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تمهيد
من المدير العام
ُ
افتتحت العديد من التمهيدات للتقرير السنوي باإلشارة
لقد
إىل أن السنة قيد االستعراض كانت سنة استثنائية بالنسبة إىل
املنظمة .صحيح أن تعريف التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة يف إعالن ليام لعام  ،2013واعتامد الهدف  9يف
خطة التنمية املستدامة لعام  2030يف عام  ،2015وإعالن
أبوظيب يف عام  ،2019هي ثالثة من املعالم االستثنائية ،بيد أن
صفة االستثنائية لم تكن أصدق انطباقا يف أي عام بقدر ما كانت
عليه بشأن عام  ،2020فقد كان عاما استثنائيا للغاية بالنسبة
إىل كل واحد منا.
فبمجرد دخولنا "عقد العمل" ،عازمني عىل ترسيع التقدم
حنو حتقيق خطة عام  ،2030استحوذت جاحئة كوفيد19-
عىل العالم ،وتسببت يف خسائر يف األرواح ومعاناة برشية
وخسائر يف سبل العيش عىل نطاق واسع .ومن املرجح أن يذهب
التقدم املحرز يف ميدان التنمية عىل مدى عقود هباء منثورا مع
عودة مئات املاليني من الناس إىل براثن الفقر .فالطفرة الضخمة
يف الرقمنة اليت شهدها العالم يف جمال التعلم والعمل واإلنتاج
والتواصل مع اآلخرين أتاحت فرصا جديدة ،ولكهنا كشفت
أيضا عن أشكال جديدة من أوجه عدم املساواة ،مبا يف ذلك
الفجوة الرقمية .ويف خضم هذا الوضع االجتامعي واالقتصادي
املضطرب ،يقرتب العالم أكرث فأكرث من هتديد وجودي آخر،
وهو الكارثة املناخية.
وعىل اجلانب اإلجيايب ،جددت حتديات عام 2020
الشعور العاليم بالتضامن ،وذكرتنا بأن التعاون الدويل
ومؤسسات منظومة األمم املتحدة ،مثل اليونيدو ،عىل درجة
كبرية من األهمية ملعاجلة األزمات العامليةُ .ويعترب تبادل
املعلومات واملعارف واملامرسات الفضىل ،والتدابري املشرتكة،
واتساق السياسات ،واالستجابة املتعددة األطراف ،من
األمور األساسية.
َ
وبينام واصلنا االضطالع باألنشطة املوكلة إلينا اليت
تتصدى بطبيعهتا للتحديات االجتامعية واالقتصادية اليت
أوجدهتا اجلاحئة ،اختذت اليونيدو إجراءات عاجلة منذ

شباط/فرباير  2020فصاعدا إلطالق أنشطة حمددة ضمن
إطارنا القائم عىل "التصدي لألزمة وبناء مستقبل أفضل" .ويرد
يف هذا التقرير عرض موجز لعدد من هذه املبادرات.
وقد أسهمت اليونيدو ،بصفهتا عضوا نشطا يف منظومة
األمم املتحدة اإلنامئية ،خبربهتا يف صوغ خطط األمم املتحدة
لالستجابة االجتامعية واالقتصادية واجليل اجلديد من
ُ
التقييامت القطرية املشرتكة وأطر األمم املتحدة للتعاون يف جمال
التنمية املستدامة ،مؤكدة عىل الدور احلاسم الذي تؤديه التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف حتقيق االنتعاش
االقتصادي وإعادة البناء عىل حنو أفضل.
ولم يتوقف تنفيذ واليتنا عىل اإلطالق ،حىت يف أصعب
األوقات اليت شهدت قيودا عىل السفر وتنفيذ إجراءات
اإلغالق .ومن حيث حجم اخلدمات املقدمة ،بلغ حجم أنشطة
التعاون التقين اليت اضطلعنا هبا يف عام  2020مبلغا قدره

iv

املناخ والتدهور البييئ يف مقدمة االهتاممات .كام ُي ِربز دور اليونيدو
يف الثورة الصناعية الرابعة وكمنرب للتنسيق مع القطاع اخلاص.
ووفقا لهذه اإلرشادات ،فقد أعدت تنظيم هيكل املنظمة،
من خالل استحداث إدارة للرقمنة والتكنولوجيا واالبتكار،
ودمج إداريت الطاقة والبيئة ضمن مديرية واحدة ،وزيادة الرتكزي
عىل تنسيق العمليات وإدارة املخاطر .وأحرزنا تقدما عىل صعيد
اسرتداد كامل التكاليف واستخدام املوارد عىل النحو األمثل
فيام خيص مبادرات التعاون التقين .وال يساعد اإلطار املتكامل
اجلديد بشأن النتاجئ واألداء ،املعتمد يف عام  ،2019عىل توضيح
نتاجئ التنمية بشكل أفضل فحسب ،بل يضع أيضا األساس
ملزيانية فرتة السنتني القادمة اليت جيري إعدادها استنادا إىل
مبادئ املزينة القامئة عىل النتاجئُ .وتواصل املنظمة الزتامها بقيم
الكفاءة والفعالية والتوجه حنو حتقيق النتاجئ والشفافية ،ويرسين
أننا نسري خبطى ثابتة عىل الرغم من الظروف الصعبة.
وأشعر باالمتنان للدعم املستمر املقدم من الدول األعضاء
ورشكاء التمويلِّ ،
وأقدر حقا الثقة اليت وضعها أصحاب املصلحة
الذين نتعامل معهم يف املنظمة .وما كان لإلجنازات الواردة يف هذا
التقرير أن تتحقق لوال مساهامهتم السخية وتعاوهنم الوثيق.
وسيكون دعمكم املتواصل لليونيدو حاسام ،ال سيام يف
املستقبل القريب ،بينام نسعى إىل التغلب عىل ويالت جاحئة
كوفيد 19-وتوجيه العالم حنو مسار مستدام بيئيا وحمايد كربونيا.
وبمجرد أن هتدأ األزمة الصحية املبارشة ،سيصبح االنتعاش
االقتصادي أولوية ،وستصبح التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة أداة رئيسية لبناء كوكب أكرث شموال واستدامة وقدرة
عىل الصمود .وهذه هي فرصتنا لنضع األمور يف نصاهبا الصحيح
من أجل املستقبل.

 177,7مليون دوالر ،وهو ما يعادل  95يف املائة من متوسط
التنفيذ يف فرتة السنوات اخلمس السابقة.
ويسلط هذا التقرير الضوء عىل اإلجنازات اليت حتققت
يف عدة جماالت من نطاق واليتنا .ويتجسد التقدم املحرز يف
حتقيق هدفنا اإلداري املتمثل يف "التكامل والتوسع" يف برنامج
ُ
الرشاكة القطرية .وحترز اخلطط املوضوعة يف جمال وضع
ُ
برامج الرشاكة القطرية وتنفيذها تقدما جيدا ،وأصبح برنامج
ُ
الرشاكة القطرية اخلاص جبمهورية تزنانيا املتحدة أحدث
ُ
برنامج للرشاكة القطرية ُيعتمد من أجل التنمية يف عام ،2020
مما وسع حافظة املشاريع لتشمل  11بلدا .وإضافة إىل دورنا يف
ُ ِّ
قيادة تنفيذ العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا ،تشكل
ُ
الربامج الستة للرشاكة القطرية يف أفريقيا مساهمة مهمة من
اليونيدو يف التنمية الصناعية يف القارة.
ويرسين أيضا أن أبلغ بأن الصندوق األخرض للمناخ قد وافق
عىل طلب اليونيدو بأن تصبح كيانا معتمداُ .وتَع ُّد هذه فرصة
مهمة للمنظمة لتحقيق أثر أكرب يف املهمة املتمثلة يف مساعدة
الدول األعضاء عىل احلد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز
قدرهتا عىل التصدي لتغري املناخ.
ومن خالل الهنج اجلديد بشأن الثورة الصناعية الرابعة
املقدم إىل الدول األعضاء يف ترشين األول/أكتوبر ،سوف تسعى
اليونيدو إىل تسخري التكنولوجيات الرقمية خلدمة العالم ،مع
استخدام الرقمنة ِّ
كمرسع لتحقيق خطة عام .2030
وقد واصلت املنظمة االعتامد عىل اإلرشادات القيمة اليت
تقدمها إلهيا دولها األعضاء .ويوفر إعالن أبوظيب لعام 2019
للمنظمة البوصلة اليت ميكهنا أن تستدل هبا عىل طريقها حنو عام
 .2030وهو يضع القضاء عىل الفقر واحلاجة إىل التصدي لتغري

لي يون ،المدير العام لليونيدو

v

اليــونيــدو بإيجــاز
ُ
أنشئت اليونيدو في
عام  ،1966وأصبحت
ِّ ً
ً
متخصصة من
وكالة
وكاالت األمم المتحدة
في عام 1985

أمكن خفض  77مليون طن
من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون وأكثر من  90000طن
من الملوثات بفضل مساهمة

بلغت قيمة أنشطة
التعاون التقين المنفذة

اليونيدو في عام .2020

في عام 2020

 177.7مليون دوالر.

لدى المنظمة،
في  31كانون األول/
،2019
ديسمبر ً

ً 170دولة
عضوا.

www.unido.org/member_states

نفذت مشاريع
في  129بلدا في
عام 2020

 143مليون دوالر

صافي التبرعات في عام 2020
من أجل تنفيذ المشاريع ،حيث
تبلغ قيمة حافظة المشاريع
قيد اإلعداد  559.8مليون
دوالر.

لي يون

شاركت اليونيدو في 84

فريقا قطريا لألمم
المتحدة ()2020

يشغل منصب المدير العام
لليونيدو منذ عام ،2013
وأعاد المؤتمر العام تعيينه
مديرا عاما لفترة ثانية
مدتها  4سنوات في تشرين
الثاني/نوفمبر .2017

 79.7مليون يورو
ميزانيتا اليونيدو العادية
والتشغيلية (النفقات)
في عام .2020

يعمل لدى
اليونيدو  692موظفا إلى جانب
 1 508استشاريين بموجب عقود اتفاقات
الخدمة الفردية من  134بلدا (في
 31كانون األول/ديسمبر .)2020

لدى اليونيدو ،عالوة على مقرها الكائن
في فيينا ،مكاتب اتصال في بروكسل
وجنيف ونيويورك.
تتألف شبكتها الميدانية من  48مركزا
ُ
إقليميا ومكتبا إقليميا وقطريا ،تغطي
 156بلدا.

بلغت مساهمات اليونيدو
في نظام منسقي األمم
المتحدة المقيمين،
اليت وافقت عليها الدول
األطراف 789 817 ،دوالر
لعام  ،2019و 2 637 121
دوالر لعام .2020

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 (برايا وبريدجتاون وسان سالفادور
والقاهرة وكاتماندو وكامباال ونوكوألوفا ووندهوك)

تبرم اليونيدو شراكات مع  65مركزا من المراكز
الوطنية لإلنتاج األنظف التابعة للشبكة

العالمية لإلنتاج األنظف والمتسم بكفاءة استخدام
الموارد.

المؤتمر
العام
تجتمع كافة الدول األعضاء
مرة كل سنتين

ستعقد الدورة العادية المقبلة
من  29تشرين الثاني/نوفمبر إلى
 3كانون األول/ديسمبر 2021

مجلس التنمية
الصناعية
ً
يجتمع  53عضوا
مرة كل عام vi

ستعقد الدورة العادية المقبلة
 15-12تموز/يوليه 2021

لجنة البرنامج
والميزانية
ً
يجتمع  27عضوا
مرة كل عام

ستعقد الدورة العادية المقبلة
 28-26أيار/مايو 2021

يتمثل هدف اليونيدو الرئييس في

تعزيز التنمية الصناعية الشاملة
للجميع والمستدامة

في البلدان النامية واالقتصادات اليت تمر بمرحلة انتقالية

النهوض بالقدرة
التنافسية االقتصادية

تعزيز التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة

تحقيق الرخاء
المشترك

حماية البيئة

تعزيز المعارف والمؤسسات

•
•

•
•

التعاون التقين

توفير الخدمات التحليلية والخدمات االستشارية المتعلقة بالسياسات
الوظائف المعيارية واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة

عقد االجتماعات بشأن نقل المعارف وإقامة الشراكات والربط الشبكي
االتحاد
األوروبي

أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام ( 2020بالماليين)

$ 30.3

سويسرا
$ 12.3

اليابان
$ 9.4

إيطاليا
$ 8.5

الصين
$ 7.7

ألمانيا
$ 5.2

السويد
$ 7.1

الواليات
المتحدة
األمريكية
$ 4.3

جمهورية
كوريا
$ 2.7

االتحاد
الرويس
$ 2.6

مرفق
البيئة العاليم

النمسا
$2

$ 11.8

الصندوق المتعدد
األطراف

$ 15.9

ُ
برنامج الشراكة القطرية:
مرحلة التنفيذ
المغرب

بيرو

كمبوديا

إثيوبيا

السنغال

مرحلة البرمجة
زامبيا

جمهورية تنزانيا
المتحدة

راوندا

vii

قيرغيزستان

مصر

كوت ديفوار

• األنشطة اإلنتاجية والوظائف الالئقة • توليد الدخل •

حتقيق الرخاء املشترك
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

1

1

XXXXX

األنشطة العالمية للنهوض بالتنمية
الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة

xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx

تكتيس التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة
أهمية بالغة من أجل حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام
 .2030وقد اتسم التقدم املحرز حنو حتقيق أهداف التنمية
املستدامة بالتفاوت مع دخولنا عقد العمل يف عام ،2020
كما أصبح أكرث عرضة للخطر بسبب األثر االجتماعي
واالقتصادي جلاحئة كوفيد 19-والفجوة الرقمية .وقد
أبرزت األزمة احلاجة إىل التعاون الدويل ،ودعم االنتعاش
االقتصادي ،وإجياد فرص إعادة البن�اء بشكل أفضل
وأكرث مراعاة للبيئ�ة .وتساهم اليوني�دو ،بوصفها عضوا
نشطا يف منظومة األمم املتحدة ،يف االستجابة على نطاق
املنظومة .وتواصل املنظمة تقديم اخلدمات االستشارية
التحليلية والسياساتي�ة ،وتوفري منرب للمناقشات الرفيعة
املستوى ،واملساهمة على الصعيد العاليم عن طريق نشر
اإلحصاءات وغريها من املنتجات املعرفية اليت تنهض
بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
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تقرير اليونيدو السنوي 2020

تقديم التقارير إلى المنتدى السيايس
الرفيع المستوى
كان موضوع املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعين بالتنمية
املستدامة (املنتدى السيايس) يف عام  2020هو "تعجيل
اإلجراءات ومسارات التحول :حتقيق عقد العمل واإلجناز من أجل
التنمية املستدامة" .وقد استند االجتامع الذي ُعقد عن بعد يف
متوز/يوليه  2020إىل قمة أهداف التنمية املستدامة لعام ،2019
ولكن جرى تكييف برناجمه استجابة لتأثريات جاحئة كوفيد.19-
ويف شباط/فرباير ،دعا ُ
رئيس املجلس االقتصادي
واالجتامعي َ
جملس التنمية الصناعية إىل تقديم إسهاماته إىل
املنتدى السيايس .وقد جعل اإلغالق بسبب جاحئة كوفيد 19-من
املستحيل عىل جملس التنمية الصناعية إجناز هذه املهمة قبل املوعد
الهنايئ يف آذار/مارس.
وتواصل اليونيدو املشاركة بنشاط يف املنتدى السيايس ،وذلك
ُ
بوسائل مهنا املساهمة يف ثالثة موجزات سياساتية أعدت مع الفريق
االستشاري التقين املعين بالهدف  7من أهداف التنمية املستدامة،
واملشاركة يف اثنتني من االستشارات املواضيعية الست ،مبا يف
ذلك املشاركة يف الدعوة إىل عقد اجتامعات بشأن "ضامن احلصول
عىل الطاقة املستدامة" .وخالل املنتدى السيايس املنعقد عن بعد،
ساهمت اليونيدو أيضا يف عدة أحداث جانبية بشأن أمور مهنا خريطة
طريق األمم املتحدة للتعجيل بتنفيذ برنامج عمل فيينا ،واالقتصاد
األخرض ،والتعايف من جاحئة كوفيد.19-
ويف بيان نرش عىل موقع املنتدى السيايس،
دعا املدير العام املجتمع الدويل إىل استغالل الفرص
الناشئة عن اجلاحئة من أجل التحول وإعادة البناء
فيديو :رسالة
المدير العام
بشكل أفضل.
إلى المنتدى
السيايس

إصالح منظومة
األمم المتحدة اإلنمائية
تلزتم اليونيدو بتعزيز منظومة األمم املتحدة اإلنامئية ،وتواصل دعم
اإلصالح الذي بدأ من خالل قرار اجلمعية العامة  279/72من
أجل حتقيق تعاون أكرث متاسكا بغية الهنوض بأهداف التنمية
املستدامة.
ويف عام  ،2020وهو العام الثاين من العمل بنظام األمم
املتحدة للمنسقني املعاد تنشيطه ،كانت جاحئة كوفيد 19-مبثابة

اختبار لإلصالحات .ولـام أبرزت األزمة أهمية التعاون الدويل
والدور احلاسم ملنظومة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة ،كانت
استجابة املنظومة رسيعة وجيدة التنسيق .ودعمت اليونيدو عدة
مبادرات مشرتكة ،مبا يف ذلك وضع خطط األمم املتحدة لالستجابة
االجتامعية واالقتصادية.
وواصلت اليونيدو مساهمهتا كعضو يف جمموعة األمم املتحدة
ُ
للتنمية املستدامةُ .وو ِّسَع نطاق املشاركة عىل الصعيد القطري
لتعميق فهم الرشكاء للدور الرئييس للتحول االقتصادي والتنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة من أجل حتقيق خطة
ُ
عام  .2030وطبقت اليونيدو هنجا تشخيصيا قطريا جديدا
ُ
كمساهمة يف إعداد التقييامت القطرية املشرتكة وأطر األمم
املتحدة للتعاون يف جمال التنمية املستدامة .وبغية زيادة متكني
ُ
ممثليات اليونيدو عىل أرض الواقع وتعزيز تكاملها مع املقر ،نقحت
اختصاصات مكاتب اليونيدو امليدانية مبا يتامىش مع اإلصالح.
وبقيت الدول األعضاء عىل اطالع باملستجدات بفضل
اإلحاطات اإلعالمية بشأن عملية اإلصالح ،مبا يف ذلك وثائق
أجهزة تقرير السياسات التابعة لليونيدو.

املدير العام لليونيدو يحضر أول فعالية بشأن أهداف التنمية املستدامة
لعقد العمل ،أيلول/سبتمبر 2020

المشورة والبحوث
بشأن السياسة الصناعية
تعمد اليونيدو ،من خالل ما تقدمه من خدمات استشارية يف جمال
التحليل ورسم السياسة ،إىل تزويد الدول األعضاء بالبحوث واملشورة
السياساتية القامئة عىل األدلة اليت تساعد يف رسم االسرتاتيجيات
والسياسات الصناعية املالمئة.

األنشطة العالمية للنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة

وخالل عام ُ ،2020ح ِّدثت منصة اليونيدو للتحليالت
ِّ
الصناعية من خالل تزويدها مبعقب للصناعة فيام يتعلق
بالهدف  9من أهداف التنمية املستدامة ،استنادا إىل أدلة جديدة
ُ
مجعهتا اليونيدو واملنظامت الرشيكة يف امليدان .واستحدثت أداة
حتليل سالسل لتحليل السياسات املتعلقة بسالسل القيمة عىل
املستوى الوطين وعىل مستوى الرشكات وفيام يتعلق بعملية تطوير
ُ ُ
األعامل التجارية .واختتمت الدراسة التشخيصية بشأن برامج
ُ
الرشاكة القطرية يف مرص وزامبيا ،وحققت تقدما يف رواندا
وكوت ديفوار.
وواصلت اليونيدو دعمها حلكومات األردن ومجهورية
تزنانيا املتحدة وزامبيا والسودان ُ
وعامن وغينيا وكمبوديا وكوبا
والكويت ،وذلك من خالل تصميم االسرتاتيجيات والسياسات
الصناعية وتنمية القدرات والتدخالت اإلنامئية لسالسل القيمة
وتنقيحها وتنفيذها.
ويف عام  ،2020اكتسبت هذه الوظيفة مكانة بارزة
بشكل خاص من خالل التحليالت املنتظمة ومقاالت الرأي
اليت ِّ
تقيم آثار جاحئة كوفيد .19-وأصبحت النرشات الست اليت
صدرت عن اآلثار االجتامعية واالقتصادية جلاحئة كوفيد19-
الوثائق األكرث قراءة عىل موقع اليونيدو عىل شبكة اإلنرتنت.
وأجرت اليونيدو أيضا دراسات استقصائية عىل مستوى الرشكات
والسياسات العامة بشأن أثر اجلاحئة عىل التصنيع يف  11بلدا آسيويا
و 9بلدان أفريقية ،لالسرتشاد هبا يف إعداد املزيد من التحليالت
واملنشورات .وعقدت املنظمة عدة حلقات دراسية شبكية
وأحداث بعدية ،مبا يف ذلك سلسلة عن "مستقبل التصنيع يف عالم
ما بعد اجلاحئة" واملنتدى السنوي املعين بالعوملة والتصنيع.
ويشكل املنشور املعنون التصنيع كمحرك للرخاء
املستدام الذي أرشف املدير العام عىل حتريره مساهمة
رئيسية أخرى يف اخلطاب السياسايت يف عام .2020
العمل اإلحصائي بشأن الهدف  9من
أهداف التنمية المستدامة

المنشور:
التصنيع
كمحرك للرخاء
المستدام

واصلت اليونيدو يف عام  2020إنتاج ونرش منتجات اإلحصاءات
الصناعية العاملية ،مبا يف ذلك احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية
 ،2020واإلحصاءات العاملية بشأن التعدين واخلدمات ،2020
والتقرير الفصيل املعنون اإلنتاج الصناعي العاليم.
ويف سياق جاحئة كوفيد ،19-زادت اليونيدو من مجعها
للبيانات الشهرية عن اإلنتاج الصناعي لرصد تأثري جاحئة
كوفيد 19-عىل التصنيع وتعميم النتاجئ من خالل موجزات إعالمية

منتظمة .وساهمت اليونيدو أيضا يف تقرير جلنة تنسيق األنشطة
اإلحصائية باملنشور املعنون " How COVID-19 is changing
( ”the world: A statistical perspectiveكيف ِّ
تغي جاحئة
كوفيد 19-العالم :منظور إحصايئ).
وتضطلع اليونيدو بدور الوكالة الوصية عىل ستة مؤرشات
ذات صلة بالصناعة ضمن إطار الهدف  9من أهداف التنمية
املستدامة ،وهي تتوىل مجع البيانات وتصنيفها لفائدة قاعدة
البيانات العاملية ملؤرشات أهداف التنمية املستدامة .ووفرت
املنظمة بيانات ورسديات لتقرير األمني العام لعام  2020عن
التقدم املحرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،وتقرير أهداف
التنمية املستدامة لعام  ،2020واملخطط املرحيل ألهداف التنمية
املستدامة لعام  .2020وإىل جانب اإلبالغ املنتظم
عن أهداف التنمية املستدامة ،استحدثت اليونيدو
ِّ
معقب للصناعة فيام خيص الهدف  9من أهداف
مقالة -مؤشر
الهدف  9من
التنمية املستدامة ومهنجية تقييم التقدم املحرز حنو
أهداف التنمية
المستدامة
حتقيق الهدف  9من أهداف التنمية املستدامة
ملساعدة الدول األعضاء عىل تقييم تقدمها حنو حتقيق التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة والهدف  9من أهداف
التنمية املستدامة .ويمكن االطالع عىل هذه األدوات عرب منصة
التحليالت الصناعية.
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ويف شباط/فرباير  ،2020نرشت اليونيدو تقريرا يقدم أدلة
إحصائية عن أهمية التنمية الصناعية لرفاه السكان وحتقيق خطة
عام .2030
ويف عام  ،2020نفذت اليونيدو مشاريع للتعاون التقين لتعزيز
النظم اإلحصائية الصناعية الوطنية يف كل من االحتاد الرويس
واألردن وعامن وكمبوديا وكوبا .ودخل مرشوع إقلييم بشأن حتسني
اإلحصاءات الصناعية يف بلدان أوروبا الرشقية وآسيا الوسطى
مرحلته الثانية.
مشاركة اليونيدو في آلية تيسير التكنولوجيا
تساهم اليونيدو يف خمتلف منتديات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
يف منظومة األمم املتحدة ،مبا يف ذلك يف سياق املنتدى الرفيع
املستوى ،وجلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ،وآلية
تيسري التكنولوجيا ،وفريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعين
بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار التابع لآللية .ويف سياق اآللية،
ساهمت اليونيدو يف دليل إعداد العلم والتكنولوجيا واالبتكار
بشأن خرائط الطريق اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة وتنفيذ
"الربنامج التجرييب العاليم بشأن العلم والتكنولوجيا واالبتكار من
أجل خرائط الطريق اخلاصة بأهداف التنمية املستدامة" ،مبا يف
ذلك مرشوع جترييب يف رصبيا بالتعاون مع مركز البحوث املشرتكة
ُ
التابع للمفوضية األوروبية .وقدمت مساهامت للدعوة اليت أطلقهتا
إدارة الشؤون االقتصادية واالجتامعية باألمم املتحدة من أجل إجياد
حلول تكنولوجية ملكافحة جاحئة كوفيد 19-يف البلدان النامية،
ً
وتقرير متويل التنمية املستدامة لعام  .2020وإضافة إىل ذلك،
شاركت اليونيدو يف عدة مشاورات للخرباء ،وتولت إصدار منشورات

عن املسائل املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار والتنمية
الصناعية يف سياق جاحئة كوفيد.19-
التواصل مع مجموعة العشرين
أثناء فرتة رئاسة اململكة العربية السعودية للمجموعة ،وظفت
اليونيدو خربهتا بشأن النمو الصناعي واالقتصادي يف البلدان النامية
لتقديم مدخالت لنواجت الفريق العامل املعين بالتنمية التابع ملجموعة
العرشين ،مع الرتكزي عىل متويل التنمية املستدامة ،ودعم تدابري
ُ
التصدي جلاحئة كوفيد 19-والتعايف مهنا يف البلدان النامية ،وبناء بىن
حتتية جيدة للربط اإلقلييم .وساهمت املنظمة أيضا
يف املوجز السياسايت بشأن الهنوض باالستثامر املستدام
والرقيم يف إطار عملية منتدى مراكز التفكري
موجز سياسات
ملجموعة العرشين .وشاركت اإلدارة العليا بنشاط يف
ْ
مؤمتري قمة منتدى مراكز التفكري ملجموعة العرشين
( )T20ومنتدى شباب جمموعة العرشين ()Y20
واملنتدى الرقيم ملجموعة العرشين .وبعد أن تولت إيطاليا الرئاسة
يف كانون األول/ديسمرب  ،2020وسعت اليونيدو نطاق تواصلها
مع جمموعة العرشين من خالل االنضامم إىل فرقة العمل املعنية
باالقتصاد الرقيم وأنشطة الفريقني العاملني املعنيني بالتحوالت يف
جمال الطاقة واستدامة املناخ.

األنشطة العالمية للنهوض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة

اليونيدو في نيويورك
استدعى ظهور جاحئة كوفيد 19-والدعوة الفورية إىل هتيئة

لعرض برامج اليونيدو بشأن املدن األكرث مراعاة لالعتبارات

استجابة صحية وإنسانية واجتامعية واقتصادية ملنظومة األمم

البيئية ،والطاقة املستدامة ،والعمل عىل دعم البلدان النامية غري

املتحدة مستوى رفيعا من التنسيق بني الدول األعضاء ووكاالت

الساحلية ،والتصنيع يف العرص الرقيم.

األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها .وكان ملكتب االتصال التابع

وواصلت اليونيدو إبداء دعمها القوي السرتاتيجية األمم

لليونيدو يف نيويورك دور أسايس يف تبادل املعلومات عن املبادرات

املتحدة للشباب لعام  2030من خالل املشاركة عىل مستوى

املقررة وأفرقة العمل من أجل التنفيذ املشرتك إلطار استجابة

نائب املدير العام يف اللجنة التوجهيية الرفيعة املستوى.

األمم املتحدة.
وشارك املدير العام بنشاط يف عدة اجتامعات افرتاضية
ُ
رفيعة املستوى ،مبا يف ذلك األنشطة اجلانبية الوزارية اليت نظمت
خالل املنتدى السيايس الذي ُعقد بالكامل عن ُبعد.

كام دعم مكتب نيويورك اجلهود الرامية إىل الهنوض بالعقد
الثالث للتنمية الصناعية يف أفريقيا .وأرشكت اليونيدو ،من خالل
جمموعة أصدقاء التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة
اليت أنشأهتا وكذلك الرشاكات مع االحتاد األفريقي وجلنة األمم

واحتفل األسبوع الرفيع املستوى للجمعية العامة ،وكان
معظمه عن ُبعد ،بالذكرى السنوية اخلامسة والسبعني إلنشاء

التصنيع األفريقي .وجرى تبادل أفضل املامرسات يف جمال

األمم املتحدة ،وقدم حدثا متكررا جديدا يسىم "حلظة أهداف

التصنيع وتطوير الرشكات الناشئة ،وبدأت املناقشات لتحليل

التنمية املستدامة" .وشارك املدير العام يف أربعة أنشطة وزارية

ومعاجلة التحديات اليت تواجه الهنوض بالتحول الهيكيل.

االحتفال بالذكرى السنوية اخلامسة والسبعين إلنشاء األمم املتحدة

املتحدة االقتصادية ألفريقيا ،الدول األعضاء املحلية يف أسبوع
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وتؤكد حدة جاحئة كوفيد 19-وعواقهبا االجتامعية
واالقتصادية أهمية التعاون الدويل واملؤسسات املتعددة
األطراف الالزمة للتصدي املشرتك للتحديات العاملية.
ويف عام  ،2020احتفلت األمم املتحدة بالذكرى
السنوية إلنشاهئا قبل  75عاما هبدف التصدي بشكل
مجاعي لتحديات التنمية والسالم الدوليني .ولم تفقد
األمم املتحدة وال وكاالهتا املتخصصة مثل اليونيدو
أي قدر من أهميهتا .ومتثل األزمة تذكرة قوية باحلاجة
إىل تقاسم املسؤولية والتضامن العاليم وتقديم الدعم
للمؤسسات املتعددة األطراف .ومن بني األدوات
املتاحة لالنتعاش االقتصادي والتقدم حنو خطة ،2030
ال تزال التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة من
بني أهمها.

جلبت جاحئة كوفيد 19-أسوأ أزمة برشية ومالية يف هذا القرن
وأعمق ركود منذ احلرب العاملية الثانية .فقد شهدت الصناعة صدمات
نتيجة لتدابري االحتواء والبطالة واخنفاض الدخول اليت أدت إىل اخنفاض
اإلنفاق والطلب .وتقلص اإلنتاج بفعل إغالق املصانع أو تشغيلها دون
استخدام كامل طاقاهتا .وتسبب نقص اإلمدادات الوسيطة يف تعطل
سلسلة القيمة العاملية ،ال سيام يف النصف األول من عام  .2020وأدى
اخنفاض إنتاج الصناعة التحويلية إىل اخنفاضات يف التجارة الدولية.
كام تأثرت تدفقات االستثامر األجنيب املبارش والتحويالت املالية بشدة.
وتسببت عمليات اإلغالق يف أماكن العمل ،واخلسائر يف اإليرادات،
وحاالت اإلفالس ،وترسيح العامل يف خسائر كبرية يف الوظائف والدخل
لدى املاليني .وترضر غري املشمولني عىل حنو كاف برتتيبات العمل
الرسمية ترضرا كبريا من جراء األزمة ،مما عمق أكرث من أوجه عدم
املساواة القامئة بني اجلنسني .ويظل متويل االستجابة جلاحئة كوفيد19-
ويف نفس الوقت جتنب وقوع أزمة ديون كربى حتديا مزدوجا يواجه
العديد من احلكومات.

