطط عمل متعلقة بالصحة 

والتلوث، يشمل معظمها اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة 
استخدام املوارد ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا وإدارة النفايات 

الصلبة، مبا يف ذلك املكونات البالستيكية من النفايات.

معالجة القمامة البالستيكية البحرية

بغية املشاركة يف املناقشات بشأن القاممة البالستيكية البحرية، 
اليت ُعقدت يف إطار رئاسة اليابان ملجموعة العرشين يف عام 2019، 

 بعنوان "التصدي للتحدي الذي تطرحه 
ً
أصدرت اليونيدو منشورا

القاممة البالستيكية البحرية باالستعانة بأساليب 
ال من   مموَّ

ً
االقتصاد الدائري"، وأطلقت مرشوعا

حكومة اليابان يركز عىل تطوير مواد قابلة للتحلل 
البيولويج أو مواد أخرى بديلة للمواد البالستيكية 

اليت ُتستعمل مرة واحدة يف جنوب أفريقيا. 

الحد من مخاطر المواد الكيميائية مع تحسين األداء 
التجاري في الوقت نفسه

دو املواد الكيميائية عىل ربط زيادة أرباحهم املالية  اعتاد مورِّ
بزيادة حجم مبيعاتم، وقد أدى ذلك إىل انعدام الكفاءة يف 

استخدام املواد الكيميائية وأسفر عن خماطر تدد صحة اإلنسان. 
وُيعترب نموذج اإلجيار الكيميايئ، وهو نموذج كانت اليونيدو رائدة 

يف تطبيقه منذ 15 عاما بتمويل من النمسا، هنجا بديال يقلب 
نموذج األعامل يف هذا املجال رأسا عىل عقب: حيث ال تتوقف 
فيه زيادة األرباح عىل بيع كمية أكرب من املواد الكيميائية، بل 
عىل بيع كمية أقل، حيث ترتبط باملشاركة يف العمل عىل وضع 
حلول مبتكرة ومتسمة بكفاءة استخدام املوارد وتقاسم األرباح 

بطريقة منصفة. وعن طريق االستعاضة مبنتجات أكرث أمانا 
واتباع أساليب أفضل يف معاجلة املواد الكيميائية وإدارتا، ميكن 
لهذا الهنج أن يؤدي إىل خفض استخدام املواد الكيميائية والطاقة 

واملياه ومواد التغليف والتعبئة، وكذلك خفض انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون، بنسبة تصل إىل 40 يف املائة. 

وعىل سبيل املثال، ساعدت اليونيدو، باالشرتاك مع املركز 
الوطين لإلنتاج األنظف يف كولومبيا، رشكات النسيج عىل خفض 

اسهتالك املواد الكيميائية بنسبة 63 يف املائة يف عملييت التبويش 
والنسج، مما أدى إىل حتقيق وفورات قدرها 000 150 دوالر 

طلع مديرو اإلنتاج عىل مواد كيميائية جديدة وأكرث 
ُ
سنويا. وأ

كفاءة وعىل نموذج اإلجيار الكيميايئ. ونتيجة لذلك، حلَّت 
بوليمرات اصطناعية منخفضة املواد الصلبة حمل النشويات 

املعدلة والكحول املتعدد الفينيل واألكريالت واألمحاض الدهنية 
وإضافات خمتلفة كانت ُتستخدم سابقا. 

ويعمل برنامج اليونيدو العاليم لإلجيار 
الكيميايئ عىل إذكاء الوعي هبذا النموذج 

لألعامل عىل نطاق واسع، ويدعو إىل استخدامه، 
ويحفز ويشجع تطبيقه يف املشاريع التجريبية 

والتوسعية، وييرس انتشاره يف أسواق قطاعات 
حمددة يف بلدان خمتارة. ويشجع الربنامج أيضا 

املبادرات اليت تقودها نساء من خالل جائزته 
م كل  العاملية يف جمال اإلجيار الكيميايئ اليت ُتقدَّ

سنتني وتشمل فئة خاصة باملرأة.
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سبل الحصول على الطاقة النظيفة من أجل 
االستخدام اإلنتاجي

التنظيمية واملستثمرين واملرافق والهيئات املعنية باملعايري 
واألعامل التجارية، وتشجيع حتسني أداء األسواق. وعىل وجه 

اخلصوص، تسدي املنظمة املشورة التقنية واملتعلقة بالسياسات 
إىل احلكومات من أجل وضع سياسات قوية وتشييد البىن التحتية 

 للمستثمرين واألعامل 
ً
الالزمة، ويف الوقت نفسه تقدم الدعم أيضا

التجارية يف جتريب حلول الطاقة النظيفة اليسرية املنال والتوسع 
يف األخذ هبا. 

ويف عام 2019، بدأت اليونيدو يف دعم البلدان النامية يف 
مساعهيا للحصول عىل التمويل الالزم للمشاريع يف جمال الطاقة 

النظيفة يف إطار اتفاق إطاري جديد بشأن التأهب، أبرمته 
اليونيدو مع صندوق املناخ األخرض. وحققت املنظمة إجنازا 

بارزا حبشد استثامرات من القطاع اخلاص مقدارها 1.5 مليار 

هناك ما يقرب من 850 مليون شخص ال تصلهم الكهرباء، 
وال يزال ثالثة مليارات شخص، يعيشون أساسا يف أجزاء من 

أفريقيا ويف أقل البلدان نموا، غري قادرين عىل احلصول عىل 
تكنولوجياٍت وأنواع وقود نظيفة ألغراض الطهي. وتتصدى 
اليونيدو لهذا التحدي من خالل تعزيز التنسيق بني الهيئات 

شعوب متمكنة.
أمم صامدة.
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الدعوة إىل إزالة الكربون جذريا من الصناعة يف الساحة املناخية العاملية

أوائل نيسان/أبريل 2019
ساهمت اليونيدو في النداء 

المشترك الذي وجهته منظومة 
األمم المتحدة إلى قمة العمل 

المناخي اليت دعا إليها األمين العام

أواخر نيسان/أبريل 2019
انضمت اليونيدو إلى ائتالف التحول 

الصناعي  المنبثق عن قمة العمل 
المناخي اليت دعا إليها  األمين العام

27-29 أيار/مايو 2019
فانكوفر، كندا
عقدت اليونيدو مناقشة بشأن إزالة 
الكربون جذريا والتدابير اإلضافية اليت 
يتعين أن يتخذها األعضاء 
في االجتماع الوزاري العاشر للطاقة 
النظيفة

31 أيار/مايو 2019
جنيف، سويسرا
دعت اليونيدو إلى مراعاة مصالح 
البلدان النامية في االجتماع 
االستشاري الئتالف التحول الصناعي

21-23 أيلول/سبتمبر 2019
نيويورك، الواليات المتحدة
استضافت اليونيدو أحداث 
رفيعة المستوى وعرضت 
مبادراتها في قمة العمل 
المناخي اليت دعا  إليها األمين 
العام

2030
نحو تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة 7 و9 و13

4 و5 شباط/فبراير 2020
الرياض

اليونيدو تقترح استهالل مبادرة 
بقيادة الهند في إطار االجتماع 
الوزاري للطاقة النظيفة بشأن 
2050إزالة الكربون جذريا من الصناعة

رؤية لعالم 
محايد من حيث 

األثر الكربوني

30 حزيران/يونيه - 1 تموز/
يوليه 2019

أبوظيب، اإلمارات العربية 
المتحدة

عرضت اليونيدو مبادراتها في 
اجتماع أبوظيب  بشأن المناخ

9-18 تموز/يوليه 2019
نيويورك، الواليات المتحدة

قدمت اليونيدو إسهامات مجلس 
التنمية الصناعية وشاركت في 

تنظيم أحداث رفيعة المستوى في 
المنتدى السيايس الرفيع المستوى 

المعين بالتنمية المستدامة

2-13 كانون األول/ديسمبر 2019
مدريد

شاركت اليونيدو في تنظيم أحداث 
رفيعة المستوى على نطاق 

منظومة األمم المتحدة بشأن 
الهدفين 9 و7 من أهداف التنمية 

المستدامة في مؤتمر األمم المتحدة 
المعين بتغير المناخ

16 و17 حزيران/يونيه 2020*
فيينا

اليونيدو تعقد منتدى فيينا للطاقة 
حول موضوع "الثورة الصناعية 

الرابعة كعامل حفاز للتحول في 
مجال الطاقة"

9-19 تشرين الثاني/نوفمبر 
*2020

غالسغو، المملكة المتحدة
مؤتمر األمم المتحدة المعين بتغير 

المناخ

 * سيؤجل بسبب

جائحة كوفيد-19

أيار/مايو 2020
شيلي

اإلطالق المتوقع لمبادرة إزالة 
الكربون جذريا من الصناعة في 
االجتماع الوزاري الحادي عشر  
للطاقة النظيفة

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:



ومالزييا، شجعت من خاللها وضع أطر للسياسات وعززت نقل 
املعارف واالبتكار. ويف عام 2019، استعرض فريق خرباء الدروس 

املستفادة يف هذه البلدان، وُوضعت النتاجئ يف شكل توصيات 
عدَّ منشور يتناول أفضل املامرسات لتعميمه عىل نطاق أوسع.

ُ
وأ

وملساعدة كولومبيا عىل حتسني كفاءة التربيد والتدفئة يف 
املباين والبىن التحتية يف املدن، بدأت اليونيدو املرحلة الثانية 

من مرشوع لتطوير أحياء متسمة بالكفاءة يف استخدام الطاقة يف 
حوايل 10 مدن يف عام 2019. ويجمع املرشوع بني اجلهات املعنية 

من أجل تصميم تكنولوجيات جديدة وتنفيذها، كام يساعد 
احلكومة عىل حتسني سياساتا وأطرها التنظيمية وتنفيذها عىل 

الصعيدين الوطين ودون الوطين.
ذ، بتمويل من االحتاد األورويب وبالتعاون مع رشاكة  وُنفِّ

الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة وحكومة جنوب 
أفريقيا، مرشوع جتريب ي ساعد بلديتني عىل االستعاضة عن البىن 
التحتية املتقادمة مبضخات ونظم إلدارة املياه تتسم بالكفاءة يف 

استخدام الطاقة. وأتاح ذلك لهام خفض التكاليف 
وزيادة الكفاءة يف توزيع املياه وتعزيز رصد النظم. 

مت التوصيات السياساتية املنبثقة من  وقد ُقدِّ
هذا املرشوع إىل حكومة جنوب أفريقيا، وسُتطبق 

مبدئيا عىل املستوى الوطين، عىل أن يوسع نطاق 
تطبيقها وصواًل إىل املستوى اإلقلييم.

نشئت ثالث 
ُ
ومن خالل برنامج اليونيدو للطاقة األحيائية، أ

رابطات صناعية وطنية وثالثة مراكز معارف يف مجهورية الو 
الدميقراطية الشعبية وجنوب أفريقيا وكمبوديا للهنوض بقطاع 

الطاقة األحيائية. ونتيجة لهذه املبادرة، استحدثت عدة بلدان 
مبادئ توجهيية ومعايري تكنولوجية وطنية الستخالص املوارد 

القيمة املتمثلة يف وقود الغاز احليوي واألسمدة من النفايات 
العضوية.

وتساعد اليونيدو الربازيل عىل اغتنام الفرص غري املستغلة 
اليت يتيحها إنتاج الغاز احليوي، مع محاية البيئة يف الوقت نفسه. 

وُينفذ املرشوع بتمويل من مرفق البيئة العاملية وبالتعاون مع 
وزارة العلوم والتكنولوجيا واالبتكارات واالتصاالت، ووزارة 

البيئة، ووزارة الزراعة، ووزارة املناجم والطاقة يف الربازيل، 
 ،)CIBiogas( واملركز الدويل للطاقة املتجددة - الغاز احليوي
والهيئة الثنائية لسد إيتايبو )Itaipu Binacional(. وقد جنح 
املرشوع يف اجتذاب 52 مليون دوالر من التمويل املشرتك بني 
القطاعني العام واخلاص. ومن خالل تنمية سلسلة قيمة الغاز 

دوالر ألغراض الطاقة النظيفة من خالل الشبكة االستشارية 
املعنية بالتمويل اخلاص. وتقدم الشبكة، اليت تشرتك يف استضافهتا 
اليونيدو ورشاكة الطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة، 

خدمات جمانية لتدريب رواد األعامل يف األسواق الناشئة عىل 
األعامل التجارية وتيسري اجتذاب االستثامرات. 

، بالتعاون مع الشبكة الدولية للطاقة 
ً
ومجعت اليونيدو أيضا

الكهرمائية الصغرية، بني األوساط الدولية للهيئات املعنية 
باملعايري لالتفاق عىل جمموعة شاملة من املبادئ التوجهيية التقنية 

بشأن توليد الطاقة الكهرمائية الصغرية عىل نطاق صغري، وإقرار 
هذه املبادئ التوجهيية لتكون األوىل من نوعها عامليا. وتشكل 

حلول الطاقة الكهرمائية الصغرية وسيلة فعالة من حيث التكلفة 
لتوفري الطاقة بأقل أثر بييئ ممكن أو دون أي أثر بييئ عىل اإلطالق، 

وخصوصا يف املناطق الريفية. وتعكف اليونيدو حاليا عىل 
تنفيذ مشاريع متعلقة بالطاقة الكهرمائية الصغرية يف 12 بلدا، 

وختطط لتنفيذ برامج إقليمية جامعة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية 
والكاريب ي وآسيا واملحيط الهادئ.

وبغية حتقيق األهداف املتوخاة يف اتفاق باريس وخطة 
التنمية املستدامة لعام 2030، جيب خفض االنبعاثات الناجتة 

مبارشة من قطاع النقل بنسبة تزيد عىل تسعة يف املائة حبلول عام 
2030. ويف سبيل ذلك، تعمل اليونيدو من أجل املساعدة عىل 

إنشاء البىن التحتية الالزمة للطاقة النظيفة يف املدن، حيث يعيش 
55 يف املائة من سكان العالم، من خالل عملها الذي يسهتدف 
كهربة وسائل التنقل. وبتمويل من مرفق البيئة العاملية، نفذت 

اليونيدو برامج بشأن التنقل الكهربايئ يف جنوب أفريقيا والصني 
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احليوي ودعم حتويل النفايات العضوية إىل طاقة ووقود للنقل، 
يساعد املرشوع عىل التقليل من االعتامد عىل الوقود األحفوري 
ومن انبعاثات غازات الدفيئة. ويدعم املرشوع أيضا خمططات 

متويل مبتكرة وأدوات تقييم لتحسني بيئة األعامل التجارية. كام 
يسهم هذا املرشوع الذي جيمع بني جهات معنية متعددة يف تنمية 

نشئت حمطة طاقة تعمل 
ُ
الصناعات الزراعية، فعىل سبيل املثال، أ

بالغاز احليوي يف مدينة كاسرتو يف جنوب البلد، تبلغ قدرتا عىل 
توليد الطاقة 1 ميغاواط يف الساعة وتليب احتياجات مصنع حميل 

لتجهزي اللحوم.

تعجيل استخدام التكنولوجيات النظيفة

ميكن للمنشآت الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة أن 
 يف حتفزي األخذ بالتكنولوجيات النظيفة املبتكرة 

ً
 هاما

ً
تؤدي دورا

يف البلدان النامية. وتتعهد اليونيدو "الربنامج العاليم للمبتكرات 
التكنولوجية النظيفة" الذي يساعد عىل إنشاء منظومات 

إيكولوجية لالبتكار وريادة األعامل، ومن ثم دعم املنشآت 
الصغرية واملتوسطة يف تطوير أفكارها وتسويقها. 

ويقدم الربنامج املشورة إىل حكومات أرمينيا وأوكرانيا 
وباكستان وتايلند وتركيا وجنوب أفريقيا ومالزييا واملغرب 

والهند بشأن املجاالت العالية التأثري من خالل إجراء استعراض 

منتظم للسياسات واللواحئ التنظيمية واملبادئ التوجهيية القامئة. 
ومن األدوات املستخدمة يف الربنامج املؤرُش العاليم للمبتكرات 

التكنولوجية النظيفة، الذي يبني بالتفصيل قدرات كل بلد 
ت موجزات قطرية للبلدان الرشيكة  عدَّ

ُ
وإمكاناته. ويف عام 2019، أ

دت فهيا الثغرات واملجاالت اليت يتعني تعزيزها.  الثامنية ُحدِّ
واختريت ثالث من املنشآت العاملة يف جمال التكنولوجيا 

 Mission النظيفة واملدعومة من الربنامج ضمن قامئة مبادرة
Innovation اليت تضم 100 من احللول اليت ميكن أن حتدث أثرا 

كبريا يف منع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون، وُعرضت احللول 
الثالثة يف االجتامع الوزاري الرابع املعقود يف إطار املبادرة املذكورة 
يف فانكوفر، كندا. ومجع أسبوع فيينا للتكنولوجيا النظيفة ومنتدى 
الربنامج العاليم للمبتكرات التكنولوجية النظيفة بني رواد أعامل 

وواضعي سياسات ومستثمرين من أوكرانيا ومجهورية مولدوفا 
وجنوب أفريقيا ودولة فلسطني وكازاخستان والنمسا لتبادل 

احللول واخلربات. 
ويعمل الربنامج عىل زيادة إمكانية الوصول إىل خدماته، 

فيويل اهتامما خاصا لدعم النساء املبتكرات ورائدات األعامل، 
حيث يقدم يف بعض البلدان جوائز خمصصة للرشكات الناشئة 

اليت تقودها نساء ويوفر لتلك الرشكات دعام ألغراض املتابعة. 
 مع منظامت الشباب جلذب اهتاممهم إىل 

ً
ويعمل الربنامج أيضا

هذا املجال وحتسني فرص حصول الشباب عىل وظائف.

الدول الجزرية الصغيرة النامية

دأبت اليونيدو على دعم الدول الجزرية الصغيرة 
النامية في سعيها لمعالجة مواطن ضعفها، مثل 
بعدها عن األسواق الرئيسية واعتمادها المفرط 
على التجارة الدولية والبيئات الهشة، عن طريق 

حشد المعارف والخبرات والتكنولوجيات والتمويل. 
وتهدف استراتيجية الدول الجزرية الصغيرة النامية 

للفترة 2019-2025 اليت ُوضعت مؤخرًا إلى تبسيط 
الدعم الذي تقدمه اليونيدو إلى أعضائها من الدول 

الجزرية الصغيرة النامية وتنفيذ االلتزامات اليت 
تعهدت بها اليونيدو في إطار مسار إجراءات العمل 

المعجل للدول الجزرية الصغيرة النامية )مسار 
ساموا(. وكمتابعة فورية العتماد المؤتمر العام 

الستراتيجية الدول الجزرية الصغيرة النامية، بدأت 
اليونيدو في صوغ مشروع لدعم تفعيل استراتيجية 

الدول الجزرية الصغيرة النامية وخريطة الطريق 
الخاصة بتنفيذها. وسيهدف المشروع إلى تيسير 

إقامة الشراكات اإلقليمية، واتخاذ تدابير تدخل 

متعددة التخصصات، وتحسين تدفقات الموارد، 
ووضع نهج ابتكارية لشمول الدول الجزرية الصغيرة 
النامية في سياق تحرك األمم المتحدة نحو المكاتب 

المتعددة األقطار.
وعلى هامش استعراض منتصف المدة لمسار 

ساموا خالل األسبوع الرفيع المستوى المعقود 
في أيلول/سبتمبر في نيويورك، نظمت اليونيدو 

حدثًا رفيع المستوى، باالشتراك مع مبادرة الطاقة 
المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ومكتب 

الممثلة السامية ألقل البلدان نموًا، من أجل 
استعراض التقدم المحرز في إنشاء وتشغيل شبكة 

المراكز اإلقليمية للطاقة المستدامة للدول الجزرية 
الصغيرة النامية. وتؤدي هذه الشبكة، اليت ُتعدُّ من 

أفضل الممارسات ومثاال لشراكة حقيقية ودائمة في 
إطار مسار ساموا، دورا رئيسيا في التعجيل بالتحول 

في مجالي الطاقة والمناخ في الدول الجزرية الصغيرة 
النامية. وحضر هذا الحدث عدد من رؤساء الحكومات.
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ق تقييٌم للربنامج، بعد 10 سنوات  ويف عام 2019، وثَّ
من إطالقه، تعجيَل تطور ما يقرب من 000 1 منشأة صغرية 

ومتوسطة. ويعكف الربنامج اآلن عىل توسيع نطاق عمله، 
وسيدعم إندونيسيا وأوروغواي وأوكرانيا وتركيا ومجهورية مولدوفا 

وجنوب أفريقيا وكازاخستان وكمبوديا واملغرب ونيجرييا. 
وبحصول الربنامج عىل 20 مليون دوالر من مرفق البيئة العاملية 
و140 مليون دوالر يف إطار متويل مشرتك من جهات فاعلة عامة 

وخاصة، سيوفر الربنامج يف دورته الثانية )GCIP 2.0( خدمات 
التسويق املتقدم وتيسري االستثامر ملجموعة خمتارة من املنشآت 

العالية التأثري.

دمج بيانات المياه واألراضي والطاقة لتحسين إدارة 
المجاري المائية

بغية ختطيط وإعداد البىن التحتية الالزمة لألخذ حبلول الطاقة 
النظيفة، حيتاج واضعو السياسات احلكومية إىل بيانات عن املياه 

واألرايض والغذاء واملناخ. بيد أن هذه األنواع من البيانات كثريا 
ما جيري مجعها وحتليلها كلٍّ عىل حدة. وقد ساعدت اليونيدو عىل 

دمج بيانات هذه املجاالت ضمن إطار مرتابط يتيح رسم صورة 
أكرث شموال ويقلل التكاليف اإلمجالية بنحو 40 يف املائة مقارنة 

بالدراسات املنفصلة.
وبالتعاون مع املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية، 

استخدم مرشوع احللول املتكاملة للمياه والطاقة واألرايض نامذج 
مفتوحة املصدر لتقييم مواطن الضعف يف 275 من أحواض 

األهنار الرئيسية يف أحناء خمتلفة من العالم. وتدعم اليونيدو وضع 

حلول وأدوات فعالة من حيث التكلفة من أجل التصدي 
بصورة مزتامنة للتحديات املتصلة باملياه واألرايض والطاقة من 

خالل هذا اإلطار النموذيج للتنبؤ بالسيناريوهات ورسم اخلرائط 
ملختلف الظروف االجتامعية واالقتصادية واملتصلة باالحرتار 

ه السياسات واالستثامرات  العاليم. وبتوافر هذه املعارف، ُتوجَّ
وجهود التنمية االجتامعية واالقتصادية حبيث تسهتدف احلد من 

مواطن الضعف. 
وبغية اختبار هذا الهنج عىل نطاق إقلييم، ُطبق النموذج 

عىل حويض هنري زامبزيي والسند، وهام حوضان كبريان عابران 
للحدود يواجهان تطورات متعددة وحتديات بيئية. وحوض هنر 
السند هو مورد رئييس يتقاسمه 215 مليون شخص يعيشون عىل 
ضفاف جماريه املائية يف أفغانستان وباكستان والصني والهند. 

ويعاين احلوض من إجهاد مزتايد بسبب النمو السكاين الرسيع 
والتنمية االقتصادية. 