اليونيدو :االستجابة لألزمة وبناء مستقبل أفضل
ً
إضافة إىل تنفيذ الربامج واملشاريع اجلارية واملزمعة اليت تسهم حبكم طبيعة والية اليونيدو يف االستجابة االجتامعية واالقتصادية ،اسهتلت
اليونيدو ،اعتبارا من شباط/فرباير  ،2020أنشطة حمددة من أجل مواجهة جاحئة كوفيد 19-عىل سبيل االستعجال:
•

•
•
•
•
•
•

 الرصد وحتليل األوضاع وتبادل املعلومات ،مبا يف ذلك
املقاالت والتحليالت ومقاالت الرأي بشأن آثار جاحئة
كوفيد 19-وسبل التخفيف من حدهتا
إعداد الدراسات االستقصائية لرشكات التصنيع يف أفريقيا وآسيا
إطالق دعوة عاملية من أجل األفكار والتكنولوجيات املبتكرة
إطالق برنامج التعايف الصناعي من جاحئة كوفيد19-
 تقديم إرشادات لفائدة املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة
بشأن أمور مهنا استمرارية األعامل والتعايف
 تبادل املعارف من خالل املؤمترات واحللقات الدراسية
والدورات التدريبية عرب اإلنرتنت
 تقديم املساعدة يف جمال االستجابة حلاالت الطوارئ ،مبا يف ذلك
تقديم الدعم للحكومات يف جمال رشاء اإلمدادات احليوية

•

•
•
•

•
•

 مواءمة معايري اجلودة فيام خيص مطهرات اليدين ،وكاممات
الوجه الطبية ،ومعدات الوقاية الشخصية األخرى ،وأجهزة
التنفس الصناعي
 تنشيط التصنيع اخلفيف عن طريق إعادة توجهيه حنو إنتاج
معدات الوقاية الشخصية
 دعم إنتاج معدات الوقاية الشخصية واألجهزة الطبية
واملستلزمات األخرى واختبارها عىل املستوى املحيل
 بناء قدرات املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة ،واملنشآت
الصغرية واملتوسطة ،ورواد األعامل فيام يتعلق بالسالمة يف
أماكن العمل الحتواء العواقب االقتصادية والتكيف
مع األزمة
إدارة النفايات الطبية والتخلص من النفايات الطبية اخلطرة
 إعادة البناء بشكل أفضل :دعم االنتعاش االقتصادي حنو
اقتصادات شاملة وقادرة عىل الصمود ومستدامة بيئيا

االستعداد واالحتواء
دعم البلدان لالستعداد لمواجهة األزمة
الصحية واحتواء آثارها االقتصادية.

إطار استجابة اليونيدو
وقد ُوضع إطار اليونيدو بشأن
التصدي لألزمة :بناء مستقبل
أفضل بما يتماىش مع إطار األمم
المتحدة لالستجابة االجتماعية
واالقتصادية المباشرة لجائحة
كوفيد ،19-وهو يوجز نهج
المنظمة:

االستجابة والتكيف
دعم تكيف القطاع اإلنتاجي ،بما في
ذلك المنشآت الصغرى والصغيرة
والمتوسطة ،في مجال التصدي لألزمة،
من خالل حلول شاملة للجميع ومستدامة،
وكذلك إدارة النفايات الطبية.

التعافي واالنتقال
دعم التعافي واالنتقال نحو اقتصادات شاملة
للجميع وقادرة على الصمود ومستدامة بيئيا.

كام أسهمت اليونيدو بنشاط يف االستجابة املشرتكة ملنظومة
األمم املتحدة ،وال سيام من خالل إسداء املشورة واخلربة يف
صياغة خطط االستجابة االجتامعية واالقتصادية .وقد
شاركت مجيع مكاتب اليونيدو امليدانية بصورة ممهنجة ونشطة
يف هذه العملية املهمة ،حيث عملت مع أفرقة األمم املتحدة
ُ
القطرية بتوجيه من املنسقني املقيمني وقيادة احلكومات
املعنية .وانهتزت اليونيدو هذه الفرصة لتؤكد رضورة التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف عملية االنتعاش.
ً
وأكدت اليونيدو ،إضافة إىل وضع وتنفيذ مشاريع
ممولة من رشكاهئا التقليديني يف التمويل ،دعمها للربامج
املشرتكة مع رشكاء األمم املتحدة .وقدمت املنظمة 41
مقرتحا بشأن نداء التمويل األول لصندوق األمم املتحدة
االستئامين املتعدد الرشكاء للتصدي جلاحئة كوفيد19-
والتعايف من آثارها يف نيسان/أبريل
 ،2020و 31مقرتحا بشأن النداء الثاين
موقع شبكي:
لتقديم املقرتحات.

استجابة اليونيدو
لجائحة كوفيد19-
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XXXXX

تعزيز المعارف والمؤسسات

ّ
يوفر اإلطار الربناميج املتوسط األجل 2021-2018
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx
إرشادات اسرتاتيجية لليوني�دو وحيدد نظرية التغيري فيما
يتعلق بعمل املنظمة .ومن خالل اتب�اع نموذج قائم على
التغيري السلوكي للجهات الفاعلة ،تروي سلسلة نت�اجئ
اإلطار الربناميج املتوسط األجل قصة أداء تربط األنشطة
ُ
واملخرجات بالنواجت ونت�اجئ التأثري .وتعترب املعارف واملهارات
والقدرات املؤسسية عناصر تمكيني�ة مهمة يف نظرية
اليوني�دو للتغيري .ومن َّثم ،يدعو اإلطار الربناميج املتوسط
األجل إىل تعزيز املعارف واملؤسسات من جانب اليوني�دو،
ويشرح كيف تؤدي تدخالت املنظمة وإشراك أصحاب
املصلحة إىل تغيريات يف السلوك واملمارسات التجارية
والسياسات والتكنولوجيات واالستثمارات ،مما يسهم
يف نهاية املطاف يف تعزيز أثر التنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة واألثر الطويل األمد ألهداف التنمية
املستدامة.
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النطاق وردود الفعل
والمعارف والقدرات
تلزتم اليونيدو مببدأ "عدم ختلف أحد عن الركب" الذي يقع يف
صميم خطة عام  .2030وبالنسبة للمنظمة ،يعين ذلك أن توفر
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة فرصا متساوية وأن
تعم فائدهتا عىل البلدان والناس كافة .ويؤدي التواصل الوثيق
مع أصحاب املصلحة الرئيسيني إىل تغيريات يف السلوك وتعزيز
القدرات .كام أنه يؤدي إىل توسيع نطاق املبادرات الناجحة وتكرارها
وتكييفها واستدامهتا مبا يتجاوز املجموعات اليت تتلقى املساعدة
املبارشة .وتتواصل اليونيدو مع أصحاب املصلحة عىل مجيع
املستويات ،مبا يف ذلك احلكومات والرشكاء يف منظومة األمم املتحدة
والقطاع اخلاص ،مبا يف ذلك املنشآت الصغرية واملتوسطة ،والفئات
الرئيسية ،مثل النساء والشباب.
وقد زادت جاحئة كوفيد 19-من أوجه عدم املساواة بني
البلدان وداخلها ،وأكدت احلاجة امللحة إىل املؤسسات القوية
واحللول املبتكرة والتعاون املتعدد األطراف والشامل لعدة قطاعات.
ويف مواجهة التحديات الهائلة اليت فرضهتا األزمات الصحية
واإلنسانية واالجتامعية واالقتصادية اليت شهدها عام ،2020
وانطالقا من نظام إناميئ منتعش ،عملت كيانات منظومة األمم
املتحدة معا بشكل وثيق يف إطار استجابة مشرتك.
ً
وإضافة إىل األنشطة املبينة يف الفصل  ،7استحدثت اليونيدو
تدخالت عاملية خمتلفة ملعاجلة آثار اجلاحئة عىل اجلنسني .فعىل
سبيل املثال ،ضمت املنظمة جهودها إىل جهود منظمة الصحة
العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) ملساعدة
املشاريع اليت تقودها النساء يف مدغشقر يف إنتاج معدات الوقاية
الشخصية .وتعاونت اليونيدو أيضا مع منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة (الفاو) يف مبادرة "فرص الشباب يف أفريقيا" للتعجيل
خبلق فرص العمل للشباب من خالل األعامل التجارية الزراعية
وتنمية ريادة األعامل .وناقش منتدى مرفق تنمية التعلم واملعرفة
لعام ( 2020انظر الفصل  )3دعم الشباب يف عالم ما بعد اجلاحئة
باملهارات اخلرضاء.

حلقة عمل قبل أزمة كوفيد

وما فتئت اليونيدو ،متشيا مع واليهتا ،تدعم رواد األعامل
والرشكات وتقيم الرشاكات معهام ،مع الرتكزي عىل املنشآت
الصغرى والصغرية واملتوسطة من خالل تدخالهتا عىل املستوى
اجلزيئ .وكان هذا التعاون واخلربة ،وهام قدميا العهد ،أساسيني إلجراء
عدة دراسات استقصائية عن أثر جاحئة كوفيد( 19-انظر الفصول
وجها التعاون التقين لليونيدو َّ
 1و 3و .)6وقد َّ
وعجال من إمكانية
وضع اإلرشادات بشأن استمرارية األعامل واالنتعاش االقتصادي
(انظر الفصل .)4
ُوتعترب الرشكات حاسمة األهمية لتحقيق التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة .ذلك أن
الرشكات ،إىل جانب إمكاناهتا كمصدر للتمويل ،عبارة عن حمركات
لالبتكار والتحول .واعرتافا بذلك ،تنئش اليونيدو وتتعهد منابر
للرشاكات بني القطاعني العام واخلاص لتيسري التمويل وتبادل
املعارف وأفضل املامرسات والدراية الفنية .وقد َتعزز دور اليونيدو يف
هذا الصدد بإعالن أبو ظيب يف عام .2019

تعزيز المعارف والمؤسسات

يؤدي ذلك إلى
النهوض بـ... .

ويساهم
في ...

تحقيق الرخاء
المشترك

زيادة القيمة المضافة

زيادة العمالة

تقليل االنبعاثات

زيادة اإلنتاجية

تعزيز إدراج المنشآت الصغيرة
والمتوسطة في سالسل القيمة
تعزيز الوصول إلى المنتجات

زيادة الكفاءة

زيادة الصادرات

زيادة المنتجات الخضراء

نؤثر على نحو غير مباشر

النهوض بالقدرة
التنافسية االقتصادية

حماية البيئة

تعزيز المعارف والمؤسسات

مما يكسب
الجهات
الفاعلة ...

نقدم الدعم
إلى ...

االستثمارات
المقترحات ،التمويل ،الدعم

السياسات والمعايير
التطوير ،االعتماد

ّ
التوسع
تكرار المشاريع وتعميمها

الحوكمة
بناء المؤسسات وتنسيق عملها

المعارف

األشخاص
والشركات والمؤسسات

القدرات والمهارات

الحكومات والجهات
الفاعلة العالمية

نستخدم الموارد بكفاءة ونبرمج عملية التكامل وتوسيع نطاق النتائج

نتحكم باألمر

ً
نعمل معا
على إحداث
تغيير في
السلوكيات في
مجال ...

نؤثر على نحو مباشر

الممارسات التجارية
الممارسات ،المنتجات ،الشركات الناشئة

التكنولوجيا
التطوير ،االعتماد

ً
ً
يعد تعزيز المعارف والمؤسسات ركنا مركزيا في نظرية اليونيدو للتغيير واإلطار المتكامل بشأن النتائج واألداء :فتعزيز المعارف والقدرات والمهارات
ِّ
يمكن من إحداث التغيير التحويلي نحو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة
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ويمثل بناء القدرات جوهر تدخالت اليونيدو ،وله إمكانات
كبرية يف إحداث زيادة يف االستدامة والقدرة التنافسية والكفاءة
واإلنتاجية ،إىل جانب حتسني بيئات العمل وممارسات األعامل
التجارية .وهذا يؤدي يف كثري من األحيان إىل التكرار والتعميم،
كام هو احلال يف هنج نظام إدارة الطاقة املستخدم يف برنامج كفاءة
الطاقة الصناعية .ووفقا لتقييم أجري مؤخرا ملرشوع الربنامج الدويل
للتثقيف البييئ يف كولومبيا ،يرى  71يف املائة من رواد األعامل
الذين شملهتم الدراسة االستقصائية احتامال ما بني متوسط وكبري
لتكرار الهنج وتوسيع نطاقهُ .ويعترب تعزيز النظام اإليكولويج املعياري
والقدرات داخل املؤسسات ،وكذلك تبادل املعارف من خالل تلك
املبادرات ،من العوامل التمكينية األساسية يف محاية البيئة وحتقيق
الرخاء املشرتك والهنوض االقتصادي.

•

•

•

•

•

حفز التغير السلوكي لتمكين التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة وتوسيع نطاقها
تستند مساهمة اليونيدو يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة إىل هنج متكامل للخدمات
جيمع بني التعاون التقين واخلدمات التحليلية واخلدمات االستشارية
واملهام املعيارية ووظائف االجتامعاتُ .وي ِنتج هذا الهنج تغيريات
مفيدة يف املامرسات والسلوكيات ،وذلك أساسا من خالل تعزيز
املعارف واملؤسسات يف املجاالت التالية:

إدخال حتسينات عىل ممارسات األعامل التجارية من جانب
الرشكات ،مبا يف ذلك اعتامد أفضل املامرسات واملعايري،
وكذلك تطوير منتجات جديدة أو إنشاء رشكات ناشئة
استحداث تكنولوجيات جديدة ،ونقل التكنولوجيات
ُ
واعتامدها ،عىل مستوى الرشكات واملستوى القطري عىل
السواء
التغريات يف تدفقات االستثامر العام واخلاص من خالل
وضع املقرتحات االستثامرية واالستفادة من التمويل لألعامل
واملشاريع
قيام مقرري السياسات بوضع السياسات واملعايري ذات
الصلة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة
واعتامدها وتنفيذها
التغيريات يف احلوكمة ،من خالل تعزيز األوضاع املؤسسية
وحتسني آليات التنسيق

وتبني التجربة أن اجلمع املهنيج بني تلك التغيريات رشط
مسبق شائع لنجاح تكرارها وتوسيع نطاقها ،مما يؤدي إىل تغيري دائم
وحتوييل حنو التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وحتقيق
خطة عام .2030
َ ُّ
ُوتعد مبادرة اليونيدو بشأن الطاقة املستدامة من أجل
الصناعات مثاال جيدا عىل الكيفية اليت ميكن هبا لبناء القدرات
أن يؤدي إىل التغيري السلوكي املنشود .ويسعى هذا الهنج املتكامل

تعزيز المعارف والمؤسسات

والكيل إىل تشجيع اعتامد ممارسات وتكنولوجيات الطاقة النظيفة
من خالل اجلمع بني املشاريع التجريبية ذات اإلمكانات العالية من
حيث تكرارها وتوسيع نطاقها ،والتدخالت املتعلقة بالسياسات يف
املجاالت املؤسسية واملرصفية وغريها من املجاالت ذات الصلة من
أجل هتيئة بيئة سوقية متكينية.
ويؤدي الدعم احلكويم ،من خالل التدابري املالية والقانونية
والسياساتية املناسبة ،دورا حاسام من خالل املساعدة عىل االستفادة
من االستثامرات اخلاصة وضامن فعالية هذه التدخالت.
ُ
ويجسد الطلب املزتايد عىل برنامج الرشاكة القطرية جناح
مثل ذلك الهنج املتكامل الذي حيفز االستثامرات العامة واخلاصة
الكبرية ،ويحسن التنسيق ،ويعزز الرشاكات .فعىل سبيل املثال،
ُ
يشري التقييم الهنايئ املستقل لربنامج الرشاكة القطرية يف إثيوبيا
( )2019-2015إىل ختصيص احلكومة مبلغ  520مليون
دوالر للمناطق التجريبية األربع من أجل بناء املجمعات الزراعية
الصناعية املتكاملة .ويشكل هذا املبلغ الكبري املخصص لقطاع
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جتهزي املنتجات الزراعية حنو  40يف املائة من إمجايل احلجم املايل
ُ
لربنامج الرشاكة القطرية البالغ  1.3بليون دوالر ،وهو يبني امتالك
ُ
احلكومات القوي لزمام برنامج الرشاكة القطرية .وحتظى آلية
التنسيق الرفيع املستوى بني الوزارات بتقدير كبري من أصحاب
املصلحة ،وهي تكرس الشعور بامللكية لدى العديد من الوزارات
والرشكاء يف التنمية .كام تنطوي املجمعات الزراعية الصناعية
ُ
لربنامج الرشاكة القطرية عىل بعد شمويل قوي ،إذ أهنا مصممة ليس
فقط لتوفري اآلالف من فرص العمل يف املناطق الريفية للسكان
الشباب ،وال سيام الشابات ،بل أيضا لربط الصناعة الزراعية
بعرشات اآلالف من أصحاب احليازات الصغرية.
ومتشيا مع مبادئ اإلدارة وأدوات التخطيط اجلديدة لإلطار
الربناميج املتوسط األجل  2021-2018واإلطار املتكامل بشأن
النتاجئ واألداء َّ
املحدث مؤخرا ،تواصل اليونيدو التشديد عىل تعزيز
املعارف واملؤسسات ،وتكامل وظائفها األساسية ،وتوسيع نطاق
عملياهتا لتحقيق أثر أكرب.
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ُ
برنامج الشراكة القطرية

الملكية
الوطنية

شراكة مع أصحاب
مصلحة متعددين

قطاعات ومجاالت
صناعية ذات أولوية

تيسير استثمار القطاعين
العام والخاص

اإلطار
التحليلي

مستوى
أثر البرنامج

السمات الرئيسية

بدأ تشغيل برنامج الشراكة
ُ
القطرية ألول مرة في عام ،2014
وشملت المرحلة التجريبية
من هذا البرنامج كال من إثيوبيا
وبيرو والسنغال وقيرغيزستان
وكمبوديا والمغرب .وفي عام
 ،2019شرعت اليونيدو في صوغ
ُ
برامج شراكة قطرية جديدة
مع رواندا وزامبيا وكوت ديفوار
ومصر .وفي عام  ،2020أصبح
ُ
برنامج الشراكة القطرية الخاص
بجمهورية تنزانيا المتحدة
ُ
أحدث برامج الشراكة القطرية
المعتمدة ألغراض التنمية.
وسيتوسع البرنامج في المستقبل
تدريجيا ليشمل بلدانا إضافية.

الوضع في عام 2020
التنفيذ
إثيوبيا

بيرو

السنغال

كمبوديا

المغرب

مجاالت التركيز :تجهيز
األغذية الزراعية
• المنسوجات والمالبس
• الجلود والمنتجات
الجلدية

مجاالت التركيز :الجودة
واالبتكار • تطوير
سالسل القيمة
والمنشآت • إنشاء
المجمعات والمناطق
الصناعية المستدامة

مجاالت التركيز :تطوير
السياسات الصناعية
• إنشاء المجمعات
الزراعية • إنشاء
المنصات الصناعية
المتكاملة • مركز إقلييم
للتعدين • إنشاء المناطق
االقتصادية الخاصة
وإصالح حزمة الحوافز

مجاالت التركيز:
تطوير سالسل القيمة
الزراعية ،بما في
ذلك الروابط بقطاع
السياحة • التنويع
الصناعي واالبتكار
وتنمية المناطق
االقتصادية الخاصة

مجاالت التركيز :إنشاء
مناطق صناعية
• األعمال التجارية
الزراعية • قطاع
الطاقة • االقتصاد
الدائري • الصناعة 4.0
• التجارة اإللكترونية

البرمجة

جمهورية تنزانيا
المتحدة
تجري صياغة قطاعات
ومجاالت التركيز بما
يتماىش مع خطة التنمية
الوطنية ،تحت قيادة
الحكومة وبالتشاور مع
الشركاء في التنمية.

رواندا

زامبيا

قيرغيزستان

كوت ديفوار

مصر

مجاالت التركيز المبدئية:
تجهيز األغذية الزراعية:
المجمعات الزراعية
والصناعية المتكاملة
• تنمية سالسل قيمة
الثروة الحيوانية
• المالبس • الثورة
الصناعية الرابعة

مجاالت التركيز :تحسين
البيئة السياساتية
• تنمية المهارات
الصناعية • تعزيز
الصناعات التحويلية
وإضافة القيمة إلى
السلع األولية

مجاالت التركيز:
قطاع الطاقة •
تجهيز المنتجات
الزراعية • مواد البناء،
المنسوجات والمالبس
• السياحة

مجاالت التركيز
المبدئية :رأس المال
البشري ونوع الجنس
• االستثمار والتمويل
• صناعة تنافسية
ومبتكرة ومستدامة،
من خالل السياسات
الصناعية والمناطق
الصناعية • تطوير
سالسل القيمة •
االقتصاد الدائري،
وعمليات اإلنتاج
النظيف ،والطاقة
المستدامة • تطوير
سالسل القيمة
ا إل قليمية

مجاالت التركيز:
السياسات والحوكمة
الصناعية • ترويج
االستثمار • الصناعة
الخضراء • المدن
الذكية والمجمعات
الصناعية المستدامة
• سالسل القيمة
• تعميم الثورة
الصناعية الرابعة

ُ
القطرية ،بوصفها ُ ُنجا َّ
مصممة
وواصلت برامج الرشاكة
خصيصا ومتكاملة وترتكز عىل الرشاكات ،تقديم املساعدة
التقنية واخلدمات التحليلية واالستشارية وخدمات االجتامعات يف
إثيوبيا وبريو ورواندا وزامبيا والسنغال وقريغزيستان وكمبوديا وكوت
ديفوار ومرص واملغرب .ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2020أصبح
ُ
برنامج الرشاكة القطرية اخلاص جبمهورية تزنانيا املتحدة أحدث
ُ
برامج الرشاكة القطرية ،حبيث توسعت احلافظة لتشمل  11بلدا.
ُ
وتدعم برامج الرشاكة القطرية البلدان لالستعداد جلاحئة
كوفيد 19-واالستجابة لها والتعايف مهناُ .ووضعت خطط للطوارئ
للهنوض بالتنفيذ والربجمة مبا يتامىش مع خطط االستجابة الوطنية
واألولويات املستجدة .ومن خالل العمل مع النظراء الوطنيني
والرشكاء يف التنمية ،يساعد الدعم التحلييل والتقين الذي تقدمه
اليونيدو عىل التخفيف من آثار األزمة وإعادة تشغيل االقتصاد.

ُ
ويف عام  ،2020استكمل أول تقييم مستقل لربنامج
ُ
الرشاكة القطرية يف إثيوبياُ .وت ِربز النتاجئ متسك احلكومة القوي
بالربنامج وجناحه يف اجلمع بني الرشكاء واخلربات واملوارد ،وال سيام
من أجل تنمية الصناعات الزراعية واملشاريع الصناعية الرئيسية
ُ
ذات الصلة .كام يضطلع برنامج الرشاكة القطرية بدور رئييس يف
تعزيز التنسيق بني الوزارات من أجل التنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة.
ولالستفادة من الدروس املستقاة ،بسطت
املنظمة عملياهتا الداخلية من خالل تنقيح املبادئ
ُ
التوجهيية لربنامج الرشاكة القطرية ،واختذت تدابري
موقع شبكي:
لتعزيز دور املكاتب امليدانية طوال دورة برنامج
برنامج اليونيدو
ُ
للشراكات القطرية
الرشاكة القطرية.
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تحقيق الرخاء المشترك
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ال يزال غالبي�ة فقراء العالم يعيشون يف املناطق الريفية
اليت تفتقر إىل البىن التحتي�ة األساسية وفرص العمل
وي َّ
بأجرُ .
رجح أن تعمل النساء والشباب واملشردون يف
األنشطة غري الرسمية املتدني�ة األجر ،أو أن يعجزوا عن
احلصول على فرص العمل املثمر .وتشجع اليوني�دو النمو
الشامل واملستدام بتيسري تقاسم فوائد الرخاء على حنو
أكرث مساواة .وتعتمد بلدان نامية عديدة اعتمادا كبريا على
الزراعة كدعامة أساسية القتصاداتها .ولذلك ،تساعد
املنظمة البلدان على تعزيز الصناعة الزراعية وتطوير
سالسل القيمة ،مع الرتكزي بصفة خاصة على املنشآت
الصغرية واملتوسطة وعلى الفئات الضعيفة .ويؤدي الفقر
أيضا إىل تدين قدرة املجتمعات املحلية الضعيفة على
الصمود أمام الكوارث الطبيعية وتلك اليت هي من صنع
اإلنسان .ولذلك ،تساعد اليوني�دو جهود تعايف املجتمعات
املحلية اخلارجة من أزمات من خالل إعادة قدراتها
اإلنت�اجية وبن�ائها من جديد.
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التوسع في الحرف التونسية لتحقيق استقرار الدخل وتوفير
فرص عمل جديدة

األعمال التجارية الزراعية
والتنمية الريفية

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

يواجه املزارعون التحدي املتمثل يف مضاعفة اإلمدادات الغذائية
العاملية حبلول عام  2050لتلبية الطلب املزتايد .بيد أن العديد
من صغار املزارعني يعانون هم أنفسهم من انعدام األمن الغذايئ.
ذلك أن املحصول ميكن ،مبجرد حصاده ،أن يتلف أو ُيدر ،ال سيام
يف املجتمعات الريفية حيث يفتقر املنتجون إىل اآلالت واملعرفة
والروابط املطلوبة للحفاظ عىل الغذاء ،وإضافة القيمة ،وتوسيع
نطاق الوصول إىل األسواق .وملساعدة املزارعني واحلرفيني وصغار
املصنعنيُ ،ت ِّ
درب اليونيدو أفراد املجتمع عىل االستدامة واإلنتاجية
وسالمة األغذية .ويتوىل هؤالء املتدربون بدورهم تثقيف اآلخرين.
كام تقدم املنظمة األدوات والتدريب لألعامل التجارية الزراعية غري
الغذائية حىت يتسىن للمنتجات أن تفي باملعايري اإلقليمية والدولية
ومن َّثم تتمكن من املنافسة يف األسواق األكرب.

ُيعترب االستقرار يف قطاع احلرف اليدوية أمرا ال غىن عنه للحفاظ
عىل سبل عيش احلرفيني يف الريف التونيس .ويعمل معظم الناس
بصورة غري رسمية ،ومتثل النساء مثانية أعشار العاملني .ويعتمد هؤالء
عىل املبيعات للسياح ،الذين كادوا خيتفون مع قدوم اجلاحئة .وعالوة
عىل ذلك ،بالنظر إىل أن معظم املامرسني مسنون ،فإن تونس معرضة
خلطر فقدان هذه املعارف الثقافية إذا لم جيتذب هذا القطاع املزيد
من الشباب.
ويتوىل مرشوع "تونس املبدعة" ،الذي ميوله االحتاد األورويب
وإيطاليا ،تنشيط جمتمع احلرفيني من خالل اجلمع بني احلرفيني
واملؤسسات احلكومية وغريها من املؤسسات ،وتقديم الدعم
ِّ
واملسوقني
واخلربة .كام أنه يربط احلرفيني باملستشارين التجاريني
ِّ
واملصممني .ولتصميم خط إنتاج هذا العام ،مجع املرشوع 12
مصمام تونسيا ،واثنني من مستشاري التصميم الدوليني ،وطالبا يف
كليات الفنون اجلميلة .ويسعى هؤالء إىل حتقيق التوازن بني احلفاظ
عىل الرتاث الثقايف التونيس وحتديث املنتجات جلذب املشرتين
العامليني املتطورين.
وتضم سبع جمموعات ،لكل مهنا حرفة خاصة هبا ،أكرث من
 400من احلرفيني أو املجموعات احلرفية .وتشمل أعاملهم الفخار،
ومنتجات عشبة احللفا ،وأدوات املائدة النحاسية ،واأللياف النباتية
املنسوجة ،واملنسوجات التقليدية ،والسجاد الصويف ،واملالبس غري
الرسمية .ويف جمال األزياء واملنسوجات ،يقل عمر نصف احلرفيني
عىل األقل عن  35عاما.

تحقيق الرخاء المشترك
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ويساعد مرشوع "تونس املبدعة" عىل حتسني جودة املنتجات
وربط املجموعات مبراكز التدريب املهين واجلامعات ورابطات
األعامل .ويف السنوات املتبقية من التنفيذ ،سينئش
املرشوع مراكز إبداعية لتوفري مساحة ورش عمل،
ومعامل تصنيع ،ومكتبات.
موقع شبكي:
تونس المبدعة

تحسين الكفاءة في منغوليا لزيادة
جودة منتجات الصوف والجلود
واللحوم
تصب تربية احليوانات يف صميم الزراعة املنغولية ،ومع ذلك يتسم
الرعاة بالفقر يف الغالب .ونظرا النعدام كفاءة أساليب معاجلة
ُ
الصوف واجللود ،فإن املواد اخلام اليت ينتجوهنا ال تستخدم بالقدر
املنشود .ويمكن لتحسني نوعية الصوف واجللود أن يزيد من دخول
هؤالء الرعاة.
ُ َّ
ويتيح مرشوع ميوله االحتاد األورويب وينفذ باالشرتاك مع منظمة
األغذية والزراعة للرعاة العمل باملقصات اآللية .ويف إطار مرشوع
جترييب ،دربت اليونيدو أكرث من  60امرأة ورجال .وباستخدام
املقصات اآللية اجلديدة ،قلص املتدربون وقت القص من 20-15
دقيقة باملقصات التقليدية إىل أقل من دقيقتني لكل خروف.
وقلصوا حجم الهدر ،وأصبح الصوف أكرث نظافة واتساقا ،وزاد
وزنه بنسبة تصل إىل  50يف املائة .وعالوة عىل ذلك ،ظلت األغنام
أكرث هدوءا أثناء القص .وتعتمد وزارة الزراعة الغذائية والصناعات
اخلفيفة هذه التكنولوجيا ،وهي ختطط لتوسيع نطاقها من خالل
تدريب  1 500قاص آخر يف صيف عام  .2021وسيخدم هؤالء
َّ
املدربون تعاونيات الرعاة يف  300قرية يف مجيع أحناء البلد.
كام حسنت منغوليا من نوعية اجللود لدهيا بتحسني طرق
ذحب املاشية وتنظيف اجللود ،مما جعل اجللود أكرث قابلية للتسويق
بالنسبة إىل املشرتين الذين ينتجون األحذية واحلقائب .كام تتوىل
اليونيدو تدريب الرشكات للحصول عىل شهادة اإلرشاف البييئ ،مما
سزييد من قيمة جلود تلك الرشكات يف سالسل التوريد العاملية.
ويكمن هدف آخر للمرشوع يف التخلص التدرييج من الذحب
يف احلقل واالستعاضة عنه بنظام صناعي مستدام
يضمن سالمة األغذية ،ويقلل من الطلب عىل العامل،
ويمتثل للمعايري الوطنية والدولية ،مما يزيد من متكني
فيديو:
تصدير منتجات اللحوم .وفيام خيص االستدامة عىل
تحسين جودة
الصوف
املدى الطويل ،تتسم التكنولوجيات املستخدمة
بكوهنا ميسورة التكلفة وقابلة للتوسع ومتاحة حمليا.

النساء والشباب في األنشطة اإلنتاجية

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

يعمل العديد من النساء والشباب يف منشآت جتارية صغرية
أو يف القطاع غري الرسيم ،ويفتقرون إىل املرشدين والشبكات
ِّ
واملستثمرين الذين ميكنوهنم من االزدهار .وقد تكون لدهيم الطاقة
والدافع واألفكار ،بيد أن املجتمعات غالبا ما تغفل مساهامهتم.
ونظرا ملحدودية خربة الشباب من رواد األعامل عموما ،فإهنم
غالبا ما يبدون أقل جاذبية للمستثمرين .وتساعد اليونيدو
عىل هتيئة بيئة متكينية ،وتقديم املشورة يف جمال السياسات يف
القطاعات اليت تنطوي عىل إمكانات كبرية من حيث النمو
وإجياد فرص العمل ،واحلصول عىل فرص التمويل واالستثامر،
واكتساب املهارات التقنية واملهنية ومهارات تنظيم املشاريع
اليت تساعد النساء والشباب عىل االخنراط يف القوة العاملة وحتقيق
التقدم فهيا.
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زيادة الفرص الزراعية في مصر

يعاين نصف سكان الريف يف صعيد مرص ،إىل جانب ثلث سكان
املدن ،من الفقر .وتتسم الصناعة التحويلية مبحدوديهتا ،وال
يالحظ الشباب وجود صلة تذكر بني التعليم وفرص العمل .وقد
عاجلت اليونيدو هذه املسائل مببادرات حسنت النوعية يف الزراعة
والصناعات التحويلية الصغرية ،مما أثار أيضا روح اإلبداع
لدى الشباب.