أما هنر زامبزيي، الذي يسكن ضفاف جمراه حنو 32 مليون 
نسمة، فيواجه حتديات بسبب التنافس عىل التوسع يف مشاريع 

الطاقة الكهرمائية وإنشاء مشاريع ري جديدة. والتعاون فيام بني 
البلدان أمر رضوري لضامن اتباع هنج إناميئ متكامل ومنسق، ومن 

ثم احلد من الزناعات املتعلقة بتقاسم املياه وإدارة املوارد.
دت خطوط األساس من أجل  ويف إطار هذا املرشوع، ُحدِّ

التخطيط إلدارة األحواض وحتسيهنا. وُعقدت دورات لتدريب 
اجلهات املعنية عىل استخدام األدوات، مع مجع التعقيبات عىل 

النموذج والسيناريوهات اليت ُوضعت. وينظر رشكاء املرشوع أيضا 
يف الوقوف عىل سبل الستخدام النموذج يف تطبيقات أخرى. 
وبناء القدرات يف جمال البحوث املرتابطة والتواصل مع 

اجلهات املعنية هام عنرصان رئيسيان لضامن استدامة هذا الهنج. 
 منح حبثية لطالب دكتوراة من 

ً
مت يف إطار املرشوع أيضا وُقدِّ

البلدان الواقعة عىل طول املمرات املائية، واسُتحدثت أداة عرب 
اإلنرتنت تتيح للجهات املعنية استكشاف الروابط املتبادلة 

وأوجه التآزر واملفاضلة بني خمتلف اخليارات. وُنرشت عرشات 
م التدريب يف حلقات عمل عديدة.  املقاالت البحثية وُقدِّ

 
ً
ووضع املشاركون يف املنتديات املعقودة يف إطار املرشوع أيضا

سيناريوهات خمتلفة وحددوا حلواًل سياساتية واسرتاتيجيات 
لالستثامر. 
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تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف

الهيدروفلوروكربونات، اليت ُتستخدم يف الغالب يف قطاعات 
صناعة املواد الرغوية والتربيد وتكييف الهواء. وكان الغرض 

األصيل من تصميم الهيدرو فلورو كربونات هو أن ُتستخدم كبدائل 
للكلوروفلوروكربونات والهيدروكلوروفلورو كربونات، ولكهنا غازات 

دفيئة قوية املفعول تنطوي عىل قدرة عالية عىل املساهمة يف االحرتار 
العاليم. ويهدف تعديل كيغايل إىل منع حدوث زيادة تصل إىل 0.4 

درجة مئوية يف درجة احلرارة العاملية حبلول هناية القرن.
وتعكف اليونيدو عىل تنفيذ خطط إلدارة التخلص 

، وحتضِّ 
ً
التدرييج من الهيدروكلوروفلوروكربونات يف 68 بلدا

31 بلدا للتصديق عىل تعديل كيغايل، وتعمل عىل بناء القدرات 
. وباإلضافة إىل ذلك، تعمل اليونيدو عىل 

ً
املؤسسية يف 14 بلدا

تنفيذ أربعة مشاريع استثامرية قامئة بذاهتا بشأن التخلص التدرييج 
من مركبات الهيدروفلوروكربونات يف الصناعات هبدف عام هو 

حتديد التكاليف اإلضافية ذات الصلة. 
 التدريب يف جمال 

ً
ويف عام 2019، تلقى 044 10 شخصا

صيانة معدات التربيد وإصالحها وتركيهبا، وبلغ االخنفاض 
الرتاكيم يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بفعل أنشطة 

بروتوكول مونرتيال يف ذلك العام 42.3 مليون طن من مكائف ثاين 
أكسيد الكربون.

اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة

دخلت اتفاقية استكهولم حزي النفاذ يف عام 2004 وصدق علهيا 
 حلامية صحة اإلنسان والبيئة من آثار امللوثات العضوية 

ً
184 بلدا

يف إطار العمل العاليم من أجل احتواء التدهور البييئ ألسباب 
من صنع اإلنسان، اتفقت البلدان عىل الزتامات قوية وغايات 

ذات صلة هبذه االلزتامات يف إطار جمموعة من االتفاقات 
البيئية املتعددة األطراف. وتساعد اليونيدو البلدان النامية 

واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، واليت تأوي معظم أنشطة 
اإلنتاج الصناعي يف العالم مبا يرتتب علهيا من عواقب متصلة 

بالتدهور البييئ، عىل تنفيذ هذه االتفاقات ومكافحة تغري املناخ.

بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة 
األوزون

ذة للصندوق املتعدد  اليونيدو هي إحدى الوكاالت الرئيسية املنفِّ
نئش ملساعدة البلدان 

ُ
األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال، الذي أ

النامية عىل الوفاء بالزتاماهتا املتصلة بربوتوكول مونرتيال وحتقيق 
الغايات املتعلقة بالتخلص التدرييج من املواد املستنفدة لألوزون. 
وقد اكتمل التخلص التدرييج من الكلوروفلوروكربونات يف إطار 

بروتوكول مونرتيال، ويجري العمل حاليا عىل التخلص التدرييج 
من الهيدروكلوروفلورو كربونات. ومنذ عام 1992، ساعدت 

اليونيدو عىل القضاء عىل أكرث من ثلث هذه املواد الكيميائية 
اخلطرة يف العالم النايم، وهي تساعد الصناعات عىل االستعاضة 

عن املواد املستخدمة يف حتويل العمليات واملنتجات الصناعية 
مبواد أخرى ال تؤثر يف طبقة األوزون. وباإلضافة إىل ذلك، توفر 

اليونيدو التدريب من أجل حتسني إدارة الغازات الصناعية 
بطريقة مستدامة من خالل استعادة املواد املستنفدة لألوزون 

وإعادة استخدامها وضامن اتباع األساليب السليمة يف تركيب 
وصيانة معدات التربيد وتكييف الهواء.

وقد دخل تعديل كيغايل لربوتوكول مونرتيال حزي النفاذ 
يف كانون الثاين/يناير 2019، وهو يدعو إىل احلد من استخدام 

شعوب متمكنة.
أمم صامدة.
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الثابتة. وقد اسُتخدمت هذه املواد الكيميائية يف العمليات 
الصناعية عىل مدى عقود يف كل يشء من مبيدات اآلفات إىل 

السيارات. وتتسم هذه املواد بالسمية الشديدة للبرش واحلياة الربية 
وتبقى يف البيئة لفرتات طويلة.

ذة لالتفاقية، حيث  واليونيدو هي إحدى الوكاالت املنفِّ
تساعد البلدان عىل اعتامد األطر القانونية املناسبة وتشجع 

الصناعات عىل التخلص بأمان من هذه املواد الكيميائية السامة 
وإهناء استخدامها مع توفري بدائل مأمونة. وحىت منتصف عام 

2019، كانت اجلهود اليت قادتا اليونيدو إلزالة هذه املواد أو وقف 
استخدامها قد شملت 668 11 طنا من املركبات الثنائية الفينيل 

املتعددة الكلور ومبيدات اآلفات وثنايئ الكلور ثنايئ الفينيل 
ثاليث الكلوريتان.

وكان الرتميد هو العملية القياسية املعتمدة لتدمري خمزونات 
النفايات املحتوية عىل ملوثات عضوية ثابتة، بيد أن اليونيدو 
فتحت السوق أمام استخدام تكنولوجيات غري احرتاقية، وهو 

ما يتيح للرشكات والبلدان اختيار احلل األنسب واألكرث عملية 
حبسب املخزون املوجود لدهيا. وُتستخدم التكنولوجيات غري 

االحرتاقية لتدمري املركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور، اليت 
عادة ما تكون موجودة يف زيوت املحوالت الكهربائية. 

 يف صوغ 
ً
وعىل الصعيد القطري، ساعدت اليونيدو 69 بلدا

أو حتديث خططها الوطنية لتنفيذ اتفاقية استكهولم، مبا يف ذلك 
إقرار 231 من وثائق السياسات واللواحئ التنظيمية البيئية. وتقدم 

 املساعدة إىل الصناعات للتقليل إىل أدىن حد من 
ً
اليونيدو أيضا

إطالقات امللوثات العضوية الثابتة غري املقصودة. وحىت اآلن، 
اعتمدت حنو 700 4 رشكة أفضل التقنيات املتاحة وأفضل 

املامرسات البيئية لتحسني كفاءة العمليات، ومن ثم التقليل من 
إطالق امللوثات العضوية الثابتة غري املقصودة. 

ويف كوت ديفوار، تساعد اليونيدو عىل تقليل انبعاثات 
اإليرثات الثنائية الفينيل املتعددة الربوم يف املنتجات الكهربائية 

واإللكرتونية، وكذلك املركبات املستعملة املستوردة من بلدان 
أكرث تقدما. ويف الصني وتركيا، جيري العمل عىل التخلص 

التدرييج من الدوديكان احللقي السدايس الربوم املستخدم يف 
صناعة املواد الرغوية، وتساعد اليونيدو عىل اختبار البدائل 

املناسبة وإقامة رشاكات بني القطاعني العام واخلاص لتيسري 
توجيه االستثامرات الرأساملية من القطاع اخلاص صوب عملية 

التحول إىل استخدام هذه البدائل.
وتساعد اليونيدو غانا عىل وضع إطار اقتصادي دائري 
وسياسات لقطاع صناعة املواد البالستيكية من أجل إدارة 

النفايات البالستيكية والتقليل من إنتاج املواد البالستيكية اليت 

ُتستعمل مرة واحدة بتشجيع القطاع اخلاص عىل استخدام مواد 
بديلة.

اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق

ل خطورة  الزئبق هو إحدى أكرث املواد سمية يف العالم، وهو يشكِّ
خاصة عىل األطفال والنساء احلوامل أو املرضعات رضاعة 

طبيعية. وتساعد اليونيدو البلدان النامية عىل الوفاء بالزتاماتا 
مبوجب اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق عن طريق تشجيع األخذ 
مبامرسات االقتصاد الدائري يف استخدام الزئبق وإدارة نفايات 

الزئبق. ويف عام 2019، أجرت اليونيدو 25 تقييام أوليا يف أفريقيا، 
وآسيا واملحيط الهادئ، وأمريكا الالتينية والكاريب ي، وهي خطوة 

أوىل يف الوقوف عىل الثغرات وحتديد املجاالت ذات األولوية 
ل بشأهنا يف املستقبل. الختاذ تدابري تدخُّ

وتدعو املعاهدة إىل اخلفض مبقدار النصف من استخدام 
الزئبق يف إنتاج مونومر كلوريد الفينيل، وهو مادة ُتستخدم إلنتاج 

كلوريد البوليفينيل )PVC( املوجود يف أشياء ُتستعمل يف احلياة 
اليومية مثل أنابيب املياه والزجاجات واملالبس. ويف الصني، 
اليت تستأثر بنصف االستخدام العاليم للزئبق يف إنتاج مونومر 

كلوريد الفينيل، تعمل اليونيدو عن كثب مع احلكومة الستحداث 
حلول مبتكرة ُيستخدم فهيا الزئبق بكميات أقل مع التخلص 

بأمان من الزئبق املستخدم، وهو ما من شأنه أن حيدث أثرا كبريا 
عىل الصعيد العاليم. 
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ثت السياسات هبدف إدماج التدابري  وبالزتامن مع ذلك، ُحدِّ
املتصلة بالزئبق يف خمتلف أجزاء اإلطار التنظييم الوطين. 

واخُتربت بنجاح عوامل حفازة منخفضة الزئبق وأساليب 
جديدة تكفل اسرتداد 90 يف املائة من الزئبق من نفايات العوامل 

احلفازة يف أكرب أربعة مصانع إلنتاج كلوريد البوليفينيل املستمد 
من الفحم. ويف عام 2019، توسع نطاق العمل ليشمل مخس 

رشكات إضافية، مع التخطيط ألن يشمل التحويل 15 رشكة 
 حتديد املواقع امللوثة، وإعداد دليل 

ً
إمجاال. وشملت األنشطة أيضا

تقين عن كيفية إعادة تدوير الزئبق والتخلص منه، لتعزيز استدامة 
اإلدارة املتواصلة لهذا النوع من النفايات اخلطرة.

ض استخدام الزئبق يف إنتاج  ونتيجة لهذا املرشوع، ُخفِّ
مونومر كلوريد الفينيل مبقدار النصف، مبا يقابل تقليل كمية 

. وتدف اليونيدو 
ً
الزئبق املستخدمة يف الصناعة مبقدار 360 طنا

كذلك إىل استحداث تكنولوجيات خالية من الزئبق عن طريق 
اجلمع بني الباحثني وممثيل الصناعة. وُصمم تدريب خمصص 

للنساء هبدف االرتقاء بقدراتن التكنولوجية وإتاحة فرص 
جديدة لهن. 

 بنحو 60 يف املائة من إنتاج األسمنت يف 
ً
وتستأثر الصني أيضا

العالم، وهو قطاع صناعي آخر تنتج عنه كميات كبرية من الزئبق. 
ولذلك تعمل اليونيدو عىل إجراء تقديرات للمستويات املرجعية 

النبعاثات الزئبق للمساعدة عىل االلزتام باحلدود القصوى 
اجلديدة لالنبعاثات، وتعزيز القدرة عىل إخضاع انبعاثات 

رى جلدوى 
ُ

الزئبق للمراقبة والتقليل مهنا. وهناك تقييامت جت
تكنولوجيات جديدة تدف لتقليل الزئبق يف إنتاج األسمنت، 

 لنرش تلك التكنولوجيات واالستثامر فهيا يف املستقبل. 
ً
متهيدا

وُيستخدم الزئبق يف تعدين الذهب بالوسائل احلرفية. ويوفر 
 هذا النوع من التعدين سبيال لكسب الرزق لعدد يرتاوح بني

12 و15 مليون شخص. ويف إطار تدبري للتدخل عىل الصعيد 
بت اليونيدو مرافق  اإلقلييم يف بوركينا فاسو والسنغال، ركَّ

مت التدريب عىل  الستخالص الذهب دون استخدام الزئبق وقدَّ
تشغيلها، ودعمت احلكومات يف تعزيز أطرها القانونية للمحافظة 

عىل هذا التحول. وبتمويل مقدم من مرفق البيئة العاملية، يتوسع 
اآلن برنامج planetGOLD ليشمل مثانية بلدان إضافية.
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الحد من التلوث باستخدام المواقد النظيفة: مساعدة صناعة صاعدة على 
تحقيق إمكاناتها في أفريقيا 

هناك ما يقرب من ثالثة مليارات شخص يعتمدون عىل أنواع 
وقود خشبية ُتستخدم يف مواقد طهي ضعيفة الكفاءة تنتج نسبة 
تصل إىل 25 يف املائة من جمموع انبعاثات الكربون األسود، مما 

ض أفراد األرس املعيشية لتلوث الهواء داخل املباين، الذي  يعرِّ
يسهم يف وقوع عدة ماليني من حاالت الوفاة قبل األوان سنويا. 

وباإلضافة إىل اآلثار الصحية، فإن األرس اليت تكافح من أجل 
تلبية احتياجاتا األساسية قد تدفع ما يصل إىل ثلث دخلها 

لرشاء الوقود لطهي وجباتا اليومية. 
وألن النساء واألطفال يقضون وقتا طويال داخل من زل 

 ما جيعلهم معرضني بصفة خاصة لآلثار 
ً
األرسة، فإن ذلك كثريا

الصحية املرتتبة عىل نوع الطاقة املستخدم يف املن زل. ويف 
احلاالت اليت تتوىل فهيا النساء والفتيات املسؤولية عن مجع وقود 

الطهي، يكنَّ معرضات أيضا للعنف اجلنساين أثناء مجع الوقود 
ونقله. ويقيض النساء واألطفال أيضا ما يصل إىل 20 ساعة كل 

أسبوع يف مجع احلطب، وما يصل إىل أربع ساعات يف الطهي كل 
يوم، وهو وقت ميكن إنفاقه يف التعليم أو كسب املال أو تلبية 

احتياجات أخرى. 
ولذلك، فهناك حاجة ملحة إىل أنواع وقود وحلول 

ر عىل نطاق واسع. وقد  تكنولوجية نظيفة وميسورة التكلفة ُتوفَّ
متحورت اجلهود السابقة يف معظمها حول توفري مواقد طهي 

حمسنة ُتستخدم فهيا أنواع الوقود التقليدية، مثل الكتلة احليوية 

اخلشبية، اليت ال حترتق احرتاقا نظيفا. وباملثل، أدى ضعف 
السياسات يف جمال الطهي النظيف وقلة وعي املسهتلكني بفوائد 

خيارات الطهي النظيف إىل عرقلة إنشاء صناعات حملية قوية 
ُتنتج مواقد للطهي النظيف. 

واستجابة لذلك، تسعى اليونيدو إىل تغيري وجه صناعة مواقد 
الطهي مبرشوع يدعم استخدام مواقد الطهي اليت ُيستعمل فهيا 
ذ يف عام 2015 مرشوع  وقود اإليثانول النظيف االحرتاق. وُنفِّ

جتريب ي شمل 150 أرسة معيشية يف زنجبار، مجهورية تن زانيا 
ا جعله يتوسع، من خالل منشأة  املتحدة، وبلغ من النجاح حدًّ
قا وفورات  خاصة، ليشمل 500 1 من زل حىت عام 2019، حمقِّ

 يف الشهر. 
ً
لكل أرسة تصل يف املتوسط إىل ما بني 20 و25 دوالرا

وتعمل اليونيدو حاليا عىل توسيع نطاق ذلك املرشوع 
التجريب ي ليشمل 000 500 من زل يف مجهورية تن زانيا املتحدة. 

وقد اسهُتل هذا املرشوع يف عام 2018 ملدة مخس سنوات بتمويل 
من مرفق البيئة العاملية، وهو يضم جمموعة واسعة من الرشكاء 
بغية حتديث اللواحئ التنظيمية ووضع سياسات جديدة، مبا يف 

ذلك وضع معايري لصنع املواقد. ويساعد املرشوع أيضا عىل وضع 
خمططات متويلية تشمل مرفقا اجتامعيا للطهي النظيف ومرفق 

تسهيالت ضامنية للقطاع اخلاص ميكهنا أن تفتح سوقا جديدة 
إلنتاج اإليثانول وصنع املواقد. 

وبهدف املساعدة عىل حتويل 000 500 أرسة معيشية إىل 
استخدام مواقد طهي تعمل باإليثانول، يوفر املرفق االجتامعي 

للطهي النظيف إطارا متكينيا لألسواق هيدف إىل توضيح 
الوفورات االقتصادية اليت ميكن أن حتققها األرس املعيشية عن 

طريق التحول إىل استخدام أنواع وقود نظيفة، باإلضافة إىل 
التحسينات املدخلة عىل حياتم اليومية من خالل تقليص 
احلاجة إىل مجع احلطب. ويعمل مرفق التسهيالت الضامنية 

للقطاع اخلاص مع الرشكاء املاليني واملاحنني ملساعدة الرشكات 
اخلاصة عىل احلصول عىل التمويل، وقد وافق االحتاد األورويب 

بالفعل عىل تقديم 4 ماليني يورو. 
وبالتعاون مع مؤسسة تن زانيا للقطاع اخلاص، متكنت 

اليونيدو من اجلمع بني طائفة واسعة من اجلهات املعنية، مبا يف 
ذلك صناعات السكر والسزيال والكاجو اليت ميكن استخدام 

تدفقات النفايات الناجتة مهنا إلنتاج اإليثانول بالتعاون مع 
معامل التقطري البالغة الصغر. 
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وأنشأ موزع حميل، اختري عن طريق عملية مناقصة تنافسية، 
مصنعا لتعبئة اإليثانول وخطا لتجميع املواقد، ويتوىل أيضا تعيني 

املوظفني اجلدد وعامل خط التجميع وتدريهبم. 
ويف الوقت الراهن، ُتصنع املواقد يف ديربان، جنوب 

ع يف دار السالم، مجهورية تن زانيا املتحدة، وُتباع  مَّ
ُ

أفريقيا، وجت
ا سوف ُتنتج بالكامل يف هناية املطاف  بأسعار مدعومة، بيد أهنَّ

 من الفرص 
ً
يف مجهورية تن زانيا املتحدة، وهو ما سيوفر مزيدا

االقتصادية. وبتحويل 000 500 أرسة معيشية ُيقدر طلهبا عىل 
، ميكن 

ً
الوقود مبا جمموعه 90 مليون لرت من اإليثانول سنويا

للمنتجني املحليني أن يستثمروا بثقة يف مصانعهم ويعقدوا 
صفقات مع موزعي الوقود دون احلاجة إىل إنشاء السوق بأنفسهم. 

وستتوىل املعاهد الوطنية مجع البيانات الصحية وكذلك رصد 
اآلثار املتصلة بالبيئة، بالتعاون مع الكيان الرشيك وهو منظمة 

 .)Sustainable Energy for All( "الطاقة املستدامة للجميع"
وسوف تصب هذه التجربة مبارشة يف "برنامج التأثري العاليم 

ع نطاق تطبيق هذا الهنج ليشمل 20  للطهي النظيف"، الذي سيوسِّ
 من البلدان العالية التأثري يف منطقيت أفريقيا وآسيا واملحيط 

ً
بلدا

الهادئ، هبدف الوصول إىل 10 ماليني أرسة معيشية وقرابة 40 
مليون شخص يفتقرون إىل إمكانية احلصول عىل أنواع نظيفة من 

وقود الطهي.

وُيعدُّ الهنج املتعدد اجلوانب الذي يتبعه هذا الربنامج مثااًل 
 لكيفية دعم أهداف العقد الثالث للتنمية الصناعية 

ً
ممتازا

ألفريقيا، واتفاق باريس، وخطة عمل جنيف ملكافحة تلوث 
الهواء، وخطة التنمية املستدامة لعام 2030. وتسهم الربامج من 
هذا القبيل يف إجياد صناعة منخفضة الكربون وشاملة للجميع 

ومستدامة، مما يتيح فرصا جديدة لألعامل التجارية الصغرية 
ويدعم اقتصادات البلدان املنخفضة الدخل. 

ويحرتق وقود املواقد اجلديدة عىل حنو أنظف، مما يسهم يف 
حتسني املستوى الصيح يف املن زل ويف كوكب األرض ككل. 

ويكفل خمطط التمويل ودعم التدريب لهذه الصناعة القدرة عىل 
النمو بطريقة مستدامة.
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6

اآلفاق اإلقليمية

تسعى اليوني�دو إىل حتقيق رسالتها على الصعيد العاليم من خالل توفري كامل مجموعة خدماتها وفق 
االحتي�اجات املتب�اين�ة لدولها األعضاء. ويمكن أن يشمل ذلك خدمات متعلقة بالتحول الهيكلي أو تهيئ�ة 

فرص العمل أو اإلدارة البيئي�ة أو التحديث الصناعي، تبعًا للتحديات اليت تواجه البلد املعين أو املنطقة 
املعني�ة. وللرتابط أهمية جوهرية يف هذا الصدد، ولذا تشجع اليوني�دو وتدعم التعاون بني املناطق وداخلها، 
مع إيالء اهتمام خاص ألقل البلدان نموا، اليت تواجه بعضًا من أكرب التحديات اليت تعرتض سبي�ل التنمية. 

ومن محاور الرتكزي املهمة األخرى تدعيم القدرة التن�افسية الصناعية وتعزيز التجارة، وتنمية القطاع 
اخلاص، واملسائل األخرى اليت تؤثر خصوصًا يف البلدان املتوسطة الدخل واالقتصادات اليت تمر بمرحلة 
انتقالية. وبالتعاون الوثيق مع احلكومات والشركاء اإلنمائيني والقطاع اخلاص ومؤسسات أخرى، توفر 

اليوني�دو خدمات التعاون التقين وبن�اء القدرات واملشورة والتحليل.