بلغ عدد المستفيدين نحو  5 000شخص ،منهم  43في المائة
من النساء و 39في المائة من الشباب
ضاعف مزارعو
اللوف أرباحهم
اعتمد  90في المائة من مربي الماشية
ممارسات أفضل لرعاية الحيوانات ،مما
ضاعف كمية الحليب المنتج
تعلمت  300امرأة كيفية الحد
من التعرض لمبيدات اآلفات
َّ
خفض أصحاب الدواجن التكاليف بنسبة
 40في المائة ،وزادوا أسعار البيع بنسبة

 30في المائة

وقد حفز مرشوع مدته ثالث سنوات ،متوله سويرسا،
املزارعني واحلرفيني وصغار املنتجني والطالب الزراعيني لألخذ
مبامرسات زراعية فعالة يف جمال تربية احليوانات والبستنةُ .ود ِّر َب
حنو  2 300مزارع عىل ممارسات جديدة تؤدي إىل زيادة اإلنتاجية
وارتفاع الدخول .وحرض ما يزيد عىل  2 500طالب يف برامج
التدريب املهين والتقين فصوال دراسية تضمنت دروسا تعزز عقلية
ريادة األعامل.
كام شجع املرشوع املستفيدين عىل تنويع األنشطة عىل طول
سالسل قيمة املحاصيل البستانية ،وساعد النساء ذوات الوضع
َّ
الهش عىل تعزيز املشاريع الزراعية املتناهية الصغرَ .وتعلم بعض
املشاركني زراعة الشتالت لفائدة احلضانات اليت تزود املزارعني
املحليني بنباتات الطامطم واخليار والبطيخ .وضاعف مزارعو اللوف
أرباحهم من خالل حتسني جودة املنتجات .وحصلت ورشتان
ّ
لتجهزي اللوف عىل آالت جديدة لتقطيع القرع إىل منتجات محام
ذات قيمة مضافة تباع للزبائن املحليني وجتار اجلملة عىل حد سواء.
وتعلمت مثانامئة امرأة كيفية حتسني أعامل الدواجن يف الفناء اخللفي،
مما مكن أصحاب األرساب من خفض التكاليف بنسبة  40يف
املائة وزيادة األرباح .وبمساعدة من حمطة حبثية ،جيري تسجيل نوع
من البصل املحيل لدى وزارة الزراعة حتت اسم "جزية سبعيين".
ومن شأن احلصول عىل هذا االسم الرسيم اجلديد توفري مزية يف
تسويق البصل.

تحقيق الرخاء المشترك

ويشجع املرشوع أيضا عىل املامرسات املراعية للبيئة .وتعلمت
ثالمثائة امرأة كيفية احلد من التعرض ملبيدات اآلفات ،ومحاية
األطفال وجتنب التلوث الغذايئ .ودربت اليونيدو مع رشكاء حمليني
 100من عامل رش مبيدات اآلفات الذين باتوا مؤهلني للعمل يف أي
مكان يف مرص.
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ويوفر املركز اجلديد نقطة بيع للقطاع غري الرسيم .ويمنع عامل
التخلص من النفايات اإللكرتونية الناس من ريم أنابيب أشعة
الكاثود عىل الطرق واجلداول داخل موقع املرشوع .ويعالج العامل
 50ألف أنبوب ،ويبقوهنا خارج النظام اإليكولويج
الطبيعي .ويف العام القادم ،تعزتم اليونيدو إنشاء مرفق
آخر للنفايات اإللكرتونية مع رشكاء حمليني.

تقليل النفايات السامة يحسن السالمة

قصة مشروع

والدخل في الفلبين

يف مدينة كالوكان يف الفلبني ،يتعرض األطفال املعدمون خلطر
املرض واإلصابة أثناء نبشهم مقلب القاممة املحيل حبثا عن
اإللكرتونيات .ويلقي هؤالء بأنابيب أشعة الكاثود السامة املزنوعة
من أجهزة التلفاز إىل اخلور لعدم متكهنم من بيعها .ويحتوي كل
أنبوب عىل ما بني  2كيلوغرام و 3كيلوغرامات من الرصاص.
ويلتقط آباؤهم بدورهم أجهزة التلفاز والهواتف املحمولة وأجهزة
احلاسوب املهملة دون أن يكونوا قد تلقوا تدريبا عىل السالمة أو
استخدام معدات الوقاية.
وقد أضفت اليونيدو ،مع رشكاهئا وبتمويل من مرفق البيئة
العاملية ،الطابع الرسيم عىل هذا العمل ،من خالل حتسني السالمة،
وحتقيق استقرار الدخل ،ومكافحة عمل األطفال .وافتتحت املنظمة
مركزا جلمع النفايات اإللكرتونية وتفكيكها يف مرفق سابق السرتداد
املواد تربعت به احلكومة املحلية .وأصبح العامل يرتدون املالبس
الواقية ،ومأذونا لهم بتفكيك اإللكرتونيات .وتوفر رشكة عريقة يف
جمال النفايات اإللكرتونية التدريب وتشرتي املواد القابلة إلعادة
التدوير .وتقدم رشكة اتصاالت وطنية التأمني الصيح املجاين.

أمن اإلنسان وإعادة التأهيل
بعد األزمات

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

كثريا ما يكون احلرمان االقتصادي يف صميم حاالت األزمات .ويف
أعقاب احلروب أو االضطرابات السياسية أو املرض أو الكوارث
الطبيعية ،يؤدي الفقر والهتميش االقتصادي إىل العنف واليأس،
ويهدران رأس املال البرشي .ويف السنوات األخرية ،ازدادت
املخاوف بشأن األمن البرشي ،حيث غادر ماليني الناس ديارهم
هربا من الرصاعات والعنف وعدم االستقرار االقتصادي والسيايس
والكوارث املرتبطة بتغري املناخ .ويف سياق التصدي للتحديات اليت
تواجه سبل كسب الناس رزقهم ومتتعهم بالكرامة ،تبين اليونيدو
القدرة عىل الصمود يف وجه األزمات وتساعد األشخاص املترضرين
من تلك االضطرابات عىل تنمية املهارات اليت تسمح لهم بأن يكونوا
منتجني وأن يستعيدوا االستقرار.

دعم المنشآت التجارية الصغيرة في الصومال كي
تزدهر رغم جائحة كوفيد19-
أدى الزناع يف الصومال الذي يزيد عمره عىل عقدين من الزمن إىل
تقويض البنية التحتية االقتصادية .ويعتمد معظم سكان احلرض عىل
جتارة الكفاف واملشاريع املتناهية الصغر .ولدعم الصناعة واألعامل
التجارية ،أنشأت اليونيدو أربع وحدات لتنمية املشاريع بتمويل
من إيطاليا والصندوق االستئامين املتعدد الرشكاء للتصدي جلاحئة
كوفيد 19-والتعايف من آثارها من أجل الصومال .وتضم
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الوحدات  30خبريا ،مبن فهيم ِّ
مدربون يف جمال تنمية مهارات ريادة
األعامل ،ومستشارون يف قطاع األعامل ،وخرباء يف تشجيع االستثامر،
ِّ
ومدربون عىل املهارات .ويف عام  ،2020قدم املرشوع الدعم إىل حنو
 200مؤسسة يف الصومال ،مع تقديم اإلرشادات والدعم بشأن مواضيع
ترتاوح بني إدارة املخزون والوصول إىل التمويل واآلالت احلديثة.
َ
ولتسهيل اقرتاض األموال ،تشارك املرشوع مع بنك الصومال
الدويل لتمويل تسهيالت ائتامنية بقيمة  1,2مليون دوالر .ويف إطار
هذه التسهيالتَّ ،
تقدم قروض للمشاريع الصغرى بقيمة ترتاوح بني
 500دوالر و 5 000دوالر ،وقروض استثامرية صناعية تصل إىل
 100 000دوالرُ .ويعترب املرشوع شاهدا عىل اجلهود اليت يبذلها
الصومال لالنتقال من وضع متلقي اإلغاثة واملعونة اإلنسانية إىل
وضع استئناف النمو االقتصادي والتنمية لديه.
ويف عام  ،2020عمل البنك الدويل ومؤسسة التمويل الدولية
واليونيدو معا يف عدد من األنشطة ،مبا يف ذلك إجراء دراسات
استقصائية يف آب/أغسطس وكانون األول/ديسمرب ،لقياس أثر
جاحئة كوفيد 19-عىل املنشآت الصغرية واملتوسطة يف مجيع أحناء
ُ
الصومال .واعتربت عالقة اليونيدو املوثوقة بالرشكاء احلكوميني
بالغة األهمية .وأعربت األفرقة التقنية التابعة للبنك الدويل ومؤسسة
التمويل الدولية عن تقديرها لدور اليونيدو يف مجع املعلومات من
 550مستفيدا صوماليا لم يكن من املمكن الوصول إلهيم لوال ذلك.

التدريب على النجارة يساعد ليبيريا على توفير
فرص العمل للشباب من الجنسين
عىل الرغم من احلرب األهلية اليت استمرت عىل مدى  13عاما
واخلسائر واالضطرابات النامجة عن وباء اإليبوال ،بدأت ليربيا
يف استعادة عافيهتا .وجتدر اإلشارة إىل أهنا انتقلت من حكومة
دميقراطية إىل أخرى .بيد أن الصناعات االستخراجية الدولية اليت
هتيمن عىل االقتصاد ال ترتك سوى فرص عمل قليلة ،ال سيام بني
الشباب ،للعامل غري املهرة وشبه املهرة الذين يعيشون خارج مناطق
امتيازات الرشكات.
وتساعد اليونيدو ،بتمويل من اليابان ،عىل حتقيق االستقرار
يف املجتمعات املحلية من خالل توفري التدريب املتقدم للنجارين
املحنكني .ثم يقوم هؤالء النجارون بتدريس النجارة األساسية ،إىل
جانب الرياضيات املفيدة ،للشباب الذين تويص هبم نقابة النجارين
وقادة القرى .وعىل الرغم من الرأي السائد بأن النجارة هي للرجال،
َّ
متكن املرشوع من حتقيق مشاركة نسائية بنسبة  23يف املائة.

ويستخدم املرشوع اخلشب املطاطي املسزترع ،وهو منتج فرعي
إلنتاج املطاط .ويسهم استخدام اخلشب املطاطي بشكل غري مبارش
يف محاية الغابات املطرية حيث يعمد جتار األخشاب إىل قطع أشجار
املاهوجين بطريقة غري مرشوعة الستخدامها يف صنع األثاث .وقد
أسهم املرشوع يف إذكاء الوعي باحلاجة إىل وضع سياسة وطنية لتعزيز
هذا اخلشب املستدام.
وقد وفرت إحدى املتدربات املتخصصات يف إصالح األبواب
عمال للنساء األخريات أيضا .وقال إدواردو موريرا ،املستشار الفين
للمرشوع،

ˮ

إهنا واحدة من آمالنا الكبرية يف حتطيم
فكرة أن املرأة جيب أال تعمل يف النجارة،
وأن النجارة من أعامل الرجل”.
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ءئءء

استراتيجية اليونيدو للتعامل مع حاالت ما بعد النزاعات/األزمات

كثريا ما تؤدي الزناعات واألزمات ،مبا فهيا الكوارث

ُّ
َوتواصل تشكلها خالل جاحئة كوفيد .19-ويشمل هذا الهنج

الطبيعية ،إىل ختفيضات كبرية يف التنمية الصناعية والعاملة.

املراحل الثالث للتأهب واالستجابة والتعايف يف حاالت ما بعد

وقد دأبت اليونيدو ،عىل مدى العقدين املاضيني ،عىل تكريس

األزمات ،ومرحلتني من مراحل التعايف املبكر وإعادة اإلعامر يف

اهتامم كبري حلاالت الهشاشة تلك والفرص غري املتوقعة اليت تنجم

حاالت ما بعد الزناع .وهي تعطي األولوية لتحقيق االستقرار يف

عن االضطرابات إلدخال إصالحات يف السياسات اخلرضاء

سبل العيش وبناء القدرة عىل الصمود ،والتنسيق مع رشكاء األمم

والتكنولوجيات اجلديدة يف مرحلة مبكرة من عملية إعادة البناء

املتحدة ،والدعم التحلييل بشأن سالسل التوريد ،وإعداد ورقات

والتأهيل واالنتقال.

موقف وإرشادات للحكومات بشأن السياسات واالستثامرات

ويف عام  ،2020وضعت اليونيدو اسرتاتيجية جديدة
لتعزيز وإدماج الدعم املقدم إىل الدول األعضاء .واستندت
ُ
االسرتاتيجية إىل توصيات تقييم مستقل أجري يف عام ،2015

وعمليات التخطيط .وهي تركز عىل أكرث املناطق اجلغرافية
واملجموعات املعرضة للخطر ،مثل املرشدين داخليا والالجئني
والنساء والشباب ،وكذلك املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة.
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المهارات الصناعية الموجهة نحو الطلب في االقتصادات الناشئة

الشراكات اإلنمائية بين القطاعين العام واخلاص يف إطار مرفق تطوير التعلم واملعرفة من أجل تمكين املرأة يف قطاع النقل التجاري يف إثيوبيا

ما يقرب من ثلث شباب العالم البالغ عددهم  1,8مليار شخص
يف االقتصادات النامية بال عمل .وتنشأ هذه البطالة الواسعة
االنتشار جزئيا عن عدم التطابق املزتايد بني مهارات الباحثني عن
عمل واملهارات اليت حيتاجها أصحاب العمل الصناعيون .وتواجه
برامج التدريب املهين والتقين صعوبات يف إعداد طالهبا للحياة
العملية عندما تعاين من نقص التمويل ،أو عندما ال تواكب النظام
اإليكولويج الصناعي الذي يتسم برسعة التغري.
ويعمل مرفق تطوير التعلم واملعرفة ،منذ تأسيسه يف عام
 ،2012عىل سد الفجوة يف املهارات الصناعية .ويتعاون املرفق،
الذي أنشأته اليونيدو والوكالة السويدية للتعاون اإلناميئ الدويل ،مع
الرشكاء التجاريني من أجل إنشاء أو حتسني أكادمييات ومراكز
التدريب الصناعي املحلية اليت ُت ِع ُّد الشباب لشغل الوظائف
املتاحة يف املؤسسات املحلية.
ويقدم املرفق التدريب من خالل االستثامرات املشرتكة من
القطاعني العام واخلاص لدعم املدربني عىل املهارات .وترتاوح املشاريع
بني دورة ملشغيل احلفارات يف ليربيا بدعم من كوماتسو ،إىل تدريس إدارة
املياه للمهنيني يف املغرب بدعم من فيستو ديداتيك وإيون رياليت.
ورغم وجود العديد من الرشاكات بني القطاعني العام
واخلاص ،أضافت اليونيدو عنرص "التنمية" ،حبيث أصبحت

تطلق عىل هذه الرتتيبات التعاونية "الرشاكات اإلنامئية بني
القطاعني العام واخلاص" .ويتقاسم القطاعان العام واخلاص
والرشيك يف التنمية االستثامر واملخاطر واملسؤوليات واملكافآت.
وتعم الفائدة عىل مجيعهم .وتتعرف وكاالت التنمية ومؤسسات
التدريب عىل أشكال جديدة من التعاون ،يف حني تتمكن
الرشكات من الوصول إىل قوة عاملة حملية مدربة ذات مهارات
حديثة .ويجد الشباب فرص العمل ويكسبون عيشهم .ويجسد
هذا الهنج فهام واسع املنظور للفقر ال يعرتف به باعتباره جمرد
نقص يف الدخل والتعليم ،بل أيضا باعتباره غيابا لفرص العمل
املنتج.
ويعمل املرفق يف مثانية بلدان يف ثالث قارات .ويجري حاليا
تنفيذ مشاريع يف ستة بلدان ،إىل جانب مشاريع قيد اإلعداد يف ستة
بلدان أخرى .ويقع معظم هذه البلدان يف أفريقيا .وتشكل النساء
ُ
 35يف املائة من املشاركني .وهناك دورة دراسية لقاطعي الفَرش
يف جنوب أفريقيا ال ُت َقبل فهيا إال األمهات َ
العَزبات اللوايت يرأسن
أرسهن املعيشية .ويتوىل برنامج مدته أربع سنوات يف املغرب بدأ يف
عام  2018تدريب  500سائق حافلة وشاحنة ،من بيهنم نساء.
ويتألف الرشكاء من حكومة املغرب ووكالة الواليات املتحدة للتنمية
الدولية وجمموعة فولفو.
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ويضم املوقع الشبكي للمرفق مقاطع فيديو
وتقارير وتدريبا عرب اإلنرتنت .وهو يقدم مهنجا دراسيا
للمهارات الصناعية يف املستقبل يتضمن فصوال
للدراسة الذاتية ،مثل مقدمة إلنشاء نامذج ثالثية
األبعاد للواقع االفرتايض.

موقع شبكي:
مرفق تنمية
التعلم
والمعرفة

منتدى مرفق تنمية التعلم والمعرفة لعام 2020

يف عام  ،2020تفاقمت البطالة مع ترسخ جاحئة كوفيد .19-ويف
مجيع أحناء العالم ،ترك سدس النساء والرجال الذين ترتاوح أعامرهم
بني  18و 29عاما القوة العاملة منذ انتشار اجلاحئة ،وفقا ملنظمة
العمل الدولية .وسمت اليونيدو بأن هذا التعطيل قد فتح أيضا
إمكانيات جديدة :إذا اعتمد العالم التنمية املستدامة ،فإن العاملة يف
قطاع الطاقة ستتسع مبقدار  18مليون وظيفة يف العقد املقبل .ومن
ناحية أخرى ،إذا استمر تباين التدريب واحتياجات الصناعة ،فإن
فجوة املهارات اخلرضاء ستؤثر عىل  1,3مليار عامل.
ولذا ،نظمت اليونيدو منتدى مرفق تنمية التعلم واملعرفة لعام
 2020بشأن موضوع "املهارات اخلرضاء من أجل مستقبل مستدام"
إلعادة التفكري يف التعليم التقين يف عالم ما بعد اجلاحئة .وتناول
املشاركون ،وعددهم  500مشارك ،يف هذا احلدث الذي ُعقد عن
بعد عىل مدى ثالثة أيام ،توظيف اخلرباء البيئيني ،والكيفية اليت
ميكن هبا للنظم التعليمية أن تعزز تنمية املهارات ،وجوانب الرقمنة
اليت ستدعم ختضري الصناعة.
وعرض املدير العام لليونيدو التحديات لدى افتتاحه املنتدى
فقال:
ُ
أكرث من خس الشباب عىل الصعيد
		
العاليم ال يعملون وال يتلقون التعليم والتدريب،
كام أن ْ
ثليث هؤالء من الشابات .ويف عالم يتحول فيه
العمل برسعة حنو األسلوب الرقيم،
َّ
يقدر أن حنو  65يف املائة من األطفال
يف املدارس االبتدائية سيعملون
يف وظائف لم توجد بعد”.
وقال إن اليونيدو ،إدراكا مهنا لهذه الثغرات ،سوف تعتمد
عىل نموذج الرشاكات اإلنامئية بني القطاعني العام واخلاص ملرفق
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تنمية التعلم واملعرفة .وسوف تطور املهارات الصناعية اخلرضاء
الالزمة وتشجع االستثامرات يف التدريب والتعلم مدى احلياة ،مبا
يتامىش مع خطة عام .2030
وتركزت املناقشات املفعمة باحليوية حول كيفية تعامل
القطاع الصناعي مع أزمة كوفيد 19-والتوصيات املحتملة من أجل
مستقبل مستدام .ووفرت دراسة استقصائية عاملية
أجراها املرفق ومؤسسة التدريب األوروبية معلومات
َّ
ذات صلة مستقاة من القطاعات الصناعية .وولد
موقع شبكي:
منتدى مرفق
املنتدى توافقا يف اآلراء بشأن برامج جتديد املهارات
تنمية التعلم
والمعرفة
املراعية للبيئة والرقمية واالرتقاء هبا من أجل حتسني
2020
فرص العمل ،من خالل تعزيز التعاون ،ووضع معايري
عاملية للتعليم غري النظايم ،واعتامد هنج موجه حنو حتقيق النتاجئ.

“

أنشطة التدريب المهين والتقين الصناعي للتعجيل بإعادة إرساء
سبل كسب الرزق المستدامة في الجمهورية العربية السورية
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الثورة الصناعية الرابعة
ُ
تنطوي الثورة الصناعية الرابعة عىل إمكانات حتويلية هائلة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .وت ِدث تقنيات الذكاء
االصطناعي ،والتعلم اآليل ،والروبوتات املتقدمة ،والتصنيع املضاف (الطباعة الثالثية األبعاد) ،وإنرتنت األشياء ،وتكنولوجيا كتل
البيانات ،وحواسيب الكم ،من بني أمور أخرى ،تغريات هائلة يف عاملنا ويف املشهد الصناعي.

ˮميكن رؤية اعتامد العالم عىل املنتجات
املصنعة بوضوح مع نقص اإلمدادات
احليوية وتعطل سالسل القيمة العاملية .بيد
أننا شهدنا أيضا قفزة يف الرقمنة يف التعلم
والعمل والتواصل مع اآلخرين .وبالفعل،
فإن التكنولوجيا لدهيا القدرة عىل استعادة
األعامل التجارية ،وحتسني الكفاءة والسالمة
الصناعيتني ،وحتصني البنية التحتية احليوية.
كام ميكهنا أن تساعد يف محاية البيئة واالنتقال
إىل عالم أكرث نظافة وقدرة عىل الصمود".
أنطونيو غوترييش،
األمني العام لألمم املتحدة

نهج اليونيدو
البنية التحتية
الرقمية
الفجوة الرقمية ،تشجيع
االستثمار ،المعايير
واللوائح ،السالمة واألمن

التعليم الرقيم
والمهارات الرقمية
الفجوة في المهارات
الرقمية ،الفجوة الرقمية بين
الجنسين ،نقص المهنيين

االبتكار
السياسات الصناعية
والرقمية ،النظم اإليكولوجية
لالبتكwار ،المنصات
الرقمية ،المنتجات
والعمليات المبتكرة ،نماذج
األعمال

التعاون الرقيم
والشراكات الرقمية
نقل التكنولوجيا ،الربط
الشبكي الرقيم ،التعاون
االفتراضي ،منصات أصحاب
المصلحة المتعددين

تقرير التنمية الصناعية لعام 2020
من بني النتاجئ العديدة اليت خلصت إلهيا إصدارة عام  2020من التقرير الرئييس لليونيدو
أن التصنيع ال يزال هو املسار الرئييس لتحقيق التنمية الناجحة وال غىن عنه لبناء القدرات
الالزمة للنجاح يف الثورة الصناعية الرابعة .ومثة استنتاج آخر مفاده أن  10اقتصادات فقط
تستأثر بأكرث من  90يف املائة من براءات االخرتاع العاملية وحنو  70يف املائة من صادرات
تكنولوجيات اإلنتاج الرقيم املتقدمة .وإذا أريد للبلدان النامية والبلدان املتوسطة الدخل أن
تغتنم الفرص وختفض إىل أدىن حد من اجلوانب التعطيلية املحتملة للثورة الصناعية الرابعة،
ينبغي اعتامد هنج استبايق حنو التحول الرقيم والتصنيع املتقدم .وتغطي دراسات احلالة والتقارير
املوجزة اجلديدة املنشورة يف عام  2020خمتلف جوانب التصنيع يف العرص الرقيم.
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َ
ج ْعل الثورة الصناعية الرابعة تعود بالفائدة على الجميع
قدم إعالن أبوظيب الصادر يف نوفمرب  2019إرشادات مهمة لليونيدو.
ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2020وعقب إنشاء مديرية الرقمنة
والتكنولوجيا واألعامل التجارية الزراعيةَّ ،
عرفت املنظمة الدول
األعضاء بهنج جديد ،وهو "جعل الثورة الصناعية الرابعة تعود
بالفائدة عىل اجلميع" .ويستند هذا الهنج إىل أربع ركائز هي :االبتكار،
والبنية التحتية الرقمية ،واملهارات الرقمية ،والتعاون الرقيم
والرشاكات الرقمية.

وتعمل اليونيدو عىل مساعدة الدول األعضاء عىل اغتنام
الفرص املتاحة للهنوض بالنمو االقتصادي الشامل ،واحلد من أوجه
عدم املساواة ،واإلسهام يف التنمية املستدامة ،والتقليل إىل احلد
األدىن من املخاطر من قبيل اتساع الفجوة التكنولوجية واملخاطر
اليت هتدد السالمة واألمن الصناعيني .وتدفع اليونيدو باجتاه تعميم
التحول املستدام والرقيم واملراعي لالعتبارات اجلنسانية واالرتقاء
بالقدرات الرقمية يف البلدان النامية .وهي تعتمد هنج الرشاكة بني
أصحاب املصلحة املتعددين.
نهج اليونيدو

موارد اليونيدو
تقرير
التنمية الصناعية

مركز المعرفة
ومجموعة )(Knowledge Hub
األمم المتحدة للتنمية
المستدامة :التعلم
)(UNSDG: Learn

شراكات
القطاع الخاص

منصة
التحليالت الصناعية

مرفق تنمية
التعلم والمعرفة

المرأة في
الصناعة واالبتكار

آلية
تيسير التكنولوجيا

القمة العالمية للصناعات
التحويلية والتصنيع
)(GMIS

منتدى العلم
والتكنولوجيا واالبتكار

شبكة األمم
المتحدة لالبتكار

التقرير العاليم
للتنمية المستدامة

شبكة مكتب ترويج
االستثمار والتكنولوجيا

الذكاء االصطناعي من
أجل قمة المنفعة
العالمية

القمة العالمية
لمجتمع المعلومات

منتدى حوكمة اإلنترنت
والمنتديات اإلقليمية

القمة العالمية للصناعات التحويلية والتصنيع
ُعقدت القمة العاملية الثالثة للصناعات التحويلية والتصنيع عن

بعد يف عام  ،2020حمطمة أرقاما قياسية جديدة للحضور حيث
حرضها  10 000مشارك من  140دولة .وكان عىل رأس جدول
أعاملها االستعادة الرقمية والكيفية اليت ميكن هبا لتقنيات الثورة
الصناعية الرابعة إنعاش االقتصاد العاليم والتغلب عىل التحديات
غري املسبوقة ألزمة كوفيد.19-
وتشاركت اليونيدو مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا املتقدمة
يف اإلمارات العربية املتحدة يف رئاسة هذا احلدث .وتبادل مقررو
سياسات بارزون وقادة فكر ورواد أعامل املعارف واملامرسات الفضىل
يف جمال السياسات ،وعرضوا أحدث البحوث ،وتواصلوا شبكيا
وتبادلوا األفكار والنامذج املبتكرة ،وتعرفوا عىل فرص التمويل.
وتتسم التكنولوجيات الرقمية بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان
املعرضة إلعادة نقل رأس املال الصناعي .وتواجه املرأة أيضا حتديات

ً
فريدة ،مع العلم أن القطاعات اليت تستخدم املرأة عادة ما تكون
عرضة بشكل غري متناسب للتشغيل اآليل .وحىت يف البلدان املتقدمة
النمو ،هناك حاجة إىل االرتقاء باملهارات وإعادة التدريب عىل
املستوى اجلامعي ،نظرا للتقسيم املتوقع للعمل يف املستقبل.
وخالل القمة العاملية للصناعات التحويلية والتصنيع لعام
 ،2020أنشئت أفرقة عاملة بشأن مستقبل السالمة الصناعية،
والشمولية اجلنسانية ،وقيادة الشباب ،ووضع مؤرش
للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .وتركز
مبادرة السلسلة اخلرضاء اجلديدة ،اليت ُصممت
بالتعاون مع النظراء األملان ،عىل بناء سالسل قيمة
موقع شبكي :القمة
العاملية للصناعات
عاملية جديدة للطاقة املتجددة وتطوير نظام إلصدار
التحويلية والتصنيع
الشهادات فيام خيص الهيدروجني األخرض.
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النهوض بالقدرة
التنافسية االقتصادية
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تشكل أوجه عدم املساواة فيما بني البلدان وداخلها
حتديات كبرية .وينبغي أن يكون التصدي لتلك التحديات
يف صميم خطة التنمية العاملية لكي تكلل خطة عام
 2030بالنجاح .وينبغي اغتن�ام التغيري التكنولويج
خللق فرص جديدة وتقليص الفجوة الرقمية .وتشجع
اليوني�دو االبتكار ،وتعزز القدرات على االخنراط يف التجارة،
ِّ
وتسهل نقل التكنولوجيات .وتساعد
وتزيد اإلنت�اجية،
املنظمة على بن�اء مهارات األعمال التجارية ،كما أنها تعزز
إجياد البيئ�ات األكرث مالءمة لرواد األعمال .كما تساعد
احلكومات يف تلبي�ة معايري االمتث�ال من أجل زيادة قدرتها
التن�افسية ،ويف الوقت نفسه تستخدم قوتها بوصفها
جهة جامعة لتب�ادل أفضل املمارسات وتشجيع االبتكار
واجتذاب املستثمرين.
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االستثمار والتكنولوجيا وتنمية المنشآت
الصغيرة والمتوسطة

ووضعت املنظمة برنامج التعايف الصناعي من جاحئة
كوفيد 19-لدعم إعادة هيكلة القطاعات الصناعية،
ونرشت منشورا بعنوان Responding to the COVID-19

Crisis: Pathway to Business Continuity and

( Recoveryالتصدي ألزمة جاحئة كوفيد :19-سبل
حتقيق استمرارية األعامل والتعايف) ،وآخر بعنوان Short

Food Supply Chains for Promoting Local Food
أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة

اﻷوﻧﻜﺘﺎد

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

َّ
أثرت جاحئة كوفيد 19-تأثريا عميقا عىل الصناعة وسالسل القيمة
العاملية .ويقدر البنك الدويل أن االقتصاد العاليم انكمش بنسبة تزيد
عىل  4,3يف املائة يف عام  .2020وخالل النصف األول من عام
 2020عىل وجه اخلصوص ،اخنفض الناجت الصناعي اخنفاضا حادا،
وتراجع االستثامر األجنيب املبارش العاليم بنحو  50يف املائة .وقد
اهنارت التجارة العاملية بسبب إغالق الرشكات واملصانع واحلدود،
وكذلك انقطاع اإلمدادات ،ولكهنا تعافت يف وقت الحق من العام.
وسارعت اليونيدو إىل إعادة توجيه دعمها ملساعدة البلدان
واملنشآت عىل اعتامد التكنولوجيات الرقمية واالبتكارية للثورة
الصناعية الرابعة .وشمل ذلك تقديم تقييامت وحتليالت للتأهب
ُ
عىل املستوى القطري ،وبرامج املهارات والتدريب عىل اإلنرتنت،
ومنتديات التوفيق بني االستثامر والتكنولوجيا لتمويل عمليات
تكييف املشاريع وإعادة جتهزيها ،وتقديم املساعدة إىل املنشآت
الصغرى والصغرية واملتوسطة للوصول إىل سالسل القيمة العاملية
مبنتجاهتا اجلديدة.

منشور:
MSME
business
continuity
guidance

( on Local Marketsسالسل اإلمدادات الغذائية القصرية لتعزيز
األغذية املحلية يف األسواق املحلية) إلرشاد املنشآت الصغرى
والصغرية واملتوسطة خالل هذه الفرتة.
وتغطي شبكة مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا تسعة
مكاتب يف مثانية بلدان ،هي االحتاد الرويس وأملانيا وإيطاليا
والبحرين ومجهورية كوريا والصني ونيجرييا واليابان .وبينام تعمل
مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا الكائنة يف البلدان الصناعية
عىل تشجيع انتقال االستثامرات والتكنولوجيات من ِّ
املوردين يف
بلداهنا املضيفة إىل الرشكاء املحتملني يف البلدان النامية ،تشجع
املكاتب الكائنة يف البلدان النامية صناعيا أيضا عمليات النقل إىل
الداخل .وقد واصلت هذه املكاتب أنشطهتا عىل الرغم من القيود
اليت تفرضها اجلاحئة .فعىل سبيل املثال ،حتول برنامج ترويج االستثامر
وتنمية املنشآت اجلاري تنفيذه والتابع ملكتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا يف البحرين إىل جلسات تعقد عن بعد ،حيث اجتمع
 19من رواد األعامل البحرينيني املحتملني ( 70يف املائة مهنم من
النساء) عرب اإلنرتنت لتطوير أفكارهم فيام خيص املشاريع اجلديدة
استنادا إىل إرشادات َّ
مقدمة من مستشاري األعامل التجارية ورواد
األعامل الناجحني وممثيل احلكومات واملصارف .ومنذ بدء الربنامج
يف عام  ،2000أنشأ املشاركون من البحرين  2 000مؤسسة
َّ
جديدة ،مما خلق  16 000فرصة عمل وولد استثامرات تقدر بقيمة
 1,6مليار دوالر .ويف عام  ،2020قام مكتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا يف البحرين بتسهيل استثامرات جديدة ينفذها رواد
أعامل ومستثمرون بقيمة  122مليون دوالر ،مبا يف ذلك إنشاء مصنع
إلنتاج األلواح الشمسية وسوق لرواد األعامل من مجيع أحناء العالم.
إطالق دعوة عالمية من أجل األفكار والتكنولوجيات
المبتكرة

وجد مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف إيطاليا فرصة ملساعدة
البلدان النامية عىل التصدي آلثار اجلاحئة من خالل حتديد
التكنولوجيات اليت ميكن نرشها بسهولة ،وأطلق منافسة عاملية
لتحقيق هذه الغاية .ويف غضون شهر واحد من إطالق النداء العاليم،
ُ
الذي نظم كمبادرة من شبكة مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا،
استقطب  1 100مشاركة من  108بلدان يف القارات اخلمس .وجاء

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية

ثلث املشاركات من رشكات ناشئة .ويتلقى الفائزون اخلمسة املشورة
والتوجيه من خالل الشبكة ،وسيعرضون حلولهم يف األحداث
الدولية ،مثل إكسبو  2020ديب.
المقترحات الفائزة في النداء العاليم
شركة  ،EcoWorth Techسنغافورة ،بشأن نظام لتحويل
مياه الصرف الصحي إلى مياه نظيفة باستخدام
الهالم الهوائي المصنوع من ألياف الكربون.