أفريقيا

ال يزال أداء القارة االقتصادي يتحسن، وظلت منطقة رشق 
أفريقيا املنطقة األكرث دينامية، حيث شهدت معدالت نمو 

اقتصادي ترتاوح بني مخسة ومثانية يف املائة يف عام 2019. ويف 
غرب أفريقيا، ال يزال النمو يتعاىف من االنكامش احلاد الذي وقع 

يف الفرتة 2015-2016. وقد تعافت نيجرييا، أكرب اقتصاد 
ر للنفط يف أفريقيا، تدريجيا من الكساد الذي  وأكرب مصدِّ

وقع يف عام 2016، وساعدها عىل ذلك عودة أسعار النفط إىل 
 النمو يف وسط أفريقيا، ولكنه ال يزال أقل 

ً
االرتفاع. ويتعاىف أيضا

من املتوسط يف أفريقيا ككل. وتشهد منطقة اجلنوب األفريقي 
نموا متواضعا مبعدالت أقل من املناطق األخرى، بسبب الركود 
االقتصادي يف جنوب أفريقيا واخنفاض أسعار السلع األساسية. 
وملواصلة هذا النمو الدينايم واملحافظة عىل مستوى ال يقل عن 

7 يف املائة من النمو يف املنطقة، هناك حاجة إىل وضع سياسات 
جديدة وإحداث تغيريات هيكلية إلقامة اقتصادات أكرث 

تنوعا تكون قادرة عىل الهنوض باإلنتاجية وتوفري فرص العمل 
واملهارات لسكان القارة الذين يزتايد عددهم برسعة، وال سيام 

 ما تعاين من الهتميش كفقراء املناطق احلرضية 
ً
للفئات اليت كثريا

والنساء والشباب.

عمل اليونيدو في أفريقيا

جيري التصدي لهذه التحديات يف إطار العقد الثالث للتنمية 
الصناعية ألفريقيا. واليونيدو هي املنظمة املنفذة الرائدة لذلك 

اإلطار، حيث تقدم املساعدة التقنية من خالل الربامج القطرية 
وبرامج الرشاكة القطرية، وتعمل عن كثب مع األوساط 

االقتصادية اإلقليمية من أجل صوغ وتنفيذ اسرتاتيجيات متعلقة 
بإنشاء املجمعات الصناعية واملناطق االقتصادية اخلاصة وبتنمية 

القدرات التجارية.
وقد بدأ يف عام 2019 تفعيل منطقة التجارة احلرة القارية 

األفريقية اجلديدة اليت تلغي الرسوم اجلمركية هبدف إنشاء سوق 
قارية تتيح للرشكات االستفادة من وفورات احلجم. ومن املتوقع 
أن تزيد التجارة فيام بني البلدان األفريقية بنسبة بني 15 و25 يف 

املائة، مما حيفز هتيئة فرص العمل ونمو الناجت املحيل اإلمجايل. ويف 
بيان مشرتك صدر يف فعالية نظمهتا مفوضية االحتاد األفريقي 
وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا واليونيدو لالحتفال 

بالذكرى السنوية الثالثني ل  "يوم التصنيع يف أفريقيا" يف عام 
2019، دعا رؤساء هذه املنظامت إىل إزالة أوجه اجلمود يف جانب 

العرض والقيود املتصلة بالبنية التحتية للتقليل من تكاليف 
اإلنتاج واألعامل التجارية عرب احلدود. ويف املؤمتر الدويل السابع 

 املعين بالتنمية األفريقية املعقود يف يوكوهاما، اليابان،
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45   دولة عضوًا في اليونيدو 
29 بلدًا من أقل البلدان نموًا 6 دول جزرية صغيرة نامية 22 بلدًا من البلدان ذات 

الدخل المتوسط

حضور محلي لليونيدو في 19 بلدًا، بما في ذلك مراكز إقليمية ومكاتب إقليمية في إثيوبيا 
وجنوب أفريقيا ونيجيريا 

11 برنامجًا قطريًا )2019(  
برامج شراكة قطرية في إثيوبيا والسنغال )برنامجان جاريان(، وفي رواندا وزامبيا وكوت 

ديفوار )في مرحلة البرمجة االستهاللية(

التعاون التقين )2019(  45.7 مليون دوالر 

طر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 
ُ
عدد ما هو موقع حاليا من أ

)المجموع(: 29
أطر األمم المتحدة الجديدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة في عام 2019: 

جمهورية الكونغو الديمقراطية )2020-2024(، مالي )2020-2024(، سيراليون )2024-2020(

 الدول
األعضاء

االتحاد 
األوروبي

مرفق 
البيئة 

العالمية

الصندوق 
المتعدد 
األطراف

6.99 22.401.16 12.872.23

مصادر 
أخرى



ه املدير العام يل يون أيضا مبنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية  نوَّ
وشدد عىل احلاجة إىل التحول الهيكيل والتنويع االقتصادي يف 

القارة. 
ويف إثيوبيا، اليت هتدف إىل تغيري قاعدهتا االقتصادية من 

الزراعة إىل الصناعات، ساعد برنامج الرشاكة القطرية عىل 
إنشاء أربعة جممعات صناعية زراعية متكاملة جتريبية هتدف 

الجتذاب االستثامر املحيل واألجنيب. ويف السنغال، دعم 
برنامج الرشاكة القطرية إنشاء أول جممع صناعي متكامل 

عن طريق وضع اخلطة الرئيسية إلنشاء املجمع، وإعداد نموذجه 
التجاري وحزمة احلوافز اليت يكفلها، ووضع الصيغة الهنائية 

للجوانب القانونية والتنظيمية واملؤسسية املتصلة بإدارته 
وتنظيمه. وقد وفر املجمع أكرث من 000 1 فرصة عمل حىت 

 من أجل البدء يف 
ً
اآلن. وحشدت اليونيدو الرشكاء أيضا

إجراء دراسات جدوى شاملة إلنشاء ثالثة جممعات إقليمية 
للصناعات الزراعية يف املناطق الشاملية والوسطى واجلنوبية 

من السنغال. ويمكن لهذه املجمعات أن تكون مراكز 
الجتذاب املزيد من االستثامرات وتوليد الدخل وهتيئة فرص 

العمل. ويجري اآلن تنفيذ برامج رشاكة قطرية جديدة يف 
رواندا وزامبيا وكوت ديفوار. 

وأنشأت اليونيدو يف عام 2019 برناجمني قطريني جديدين يف 
غانا ومدغشقر، هبدف تعزيز التنمية الصناعية والتجارة والقدرة 
التنافسية التصديرية يف هذين البلدين. ويعمل الربنامج القطري 

يف غانا عىل مواءمة جهوده يف جمال التعاون التقين مع اسرتاتيجية 
التنمية الوطنية الرامية للهنوض بالتصنيع، مبا يف ذلك خطة 

"غانا بعد املعونة" وبرنامج "مصنع واحد يف اليح الواحد". ويف 
مدغشقر، تتمثل اسرتاتيجية الربنامج القطري يف تعزيز املؤسسات 

واحلوكمة من أجل الهنوض بالقدرة التنافسية واالبتكار 
واالستثامر. ويجري العمل عىل إنشاء منطقة للصناعات الزراعية 

وجتهزي املنتجات الزراعية، كام جيري التخطيط إلنشاء جممعات 
صناعية، وإعداد مشاريع للطاقة املتجددة ومحاية البيئة. 

 مع إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنامئية، ُتعدُّ مجيع 
ً
ومتشيا

الربامج القطرية وبرامج الرشاكة القطرية باالتساق مع إطار 
األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة، بغية مساعدة 

البلدان عىل معاجلة أولوياهتا الوطنية. 
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المنطقة العربية

تتسم املنطقة العربية بقدر كبري من التنوع االقتصادي، حيث 
توجد فهيا بعض أغىن بلدان العالم وأكرثها قدرة عىل املنافسة 

عىل الصعيد العاليم، معظمها يف املنطقة دون اإلقليمية ملجلس 
التعاون اخللييج، كام توجد فهيا بلدان متر بأزمات بسبب الهجرة 

والزناعات وأزمات إنسانية. غري أن التباينات االجتامعية 
واالقتصادية تسهم يف هشاشة األوضاع وتؤثر يف القدرة التنافسية 

الصناعية يف مجيع أحناء املنطقة. وتواجه املنطقة أيضا تباينات 
كبرية يف بطالة الشباب، من نسبة أقل من 1 يف املائة وصواًل إىل 
37 يف املائة، حسب الظروف االجتامعية واالقتصادية يف كل 

بلد. وتسخري اإلمكانات اإلنتاجية جلميع الشباب أمر أسايس 
لتحقيق الرخاء يف املنطقة.

عمل اليونيدو في المنطقة العربية

وضعت اليونيدو اسرتاتيجية إقليمية للمنطقة العربية هبدف زيادة 
القدرة التنافسية الصناعية وفرص العمل. وتركز االسرتاتيجية 
عىل تنمية املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة والتوسع فهيا 
باعتبارها مصدرا حمتمال لتوظيف الفئات اليت كانت مستبعدة 
سابقا مثل الشباب والنساء، وكذلك تنمية الصناعات الزراعية 

والطاقة املتجددة والكفاءة يف استخدام الطاقة.

وبالتعاون مع منظومة األمم املتحدة األوسع، قدمت اليونيدو 
بيانات عن أهداف التنمية املستدامة وساهمت يف إعداد املنشور 

املعنون التقرير العريب للتنمية املستدامة لعام 2019، وجاءت 
مساهمهتا أساسا يف جمال الهدف 9 من أهداف التنمية املستدامة 

املتعلق باالستثامر الصناعي يف البىن التحتية واالبتكار. ويف 
الصومال، تنفذ اليونيدو برنامج األمم املتحدة املشرتك لتشغيل 
الشباب من أجل حتسني نوعية املهارات املهنية التقنية وزيادة 

إمكانية احلصول علهيا لفائدة الشباب والنساء ذوي املهارات 
املنخفضة أو العاملني يف وظائف أدىن من قدراهتم. وتقدم اليونيدو 

مساهامت كبرية إىل الفريقني العاملني املعنيني بأولويات األمم 
املتحدة يف جمايل تغري املناخ وكيفية تنمية االقتصاد لصالح اجلميع 

يف العراق. 
ذ يف املنطقة برناجمان للرشاكة القطرية هيدفان حلشد  وُينفَّ

الرشكاء واملوارد. ففي املغرب، تتفاوض اليونيدو مع جهات ماحنة 
ل املوارد املقدمة من احلكومة الوطنية،  دولية وثنائية كي تكمِّ

وتنسق مع مرصف التنمية األفريقي لدعم املناطق الصناعية. ويف 
مرص، ناقشت اليونيدو بالتعاون الوثيق مع احلكومة ووكاالت 

ج الرئيسية لتحديد مكونات برنامج  أخرى تابعة لألمم املتحدة الهنُّ
الرشاكة القطرية. وشاركت يف املناقشة هيئة التنسيق الوطنية 

لربنامج الرشاكة القطرية، اليت يرتأسها مدير مكتب رئيس الوزراء 
وتضم يف عضويهتا ممثلني من مجيع الوزارات والسلطات املعنية. 

20 دولة عضوًا في اليونيدو
4 بلدان من أقل البلدان نموًا 1 دولة جزرية صغيرة نامية 10 بلدان 

ذات دخل متوسط

حضور محلي لليونيدو في 8 بلدان، بما في ذلك مكتب لترويج االستثمار 
والتكنولوجيا ومركز إقلييم في مصر

برنامج قطري واحد )2019(

برنامجان للشراكة القطرية في مصر )في مرحلة البرمجة االستهاللية( 
وفي المغرب

التعاون التقين )2019(  29.8 مليون دوالر

طر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة 
ُ
عدد أ

حاليًا )المجموع(: 8
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وتتعهد اليونيدو أيضا برناجما قطريا مستمرا يف لبنان، هيدف 
إىل الهنوض بالتمكني االقتصادي للمرأة وتعزيز القدرة التنافسية 

د الربنامج حىت عام 2020  ملنتيج زيت الزيتون والصابون. وقد ُمدِّ
وهو يشمل 14 مليون دوالر خمصصة الثين عرش مرشوعا جاريا 

للمساعدة التقنية وسبعة مشاريع إقليمية.
ويجري العمل عىل وضع برنامج قطري للكويت، مع الرتكزي 

أساسا عىل صوغ االسرتاتيجية الصناعية الوطنية لعام 2035. 
وسيتامىش ذلك مع رؤية كويت جديدة اليت هتدف إىل حتقيق النمو 
والتنويع االقتصاديني، وحتويل املوارد الوطنية إىل ثروة مستدامة، 
وإجياد فرص عمل مناسبة للشباب الكوييت. ويجري العمل عىل 

وضع خريطة طريق وخطة عمل بالرشاكة مع رشكاء من القطاع 
اخلاص واجلهات املعنية من القطاع العام.

اتباع نهج قائم على التجمعات يوِجد صناعات 
وفرص عمل جديدة

تعتمد البلدان يف منطقة جنوب البحر األبيض املتوسط عىل 
املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة لهتيئة فرص عمل هي يف 
أمس احلاجة إلهيا. واخُتتم مؤخرا مرشوع نفذته اليونيدو بتمويل 

من االحتاد األورويب وحكومة إيطاليا عىل مدى مخس سنوات 
ونصف لتحسني القدرة التنافسية والنمو املستدام يف تلك املنطقة. 

نشئت جتمعات جديدة من الصناعات اإلبداعية هبدف 
ُ
وأ

تقاسم املوارد وإنشاء عالمات جتارية سويا. وقدمت اليونيدو 
املشورة إىل احلكومات بشأن السياسات ودربت 382 منشأة 

صغرية ومتوسطة يف إطار 13 جتمعا ضمت مصممني وحرفيني 
وطالبا يدرسون الفنون اجلميلة. ونتيجة لذلك، وضعت مرص 

وتونس سياسات جديدة لدعم الصناعات اإلبداعية وجتمعات 
احلرف اليدوية. وُوضع مهناجان دراسيان جديدان: ماجستري يف 

التصميم واالبتكار يف جامعة اإلخوة منتوري - قسنطينة 1 يف 
اجلزائر، وماجستري يف اخلزف يف املعهد العايل للفنون اجلميلة، 

نابل يف تونس. وكان نصف املتدربني يف سن 35 سنة أو أقل، 
وارتفعت نسبة النساء املشاركات يف املرشوع من 25 إىل 40 يف 
دمج 

ُ
ر فرص عمل لفئات كانت مستبعدة سابقا. وأ املائة، مما وفَّ

التدريب يف عمليات اإلنتاج اليت تنفذها املنشآت الصغرية 
واملتوسطة، مما أسفر عن أكرث من 300 منتج جديد يف السنة 

و65 عالمة جتارية ووضع اسرتاتيجيات بشأن العالمات 
التجارية. وزادت املبيعات بأكرث من مليون يورو، حيث عززت 

التجمعات التعاون بني املنشآت الصغرية واملتوسطة من أجل 
حتقيق االستدامة عىل املدى الطويل.  
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آسيا والمحيط الهادئ

شهدت منطقة آسيا واملحيط الهادئ نموا اقتصاديا مطردا بنسبة 
5 يف املائة يف املتوسط خالل السنوات اخلمس املاضية، ويرجع 

ذلك جزئيا إىل قوة البلدان املتوسطة الدخل، اليت تشكل نسبة 77 
يف املائة من سكان هذه املنطقة وأكرث من 50 يف املائة من ناجتها 

املحيل اإلمجايل. بيد أن رخاء املنطقة يف األمد الطويل يواجه 
حتديات بسبب التوسع احلرضي الرسيع وتغري املناخ واستنفاد 

املوارد الطبيعية واالفتقار إىل الطاقة املستدامة والقدرة التنافسية. 
كام أن أربعة من بلدان املنطقة، هي أفغانستان وبوتان ومجهورية الو 
الدميقراطية الشعبية ونيبال، هي بلدان نامية غري ساحلية، وهو ما 
حيرمها من حتقيق االستفادة الكاملة من التجارة الدولية وسالسل 

القيمة العاملية.

عمل اليونيدو في آسيا والمحيط الهادئ 

تشدد اسرتاتيجية اليونيدو اإلقليمية يف منطقة آسيا واملحيط 
الهادئ للفرتة 2019-2021 عىل إقامة الرشاكات من أجل 

حتسني نوعية فرص العمل والهنوض باالقتصاد األخرض، 
والتصدي للتحديات املتصلة باملياه والطاقة واملناخ، وحتسني 

البىن التحتية يف املدن، وزيادة االسهتالك واإلنتاج املستدامني. 

32 دولة عضوًا في اليونيدو
11 بلدًا من أقل البلدان نموًا 11 دولة جزرية صغيرة نامية 27 بلدًا من 

البلدان ذات الدخل المتوسط

حضور محلي لليونيدو في 14 بلدًا، بما في ذلك مكاتب لترويج االستثمار 
والتكنولوجيا، وكذلك مركز إقلييم ومكاتب إقليمية في تايلند والصين 

والهند

10 برامج قطرية )2019(
برنامج للشراكة القطرية في كمبوديا

التعاون التقين )2019( 37.6 مليون دوالر

طر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة 
ُ
عدد أ

حاليًا )المجموع(: 18
إطارا األمم المتحدة الجديدان للتعاون في مجال التنمية المستدامة 

الموقعان في عام 2019: بوتان )2019-2023( والفلبين )2023-2019(

وتدعم اليونيدو هذه املنطقة من خالل العديد من املشاريع 
اإلقليمية و150 مرشوعا يف 21 بلدا. ويف عام 2019، وقعت 

اليونيدو اتفاقات برامج قطرية جديدة مع باكستان والفلبني 
والهند، ليصل عدد الربامج القطرية اجلارية يف املنطقة إىل 10 

برامج. 
واغتنمت اليونيدو فرصة انعقاد أحداث من قبيل مؤمتر 

القمة اخلامس والثالثني لرابطة أمم جنوب رشق آسيا لتشجيع 
التجارة واالستثامر يف االقتصاد الدائري ونموذج التنمية القائم 
عىل املدن الصناعية املستدامة. وأسفرت رشاكة مع املنطقة 

االقتصادية املسامة "املمر االقتصادي الرشيق يف تايلند" عن 
تكوين شبكات إقليمية جتمع بني جهات فاعلة من القطاعني 

العام واخلاص للمساهمة يف اسرتاتيجية تايلند الوطنية لفرتة 
20 عاما من أجل حتقيق النموذج اإلناميئ الرابع يف تايلند 

)Thailand 4.0(، وهتدف تلك االسرتاتيجية إىل زيادة االبتكار 
وحتويل نمط اإلنتاج الصناعي يف البلد. ونتيجة آلخر مؤمتر 

نظمته اليونيدو يف إطار مبادرة تطوير االقتصادات اخلرضاء للمدن 
)مبادرة Bridge for Cities(، اعتمد 15 من ُعمد املدن إعالنا 

عن اعزتامهم العمل مع اليونيدو من أجل إجياد "مدن ذكية" 
تضم مراكز حرضية لالبتكار وتقوم عىل اقتصادات دائرية 

هبدف حتقيق أهداف التنمية املستدامة.
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ويف مجيع أحناء املنطقة، يقود ممثلو اليونيدو، منفردين أو 
باالشرتاك مع آخرين، تسعة أفرقة مواضيعية تابعة لألمم املتحدة 

لدعم اتباع هنج منسق عىل مستوى األمم املتحدة من أجل 
التصدي للتحديات الرئيسية. وعىل سبيل املثال، ترتأس اليونيدو 

الفريق املعين بالكوكب يف تايلند، والفريق العامل املعين باملواد 
البالستيكية التابع للفريق املعين بالنتاجئ يف جمال تغري املناخ 

والبيئة يف فييت نام. 
ويف الصني، تتصدر اليونيدو العمل الذي تضطلع به منظومة 

األمم املتحدة من أجل حتسني القدرة الصناعية يف مقاطعتني 
تعانيان من الفقر، وهام تشنغبو يف إقليم هونان وكوانان يف إقليم 

جيانغيش، يف حماولة لدعم ذلك البلد يف الوفاء باملوعد الهنايئ الذي 
حدده للقضاء عىل الفقر يف عام 2020. واستحدثت اليونيدو 

تكنولوجيات جديدة لتجهزي اخلزيران وممارسات يف جمايل إنتاج 
األلبان وسالمة األغذية. وساعدت املنظمة أيضا أبناء األقليات 

املحلية من شعب املياو، وخصوصا النساء، عىل حتسني منتجاهتم 
احلرفية التقليدية وزيادة فرص وصولها إىل األسواق من خالل 

تنمية التجارة اإللكرتونية.
وبرنامج اليونيدو القطري يف كمبوديا هو أول برنامج قطري 

يف املنطقة يتحول إىل برنامج رشاكة قطرية كامل. وُوضعت 
أدوات جديدة لرصد األثر، ووفرت اليونيدو التدريب للحكومة 

املركزية بشأن كيفية رصد تدابري التدخل اإلنامئية املتخذة من 
جانب احلكومات املحلية والقطاع اخلاص والرشكاء اإلنامئيني 

الدوليني. وساعدت اليونيدو أيضا احلكومة الكمبودية عىل إعداد 
استعراضها الوطين الطوعي وتقدميه أمام املنتدى السيايس الرفيع 

املستوى املعقود عام 2019 يف نيويورك.

خفض تكاليف الطاقة واستحداث صناعات جديدة 
ذات أثر تحويلي

تشرتك بلدان وأقاليم املحيط الهادئ اجلزرية يف مواجهة 
التحديات النامجة عن تغري املناخ وحمدودية املوارد الطبيعية 

واالعتامد عىل الوقود األحفوري املستورد، ومن ثم ارتفاع 
تكاليف الطاقة. ويساعد مركز املحيط الهادئ للطاقة املتجددة 
وكفاءة استخدام الطاقة، الذي أنئش يف تونغا يف عام 2017، عىل 

حتسني فرص احلصول عىل خدمات الطاقة احلديثة واملوثوقة 
وامليسورة التكلفة مع تكييفها لتتالءم مع البيئة املحلية والعوامل 

االجتامعية. واملركز جزء من شبكة عاملية من 
املراكز اإلقليمية تعمل كساحة معرفية لتبادل 
األدوات واملهنجيات من أجل الهنوض بوفورات 

احلجم وإجياد أسواق متكاملة وشاملة للجميع.
وتعمل اليونيدو اآلن عىل مساعدة املركز، وهو 

اآلن يف املرحلة األوىل من تشغيله، من أجل وضع 
حلول للتنقل الكهربايئ يف منطقة املحيط الهادئ، 

حيث تنطوي تلك احللول عىل إمكانية إحداث حتول يف احلياة 
عىل اجلزر عن طريق خفض واردات الوقود األحفوري وتكاليف 

النقل وتلوث الهواء والضوضاء وانبعاثات غازات الدفيئة. ويف 
إطار الربنامج العاليم للمبتكرات التكنولوجية النظيفة املمول من 
مرفق البيئة العاملية، تعمل اليونيدو عىل اجلمع بني اجلهات املعنية 
من أجل وضع سياسة إقليمية للتنقل الكهربايئ توسع نطاق توليد 
الطاقة من املصادر املتجددة وختزين الكهرباء. ويساعد التدريب 
رواد األعامل واملصنعني والفئات اليت تعاين من نقص اخلدمات 

عىل االستفادة من هذه األسواق وفرص العمل املتنامية. 
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أوروبا وآسيا الوسطى

معظم الدول األعضاء يف هذه املنطقة بلدان مرتفعة الدخل 
ومتوسطة الدخل ذات خلفيات جغرافية واقتصادية واجتامعية 

ودميغرافية متنوعة. ويشكل تغري املناخ والتكنولوجيات التحويلية 
والرقمنة والهجرة وشيخوخة السكان حتديات جسيمة يف بعض 

هذه البلدان، يف حني يواجه البعض اآلخر مشاكل هجرة 
الكفاءات والعمل بتكنولوجيات إنتاج متقادمة وغري تنافسية 
وتناقص السكان يف املناطق الريفية وعدم كفاية أعداد العامل 

املؤهلني.