شركة  ،ColdHubsنيجيريا ،بشأن غرفة تبريد
نمائطية تعمل بالطاقة الشمسية وتوفر التخزين
خارج الشبكة.
منصة  ،ECO4COإيطاليا ،بشأن نظام يستخدم

تكنولوجيا المعلومات الجغرافية لتوفير رؤى
مكانية سريعة حول األحداث اليت قد تؤثر على

تفيش جائحة كوفيد.19-

تطهير الهواء الداخلي وأسطح األشياء ،الصين،

بشأن تكنولوجيا قائمة على المياه لتطهير المباني
بأمان وسرعة.
شركة  ،Plasticpreneurالنمسا ،بشأن صنع منتجات
جديدة من النفايات البالستيكية باستخدام آالت
إعادة تدوير صغيرة وفعالة من حيث التكلفة.

اليونيدو تدعم أول جناح طيب بمساعدة الروبوتات لرعاية
المصابين بفيروس كوفيد19-

مع انتشار فريوس كورونا املستجد يف ووهان ،الصني ،غصت
املستشفيات باملرىض .ورسعان ما أغلق املسؤولون املدينة .وخالل
األسابيع األوىل من اإلغالق ،عمل مكتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا يف شانغهاى مع رشكة  CloudMindsالكائنة يف
بيجني عىل إقامة أول جناح طيب مبساعدة الروبوتات يف الصني .ويف
َ
مركز ريايض ُح ِّول إىل مستشفى ميداين للمرىض الذين يعانون من
أعراض خفيفة ،يرصد  12روبوتا معدالت رضبات القلب ودرجات
احلرارة ومستويات األكسجني يف الدم .كام تقدم الروبوتات الطعام
واملرشوبات ،وتسلم األدوية ،وتنظف األرضيات .ويرتدي املرىض
أساور وخواتم مزتامنة مع منصة للذكاء االصطناعي مما يساعد
املوظفني الرسيريني عىل تتبع املعلومات الصحية من خارج منطقة
املرىض .وأثبت املرشوع أن الروبوتات تتيح إمكانيات جديدة حلامية
مقديم الرعاية الصحية.
اليونيدو واليابان تتصديان لتأثيرات جائحة كوفيد 19-من
خالل نقل التكنولوجيات اليابانية

بغية مساعدة البلدان النامية عىل احلصول عىل الدعم التقين من
املجتمع الدويلَّ ،مولت اليابان منصة ترويج التكنولوجيا املستدامة
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( )STePPالتابعة ملكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف طوكيو،
اليت تعرض حاليا  110تكنولوجيات يابانية متاحة يف جماالت
الطاقة والبيئة واألعامل التجارية الزراعية والصحة .ووقع االختيار
عىل  13تكنولوجيا لنقلها إىل الرشكاء يف  12بلدا يف آسيا وأفريقيا،
للمساعدة يف التخفيف من تأثري جاحئة كوفيد .19-وتشمل هذه
التقنيات ِّ
املطهرات والطالء املضاد للبكترييا وحمارق النفايات
الطبية .كام ُيتوقع من الرشكات اليت تعتمد هذه التكنولوجيات أن
تكررها ،مما يوسع نطاق تأثريها.
ويتمثل أحد البنود يف نظام تفتيش متنقل جمهز بألواح شمسية
الختبارات تفاعل البوليمراز التسلسيل ( )PCRيف املناطق خارج
الشبكة .ويتمثل بند آخر يف طالء التحفزي الضويئ الذي يضمن بيئة
مضادة للجراثيم .وبالنسبة لألماكن اليت ال توجد
فهيا مياه نظيفة للرشب أو لغسل األيدي ،يتوىل نظام
صغري ملعاجلة املياه واإلمداد هبا تنقية املياه من
موارد املياه املوجودة ،مثل املياه اجلوفية ويحولها إىل
موقع شبكي:
منصة ترويج
مياه للرشب.
التكنولوجيا

القدرات التنافسية التجارية
ومسؤولية الشركات

المستدامة
)(STePP
التابعة لمكتب
ترويج االستثمار
والتكنولوجيا في
طوكيو

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة

اﻷوﻧﻜﺘﺎد
Empowered lives.
Resilient nations.

حتتاج املؤسسات اليت تسعى إىل الوصول إىل األسواق اإلقليمية
والدولية والنجاح فهيا إىل صنع منتجات عالية اجلودة تليب
املتطلبات اإلقليمية أو الدولية من حيث اجلودة والسالمة.
وملساعدة الرشكات عىل حتقيق ذلك ،تبين اليونيدو النظم الوطنية
واإلقليمية للبىن التحتية اجليدة ،وتعزز قدرات املنشآت الصغرية
واملتوسطة يف البلدان النامية عىل تلبية متطلبات السوق.
َّ
ويقدم التدريب والدعم يف جمال وضع السياسات ،واحلوكمة،
واإلنتاجية ،وإجياد القيمة واالحتفاظ هبا ،واالمتثال للمعايري.
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ْ
وتركز اليونيدو عىل األدوات والدعم القابلي للتكرار حبيث
ميكن أن ينترشا داخل القطاع وخارجه .وقد عقدت اجلاحئة العاملية
هذه املساعي يف عام  ،2020ولكن اتباع هنج إقلييم بقيادة اليونيدو
ساعد املنشآت عىل تكييف وتوسيع إمكاناهتا التجارية.
وضع واعتماد معايير جديدة بشأن الكمامات والمنتجات
اليدوية المائية الكحولية

يساعد حتسني تكامل سالسل القيمة ،مبا يف ذلك يف منطقة التجارة
احلرة القارية األفريقية املنشأة حديثا ،عىل تعزيز اقتصادات غرب
أفريقيا .ومن أجل إنشاء نظام إقلييم منسق لتلبية متطلبات
السوق ،بدأت اليونيدو ومركز التجارة الدولية برنامج القدرة
التنافسية والبنية التحتية اجليدة يف غرب أفريقيا ،الذي ميوله
االحتاد األورويب ،يف عام  .2018وهو جزء من برنامج طويل
األجل لليونيدو واءم بالفعل  15سياسة وطنية متعلقة بالنوعية يف
املنطقة منذ عام .2001
وعندما وصلت جاحئة كوفيد 19-إىل غرب أفريقيا،
تصاعدت احلاجة إىل كاممات الوجه ومطهر اليدين .ولذا ،رسعان
ما َّ
وسع املرشوع جماالت تركزيه مبا حيقق مواءمة معايري
َ
اجلودة الوطنية فيام يتعلق هبذين املنتجني .ووضع مائة
مشارك ،يعملون عىل اإلنرتنت باللغتني اإلنكلزيية
موقع شبكي:
والفرنسية ،معايري إقليمية متوامئة .واعتمدت اجلامعة
الوكالة
المعنية
االقتصادية لدول غرب أفريقيا هذه املعايري يف أيار/مايو
بالجودة
التابعة
 2020باعتبارها معايري مرجعية جلميع الدول األعضاء
إليكواس
اخلمسة عرش إىل جانب موريتانيا.
الشركات الغانية ِّ
تحول الخدمات بسبب جائحة كوفيد19-
وتزيد من الفرص

ويتيح تغيري الرشكات عملياهتا التجارية لها الوصول إىل أسواق
جديدة ،وصنع منتجات ذات قيمة مضافة أعىل ،وزيادة إمكانات
التصدير من خالل الوفاء باملعايري واملامرسات الدولية.
ومن بني أحدث التقنيات ،ميكن لتقنية سلسلة الكتل
أن توفر وتتعقب الدليل عىل الزناهة واجلودة عىل امتداد سلسلة
القيمة .وكجزء من املرشوع العاليم للجودة واملعايري الذي متوله
سويرسا يف غانا ،جترب اليونيدو االستعداد لتنفيذ تقنية سلسلة
الكتل يف سلسلة قيمة الكاكاو .ويبحث جتار التجزئة األوروبيون
ومنتجو الشوكوالتة يف البلدان الصناعية عن مصادر مستدامة،
وتتأهب الرشكات الغانية لتصدير الكاكاو .ويوفر توسيع أسواق
صغار املزارعني لهم وملجتمعاهتم املحلية دخال أفضل.

يف ربيع عام  ،2020كان املكون الغاين من برنامج غرب أفريقيا
للقدرة التنافسية يف عامه األول من تعزيز سالسل القيمة فيام خيص
املنهيوت (الكسافا) والفواكه ومستحرضات التجميل .وأدى
وصول فريوس كورونا املستجد فجأة إىل تكثيف الطلب عىل مطهر
ِّ
اليدين ،مما دفع اليونيدو إىل مساعدة  38من مصنعي مستحرضات
التجميل عىل حتويل اإلنتاج ،وتنفيذ إجراءات تشغيل موحدة،
والوفاء مبعايري اجلودة والتسجيل الرسيم عىل املستوى اإلقلييم .ومع
إغالق املتاجر ،أدارت اليونيدو حلقة عمل عن كيفية الوصول إىل
الزبائن عرب وسائل التواصل االجتامعي وكيفية بيع البضائع عرب
اإلنرتنت .وازداد دخل إحدى صاحبات األعامل التجارية بنسبة
 40يف املائة يف غضون شهر واحد.
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AVAILABLE FOR SALE AT GHANA STANDARDS AUTHORITY
STANDARD No. : GS 1303:2020

Alcohol Based

Hand
Sanitizer

TYPE OF SAFE
ALCOHOL AND MINIMUM
CONCENTRATION

Should be
appropriately
packedged, easily
dispensable and
well labelled

May contain
moisturizers,
& fragrances
safe colouring
matter

Eﬀectively
& quickly kills
potentially
harmful
germs

Ethanol-min. concentration - 60%
Isopropanol or n-propanol - 70%
min combination of alcohol - 70%
Methanol shall be absent.
pH: 4 - 8

KEY
FACTS

TO NOTE AS A
MANUFACTURER
OR USER

• Av
• Hi oid cont
gh
• Ke ly a act with
ep ou mmab th
t of le. Ke e eyes
reac ep
h of away
child fr
at
ren om re/he

Should
not contain
visible
impurities

Ministry of Trade and Industry
Republic of Ghana

WARNING

• Avoid contact with the eyes
• Highly ammable. Keep away from re/heat
• Keep out of reach of children

Funded by the
European Union

وقد أسهمت معايري اجلودة املعتمدة حديثا فيام يتعلق
ِّ
باملطهرات يف حتسني السالمة ،ولكن هذه اجلاحئة طرحت مشكلة
عملية إذ لم يعد اخلرباء الدوليون قادرين عىل السفر إىل غانا لتقديم
املشورة إىل خمتربات الفحص .وحلل هذه املشكلة ،اشرتى الربنامج
نظارات ذكية لفائدة فنيي املختربات ،مما أتاح لالستشاريني االطالع
من خالل عيون الفنيني ،مبا نقل اخلرباء افرتاضيا إىل غانا .وسيستمر
الربنامج بعد انهتاء اجلاحئة ،حيث إن النظارات تقلل من البصمة
البيئية ونفقات السفر.
وبحلول هناية عام  ،2020كانت اليونيدو قد ساعدت غانا
عىل اعتامد  38معيارا دوليا بشأن كاممات الوجه الطبية ،والواقيات
الشخصية للعينني ،واملالبس والستائر اجلراحية،
والقفازات الطبية ،وأجهزة التنفس الصناعي .ولم
يسهم ذلك يف زيادة السالمة فحسب ،بل أتاح أيضا
موقع شبكي:
WACOMP
فرصا جتارية دولية جديدة.
Ghana
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ولكن كثريا ما تعوقها البيئات التجارية التقييدية ،وتدين قواعد
املهارات التقنية واملهنية وتلك املتعلقة بتنظيم املشاريع.
وتعزز اليونيدو الظروف اليت يلزم توافرها لنجاح رواد األعامل
حيث توائم تنمية املهارات مع احتياجات الصناعات احلديثة.
ويتسم هذا العمل بأهمية خاصة يف أقل البلدان نموا حيث يصعب
عىل الكثري من الشباب احلصول عىل تعليم عرصي من شأنه
ِّ
أن هييهئم لعالم العمل ويمكهنم من املشاركة بنشاط يف جمتمعاهتم
املحلية .وتتسم الربامج يف مؤسسات التعليم الثانوي والتدريب املهين
باشتاملها عىل مناهج دراسية مصممة لغرس عقلية ريادة األعامل
ومواءمة املهارات اليت حتتاجها االقتصادات وأسواق العمل اليت
تدفعها الثورة الصناعية الرابعة بصورة مزتايدة .وتساعد اليونيدو
أيضا عىل إزالة احلواجز بالعمل مع احلكومات عىل إصالح اللواحئ
التنظيمية .وجتمع املنظمة بني واضعي السياسات ورواد األعامل
ليتعلم بعضهم من بعض ومن أفضل املامرسات الدولية.
مركز تدريب أرمين يخلق وظائف وفرصا جديدة في مجال
النسيج

تنمية مهارات ريادة األعمال

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

Empowered lives.
Resilient nations.

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

ُتعترب ريادة األعامل أحد املحركات الرئيسية للنمو الشامل واملستدام.
فهي متتلك أقوى اإلمكانات يف القطاعات اليت تعتمد عىل االبتكار،

دأب عامل النسيج األرمن عىل االضطالع بدور رئييس يف توفري
املالبس لالحتاد السوفييت السابق .وبغية إحياء صناعات النسيج
واملالبس واألحذية اليت كانت تستخدم ربع القوة العاملة يف أرمينيا
حىت تسعينيات القرن العرشين ،ما فتئت اليونيدو تدعم هذا القطاع
منذ عام  2014من خالل برنامج ميوله االحتاد الرويس.
وعندما تسبب فريوس كورونا املستجد يف عمليات
إغالق يف أرمينيا ،فقدت الصناعات اخلفيفة معظم عقودها.
وارتفعت نسبة البطالة إىل  19يف املائة ،وبلغت نسبة البطالة بني
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الشباب بالفعل  40يف املائة .وتصدت اليونيدو لهذا التحدي
بالتفاعل مع قطاع النسيج واملالبس يف أرمينيا من أجل رسعة إعادة
توجيه خطوط اإلنتاج.
َّ
وحتول حنو  1 000عامل إىل إنتاج العباءات الطبية
وكاممات الوجه وأردية الوقاية وأغطية األرسة .وامتثلت املصانع
ملتطلبات اجلودة الدولية ،وزودت وزارة الصحة مبعظم املنسوجات
املرتبطة جباحئة كوفيد اليت حتتاج إلهيا .وأكسب إنشاء خطوط
َ
َّ
اإلنتاج اجلديدة هذه العامل مهارات جديدة ،ومكهنم من املحافظة
عىل دخولهم.
وساعدت املرحلة املبكرة من الربنامج  25مؤسسة عىل إنتاج
األزياء اليت حتمل العالمة التجارية  .5900BCوبصفة عامة،
زادت املبيعات يف هذا القطاع بنسبة  159يف املائة ،والصادرات
ِّ
بنسبة  264يف املائة ،والعاملة بنسبة  146يف املائة .ويوفر مركز
جديد للتدريب عىل الصناعة اخلفيفة افتتحته اليونيدو مؤخرا يف
يريفان دعام تقنيا عايل اجلودة ،مبا يف ذلك سبل الوصول إىل جمموعة
من اخلرباء يف جمال نقل التكنولوجيا ،وحتسني األعامل التجارية،
والتسعري ،والتسويق ،والتصميم .وساعد التعليم يف جمال التصميم
الصناعي ،ورسوم األزياء التوضيحية ،وصنع األنامط،
وإعداد املجموعات والعينات ،عىل زيادة فرص
العمل ،وال سيام بالنسبة للنساء .وبحلول أوائل عام
فيديو:
 ،2020كان عدد العاملني يف الصناعة اخلفيفة قد
5900BC
بلغ أكرث من  8 000عامل 90 ،يف املائة مهنم
من النساء.
تعليم ريادة األعمال من سن مبكرة
في أفغانستان

ال تتاح للشباب الذين ينشؤون يف اقتصادات الكفاف أو يف البلدان
اخلارجة من رصاعات سوى فرص قليلة ملراقبة املواقف املتعلقة
بريادة األعامل واستيعاهبا .ويساعد تعريض الشباب لطرق رواد
األعامل يف التفكري عىل تصورهم إمكانيات جديدة لكسب سبل
عيشهم وخلق قيمة اقتصادية أو اجتامعية أو ثقافية ألنفسهم وألرسهم
وملجتمعاهتم املحلية .ويمكن أن يكون هذا التغري يف املنظور قويا بوجه
خاص عندما تكون خيارات التوظيف الرسيم قليلة.
وقد ساعدت اليونيدو ،من خالل برناجمها ملناهج تدريس
تنظيم املشاريع ،وزارات التعليم عىل مدى السنوات اخلمس عرشة
املاضية عىل تعزيز ثقافة تنظيم املشاريع ومهاراهتا لدى ماليني
الطالب يف املدارس الثانوية واملهنية التقنية .ويف الربنامج ،يقيض
الطالب أكرث من نصف وقهتم يف التعلم من رواد األعامل املحليني،

امتحان منتصف السنة لطالبات يف الصف العاشر يف نانغارهار

وحتديد فرص األعامل يف جمتمعاهتم ،وتقييم املوارد الالزمة لبدء
األعامل التجارية .وتساعد اليونيدو أيضا السلطات التعليمية يف وضع
مناهجها الدراسية.
وقد انضمت أفغانستان إىل العدد املزتايد من البلدان اليت
تعرتف بتنمية مهارات ريادة األعامل باعتبارها من الكفاءات
الرئيسية لطالب املدارس الثانوية لدهيا .وبتمويل من النمسا،
عملت اليونيدو مع وزارة التعليم عىل وضع مهنج درايس لتنظيم
املشاريع مدته ثالث سنوات .وبدأت مخس مدارس يف كابول
ومقاطعة ننكرهار يف تنظيم صفوف لريادة األعامل لفائدة حنو
 750طالبا ،كان ما نسبته  40يف املائة مهنم من الفتيات .وكانت
النتاجئ إجيابية .وكام قال مدرس من ننكرهار" :املوضوع مثري
ِّ
لالهتامم حقا .فهو ميكن الطالب من أن يستخدموا أدمغهتم ويخلقوا
شيئا جديدا ،وأن يكونوا منتجني يف جمتمعهم" .وكجزء من األنشطة
املدرسية ،بدأ بعض الطالب مشاريع جتارية صغرية .وبدا تفوق
الفتيات واضحا .فقد أجرت مروة رمحاين ،وهي طالبة يف الصف
العارش من ننكرهار ،مقابلة مع رجل أعامل حميل .وقالت مروة:
"كان اجلزء األكرث إثارة للدهشة هو أنه بدأ مرشوعه مببلغ 600
أفغاين فقط [أقل من  7دوالرات] .وقد كان األمر مذهال بالنسبة
يل ،ألنه غين اآلن" .وقد تعلمت هي وزمالؤها العمل ضمن
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ˮحيلم بالسالم ملدينيت ولبلدي ،حيث ميكنين يف يوم من
األيام أن أفتح صالة عرض اخلياطة اخلاصة يب ،وحيث
ميكنين بيع ما أصممه من مالبس حتت العالمة التجارية
اخلاصة يب".

فَِرق ،وتكوين اخلرائط الذهنية لدى التخطيط لفتح منشأة جتارية
افرتاضية.
وأدركت طالبة أخرى تدعى سهيلة بأن بإمكاهنا أن جتد املزيد
من العمالء ألعامل اخلياطة اخلاصة بوالدهتا .وأجرت أحباث السوق
من خالل رسم خرائط ملتاجر املالبس اجلاهزة واالستفسار من
مالكهيا عام يريده العمالء .وعندما عرضت سهيلة تصاميمها عىل
املعلمني يف مدارس البنات القريبة ،حصلت عىل أكرث من 75
طلبية ،مما وفر فرص عمل لوالدهتا وشقيقاهتا الثالث .وقالت سهيلة:

اليونيدو في جنيف
يرتكز يف جنيف عدد كبري من منظامت األمم املتحدة واملنظامت
الدولية األخرى .وهي مكان رئييس لالجتامعات احلكومية
الدولية ،كام أهنا مركز تشغييل لألمم املتحدة فيام يتعلق بتنفيذ خطة
عام  .2030ولذا فإن مكتب اتصال اليونيدو يف جنيف يضطلع
بدور بالغ األهمية يف تعزيز مركز املنظمة االسرتاتييج يف هذا املركز
املتعدد األطراف ،حيث يقيم اتصاالت وثيقة مع البعثات الدامئة
لدى اليونيدو الكائنة هناكِّ ،
ويعزز التعاون مع املنظامت الدولية
األخرى الكائنة يف جنيف.
ُ
ويف ترشين األول/أكتوبر  ،2020أطلقت جمموعة أصدقاء
الصناعة واالبتكار حبضور املدير العام ونائب األمني العام ملؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) .وتضم املجموعة
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سفراء يف جنيف ممن يتقاربون يف التفكري ويلزتمون بعقد العمل
والهدف  9من أهداف التنمية املستدامة املتمثل يف إقامة بىن حتتية
قادرة عىل الصمود ،وحتفزي التصنيع املستدام ،وتشجيع االبتكار.
وقد واصل مكتب اليونيدو أيضا الرتويج للعقد الثالث
للتنمية الصناعية ألفريقيا من خالل الرشاكات مع الوكاالت
الشقيقة ومنظامت األمم املتحدة اليت يوجد مقرها يف جنيف،
وبالعمل بشكل وثيق مع البعثات الدامئة للبلدان األفريقية يف
جنيفُّ .
واتفق عىل مبادرة مشرتكة بشأن القطن مع مركز التجارة
الدولية ويمكن أن متتد لتشمل رشكاء آخرين .ويف هذا السياق،
اشرتك املكتب يف تنظيم حدث رفيع املستوى مبناسبة اليوم العاليم
للقطن .2020
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اليونيدو تساعد صناعة السيارات الكولومبية على تحسين الكفاءة
واالتصال بسالسل قيمة أكبر

تتجاوز شهرة كولومبيا حدودها فيام خيص القهوة والورود والفواكه .وهي
أقل شهرة من حيث صناعة السيارات الدينامية لدهيا ،اليت تزود الرشكات
املصنعة الكبرية ،مبا فهيا جرنال موتورز ،وهينو ،ورينو ،وسوزوكي ،وياماها.
ومثة أكرث من  350مؤسسة كولومبية تنتج كل يشء ،من براغي السيارات
إىل سيارات السباق ،ومن املرافيع املقصية إىل الزجاج املقاوم للرصاص.
ولـام كان هذا القطاع ميثل  6,2يف املائة من الناجت املحيل اإلمجايل
ً ً
الصناعي ،فإن أي اخنفاض يف الكفاءة يرتك أثرا كبريا عىل البلد .وتوظف
رشكات السيارات بشكل مبارش  25 000كولوميب ،وتوفر بشكل غري
مبارش فرص عمل لـ 100 000شخص آخرين.
وتساعد اليونيدو الرشكات عىل حتسني كفاءهتا وارتباطها بسالسل
القيمة األكرب حجام من خالل توفري التوجيه والتدريب واملشورة التقنية
والتوفيق مع املستثمرين ومع املنشآت األخرى يف سلسلة التوريد.
ومن خالل مرشوع مدته أربع سنوات بدأ يف أواخر عام 2016
ومولته وكالة التعاون الدويل الكورية ،ساعدت املنظمة  60رشكة عىل
امتثال منتجاهتا ملعايري اجلودة ،كام خفضت  31رشكة معدل عيوب
منتجاهتا بنسبة جمتمعة قدرها  75يف املائةَّ .
ويقدر جمموع املزايا اليت جنهتا
الرشكات املشاركة مببلغ  1,1مليون دوالر .وشارك املرشوع يف إعداد
كتالوج للقدرات الصناعية ودليل للمستثمرين فيام خيص صناعة السيارات
الكولومبية لدعم وكالة بروكولومبيا ،وهي الوكالة الوطنية اليت
تشجع االستثامر والصادرات ،مما ساعد عىل زيادة الصادرات
بنسبة  16يف املائة من عام  2017إىل عام .2019
وأدت عمليات اإلغالق بسبب جاحئة كوفيد19-
إىل توقف ما نسبته  80يف املائة من إنتاج املركبات يف
ProColombia
أمريكا الشاملية .واستباقا لعمليات إعادة الفتح ،وضع
املرشوع مبادئ توجهيية للصناعة بشأن إعادة تنشيط
اإلنتاج ،أصبحت مرجعا للصناعات األخرى ،ونوه هبا عىل املأل
وزير التجارة والصناعة والسياحة يف كولومبيا.
موقع شبكي:

رغم أزمة جائحة كوفيد ،19-ظلت العمالة في
الشركات المدعومة مستقرة
ُ
في عام  ،2020دعمت  26شركة في استكمال
 223تسجيال على بوابات الموردين

أدى ترويج الصادرات إلى إبداء 18
شركة في أمريكا الشمالية اهتمامها

شركة لألعمال المعدنية تزيد
اإلنتاج والصادرات

توظف رشكة إنيالرتا ،وهى رشكة تعمل يف جمال األعامل املعدنية بالقرب
من بوجوتا 110 ،عامل يصنعون هياكل الشاحنات وخزانات الوقود
َّ
للدراجات النارية والشاحنات .وقد تعلم مديرو الرشكة ،مبشورة من
اليونيدو ،ختطيط تدفق القيمة لتحديد االختناقات واألنشطة املعدومة
القيمة املضافة يف نظام اإلنتاج .وساعدت حتليالهتم عىل نمو اإلنتاج
بنسبة  50يف املائة وخفض عيوب املنتجات بواقع الثلث .وزادت الرشكة
صادراهتا من  40يف املائة من املبيعات يف عام  2019إىل  60يف املائة يف
عام  ،2020عىل الرغم من االضطرابات التجارية هذا العام.
َّ
كام تعلم املديرون استخدام الـ[ 5Sاحلرف األول من الكلامت
اإلنكلزيية واليابانية اخلمس مبعىن :التصنيف ،التنظيم ،التلميع ،التوحيد،
اإلدامة] ،وهي طريقة يابانية لتنظيم وتوحيد املهام يف املكتب وعىل
أرضية املصنع ،مما يؤدى إىل اخنفاض احلوادث و اخنفاض معدل دوران
العاملني عىل حد سواء .وقال رئيس الرشكة أوسكار بيتانكور إن أكرب
املكاسب اليت حققهتا إينالرتا هي حتسني املامرسات وظروف العمل ورفع
جودة املنتجات.
باتت  60شركة مدعومة تمتثل
للمعايير ومتطلبات المشترين.
ارتفعت نسبة االمتثال لمعيار األيزو
 9001إلى  79في المائة.

انخفضت عيوب المنتجات بنسبة 75
في المائة

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية

37

ِّ
مصنع لقطع غيار الدراجات النارية يخفض التكاليف
ويزيد من الفرص المتاحة للنساء

يف مثلث زراعة القهوة يف كولومبيا ،تصنع رشكة سولوموفليكس قطع
ِّ
غيار لفائدة مصنعي الدراجات النارية ،مبن فهيم سوزوكي وياماها.
وعندما أسس يسيد رومريو الرشكة يف عام  ،1985استند يف ما اختذه
من قرارات جتارية عىل التجربة واخلطأ .وقد علمه مرشوع اليونيدو
كيفية ترشيد القرارات باستخدام أدوات ُ ُ
ونج التصنيع الرشيق ،مثل
نظام  ،5Sوأطلع العاملني عىل ثقافة العمل اجلامعي اليت ساعدت
زبائنه اليابانيني عىل االزدهار .وخفضت سولوموفليكس عيوب
املنتجات وتكاليفها من خالل اجلمع بني أفرقة زمالء العمل واعتامد
اسرتاتيجية يابانية أخرى لإلدارة تسىم "كايزن" [مبعىن التغيري حنو
األفضل أو التحسني املستمر].
وعندما نظرت الرشكة يف رشاء معدات ملعاجلة احلرارة املعدنية
داخل الرشكة ،استخدمت نموذج اليونيدو احلاسويب لتحليل اجلدوى
َّ
واإلبالغ عهنا (الكومفار) لتقييم قيمهتا وتأكيدها .ومتثل تأثري
آخر يف تركزي املنظمة عىل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .فبينام
لم تكن سولوموفليكس توظف أي امرأة يف بداية املرشوع ،أصبح
هناك  27امرأة من بني العاملني لدهيا ،وعددهم  180عامال .وقال
رومريو إن املرشوع وفر أدوات إدارية وممارسات مراعية لالعتبارات
اجلنسانية "ساعدتنا عىل اخلروج من منطقة راحتنا لتحسني
عملياتنا".
شركة مكونات بالستيكية تحسن العمليات وتكتسب عميال
جديدا

تصنع رشكة إيربوكوم املكونات البالستيكية للسيارات والدراجات
النارية واملحركات الصغرية ،كام تصنع مقليات خزب اآلريبا .ويعمل
 135شخصا يف مصنعها الواقع بالقرب من ميديلني ،من بيهنم
 35امرأة ،اثنتان مهنن يف اإلدارة .وبمساعدة اليونيدو ،قامت الرشكة
بتوحيد العمليات ،وخفض وقت اإلنتاج بنسبة  30يف املائة ،وزيادة
الكفاءة عن طريق التعجيل بتربيد املسبوكات املعدنية.
وقال الرئيس واملؤسس خوان غومزي

ˮلقد تعلمنا أن نفعل األشياء بشكل صحيح ،منذ
البداية ،وهذا ساعدنا عىل أن نكون أكرث ربحية".

وشاركت الرشكة يف حدث التوفيق بني السيارات لعام 2019
برعاية اليونيدو ،واكتسبت عميال جديدا ،وهو رشكة أوتيكو .وأثناء
هذه اجلاحئة ،دعمت اليونيدو الرشكة يف تنويع نشاطها إلنتاج واقيات
بالستيكية للوجه.

38

تقرير اليونيدو السنوي 2020

1

5

XXXXX

حماية البيئة

يواصل تسارع تغري املناخ واستنفاد املوارد تغيري املوائل
xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx
وتهديد سبل العيش .وتشكل األحداث البالغة الشدة
مثل األعاصري والفيضانات وحرائق الغابات تهديدا
مزتايدا للبشرية .وتعمل اليوني�دو على بن�اء نظام مستدام
يتيح حتقيق النمو ويف نفس الوقت حماية البيئ�ة وتعزيز
الشمول .وهي تساعد االقتصادات النامية والصاعدة على
بن�اء نظم متكاملة لإلنت�اج األكرث نظافة وكفاءة من حيث
استخدام املوارد ،واحلد من اآلثار البيئي�ة للتصنيع ،ويف
الوقت نفسه إجياد الطرق املؤدية إىل االقتصاد الدائري.
وهي تقوم بذلك عن طريق تقديم املشورة التقني�ة
والسياساتي�ة إىل احلكومات واملنشآت التجارية بشأن
كيفية التحول إىل نظم الطاقة األنظف واألكرث كفاءة
بطريقة تراعي املنظور اجلنساين .واستن�ادا إىل اخلربات
املرتاكمة على مر العقود ،تضطلع املنظمة أيضا بدور
محوري يف مساعدة احلكومات على تلبي�ة متطلبات
االتفاقات الدولية للتخلص التدرييج من املواد الكيميائي�ة
املستنفدة لألوزون وغريها من امللوثات السامة.
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اإلنتاج الصناعي المتسم بالكفاءة في استخدام
الموارد وبقلة انبعاثات الكربون

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:
United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Empowered lives.
Resilient nations.