عمل اليونيدو في أوروبا وآسيا الوسطى

هيدف عمل اليونيدو يف هذه املنطقة إىل حتقيق توازن بني التقدم 
االقتصادي واالجتامعي املرتتب عىل التحوالت الصناعية 

من ناحية واالستدامة البيئية من ناحية أخرى، مع االستفادة 
يف الوقت نفسه من الفرص الناشئة املرتبطة بالثورة الصناعية 

الرابعة. 
وبغية االستجابة لتطورات بيئة التعاون اإلناميئ يف املنطقة 

والدعوة لألخذ بنموذج الرشاكات بني أصحاب املصلحة 
املتعددين، تواصل اليونيدو تعزيز عالقاهتا مع اجلهات املاحنة 

الناشئة يف املنطقة. وتشمل املواضيع الرئيسية اليت تتناولها مشاريع 
اليونيدو يف املنطقة التكنولوجيا واالبتكار، واإلنتاج املتسم 

بالكفاءة يف استخدام املوارد وباخنفاض الكربون، واحلصول عىل 

الطاقة النظيفة، واالمتثال البييئ واالقتصاد الدائري، واألعامل 
التجارية الزراعية، وتنمية التجمعات وسالسل القيمة.

وتعمل اليونيدو أيضا بالتآزر مع منظومة األمم املتحدة 
األوسع لدعم 11 بلدا يف املنطقة بصدد بدء جولة جديدة من 
أطر األمم املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة. وعىل 

الصعيد القطري، دعمت اليونيدو صوغ االسرتاتيجية الوطنية 
للتنمية الصناعية املستدامة للفرتة 2019-2023 يف قريغزيستان 

وخطة العمل املكملة لها، اللتني اعتمدهتام احلكومة يف عام 
2019. وتؤدي هذه االسرتاتيجية دور الوثيقة التوجهيية لربنامج 

الرشاكة القطرية يف البلد. 
وتنفذ اليونيدو برناجمني قطريني يف اجلبل األسود ومجهورية 

طلق الربنامج القطري جلمهورية مولدوفا يف حدث 
ُ
مولدوفا. وأ

رفيع املستوى ُعقد يف تشيسيناو يف أيار/مايو 2019. وخالل 
م مرشوع بشأن املبتكرات التكنولوجية  السنة األوىل، ُصمِّ

 لريادة األعامل لفائدة املنشآت الصغرية 
ً
النظيفة يتضمن برناجما

واملتوسطة، وحصل عىل املوافقة من اجلهات املاحنة. واسهتل 
الربنامج القطري يف اجلبل األسود عام تنفيذه الثاين جبهود مكثفة 

حلشد األموال. وُوضعت الصيغة الهنائية من مرشوع برنامج 
قطري أللبانيا يركز عىل التحول الصناعي يف القطاعات ذات 

األولوية، ومن املقرر توقيعه يف عام 2020.

40 دولة عضوًا في اليونيدو
19 بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط

حضور محلي لليونيدو في 9 بلدان، بما في ذلك مكاتب لترويج االستثمار 
والتكنولوجيا ومكاتب اتصال والمقر الرئييس في النمسا

برنامجان قطريان )2019(

برنامج قطري في قيرغيزستان )قيد اإلعداد(  

التعاون التقين )2019(  5.5 ماليين دوالر 

طر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة 
ُ
عدد أ

حاليًا )المجموع(:  15
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التركيز على الصناعة الخضراء 

أحد حماور الرتكزي الرئيسية لعمل املنظمة يف املنطقة هو مساعدة 
الصناعات عىل تعزيز قدرهتا عىل الصمود يف مواجهة تغري املناخ. 

واملقصود بذلك هو دعم الصناعات لتطبيق مبادئ االقتصاد 
الدائري والصناعة اخلرضاء، مبا يف ذلك اعتامد هُنج جديدة 

لإلنتاج واالسهتالك تأخذ يف االعتبار اآلثار اليت ترتتب عىل 
نطاق املنظومة بأرسها. وبناء عىل ذلك، تعمل اليونيدو يف إطار 

تعاون مزتايد الوثاقة مع احلكومات واملؤسسات من أجل تصميم 
السياسات واالسرتاتيجيات السليمة إلرساء إطار مستدام بيئيا. 

طلق يف عام 2019 برنامج االحتاد األورويب من أجل 
ُ
وأ

البيئة )EU4Environment(، الذي ميوله االحتاد األورويب 
وتنفذه مخس منظامت، يف أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وبيالروس 

ومجهورية مولدوفا وجورجيا. واستنادا إىل إجنازات الربنامج 
السابق، الذي أثبتت خالله املنشآت املشاركة البالغ عددها 350 

من املنشآت الصغرية واملتوسطة فعالية هنج اإلنتاج األنظف 
واملتسم بكفاءة استخدام املوارد الذي وضعته اليونيدو، تواصل 

املنظمة دعم بناء القدرات الوطنية لتمكني املنشآت الصغرية 
واملتوسطة من اعتامد ممارسات إنتاج أكرث ُخرضة مع تطبيق 

مبادئ االقتصاد الدائري يف الوقت نفسه.

النهوض بالتمكين االقتصادي للمرأة 

بفضل الدعم املايل من االحتاد الرويس، تعمل اليونيدو منذ 
عام 2018 عىل تنفيذ مرشوع للهنوض بتمكني املرأة يف احلياة 

االقتصادية داخل املنطقة وخارجها. ويركز املرشوع عىل تبادل 
املعارف وإقامة الرشاكات وبناء القدرات. ويرسَّ املرشوع 

إنشاء شبكة أقاليمية قوية من أصحاب املصلحة الذين ميثلون 
احلكومات والقطاع اخلاص ومنظامت املجتمع املدين. ويف 

سياق هذا املرشوع، شاركت اليونيدو مع أنصار بارزين للتمكني 
االقتصادي للمرأة من مجيع أحناء العالم يف الدورة الثالثة 

والعرشين ل  "منتدى سانت بطرسربغ االقتصادي الدويل" ويف 
"مؤمتر القمة العاليم املعين بالصناعات التحويلية والتصنيع لعام 

 ."2019
ويف عام 2019، بدأت اليونيدو يف إعداد دورة تدريبية 

للتعلم اإللكرتوين ملساعدة رائدات األعامل عىل تعزيز معارفهن 
ومهاراهتن يف جمال التكنولوجيات الرقمية احلديثة، مما يتيح لهن 

االستفادة مبارشة من الفرص اجلديدة املتاحة يف السوق. 

57اآلفاق اإلقليمية



أمريكا الالتينية والكاريب ي 

رغم تراجع معدل انتشار الفقر والبطالة يف املنطقة، ال تزال هناك 
حتديات هامة. حيث تسجل املنطقة أعىل مستويات النعدام 

املساواة يف العالم، وتشهد إكوادور وبريو ومجهورية فن زويال 
البوليفارية وشييل ودولة بوليفيا املتعددة القوميات قالقل سياسية 

واحتجاجات اجتامعية. ويمكن أن ترتك هذه العوامل، مقرتنة 
 عىل االستقرار االجتامعي وعىل 

ً
 سلبيا

ً
بضعف أداء اإلنتاجية، أثرا

نمو الناجت املحيل اإلمجايل يف املستقبل.

 عمل اليونيدو في أمريكا 
الالتينية والكاريب ي

تعمل اليونيدو عىل زيادة القدرة التنافسية االقتصادية ومحاية 
البيئة. وعن طريق تدعيم سالسل القيمة اإلقليمية وتنويعها 

وتنفيذ آليات للتعاون اإلقلييم، تسهم اليونيدو يف اجلهود اليت 
تبذلها املنطقة للحد من انعدام املساواة وتعزيز توفري فرص العمل 

الالئق والهنوض باالبتكار. 
ويف عام 2019، أطلقت اليونيدو ومنظومة التكامل بني 
دول أمريكا الوسطى املركز اإلقلييم للطاقة املتجددة وكفاءة 

استخدام الطاقة يف السلفادور. واملركز هو جزء من شبكة أوسع 
هتدف إىل التعجيل بالتحول يف جمايل الطاقة واملناخ عن طريق 
حتقيق وفورات احلجم والتنمية املنصفة وانتشار اآلثار اإلجيابية 

فيام بني البلدان. وباإلضافة إىل ذلك، تتيح اليونيدو الفرصة 
لتبادل املعلومات عىل الصعيد اإلقلييم من خالل مرصف 

املعارف الصناعية، وهو منصة تتيح لطائفة من اجلهات الفاعلة 
نرش املعارف وتبادلها بكفاءة. وقد حفز حزي العمل املشرتك إقامة 

شبكات وحتالفات اسرتاتيجية لغرض املشاركة يف مبادرات 
متامشية مع الهدف 9 من أهداف التنمية املستدامة ومع خطة 

التنمية املستدامة لعام 2030.
وعىل الصعيد القطري، تدعم اليونيدو تنمية املناطق 

واملجمعات الصناعية يف عدة بلدان، وتعزيز القدرة الصناعية 
واإلنتاجية، وهتيئة فرص العمل. ويدعم برنامج الرشاكة القطرية 

يف بريو وزارة اإلنتاج من أجل وضع اسرتاتيجيهتا الوطنية لتنمية 
 ممواًل من مرفق البيئة العاملية 

ً
املجمعات الصناعية، وينفذ مرشوعا

إلنشاء مناطق صناعية مستدامة يف البلد. وُيضطلع مبرشوع يف كوبا 
يقدم التدريب املكثف لبناء القدرات عىل إعداد اسرتاتيجيات 

النمو الصناعي وتنفيذ املامرسات اجلديدة ورصد فعاليهتا. 

33 دولة عضوًا في اليونيدو  
بلد واحٌد من أقل البلدان نموًا 16 دولة جزرية صغيرة نامية 22 بلدًا 

من البلدان ذات الدخل المتوسط

حضور محلي لليونيدو في 7 بلدان، بما في ذلك مركز إقلييم ومكتب إقلييم 
في المكسيك وأوروغواي

4 برامج قطرية )2019(  
برنامج للشراكة القطرية في بيرو

التعاون التقين )2018(: 13.8 مليون دوالر 

طر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة 
ُ
عدد أ

حاليًا )المجموع(:  10
إطار جديد من أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة 

ُوقع في عام 2019: شيلي )2022-2019(
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وبهدف تعزيز قدرات وزارة االقتصاد يف السلفادور عىل 
تنفيذ السياسة اليت وضعها البلد بعنوان "سياسة الهنوض باإلنتاج 

وتنويعه وحتويله"، تساعد اليونيدو عىل وضع االسرتاتيجيات 
وإنشاء مركز لالبتكار والتطور التكنولويج. ويجري أيضا العمل 

عىل وضع نظم للحد من امللوثات وتعزيز األسواق يف دولة بوليفيا 
املتعددة القوميات، وتوسيع نطاق إمكانات التصدير يف مجهورية 

فن زويال البوليفارية عن طريق حتقيق التكامل بني سبع سالسل 
قيمة زراعية هي سالسل قيمة الذرة البيضاء والصفراء، والكاراوتا 

والفاصوليا، واألرز، وقصب السكر، وفول الصويا، والقهوة، 
والكاكاو.

 التعاون اإلقلييم يحسن اإلنتاجية
 والقدرة التنافسية في سلسلة 

قيمة الجمبري 

ميثل قطاع تربية اجلمربي مصدرا هاما للدخل يف إكوادور 
واجلمهورية الدومينيكية وكوبا وكولومبيا واملكسيك ونيكاراغوا. 

ومن أجل حتقيق االستغالل الكامل إلمكانات هذا القطاع، 
عملت اليونيدو عىل زيادة اإلنتاجية والقدرة التنافسية واالمتثال 

للمعايري الدولية فيام يتعلق باجلودة واجلوانب البيئية.
وقد امتد املرشوع لفرتة مخس سنوات واخُتتم بنجاح يف 

عام 2019. ومجعت اليونيدو بني جمموعة متنوعة من اجلهات 
الفاعلة املشاركة يف سالسل القيمة يف جمال تربية األحياء املائية 

لتبادل اخلربات بشأن أفضل هيكل تنظييم وأفضل صيغة لوضع 
االسرتاتيجيات، وتقنيات الرتبية، والبىن التحتية اجليدة، وكفاءة 
النظم والكفاءة يف استخدام املوارد، ومهنجيات اإلنتاج األنظف. 

دجمت هذه املعلومات يف أدوات تتناول التسويق التجاري 
ُ
وأ

واألطر التنظيمية والتكنولوجيا والتمويل وكفاءة استخدام املوارد. 
وشمل املستفيدون من املرشوع صغار مريب اجلمربي، ورشكات 

تربية اجلمربي، وموردي املدخالت واألعالف، واجلهات العاملة 
يف جماالت التجهزي والنقل والتسويق. وعزز املرشوع إقامة أوجه 

تآزر ورشاكات بني املؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات 
ن الروابط بني األعامل التجارية املحلية  البحث والتطوير، وحسَّ

واألسواق الوطنية واإلقليمية والعاملية.
وشهد املشاركون يف املرشوع يف كوبا زيادة اإلنتاج اإلمجايل 
من اجلمربي بنسبة 76 يف املائة، واخنفاض اسهتالك املياه بنسبة 

30 يف املائة، وزيادة مرتبات العامل والتقنيني بنسبة تصل إىل 
90 يف املائة يف املنشآت املشاركة. ويف اجلمهورية الدومينيكية، 

من املتوقع أن يزيد إنتاج اجلمربي بعد الريقات إىل أربعة أضعافه. 
ويف كولومبيا، أعيد تنشيط 14 من املزارع القامئة عىل أحواض 

تربية صغرية ومتوسطة احلجم، وقفز إنتاج اجلمربي من 100 إىل 
450 كيلوغرام للهكتار الواحد. ويف نيكاراغوا، أنشأت اليونيدو 
ورشكاؤها اإلنامئيون بنية أساسية عالية اجلودة، ودربوا العاملني 

عىل املامرسات املختربية اجليدة، وصدقوا عىل الربوتوكوالت 
املستخدمة للتعرف عىل الفريوسات اليت تصيب اجلمربي. ويف 

إكوادور، زاد اإلنتاج بنسبة 5 يف املائة وُركبت آالت تعمل 
بالطاقة الكهروضوئية خلفض تكاليف الطاقة. ويف املكسيك، 

اخنفض استخدام املياه بنسبة 40 يف املائة، وتضاعفت اإلنتاجية، 
وزاد عدد العامالت بنسبة 70 يف املائة يف املؤسسات املشاركة. 

ذت بتمويل من  وعقب املرحلة األوىل من املرشوع، اليت ُنفِّ
الصندوق االستئامين ألمريكا الالتينية والكاريب ي وصندوق 

منظمة األوبك للتنمية الدولية، ستبدأ مرحلة ثانية يف عام 2020 
بتمويل من الصندوق االستئامين والصني واملكسيك.
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البلدان المتوسطة الدخل

تتسم البلدان المتوسطة الدخل بتنوع أحجامها 
ودخلها وسكانها، ويعيش فيها خمسة مليارات 

نسمة، بما يشمل 73 في المائة من فقراء العالم. 
وتستأثر البلدان المتوسطة الدخل أيضًا بثلث الناتج 
المحلي اإلجمالي العاليم، وهو ما يجعلها من القوى 
المهمة في الدفع قدما بالنمو. ويندرج ما مجموعه 

100 من الدول األعضاء في اليونيدو ضمن فئة البلدان 
المتوسطة الدخل.

وفي عام 2019، اعُتمد إطار اليونيدو االستراتيجي 
األول للشراكة مع البلدان المتوسطة الدخل، الذي 
يركز على ثالثة محاور رئيسية هي: الثورة الصناعية 

الرابعة؛ االقتصاد الدائري؛ مستقبل المهارات 
الصناعية.

وستنفذ اليونيدو هذه االستراتيجية عن طريق 
التوسع في توفير فرص التمويل وزيادة التعاون 

فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. وسوف 
ُتستكشف إمكانية توفير التمويل من مصادر 

هج القائمة على أصحاب  جديدة، بما في ذلك النُّ
المصلحة المتعددين، ودوائر الصناعة من القطاع 

الخاص، والجهات المانحة التقليدية والناشئة، 
وزيادة التمويل الذاتي في البلدان المتوسطة 

الدخل. وبغية توسيع نطاق التعاون ومساعدة 
الدول األعضاء على االستفادة من التجارب 

الناجحة، ستشجع اليونيدو األخذ بحلول بلدان 
الجنوب، وتتقاسم أفضل الممارسات في مجال نقل 

التكنولوجيا، وتعزز التعلم المتبادل والتعاون التقين.
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يتقاطع النهج اإلنمايئ واخلدمات القائمة على البحوث اليت تقدمها اليوني�دو مع األولويات االسرتاتيجية 
لدى املنظمة، املتمثلة يف حتقيق الرخاء املشرتك، والنهوض بالقدرة التن�افسية االقتصادية، وحماية البيئ�ة، 

وتعزيز املعارف واملؤسسات. وهناك مجاالن يكتسيان أهمية خاصة وتشرتك فيهما أنشطة اليوني�دو يف 
جميع امليادين: ال بد لتحقيق تأثري أكرب حجما وأكرث استدامة من إبرام شراكات مع احلكومات والقطاع 

اخلاص واملجتمع املدين ومؤسسات تمويل التنمية، فهذه الشراكات تساعد على االبتكار وحشد املوارد 
سم بأهمية بالغة  وتب�ادل الدراية الفني�ة. أما املجال الهام اآلخر الذي يمس جميع جوانب عمل املنظمة ويتَّ

ذ اليوني�دو اسرتاتيجية تقوم  لتعزيز الشمول فيتمثل يف حتقيق املساواة بني اجلنسني وتمكني املرأة. وتنفِّ
على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جميع الربامج واملشاريع والسياسات.
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 المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة 

تكمن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف صميم والية املنظمة. 
وتلزتم اليونيدو بالتصدي للتميزي الذي تواجهه النساء والفتيات، 

ومعاجلة أوجه عدم املساواة بني اجلنسني يف القطاع الصناعي، 
والتسخري الكامل إلمكانات النساء بوصفهن قائدات وعنارص 

للتغيري االقتصادي، وهو ما من شأنه أن ُيِدث حتوياًل يف 
االقتصادات ويحقق النمو الشامل للجميع.

ثت اليونيدو سياسة حتقيق املساواة بني  ويف عام 2019، حدَّ
اجلنسني ومتكني املرأة املعمول هبا يف املنظمة، هبدف تعزيز هيكلها 
التنظييم اجلنساين وإطار املساءلة. وكان نوع اجلنس أحد املواضيع 

الرئيسية اليت تناولها املؤمتر العام، حيث نوقشت التحديات 
والفرص املتاحة للهنوض باملساواة بني اجلنسني من خالل الثورة 

الصناعية الرابعة. واعتمدت الدول األعضاء قرارا ذا صلة، 
وأطلقت يف إطار حدث جانيب االسرتاتيجية املعنونة اسرتاتيجية 

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )2023-2020(.
وتعمل اليونيدو عىل حنو وثيق مع الرشكاء يف منظومة األمم 

املتحدة بشأن املسائل اجلنسانية. وأبرزت املبادئ التوجهيية 
املتعلقة بهتيئة بيئة متكينية يف منظومة األمم املتحدة لعام 2019 

بع يف هذا الصدد، مثل  تدابري اليونيدو بوصفها أفضل ممارسات ُتتَّ
تعميم اإلجازة الوالدية لتشمل اخلرباء االستشاريني املحليني، 

وتنظيم حلقات عمل للتوعية بالتحرش جلميع املوظفني، وإنشاء 
جائزة تعزيز املساواة بني اجلنسني. ويف عام 2019، اضطلعت 
اليونيدو أيضا بتنسيق أعامل مركز فيينا التابع للشبكة الدولية 

ألنصار ونصريات املساواة بني اجلنسني، حيث مجعت بني 
رؤساء الكيانات امللزتمة بضامن التكافؤ بني اجلنسني يف أفرقة 
النقاش وتعزيز املساواة بني اجلنسني. وبالتعاون مع هيئة األمم 

طلق "الربنامج العاليم لتمكني املرأة اقتصاديا يف 
ُ
املتحدة للمرأة، أ

ري  سياق الصناعة اخلرضاء" الذي هيدف إىل إسداء املشورة ملقرِّ
السياسات واملامرسني بشأن كيفية وضع إطار سياسايت وتنفيذه 

هبدف إدماج املنظور اجلنساين والسياسات الصناعية اخلرضاء. 
وتواصل اليونيدو استخدام مؤرش املساواة بني اجلنسني 

لقياس مساهمهتا يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، 
صة لألمور ذات  ع ورصد ختصيص املوارد املالية املخصَّ وتتبُّ

الصلة بنوع اجلنس. وطوال عام 2019، تلقى املوظفون يف املقر 
وامليدان التدريب عىل كيفية حتديد قيمة مؤرش املساواة بني 

اجلنسني وإجراء التحليالت، مبا يف ذلك باستخدام أداة تعىن 
باملساواة بني اجلنسني متضمنة يف جمموعة أدوات حتسني جودة 

السياسات الصناعية )EQuIP(، وهي جمموعة أدوات لوضع 
زت اليونيدو  لها أملانيا. وعزَّ سياسات صناعية قامئة عىل أدلة، متوِّ

أيضا تركزيها عىل أنشطة البحوث واإلحصاءات من خالل 
منشورات مثل: التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة: 

البعد اجلنساين؛ واملنظور اجلنساين واملعايري؛ واملساواة بني اجلنسني 
ل إىل استخدام الطاقة املستدامة. يف جمال التحوُّ

وتدعو اليونيدو إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني يف األحداث 
الوطنية واالقليمية والدولية هبدف إذكاء الوعي واجلمع بني 

الرشكاء. ويف عام 2019، اشتمل ذلك عىل تقديم مساهامت يف 
"منتدى سان بيرتسبورغ االقتصادي الدويل" الثالث والعرشين، 

و"جلنة وضع املرأة" يف دورهتا الثالثة والستني، و"أيام التنمية 
األوروبية"، و"منتدى فيينا للمناقشة لعام 2019" بشأن إهناء 

العنف ضد املرأة.
وبغية إذكاء الوعي وزيادة القدرات عىل الصعيد اإلقلييم 

بت  من أجل إدماج التحليالت اجلنسانية يف الربامج اإلنامئية، درَّ
اليونيدو ومكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف البحرين 
مسؤولني حكوميني ورابطات ومنظامت إقليمية من منطقة 
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الرشق األوسط وشامل أفريقيا عىل الصالت بني أوجه عدم 
املساواة بني اجلنسني والتنمية الصناعية. 

الشراكات والتعاون فيما بين بلدان الجنوب 
يساعد التعاون مع املؤسسات املالية عىل حشد املوارد وتيسري 
تدفقات أكرب من االستثامرات العامة واخلاصة، وهو ما من 

شأنه أن يؤدي إىل أثر إناميئ أقوى. وعىل هذا األساس، واصلت 
اليونيدو توسيع نطاق رشاكاهتا وتعميقها، مبا يف ذلك مع 

البنك الدويل، ومرصف التنمية األفريقي، واملرصف األورويب 
لالستثامر، واملرصف اآلسيوي لالستثامر يف البنية التحتية، 

ومرصف التصدير واالسترياد األفريقي. وعىل الصعيد 
التنفيذي، وقَّعت املنظمة اتفاقا يتيح إقامة رشاكة ثالثية 

األطراف بني اليونيدو وحكومة إثيوبيا ومرصف التنمية 
ن ذلك اليونيدو من املساعدة يف تنفيذ  األفريقي. وسيمكِّ

لة من  عات املتكاملة للصناعات الزراعية املموَّ مشاريع املجمَّ
مرصف التنمية األفريقي. 