أدى إغالق املصانع عىل نطاق واسع إىل جانب تدابري االحتواء
األخرى وفقدان الوظائف بسبب جاحئة كوفيد 19-إىل إبطاء اإلنتاج
واالسهتالك يف أجزاء كثرية من العالم خالل عام .2020

ممارسات االقتصاد الدائري

إعادة التدوير
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وليد/

وقد أعطى األثر اإلجيايب الناجم عن اخنفاض حركة النقل وتوليد
الطاقة واألنشطة الصناعية عىل تلوث الهواء وانبعاثات غازات
الدفيئة زمخا لفكرة حتقيق االنتعاش األخرض من آثار اجلاحئة.
ومن أجل مساعدة البلدان عىل حتقيق طموحها يف إعادة البناء
عىل حنو أفضل ،تدعم اليونيدو اإلنتاج الصناعي املتسم بالكفاءة
يف استخدام املوارد وبقلة انبعاثات الكربون ،مبا يف ذلك ممارسات
االقتصاد الدائري ،باعتباره سبيال إىل االستخدام األمثل للموارد من
منظور دورة احلياة.
فعىل سبيل املثال ،تساعد املنظمة ،بالرشاكة مع الوكالة السويرسية
للتنمية والتعاون ،املؤسسات الصناعية الزراعية يف مرص عىل
االنتقال إىل نظم غذائية دائرية تقلل من النفايات والتلوث وتعيد
املوارد ِّ
القيمة إىل االقتصاد .كام عاجلت املنظمة التلوث عىل امتداد
هنر النيجر ،البالغ طوله  4 200كيلومرت ،يف غرب أفريقيا بالرشاكة
مع برنامج األمم املتحدة اإلناميئ .وبدأ هذا اجلهد بتقديم املشورة إىل
هيئة حوض النيجر بشأن تنسيق الرقابة عىل التلوث الصناعي يف
تسعة بلدان مشاطئةِّ .
وتيس اليونيدو نقل التكنولوجيات السليمة
بيئيا ملساعدة املنشآت يف احلوض عىل احلد من اسهتالك املياه
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صنع
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توريد
المواد

يح/إعادة االستخدام
تصل

التصميم
والصنع

التوزيع
واالستخدام

سلسلة القيمة
ممارسات االقتصاد الخطي مقابل ممارسات االقتصاد الدائري على طول سلسلة التوريد

نهاية دورة
الحياة األولى
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خفض غازات الدفيئة يوفر  19,6مليون دوالر
في إندونيسيا

والطاقة ،وتقليل التلوث الناجم عن املناجم واملدابغ ومنتيج
األغذية واملنسوجات.
ويساعد الربنامج العاليم للمجمعات الصناعية اإليكولوجية
الذي تتعهده اليونيدو ومتوله سويرسا املجمعات الصناعية عىل
االرتقاء باملامرسات الدائرية الفعالة من حيث استخدام املوارد.
ويساعدها ذلك عىل خفض أثر أعاملها عىل البيئة ويف نفس الوقت
حتسني قدرهتا التنافسية .ويف عام  ،2020انضمت إندونيسيا
وجنوب أفريقيا إىل مخسة بلدان أخرى ِّ
حتول بالفعل مناطقها
الصناعية إىل جممعات صناعية إيكولوجية مبساعدة من اليونيدو،
وهي :أوكرانيا وبريو وفييت نام وكولومبيا ومرص .ويعتمد املنتجون
تكنولوجيات خفيضة الكربون ،ويقللون إىل أدىن حد من انبعاثات
غازات الدفيئة وامللوثات ،ويستخدمون املياه بكفاءة أكرب ،ويديرون
املواد الكيميائية بأمان.

ميكن أن تساعد أفضل املامرسات الدولية املنشآت الصغرية
واملتوسطة عىل زيادة كفاءة املوارد واإلنتاج األنظف ،ويف نفس
الوقت حتسني الربحية والوصول إىل األسواق .ويساعد هنج اليونيدو
لإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد الرشكات عىل
زيادة استخدامها للموارد إىل أقىص حد ويف نفس الوقت احلد من
تأثريها البييئ.
ومن خالل مرشوع اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام
املوارد يف إندونيسيا الذي متوله سويرسا ،طورت اليونيدو قدرات مركز
إندونيسيا لإلنتاج األنظف ،الذي قام بعد ذلك بنرش استشاريني يف جمال
اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد يف  149منشأة يف
 11مقاطعة .وأدى التعاون مع مديري الرشكات إىل خفض انبعاثات
غازات الدفيئة مبقدار  350 000طن من مكائف ثاين أكسيد
الكربون وخفض توليد مياه الرصف الصيح بواقع أكرث من مليوين مرت
مكعب سنويا .وأسفر استثامر جمموعه  10,3ماليني دوالر عن وفورات
سنوية للمنشآت قدرها  19,6مليون دوالر.
وقد حتققت بعض هذه املكاسب يف رشكة املالبس PT Leetex
 Garment Indonesiaيف ماجالنغكا ،جاوة الغربية ،اليت حتوك ما
يصل إىل  15مليون كزنة كل عام .وأرشد أحد اخلرباء الوطنيني الذين
دربهتم اليونيدو ،وعددهم  77خبريا ،فريق الرشكة املعين باإلنتاج
األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد لدى مجعه وحتليله البيانات
األساسية املتعلقة بالوظائف اليت يؤدهيا املصنع .ورتب الفريق
حسب األولوية اإلجراءات اليت من شأهنا احلفاظ عىل الطاقة.
وحىت قبل االنهتاء من مجيع التعديالت املخطط لها،
خفضت رشكة  Leetex Garmentاسهتالك الكهرباء بنسبة

إجمالي االستثمار

تقديم االستشارات

 10,3ماليين دوالر

 352 282طنا

 149منشأة في  11مقاطعة

 273 021 324ميغاجول

 2 580 234مترا مكعبا

 63 869ميغاواط ساعة

 2 162 987مترا مكعبا

االنخفاض
السنوي

انبعاثات
غازات الدفيئة

استهالك
المياه

الطاقة
الحرارية

الوفورات المالية:

 19,6مليون دوالر
سنويا

استهالك
الكهرباء

الوفورات
السنوية

توليد مياه
الصرف الصحي
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حماية جامعي النفايات في جنوب أفريقيا تحافظ على
قوة صناعة إعادة التدوير

 10يف املائة ،والفحم بنسبة  32يف املائة ،وحجم مياه الرصف
الصيح ِ ْ
وحلها بنسبة  43يف املائة .واخنفضت انبعاثات غازات
الدفيئة بنسبة  13يف املائة .وشملت التغيريات االستعاضة عن
مصابيح الفلورسنت مبصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء،
وإضافة مناور ،واستبدال املحركات غري الفعالة .ومن املتوقع أن
يوفر استثامر الرشكة البالغ  74 000دوالر مبلغا قدره
 204 000دوالر كل عام ،مع فرتة اسرتداد تقل عن
مخسة أشهر.
فيديو :اإلنتاج
وبغية مضاعفة آثار التحسينات يف الرشكات
األنظف
املسهتدفة ،مجع الربنامج نوادي اإلنتاج األنظف واملتسم
والمتسم
بكفاءة
بكفاءة استخدام املوارد .وجتتمع جمموعات صغرية من
استخدام
الموارد في
الرشكات أو منطقة جغرافية بانتظام لتبادل
إندونيسيا
املعارف يف قطاعات السياحة ومطاحن األرز
واملنسوجات.

تعتمد جنوب أفريقيا عىل  60 000من جامعي النفايات يف تعهد
معظم عمليات إعادة التدوير يف البلد .ويحتفظ هذا العمل باملواد
القابلة للتدوير يف سالسل قيمة ويقلل من ترسب البالستيك إىل
املحيط .بيد أن جامعي النفايات يعملون بشكل غري رسيم ،دون
محاية من السموم املوجودة يف أماكن عملهم .وقد اشتدت املخاطر
مع قدوم جاحئة كوفيد 19-عىل اعتبار أن النفايات ميكن أن
تكون معدية.
ويف متوز/يوليه  ،2020قدمت اليونيدو الزي املوحد
والقفازات واألحذية والكاممات إىل جامعي النفايات يف فري
ستيت ووكوازولو ناتال وكيب الغربية ،مما أتاح لهم العمل مبزيد من
األمان .وتشكل النساء  60يف املائة من اجلامعني يف تلك املواقع .كام
قدم لهم املرشوع شاحنة محولة أربعة أطنان حىت يتمكنوا من الذهاب
إىل أماكن أبعد اللتقاط املواد.
كام يدعم مرشوع اليونيدو االنتقال من املواد البالستيكية
التقليدية إىل بدائل أكرث استدامة من الناحية البيئية ،مثل املواد
البالستيكية القابل للذوبان يف املاء .ومتول حكومة اليابان مبادرة
مدهتا ثالث سنوات لدعم رؤية املحيط األزرق التابعة ملجموعة
العرشين ،واليت هتدف إىل إهناء تدفق املواد البالستيكية إىل
املحيطات حبلول عام .2050
وانضم مرشوع اليونيدو إىل فريق إدارة نفايات جاحئة
كوفيد 19-يف عام  2020كجزء من نداء عاجل بقيمة

حماية البيئة

 135مليون دوالر أطلقته األمم املتحدة يف جنوب أفريقيا يف
نيسان/أبريل .وزاد العمل املنسق الوعي بأهمية هذه األنشطة
املتكاملة ،وأظهر سبال للحد من النفايات وحتسني نوعية املياه.
ويمكن أن تكون هذه املبادرة نموذجا ملامرسات السالمة
اجليدة اليت ميكن أن تعتمدها بلدان أخرى يف اجلنوب األفريقي.
كام أهنا ِّ
تقرب جامعي النفايات من العمل الرسيم .ويضطلع هؤالء
العامل بدور رئييس للحفاظ عىل ارتفاع معدالت إعادة التدوير
يف جنوب أفريقيا عىل الرغم من غياب الواليات احلكومية .وكام
قالت ميالين سامسون ،وهي حمارضة أقدم يف جامعة
ويتواتررساند ،وهي رشيكة يف املرشوع:

ˮإن توفري معدات الوقاية الشخصية للمسرتدين
ُ
ي ِدث فرقا مهام .واملسرتدون هم السبب يف حتقيقنا هذه
املعدالت الرائعة من إعادة التدوير اليت تضاهي أوروبا".

فيديو

سبل الحصول على الطاقة النظيفة من أجل
االستخدام اإلنتاجي

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

Empowered lives.
Resilient nations.

ال حيصل مئات املاليني من الناس يف مجيع أحناء العالم عىل الكهرباء
إال بشكل متقطع أو حمدود ،يف حني أن  789مليون شخص
ال حيصلون عىل الكهرباء عىل اإلطالق .ويف أفريقيا جنوب
الصحراء ،ال ميكن ملا نسبته  72يف املائة من املرافق الصحية االعتامد
عىل الكهرباء املوثوقة .وبام أن لقاحات كوفيد 19-حتتاج إىل التربيد،
فإن نقص الكهرباء يف سالسل التربيد يثري قضايا بالغة األهمية
واخلطورة فيام يتعلق بالعدالة.
ويمكن لنظم الطاقة النظيفة ،مثل الشبكات الصغرية القامئة
عىل الطاقة املتجددة والطاقة الكهرمائية الصغرية ،أن توفر كهرباء
ذات نوعية أفضل بتكلفة أقل من تلك القامئة عىل تكنولوجيات
الكربون ،ويمكن أن ختلق  40مليون فرصة عمل حبلول عام .2050
ولدعم هذا االنتقال ،تسدي اليونيدو املشورة إىل  59حكومة بشأن
السياسات واللواحئ واملبادئ التوجهيية ،كام أهنا تقوم ببناء القدرات
لدى املنشآت الصغرية واملتوسطة.

43

ويف عام  ،2020ساعد املنشور املعنون املبادئ التوجهيية
التقنية لتطوير حمطات الطاقة الكهرمائية الصغرية الدول األعضاء
يف تصميم وتنفيذ حمطات بقدرة تصل إىل  30ميغاواط ،وكان
مبثابة مرجع التفاق حلقة العمل الدولية الذي أعدته املنظمة
الدولية لتوحيد املقاييس ( .)IWA33وقد اتفق  16بلدا ومثاين
منظامت دولية عىل تطبيق املبادئ التوجهيية التقنية يف بلداهنا
ومنظامهتا .ووفر التقرير العاليم عن تنمية الطاقة الكهرمائية
ُ
الصغرية لعام  2019بيانات ختطيط أساسية و 166فصال قطريا
ً
و 18دراسة حالة .وإضافة إىل ذلك ،نرشت اليونيدو العديد
من األدلة التقنية بشأن تطوير شبكات مصغرة للتصنيع الريفي
والتكنولوجيات األخرى.
وجنحت اليونيدو يف عرض التكنولوجيات اليت حتد من
انبعاثات غازات الدفيئةَّ ،
ووسعت نطاق الربامج من خالل التدريب
يف سرياليون وغامبيا وغينيا-بيساو وموزامبيق .وبتمويل من اليابان،
تعمل منصة إنرتنت األشياء عىل تعزيز كفاءة إنتاج الطاقة احلرارية
األرضية يف كينيا ،يف حني تعمل أجهزة االستشعار َّ
املطورة من أجل
مولدات الطاقة والتوربينات عىل حتسني كفاءة إنتاج الكهرباء من
الطاقة احلرارية األرضية يف الوادي املتصدع العظيم .ويف املغرب،
يعزز نظام ختزين طاقة كبري احلجم يعمل ببطاريات تدفق قامئة عىل
عنرص الفاناديوم أداء حمطة للطاقة الشمسية.
وتشرتك اليونيدو مع برنامج األمم املتحدة للبيئة يف استضافة
مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ لربط البلدان بتكنولوجيات املناخ.
وأطلقت الشبكة برناجما للمنح الصغرية بقيمة  10ماليني دوالر
ملشاريع تعزيز التكيف مع تغري املناخ يف البلدان النامية .كام عقدت
يومها السنوي للمشاريع ،حيث قامت أكرث من  250رشكة منذ
عام  2006بعرض مشاريعها ،وجلبت ما يصل إىل  600مليون
يورو من االستثامرات.
ويعزز الربنامج العاليم للمبتكرات التكنولوجية النظيفة
الذي تتعهده اليونيدو االبتكار وإنشاء منظومات إيكولوجية قامئة
عىل ريادة األعامل مبا يسمح للمنشآت الصغرية واملتوسطة بتطوير
أفكارها وتسويقها ،وذلك بتمويل من مرفق البيئة العاملية .ويقدم
الربنامج املشورة إىل حكومات أرمينيا وأوكرانيا وباكستان
وتايلند وتركيا وجنوب أفريقيا ومالزييا واملغرب والهند.
وهو يواصل توسعه يف إندونيسيا وأوروغواي ومجهورية مولدوفا
والسنغال وسرياليون وكازاخستان وكمبوديا ونيجرييا .كام قدمت
اليونيدو املساعدة التقنية إىل جمموعة "بلوم" اجلديدة للطاقة
املستدامة والتكنولوجيا النظيفة يف بربادوس .وهتئي هذه األنشطة
الفرص لتنظيم مشاريع خرضاء يف مرحلة التعايف بعد اجلاحئة.
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وال تستطيع احلكومات وحدها أن توفر ما يكفي من رأس املال
لالنتقال إىل الطاقة النظيفة بالرسعة والنطاق الالزمني ملواجهة
حتديات املناخ والطاقة عىل الصعيد العاليم .ولبناء حتالفات مع
القطاع اخلاص ،تستضيف اليونيدو الشبكة االستشارية املعنية
بالتمويل اخلاص ،وهي رشاكة متعددة األطراف بني القطاعني
العام واخلاص تشجع االستثامر يف مشاريع منخفضة الكربون
وقادرة عىل التكيف مع تغري املناخ يف  122بلدا يف مخس مناطق.
وتستقطب الشبكة املستثمرين من خالل فحص وتعزيز املقرتحات
القابلة للتمويل املرصيف ،وقدمت ،من خالل مساعدهتا التقنية،
ْ
ملياري دوالر إىل  750مرشوعا.
استثامرات بقيمة
الطاقة المتجددة في غينيا بيساو بمثابة
نموذج لغرب أفريقيا

عندما بدأت اليونيدو هذه الرشاكة مع غينيا-بيساو يف عام
 ،2014كانت حالة الطاقة يف البلد مزرية .فعىل الصعيد الوطين،
لم يكن حيصل عىل الكهرباء سوى  5,3يف املائة من السكان ،و2
يف املائة فقط يف املناطق الريفية .وهذا ما أدى إىل الضغط عىل موارد
الغابات ،وتسبب الدخان من الكتلة احليوية املستخدمة يف الطهي
يف مشاكل صحية يف أوساط النساء واألطفال .ولم يكن لدى
احلكومة أي أموال لتنمية الطاقة املتجددة اليت ميكهنا أن تفصل البلد
عن النفط.

وقبل مرشوع لليونيدو ممول من مرفق البيئة العاملية وضع
غينيا-بيساو عىل طريق التنمية املستدامة املنخفضة الكربون ،لم
تكن هناك مشاريع للطاقة املتجددة يف البلد باستثناء عدد قليل من
النظم املزنلية الشمسية ،ولم تكن هناك اسرتاتيجيات أو متويل فيام
يتعلق بتلك املشاريعَّ .
وغي املرشوع الوضع بتجهزي احلكومة بإطار
سياسايت وخطة استثامرية .كام اجتذب استثامرات بقيمة  8ماليني
دوالر يف جمال تكنولوجيات الطاقة املتجددة.
وبىن املرشوع الثقة يف تكنولوجيا الطاقة املتجددة من خالل
تركيب نظام كهروضويئ بقوة  312كيلوواط يف بامبادينكا ،وهي
قرية خارج بيساو .وأصبحت الكهرباء موجودة اآلن عىل مدار
الساعة لدى معظم األرس املعيشية ،وعددها  780أرسة .وختزن
البطاريات الطاقة ،وتوفر مولدات الديزل الدعم فقط .ودربت منظمة
غري ربحية السكان املحليني عىل التعامل مع املحاسبة والصيانة،
ويدير املجتمع املحيل ذلك النظام .وسيخفض املرشوع انبعاثات
غازات الدفيئة مبقدار  8 180طنا من مكائف ثاين أكسيد الكربون
عىل مدى عمره البالغ  20عاما.
وأشار دومينغوس إيامتا ،وهو مفوض يف مديرية الطاقة
ُ
اإلقليمية ،إىل أن حمطة توليد الكهرباء يف بافاتا القريبة قد أغلقت
بسبب نقص الوقود .ومىض إيامتا قائال إن الطاقة الشمسية أكرث
موثوقية،
و لدينا شمس طوال الوقت .سوف حنظى بالطاقة.
ولن يشرتي أحد الشمس كام نشرتي الديزل لوضعه يف
املولدات".

ˮ

وقد استفادت األرس والرشكات العاملة يف جمال الزراعة وجتهزي
الكاجو واملنهيوت والفواكه بشكل خاص من التربيد والري اللذين
ِّ
تتيحهام الكهرباء .وأثناء مشاهدة الفنيني بينام كانوا يركبون اللوحات
الشمسية املطلوبة ،وعددها  1 248لوحة ،ابهتجت لورديس غومزي،
اليت تقيم يف بامبادينكا ،بأن أطفالها لن حيتاجوا بعد اآلن إىل
الدراسة عىل ضوء الشموع ،وبأن األرسة سيكون لدهيا ثالجة ،وبأهنم
سيتمكنون من تشغيل مروحة ليال إلبعاد البعوض.
وتضم اخلطة الوطنية لالستثامر يف الطاقة املتجددة يف غينيا-
بيساو جمموعة مشاريع مببلغ  30مليون دوالر .ويهدف
البلد إىل توليد  50يف املائة من الطاقة املتجددة عند
ذروة الطلب حبلول عام  .2030ويمكن للمرشوع أن
فيديو:
يكون مبثابة نموذج للجامعة االقتصادية لدول غرب
الطاقة
ِّ
المتجددة
أفريقيا (اإليكواس)،
وسييس نقل املعارف فيام بني
في
بلدان اجلنوب.
غينيا-بيساو

حماية البيئة

السيارات الكهربائية في الصين وماليزيا وجنوب أفريقيا
تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

يأيت ربع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون اليت يولدها اإلنسان من قطاع
النقل ،ومعظمها من السيارات والشاحنات واحلافالت والدراجات
البخارية .وتساعد اليونيدو يف ترويج السيارات الكهربائية اليت توفر
حال منخفض الكربون إذا ما كانت تعمل بالطاقة املتجددة.
وتشكل املركبات الكهربائية اآلن  2يف املائة من مبيعات
املركبات يف مجيع أحناء العالم .ومن أجل حتقيق األهداف املتمثلة
يف ختليص االقتصاد العاليم من الكربون ،جيب أن تصل املبيعات
إىل  30يف املائة حبلول عام  ،2030وإىل  80يف املائة حبلول عام
 .2050ومن أجل توجيه البلدان يف هذا االنتقال ،نرشت اليونيدو
أفضل املامرسات يف جمال التنقل الكهربايئ ،اليت تويص بتقديم حوافز
للعمالء مثل املسرتدات والقروض املنخفضة الفائدة ،وتدعو إىل
وضع نظم شحن عىل جوانب الطريق باستخدام تكنولوجيات قابلة
للتشغيل البيين تتيح للسائقني إمكانية الوصول إىل شبكة موحدة.
ويأيت التمويل من إسبانيا والرنويج والنمسا ومرفق البيئة العاملية.
ويف مالزييا ،تدعم اليونيدو وضع خمطط وخطة عمل التنقل
املنخفض الكربون للنقل الربي اللذين ُوضعا بالتشاور مع العديد
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ِّ
من أصحاب املصلحة ،مبن فهيم مصنعو السيارات املحليون .ومن
شأن إنشاء شبكة من حمطات الشحن اليت تعمل مبصادر الطاقة
املتجددة أن يضع مالزييا يف السلسلة العاملية ملنتيج البطاريات
ويزيد الطلب عىل أشباه املوصالت واملعدات الكهروضوئية
الشمسية املصنعة حمليا.
ويف جنوب أفريقيا ،تعمل اليونيدو عىل ترويج السيارات
الكهربائية ،وتطوير البىن التحتية ،وزيادة االستثامر .ولدى ديربان
وجوهانسربغ اآلن حافالت كهربائية ،وقد قامتا برتكيب حمطات
شحن تعمل بالطاقة الشمسية .وقد ساعد املرشوع عىل توليد صناعة
ِّ
حملية تنافسية حيث تنتج أربع رشكات مصنعة حملية اآلن مركبات
كهربائية بالكامل.
ُوتَع ُّد الصني أكرب سوق يف العالم للسيارات الكهربائية من
حيث حجم املبيعات .ويف حني أن املركبات الكهربائية تزيل
انبعاثات أنبوب العادم ،فقد حتول التلوث إىل عملية توليد الطاقة.
وملعاجلة ذلك ،تروج اليونيدو حمطات الشحن اليت تستخدم الطاقة
املتجددة .ويوجد بشنغهاي  15حمطة شحن ذكية جديدة ،وقد
َّ
وسعت من نطاق التشارك يف السيارات ،حيث تضم شبكهتا
 7 771سيارة كهربائية.
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إظهار قيمة استخدام النفايات إلنتاج الطاقة
في أوروغواي

يتسم اقتصاد أوروغواي بكونه صناعيا زراعيا يف املقام األول
حيث ينتج كميات كبرية من احلليب واللحوم ألغراض التصدير.
غري أن قيمة النفايات ،مثل الروث ،ظلت غري َ
مدركة إىل حد
كبري .وباستخدام مبادئ االقتصاد الدائري ،استحدثت اليونيدو
ورشكاء حكوميون ُ ُنجا جديدة إلضافة قيمة إىل النفايات الزراعية
الصناعية.
وتوىل مرشوع مدته مخس سنوات بتمويل من مرفق البيئة
العاملية رعاية تسعة مشاريع رائدة تأخذ هبذه املبادئ ،مما يوفر بديال
َ
ُ
االقتصاد
املرشوع
لنموذج األخذ-الصنع-التخلص .وقد أدرج
الدائري ضمن خطة التنمية اليت وضعهتا احلكومة.

واستفاد منشور اشرتك معهد تشاتام هاوس واليونيدو
يف إصداره مؤخرا من جتارب اليونيدو يف أوروغواي
وشييل ،وحدد الفرص القامئة عىل االقتصاد الدائري
فيام يتعلق ببناء القدرة عىل الصمود يف أمريكا الالتينية
المنشور
والكارييب.
وينتج أحد املشاريع التجريبية الكهرباء من
الروث يف مزرعة ألبان سعة  500رأس يف مقاطعة كانيلونز يف
أوروغواي .ومتسح املزرعة الروث من منصة تغذية األبقار ،وتزيل
املواد الصلبة ،وتصب النفايات السائلة يف بركة .ومن خالل تغطية
الربكة بغطاء بالستيكي ناعم ،يشكل املزارع هاضام الهوائيا .ويلزم
مرور  40يوما كي يولد الهاضم غاز امليثان الذي ميكن حرقه لتوليد
الكهرباء .وتستخدم املزرعة تلك الكهرباء يف املوقع لتشغيل آالت

القطاعات المولدة للنفايات الصلبة والسائلة
الطاقة
الكهربائية/الحرارية
المسالخ

المعالف

مزارع
الدواجن

صناعة
األلبان

مزارع
األلبان

مزارع
الخنازير

مزارع
األغنام

المدابغ

تجهيز الفواكه
والخضر

صناعة
الزيوت

الدواجن
الصناعية

تجهيز
اللحوم

مصانع الجعة
ومعامل
تخمير الشعير

المنابذ
ومعاصر
التفاح

الكحول
السكري

البلدات
الصغيرة

زيادة
المعارف

التكنولوجيات
الجديدة

تحسين األطر
التنظيمية
والسياسية
واألدوات
االقتصادية

الغاز الحيوي

الوقود البديل

الديزل/الغاز
االصطناعي

بناء
القدرات

األسمدة العضوية

حماية البيئة

احللب ،عىل سبيل املثال ،أو تبيعها لرشكة مرافق .وتكون البقايا
عبارة عن سامد يعيد العنارص الغذائية إىل الرتبة.
وبدعم من اليونيدو ،تنتج منشأة يف مقاطعة مونتيفيديو السامد
باستخدام النفايات من مصانع اجلعة ومزارع الدواجن وتقليم األشجار
يف املناطق احلرضية .وتنرش العملية املواد العضوية يف احلقول ،وترصد
درجات احلرارة واحلموضة واملحتوى املعدين بينام ِّ
حتولها الكائنات
َّ
احلية الدقيقة إىل سامد عضويُ .ويغلف السامد للبيع يف أكياس سعة
 50لرتاُ ،ويستخدم لزراعة األغذية والزهور والفاكهة.
ويمكن تطبيق هذه النامذج من أجل تثمني النفايات وإنتاج
الطاقة بشكل مستدام يف العديد من القطاعات ،مبا يف ذلك املاشية،
وإنتاج الطاقة ،ومصائد األسامك ،والزراعة ،والتصنيع.
تخفيض  3 491طنا من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون سنويا
إدارة  124 221طنا من النفايات الزراعية
ومعالجتها وإعادة استخدامها سنويا

المجتمعات الريفية في موزامبيق تتصل بالمدارس الرقمية
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ويف أوائل عام  ،2020زودت اليونيدو املرشوع بعرش
ِّ
جمموعات تشغيل بالطاقة الشمسية ،مما مكن املبادرة من البدء يف
حتويل األجهزة اللوحية من الديزل إىل الطاقة الشمسية .وساعد
مرشوع "اجلهاز اللويح املجتمعي" ،منذ بدايته يف عام  ،2015يف
تثقيف أكرث من مليون موزمبيقي عىل نطاق  90جمتمعا حمليا،
وقدم مثاال عىل الكيفية اليت ميكن هبا استخدام الطاقة املستدامة
يف التعليم.

تنفيذ االتفاقات البيئية المتعددة األطراف

بواسطة الديزل والطاقة الشمسية

ال يتجاوز معدل كهربة الريف يف موزامبيق  27يف املائة ،كام أن توسيع
شبكات الكهرباء اعرتضه كون الناس يعيشون يف مناطق نائية قليلة
السكان .وال تتاح للعديد من سكان الريف فرصة مشاهدة التلفاز
أو االتصال باإلنرتنت .ومن خالل دعم مرشوع "اجلهاز اللويح
املجتمعي" ،اختذت اليونيدو خطوة حنو مزيد من الشمولية الرقمية.
ويف ريف موزامبيق ،تؤدي  10أجهزة لوحية جمتمعية ميولها
مرفق البيئة العاملية دور أول مدارس رقمية .ويصل اجلهاز اللويح
املجتمعي إىل املستوطنة داخل حاوية ميكن جرها بواسطة شاحنة
ثقيلة أو خفيفة ،بل وبواسطة محار .ويعمل اجلهاز اللويح عىل أربع إىل
ست شاشات عرض بلوري سائل ( )LCDكبرية.
ويمكن ربط هذه الشاشات اليت تعمل باللمس بكامريات
وشاشة كبرية للسامح بالتداول عرب الفيديو يف الهواء الطلق لفائدة
املجموعات .ويتجمع أعضاء املجتمع املحيل ملشاهدة برامج بشأن
التثقيف املايل ،ومنع احلمل وفريوس نقص املناعة البرشية ،ومتكني
املرأة ،وعمليات التطعيم والصحة ،مبا يف ذلك انتشار فريوس
كورونا املستجد وسبل الوقاية منه .وتستخدم العروض التقدميية
ألعابا تزيد من التفاعل وتقيس يف نفس الوقت مدى فهم اجلامهري
للرسائل املبثوثة.

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

Empowered lives.
Resilient nations.