دفع عجلة التصنيع المستدام في أفريقيا

أعلنت الجمعية العامة الفترة 2016-2025 العقد 
الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا، اعترافا بأهمية 

فت  التصنيع في تنمية أفريقيا في المستقبل. وقد ُكلِّ
اليونيدو بوضع هذا اإلطار وتفعيله وقيادة عملية 
تنفيذه. وتسعى اليونيدو إلى تحقيق هذا الهدف 

عن طريق تعزيز الشراكات القوية مع كيانات األمم 
المتحدة األخرى وإبرام الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص، وحشد الموارد، وتقديم المساعدة التقنية 
في أفريقيا. 

وفي عام 2019، واصلت مبادرة المناصرة، وهي 
طلقت بهدف دعم العقد الثالث 

ُ
مبادرة جديدة أ

للتنمية الصناعية ألفريقيا وتتألف من سبعة من 
رؤساء الدول والحكومات األفريقية، ترويجها للعقد 

الثالث خالل األسبوع الرفيع المستوى للجمعية 
العامة في أيلول/سبتمبر وفي المؤتمر العام لليونيدو 

بهدف االستفادة من القيادات السياسية الرفيعة 
المستوى وتعزيز هذه الوالية وزيادة إبرازها. 

وعملت اليونيدو مع جهات تنسيق العقد الثالث 
للتنمية الصناعية ألفريقيا، اليت تمثل 28 مؤسسة 

تشمل مفوضية االتحاد األفريقي، وجماعات اقتصادية 
إقليمية، ومنظمات تابعة لألمم المتحدة، ومؤسسات 

لتمويل التنمية، ورابطات أعمال تجارية، من أجل وضع 
خريطة طريق مشتركة تهدف إلى تعزيز التنسيق في 

تنفيذ البرامج والمشاريع وحشد األموال لها. 
ويجري حاليا إعداد لمحة عامة شاملة عن 

البرامج والمشاريع الحالية المضطلع بها من ِقبل 
المنظمات الدولية والجهات المانحة بهدف دعم 

التصنيع في أفريقيا، من أجل تحديد الثغرات والجهود 
اإلضافية الالزمة. وستتمكن الجهات المعنية من 

استخدام هذه البيانات في أعمال التحليل والتخطيط 
في قاعدة بيانات جديدة ونظام معلومات مرتبط بها. 

وأذكت اليونيدو الوعي بالعقد الثالث للتنمية 
الصناعية ألفريقيا وبنت الدعم له من خالل 

المشاركة في تنظيم أحداث عالمية في إطار الجمعية 
العامة و"مؤتمر طوكيو الدولي السابع المعين بالتنمية 

في أفريقيا" في يوكوهاما، اليابان. وعملت اليونيدو 
أيضا مع االتحاد األفريقي لتنظيم "أسبوع التصنيع 

في أفريقيا"، ومع أصحاب مصلحة لالحتفال ب  "يوم 
التصنيع في أفريقيا" في إطار موضوع "وضع الصناعة 

ها من تلبية احتياجات  األفريقية في موضع يمكنِّ
منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية". 

وتساعد مذكرات التفاهم اليت أبرمتها اليونيدو 
مع مفوضية االتحاد األفريقي ومصرف التنمية 

األفريقي ومصرف التصدير واالستيراد األفريقي على 
االستفادة من أوجه التآزر الناتجة عن التخطيط 

المشترك والدعم. وقد زاد ذلك من فرص الحصول 
على تمويل والدخول في عالقات تجارية، ودعم 
مشاريع اليونيدو القطرية واإلقليمية الرامية إلى 

تطوير الصناعات الزراعية واالقتصاد الدائري وإنشاء 
عات صناعية إيكولوجية. مجمَّ



ومع بدء الدورة السابعة لتجديد موارد مرفق البيئة العاملية 
ل املرفق أكرث من 55 مرشوعا  منذ متوز/يوليه 2018، موَّ

لليونيدو يف عام 2019، وسيساهم بأكرث من 50 مليون دوالر 
سنويا يف األنشطة اليت ختطط اليونيدو لتنفيذها يف فرتة السنتني 

2020-2021. وتقدم اليونيدو، بصفهتا رشيكة يف تنفيذ مشاريع 
دعم التأهب واألنشطة التحضريية اخلاصة بالصندوق األخرض 

للمناخ منذ كانون األول/ديسمرب 2018، مساعدات إىل أكرث 
من 10 بلدان عىل التصدي لتغريُّ املناخ، وذلك عن طريق احلد 

من انبعاثات غازات الدفيئة أو خفضها، ومساعدة املجتمعات 
الضعيفة عىل التكيف مع آثار تلك االنبعاثات. 

وتتعاون اليونيدو مع قطاع األعامل التجارية من خالل 
املشاريع، وبرامج الرشاكة الُقطرية ومنتديات أصحاب 

املصلحة املتعددين، من قبيل الشبكة االستشارية املعنية 
م واملعرفة". وقد اجتذب  بالتمويل اخلاص و"مرفق تطوير التعلُّ

مرشوع "دعم السياسات الوطنية واإلقليمية املواتية لألعامل 
والشاملة للجميع وتعزيز القدرات اإلنتاجية وسالسل القيمة" 

)SwitchMed II( مثاين رشاكات جديدة مع رابطات صناعية 
وسبع رشاكات مع قطاع النسيج يف عام 2019 هبدف تعزيز 

ممارسات االقتصاد الدائري.
وقامت اليونيدو بتفعيل تعاوهنا مع االتفاق العاليم لألمم 

املتحدة يف املجاالت ذات االهتامم املشرتك، مبا يف ذلك عن 
طريق املشاركة يف تنظيم "ملتقى القطاع اخلاص" يف أيلول/

سبتمرب، الذي مجع بني أكرث من 350 مشاركا رفيع املستوى، مبا 
يشمل رؤساء تنفيذيني ورؤساء دول وحكومات، هبدف التعهد 

بالزتامات حنو حتقيق خطة االستدامة العاملية. وشاركت اليونيدو 
أيضا يف التوقيع عىل محلة االتفاق العاليم لألمم املتحدة "طموح 

األعامل التجارية للحد من ارتفاع درجة احلرارة العاملية إىل 
حدود 1.5 درجة مئوية - مستقبلنا الوحيد"، اليت تدعو األعامل 
التجارية إىل وضع أهداف ُتبقي عىل متوسط زيادة درجة احلرارة 

العاملية دون 1.5 درجة مئوية.
ومتاشيا مع الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة الرفيع 

املستوى الثاين املعين بالتعاون فيام بني بلدان اجلنوب 
)BABA+40(، أصدرت اليونيدو سياسهتا بشأن التعاون 

الصناعي فيام بني بلدان اجلنوب والتعاون الصناعي الثاليث 
لزيادة دعم إقامة الشبكات والرشاكات وتبادل املعارف 

وبناء القدرات من خالل جمموعة واسعة من املشاريع واألنشطة. 
وتشارك اليونيدو أيضا بنشاط يف مبادرة احلزام والطريق هبدف 

االستفادة من إمكانات التعاون فيام بني بلدان اجلنوب من أجل 
التنمية الصناعية. وقد وافق صندوق مساعدة التعاون فيام بني 
بلدان اجلنوب التابع للصني عىل مرشوع جتريب ي واحد مبزيانية 

مته اليونيدو  ز احلدث الرئييس الذي نظَّ قدرها 2 مليون دوالر. وركَّ
 BRIDGE for( بعنوان مبادرة تطوير االقتصادات اخلرضاء للمدن
Cities 4.0( يف أيلول/سبتمرب عىل ربط املدن من خالل الثورة 

الصناعية الرابعة.
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٨

إدارة خدمات اليونيدو 

ب تقديم التعاون التقين وإسداء املشورة السياساتي�ة وغري ذلك من اخلدمات العالية النوعية إىل  يتطلَّ
الدول األعضاء وجود مجموعة واسعة من اخلدمات التنظيمية واإلدارية الفعالة. وتشمل هذه اخلدمات 

إدارة املوارد البشرية والمالية، والتقييم والرقابة، واالشرتاء، واملشورة القانوني�ة، وإدارة املباين، والدعم 
التكنولويج. ولضمان تقديم أفضل دعم ممكن وكفالة التنفيذ السريع والفعال، تضطلع اليوني�دو 

باستعراضات منتظمة تهدف إىل مواصلة التحسني. واستمرار الطلب املرتفع على هذه اخلدمات شهادة 
سم به املجموعة الواسعة من العمليات اإلدارية والتنظيمية اليت تدعم عمل املنظمة من نوعية  على ما تتَّ

عالية وكفاءة وفعالية.

يف عام 2019، احتفل مركز فيين�ا الدويل، املعروف محليا باسم "UNO City"، بالذكرى السنوية األربعني إلنشائه.
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التمويل والتبرعات المالية 

م ألنشطة التعاون التقين التمويل المقدَّ

م من الدول األعضاء ورشكاء التمويل يضاهي  ال يزال الدعم املقدَّ
الطلب املزتايد عىل خدمات اليونيدو. وأدى ذلك إىل حافظة 

ذ يف املستقبل، بلغت  غري مسبوقة من املشاريع والربامج اليت سُتنفَّ
ن املنظمة  قيمهتا 586.6 مليون دوالر يف عام 2019، وهو ما مكَّ

من زيادة مساهامهتا يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. ويف 
الوقت نفسه، زاد ما تنفذه اليونيدو من خدمات التعاون التقين 

 من متوسط فرتة 
ً
ليبلغ 190.3 مليون دوالر، وظل أعىل متاما

السنوات اخلمس السابقة 2014-2018، البالغ 183.9 مليون 
دوالر. 

م من مرفق  ونتيجة لالخنفاض الدوري يف التمويل املقدَّ
البيئة العاملية، وهو ما تزامن مع اخنفاض املوافقات اجلديدة 

من الصندوق املتعدد األطراف، بلغ احلجم اإلمجايل للتربعات 
صة للتنفيذ 154.7 مليون دوالر. غري أنَّ مستوى األموال  املخصَّ

املحشودة ظل مرتفعا عند 198.5 مليون دوالر.

م من احلكومات واملؤسسات، مبا فهيا  وكاد التمويل املقدَّ
ل يف العام  االحتاد األورويب، أن يبلغ الرقم القيايس الذي ُسجِّ

املايض، حيث بلغ 105.6 ماليني دوالر، ساهمت الدول 
األعضاء يف اليونيدو مببلغ 70.7 مليون دوالر مهنا. ويؤكد ذلك 
أهمية الدول األعضاء بوصفها أكرب اجلهات املتربعة ألنشطة 

مة  التعاون التقين اليت تضطلع هبا املنظمة. وظلت املساهامت املقدَّ
من االحتاد األورويب كبرية، حيث بلغت 25.2 مليون دوالر، 
وتواصل االجتاه العام املتمثل يف زيادة تقديم الدعم باالقرتان 

بالتنويع املواضيعي واجلغرايف. 
مت سبع عرشة جهة ماحنة حكومية مساهامت تتجاوز  وقدَّ

مليون دوالر صافية من تكاليف دعم الربامج. 
وظلَّ الرتكزي املواضيعي لرشكاء التمويل مماثال ملا كان عليه يف 
األعوام املاضية، حيث اجتذب موضوع محاية البيئة أكرب حصة 

من التمويل اإلمجايل مببلغ 73.9 مليون دوالر، ساهم فهيا مرفق 
البيئة العاملية مرة أخرى مساهمة كبرية مببلغ 26 مليون دوالر، يف 

حني تلقى حتقيق الرخاء املشرتك 42.4 مليون دوالر، واجتذب 
الهنوض بالقدرة التنافسية االقتصادية واخلدمات الشاملة لعدة 

قطاعات 29.2 مليون دوالر و9.2 مليون دوالر عىل التوايل. 
ومن الناحية اجلغرافية، ُخصصت تربعات من رشكاء 

التمويل قدرها 45.7 مليون دوالر للربامج واملشاريع يف أفريقيا، 
و37.6 مليون دوالر يف آسيا واملحيط الهادئ. وأعقب ذلك 

ختصيص 29.8 مليون دوالر للمنطقة العربية، و22.4 مليون 
دوالر للمبادرات العاملية واألقاليمية، و13.8 مليون دوالر 

ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب ي، و5.5 ماليني دوالر 
ألوروبا وآسيا الوسطى.

مة من الصناديق العالمية: مرفق  المساهمات المقدَّ
البيئة العالمية والصندوق المتعدد األطراف لتنفيذ 

بروتوكول مونتريال والصندوق األخضر للمناخ 

مة من  عىل الرغم من االخنفاض الدوري يف التربعات املقدَّ
مرفق البيئة العاملية يف عام 2019، وهو ما أسفر عن بلوغ 

القيمة الصافية للمشاريع املوافق علهيا 28.2 مليون دوالر، فإنَّ 
االجتامعني السادس واخلمسني والسابع واخلمسني ملجلس مرفق 

البيئة العاملية املعقودين يف عام 2019 أسفرا مرة أخرى عن 
جمموعة متينة من اقرتاحات اليونيدو االسرتاتيجية اليت تدعم 

اجلهات املانحة احلكومية التي قدَّمت مساهمات تتجاوز مليون 

دوالر صافية من تكاليف دعم البرامج )بماليين الدوالرات(.

اليابان
سويسرا

إيطاليا
السويد

الصين
ألمانيا

النرويج
النمسا

المغرب
جمهورية كوريا

االتحاد الرويس
الواليات المتحدة

جمهورية ايران االسالمية
الهند
كندا

إسبانيا
فنلندا
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15 بلدا مستفيدا. فعىل سبيل املثال، سينئش الربنامج العاليم 
للمبتكرات التكنولوجية النظيفة نظام إيكولوجية عاملة لريادة 

 األعامل يف جمال التكنولوجيا النظيفة، تسهتدف أكرث من
000 1 عمل جتاري. 

عت اليونيدو حافظهتا من مقرتحات التأهب املوضوعة  وقد وسَّ
يف إطار الرشاكة مع الصندوق األخرض للمناخ بغية مساعدة 10 
بلدان مستفيدة. ويف مواجهة الطلب املزتايد يف جمال تغريُّ املناخ، 

مت اليونيدو أيضا اقرتاحا إىل صندوق التكيف العتامده. قدَّ
ذة رئيسية للصندوق  وتنفذ اليونيدو حاليا، بوصفها وكالة منفِّ

املتعدد األطراف، مشاريع يف 75 بلدا هبدف التخلص التدرييج 
من مركبات الهيدرو كلورو فلورو كربون واخلفض التدرييج 

بت  ملركبات الهيدروفلوروكربون. ويف عام 2019 وحده، جتنَّ
أنشطة اليونيدو االنبعاث املحتمل ملا يزيد عن 42.3 مليون طن 

من مكائف ثاين أكسيد الكربون. وبتمويل بلغ 16.1 مليون 
دوالر من الصندوق املتعدد األطراف يف عام 2019، بلغت قيمة 

االقرتاحات اليت وافق علهيا الصندوق املتعدد األطراف لعام 
2019 ما قدره 23.7 مليون دوالر. واستكامال حلافظة اليونيدو 

ن اليونيدو،  املتصلة بالصندوق املتعدد األطراف، ستتمكَّ
م من مرفق البيئة العاملية، من دعم  باستخدام التمويل املقدَّ

األطراف غري العاملة مبقتىض املادة 5 مبوجب بروتوكول مونرتيال. 
وواصلت اليونيدو تعاوهنا مع برنامج كفاءة التربيد يف كيغايل 
ومبادرة الطاقة املستدامة للجميع بشأن الربط بني هُنج االقتصاد 

الدائري ومبادرات كفاءة استخدام الطاقة هبدف توفري حلول 
تربيد مستدامة. 

م من األمم المتحدة والصناديق  التمويل المقدَّ
االستئمانية المتعددة الشركاء والصناديق 

االستئمانية اليت تديرها اليونيدو

أدى التعاون املزتايد بني اليونيدو وكيانات األمم املتحدة األخرى 
إىل مزيد من النمو يف مساهامهتا يف األنشطة اليت تنفذها اليونيدو، 

بقيمة بلغت 5.8 ماليني دوالر. وبالنظر إىل االلزتامات اليت 
تعهدت هبا الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف سياق اتفاق 

هة عرب الصناديق  التمويل هبدف مضاعفة مستويات املوارد املوجَّ
ة املشرتكة بني  املعنية بالتنمية، سواء من الصناديق املجمعَّ

الوكاالت أو الصناديق املواضيعية التابعة لوكالة واحدة، من 
املتوقع أن تكتسب هذه األدوات املزيد من األهمية.

وظلت املساهامت يف صناديق اليونيدو االستئامنية 
املواضيعية متواضعة بوجه عام عىل الرغم مما تكتسيه من أهمية 

كبرية ألنشطة اليونيدو يف جمال التعاون التقين. 

م ليكون أداة  واستفاد الصندوق االستئامين للرشاكة، الذي ُصمِّ
متكينية حنو مزج املوارد من القطاع اخلاص ومؤسسات متويل التنمية 

وخصوصا يف سياق برامج الرشاكة الُقطرية، من الدعم املستمر 
م من حكومة الصني مبخصصات قدرها 000 250 2 دوالر.  املقدَّ

اليونيدو في بروكسل

يقدم مكتب اليونيدو في بروكسل خدمات 
استشارية استراتيجية، ويضطلع بأنشطة الدعوة 
في مجال السياسات من أجل تعزيز رؤية اليونيدو 

وأهدافها لدى مؤسسات االتحاد األوروبي، بما 
في ذلك المجلس األوروبي والمفوضية األوروبية 

والبرلمان األوروبي والمصرف األوروبي لالستثمار، 
وكذلك أمانة مجموعة دول أفريقيا والكاريب ي 

والمحيط الهادئ ومجامع الفكر األوروبية الرئيسية 
والمنظمة الدولية للفرنكوفونية وبلجيكا 

ولكسمبرغ. 
وفي عام 2019، شاركت اليونيدو في حوارات 

دولية رئيسية في مجال السياسات، بما في 
ذلك "أيام الصناعة األوروبية"، والمنتدى الدولي 

مته  المعين بالبىن التحتية للنوعية، الذي نظَّ
اليونيدو بالتعاون مع االتحاد األفريقي ألول مرة، 

و"أيام التنمية األوروبية"، و"أسبوع االتحاد األوروبي 
للطاقة المستدامة"، و"المؤتمر العاليم للعلم 

والتكنولوجيا واالبتكار". كما تشاركت اليونيدو 
مع منظمات من القطاع الخاص في "مؤتمر 

القمة األوروبي لألعمال التجارية" في بروكسل 
وفي "القمة الفرنكوفونية لألعمال التجارية" في 

باريس. 
ويحتفظ مكتب اليونيدو في بروكسل بصالت 

وثيقة مع المفوضية األوروبية، وهو ما يدعم 
عالقة دامت 40 عاما وأسفرت عن عدد كبير 

ذت 
ِّ

من أشكال التعاون التقين المتنوعة، اليت ُنف
مع العديد من شركاء االتحاد األوروبي في جميع 
ق أثر هذه العالقة 

ِّ
المناطق والقطاعات. وقد ُوث

 UNIDO صدر في عام 2019 بعنوان
ُ
في منشور أ

 and the EU: State of the International Partnership
2020 )اليونيدو واالتحاد األوروبي: حالة الشراكة 

ل المبادرات والمشاريع  العالمية لعام 2020(، يفصِّ
المشتركة، وسينشر مرة كل سنتين.
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وحظي الصندوق االستئامين لبناء القدرات التجارية بدعم من 
ن املنظمة من  حكومة أملانيا، مبساهامت قدرها 000 300 يورو، ومكَّ

لة من االحتاد األورويب.  االستفادة من برامج هامة يف غرب أفريقيا مموَّ
وساهمت حكومتا الصني واملكسيك يف الصندوق االستئامين 

ألمريكا الالتينية والكاريب ي مببلغ 000 500 دوالر و441 118 يورو، 
عىل التوايل.

الموظفون 
يف عام 2019، ُشغلت حنو 160 وظيفة شاغرة معلن عهنا ملوظفني 

وغري موظفني، وأويل االعتبار الواجب للكفاءة والتوازن بني 
طت عملية التعيني والرتقية إىل  اجلنسني والتوازن اجلغرايف، وُبسِّ

حد كبري.
ووقَّعت اليونيدو سبعة اتفاقات رشاكة جديدة مع 

مؤسسات أكادميية وطنية بشأن برنامج التدريب الداخيل، 
وأربعة اتفاقات بشأن برنامج اخلرباء الرشكاء. وخالل العام، 

استضافت املنظمة 193 متدربا داخليا وستة خرباء رشكاء و14 
موظفا فنيا مبتدئا. 

نت قدرات املوظفني ومهاراهتم املهنية والشخصية من  وُحسِّ
م، مبا يف ذلك عن طريق احللقات  خالل فرص التدريب والتعلُّ

الدراسية الشبكية وبرنامج اليونيدو التوجهيي، الذي اشتمل عىل 
30 زوجا من املوجهني ومتلقي التوجيه املتحمسني. 

وتواصلت اجلهود الرامية إىل هتيئة بيئة عمل متكينية من 
خالل حتسني سياسات املوارد البرشية وتعزيزها فيام يتصل بقيم 

ش ومنعه وتسوية  اليونيدو األساسية وكفاءاهتا الرئيسية، وحظر التحرُّ
ش اجلنيس، وكذلك املساواة  األرضار النامجة عنه، مبا يف ذلك التحرُّ

مت اليونيدو أيضا الدعم للموظفني  والتكافؤ بني اجلنسني. وقدَّ
املختارين ملركز التقييم التابع للمنسقني املقيمني لألمم املتحدة.

مراقبة الجودة واعتماد البرامج 
مراقبة اجلودة وظيفة مستمرة تقوم عىل األدلة وتتَّسم باملوضوعية. 

وهي تدعم تفعيل ورصد إطار اليونيدو لضامن اجلودة الصادر 
مؤخرا، وهو السياسة اليت هتدف إىل إنشاء نظام متكامل إلدارة 

ه  ط إطار ضامن اجلودة فهم متطلبات التوجُّ اجلودة والنتاجئ. ويبسِّ
حنو حتقيق النتاجئ وإدارة اجلودة، وتطبيق هذه املتطلبات عىل 

مجيع منتجات اليونيدو وخدماهتا وعملياهتا.
وتقدم وظيفة مراقبة اجلودة األدوات واملشورة الالزمة 

دة يف إطار ضامن اجلودة،  لضامن االلزتام مبتطلبات اجلودة املحدَّ
ومهنا مثال املبادئ الرئيسية لإلدارة القامئة عىل النتاجئ ومعايري 
اجلودة. وهي جتمع البيانات املتعلقة بنوعية مبادرات اليونيدو 

يف جمال التعاون التقين وحتللها بصورة مهنجية قبل إدخالها 
، ُيسرتشد هبا يف عملية اختاذ القرارات  يف احلافظة. ومن ثمَّ

االسرتاتيجية، وتسهم يف اإلطار املتكامل للنتاجئ واألداء اخلاص 
باملنظمة. 
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ويف املقابل، تقدم وظيفة مراقبة اجلودة أيضا دعم األمانة 
إىل املجلس التنفيذي لليونيدو فيام يتصل باملوافقة عىل مبادرات 

التعاون التقين. ويف عام 2019، عولج ما جمموعه 225 طلبا 
من أجل استعراضها داخليا وإقرارها، مبعدل موافقة قدره 100 

يف املائة. ووافق املجلس التنفيذي عىل 157 برناجما ومرشوعا 
د  جديدا، خيضع 66 يف املائة مهنا لرشوط هتدف إىل ضامن التقيُّ

مبتطلبات النوعية واإلدارة القامئة عىل النتاجئ. 