تساعد اليونيدو البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة
انتقالية عىل الوفاء مبتطلبات االتفاقات العاملية للحد من التدهور
البييئ ألسباب من صنع اإلنسان .وتأوي هذه البلدان معظم أنشطة
اإلنتاج الصناعي يف العالم ،وتساعدها املنظمة عىل توسيع نطاق
الصناعة مع الوفاء يف الوقت نفسه بالزتاماهتا مبوجب املواثيق
البيئية املتعددة األطراف ،مبا يف ذلك بروتوكول مونرتيال ،واتفاقية
استكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة ،واتفاقية ميناماتا بشأن
الزئبق .وتتلقى احلكومات املساعدة بشأن مواءمة الترشيعات
الوطنية مع هذه االتفاقيات مع االمتثال يف الوقت نفسه للواحئ يف
سالسل التوريد الدولية.
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التخلص التدريجي من الهيدروكلوروفلوروكربونات والتشجيع
على تصنيع أجهزة لتكييف الهواء خالية من الهيدروفلوروكربونات

وتساعد اليونيدو ،بوصفها إحدى الوكاالت الرئيسية
ِّ
املنفذة للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونرتيال،
الصناعات يف التحول إىل العمليات واملنتجات واملواد غري
ِّ
املؤثرة يف طبقة األوزون .وبعد االنهتاء من التخلص التدرييج من
ُ
الكلوروفلوروكربونات ،تسهتدف اآلن الهيدروكلوروفلوروكربونات.
كام أن تقليص استخدام الهيدروكلوروفلوروكربونات مطلوب مبوجب
تعديل كيغايل لعام  .2016وتعكف اليونيدو عىل تنفيذ خطط
إلدارة التخلص التدرييج من الهيدروكلوروفلوروكربونات يف
 68بلداِّ ،
وحتض  29بلدا للتصديق عىل تعديل كيغايل ،وتعمل
عىل بناء القدرات املؤسسية لدى  13بلدا .وبسبب القيود املفروضة
ُ
عىل السفر يف عام  ،2020اضطلع بالعديد من األنشطة من خالل
حلقات دراسية شبكية ودورات تدريب عرب اإلنرتنت .وبلغت
التخفيضات الرتاكمية لالنبعاثات من أنشطة اليونيدو يف إطار
بروتوكول مونرتيال  71,8مليون طن من مكائف ثاين أكسيد
الكربون يف عام .2020
وبموجب اتفاقية استكهولم ،تعمل اليونيدو مع الصني عىل
القضاء عىل الدوديكان احللقي السدايس الربوم (ُ .)HBCDويعترب
هذا امللوث العضوي الثابت مبثابة مثبط لهب يف عزل املباين
بالرغوة الصلبة .وهو يتسم بالسمية الشديدة بالنسبة إىل األحياء
املائية ،وتشري االختبارات املجراة عىل احليوانات إىل وجود هتديدات
حمتملة لصحة اإلنسان .ويستكشف املرشوع مثبطات اللهب البديلة
فيام خيص الرغوة العازلة .كام أنه يستكشف خيارات التخلص ،اليت

ستكون ،بعد تطويرها ،متاحة للبلدان األخرى اليت حتتوي نفايات
البناء لدهيا عىل الدوديكان احللقي السدايس الربوم.
ويف إطار اتفاقية ميناماتا ،تدعم اليونيدو إنشاء آليات تنسيق
بشأن املسائل املتصلة بالزئبق يف  30بلدا .وهي تشجع عىل القضاء
عىل الزئبق يف تعدين الذهب الصغري احلجمَّ .
ويقدر أن حنو
ِّ
 100مليون شخص يشغلون مناجم الذهب بالوسائل ا ِحلرفية،
ويستخدم كثريون الزئبق لعزل الركاز ،عىل الرغم من أن التعدين
اخلايل من الزئبق أكرث أمانا وإنتاجية .ودعمت اليونيدو إكوادور
وبوركينا فاسو وغانا ونيجرييا الستكامل خطط عملها الوطنية ،وهو
الزتام من الزتامات االتفاقية .وتدعم املنظمة أيضا سبع دول أعضاء
للحصول عىل التمويل من أجل نقل التكنولوجيا ،مما يدعم عامل
املناجم واملؤسسات املالية عىل حد سواء.
وتتناول اتفاقية ميناماتا كذلك الزئبق يف املصانع ،وتدعو 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 والقناين
واملالبس .ويف الصني ،اليت تستأثر بنصف االستخدام العاليم للزئبق
يف إنتاج املونومر ،تعمل اليونيدو بشكل وثيق مع احلكومة الستحداث
حلول مبتكرة ُيستخدم فهيا الزئبق بكميات أقل أو ال ُيستخدم
عىل اإلطالق.
الهند تطور نموذجا للحد من الملوثات الناجمة عن
النفايات الطبية

ميكن أن حتتوي النفايات الطبية عىل ملوثات عضوية ثابتة .ويؤدي
حرقها إىل إطالق تلك امللوثات يف الهواء .وعندما سعت حكومة
الهند إىل خفض االنبعاثات من هذه املواد الكيميائية اخلطرة،
رشعت اليونيدو يف تنفيذ مرشوع مدته تسع سنوات ملساعدة الهند
عىل حتسني إدارة النفايات الطبية .ووضعت اليونيدو ،بتمويل من
مرفق البيئة العاملية ،نامذج ألفضل املامرسات يف واليات أوديشا
والبنجاب وغوجارات وكارناتاكا وماهاراشرتا.
وبدأ خرباء اليونيدو ومسؤولو الصحة يف الواليات بقياس
االنبعاثات بنسبة  40يف املائة من مرافق النفايات الطبية احليوية
ُ
املشرتكة عىل الصعيد الوطين .وتتبعوا مادتني كيميائيتني ،تسميان
باللغة الدارجة الديوكسينات ،وحسبوا أن اإلدارة األفضل لنفايات
املستشفيات من شأهنا أن تسمح للهند خبفض انبعاثات الديوكسني
بواقع النصف تقريبا.
َّ
وراقب املرشوع  171مرفقا للرعاية الصحية ،وخفض
االنبعاثات من خالل حتديث مخسة حمارق مشرتكة .ومن خالل
الرشاكات بني القطاعني العام واخلاصَّ ،
حسنت املرافق املشمولة

حماية البيئة
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منطقة أمريكا الالتينية والكارييب تلتزم بالحد من النفايات
اإللكترونية العالمية

باملرشوع الفصل بني النفاياتَّ ،
وحترت التكنولوجيات غري القامئة
عىل احلرق .وحىت اآلن ،خفض املرشوع انبعاثات الديوكسينات يف
تلك املرافق بنسبة  20يف املائة.
وخالل جاحئة كوفيد ،19-زاد حجم النفايات الطبية يف
الهند بنسبة  12يف املائة .وأعد املرشوع مبادئ توجهيية إلدارة تلك
النفايات ،وزود  20مستشفى كبريا بوحدات تعمل باملوجات الدقيقة
لتطهري املواد البالستيكية املهملة قبل إرسالها إىل جهات إعادة
التدوير .كام نرشت اليونيدو كتيبا إلدارة النفايات الطبية احليوية.
وهذا املرشوع هو األول من نوعه يف الهند من حيث اعتامد
َ
أفضل املامرسات والتقنيات للحد من إطالق هذه امللوثات املنتجة
عن غري قصد من النفايات الطبية ومن َّثم القضاء علهيا
هنائيا .وتندرج هذه اجلهود يف إطار برنامج أوسع نطاقا
بشأن إدارة النفايات الطبية يف الهند ،وهي متثل نموذجا
قصة:
إدارة
ملشاريع أخرى خلفض االنبعاثات.
النفايات
الطبية

يشرتي املسهتلكون يف مجيع أحناء العالم املنتجات اإللكرتونية بوترية
متصاعدة .وتشكل األجهزة اإللكرتونية ،مبجرد التخيل عهنا ،تيارا
رسيع النمو من النفايات حيتوي عىل مواد كيميائية عضوية ثابتة هتدد
الصحة ،وتلوث مياه الرشب ،وتعكر النظم اإليكولوجية .وتشري
التقديرات إىل أن الناس يف مجيع أحناء العالم ألقوا  50مليون طن
من املنتجات اإللكرتونية يف عام  ،2019وهي كمية من املرجح أن
تتضخم إىل  75مليون طن يف العقد املقبل.
وتعمل اليونيدو عىل تعزيز اإلدارة الفعالة للنفايات اإللكرتونية
ِّ
يف  13بلدا يف أمريكا الالتينية والكارييب ،وهي منطقة تولد  7يف
املائة من النفايات اإللكرتونية عىل الصعيد العاليم .ويسهم املرشوع
يف إذكاء الوعي باملخاطر الصحية والهتديدات البيئية النامجة عن
ذلك ،ويبني يف الوقت نفسه للبلدان كيفية االستفادة من الفرص
املتاحة لصناعات إعادة تدوير النفايات اإللكرتونية .وتتوىل البلدان
صياغة أو مراجعة السياسات الوطنية بشأن النفايات اإللكرتونية،
كام أهنا تبين نظام إلدارة البيانات ومنصة عىل اإلنرتنت لتمكني
تبادل املعلومات عىل الصعيد اإلقلييم.
ودرب املرشوع ما يقرب من  600شخص عىل إدارة النفايات
اإللكرتونية بفعالية ،وتعكف  15جامعة عىل وضع مناهج دراسية
أو برامج حبثية مرتبطة هبا .وأعدت شييل دليال لفائدة وسائط
اإلعالم بشأن النفايات اإللكرتونية .وتشمل البلدان
املشاركة األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبنام ودولة
بوليفيا املتعددة القوميات وبريو ومجهورية فزنويال
:فيديو
البوليفارية والسلفادور وغواتيامال وكوستاريكا ونيكاراغوا
إدارة
النفايات
وهندوراس.
اإللكترونية
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تعزيز سالسل القيمة الدائرية من أجل صناعة
نسيج أكثر خضارا وتنافسية

تشكل صناعة األزياء واحدة من أكرب أسواق السلع االسهتالكية يف
العالم ،وتتسم بسالسل قيمة متطورة للغاية .ويف بلدان منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي ،تعد األزياء ثاين أكرب سوق للسلع
االسهتالكية ،وال تتجاوزها سوى األغذية واملرشوبات .وتضطلع هذه
الصناعة بدور حموري يف خلق فرص العمل ،حيث توظف أكرث من
 60مليون شخص يف مجيع أحناء العالم.
غري أن هذه الصناعة واحدة من أكرث الصناعات تلويثا يف
العالم .وتستخدم صناعة األزياء  93مليار مرت مكعب من املياه
سنويا ،وتنبعث مهنا كميات من ثاين أكسيد الكربون تفوق تلك
املنبعثة من مجيع رحالت الطريان الدولية والشحن البحري جمتمعة.
ويتأىت هذا العبء جزئيا من األزياء الرسيعة ،وهو اجتاه خيتار فيه
املسهتلكون املالبس املنخفضة التكلفة ويستبدلوهنا كلام تغريت
خطوط األزياء.
ً
واستجابة لتحديات االستدامة ،وبدافع من الوعي املزتايد
لدى املسهتلكني بتأثري إنتاج املالبس ،تسعى عالمات األزياء العاملية
إىل إجياد بدائل أفضل .وتشمل هذه البدائل استخدام األلياف

املتجددة واملعاد تدويرها ،واألخذ بعمليات إنتاج أنظف ،واعتامد
نامذج أعامل دائرية.
ويرشك برنامج  SwitchMedالذي تتعهده اليونيدو أصحاب
املصلحة الوطنيني وعالمات األزياء الدولية واملنظامت املتخصصة
الرئيسية يف السعي إىل حتقيق هذه البدائل .وتريس تونس ومرص
واملغرب ممارسات اقتصادية دائرية يف سالسل توريد
املنسوجات لدهيا بتمويل من االحتاد األورويب وإسبانيا
وإيطالياُ .وت ِّ
عجل هذه البلدان باعتامد املواد الكيميائية
فيديو:
برنامج
اآلمنة وضوابط تلوث املياه يف عمليات التشطيب اليت
في SwitchMed
ِّ
منطقة جنوب
تثبت األلوان وتعطي األقمشة امللمس الصحيح.
البحر المتوسط
وتعالج اليونيدو الكمية الكبرية من النفايات اليت
ِّ
خيلفها إنتاج املالبس :فمصانع النسيج واملالبس ختلف أكرث من
 25يف املائة من املواد ،بل إن هذه النسبة تصل أحيانا إىل  47يف
املائة .وتستكشف املنظمة إمكانيات إعادة تدوير املزيد من هذه
النفايات يف شكل خيوط وأقمشة وألياف للمنسوجات والتطبيقات
غري املنسوجة.

األقمشة ذات المحتوى
المعاد تدويره

النفايات السابقة للمستهلك
والالحقة للصناعة
منتجو المالبس
والمنسوجات
جامعو
النفايات

تجار
النفايات

تثمين النفايات في سلسلة قيمة
المنسوجات الصناعية

إنتاج
األقمشة

الغزل
إعادة التدوير الكيميائي
والميكانيكي
األلياف البكر
األلياف المعاد تدويرها

حماية البيئة

وقد َّوقع مرشوع  SwitchMedاتفاقيات تعاون مع ِّ
املوردين
املحليني للعالمات التجارية الرشيكة يف تونس ومرص واملغرب.
ويشمل الرشكاء رشكات أزياء عاملية رائدة ،مثل بينيتون ،وهالوتكس،
وهوغو بوس ،وإنديتكس ،ونودي جيزن ،وأو يت يب (ديزل) ،ورشكة يب
يف إتش.
وسوف تواصل اليونيدو ،بالتعاون مع هذه الرشكات ومنظامت
اخلربة الدولية ،إرشاك أصحاب املصلحة الوطنيني يف التدريب،
وستقود عروضا إيضاحية ودراسات بشأن كيفية تطوير القدرات
املحلية عىل مجع نفايات املنسوجات وفرزها وإعادة تدويرها.
ُويضطلع هبذه املهام عىل أفضل وجه حمليا .وعىل الرغم من
أن التجارة الدولية يف اخلرق مالمئة ،فإن تصدير نفايات املنسوجات
إلعادة تدويرها يف اخلارج غري مستدام بسبب تكاليف النقل
وما يرتبط هبا من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون .كام أن استخدام
الصادرات يقوض من فرص تنمية االقتصادات املحلية وإمتام حلقة
املواد يف البلدان املنتجة للمنسوجات .ويزداد الرضر بروزا يف البلدان
اليت تتسم فهيا سالسل قيمة إعادة التدوير حاليا بعدم الكفاءة ،وسوء
التنظيم ،واالقتصار عىل االقتصاد غري الرسيم.
وتشكل هذه املبادرة جزءا من املرحلة الثانية من مرشوع
 ،SwitchMedاليت ختدم أيضا إرسائيل واجلزائر ودولة فلسطني
ولبنان .وكانت املرحلة األوىل قد حددت  1 830تدبريا من تدابري
كفاءة استخدام املوارد باستثامر قدره  87,6مليون يورو وفرت املياه
والطاقة واملواد اخلام بقيمة  41,7مليون يورو سنويا.
وقد وضع مرشوع  SwitchMedمخس اسرتاتيجيات لهذا
التحول يف املنشور املعنون فرص األعامل الدائرية يف جنوب البحر
األبيض املتوسط :كيف ميكن للمنشآت التجارية أن تقود الطريق
إىل األزياء املستدامة؟ ويقدم املنشور دراسات حاالت إفرادية عن
مصانع النسيج اليت تستخدم ممارسات سليمة بيئيا يف  11بلدا ،من
املغرب إىل السويد وفييت نام.
ويطالب املسهتلكون عىل حنو مزتايد بارتداء املالبس اليت
تدوم وختفض النفايات والتلوث إىل أدىن حد أو تقيض علهيام طوال
دورة حياهتا .ويقول مدير ترخيص "ديزل" أندريا روسو" :أصبح
املسهتلكون يريدون االطمئنان إىل أن املنتجات اليت يشرتوهنا
مصنوعة مبسؤولية طوال كل خطوة من خطوات العملية ،بدءا باملواد
ً
وانهتاء باملنتج الهنايئ" .وقد أعرب الشباب يف منطقة البحر
اخلام
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األبيض املتوسط ،أسوة بأقراهنم يف أحناء كثرية من العالم ،عن وعي
مزتايد باملسائل البيئية.
ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات التدوير عىل طول سالسل
القيمة املحلية إىل خلق فرص عمل جديدة ،وإضافة قيمة إىل
االقتصاد املحيل ،وإعداد الصناعات املحلية لتلبية متطلبات
َ
السوق العاملية يف املستقبل من حيث منتجات األزياء املنتجة
عىل حنو مستدام .وعليه ،فإن اإلجراءات اليت تدعم
أساليب اإلنتاج األكرث دائرية ميكن أن تساعد املنتجني
يف صناعة األزياء عىل تعزيز دورهم يف سلسلة التوريد
موقع شبكي:
وحتسني الرشاكات االسرتاتيجية مع العالمات
مشروع
SwitchMed
التجارية العاملية.
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تقرير اليونيدو السنوي 2020

1

6

XXXXX

اآلفاق اإلقليمية

ُ
xxxxاليوني�دو بواليتها على الصعيد القطري واإلقلييم
تضطلع
xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx
والدويل .وهي تدعم حتقيق مستويات أعلى من التعاون
بني املناطق بوصفه عنصرا أساسيا يف زيادة االستثمار
والنمو والرخاء ،ومعاجلة طائفة واسعة من التحديات
العاملية .ويجري الربط بني الدول األعضاء ودعمها
وفقا الحتي�اجاتها الفردية للنهوض بالقدرة التن�افسية
الصناعية والتجارة ،وتعزيز تنمية القطاع اخلاص،
ومعاجلة مسأليت االستدامة البيئي�ة وتغري املناخ .وتقدم
اليوني�دو ،بصفتها عضوا نشطا يف منظومة األمم املتحدة
اإلنمائي�ة ،التحليل واملشورة وبن�اء القدرات وغري ذلك من
أشكال الدعم بالتعاون الوثيق مع احلكومات والشركاء يف
التنمية والقطاع اخلاص ومؤسسات أخرى.
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تقرير اليونيدو السنوي 2020

 45دولة عضوا في اليونيدو
 29بلدا من أقل البلدان نموا  6دول جزرية صغيرة نامية  22بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط

حضور محلي لليونيدو في  19بلدا ،بما في ذلك مراكز إقليمية ومكاتب إقليمية في إثيوبيا وجنوب
أفريقيا ونيجيريا
 9برامج قطرية ()2020
ُ

برامج شراكة قطرية في إثيوبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة ورواندا وزامبيا والسنغال وكوت
ديفوار
التعاون التقين ()2020

 36,2مليون دوالر

5.34 0.74 4.88
مصادر أخرى

الصندوق
المتعدد
األطراف

15.24
مرفق البيئة
العالمية

االتحاد
األوروبي

9.99
الدول األعضاء

ً
حاليا (المجموع)31 :
أطر األمم المتحدة الجديدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة في عام :2020
أنغوال ( ،)2022-2020إثيوبيا ( ،)2025-2020أوغندا ()2025-2021

أفريقيا

يف بداية عام  ،2020كانت اآلفاق بالنسبة إىل القارة واعدة ،حيث
كانت أفريقيا حترز تقدما عىل صعيد التوسع االقتصادي واحلد من
الفقر .وجرى تبين التكنولوجيا واالبتكار بشكل مزتايد .ووعد
دخول منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية حزي النفاذ بتحقيق
دفعة قوية يف التجارة بني البلدان األفريقية .ومع ذلك ،ال تزال أفريقيا
تواجه حتديات مهمة لتحقيق أهداف خطة عام  2030وخطة عام
 .2063وأدت اآلثار االجتامعية واالقتصادية جلاحئة كوفيد 19-إىل
تفاقم تلك التحديات .ففي أفريقيا جنوب الصحراء ،توقفت الزيادة
املطردة يف إنتاج الصناعات التحويلية السائدة منذ عام ،1986
واخنفض إىل أقل من النسبة املسجلة يف عام  ،2019وهي  1,3يف
املائة ،يف حني أن العديد من الرشكات انتقلت إىل إنتاج اإلمدادات
الطبية األساسية لتعويض املستويات الدنيا للطلب الدويل عىل
املنتجات األخرى.
وال تزال آثار تغري املناخ تؤثر عىل القارة ،مما يسبب
اجلفاف وانعدام األمن الغذايئ بني سكان منطقة الساحل البالغ
عددهم  70مليون نسمة ،الذين يتعرضون خلطر آخر وهو تفيش
ْ
إعصاري إيداي
اجلراد .ويف اجلنوب األفريقي ،تباطأ النمو بسبب
وكينيث والدمار الذي حلق بالبنية التحتية والزراعة يف زامبيا
ومالوي وموزامبيق.
وتتصدى اليونيدو للتحدي الرئييس الذي يواجه هذه املنطقة
وهو الفقر من خالل توفري األدوات واملهارات والتعليم والبنية

التحتية للسكان من أجل إجياد سبل عيش مستدامة .وتسهتدف
أنشطة بناء القدرات املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة والفئات
السكانية الضعيفة مثل النساء والشباب .ويدعم حنو نصف مشاريع
اليونيدو يف املنطقة محاية البيئة .وتضيف أعامل أخرى قيمة إىل
السلع الزراعية ،حيث تربط بني مقديم املدخالت واملزارعني
والتجار واملجهزين واملوزعني وجتار التجزئة ،وتدعم البلدان اخلارجة
من أزمات يف انتعاشها االقتصادي.
عمل اليونيدو في أفريقيا

يكتيس التحول االقتصادي أهمية بالغة للحفاظ عىل تقدم العقد
الثالث للتنمية الصناعية يف أفريقيا .واليونيدو هي املنظمة املنفذة
الرائدة ،وهي تقدم املساعدة التقنية من خالل ما تتعهده من برامج
ُ
ُ
قطرية وبرامج رشاكة قطرية ومشاريع لبناء وتعزيز أوجه التآزر مع
األنشطة اجلارية للحكومات والرشكاء فيام يتعلق بالتنمية الصناعية.
ويف عام  ،2020عملت اليونيدو بشكل وثيق مع رشكاهئا يف
ُ
األمم املتحدة لدعم االستجابات القطرية واإلقليمية بشأن جاحئة
ُ
كوفيد .19-وقدمت مساهامت يف تقييامت األثر االجتامعي
واالقتصادي يف بلدان مهنا بوتسوانا وزامبيا وغينيا-بيساو وكابو
فريدي والكامريون ومايل ومدغشقر .ويف زمبابوي والسنغال وغينيا
ومدغشقر ونيجرييا ،ترأست اليونيدو جلانا أو ساعدت يف وضع
خطط لإلنعاش االجتامعي واالقتصادي فهيا.

اآلفاق اإلقليمية

وساعدت اليونيدو ،متاشيا مع إطار استجابهتا جلاحئة
كوفيد ،19-البلدان واملنشآت األفريقية عىل االستعداد واالستجابة
والتعايف من أجل استعادة القدرة الصناعية ،مع تكييفها مع الظروف
العاملية اجلديدة.
وألغراض اإلعداد واالحتواء ،دعمت اليونيدو مشاريع يف مجيع
أحناء القارة لتطوير ابتكارات مثل موزع هالم آيل مع جهاز استشعار
باألشعة دون احلمراء ،ومساعدة الرشكات عىل إعادة تنظيم اإلنتاج
املحيل من معدات الوقاية الشخصية أو تعزيزه .وتعاونت اليونيدو مع
الرابطة الصناعية يف موزامبيق يف الدعوة إىل اختاذ تدابري استثنائية
لدعم قطاع الصناعة التحويلية .ويف جنوب أفريقياُ ،و ِّسَع نطاق
التدريب عىل السالمة واألمن إلدارة نفايات الرعاية الصحية.
ومن أجل االستجابة والتكيف ،قدمت اليونيدو دعام تقنيا
ملساعدة الرشكات الصيدالنية والطبية احليوية يف بوركينا فاسو عىل
زيادة قدراهتا .ويف مدغشقر ،حيث ُيستورد ما نسبته  98يف املائة من
السلع الصحية واألدوية ،بدأت اليونيدو تعاونا مع منظمة الصحة
العاملية وصندوق األمم املتحدة للسكان لبدء إنتاج املستحرضات
الصيدالنية عىل نطاق حميل .وساعد التدريب رشكات النسيج واجللود
عىل التحول إىل حياكة كاممات الوجه.
والستعادة العافية وحتقيق التحول ،أطلقت اليونيدو برنامج
التعايف الصناعي من جاحئة كوفيد 19-الذي يوفر دعام حمدد
األهداف إىل أقل البلدان نموا وبلدان الدخل املتوسط املنخفض
واألدىن اليت تعيد هيكلة قطاعها الصناعي من أجل تلبية
االحتياجات اإلقليمية والدولية املتغرية عىل حنو أفضل .ومن خالل
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العمل مع بنك التنمية األفريقي ،تسرتشد احلكومات بتحليل لألثر
يف تصميم برامج انتعاش النمو االقتصادي .ووقع االختيار عىل
تسعة بلدان ُلت َّ
طبق هذه املبادرة فهيا ،وهي :تونس ومجهورية الكونغو
الدميقراطية وجنوب أفريقيا ورواندا وزامبيا والسنغال وكوت ديفوار
وكينيا وموريشيوس.
ُ
وأحرزت برامج الرشاكة القطرية يف منطقة أفريقيا تقدما
ُ
ُ
متفاوت املراحل .وأويص باستمرار برنامج الرشاكة القطرية يف
إثيوبيا ،الذي أرشف عىل االنهتاء ،حىت عام  .2025وواصل برنامج
ُ
الرشاكة القطرية يف السنغال اإلسهام يف حتسني احلوكمة وتقرير
السياسات يف جمال التنمية الصناعية .وشهدت الربجمة تقدما يف
رواندا وزامبيا وكوت ديفوار ،يف حني أن املوافقة متت عىل إطالق
ُ
برنامج جديد للرشاكة القطرية يف ترشين األول/أكتوبر 2020
ُ
فيام خيص مجهورية تزنانيا املتحدة .ويف عام  ،2020نفذت تسعة
ُ
برامج قطرية يف املنطقة ،وجتري صياغة  11برناجما جديدا .ودعام
لتطوير أطر جديدة لألمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية
ُ
املستدامة ،قدمت اليونيدو اخلربة يف إعداد التقييامت القطرية
املشرتكة يف بوتسوانا وزامبيا وغينيا-بيساو وكابو فريدي والكامريون
ومايل ومدغشقر.

أثر كوفيد 19-في أفريقيا*
)Stringency Index (2020
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تقرير اليونيدو السنوي 2020

 20دولة عضوا في اليونيدو
 4بلدان من أقل البلدان نموا

 1دولة جزرية صغيرة نامية  10بلدان ذات دخل متوسط

حضور محلي لليونيدو في  8بلدان ،بما في ذلك مكتب لترويج االستثمار والتكنولوجيا ومركز
إقلييم في مصر
ُ
برنامج قطري واحد ()2020
ُ

برنامجان للشراكة القطرية في مصر والمغرب
 14,6مليون دوالر

التعاون التقين ()2020

0.01 0.10 1.25 5.99
مصادر أخرى

ُ

الصندوق
المتعدد
األطراف

مرفق البيئة
العالمية

االتحاد
األوروبي

7.24
الدول األعضاء

عدد أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة حاليا (المجموع)12 :
أطر األمم المتحدة الجديدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة في عام :2020
البحرين ( ،)2022-2020الصومال ( ،)2025-2021تونس ()2025-2021

المنطقة العربية

أدى اخنفاض أسعار النفط واالضطرابات املرتبطة جباحئة
كوفيد 19-يف التجارة والسياحة إىل زيادة عدم االستقرار االجتامعي
واالقتصادي يف مجيع أحناء املنطقة العربية .ومن املرجح أن تكلف
تدابري اإلغالق البلدان العربية حنو  3,7يف املائة من ناجتها املحيل
اإلمجايل اجلامعي ،أي ما يعادل  42مليار دوالر .وعىل الرغم من
االختالفات الكبرية بني البلدان العربية من حيث نظمها الصحية
ومواردها ،لم يسلم أي بلد من آثار اجلاحئة .وكانت املنشآت الصغرية
واملتوسطة والعاملون يف القطاع غري الرسيم والفئات الضعيفة مثل
النساء األكرث ترضرا ،مما أدى إىل خسائر فادحة يف الوظائف.
ِّ
وبينام تركز اليونيدو عىل االحتياجات املحددة للبلدان ،فهي
تشدد عىل استعادة وحتسني سبل كسب الرزق لألفراد أو اجلامعات أو
املجتمعات املحلية املتأثرة بالزناعات يف املنطقة ،إىل جانب هتيئة
الظروف املالمئة لتحسني اإلنتاجية االقتصادية .وتتمثل جماالت
الرتكزي األخرى يف زيادة الناجت الصناعي واألعامل التجارية الزراعية
والصناعة الزراعية ،ومعاجلة البطالة وندرة العاملة املاهرة.
وقد وسعت اليونيدو كثريا من نطاق دورها داخل منظومة
األمم املتحدة للتخفيف من أثر اجلاحئة ودعم االنتعاش االجتامعي
واالقتصادي .ويف حني أن املنظمة كثفت خدماهتا املقدمة يف
جماالت تركزيها الرئيسية ،فقد سعت إىل تقديم مساعدة هادفة

ومنسقة لتعزيز قدرة القطاعات اإلنتاجية عىل الصمود ومتكيهنا من
مواجهة التحديات اجلديدة.
عمل اليونيدو في المنطقة العربية

جرى وضع الصيغة الهنائية لهنج اليونيدو اإلقلييم فيام يتعلق بالدول
العربية للفرتة  2021-2020لضامن استجابة متسقة وفعالة
لألولويات اإلقليمية والوطنية.
وقادت اليونيدو ،بالتعاون مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية
واالجتامعية لغرب آسيا ،حتالفا قامئا عىل مسائل بعيهنا بشأن
إدارة االقتصاد الكيل من أجل حبث املخاطر اليت هتدد االستقرار
االقتصادي ،وحللت كيفية تعزيز النفقات وتوسيع نطاق التمويل.
وساعدت اليونيدو ،بصفهتا رئيسا مشاركا لفريق األمم املتحدة
العامل املعين بالتنمية االقتصادية يف الصومال ،يف صياغة إطار
األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة يف الصومال للفرتة
 ،2025-2021وعملت بشكل وثيق مع برنامج األمم املتحدة
اإلناميئ ومنظمة األغذية والزراعة لتعزيز القطاعات واملشاريع
اإلنتاجية .ويف اجلزائر ،تقود اليونيدو فرقة العمل املعنية باآلثار
االقتصادية جلاحئة كوفيد ،19-وهي تساعد يف إعداد إطار األمم

اآلفاق اإلقليمية

املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة للفرتة .2026-2022
ويف األردن ،ضمت اليونيدو جهودها إىل جهود برنامج األمم املتحدة
اإلناميئ وهيئة األمم املتحدة للمرأة للتعجيل بالعمل بشأن تغري
املناخ واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة اقتصاديا ،وكذلك القدرة
التنافسية لألعامل التجارية.
ومن خالل الصندوق االستئامين املتعدد الرشكاء للتصدي
جلاحئة كوفيد 19-والتعايف من آثارها ،تساعد اليونيدو ومنظمة
العمل الدولية عىل احليلولة دون نرش العاملني يف اخلطوط األمامية
يف املغرب العدوى بكوفيد 19-يف أماكن العمل .ويركز الربنامج
عىل تعزيز قدرة الصناعات واخلدمات احليوية من أجل الصمود
االقتصادي ،مع الرتكزي بوجه خاص عىل الشباب والنساء العاملني
يف املنشآت الصغرية واملتوسطة .ولضامن استمرارية خدمات
الرعاية الصحية األولية األساسية وخدمات املستشفيات لفائدة
أشد الفئات ضعفا ،يتعاون مكتب اليونيدو امليداين يف املغرب مع
صندوق األمم املتحدة للسكان ومنظمة الصحة العاملية .وساعدت
اليونيدو ،بتمويل من االحتاد األورويب وإيطاليا ،عىل إنشاء مركز
جديد يف تونس ،جمهز بطابعات ثالثية األبعاد تنتج معدات الوقاية
الشخصية للعاملني يف املستشفيات.
ُ
وأجرى برنامج الرشاكة القطرية يف املغرب ،الذي بدأ يف
عام  ،2020تقييام لتأثري جاحئة كوفيد 19-عىل صناعة األغذية
الزراعية ،واقرتح خطة لإلنعاش .واستحدث الربنامج أيضا ،كجزء
من عنارصه املعنية بالتجارة اإللكرتونية ،دليال بشأن رقمنة املنشآت
الصغرية واملتوسطة.

ُ
وأنئش برنامج الرشاكة القطرية الثاين يف املنطقة العربية ،يف
مرص ،رسميا مبوجب مرسوم من رئيس الوزراءْ .
وترأس وزارة التجارة
والصناعة اللجنة التوجهيية الوطنية الرفيعة املستوى اليت يرشف
علهيا رئيس الوزراء .وتتضمن خريطة الطريق الوطنية املتعلقة
بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة (،)2024-2020
ُ
اليت تستند إىل التشخيص القطري ،تدابري سياساتية لدعم االنتعاش
االقتصادي من جاحئة كوفيد ،19-وتقود تطوير مشاريع جديدة.
ُ
ويف سياق الربنامج القطري يف لبنان ،ساعدت اليونيدو
البلد عىل التعايف من انفجار مدمر وقع يف ميناء بريوت يف آب/
أغسطس  ،2020وساهمت يف إطار اإلصالح واإلنعاش والتعمري
الذي ُ
سيدمج يف إطار األمم املتحدة املقبل للتعاون من أجل التنمية
املستدامة .وكانت اليونيدو أيضا إحدى الوكاالت الرائدة يف تقييم
األثر االجتامعي واالقتصادي جلاحئة كوفيد.19-
ودعام خلطة التنمية الوطنية الكويتية  ،2035تساعد اليونيدو
يف إعداد اسرتاتيجية صناعية وطنية جديدة لتنويع االقتصاد.
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تقرير اليونيدو السنوي 2020

 32دولة عضوا في اليونيدو
 11بلدا من أقل البلدان نموا  11دولة جزرية صغيرة نامية  27بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط
حضور محلي لليونيدو في  14بلدا ،بما في ذلك مكاتب لترويج االستثمار
والتكنولوجيا ،وكذلك مركز إقلييم ومكاتب إقليمية في تايلند والصين والهند
 10برامج قطرية ()2020
ُ

برنامج للشراكة القطرية في كمبوديا
التعاون التقين ( 26 :)2020مليون دوالر
0.97
مصادر أخرى

11.43
الصندوق
المتعدد
األطراف

مرفق البيئة
العالمية

1.10 4.70
االتحاد
األوروبي

7.85
الدول األعضاء

ُ
ً
عدد أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة حاليا
(المجموع)19 :
أطر األمم المتحدة الجديدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة في عام
:2020
الصين ( ،)2025-2021إندونيسيا ( ،)2025-2021تيمور-ليشيت ()2025-2021

آسيا والمحيط الهادئ

عىل الرغم من النمو االقتصادي املطرد يف السنوات اخلمس املاضية
وقاعدة التصنيع الصناعي القوية ،اخنفض الناجت الصناعي يف بلدان
ُ
وتراجع التجارة
هذه املنطقة اخنفاضا كبريا بسبب أزمة كوفيد19-
مع الصني وأوروبا والواليات املتحدة .وأدت عمليات اإلغالق إىل
خفض ساعات العمل يف مجيع أحناء املنطقةُ ،ويتوقع أن يقع
 20مليون شخص إضايف يف براثن الفقر .ويشهد عدد كبري من الدول
اجلزرية الصغرية النامية اليت تعتمد اعتامدا كبريا عىل السياحة
انكامشا يصل إىل  25يف املائة من الناجت املحيل اإلمجايلُ .ويضاف
األثر االجتامعي واالقتصادي للجاحئة إىل التحديات القامئة أمام
االزدهار عىل املدى الطويل ،مثل استنفاد املوارد الطبيعية ،والتدهور
البييئ ،وتغري املناخ ،مع العلم أن مخسة من أكرب  10مصادر
النبعاثات غازات الدفيئة يف العالم تقع يف املنطقة.
ُوت ِّ
وجه اليونيدو أكرث من نصف مشاريعها يف املنطقة حنو
أولويات محاية البيئة وحتقيق كفاءة الطاقة والهنوض بالطاقة املتجددة
وإدارة املواد الكيميائية السامة وامللوثات .وتشدد املنظمة كذلك
عىل الرشاكات من أجل حتسني نوعية العمل ،والقدرة التنافسية
التجارية ،والبىن التحتية يف املدن ،واالسهتالك واإلنتاج املستدامني.
وتسهم اليونيدو يف آليات اإلدارة االقتصادية داخل اإلقليم وعىل
املستوى دون اإلقلييم ،إذ ترى أن الوجود املزتايد للبلدان املتوسطة
الدخل واجلهات املاحنة الناشئة يف املنطقة يتيح فرصة للتعاون فيام
بني بلدان اجلنوب والتعاون الثاليث ونقل املعارف.

عمل اليونيدو في آسيا والمحيط الهادئ

تعمل اليونيدو بشكل وثيق داخل منظومة األمم املتحدة لضامن
إدماج التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف أطر األمم
املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة .ويف عام ،2020
ُ
ساعدت املنظمة األفرقة القطرية التابعة لألمم املتحدة يف تقييم أثر
اجلاحئة عىل القطاع الصناعي ،وتقييم فعالية جمموعات احلوافز،
وال سيام تلك املتعلقة باملنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة ،اليت
ُ
تشكل العمود الفقري للعديد من االقتصادات اآلسيوية .وأجريت
دراسات استقصائية شملت أكرث من  1 000رشكة ألغراض إعداد
ُ
التقارير عىل الصعيد القطري.
وباستخدام هذه املعلومات ،اشرتكت املنظمة مع أصحاب
املصلحة املحليني إلعادة تشغيل هذه املنشآت ومساعدهتا عىل
التعايف ومعاودة النشاط .وساعد دليل للمنشآت الصغرى والصغرية
ُ
واملتوسطة يف الصني ،ط ِّوَر فيام بعد ليأخذ شكل إصدار عاليم،
عىل االمتثال لتدابري السالمة ووضع خطط قابلة للتطبيق إلنعاش
األعامل .ودرب مركز جديد لنقل التكنولوجيا يف الصني
حنو  50 000شخص عىل مجيع جوانب إدارة النفايات الطبية،
وحتسني مجعها وختزيهنا ،واحلد من خطر العدوى.
ُ
ويف الهند ،تستخدم حاليا وحدة للتطهري احلراري بتكنولوجيا
املوجات الدقيقة ملعاجلة نفايات كوفيد .19-ويف مجهورية إيران

اآلفاق اإلقليمية

اإلسالمية ،جعل مستشفيان التخلص من النفايات الطبية أكرث
أمانا ،ويجري حاليا وضع خطة لالستجابة حلاالت الطوارئ يف إطار
صندوق املساعدة للتعاون فيام بني بلدان اجلنوب.
وتساعد اليونيدو املدن عىل التصدي للتحديات اليت تطرحها
آثار التدهور البييئ العاليم .ومن أجل زيادة كفاءة الطاقة واحلد من
َّ
التلوث ،يقوم برنامج جترييب يف الهندُ ،ينفذ بالتعاون مع موئل األمم
املتحدة ،بدمج خيارات التنمية املستدامة والنظيفة يف أربع مدن
رئيسية .ويف مالزييا ،جيري األخذ بأطر حرضية وطنية حمسنة ،كام
جيري إدماج املخاطر املناخية يف التخطيط واإلدارة احلرضيني .ويف
معرض الصني الدويل لالسترياد ،نظمت اليونيدو حدثا جانبيا عن
الكيفية اليت ميكن هبا لالستثامر املؤثر أن يساعد عىل التخفيف من
حدة أزمة كوفيد.19-
وتتوىل اليونيدو بناء القدرات احلكومية يف ْ
جمايل اإلحصاءات
والبحوث من أجل وضع سياسات منسقة ،مع العلم أن تلك
السياسات ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلدان املتوسطة الدخل
لكي تتمكن من الوصول إىل سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية .فعىل
ُ
سبيل املثال ،أيد برنامج الرشاكة القطرية يف كمبوديا استعراضا
ملنتصف املدة للسياسة الصناعية للبلد للفرتة  .2025-2015وبعد
ُ
استعراض مستفيض ،أعيد توجيه برنامج الرشاكة القطرية حبيث
يركز عىل تطوير سالسل القيمة الزراعية والتنويع الصناعي واالبتكار
وتطوير املناطق االقتصادية اخلاصة .ويف فييت نامُ ،ت ِع ُّد احلكومة
اسرتاتيجية صناعية وسياسة تنفيذ مبساعدة اليونيدو.
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ُ
ومن بني الربامج القطرية العرشة اليت جيري تنفيذها يف
املنطقة ،مددت حكومات أفغانستان وبنغالديش وفانواتو وميانامر
ُ
مدة الربنامج القطري اخلاص هبا لضامن املواءمة مع دورات إطار
األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة يف املستقبل.
وعىل املدى الطويل ،تعمل اليونيدو عىل دعم البلدان املتوسطة
الدخل لتتمكن من متويل مشاريعها ذاتيا وتصبح جهات ماحنة
ملساعدة البلدان األخرى عىل زيادة قدراهتا الصناعية .كام تزيد
اليونيدو نقل املعارف وتبين القدرات املؤسسية من خالل تنظيم
املنتديات العاملية ،مثل مؤمتر مبادرة تطوير االقتصادات اخلرضاء
للمدن (مبادرة  )Bridge for Citiesالسنوي ومؤمتر الصناعة
اخلرضاء الذي ُيعقد كل سنتني.

أثر كوفيد 19-في آسيا والمحيط الهادئ*
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تقرير اليونيدو السنوي 2020

 40دولة عضوا في اليونيدو
 19بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط
حضور محلي لليونيدو في  9بلدان ،بما في ذلك مكاتب لترويج االستثمار والتكنولوجيا
ومكاتب اتصال والمقر الرئييس في النمسا
 3برامج قطرية ()2020
ُ

برنامج قطري في قيرغيزستان
التعاون التقين ()2020

0.97
مصادر أخرى

 4,6ماليين دوالر
11.43

الصندوق
المتعدد
األطراف

مرفق البيئة
العالمية

1.10 4.70
االتحاد
األوروبي

7.85
الدول األعضاء

ُ
عدد أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة حاليا
(المجموع)11 :

أوروبا وآسيا الوسطى

عىل الرغم من أن معظم الدول األعضاء يف هذه املنطقة هي بلدان
متوسطة الدخل ،إال إهنا تتباين من حيث خلفياهتا اجلغرافية
واالقتصادية واإلنامئية .وتشكل الرقمنة والهجرة ونقص السكان
وهجرة األدمغة وشيخوخة السكان حتديات نمطية لدى بعضها،
ولكن أزمة كوفيد 19-حولت أولوياهتا حنو ضامن األمن الوظيفي
وتعايف املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة يف سياق الرقمنة.
وأصبحت احلاجة إىل تنويع االقتصادات أكرث وضوحا خالل
هذه اجلاحئة ،وال سيام يف البلدان اليت تعتمد عىل السياحة أو الوقود
األحفوري أو مصادر الدخل غري املستقرة األخرى.
وتساعد اليونيدو املنطقة عىل التعايف من اجلاحئة عن طريق
إجياد فرص عمل جديدة ،ال سيام فيام يتعلق بالفئات الضعيفة ،مبا
فهيا النساء والشباب ،ودعم إدماج املنشآت الصغرية واملتوسطة يف
ُ
سالسل القيمة اإلقليمية والقطرية والعاملية .وتساعد املنظمة عىل
حتديث العمليات الصناعية ،واالستعاضة عن التكنولوجيات غري
التنافسية ،واالرتقاء باملهارات ،وتعزيز القدرات املؤسسية استجابة
للطلب املزتايد عىل احللول املبتكرة ،مبا فهيا تلك املتعلقة بالثورة
الصناعية الرابعة واالقتصاد الدائري .ويف األجل الطويل ،تساعد
اليونيدو البلدان عىل االرتقاء بصناعاهتا واالنتقال إىل فئة الدخل
املرتفع أو الرشيحة العليا من الدخل املتوسط ،مع حتقيق التوازن بني
النمو االقتصادي واالستدامة البيئية.

عمل اليونيدو في أوروبا وآسيا الوسطى

ساعدت اليونيدو بلدان هذه املنطقة عىل التصدي للجاحئة
والتكيف معها بطرق خمتلفة .ودعمت اليونيدو ،بالتعاون الوثيق مع
رشكاهئا يف األمم املتحدة ،وضع مقرتحات مشاريع مشرتكة يف إطار
الصندوق االستئامين املتعدد الرشكاء للتصدي جلاحئة كوفيد،19-
وأسهمت يف خطط االستجابة االجتامعية واالقتصادية لدى أرمينيا
وتركيا واجلبل األسود ومجهورية مولدوفا وجورجيا وقريغزيستان.
ومن األمثلة عىل ذلك اعتامد مرشوع مشرتك يف أرمينيا مع اليونيسف
وبرنامج األمم املتحدة اإلناميئ وهيئة األمم املتحدة للمرأة ملساعدة
النساء والفتيات الضعيفات عىل اكتساب مهارات جتارية ورقمية
ويف جمال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
ِّ
وأثناء اجلاحئة ،ساعدت املنظمة املصنعني عىل املحافظة
عىل وظائفهم عن طريق إعادة توجيه اإلنتاج حنو معدات الوقاية
الشخصية ،مثل الكاممات والعباءات .فعىل سبيل املثالَّ ،
حتول
مصنع للحياكة يف أرمينيا إىل إنتاج كاممات الوجه لفائدة العاملني
يف جمال الرعاية الصحية واملواطنني الضعفاء.
ُ
ويف سياق الربنامج القطري يف مجهورية مولدوفا ،حددت دراسة
أجرهتا اليونيدو حلوال يف التكنولوجيات النانوية ،والربجميات،
والصناعات اإلبداعية ،والهندسة ،وإعداد النامذج األولية،

اآلفاق اإلقليمية

واالختبارات اليت ميكن أن تعجل بعملية الرقمنة وجتعل نظم
األعامل أكرث كفاءة .وتساعد تلك الدراسة البلد عىل معاجلة احلواجز
اليت تعرتض االبتكار وتعزيز النظام اإليكولويج الوطين يف جمال
العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات .وتدعم اليونيدو ،من
خالل الربنامج العاليم للمبتكرات التكنولوجية النظيفة املمول من
مرفق البيئة العاملية ،التعجيل باالبتكارات واألعامل التجارية يف
جمال التكنولوجيا النظيفة وتسويقها ،كام تدعم االستثامرات يف تلك
االبتكارات واألعامل .ويجري السعي إىل حتقيق التآزر مع مرشوع
االحتاد األورويب من أجل البيئة يف مجهورية مولدوفا ،الذي يطبق هنج
اإلنتاج األكرث نظافة وكفاءة من حيث استخدام املوارد.
ويف أوكرانيا ،جيري تقييم مخسة ِّ
معجالت جتريبية إقليمية
للتكنولوجيا النظيفة من حيث اجلدوى ،يف حني تلقت اجلامعات
املشمولة بربنامج ِّ
معجل التكنولوجيا النظيفة اإلقلييم تدريبا عرب
اإلنرتنت عىل كيفية إنشاء ِّ
املعجالت وتعزيز ريادة األعامل والوصول
إىل األسواق يف اليابان وجنوب آسيا وجنوب رشقها.
ُ
ِّ
ُووقَع عىل أحدث برنامج قطري يف املنطقة يف آذار/مارس
 2020فيام خيص ألبانيا .وينصب تركزيه عىل القدرة التنافسية
الصناعية ،والعاملة املنتجة ،وتنمية ريادة األعامل ،والطاقة
ُ
املستدامة ،واإلدارة البيئية .وقد استعرضت مقرتحات ذلك الربنامج
يف ضوء االحتياجات الناشئة عن جاحئة كوفيد .19-ومن املتوقع أن
َ
ُ
ُتطلق برامج قطرية جديدة ،جيري إعدادها يف أرمينيا وجورجيا ،يف
عام  2021مبا يتامىش متاما مع أطر األمم املتحدة املعنية للتعاون من
أجل التنمية املستدامة.

61

ُ
وأطلق يف عام  2020مرشوع مدته سنتان يف جورجيا
لتحسني االمتثال الدويل يف صادرات الفواكه واخلرضوات .ويشمل
العمل زيادة قدرة خمتربات الفحص عىل تلبية متطلبات السوق
األوسع نطاقا .ويف أوكرانيا ،وفر حتليل متعمق لقطاع األخشاب
ومشاورات مع أصحاب املصلحة يف القطاعني اخلاص والعام
األساس لبناء سلسلة القيمة.
واستفادت اليونيدو من طرائق التدريب عن بعد ألن عمليات
اإلغالق حتد من إمكانية الوصول املادي .وتعكف اليونيدو ،من
أجل تعزيز التمكني االقتصادي للمرأة وريادهتا لألعامل ،عىل وضع
دورة تدريبية عىل اإلنرتنت لفائدة املرأة من أجل االرتقاء مبهارات
ريادة األعامل واملهارات اإلدارية املتصلة بالرقمنة واالبتكار .وسوف
تتاح الدورة جمانا باللغتني اإلنكلزيية والروسية من خالل منصة
اليونيدو للتعلم اإللكرتوين.
ويف عام  ،2020قدمت اليونيدو مدخالت فنية إىل عرشة
من أطر األمم املتحدة للتعاون من أجل التنمية املستدامة يف
املنطقة .وتأخر توقيع بعضها حىت عام  .2021وساهمت اليونيدو
أيضا ،يف البلدان اليت لها فهيا حضور ميداين ،برئاسة أفرقة النتاجئ
املواضيعية ،بينام ستعمل اليونيدو يف بلدان أخرى كوكالة راعية جلمع
البيانات ورصدها.

أثر كوفيد 19-في أوروبا وآسيا الوسطى*
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تقرير اليونيدو السنوي 2020

 33دولة عضوا في اليونيدو
بلد واحد من أقل البلدان نموا  16دولة جزرية صغيرة نامية  22بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط
حضور محلي لليونيدو في  7بلدان ،بما في ذلك مركز إقلييم ومكتب إقلييم في
المكسيك وأوروغواي
 4برامج قطرية ()2020
ُ

برنامج للشراكة القطرية في بيرو
التعاون التقين ( 11,1 :)2020مليون دوالر
0.97
مصادر أخرى

11.43
الصندوق
المتعدد
األطراف

مرفق البيئة
العالمية

1.10 4.70
االتحاد
األوروبي

7.85
الدول األعضاء

ُ
عدد أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة حاليا
(المجموع)15 :
أطر األمم المتحدة الجديدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة في عام
 :2020األرجنتين ( ،)2025-2021كولومبيا ( ،)2023-2020كوبا (،)2024-2020
غواتيماال ( ،)2025-2020المكسيك ( ،)2025-2020باراغواي ()2024-2020

أمريكا الالتينية والكارييب

عىل الرغم من أن معظم بلدان املنطقة مصنفة عىل أهنا تنتيم للبلدان
املتوسطة الدخل ،فإن أمريكا الالتينية والكارييب تتمتع بأعىل
مستويات من عدم املساواة يف العالم ،حيث ترتفع فهيا معدالت
العاملة غري الرسمية ومعدالت الفقر .فالتخصص يف قطاعات
التكنولوجيا املنخفضة ،اليت تتطلب إما مستويات عالية من املوارد
الطبيعية أو العاملة ذات املهارات املتدنية ،واالعتامد عىل السلع
األساسية األولية ،حيدان من النمو والتجارة داخل املنطقة .كام أن
املنطقة معرضة بشدة للكوارث الطبيعية اليت يسبهبا أو يزيد من
تفاقمها تغري املناخ ،وال سيام يف منطقة البحر الكارييب.
ومع حتول أجزاء من هذه املنطقة إىل بؤر ساخنة للجاحئة ،كان
جلاحئة كوفيد 19-آثار صحية واجتامعية واقتصادية مدمرة ،تفاقمت
بسبب ضعف احلامية االجتامعية ،وجتزؤ نظم الرعاية الصحية،
وأوجه عدم املساواة .وتوجد يف املنطقة مخسة من األسواق الناشئة
والبلدان النامية العرشة اليت تشهد أعىل معدل وفيات بسب جاحئة
كوفيد ،19-عىل الرغم من التدابري الصارمة املطبقة عىل مدى
اجلزء األكرب من عام  2020للتخفيف من آثار اجلاحئة .وتوقفت
َّ
السياحة عمليا ،مما أثر بصفة خاصة عىل منطقة الكارييب .وتباطأت
وترية التصنيع يف أكرث اقتصادات املنطقة تنافسية .وأدى اخنفاض
تدفقات حتويالت املهاجرين الواردة إىل زيادة خماطر الفقر.
وبالنسبة لليونيدو ،ال تزال الرثوات الطبيعية للمنطقة وتنوعها
البيولويج الغين فرصة لتنمية اقتصاد حيوي ودائري حيث تستند

األفكار االبتكارية يف جمال األعامل التجارية إىل االستدامة والشمول.
ً
وعادة ما كانت أنشطة املنظمة تركز عىل االستدامة البيئية .كام تشجع
املنظمة عىل التعاون فيام بني بلدان اجلنوب والتعاون الثاليث ،وتعزز
أوجه التكامل وفرص سالسل القيمة عىل الصعيد اإلقلييم .وتدعم
اليونيدو املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة ،وهي أكرث أحجام
الرشكات شيوعا يف املنطقة ،للتخفيف من اآلثار السلبية للجاحئة
وزيادة استدامة األعامل التجارية والقدرة التنافسية االقتصادية.
عمل اليونيدو في أمريكا الالتينية والكارييب

تصدت اليونيدو عىل الفور للتحديات اليت طرحهتا اجلاحئة من خالل
تطوير وتوزيع موارد رئيسية ،مثل املبادئ التوجهيية باللغة اإلسبانية
بشأن استمرارية األعامل والتعايف .ويف كولومبيا ،عملت اليونيدو مع
احلكومة عىل وضع بروتوكوالت ومبادئ توجهيية للسالمة األحيائية
من أجل إعادة تنشيط قطاع املواد الكيميائية والسيارات بأمان.
ويف الربازيل ،اشرتكت اليونيدو مع منظمة غري حكومية حملية يف
توفري منصة جمانية عىل اإلنرتنت لصغار رواد األعامل لبيع املنتجات
واخلدمات لتعويض املبيعات يف املتاجر املغلقة.
وبالتشاور مع جمموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريـيب،
صاغت اليونيدو هنجا إقليميا للفرتة  2021-2020من أجل
تعزيز التعاون والرشاكة .وحددت تقارير للجنة األمم املتحدة

اآلفاق اإلقليمية

االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ولألمني
العام التكامل اإلقلييم والهدف  9من أهداف التنمية املستدامة
باعتبارهام عنرصين حاسمني يف التعايف من آثار اجلاحئة يف املنطقة.
ولذلك ،أطلقت اليونيدو يف عام  2020مرشوعني جديدين خلدمة
هذه اجلهود ،وهام :منصة جديدة للربط الشبكي اإلقلييم وبناء
الرشاكات وتبادل املعارف ،ومرشوع إقلييم بشأن سالسل قيمة
مصائد األسامك وتوليد فرص العمل يف جمال االسزتراع املايئ.
وتعمل اليونيدو بشكل وثيق داخل منظومة األمم املتحدة من
أجل زيادة القدرة االقتصادية واالجتامعية يف املنطقة ،وساهمت يف
 14من خطط االستجابة االجتامعية واالقتصادية.
ويف أوروغواي ،قادت اليونيدو أعامل وضع برنامج مشرتك
لصندوق األمم املتحدة املشرتك لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
لدعم االنتقال الثاين يف جمال الطاقة يف البلد ،مما جعل قطاع الطاقة
املتجددة حمركا لإلدماج يف مجيع قطاعات االقتصاد .ويجري
حاليا وضع برناجمني بشأن الصناعة الزراعية ،أحدهام يف املكسيك
بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة ،واآلخر يف سورينام بالتعاون
مع منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية وصندوق األمم
املتحدة للسكان .ويف كولومبيا ،تدعم اليونيدو املعهد الوطين للصحة
باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة اإلناميئ ومنظمة الصحة العاملية
لتحسني عمليات اختبار كوفيد.19-
وتشمل املشاريع املتعلقة حبامية البيئة الطاقة املتجددة وكفاءة
الطاقة ،والبىن التحتية اجليدة ،والصناعات الزراعية ،واالقتصاد
الدائري ،بدعم مايل من مرفق البيئة العاملية والصندوق املتعدد
األطراف.
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ُ
ويجري تنفيذ أربعة برامج قطرية يف مجهورية فزنويال البوليفارية
ودولة بوليفيا املتعددة القوميات والسلفادور وكوبا .ويف السلفادور،
عقدت اليونيدو حلقة دراسية شبكية عن الكيفية اليت ميكن هبا
للكيانات الصغرى والصغرية واملتوسطة أن تستخدم ُ ُنج االقتصاد
الدائري من أجل التعايف من اجلاحئة .ويف كوبا ،وضعت اليونيدو
اللمسات األخرية عىل مرشوعني هيدفان إىل تعزيز القدرة التنافسية
للبلد.
ُ
ويف بريو ،أطلقت يف عام  2020خريطة الطريق الوطنية
ُ
لالقتصاد الدائري ،اليت ُوضعت كجزء من برنامج الرشاكة القطرية
ُ
يف بريو .كام أطلق مرشوع جديد ملجمع صناعي بييئ .وهو مصمم
ملعاجلة تغري املناخ من خالل تعزيز التنوع البيولويج لألمن الغذايئ
واألعامل التجارية البيولوجية .كام دعمت اليونيدو احلكومة يف وضع
سياسة صناعية جديدة للتعجيل بالتصنيع والقدرة التنافسية للبلد.

أثر كوفيد 19-في أمريكا الالتينية والكارييب*
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البلدان المتوسطة الدخل
تتسم البلدان املتوسطة الدخل بتنوع أحجامها ودخولها وسكاهنا،
ويعيش فهيا مخسة مليارات نسمة ،مبا يشمل  73يف املائة من فقراء
العالم .وتستأثر البلدان املتوسطة الدخل أيضا بثلث الناجت املحيل
اإلمجايل العاليم ،وهو ما جيعلها حمركات أساسية للنمو .وتضطلع
الصناعة بدور رئييس يف عمليات االنتقال املعقدة إىل فئة البلدان
املتوسطة الدخل واخلروج مهنا .وتسهم اليونيدو يف عمليات
االنتقال الناجحة ،حيث تستفيد األسواق تدريجيا من األمتتة يف
إنتاج السلع واخلدمات عىل حنو أكرث فعالية من حيث التكلفة؛
ومتيل حصة القيمة املضافة للتصنيع ضمن الناجت املحيل اإلمجايل
إىل االستقرار .وتؤدي املنشآت الصغرية واملتوسطة دورا مهام يف
دعم نمو اإلنتاجية عىل نطاق االقتصاد.

ووفقا للبنك الدويل ،هناك  106بلدان من البلدان
املتوسطة الدخل ،مهنا  103من الدول األعضاء يف اليونيدو.
ولهذا السبب ،وضعت اليونيدو مقرتحا خبطة عمل للرشاكة
مع البلدان املتوسطة الدخل .ويحدد املقرتح سبال فعالة للعمل
مع أصحاب املصلحة املعنيني ،ويستفيد من برامج رائدة لليونيدو
من خالل حافظة مشاريع تركز عىل حتسني اإلنتاجية ،وإدماج
ُ
التكنولوجيات اجلديدة ،وزيادة املهارات الالزمة .وستوضع
خطة العمل يف صيغهتا الهنائية يف عام  2021بالتشاور مع الدول
األعضاء يف اليونيدو.

*مصادر املعلومات اإلحصائية بشأن أثر كوفيد 19-يف املناطق:
•عدد حاالت اإلصابة بكوفيد 19-بني كل مليون نسمة من كانون الثاين/يناير إىل كانون األول/ديسمرب :2020
من إعداد اليونيدو استنادا إىل بيانات منظمة الصحة العاملية.
• ) :Stringency index (2020استنادا إىل آلية أوكسفورد احلكومية لتتبع حاالت اإلصابة بكوفيد ،19-كلية بالفاتنيك احلكومية ،مقياس مركب من
تسعة تدابري احتواء.
•املعدالت السنوية لنمو الناجت املحيل اإلمجايل ( 2007إىل  :)2020إحصاءات اليونيدو.
•نمو اإلنتاج الصناعي ( 2018إىل  :)2020نمو الناجت الصناعي من سنة إىل أخرى ،إحصاءات اليونيدو.
•معدالت نمو أحجام صادرات البضائع (املنطقة العربية) :األونكتاد.
أرقام املجموعات اإلقليمية ُحسبت تبعا للرموز القياسية للبلدان أو املناطق لألغراض اإلحصائية ( )M49املستخدمة يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة.
معدالت النمو ُتقارن بالفرتة نفسها من العام السابق.

1
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اليوني�دو مجموعة متنوعة من اخلدمات اليت
تقدم
تشمل األولويات املواضيعية للمنظمة ،املتمثلة يف
حتقيق الرخاء املشرتك ،والنهوض بالقدرة التن�افسية
االقتصادية ،وحماية البيئ�ة ،وتعزيز املعارف واملؤسسات.
وجتلب الشراكات بني احلكومات والقطاع اخلاص
واملجتمع املدين ومؤسسات التمويل اإلنمايئ معارف
ودراية فني�ة جديدة ،مما يساعد على االبتكار وحشد
املوارد وتعزيز قدرة املنظمة على اإلجناز على أرض الواقع.
ويتمثل مجال مهم آخر ،يمس جميع جوانب عمل املنظمة
ويتسم بأهمية بالغة لتعزيز الشمول ،يف حتقيق املساواة
ِّ
بني اجلنسني وتمكني املرأة .وتنفذ اليوني�دو اسرتاتيجية
تقوم على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جميع
َّ
برامجها وسياساتها ومشاريعها ،بدعم من مكتب مكرس
وجهات اتصال.
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المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة
تتمثل رؤية اليونيدو يف أن يكون الرجال والنساء عىل قدم املساواة
يف قيادة التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة واملشاركة
فهيا واالستفادة مهنا .ولتحقيق ذلك ،تنفذ اليونيدو برامج وسياسات
تساعد عىل تغيري األعراف االجتامعية وعالقات القوة ،مع إعطاء
األولوية ملشاركة املرأة وتولهيا القيادة .وعىل املستوى التنظييم ،تلزتم
اليونيدو بهتيئة بيئة عمل متكينية وشاملة للجميع.
وقد شهد عام  2020مرور  25عاما عىل اعتامد إعالن ومهناج
عمل بيجني ،و 20عاما عىل صدور قرار جملس األمن  1325بشأن
املرأة والسالم واألمن ،و 10سنوات عىل إنشاء هيئة األمم املتحدة
للمرأة .غري أن هذه الذكرى طغت علهيا جاحئة كوفيد 19-وتأثريها
غري املتناسب عىل النساء والفتيات.
وللتصدي لهذا الوضع غري املسبوق ،قدمت اليونيدو
ملوظفهيا إرشادات بشأن كيفية تكييف أنشطة املشاريع والسياسات
واملامرسات القامئة عىل املساواة بني اجلنسني من أجل
حتقيق انتعاش صناعي يراعي االعتبارات اجلنسانية.
ُ
ودعا مقال رأي لليونيدو نرش عىل منصة التحليالت
منصة
التحليالت
الصناعية إىل وضع خطط للتعايف تساعد عىل إعادة
الصناعية
املرأة إىل العمل وإرشاكها عىل مستويات القيادة يف
تصميم هذه التدابري وتنفيذها.
وقد أوىص منتدى فيينا للمناقشة لعام  ،2020الذي ُن ِّظمَ
ِّ
باملخدرات واجلريمة
بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة املعين
وحكومات السويد وفنلندا والرنويج ،بإدراج االعتبارات اجلنسانية
يف اخلطط الوطنية والدولية إلدارة األزمات وحتليالت املخاطر قبل
وقوع األزمة املقبلة.
وعىل الرغم من االضطرابات النامجة عن هذه اجلاحئة،
حققت اليونيدو أهدافها يف السنة األوىل من اسرتاتيجيهتا اجلنسانية
للفرتة  .2023-2020كام اعتمدت سياسة بشأن التكافؤ بني
اجلنسني يف أفرقة النقاش ،مما يتطلب أن تتسم الفعاليات اليت تنظمها
َّ
اليونيدو أو اليت تنظم حتت رعايهتا بتمثيل متكائف بني املتكلمني من
الرجال والنساء .وستساعد وثيقة إرشادية وقاعدة بيانات داخلية
بشأن اخلبريات جهات التنظيم.