التقييم والرقابة الداخلية 
يف آذار/مارس 2019، صدر ميثاق مكتب التقييم والرقابة 

الداخلية، تنفيذا لقرار جملس التنمية الصناعية بإنشاء مكتب 
ال ومستقل يغطي وظيفتني متمزيتني ولكن متكاملتني هام  فعَّ

التقييم املستقل، واملراَجعة الداخلية للحسابات والتحقيق.
وتقدم وظيفة التقييم املستقل استنتاجات بشأن النتاجئ 

واملامرسات ُتستخدم يف توجيه عمليات صنع القرارات الربناجمية 
صدرت املنشورات املعنونة 

ُ
واالسرتاتيجية. ويف عام 2019، أ

 Synthesis of UNIDO Independent Evaluations

 Impact Evaluation of UNIDO’sو ،from 2015 to 2018

،Industrial Energy Efficiency Programme 

 Independent Evaluation of the UNIDO Fieldو
جري حنو 25 تقييام ملشاريع، 

ُ
Network. وباإلضافة إىل ذلك، أ

واسهُتل التقييم الهنايئ األول لربنامج رشاكة ُقطرية جتريب ي، وهو 
برنامج الرشاكة الُقطرية إلثيوبيا.

وأجرت وظيفة املراَجعة الداخلية حتسينات هامة يف عام 
2019، حيث واءمت إجراءاهتا ومهنجيهتا اخلاصة باملخاطر 

وخطط عملها مع اإلطار الربناميج املتوسط األجل. واضطلعت 
ق  املعايري الدولية املهنية ملامرسة التدقيق الداخيل بعملية حتقُّ

خاريج من جودة هذه الوظيفة، ومنحهتا أعىل درجة ممكنة 
من درجات التقييم، وهي "متوافقة عموما". وصدرت تقارير 

املراَجعة الداخلية بشأن إدارة استمرارية األعامل واملكتبني 
الُقطريني يف األردن وكوت ديفوار. وتناولت عملية اخنراط توليفي 

مة يف إطار  ذة املقدَّ قة من التوصيات غري املنفَّ 168 توصية معلَّ
عمليات املراَجعة الداخلية، وانهتت بوضع مثاين خطط عمل 

إدارية. 
زت اللجنة االستشارية ملراجعة احلسابات احلوكمة  وعزَّ

مت املشورة بشأن تنفيذ توصيات مراجع  والرقابة يف اليونيدو، وقدَّ
احلسابات اخلاريج ووحدة التفتيش املشرتكة، وبشأن الرقابة 

الداخلية وإدارة املخاطر. ويجري العمل حاليا عىل إعداد اإلطار 
ح هبدف توسيع نطاق عمل اللجنة االستشارية  املرجعي املنقَّ
ملراجعة احلسابات ليشمل الوظائف الثالث، وهي مراَجعة 

ويص به يف إطار 
ُ
احلسابات والتحقيق والتقييم، عىل النحو الذي أ

استعراض اضطلعت به وحدة التفتيش املشرتكة مؤخرا.

الخدمات القانونية 
ف مبساعدة املنظمة عىل حتقيق  مكتب الشؤون القانونية مكلَّ

أهدافها عن طريق ضامن تنفيذ مجيع األنشطة والربامج وفقا 
للجوانب اخلارجية والداخلية لإلطار القانوين املعمول به يف 

املنظمة. ويقدم املكتب املشورة إىل مجيع الربامج واألجهزة 
الرئيسية لليونيدو، ويدافع عن مصالح املنظمة يف مسائل التقايض، 

ويؤدي دورا استباقيا يف محاية وضع اليونيدو القانوين وما تتمتع 
به من امتيازات وحصانات. ويف عام 2019، استجاب املكتب 

مرة أخرى لطلبات عديدة للحصول عىل املساعدة واملشورة، 
واستعرض مشاريع العديد من الصكوك القانونية والوثائق 

األخرى. وعىل وجه اخلصوص، ساعد املكتب يف إبرام اتفاقات 
وترتيبات هتدف إىل دعم املنظمة يف تنفيذ أنشطة التعاون التقين 

وعقد االجتامعات وغري ذلك من املهام، عىل النحو الوارد يف 
م املكتب  التذييل زاي هبذا التقرير. وباإلضافة إىل ذلك، قدَّ

الة فيام يتعلق بالدورة اخلامسة والثالثني  املساعدة القانونية الفعَّ
للجنة الربنامج واملزيانية، والدورة السابعة واألربعني ملجلس 

التنمية الصناعية، والدورة الثامنة عرشة للمؤمتر العام، وكذلك 
اللجنة االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات.

التوّزع اإلقليمي للبرامج واملشاريع التي تمت املوافقة عليها 

مؤخراً

أفريقيا
الدول العربية

آسيا والمحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى

أمريكا الالتينية والكاريب ي
العالم

المستوى األقالييم
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خدمات تكنولوجيا المعلومات
ُتعىن شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات بكامل دورة حياة 

خدمات تكنولوجيا املعلومات املؤسسية. وهي تقدم خدمات 
يف جمال تكنولوجيا املعلومات املؤسسية تتسم باألمان واملوثوقية 

بع يف ذلك أفضل املامرسات.  والفعالية والكفاءة، وتتَّ
وطوال عام 2019، أدخلت شعبة خدمات تكنولوجيا 

املعلومات حتسينات وابتكارات عديدة عىل نطاق املنظومة، مبا 
يشمل معدات جديدة ملركز البيانات، وحواسيب مكتبية، ونظاما 

جديدا للربيد اإللكرتوين، وأدوات للتعاون وتوجيه الرسائل، 
ز  وكذلك سامت جديدة عىل موقع اليونيدو الشبكي املؤسيس. وُعزِّ

نظام التخطيط املركزي للموارد من خالل تطبيقات حممولة 
جديدة، ولوحات متابعة بيانية جديدة، ورقمنة العقود وأمتتهتا، 
والفواتري وإهناء املنح، ودعم املبادرات الرئيسية مثل االسرتداد 

الكامل للتكاليف واالستفادة املثىل من املوارد يف جمال التعاون 
التقين.

وأقرَّ املجلس التنفيذي لليونيدو بصفة مؤقتة اسرتاتيجية 
اليونيدو املؤسسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للفرتة 
2019-2021، اليت صاغها الفريق العامل املعين بتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت بدعم من خرباء من مركز األمم املتحدة 
الدويل للحوسبة، ومشاورات مع أصحاب املصلحة.

واستضافت اليونيدو ومنظمة معاهدة احلظر الشامل 
للتجارب النووية اجتامع اجلامعة ذات االهتاممات اخلاصة 

املعنية بتخطيط موارد املشاريع يف فيينا، الذي اجتذب أكرث من 
150 من املهنيني من وكاالت األمم املتحدة والقطاع الصناعي. 
وساهمت اليونيدو أيضا يف الفعالية املعنونة "أيام الوعي باألمن 

مت لفائدة املنظامت الكائنة يف  السيرباين لعام 2019" اليت ُنظِّ
فيينا واجتذبت أكرث من 500 مشارك.

طلعت البعثات الدامئة عىل مبادرة اليونيدو للشفافية، 
ُ
وأ

مبا يف ذلك منصة البيانات املفتوحة واملبادرة الدولية لشفافية 
املعونة، وُدعيت إىل أول حلقة عمل تفاعلية بشأن الشفافية.

المشتريات 
مع أكرث من 500 8 أمر رشاء، بلغ إمجايل حجم املشرتيات 

أكرث من 147 مليون دوالر. وبهدف زيادة حتسني الكفاءة 
ل  واالتساق، نرشت اليونيدو دليل املشرتيات، وهو دليل مفصَّ

برمت اتفاقات خمتلفة 
ُ
لالضطالع بأنشطة االشرتاء الالمركزية. وأ

طويلة األجل فيام خيص السلع واخلدمات املطلوبة بانتظام فيام 
يتعلق بالتدريب وحلقات العمل، واملنظور اجلنساين والتنمية 

الصناعية، واختبار املواد وحتليلها، واخلدمات االستشارية 
الهندسية واملعامرية. ومتاشيا مع الطبعة اجلديدة من دليل االشرتاء، 

استمرت اجلهود الرامية إىل تفعيل ترتيبات تنفيذ املشاريع. ويف 
سياق إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنامئية، شاركت اليونيدو 

بنشاط يف املجموعة املعنية باالبتكارات يف جمال األعامل ويف 
الفريق العامل املعين باملشرتيات املستدامة التابع للجنة اإلدارية 

الرفيعة املستوى.

إدارة المباني 
ُتعىن شعبة خدمات إدارة املباين بالتشغيل السلس واملوثوق 
واآلمن جلميع املرافق واملنشآت التقنية يف مركز فيينا الدويل. 

وتواصل الشعبة استكشاف الهنج والتقنيات املبتكرة لتحسني 
بة وصحية  الفعالية من حيث التكلفة، وإجياد بيئة عمل مرحِّ

جلميع املوظفني والزوار. 
ل هبو مركز فيينا الدويل إىل مساحة  ويف عام 2019، ُحوِّ

رقمية برتكيب ثالث شاشات عرض باحلجم الكبري. واسُتبدل 
نظام توزيع الفولطية املنخفضة يف املبنيني B وE، واسُتعيض 

الت يف املبنيني D وE بأنظمة أحدث وأكرث كفاءة  عن املحوِّ
د نظام تسجيل وقت العمل واحلضور  يف استخدام الطاقة. وُجدِّ

ملوظفي اليونيدو بالتعاون مع شعبة خدمات تكنولوجيا 
بت تكنولوجيا حديثة للتداول بالفيديو  املعلومات. وقد ُركِّ

دة يف اليونيدو، وهو ما ييسِّ إجراء  يف غرفة اجتامعات جمدَّ
االجتامعات عن بعد مبارشة من املقر. 

وواصلت املنظمة سجلها العريق كمقر لألمم املتحدة يتسم 
باحلياد املنايخ، وحصلت عىل شهادة اتفاقية األمم املتحدة 
اإلطارية بشأن تغريُّ املناخ للحياد املنايخ للسنة الرابعة عىل 

ق معايري اإلدارة البيئية،  التوايل. وبعد إجراء حتليل لالستدامة يوثِّ
حصل املبىن M عىل العالمة اإليكولوجية النمساوية، واعُتمد 

بوصفه "مركز مؤمترات أخرض".



المرفق 
اإلطار المتكامل 

للنتائج واألداء
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اعُتمد إطار اليونيدو املتكامل اجلديد للنتاجئ واألداء يف عام 
2019. وباستخدام نموذج مبتكر قائم عىل التغيُّ السلوكي 

ل اإلطار املتكامل للنتاجئ واألداء اإلطار  للجهات الفاعلة، يكمِّ
الربناميج املتوسط األجل 2018-2021، عن طريق إدراج 

دة. ويستخدم هذا التقرير السنوي  جماالت نتاجئ ومؤرشات حمدَّ
مة من  إطار النتاجئ اجلديد ألول مرة لتقديم جمموعة شاملة ومنظَّ

األدلة الكمية والنوعية بشأن مساهمة املنظمة يف النتاجئ، وأثر 
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية 

املستدامة.
م هذا الهنج بأنَّ مساهمة اليونيدو يف التغيي التحوييل  ويسلِّ

الذي أحدثته التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة 
رها بطريقة مقنعة  وأهداف التنمية املستدامة ُيكن أن تربِّ

دث تغييات يف السلوكيات واملامرسات 
ُ

النتاجئ الرئيسية اليت ت
والتدابي اليت يعتمدها أصحاب املصلحة الرئيسيون. ويتامىش هذا 

الهنج مع طريقة عمل اليونيدو اليت تستند إىل تقديم الدعم العميل 
لألفراد والرشكات واملؤسسات واحلكومات.

ويلخص هذا القسم النتاجئ املستخلصة من العملية األوىل 
، يثل خطوة  جلمع البيانات باالستناد إىل اإلطار اجلديد. ومن ثمَّ

أوىل يف هذا الشأن. ولن ُيستوَعب ما يتطلبه اإلطار املتكامل 
اجلديد للنتاجئ واألداء من تغييات يف النظم والعمليات، بل 

وحىت الثقافة التنظيمية، سوى تدريجيا. وباإلضافة إىل ذلك، فإنَّ 
عملية إعادة إدماج اإلطار املتكامل اجلديد للنتاجئ واألداء يف 

ن ذلك  دة مبدى توافر البيانات. وسوف يتحسَّ احلافظة اجلارية مقيَّ
ث للنتاجئ واألداء عىل  تدريجيا مع تطبيق اإلطار املتكامل املحدَّ

مجيع املبادرات اجلديدة للمنظمة. 
ولذلك، من املحتم أن يواجه عرض اإلطار املتكامل للنتاجئ 

واألداء يف هذا التقرير عقبات يسبهبا النقص اجلزيئ للبيانات 
وغياب خطوط األساس واألهداف يف بعض األحيان. وتعتمد 

اليونيدو عىل صرب الدول األعضاء اليت دعمت انتقال املنظمة إىل 
ه أقوى حنو تقيق النتاجئ منذ إنشاء اإلطار الربناميج املتوسط  توجُّ

األجل احلايل. ويف هذا التقرير السنوي، ستجد التوقعات بشأن 
ن اإلبالغ عن نتاجئ اليونيدو، وهي توقعات تتقاسمها الدول  تسُّ

األعضاء وأصحاب املصلحة واألمانة عىل حد سواء، قدرا ملموسا 
من اإلجناز هبذا الشأن. ومن خالل هذا اإلطار املتكامل للنتاجئ 
قه أنشطهتا للتعاون التقين  واألداء، يكن لليونيدو اإلبالغ عامَّ تقِّ

وتدخالهتا املعيارية واالستشارية ويف جمال عقد االجتامعات من 
نتاجئ عىل الصعيد القطري. 

وُتعرض هذه النتاجئ من خالل مزيج من البيانات 
ل الذي أطلقته  والرسديات بغية توفي فهم أفضل لعمق التحوُّ

اليونيدو. وال يزال الهدف الهنايئ هو تسني النتاجئ واآلثار عىل 
د إطالق اإلطار  أرض الواقع واحلفاظ علهيا. ويف هذا السياق، جيسِّ

ز بتحقيق التنمية  املتكامل اجلديد للنتاجئ واألداء االلزتام املعزَّ
دة  الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة من خالل اليونيدو املجدَّ

احليوية والقوية. 
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المستوى 1: سياق التنمية الصناعية العالمية 
األولوية االستراتيجية: النهوض بالقدرة التنافسية 

االقتصادية
المؤشر 9-2-1 ألهداف التنمية المستدامة: القيمة 

المضافة الصناعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي 
تواجه الصناعة التحويلية العاملية اخنفاضا مطردا يف النمو، وهو 

ما يؤثر عىل مجيع املناطق واملجموعات القطرية، ويطرح تديات 
خطية أمام النمو االقتصادي الشامل وفرص العمل ومستويات 

املعيشة وأسواق السلع األساسية. 
وعىل الرغم من هذا التباطؤ، زادت احلصة العاملية للقيمة 
املضافة الصناعية يف الناجت املحيل اإلمجايل من 16 يف املائة يف 

عام 2010 إىل 16.6 يف املائة يف عام 2019. وزادت حصة القيمة 
ا  املضافة الصناعية يف الناجت املحيل اإلمجايل يف أقل البلدان نموًّ
بنسبة 2.9 يف املائة سنويا بني عايم 2016 و2019، ولكنَّ هذا 

املعدل ال يزال أقل من املستوى املطلوب لتحقيق هدف التنمية 
املستدامة املتمثل يف بلوغ 9.2 يف املائة حبلول عام 2030.

وال تزال التباينات يف إنتاجية الصناعة التحويلية صارخة. 
فعىل الصعيد العاليم، لم يبلغ نصيب الفرد من القيمة املضافة 
ا سوى 132 دوالرا يف عام 2019،  الصناعية يف أقل البلدان نموًّ

مقابل 469 5 دوالرا يف االقتصادات الصناعية. وحىت داخل أقل 
ا يف آسيا واملحيط  ا، كان النمو مدفوعا بأقل البلدان نموًّ البلدان نموًّ
الهادئ، يف حني ظلَّت حصة القيمة املضافة الصناعية يف الناجت 

ا يف أفريقيا دون تغيُّ يذكر. املحيل اإلمجايل يف أقل البلدان نموًّ

المؤشر 9-ب-1 ألهداف التنمية المستدامة: نسبة القيمة 
المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة 

من مجموع القيمة المضافة
يزيد االرتقاء التكنولويج من القدرة التنافسية الصناعية ويحدُّ 

من اآلثار البيئية. وتتيح التكنولوجيات اجلديدة استحداث أنواع 
جديدة من السلع وظهور صناعات جديدة، وهو ما يثل مصدرا 

رئيسيا للدخل وفرص العمل.
را  وتنتج الصناعة التحويلية العاملية سلعا أكرث تطوُّ

تتَّسم مبحتواها املعريف األكرب، وتتطلَّب تقنيات إنتاج أكرث 
ما وتعقيدا. ويف عام 2017، بلغت حصة السلع ذات  تقدُّ

التكنولوجيات املتوسطة واملتقدمة يف القيمة املضافة الصناعية 
العاملية حنو 46 يف املائة. وهتيمن االقتصادات الصناعية عىل 

إنتاج سلع الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيات املتقدمة، 
بنسبة قدرها 48 يف املائة ألوروبا وأمريكا الشاملية و46 يف املائة 

لرشق وجنوب رشق آسيا يف عام 2017. وعىل النقيض من ذلك، 
ال تزال أفريقيا جنوب الصحراء الكربى تعتمد يف املقام األول 

عىل الصناعات التحويلية ذات التكنولوجيات املنخفضة.

 األولوية االستراتيجية: تحقيق الرخاء 
المشترك

المؤشر 9-2-2 ألهداف التنمية المستدامة: نسبة العمالة 
في الصناعة التحويلية من مجموع العمالة

عىل الصعيد العاليم، تراجعت حصة العاملة يف الصناعة 
التحويلية كنسبة من جمموع العاملة من 15 يف املائة يف عام 2000 
إىل 13.9 يف املائة يف عام 2019، حيث أعادت البلدان تدريجيا 

ختصيص عوامل اإلنتاج من الزراعة والصناعة التحويلية ذات 
القيمة املنخفضة إىل الصناعة التحويلية واخلدمات ذات القيمة 

ا من 5.9  املضافة األعىل. ومع ذلك، زادت حصة أقل البلدان نموًّ
يف املائة يف عام 2000 إىل 7.5 يف املائة يف عام 2019. ويف عام 
2019، استحوذت الصني عىل أعىل حصة عاملة يف الصناعة 
التحويلية عىل الصعيد العاليم بنسبة 34.2 يف املائة، مقارنة 

بنسبة 19.2 يف املائة لالقتصادات الصناعية.
ويمكن أن يؤدي ذلك إىل نشوء فجوة بني العاملني يف 

القطاعات اليت تتوفر لدهيا إمكانات متباينة لألمتتة. ومع ذلك، 
يكن التخفيف من فقدان الوظائف الناجت عن األمتتة من خالل 

الزيادات يف الطلب عىل املنتجات أو االستثامر األجنيب املبارش.

المؤشر 9-3-1 ألهداف التنمية المستدامة: نسبة 
الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة 

من الصناعات

المؤشر 9-3-2 ألهداف التنمية المستدامة: نسبة 
الصناعات الصغيرة الحجم اليت لها قرض أو خط ائتمان

املشاريع الصناعية الصغية احلجم هي املصادر الرئيسية لفرص 
، فهي تكتيس  العمل يف االقتصادات النامية والناشئة، ومن ثمَّ

أهمية رئيسية يف توليد الدخل والقضاء عىل الفقر. 
ع إمكانية احلصول عىل االئتامن ريادة األعامل  وتشجِّ

واالبتكار هبدف استغالل الفرص املتاحة يف األسواق، ويمكهنا، 
، أن تزيد من القدرة التنافسية للرشكات الصغية احلجم،  من ثمَّ

هنا من االندماج يف سالسل القيمة املحلية والعاملية. وأن متكِّ
ويف البلدان النامية، تستفيد 33.6 يف املائة من الرشكات 
الصناعية الصغية من قروض أو خطوط ائتامن، ولكن هناك 

تباين كبي بني املناطق. ويف حني أنَّ نسبة الرشكات الصناعية 
الصغية اليت تستفيد من قروض أو خطوط ائتامن يف أفريقيا 

جنوب الصحراء الكربى تبلغ 21.7 يف املائة، فإنَّ ما يقرب من 
نصف الرشكات الصناعية الصغية تصل عىل خدمات مالية 

مماثلة يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب.
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 األولوية االستراتيجية:
حماية البيئة

المؤشر 9-4-1 ألهداف التنمية المستدامة: انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة

بعد ثالثة أعوام من االستقرار، بدأت انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون العاملية الناشئة عن احرتاق الوقود يف االرتفاع مرة 

أخرى يف عام 2017، لتبلغ 32.9 مليار طن. وقد ارتفعت 
بصورة أرسع يف عام 2018، نظرا للنمو االقتصادي القوي وتباطؤ 

اخرتاق مصادر الطاقة املتجددة لألسواق مبعدل يتجاوز ما حققته 
التحسينات يف إنتاجية الطاقة. وكام كان احلال يف األعوام القليلة 
املاضية، ارتبط هذا االرتفاع إىل حد كبي باالنبعاثات يف جنوب 

رشق آسيا والرشق األوسط.
وكانت كثافة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية قد 

اخنفضت بأكرث من 20 يف املائة بني عايم 2000 و2016، وهو 
ما يدلُّ عىل أنَّ هناك فصل لالرتباط بوجه عام بني انبعاثات ثاين 

أكسيد الكربون ونمو الناجت املحيل اإلمجايل. ولوحظ أيضا اجتاه 
مماثل فيام يتعلق بالصناعات التحويلية، حيث اخنفضت كثافة 

الصناعة التحويلية العاملية مبتوسط نمو سنوي يتجاوز 3 يف املائة 
بني عايم 2010 و2017.

ل إىل الصناعات األقل كثافة من حيث  ونتيجة للتحوُّ
استخدام الطاقة، وإىل أشكال الوقود والتكنولوجيات األنظف، 

لت االقتصادات الصناعية أدىن مستوى لها من حيث  سجَّ
االنبعاثات لكل وحدة من القيمة املضافة الصناعية عند 0.22 

قت  كيلوغرام ثاين أكسيد الكربون/دوالر يف عام 2017. كام حقَّ
االقتصادات الصناعية النامية والناشئة اخنفاضا قدره 5.0 

لت 0.73  يف املائة سنويا بني عايم 2010 و2017، حيث سجَّ
كيلوغرام ثاين أكسيد الكربون/دوالر.

 األولوية االستراتيجية: النهوض بالقدرة
التنافسية االقتصادية

 المؤشر 1-1/
المؤشر 9-2-1 ألهداف التنمية 

المستدامة:
القيمة المضافة الصناعية كنسبة 

من الناتج المحلي اإلجمالي )٪( 
2010/2019

للقيمة اليونيدو  بيانات  قاعدة  المصدر: 
2020 الصناعية  المضافة 

2019 2010  

 االقتصادات
 الصناعية

 النامية
والصاعدة

 البلدان
 المرتفعة

الدخل

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

 البلدان
 المنخفضة

الدخل

البلدان  أقل 
نموًا

البلدان
غير   النامية 

الساحلية

الجزرية  الدول 
 الصغيرة
النامية

 االقتصادات
الصناعية

% 11.9

% 11.9

%  12.4

% 10.0
%  18.5

% 21.4

% 8.9

% 8.8

% 21.1

% 20.1

%  13.9

% 14.1

%  20.9

% 19.9

%  14.0

% 14.2

 العالم
2019

% 16.6

2019   2010

 المؤشر 1-1/
المؤشر 9-2-1 ألهداف التنمية 

المستدامة:
القيمة المضافة الصناعية بحسب 

نصيب الفرد )باألسعار الثابتة لعام 
2015 بدوالرات الواليات المتحدة( 

2010/2019

للقيمة اليونيدو  بيانات  قاعدة   المصدر:  
2020 الصناعية  المضافة 

$ 198

$ 158 $ 132

$ 89

$ 2 078

$ 2 127 $ 62 58
 $

$ 1 150

$ 798

$ 5 916

$ 5 308

$ 1 028

$ 720

$ 5 469

$ 4 878

 العالم
2019

$ 1 798

 البلدان
 المرتفعة

الدخل

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

 البلدان
 المنخفضة

الدخل

البلدان  أقل 
نموًا

البلدان
غير   النامية 

الساحلية

الجزرية  الدول 
 الصغيرة
النامية

 االقتصادات
 الصناعية

 النامية
والصاعدة

 االقتصادات
الصناعية
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 األولوية االستراتيجية:
النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية )تابع(

 األولوية االستراتيجية:
تحقيق الرخاء المشترك

2017   2010

 المؤشر 2-1/
المؤشر 9-ب-1 ألهداف التنمية 

المستدامة:
نسبة القيمة المضافة للصناعة 

التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة 
من مجموع القيمة المضافة )٪( 

2010/2017

القدرة ألداء  اليونيدو  بيانات  قاعدة   المصدر:  
2019 الصناعية  التنافسية 

% 12.7 % 11.4

%  8.8 % 9.2

% 76.3

% 79.2

%  9.2 % 10.3

%  38.4

% 37.1

%  51.0

% 50.4

%  38.4

% 37.3

%  50.7

% 49.9

 العالم
2017

% 44.9

2019   2010

 المؤشر 3-1/
المؤشر 9-2-2 ألهداف التنمية 

المستدامة:
نسبة العمالة في الصناعة التحويلية 

من مجموع العمالة )٪( 2010/2019

المصدر: التقديرات النموذجية لمنظمة العمل 
الدولية تشرين الثاني/نوفمبر 2019

لمنظمة  النموذجية  التقديرات  المصدر:  
2019 الثاني/نوفمبر  تشرين  الدولية  العمل 

الدولي  البنك  المصدر:  دراسة 
2019 المنشآت  بشأن  استقصائية 

% 7.1 % 7.5 % 6.6 % 5.6

% 15.2
% 13.2 % 14.1

% 14.4

% 15.4

% 7.0

% 5.6

% 7.1

%  13.6

% 14.3

% 13.9

% 8.2

 العالم
2019

% 14.0

 المؤشر 3-1/
المؤشر 9-2-2 ألهداف التنمية 

المستدامة:
نسبة عمالة النساء من مجموع العمالة 

في الصناعة التحويلية )٪( 2010/2019

% 48.1
% 42.9

% 33.0

% 45.6
% 41.0

% 28.1

% 41.1

% 43.0

% 39.8

% 46.9

%  29.9

% 30.3

% 28.2

% 43.0

% 43.4

% 33.4

 العالم
2017

% 39.0

2019   2010

 المؤشر 5-1/
المؤشر 9-3-2 ألهداف التنمية 

المستدامة:
نسبة الصناعات الصغيرة الحجم 

اليت لها قرض أو خط ائتمان 
2019 )٪(

% 21.8
% 18.5

% 38.9

% 14.8

% 31.1

% 40.4

% 28.2

% 38.5

 العالم
2017

% 29.5

 البلدان
 المرتفعة

الدخل

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

 البلدان
 المنخفضة

الدخل

البلدان  أقل 
نموًا

البلدان
غير   النامية 

الساحلية

الجزرية  الدول 
 الصغيرة
النامية

 االقتصادات
 الصناعية

 النامية
والصاعدة

 االقتصادات
الصناعية

 البلدان
 المرتفعة

الدخل

 البلدان
 المرتفعة

الدخل

 البلدان
 المرتفعة

الدخل

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

 البلدان
 المنخفضة

الدخل

 البلدان
 المنخفضة

الدخل

 البلدان
 المنخفضة

الدخل

البلدان  أقل 
نموًا

البلدان  أقل 
نموًا

البلدان  أقل 
نموًا

البلدان
غير   النامية 

الساحلية

البلدان
غير   النامية 

الساحلية

البلدان
غير   النامية 

الساحلية

الجزرية  الدول 
 الصغيرة
النامية

الجزرية  الدول 
 الصغيرة
النامية

الجزرية  الدول 
 الصغيرة
النامية

 االقتصادات
 الصناعية

 النامية
والصاعدة

 االقتصادات
 الصناعية

 النامية
والصاعدة

 االقتصادات
 الصناعية

 النامية
والصاعدة

 االقتصادات
الصناعية

 االقتصادات
الصناعية

 االقتصادات
الصناعية
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 األولوية االستراتيجية:
حماية البيئة

 المستوى 2: النتائج الُقطرية والعالمية المحققة 
بدعم من اليونيدو

يبنيِّ املستوى 2 نتاجئ أنشطة اليونيدو الربناجمية وأثرها عىل التنمية 
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، عىل الصعيدين القطري 

والعاليم عىل السواء. وتشمل هذه األنشطة املهام األساسية األربع 
للمنظمة: التعاون التقين؛ واألنشطة املعيارية وتقديم خدمات 

التحليل وإسداء املشورة السياساتية؛ واملعايي واألنشطة املتعلقة 
بالنوعية؛ وعقد االجتامعات بشأن نقل املعارف والرشاكات 

والربط الشبكي. ويوفر إدماج هذه املهام دعام شامال للدول 
األعضاء من أجل تقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع 

واملستدامة. وعند هذا املستوى، تتقاسم اليونيدو والدول األعضاء 
املدعومة ومجيع الرشكاء اإلنامئيني املعنيني املسؤولية عن تقيق 

، يقدم املستوى 2 دليال موثوقا عىل  النتاجئ املتوقعة. ومن ثمَّ
مساهمة اليونيدو يف تقيق التغيي التحوييل املرتتب عىل التنمية 

الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
ن التغطية بالبيانات لهذا املستوى تدريجيا.  سَّ

ُ
وسوف ت

وتوفر املعلومات والبيانات الواردة يف هذا القسم أدلة هامة عىل 
القيمة اليت تضيفها اليونيدو.

النتائج 

تؤكد البيانات اختصاص اليونيدو القوي يف جمال بناء القدرات 
بت اليونيدو ما ال يقل عن 574 34 شخصا يف  املهنية، حيث درَّ

عام 2019 يف مجيع جماالت املعارف اليت ُتعىن هبا. وباإلضافة 

إىل ذلك، اكتسب أكرث من 000 35 شخص الوعي أو معارف 
دة بشأن مسائل متصلة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع  حمدَّ

واملستدامة.

وكثيا ما تؤدي أنشطة بناء القدرات إىل حفز االبتكار 
وإدخال تغييات يف ممارسات األعامل التجارية، إذ تظهر 

البيانات املتاحة مساهمة يف عام 2019 من أجل إحداث 
تغييات إدارية كبية يف حنو 000 2 رشكة، وإطالق 114 منتجا 
جديدا، وتأسيس 81 رشكة ناشئة. وبالنظر إىل أنَّ هذه البيانات 

ا بيانات جزئية  ال تشي سوى إىل برامج خمتارة تابعة لليونيدو، فإنَّ
ا مشجعة. ويف سياق مواصلة دعم االبتكار، تبني هذه  ولكهنَّ

ت يف عام 2019 اعتامد 78  البيانات اجلزئية أنَّ اليونيدو يرسَّ
تكنولوجيا جديدة يف 23 بلدا.

وتبنيِّ البيانات، اليت ال متثل سوى نسبة ضئيلة من حافظة 
اليونيدو، أنَّ تدخالت اليونيدو قد أحدثت تغييات كبية يف 

تلقى أكثر من 000 34 شخص تدريبا 
واكتسبوا مهارات في مجاالت 

المعارف الخاصة باليونيدو في عام 
2019 )تقديرات جزئية(.

2017   2010

 المؤشر 6-1/
المؤشر 9-4-1 ألهداف التنمية 

المستدامة:
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل 

وحدة من القيمة المضافة )كيلوغرام 
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل 

دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي 
بأسعار عام 2015 الثابتة عند تعادل 

القوة الشرائية( 2010/2017

المضافة  للقيمة  اليونيدو  بيانات  قاعدة  المصدر:  
.2020 الصناعية 

انبعاثات ثاني  الدولية للطاقة بشأن  الوكالة  بيانات 
2019 الوقود  احتراق  عن  الصادرة  الكربون  أكسيد 

2019 الثاني/نوفمبر  تشرين 

1.03 كغ

0.36 كغ 0.34 كغ

0.95 كغ
0.74 كغ

0.21 كغ

0.74 كغ

1.05  كغ

1.04 كغ

0.41 كغ

1.94 كغ

1.41 كغ

0.22 كغ 0.26 كغ

0.25 كغ

0.35 كغ

 العالم
2017

0.46 كغ

 البلدان
 المرتفعة

الدخل

 البلدان
 المتوسطة

الدخل

 البلدان
 المنخفضة

الدخل

البلدان  أقل 
نموًا

البلدان
غير   النامية 

الساحلية

الجزرية  الدول 
 الصغيرة
النامية

 االقتصادات
 الصناعية

 النامية
والصاعدة

 االقتصادات
الصناعية
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ز ما هو قائم  نئش أكرث من 140 مؤسسة أو ُعزِّ
ُ
احلوكمة: حيث أ

مهنا، يف حني تعمل اآلن حنو 000 5 جهة فاعلة يف إطارات 
زة، مهنا مثال الشبكات أو املجموعات.  تعاونية معزَّ

ويف عام 2019، نتج عن األعامل االستشارية اليت تضطلع هبا 
اليونيدو تغييات سياساتية ملحوظة يف البلدان املدعومة: حيث 

حة و120 معيارا و45 مبدأ  اعُتمدت 49 سياسة جديدة أو منقَّ
توجهييا استجابة لتدخالت خمتارة من اليونيدو.

ومتثل االستفادة من االستثامرات جماال من جماالت النتاجئ 
الهامة لليونيدو: وتبني البيانات املستمدة من أول ثالثة برامج 

رشاكة ُقطرية جتريبية )إثيوبيا وبيو والسنغال( حشد ما يقرب 
من ملياري دوالر منذ عام 2015. ويف عام 2019، اسُتغلت 

استثامرات بلغت قيمهتا أكرث من 250 مليون دوالر من خالل 

حافظيت الطاقة اخلاصتني بالشبكة االستشارية املعنية بالتمويل 
اخلاص ومرفق البيئة العاملية. وُتظهر التقديرات اجلزئية أيضا أنَّ 

مته اليونيدو يف عام 2019 أدى إىل تقديم ما يقرب  الدعم الذي قدَّ
من 300 اقرتاح استثامري، نتج عهنا متويل 238 عمال جتاريا أو 

مرشوعا. 

أثر التنمية الصناعية الشاملة للجميع 
والمستدامة

توضح األرقام الواردة أعاله مساهمة اليونيدو يف التنمية الصناعية 
الشاملة للجميع واملستدامة. وهناك أيضا أدلة معتربة عىل أنَّ لهذه 
ضت االنبعاثات مبا  املساهمة أثر بييئ إجيايب: ففي عام 2019، ُخفِّ

يزيد عن 49 مليون طن من مكائف ثاين أكسيد الكربون وأكرث 
من 000 90 طن من امللوثات أو تم التخلص التدرييج مهنا. 

وبالرغم من أنَّ املكاسب االقتصادية املتأتية من النتاجئ املذكورة 
ا ُتظهر مسارا واضحا حنو  أعاله أقل توثيقا يف هذه املرحلة، فإنَّ
تقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف 

التنمية املستدامة نتيجة لتدخالت اليونيدو، إذ تبني البيانات 
اجلزئية من إدارتني فحسب أنَّ 461 4 رشكة أبلغت عن تقيق 

مكاسب اقتصادية يف حني أبلغت 000 1 رشكة عن زيادة يف 
الصادرات. وتشي هذه األرقام اجلزئية إىل اآلثار اليت يكن أن 

تققها احلافظة بأكملها. 
ويمثل دعم هتيئة فرص العمل جزءا هاما من مساهمة 

اليونيدو يف اإلدماج االجتامعي وتقيق أهداف التنمية 
املستدامة. ويصعب احلصول عىل البيانات يف هذا املجال، وتظلُّ 

التقديرات الدقيقة هدفا عيص املنال، باإلضافة إىل القيود املالية 
اليت تعوق إجراء تقييامت مهنجية لآلثار. وهناك أدلة من مشاريع 
خمتارة يف إحدى اإلدارات عىل املساهمة يف هتيئة 436 3 فرصة 
عمل يف عام 2019. وباإلضافة إىل ذلك، تشي البيانات اجلزئية 

نت  الواردة من إدارتني إىل أنَّ 666 4 منشأة صغية ومتوسطة متكَّ
من االندماج يف سالسل القيمة العاملية يف العام املايض.

ُحشدت منذ عام 2015 استثمارات من 
 القطاعين العام والخاص بقيمة تزيد عن

1.9 مليار دوالر من أجل تحقيق أهداف برامج 
الشراكة القطرية في كل من اثيوبيا وبيرو 

والسنغال.
وحشدت في عام 2019 استثمارات بقيمة تزيد 

عن 250 مليون دوالر عن طريق حافظيت 
الشبكة االستشارية المعنية بالتمويل الخاص 

ومرفق البيئة العاليم للطاقة. 

ضت االنبعاثات بمقدار 49 مليون طن 
ِّ

ُخف
من مكافئ ثاني أكسيد أو جرى تفادي 

إصدارها، منها 42 مليون طن من أنشطة 
برتوكول مونتريال، و5.8 ماليين طن من 

 حافظة الطاقة كتقديرات جزئية، 
و000 850 طن من أنشطة كفاءة استخدام 

الموارد الصناعية.

ض أكثر من 000 90 
ِّ

صورة الملوثات: ُخف
طن من الملوثات العضوية الثابتة والزئبق 
وأكثر من 390 ألف مليغرام من الملوثات 

العضوية الثابتة العرضية أو جرى 
تفاديها. 
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المستوى 3: العروض البرنامجية وفعالية إدارة البرامج

يقيس املستوى 3 النواجت النمطية للتدخالت الربناجمية لليونيدو. 
ذ يف نطاق  وهذه النواجت عبارة عن منتجات وتغييات فورية ُتنفَّ

سيطرة اليونيدو، وهو ما يسهم يف النتاجئ ذات املستوى األعىل 
م هذا املستوى أيضا فعالية حافظة  املتحققة يف املستوى 2. ويقيِّ

اليونيدو وإدارة براجمها. 

مؤشرات النواتج

ال تزال التغطية بالبيانات لنواجت اليونيدو الربناجمية غي مهنجية، 
ولذلك لم يكن من املمكن جتميعها بالكامل لعام 2019. ومع 

ذلك، تؤكد البيانات اجلزئية املتاحة، اليت متثل حنو ثليث حافظة 
اليونيدو، دورها كوكالة قوية يف جمال التعاون التقين. 

وُيظهر الناجت 1 يف جمال التعاون التقين )ت ت 1( تنظيم ما 
ال يقل عن 500 1 نشاط لبناء القدرات يف عام 2019، يف حني 
بلغت نواجت نقل التكنولوجيا ما يقرب من 14 مليون دوالر من 
م أكرث من 120 جمموعة  مة )ت ت 2(. وُقدِّ املوجودات املقدَّ
ت  عدَّ

ُ
من األدوات التقنية واملبادئ التوجهيية )ت ت 3(، وأ

267 خطة عمل )ت ت 4(، وهو ما يدلُّ عىل الطابع التقين 
القوي الذي تتَّسم به تدخالت اليونيدو. وواصلت املنظمة أيضا 

ت 26 وثيقة سياسات  عدَّ
ُ
إسداء املشورة السياساتية، حيث أ

صناعية )م س 1(، وواصلت أيضا توفي املنافع العامة العاملية 
بشأن التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة، حيث 

أصدرت 68 منشورا تليليا وإحصائيا )م س 2(. 
ويتجىل دور اليونيدو يف جمال إقامة الرشاكات وعقد 

، مهنا حلقات عمل 
ً
االجتامعات يف تنظيم أكرث من 363 حدثا

مت يف عام 2019  واجتامعات أفرقة خرباء ومنتديات عاملية ُنظِّ
 )ش إ 1(، و16 آلية وشبكة تنسيق تابعة لألمم املتحدة )ش إ 2(

و12 آلية وشبكة تنسيق من خارج األمم املتحدة )ش إ 3( 
تضطلع فهيا اليونيدو بدور بارز. ويزيد من تأكيد مشاركة اليونيدو 

يف منظومة األمم املتحدة 43 تدخال مشرتكا اضُطلع هبا بالتعاون 
مع كيانات أخرى تابعة لألمم املتحدة )ش إ 4(. وأخيا، تضطلع 

اليونيدو بدور اجلهة الرئيسية لتنظيم لقاءات القطاع اخلاص، 
ذ أكرث من 100 برنامج أو مرشوع بالرشاكة مع  حيث ُينفَّ

كيانات جتارية ومؤسسات مالية )ش إ 5(.

مؤشرات إدارة الحافظة 

اضطلعت اليونيدو مبساعي كبية إلعداد الربامج يف عام 
قرَّ 150 مرشوعا وسبعة برامج ُقطرية )ح 1(،

ُ
 2019، حيث أ

 باإلضافة إىل مشاريع جديدة يف إطار بروتوكول مونرتيال. 
وباإلضافة إىل ذلك، وافق املجلس التنفيذي لليونيدو عىل 

مراحل الربجمة اخلاصة بربامج رشاكة ُقطرية إضافية، ليصل 
جمموعها إىل 10 برامج رشاكة ُقطرية يف مراحل خمتلفة من 

اإلعداد. ومتاشيا مع اإلطار اجلديد لضامن اجلودة )نرشة املدير 
العام DGB. 2019/11 ُترصد جودة الطلبات اجلديدة بصورة 

شاملة، وُيظهر هذا الرصد اجتاهات مطمئنة جلميع املعايي تقريبا 
)ح 2(. وباالستناد إىل عنارص تنطوي علهيا التدخالت اليت 

لت أكرث من 95 يف املائة، ومهنا مثال األهمية والتصميم  سجَّ
م األهم يف جمايل اإلدارة القامئة عىل النتاجئ  ل التقدُّ التقين، ُسجِّ

)+37 يف املائة مقارنة بعام 2016( واالستدامة +40 يف املائة(، 
ه حنو تقيق  وهو ما يؤكد جهود املنظمة الرامية إىل مزيد من التوجُّ

النتاجئ. 
ويف ناية عام 2019، كان لدى اليونيدو حافظة نشطة تضم 

حنو 000 1 مرشوع، نصفها يف جمال الطاقة والبيئة )ح 3(، 
بقيمة إمجالية تزيد عىل 190 مليون دوالر. وباإلضافة إىل 

الربامج العاملية، حافظت اليونيدو عىل وجود برناميج قوي 
د  بوجه خاص يف أفريقيا وآسيا واملحيط الهادئ، وهو ما جيسِّ

الزتامها جبملة أمور مهنا أولويات العقد الثالث للتنمية الصناعية 
ألفريقيا. 

وترصد اليونيدو نوعية تدخالهتا عند االنهتاء مهنا، مع 
التسليم بأنَّ بعض النتاجئ لن يتحقق إال عىل مدى السنوات 

الالحقة )ح 4(. وتبني األدلة الربناجمية أنَّ نوعية تنفيذ احلافظة 
ال تزال قوية بوجه عام. وتشمل املجاالت الرئيسية اليت تتاج 

إىل تسني احتامل االستدامة، والكفاءة، والرصد والتقييم. وقد 
ذت التدابي املالمئة لتعزيز هذه العنارص. 

ُّ
اخت

وُيظهر الناجت ح 5 مستوى عاليا من االهتامم باملسائل 
اجلنسانية يف العمل الربناميج للمنظمة، حيث تفي مجيع املشاريع 

ص حوايل  املعتمدة تقريبا باملعايي الدنيا للمؤرش اجلنساين، وخصَّ
25 يف املائة مهنا عددا من األنشطة والنتاجئ ملجال املساواة بني 

اجلنسني ومتكني املرأة.
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مؤشرات النواتج

 توفير اليونيدو للتدريب وتنظيم حلقات العمل والمحاضراتت ت 1-  عدد أنشطة بناء القدرات المقدمة
1*  واألنشطة المشابهة بهدف بناء القدرات  500

ت ت 2-  قيمة الموجودات المقدمة
 قيمة الموجودات بدوالرات الواليات المتحدة )مثل المعدات

 والتكنولوجيات( المشتراة لصالح المستفيدين خالل تنفيذ
مشاريع/برامج اليونيدو

*13  948  967

ت ت 3-  عدد مجموعات المعدات والتوجيهات المقدمة
 إصدار التوجيهات والمواد التدريبية والقوائم المرجعية

 ومجموعات األدوات والبرامجيات والمناهج والمنصات وقواعد
البيانات والمواد المشابهة

*121

 إعداد الخطط التجارية الجديدة من جانب المستفيدين منت ت 4-  عدد الخطط التجارية المعدة
267*المشاريع أو لصالحهم بفضل تدخالت اليونيدو

م س 1-  عدد االستراتيجيات الصناعية ووثائق السياسات الصناعية المصاغة/
المعدة

 إعداد وثائق السياسات واالستراتيجيات من جانب اليونيدو أو
26*بمساعدتها لتقديمها إلى صانعي القرار

م س 2-  عدد المنشورات التحليلية واإلحصائية الصادرة
 إصدار الوثائق لتعزيز المعرفة بشأن التنمية الصناعية مثل المقاالت

 والبحوث واإلحصاءات وموجزات السياسات و/أو اإلحصاءات
والتقارير التحليلية والتقارير الرئيسية

*68

 مشاركة اليونيدو وإسهامها في عملية وضع المعايير على المستوىو ع 1-  عدد عمليات وضع المعايير المنفذة بمشاركة اليونيدو
13*الوطين واإلقلييم والدولي

ش إ 1-   عدد المنتديات العالمية وحلقات العمل واجتماعات أفرقة الخبراء 
واألحداث الجانبية المنظمة.

 تنظيم أحداث من قبيل اجتماعات أفرقة الخبراء وحلقات النقاش
 واألحداث الجانبية والمنتديات والمؤتمرات ومؤتمرات القمة

العالمية
*363

  ش إ 2-  عدد آليات األمم المتحدة المشتركة بين الوكاالت اليت تشارك فيها 
اليونيدو

 مشاركة اليونيدو النشطة في هيئات األمم المتحدة وآليات التنسيق
16* المشتركة بين الوكاالت

     ش إ 3-  عدد الشبكات والمنصات الدولية اليت توفر اليونيدو لها خدمات األمانة 
)مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ، والشبكة االستشارية المعنية بالتمويل 
الخاص، برنامج اإلنتاج األنظف والمتسم بكفاءة استخدام الموارد، وغير 

ذلك(

 مشاركة اليونيدو في الشبكات والمنصات العالمية وتوفير خدمات
12*األمانة

 البرمجة المشتركة )وضع البرامج و/أو تنفيذها( بين اليونيدو وسائرش إ 4-  عدد التدخالت أو البرامج المشتركة مع كيانات منظومة األمم المتحدة
43الكيانات في منظومة األمم المتحدة

ش إ 5-  عدد التدخالت )المشاريع/البرامج( المنفذة بالشراكة مع مؤسسات 
من خارج منظومة األمم المتحدة 

 تنفيذ المشاريع والبرامج بالشراكة مع كيانات قطاع األعمال
104والمؤسسات المالية

أرقام جزئية تمثل حوالي ثليث محفظة اليونيدو في عام 2019*

مؤشرات إدارة الحافظات

ح 1-  عدد المشاريع والبرامج القطرية وبرامج الشراكة القطرية 
اليت وافق عليها المجلس التنفيذي )حسب المنطقة(

 العدد اإلجمالي لمشاريع وأطر البرامج القطرية اليت وافق عليها المجلس التنفيذي حسب المنطقة،
باستثناء مشاريع بروتوكول مونتريال

أ-  عدد وثائق 
المشاريع 
اليت وافق 

عليها 
المجلس 

التنفيذي

38أفريقيا

18المنطقة العربية

23آسيا والمحيط الهادئ

8أوروبا وآسيا الوسطى

15عالميًا

2أقاليميًا

46أمريكا الالتينية والكارييب
150المجموع

 المستوى 3- العروض البرنامجية وفعالية إدارة البرامج

ويبني الناجت ح 6 التقدم املحرز يف أنشطة الشفافية اليت 
تضطلع هبا اليونيدو وفقا ملعايري املبادرة الدولية للشفافية يف 
املعونة، يف حني ُيظهر الناجت ح 7 االلزتام القوي بالعمل مع 

منظومة األمم املتحدة اإلنامئية، حيث تشارك اليونيدو يف 81 من 
أصل 131 فريقا ُقطريا تابعا لألمم املتحدة.
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ب- عدد البرامج 
القطرية اليت وافق 

عليها المجلس 
التنفيذي

3أفريقيا

1المنطقة العربية

3آسيا والمحيط الهادئ

0أوروبا وآسيا الوسطى

0عالميًا

0أقاليميًا

0أمريكا الالتينية والكارييب

7المجموع

ح 2-  نسبة البرامج/المشاريع اليت اعتبرت عند تقييم 
نوعية تصميمها مرضية في بدايتها

 نسبة المشاريع اليت حصل تصميمها، عند تقييمه، على درجة مرٍض أو مرٍض نسبيًا
بموجب كل معيار من معايير نوعية التصميم

83% أ- نوعية التصميم عمومًا

99%ب- أهمية المشروع

98%ج- التصميم التقين

68%د- الفعالية واإلدارة القائمة على النتائج 

منطبقهـ- إمكانية توسيع المشروع غير 

91%و- احتمالية استدامة المشروع

96%ز- الكفاءة

96%ح- ترتيبات التنفيذ

64%*ط- المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

*بيانات جزئية ألن مؤشر مراعاة المنظور الجنساني ونموذج التقييم الجديدين أدرجا في نيسان/أبريل من عام 2019

ح 3-  عدد وحجم المشاريع القائمة والبرامج القطرية 
وبرامج الشراكة القطرية )حسب مجال التركيز 

المواضيعي؛ وحسب المنطقة(
إجمالي عدد وحجم المشاريع القائمة وعدد أطر البرامج القطرية وبرامج الشراكة القطرية الجارية

خاء 
تحقيق الر
ك

شتر
الم

ض 
النهو

بالقدرة 
سية 

التناف
صادية

االقت

حماية البيئة

ت 
األولويا

شاملة لعدة 
ال

ت
قطاعا

خرى
ت أ

أولويا

المجموع

أ-  عدد مشاريع 
التعاون التقين 

حسب الموضوع 
والمنطقة 
)يحتسب 

العدد لعام 
2019 باستخدام 

معرفات 
الهوية الفريدة 

للمشاريع في 
نظام "ساب" 

المساهمة في 
حجم اإلنفاق في 

عام 2019(

7256143231295أفريقيا

53148470158المنطقة العربية

2240109171189آسيا والمحيط الهادئ

615589189أوروبا وآسيا الوسطى

1234463925156عالميًا

5793125أقاليميًا

616766104أمريكا الالتينية والكارييب

016 176182525104291المجموع

ب-  حجم مشاريع 
التعاون 

التقين حسب 
الموضوع 

والمنطقة 
)نفقات عام 

2019 بدوالرات 
الواليات 

المتحدة؛ 
باستخدام قيم 

ر  معدلة وتدوَّ
إلى أقرب 

مائة(

900 835 43- 200 5006 187 3001 187 70019 858 5007 608 15أفريقيا

500 923 600028 500951 981 1009 858 2004 132 13المنطقة العربية

300 657 60055 30063 100804 475 10047 677 3004 637 2آسيا والمحيط الهادئ

500 773 10014 70078 500204 298 60012 078 6002 113أوروبا وآسيا الوسطى

000 788 40024 063 8001 145 8003 467 40011 392 6008 718عالميًا

700 120 6-600500 100245 964 0003 500681 230 1أقاليميًا

200 642 900016 300680 015 10013 454 0002 492أمريكا الالتينية والكارييب

200 741 300190 198 5001 220 5007 389 000117 000 80031 932 33المجموع

.مصدر بيانات "ح 3 أ" و "ح 3 ب": مستخرجة من بيانات نظام "ساب" في 3 شباط/فبراير 2020، والقيم مصححة ومعدلة
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ج-  عدد 
البرامج 

القطرية 
القائمة 
حسب 

المنطقة

11أفريقيا

1المنطقة العربية

10آسيا والمحيط الهادئ

2أوروبا وآسيا الوسطى

4أمريكا الالتينية والكارييب

28المجموع

د-  عدد برامج 
الشراكة 

القطرية 
القائمة 
حسب 

المنطقة

5أفريقيا

2المنطقة العربية

1آسيا والمحيط الهادئ

1أوروبا وآسيا الوسطى

1أمريكا الالتينية والكارييب

10المجموع

ح 4-  نسبة البرامج/المشاريع اليت اعتبرت عند تقييم 
نوعية تصميمها مرضية عند إنجازها

مت على أنها مرضية جدًا أو مرضية أو مرضية نسبيًا بموجب  نسبة المشاريع اليت قيِّ
 كل معيار من معايير النوعية الواردة في تجميع تقييمات اليونيدو المستقلة للفترة

2015-2018 )أحدث التقييمات المتاحة(

100%أ- أهمية البرنامج/المشروع

98%ب- فعالية البرنامج/المشروع

غير منطبقج- إمكانية التوسيع

77%د- الكفاءة

82%ه- احتمالية االستدامة 

91%و- إدارة البرنامج/المشروع

95%ز- تصميم األعمال الميكانيكية والكهربائية

84%ح- تنفيذ األعمال الميكانيكية والكهربائية

ح 5-  نسبة العدد اإلجمالي لبرامج ومشاريع اليونيدو حسب مؤشرات 
صفر21 ألف2 باءالتصنيف الجنساني

 لم تخضع
لتقييم

أ-   البرامج اليت حصلت على الموافقة في هذه السنة 
التقويمية؛ النسبة المئوية من البرامج اليت حصلت على 

موافقة مكتب الشؤون الجنسانية بموجب كل مؤشر من 
مؤشرات التصنيف الجنساني

*1.47*17.65*74.26*5.88*0.74

ب-   البرامج القائمة )للحافظة بأكملها(؛ النسبة المئوية من 
البرامج القائمة في عام 2019 بموجب كل مؤشر من مؤشرات 

التصنيف الجنساني
1.3724.3664.653.396.23

ج-  نسبة البرامج/المشاريع اليت تراعي تصاميمها المنظور 
الجنساني؛ النسبة المئوية المخصصة لكل مؤشر من 

مؤشرات التصنيف الجنساني من إجمالي ميزانية المشاريع
1.1125.8468.343.311.41

د-   درجة االمتثال لخطة المساواة والتمكين -2؛ النسبة المئوية 
من مؤشرات هذه الخطة الـ 17 اليت تم الوفاء بها أو تجاوزت 

درجة االمتثال لها الحد المحدد.
%76.47

بيانات جزئية ألن مؤشر مراعاة المنظور الجنساني ونموذج التقييم الجديدين أدرجا في نيسان/أبريل من عام 2019*

ح 6-  الشفافية )حسب معايير المبادرة الدولية للشفافية 
في المعونة(

 عالمة التقييم اليت حصلت عليها اليونيدو في إطار كل معيار من معايير المبادرة
الدولية للشفافية في المعونة وعالمة التقييم اإلجمالي

88%أ- التقييد بالجدول الزمين المحدد

0%ب- الشمولية

70%ج- درجة استشراف المستقبل

53%العالمة

81ح 7- عدد أفرقة األمم المتحدة القطرية اليت تشارك فيها اليونيدو

 المستوى 3- العروض البرنامجية وفعالية إدارة البرامج )تابع(
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المستوى 4: الموارد التنظيمية والكفاءة

يقيس املستوى 4 أداء العمليات الداخلية واخلدمات املؤسسية 
يف املنظمة. ويف عام 2019، واصلت اليونيدو زيادة كفاءة وفعالية 

عملياهتا الداخلية بغية تعظيم أثر تدخالهتا. 
وبلغت املوارد املالية العادية املعتمدة لعام 2019 ما قدره 

بت آلية جديدة  88.3 مليون يورو )مايل 1(. ويف عام 2019، ُجرِّ
السرتداد كامل التكاليف، وحققت نتاجئ واعدة. ومع االعتامد 

الكامل لهذه اآللية يف عام 2020 مع جهات ماحنة خمتارة، من 
املتوقع أن تزيد إيرادات التشغيل املتأتية من املوارد اخلارجة عن 

املزيانية )مايل 3(. 
ومتت املوافقة عىل تربعات قدرها 154.7 مليون دوالر 

)مايل 2( يف عام 2019، باإلضافة إىل التربعات القامئة بالفعل. 
وإىل حد كبي، جتسد التقلبات اليت شهدهتا األعوام األخية 

توالت يف دورات الربجمة والتمويل يف اليونيدو وبعض جهاهتا 
املاحنة. وبلغ مستوى إجناز التعاون التقين )مص 2( 190 مليون 
دوالر، وهو ما حافظ عىل االجتاه الصاعد الذي شهدته األعوام 

السابقة، بالرغم من القيود املفروضة عىل املوارد. ومن املتوقع 
تقيق املزيد من الكفاءة والفعالية يف الربامج نتيجة إلعادة 

تصميم العمليات وتعزيز الرتكزي عىل اإلدارة الرامية إىل تقيق 
النتاجئ.

والزتمت اليونيدو بالوفاء مبتطلبات خطة عمل األمم 
ثة-2  املتحدة عىل نطاق املنظومة )خطة املساواة والتمكني املحدَّ

بشأن التمثيل املتساوي للجنسني حبلول عام 2023. وتبني 
م يف هذا  مؤرشات املوارد البرشية )م ب 1( تقق بعض التقدُّ

الصدد، متاشيا مع السياسة اجلديدة )لعام 2019( واالسرتاتيجية 
)2020-2023( اجلديدة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني 

املرأة. ويلزم بذل املزيد من اجلهود من أجل سد الفجوة بني 
اجلنسني، وال سيام يف الوظائف العليا، بالنظر أيضا إىل حمدودية 

ل املوظفني األساسيني. ومن الناحية األخرى، تقق التوازن  تبدُّ
بني اجلنسني بني موظفي فئة اخلدمات العامة، وكاد متثيل املرأة يف 

فئات املوظفني الفنيني املبتدئني يبلغ 80 يف املائة يف عام 2019. 
وزاد التنوع اجلغرايف للموظفني األساسيني من 50 يف املائة يف عام 

2018 إىل 58.2 يف املائة، يف حني بلغ 79.4 يف املائة ملجموع القوة 
العاملة. 

وال تزال كفاءة اإلدارة التشغيلية عالية. وُيستكمل ثلثا 
عقود الرشاء املركزية يف غضون 110 أيام )إ ت 1(. ويبدأ تنفيذ 
78 يف املائة من مشاريع التعاون التقين يف غضون ستة أشهر من 

تاريخ بدء نفاذ اتفاق الصندوق االستئامين )إ ت 2(، وهو ما 
يتجاوز مستوى الكفاءة املسهتدف بنسبة 8 يف املائة. واعتبارا من 

عام 2020، سُتجمع البيانات بشأن كفاءة خدمات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت لفائدة املؤرش اجلديد لإلطار املتكامل 

بشأن النتاجئ واألداء )إ ت 3- الكفاءة التشغيلية لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت(. وفيام يتعلق بعام 2019، ال يزال 

املؤرش السابق لإلطار املتكامل صاحلا، حيث حققت نوعية 
نظام ختطيط املوارد املؤسسية هدفها البالغ 70 يف املائة، بناء عىل 

استقصاءات الزبائن.
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كفاءة الخدمات المؤسسية

إ ت 1-  الجدول الزمين 
لعملية االشتراء

نسبة المشتريات في مناقصة مفتوحة بموجب عملية اشتراء مركزية، اليت أنجزت في غضون 110 أيام من تاريخ 
65%صدور الموافقة على أمر الشراء. 

إ ت 2-  معدل بدء األعمال 
في إطار التعاون 

القطري
نسبة مشاريع التعاون القطري اليت بدأ تنفيذها )بمصاريف متكبدة بنسبة 5 في المائة من ميزانية المشروع أو 

78%أكثر( في غضون أول ستة أشهر من تاريخ سريان مفعول اتفاق الصندوق االستئماني. الهدف المحدد: 70 في المائة

المدخالت والموارد

مالي 1-  الموارد المالية 
العادية 

موارد اليونيدو العادية المؤلفة من إجمالي الميزانيتين العادية والتشغيلية، واإليرادات المتنوعة والتبرعات 
مليون المقدمة إلى الحساب الخاص لألنشطة الرئيسية اليت يوافق عليها المؤتمر العام

)1(   مجموع الميزانيتين الكليتين الموافق عليهما باليورو، 
بما في ذلك المبالغ الخاصة بما يلي:

70.4 يوروالميزانية العادية

17.8 يوروالميزانية التشغيلية

—الحساب الخاص لألنشطة الرئيسية 

88.3 يورومجموع اإليرادات من الموارد المالية العادية الموافق عليها 

)2(   مجموعة اإليرادات المتلقاة مقابل الميزانيتين الموافق 
عليهما باليورو بما في ذلك ما يلي:

68.4 يورواالشتراكات المقررة

18.9 يورواإليرادات مقابل الميزانية التشغيلية

0.2 يورواإليرادات المتنوعة مقابل الميزانيتين العادية والتشغيلية

0.1 يوروالتبرعات مقابل مبالغ الحساب الخاص لألنشطة الرئيسية

87.5 يورومجموع اإليرادات من الموارد المالية العادية

التبرعات التبرعات المحشودة استنادًا إلى مبالغ اتفاقات الصندوق االستئماني الموقعة والمقيدة كإيرادات.مالي 2- 

154.7 دوالر)1(  صافي المبالغ الموافق عليها بدوالرات الواليات المتحدة

-24%)2(  نسبة الزيادة/النقصان مقارنة بالسنة السابقة

تكاليف دعم البرامج المستردة  ما ُيسترد من تكاليف دعم البرامج اليت تتحملها اليونيدو في دعم عملية إعداد وتنفيذ البرامج/المشاريع الممولةمالي 3- 
من موارد خارجة عن الميزانية

17.9 يورو)1(  تكاليف دعم البرامج المقيدة كإيرادات في الميزانية التشغيلية باليورو

10.9%)2(   متوسط نسبة التكاليف المستردة استنادًا إلى تكاليف دعم البرامج والخدمات التقنية والتشغيلية وتكاليف الخدمات المباشرة

84.1 يورومجموع النفقات باليورو مقابل الموارد المالية العادية الموافق عليهامص 1- تنفيذ الميزانية العادية للموارد المالية

مص 2- تنفيذ أنشطة التعاون التقين

190.3 دوالر )1( النفقات بدوالرات الواليات المتحدة مقابل التبرعات المقدمة في سنة تقويمية ما

0.3% )2( نسبة الزيادة/النقصان مقارنة بالسنة السابقة

م ب 1-  القوة العاملة لدى اليونيدو: تكوين المالك 
وتنوعه

تتألف القوة العاملة لدى اليونيدو من موظفين أساسيين، وهم أفراد يعملون في وظائف محددة المدة في 
إطار المجموعة-100 من النظام اإلداري للموظفين، وموظفون غير أساسيين، وهم تحديدًا الموظفون المؤقتون 

المعينون باتفاقات خدمة فردية، والمتدربون، والخبراء الشركاء، وسفراء النوايا الحسنة، والموظفون من 
المجموعة-200)ل( من النظام اإلداري للموظفين، والموظفون بعقود قصيرة األجل على أساس شهري.

تكوين مالك القوة العاملة لدى اليونيدو

 أ-  تكوين مالك الموظفين األساسيين  
)ف، د، م و، خ ع(

594المجموع

248/346ذكور/إناث

المجموع الفرعي )ف-2 وما فوق(
208المجموع

72/136ذكور/إناث

المجموع الفرعي للموظفين الوطنيين
50المجموع

16/34ذكور/إناث

المجموع الفرعي لموظفي فئة الخدمات 
العامة

336المجموع

160/176ذكور/إناث

كفاءة الخدمات المؤسسية
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تكوين مالك القوة العاملة لدى اليونيدو )تابع(

ب-  تكوين مالك الموظفين 
األساسيين حسب المكتب/

الموقع

المقر
444المجموع

186/258ذكور/إناث

الميدان
130المجموع

52/78ذكور/إناث

المكاتب خارج 
المقر

6المجموع

2/4ذكور/إناث

مكاتب ترويج 
االستثمار 

والتكنولوجيا

14المجموع

8/6ذكور/إناث

مؤشر الموظفين األساسيين 27.8%نسبة الموظفين األساسيين إلى مجموع القوة العاملة لدى اليونيدوج- 

نسبة الموظفين األساسيين د- 

1.62نسبة موظفي الخدمات العامة إلى موظفي الفئة الفنية

8نسبة موظفي الفئة الفنية إلى موظفي فئة المديرين

0.027نسبة موظفي الفئة الفنية من الرتبتين ف1+ف2 إلى الرتب ف3+ف4+ف5

هـ -  مؤشر الموظفين غير 
72.2%نسبة الموظفين غير األساسيين إلى مجموع القوة العاملة لدى اليونيدواألساسيين

و- مجموع تكوين القوة العاملة 

المقر
824المجموع

414/410ذكور/إناث

الميدان
1227المجموع

770/457ذكور/إناث

المكاتب خارج 
المقر

19المجموع

8/11ذكور/إناث

مكاتب ترويج 
االستثمار 

والتكنولوجيا

69المجموع

34/35ذكور/إناث

التنوع الجغرافي لمالك القوة العاملة لدى اليونيدو

أ-  مؤشر التنوع الجغرافي للمالك 
58.2%نسبة الدول األعضاء اليت يعمل مواطنوها كموظفين أساسيين فاعلينمن الموظفين األساسيين

ب-  مؤشر التنوع الجغرافي لمالك 
القوة العاملة لدى اليونيدو

 نسبة الدول األعضاء اليت يعمل مواطنوها كموظفين فاعلين من القوة العاملة لدى
79.4%اليونيدو



المختصرات
اإلطار المتكامل بشأن النتائج واألداء اإلطار المتكامل  

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  األونكتاد   
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس  األيزو   

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا اإليكواس   
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة الفاو   

االتحاد الرويس، البرازيل، جنوب أفريقيا، الصين، الهند مجموعة البريكس 
منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو   
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 إدارة التجارة واالستثمار واالبتكار 
)PTC/TII(

 إدارة األعمال التجارية الزراعية 
)PTC/AGR(

 إدارة الطاقة 
)PTC/ENE(

 إدارة البيئة 
)PTC/ENV(

 المكاتب الميدانية 
)FLD(

إدارة البرامج والشراكات والتكامل الميداني 
)PTC/PPF(

هيكل اليونيدو التنظييم

)DGB/2018/02 حتى 1 شباط/فبراير 2018 )نشرة املدير العام

 رئيس مكتب المدير العام 
)ODG/ODG(

 مكتب التخطيط االستراتيجي والتنسيق 
)ODG/SPQ( ومراقبة الجودة

 مكتب الشؤون القانونية
)ODG/LEG(

 مكتب التقييم واإلشراف الداخلي 
)ODG/EIO(

 إدارة العالقات الخارجية 
)EPR/ETR(

 إدارة الموارد البشرية 
)CMO/HRM(

 مكاتب اتصال اليونيدو في بروكسل 
 وجنيف ونيويورك 

)EPR/BRO, EPR/GVO, EPR/NYO(

 إدارة الشؤون المالية 
)CMO/FIN(

 إدارة أبحاث السياسات واإلحصاء  
)EPR/PRS(

 إدارة خدمات دعم العمليات 
)CMO/OSS(

المدير اإلداري ونائب المدير العام
مديرية العالقات الخارجية وأبحاث السياسات

)EPR(

المدير اإلداري
مديرية اإلدارة المؤسسية والعمليات 

)CMO(

المدير اإلداري
 مديرية تطوير البرامج والتعاون التقين

)PTC(

العام المدير 
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Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria
Telephone: (+43-1) 26026-0 Email: unido@unido.org 
Internet: www.unido.org

“تضطلـع اليونيـدو بدور هـام في النهوض بخطة التنمية المسـتدامة لعام 2030. 
وأود أن أثنـي علـى تركيزهـا على تسـخير إمكانات التكنولوجيات الجديدة. وسـيكون 

بمقـدور المنظمـة، من خالل إقامة شـراكات مـع الحكومات والقطاع الخاص، 
المسـاعدة فـي خلق فـرص العمل ونقل التكنولوجيا واالسـتثمارات. كما أن عمل 

المنظمـة هـذا يسـاعد علـى التصدي ألزمة المناخ، وذلك من خالل تيسـير االنتقال 
إلـى االقتصـادات الدائريـة، وتحقيق النمو ذي االنبعاثـات المنخفضة، والتحول 

إلـى البنـى التحتية الخضـراء، وتقليل االنبعاثات الصادرة عن األنشـطة الصناعية. 
وأتوجـه إلـى المنظمة بشـكري على التزامهـا بتحقيق التنمية الصناعية الشـاملة 

للجميع والمسـتدامة.”
 أنطونيـو غوتيريـش، األمين العـام لألمم المتحدة بمناسـبة انعقاد المؤتمر العام

الثامن عشـر لليونيدو 

“تمثـل شـبكة اليونيـدو العالميـة للمراكز اإلقليمية للطاقة المسـتدامة مثااًل جيدًا 
للشـراكة الحقيقة والدائمة في إطار مسـار سـاموا. وتشـهد هذه الشراكة على 
اسـتعداد الـدول الجزرية الصغيـرة النامية لتحمل ما تقتضيـه عملية التحول 

العالميـة بشـأن الطاقة والمنـاخ من التزامات بملكية الشـراكة وتحقيق الطموح 
بشأن المناخ.”

توياليبا ايونو سـايليله ماليليغاوي، رئيس وزراء سـاموا

“التعـاون بيـن االتحـاد األوروبي واليونيدو مهم جدًا مـن حيث النهج القوي الذي 
نتبعـه فـي مجـال تعددية األطراف، واليونيدو منظمة دولية تسـاعدنا على 

مضاعفـة جهودنـا فـي هذا المجال. ونحن نعمـل معًا في عدة مجاالت بهدف 
إنجـاز األولويـات الرئيسـية مثل تهيئة فرص العمل، واسـتخدام الطاقة المتجددة، 

والتصـدي لتغيـر المنـاخ، وتمكين المرأة. والتنميـة الصناعية مهمة أيضًا في 
معالجة األسـباب الجذرية للهجرة.”

شـتيفان كليمنـت، الممثـل الدائم لالتحاد األوروبي لـدى مكتب األمم المتحدة في 
فيينـا، بمناسـبة تنظيـم حلقـة نقاش بعنوان “االتحاد األوروبـي واألمم المتحدة: 40 عامًا 

معًا”، تشـرين الثاني/نوفمبر 2019.
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