ً
وبناء عىل ذلك ،نظمت اليونيدو أسبوع البيئة التمكينية لعام
 2020بالتعاون مع ست منظامت أخرى مقرها فيينا ملواصلة التقدم
بشأن تعزيز التنوع واإلدماج ،متاشيا مع اسرتاتيجية األمني العام
املتعلقة باملساواة بني اجلنسني عىل نطاق املنظومة.
وأنشأت اليونيدو ،بالتعاون مع كيانات األمم املتحدة والبعثات
الدامئة يف فيينا ،فريقا معنيا بالتأثري كجزء من مبادرة الشبكة الدولية
ألنصار ونصريات املساواة بني اجلنسنيُ .
وسي َّ
جرب برنامج حاسويب
للتعلم اآليل يستند إىل الذكاء االصطناعي يف االجتامعات اليت تعقد
يف فيينا لتحليل حصة وقت التحدث بني الرجال والنساء ،كمؤرش
ملستوى وتأثري أصوات النساء.
ويف احللقة الدراسية التوجهيية لليونيدو لعام  2020للموظفني
الدبلوماسيني اجلددُ ،د ِّر َب املمثلون عىل املساواة بني اجلنسني ومتكني
املرأة وكيفية معاجلة التحزي .وبالتعاون مع مركز األمم املتحدة
للتدريب عىل اإلنرتنت التابع لهيئة األمم املتحدة للمرأةُ ،ح ِّدثت
دورة تدريبية متاحة للجمهور وتتعهدها اليونيدو بشأن املساواة بني
اجلنسني والتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامةُ ،وترمجت إىل
اإلسبانية والفرنسية.
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ويف العديد من األحداث العاملية طوال العام ،واصلت
اليونيدو أنشطة الرتويج والتثقيف بشأن أساليب حتقيق املساواة
بني اجلنسني .وبمناسبة اليوم الدويل للمرأة ،أطلق املدير العام محلة
 WeMustDoBetter#باالشرتاك مع رؤساء املنظامت األخرى اليت
َّ
وتضمن مؤمتر اليونيدو االفرتايض املعين
تتخذ من فيينا مقرا لها.
باملرأة يف االبتكار والصناعة عروضا قدمها عدة رؤساء دول ورؤساء
األمم املتحدة ،إىل جانب اجتامعات مائدة مستديرة الستكشاف
الرقمنة واالقتصاد الدائري وسالسل القيمة من منظور جنساين.
وأطلقت اليونيدو الفريق العامل املعين بنوع اجلنس والثورة الصناعية
الرابعة أثناء القمة العاملية للصناعات التحويلية والتصنيع ،ونظمت
ً
حدثا عن االستثامر من منظور جنساين.
منشور اليونيدو عن مساهمتها في إعالن ومنهاج عمل بيجين

الشراكات والتعاون فيما بين
بلدان الجنوب
ُتعترب الرشاكات أساسية يف عمل اليونيدو ،مبا يف ذلك إطار
االستجابة جلاحئة كوفيد 19-واالنتعاش االقتصادي .ويف
عام  ،2020توسع التعاون مع الرشكاء يف العديد من املجاالت.
ْ
كصاحيب مصلحة رئيسيين
الشركات والصناعة
في أكثر من  600مشروع على مستوى العالم

استراتيجيات وشراكات تجارية رسمية مع أكثر من
 100كيان في أكثر من  55بلدا

مشتريات سنوية من أكثر من  6 500شركة على
مستوى العالم

أنواع الشراكات التجارية:
المنشآت الصغيرة
 7في المائة
المنشآت المتوسطة
 18في المائة

الشركات متعددة الجنسيات
 42في المائة

المصارف
 1في المائة

المؤسسات
 10في المائة

الرابطات
 22في المائة

وانضمت اليونيدو إىل االتفاق العاليم لألمم املتحدة من خالل
عدة مناسبات عقدت عن بعد ألصحاب املصلحة املتعددين،
وعمال معا عىل تعزيز مشاركة الرشكات يف مشاريع البنية التحتية
ملبادرة احلزام والطريق ،وتشاركا يف دعم صناعات النسيج الصينية
واإلثيوبية بشأن املامرسات التجارية املسؤولة.
كام اسهتلت اليونيدو برامج جديدة ألصحاب املصلحة
املتعددين يف سياق جاحئة كوفيد .19-ويشمل ذلك الدعوة العاملية
إىل تقديم األفكار والتكنولوجيات املبتكرة من أجل التعايف
االجتامعي واالقتصادي ،ومبادرة مرفق تنمية التعلم واملعارف
من أجل الصناعة ( )LKDF4Industry#اليت تشجع عىل تبادل
املعارف وأفضل املامرسات بني اجلهات الفاعلة الصناعية اليت
تتصدى ألزمة كوفيد.19-
َّ
ووسعت املنظمة نطاق مشاركهتا مع املؤسسات املالية الدولية
من خالل مساعدة الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل صياغة
وتنفيذ عمليات استثامر إنامئية ممولة من تلك املؤسسات يف خمتلف
القطاعات والبلدان الصناعية .وللمساعدة عىل تعزيز التعايف والنمو،
دعمت اليونيدو احلكومات يف تنفيذ عمليات الطوارئ للتصدي
جلاحئة كوفيد 19-اليت متولها املؤسسات املالية الدولية ،وهي حتديدا
البنك الدويل واملؤسسة املالية الدولية وبنك التنمية األفريقي.
وقدمت اليونيدو  16مفهوما إىل مرفق البيئة العاملية لتمويل
ودعم  20بلدا يف جماالت ابتكار الكيمياء اخلرضاء ،واإلدارة السليمة
ْ
قطاعي
للنفايات ،والتنقل اإللكرتوين ،واملامرسات املستدامة يف
تعدين الذهب واملنسوجات واملالبس .وبلغ التعاون مع الصندوق
األخرض للمناخ مرحلة مهمة ،حيث أصبحت اليونيدو كيانا معتمدا

68

تقرير اليونيدو السنوي 2020

ُ
يف آب/أغسطس  .2020وباملثل ،أجنزت يف كانون األول/
ديسمرب  2020عملية اعتامد اليونيدو ككيان منفذ متعدد األطراف
لصندوق التكيف.
وتساهم اليونيدو يف جهود منظومة األمم املتحدة
الرامية إىل تعزيز التعاون فيام بني بلدان اجلنوب ،مبا يف
ذلك إعداد اسرتاتيجية التعاون فيام بني بلدان اجلنوب
منشور:
عىل نطاق املنظومة ونرش املعارف وأفضل املامرسات.
South-South
andTriangular
وأعدت اليونيدو منشورا جديدا يسلط الضوء عىل
Industrial
Cooperation
املشاريع اليت تستفيد من التعاون الصناعي فيام بني

بلدان اجلنوب والتعاون الصناعي الثاليث ،كجزء من جهودها
األوسع نطاقا الرامية إىل زيادة إبراز تلك األنشطة.
كام تعمل اليونيدو عىل استحداث منصة إلكرتونية لتعزيز
تبادل املعارف واألدوات وأفضل املامرسات الدولية إلنشاء وإدارة
املجمعات الصناعية املستدامة .وركز احلدث املعنون "مبادرة
تطوير االقتصادات اخلرضاء للمدن Bridge for Cities( "2020
 ،)2020الذي عقد يف ترشين األول/أكتوبر ،عىل االبتكار
ِّ
كمعجل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف أوقات أزمة
احلرضي
كوفيد.19-

األولويات الشاملة لعدة قطاعات

دفع عجلة التصنيع المستدام في أفريقيا
ُ ِّ
كلفت اليونيدو ،باالشرتاك مع مفوضية االحتاد األفريقي
والرشاكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا وجلنة األمم املتحدة
االقتصادية ألفريقيا ،بوضع إطار العقد الثالث للتنمية الصناعية
ألفريقيا وتنفيذه وقيادته ،وهو اإلطار الدويل للهنوض بالتصنيع
املستدام يف القارة حبلول عام  .2025وواصلت اليونيدو عملها
مع جهات تنسيق العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا من
 28مؤسسة تشمل مفوضية االحتاد األفريقي ،ومجاعات اقتصادية
إقليمية ،ومنظامت تابعة لألمم املتحدة ،ومؤسسات التمويل
اإلناميئ ،ورشكاء قطاع األعامل.
ُ
ويف أيلول/سبتمرب ،اعتمدت خريطة الطريق املشرتكة من
أجل تنفيذ العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا مع إطارها
اخلاص بالرصد والتقييم لتوجيه عملية وضع الربامج املشرتكة يف
املستقبل .ويجري حاليا تنفيذ العديد من املبادرات ،مبا يف ذلك
التعاون مع مركز التجارة الدولية لبناء القدرات املحلية والقدرة
التنافسية ملنتجات القطن ألغراض التجارة ،ومع منظمة األغذية
والزراعة إلجياد املزيد من الوظائف والفرص للشباب األفريقي
من خالل تشغيل الشباب يف الزراعة واألعامل التجارية الزراعية.
وتشمل املبادرات املخططة اسرتاتيجية االحتاد األفريقي للتحول
الرقيم ودعم بناء سالسل القيمة الصيدالنية وتعزيزها.
ويف مؤمتر قمة رؤساء دول االحتاد األفريقي الذي عقد
يف شباط/فرباير ُ ،2020دعيت مفوضية االحتاد األفريقي
إىل تنظيم مؤمتر القمة األول لالحتاد األفريقي بشأن التصنيع
والتنويع االقتصادي باالشرتاك مع اليونيدو ،وجلنة األمم املتحدة
االقتصادية ألفريقيا ،ومبادرة أنصار أفريقيا .ومن املقرر أن يتم ذلك
يف ترشين الثاين/نوفمرب  2021يف النيجر .ويوفر مؤمتر القمة منربا
ملناقشة اإلجراءات امللموسة لتعزيز التنمية الصناعية يف أفريقيا
واالستفادة من منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية اليت بدأت
يف  1كانون الثاين/يناير .2021

وخالل أسبوع التصنيع يف أفريقيا يف ترشين الثاين/نوفمرب
 ،2020شاركت اليونيدو يف تنظيم مناسبات مع مفوضية االحتاد
األفريقي ،وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ،ووكالة االحتاد
األفريقي للتنمية (الرشاكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا)،
ومبادرة أنصار أفريقيا ،حتت شعار "التصنيع الشامل واملستدام
يف عهد منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية" .ومتثلت إحدى
النتاجئ الرئيسية يف إعالن َّ
سيقدم إىل مؤمتر قمة رؤساء دول االحتاد
األفريقي يف كانون الثاين/يناير  ،2021وسيشكل جزءا من
العملية املفضية إىل مؤمتر القمة يف ترشين الثاين/نوفمرب .2021
وستقام سلسلة من األحداث التمهيدية عىل مدار العام من أجل
بناء االهتامم واملشاركة.
ويف أيار/مايو  ،2020بدأت اليونيدو أيضا يف إعداد ملحة
عامة شاملة عن الربامج واملشاريع اليت ينفذها أصحاب املصلحة
الدوليون ،واليت سوف ُيكشف عهنا يف مؤمتر القمة
لعام  .2021وقد ُصممت اللمحة العامة لتحديد
الثغرات يف التنمية الصناعية والفرص املشرتكة
الموقع الشبكي:
العقد الثالث للتنمية
اجلديدة ،وتوفري قاعدة بيانات شاملة ونظام
الصناعية ألفريقيا
معلومات مرتبط هبا لفائدة مجيع أصحاب املصلحة.
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توفر طائفة واسعة من اخلدمات التنظيمية واإلدارية
دعما بالغ األهمية لكفالة فعالية أداء املنظمة .وتشمل
هذه اخلدمات املوارد البشرية والمالية ،والتقييم
والرقابة ،واالشرتاء ،وإدارة املباين ،واملشورة القانوني�ة،
والدعم التكنولويج .وتضطلع اليوني�دو باستعراضات
وتقييمات منتظمة لهذه اخلدمات ملواصلة حتسينها
وضمان تقديمها أفضل دعم ممكن .وحىت مع التحديات
اليت تطرحها جاحئة كوفيد ،19-واصلت اليوني�دو
ُ ُّ
وي َعد استمرار الطلب
تقديم خدماتها بكفاءة وفعالية.
َّ
على خدمات اليوني�دو التقني�ة شهادة على ما تتسم به
املجموعة الواسعة من اخلدمات اإلدارية والتنظيمية اليت
تدعم عملياتها من جودة وكفاءة وفعالية.
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التمويل والتبرعات المالية

سويسرا
Switzerland

$12.3

اليابان
Japan

$9.4

َّ
التمويل المقدم ألنشطة التعاون التقين

عىل الرغم من االضطرابات الكبرية اليت سببهتا جاحئة كوفيد،19-
فقد ظلت خدمات املساعدة التقنية اليت قدمهتا اليونيدو إىل دولها
األعضاء يف عام  2020مرتفعة حيث بلغت  177,7مليون دوالر،
ً
وهو ما ميثل اخنفاضا بنسبة  5,4يف املائة فقط مقارنة مبتوسط فرتة
السنوات اخلمس السابقة (ُ .)2019-2015وتَع ُّد تلك شهادة قوية
عىل رشاقة املنظمة ودولها األعضاء ورشكاهئا.
وقد أتاح الدعم املستمر من الرشكاء يف التمويل والطلب الكبري
من الدول األعضاء لليونيدو أن تتعهد حافظة كبرية من املشاريع
والربامج لتنفيذها يف املستقبل مببلغ  559,8مليون دوالر ،مهنا
 211,2مليون دوالر متثل أقساطا يف املستقبل مبوجب اتفاقات
متويل مربمة .وقد استمر االخنفاض الدوري يف التمويل املقدم من
مرفق البيئة العاملية يف عام  2019حىت عام  ،2020وأدى إىل
اخنفاض يف إمجايل التربعات ،بعد خصم تكلفة دعم الربامج ،إىل
 143مليون دوالر .وبلغت األموال اليت ُحشدت خالل الفرتة
املشمولة بالتقرير  148,4مليون دوالر.
وبلغت التربعات املقدمة من احلكومات واملؤسسات ،مبا
فهيا االحتاد األورويب ،مستوى غري مسبوق قدره  111مليون دوالر.
ومن هذه املساهامت ،ساهمت الدول األعضاء مببلغ  63,7مليون
دوالر ،وساهم االحتاد األورويب مببلغ  30,3مليون دوالر .ويظل
دعمهام واستعدادهام املزتايد لتحقيق قدر أكرب من التآزر ونطاق
الشمول والتأثري ،ال سيام عن طريق جتميع املوارد ،أمرين أساسيني
من أجل اضطالع اليونيدو بواليهتا بكفاءة وفعالية وإحداث تأثري
عىل أرض الواقع .وقدمت ثالث عرشة جهة ماحنة حكومية
مساهامت تتجاوز مليون دوالر صافية من تكاليف دعم الربامج،
عىل النحو املبني يف الشكل الوارد يف هذه الصفحة .ومما له أهمية
كبرية أيضا بالنسبة لعمل املنظمة استمرار الدعم املقدم من أملانيا
وإيطاليا والصني وفنلندا والكويت واليابان لربنامج اليونيدو املسىم
"املوظف الفين املبتدئ".
ومن حيث الرتكزي املواضيعي للرشكاء يف التمويل ،اجتذبت
محاية البيئة احلصة الرئيسية من التمويل اإلمجايل مببلغ  64,8مليون
دوالر ،تالها تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية مببلغ  34,6مليون

إيطاليا
Italy

$8.5

الصين
China

$7.7

السويد
Sweden

$7.1

ألمانيا
Germany

$5.2

المتحدة
الوالياتUnited
States

$4.3
$2.7

كوريا
جمهورية
Republic
of Korea

$2.6

الرويس
االتحاد
Russian
Federation

$2

النمسا
Austria

$1.9

البحرين
Bahrain

$1.8

أستراليا
Australia
النرويج
Norway

$1.8

َّ
الجهات المانحة الحكومية اليت قدمت مساهمات تتجاوز مليون
دوالر صافية من تكاليف دعم البرامج (بماليين الدوالرات)

دوالر ،وحتقيق الرخاء املشرتك واخلدمات الشاملة مببلغ
 31,2مليون دوالر و 12,3مليون دوالر عىل التوايل.
ُ
ومن الناحية اجلغرافية ،خصصت التربعات املقدمة من
الرشكاء يف التمويل أساسا للمبادرات العاملية واألقاليمية مببلغ
 50,6مليون دوالر ،وتلهتا الربامج واملشاريع يف أفريقيا مببلغ
 36,2مليون دوالر ،ويف آسيا واملحيط الهادئ مببلغ  26مليون
دوالر .وأعقب ذلك ختصيص  14,6مليون دوالر للمنطقة العربية،
و 11مليون دوالر ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب،
و 4,6ماليني دوالر ألوروبا وآسيا الوسطى.
المساهمات المقدمة من الصناديق العالمية :مرفق
البيئة العالمية ،والصندوق المتعدد األطراف
لتنفيذ بروتوكول مونتريال ،والصندوق
األخضر للمناخ

ظلت الرشاكة مع مرفق البيئة العاملية مثمرة للغاية طوال هذه
السنة احلافلة بالتحديات .وبذلت اليونيدو جهودا كبرية للحفاظ
عىل مستوى مرتفع للغاية من اخلدمات املقدمة إىل دولها األعضاء،
حيث بلغ جمموع حجم اإلجناز  56مليون دوالر .ويف حني ظلت
املوافقات اجلديدة ملرفق البيئة العاملية عند مستوى منخفض نسبيا
بلغ  11,8مليون دوالر يف عام  ،2020فإن حافظة مشاريع املرفق

إدارة خدمات اليونيدو

اجلارية املتعددة السنوات ال تزال كبرية ،وكذلك جهود الربجمة
اجلاريةَّ .
وتقدر قيمة حافظة مقرتحات املفاهيم اليت أقرها مرفق البيئة
العاملية مببلغ  135مليون دوالر ُيتوقع أن يرتجم يف شكل تدخالت
للتعاون التقين خالل الفرتة من  2021إىل .2023
وستعالج هذه احلافظة اجلديدة التحديات البيئية الرئيسية،
مبا يف ذلك ابتكار الكيمياء اخلرضاء ،واإلدارة السليمة للنفايات،
واملامرسات املستدامة يف جمال تعدين الذهب ا ِحلريف والضيق
ْ
قطاعي النسيج واملالبس ،ويف التنقل الكهربايئ.
النطاق ،ويف
كام وسعت اليونيدو نطاق تعاوهنا مع الصندوق األخرض للمناخ
يف إطار حافظة مشاريعها اخلاصة باجلاهزية .ووفقا ملقرر جملس
ُّ
الصندوق الذي اتذ يف  20آب/أغسطس  ،2020أصبحت
اليونيدو اآلن أيضا كيانا معتمدا لدى الصندوق .كام حظيت املنظمة
باعتامد صندوق التكيف يف كانون األول/ديسمرب  ،2020مما زاد من
تنويع فرص التعاون صوب تقديم اخلدمات من أجل محاية البيئة.
ِّ
وتنفذ اليونيدو حاليا ،بوصفها وكالة منفذة رئيسية للصندوق
املتعدد األطراف ،مشاريع يف  74بلدا هبدف التخلص التدرييج
ّ
من مركبات الهيدرو كلورو فلورو كربون واخلفض التدرييج ملركبات
الهيدروفلوروكربون .ويف عام  2020وحده ،جتنبت أنشطة اليونيدو
االنبعاث املحتمل لكمية قدرها  71,8مليون طن من مكائف ثاين
أكسيد الكربون .وبلغ حجم املشاريع اليت وافق علهيا الصندوق
املتعدد األطراف لعام  2020ما مقداره  15,9مليون دوالر.
واستكامال حلافظة اليونيدو املتصلة بالصندوق املتعدد األطراف،
ستتمكن اليونيدو ،باستخدام التمويل َّ
املقدم من مرفق البيئة العاملية،
من دعم األطراف غري العاملة مبقتىض املادة  5مبوجب بروتوكول
مونرتيال .وواصلت اليونيدو تعاوهنا مع برنامج كفاءة التربيد يف
كيغايل ومبادرة الطاقة املستدامة للجميع بشأن الربط بني ُنج
االقتصاد الدائري ومبادرات كفاءة استخدام الطاقة هبدف توفري
حلول تربيد مستدامة.
َّ
التمويل المقدم من األمم المتحدة والصناديق االستئمانية
المتعددة الشركاء والصناديق االستئمانية اليت تديرها
اليونيدو

واصلت اليونيدو الزتامها القوي بالتعاون بني الوكاالت
ومشاركهتا يف املبادرات عىل نطاق املنظومة ،وال سيام يف سياق
استجابة األمم املتحدة جلاحئة كوفيد .19-وقد زادت املساهامت
املقدمة من وكاالت األمم املتحدة والصناديق االستئامنية املتعددة
الرشكاء خلدمات اليونيدو إىل  7,1ماليني دوالر .ومن املرجح أن
تزيد والية اليونيدو الفريدة وخربهتا يف معاجلة البعد االقتصادي

اليونيدو في بروكسل
يقدم مكتب اتصال اليونيدو يف بروكسل خدمات استشارية
اسرتاتيجية ،ويضطلع بأنشطة الدعوة يف جمال السياسات من
أجل تعزيز رؤية اليونيدو وأهدافها لدى مؤسسات االحتاد
األورويب ومنظمة دول أفريقيا والبحر الكارييب واملحيط الهادئ
والرشكاء يف بلجيكا.
ويف عام  ،2020عزز املكتب مشاركته مع املفوضية
األوروبية اجلديدة والربملان األورويب اجلديد ،وكل ذلك ضمن
اإلطار املايل املتعدد السنوات لالحتاد األورويب للسنوات السبع
املقبلة ( .)2027-2021ويف متوز/يوليه ،التقى املدير
العام باألمني العام اجلديد ملنظمة دول أفريقيا والبحر الكارييب
واملحيط الهادئ ( )2025-2020إلعادة تأكيد االلزتام
بالهدف  9من أهداف التنمية املستدامة لفائدة بلدان أفريقيا
والبحر الكارييب واملحيط الهادئ.
ويف ظل الظروف االستثنائية جلاحئة كوفيد،19-
نظم املكتب عدة حوارات لتعزيز االستجابة بطريقة شاملة.
وعقدت عرش جلسات إحاطة داخلية عن بعد تناولت العمل
اخلاريج لالحتاد األورويب ،واالحتاد األورويب وأفريقيا ،وبرجمة
االحتاد األورويب ،واالتفاق األخرض لالحتاد األورويب .ويف إطار
الهنوض بالعقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقياُ ،عقدت
مؤمترات عن بعد بشأن اجلودة واملعايري خالل أسبوع التصنيع
يف أفريقيا ،وبشأن تشغيل الشباب يف أفريقيا .وأصبح مكتب
بروكسل أيضا عضوا رسميا يف آلية تنسيق املاحنني التابعة
لتحالف الساحل.
وحيث إن املشاركة يف مبادرة وحدة العمل يف األمم
املتحدة تندرج ضمن األولويات ،فقد ترأس املكتب فريق
عمل بروكسل املعين بالرقمنة ،وهو عضو يف فريق العمل املعين
ً
باالتفاق األخرض .وقد وفرت مجيع هذه اإلجراءات ،إضافة
ُ
إىل احلجم الكبري للتعاون التقين الذي أجري يف أكرث من
 100بلد ،قيمة كبرية لالحتاد األورويب ،وهو ال يزال أكرب ماحن
للتربعات لليونيدو من مصادر حكومية.

ألزمة كوفيد 19-أهمية آليات التمويل املشرتكة بني الوكاالت
اجتذاب التمويل الكايف.
وقد ظلت املساهامت يف الصناديق االستئامنية املواضيعية
لليونيدو هامشية يف عام  .2020وساهمت أملانيا مببلغ
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املدير العام لليونيدو يتكلم أثناء اجتماع افتراضي عقد مع املوظفين

 0,1مليون دوالر يف الصندوق االستئامين لبناء القدرات التجارية.
ُ
ويف عام  ،2020خصص ما جمموعه  2,3مليون دوالر من تلك
الصناديق االستئامنية ،و 1,9مليون دوالر من مساهامت الصني
يف السنوات السابقة يف الصناديق االستئامنية للرشاكات،
و 0,6مليون دوالر من الصندوق االستئامين ألمريكا الالتينية
والكارييب .وتظل املساهامت القابلة للربجمة دون قيود واملساهامت
املخصصة برشوط ميرسة رضورية من أجل قدرة املنظمة عىل
َّ
االستجابة برسعة للطلبات عىل ما تقدمه من مساعدة ،وتشجع
الدول األعضاء بقوة عىل جتديد دعمها لهذه األدوات التمويلية.

الموظفون
هيمنت االستجابة جلاحئة كوفيد 19-عىل العام عىل مجيع
ُ
املستويات .واستمرت جهود تطوير املوظفني وتعييهنم ،واستكشفت
ُ
سبل جديدة للتعلم واإلحلاق .ويف عام  ،2020أعلن عن

 140وظيفة شاغرةُ ،
وسمح للزمالء اجلدد بالعمل من موقعهم احلايل
إىل أن يتمكنوا من السفر إىل مركز عملهم .واستضافت اليونيدو
َّ
ْ
وخبريين رشيكني .ووقعت
 149متدربا و 11موظفا فنيا مبتدئا
املنظمة ثالثة اتفاقات رشاكة بشأن برنامج التدريب الداخيل مع
مؤسسات أكادميية.
وأدت االستجابة اإلدارية للجاحئة إىل وضع ترتيبات عمل
خاصة ومواصلة إضفاء الطابع الرقيم عىل العمليات .وتواصلت
اجلهود الرامية إىل هتيئة بيئة عمل متكينية من خالل تعزيز سياسات
املوارد البرشية املتعلقة باملساواة بني اجلنسني يف األفرقة واللجان،
وبشأن تأمني الرسية وجتنب تضارب املصالح يف عمليات التوظيف.
ً
وإضافة إىل ذلك ،فقد تعززت هذه اجلهود من خالل وضع سياسات
عىل نطاق املنظمة مثل خطة استمرارية ترصيف األعامل ،وسياسة
اإلقرارات املالية وإعالن املصالح ،وتنقيح اختصاصات مكاتب
اليونيدو امليدانية .ويف الوقت نفسه ،واصلت املنظمة مواءمة وتنسيق

إدارة خدمات اليونيدو

قواعدها ولواحئها مع أحدث قرارات اجلمعية العامة ومقررات جلنة
اخلدمة املدنية الدولية.

مراقبة الجودة
واعتماد البرامج
مراقبة اجلودة وظيفة مستمرة تستند إىل األدلة وتتسم باملوضوعية.
وهي تدعم تفعيل ورصد إطار اليونيدو لضامن اجلودةِّ .
ويبسط إطار
ضامن اجلودة فهم متطلبات التوجه حنو حتقيق النتاجئ وإدارة اجلودة،
وتطبيق هذه املتطلبات عىل مجيع منتجات اليونيدو وخدماهتا
وعملياهتا مبا يتامىش مع اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء.
وتقدم وظيفة مراقبة اجلودة األدوات واملشورة الالزمة لضامن
االلزتام مبتطلبات اجلودة َّ
املحددة يف إطار ضامن اجلودة ،ومهنا
مثال مبادئ اإلدارة القامئة عىل النتاجئ .ومن خالل التحليالت
املهنجية للبيانات املتعلقة بنوعية مبادرات اليونيدو للتعاون التقين
قبل إدماجها يف احلافظةُ ،يسرتشد هبذه الوظيفة يف عملية اختاذ
القرارات االسرتاتيجية.
ويف عام  ،2020عززت هذه الوظيفة اإلصالحات اجلارية
لإلدارة القامئة عىل النتاجئ ،مبا يتامىش مع اإلطار املتكامل بشأن
النتاجئ واألداء من خالل تعزيز متطلبات "الفعالية واإلدارة القامئة
عىل النتاجئ" و"إمكانية التوسع" و"إدخال بيانات ختطيط املوارد
املؤسسية" .وقد أسفر ذلك عن تقييامت أكرث رصامة يف هذه
املجاالت ،ومن املتوقع أن يؤدي إىل حتسني عرض البيانات عىل
منصة البيانات املفتوحة.

اﻟﻌﺎمل واﳌﺴﺘﻮى
اﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻲ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ وآﺳﻴﺎ
اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

آﺳﻴﺎ
واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

ُّ
التوزع اإلقلييم للبرامج والمشاريع اليت تمت الموافقة عليها حديثا
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ً
وتقدم شعبة مراقبة اجلودة أيضا خدمات دعم األمانة إىل
املجلس التنفيذي لليونيدو فيام يتصل باملوافقة عىل مبادرات التعاون
التقين .ويف عام  ،2020عولج ما جمموعه  186طلبا من أجل
استعراضها داخليا وإقرارها ،وافق املجلس التنفيذي من بيهنا عىل
 111برناجما ومرشوعا جديدا .وبلغ معدل املوافقة اإلمجايل 100
يف املائة ،مع إخضاع  78يف املائة لرشوط تؤدي إىل حتسني املواءمة
االسرتاتيجية والتكامل والتقيد مبتطلبات اجلودة واإلدارة القامئة
عىل النتاجئ.

التقييم والرقابة
الداخلية
يوفر مكتب التقييم والرقابة الداخلية الضامنات ويعزز املساءلة
والتعلم من خالل وظائفه األساسية املتمثلة يف التقييم املستقل
واملراجعة الداخلية للحسابات والتحقيق .وعىل خلفية جاحئة
كوفيدَّ ،19-كيف املكتب طريقة عمله لدى تنفيذ اسرتاتيجيته
اجلديدة للفرتة  .2024-2020وكحدث رئييس يف تعزيز اإلدارة
ُ
َّ
والرقابة يف اليونيدو ،أقر يف عام  2020امليثاق املنقح ملكتب التقييم
والرقابة الداخلية واإلطار املرجعي اجلديد للجنة االستشارية
املستقلة للرقابة ،مع توسيع نطاق واليهتا اليت تشمل مجيع مهام
املكتب الثالث.
ويف عام  ،2020أعدت وظيفة التقييم  16تقييام للمشاريع
ً
ونفذهتا وأصدرهتا .وإضافة إىل ذلك ،أجرت الوظيفة تقييمني
ُ
اسرتاتيجيني ،أحدهام لربنامج الرشاكة القطرية يف إثيوبيا
( )2019-2015واآلخر لوظائف الصياغة والتقييم واملوافقة
يف اليونيدو .كام أطلقت تقييامت لشبكة مكاتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا وسياسة اليونيدو اجلنسانية واسرتاتيجية املساواة بني
اجلنسني للفرتة  ،2019-2016وكذلك استعراضا مكتبيا ملشاريع
الطاقة املتجددة.
وقد قامت وظيفة مراجعة احلسابات عىل الفور بتكييف
أنشطهتا لدعم اإلدارة يف التعامل الفوري مع أزمة كوفيد 19-من
خالل املساهمة يف مراجعة خطة استمرارية األعامل وسياسة إدارة
املخاطر املؤسسية ،وعن طريق وضع خريطة ضامن ملساعدة اإلدارة
عىل تقييم املخاطر والثغرات يف استجابة اإلدارة جلاحئة كوفيد.19-
ُ
ُ
وأجنزت وأصدرت تقارير مراجعة احلسابات فيام خيص املكتبني
امليدانيني يف السنغال وكمبوديا وتقديم التقارير إىل املاحنني وأمن
تكنولوجيا املعلومات.
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الخدمات القانونية
يساعد مكتب الشؤون القانونية عىل ضامن امتثال مجيع أنشطة
اليونيدو وبراجمها لإلطار القانوين للمنظمة .ويسدي املكتب املشورة
إىل مجيع برامج اليونيدو وأجهزهتا الرئيسية ،ويدافع عن حقوق املنظمة
ومواقفها ومصاحلها يف املنازعات ومسائل التقايض ،ويؤدي دورا
استباقيا يف محاية وضع اليونيدو القانوين وما تتمتع به من امتيازات
وحصانات .ويحتفظ املكتب أيضا باملحفوظات القانونية للمنظمة.
ويف عام  ،2020استجاب املكتب للعديد من طلبات
املساعدة واملشورة ،واستعرض وأجاز مشاريع العديد من الصكوك
القانونية واإلصدارات اإلدارية ووثائق أخرى ،مبا يف ذلك اتفاقات
وترتيبات خمتلفة لتنفيذ التعاون التقين وغريه من املهام .وقدم
املكتب أيضا املساعدة القانونية إىل أجهزة تقرير السياسات واللجنة
االستشارية املستقلة ملراجعة احلسابات .ويتضمن التذييل زاي لهذا
التقرير قامئة موحدة باالتفاقات والرتتيبات املربمة نيابة عن اليونيدو
يف عام  2020واليت أودعت لدى مكتب الشؤون القانونية.

خدمات تكنولوجيا المعلومات
تقدم شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات لليونيدو خدمات
تتسم باألمان واملوثوقية والفعالية والكفاءة .وقد شكلت جاحئة
كوفيد 19-حتديا هائال ،إذ تطلبت أن يتحول املستخدمون عىل
نطاق املنظمة إىل العمل عن ُبعد .وقد استفادت شعبة خدمات
تكنولوجيا املعلومات من استثامرات مراكز البيانات احلديثة لدعم
هذه القدرة املزتايدة حبلول جديدة.
وللتخفيف من املخاطر املزتايدة لألمن السيرباين حيث يعمل
املستخدمون خارج نطاق ضوابط الشبكات املؤسسيةَّ ،
حسنت
الشعبة نظم األمن ومحالت التوعية املنتظمة ،والتدريب ،وورشة
ُ
العمل ملنع االحتيال عرب اإلنرتنتَّ .
وحسن التواصل املزتايد مع
برامج اليونيدو اليت تستخدم التكنولوجيات الرقمية ومع منظومة
األمم املتحدة سامت أمن اليونيدو ،بوجههيا الداخيل والعمويم.
ولتيسري التعاون مع رشكاء األمم املتحدة ،انضمت اليونيدو إىل تطبيق
دفرت الهاتف اجلديد "جامبو!" الذي يسمح للزمالء من خمتلف
املنظامت بعثور بعضهم عىل بعض وباتصال بعضهم ببعض.
وعىل الرغم من التحديات ،أدخلت شعبة خدمات
تكنولوجيا املعلومات أيضا حتسينات ونظام جديدة عىل ختطيط

املزيانية ،وإدارة فواتري البائعني ،ورقمنة العديد من العمليات الورقية،
وإنشاء بوابة خدمات سحابية جديدة .واستمر العمل عىل استعراض
وتطبيق مبادئ التنمية الرقمية ،وهي إرشادات تساعد برامج التنمية
عىل تنفيذ التكنولوجيات الرقمية.
ُ
وع ِّزَز نظام ختطيط املوارد املؤسسية فيام يتعلق باملبادرات
احلاسمة األهمية ،مبا يف ذلك االستخدام األمثل للموارد يف جمال
التعاون التقين ،واسرتداد التكاليف الكاملة ،واملزينـة عىل أساس
النتاجئ ،والهيكل التنظييم اجلديد ،واإلطار املتكامل اجلديد بشأن
النتاجئ واألداء.

المشتريات
بلغ حجم املشرتيات اإلمجايل  156مليون دوالر من خالل أكرث
من  5 700أمر رشاء ،عىل الرغم من التحديات اليت طرحهتا جاحئة
كوفيد .19-واضطلعت شعبة خدمات االشرتاء بدور حموري يف دعم
استجابة اليونيدو الشاملة للجاحئة عن طريق رشاء معدات الوقاية
الشخصية ،وخدمات التدريب عىل إدارة النفايات الطبية املتعلقة
جباحئة كوفيد ،19-وأحدث التكنولوجيات ملعاجلة هذه النفايات،
وكذلك بتيسري التربع بكاممات الوجه الطبية لفائدة العاملني يف
جمال الرعاية الصحية واملواطنني الضعفاء .وتواصلت أنشطة التوعية
وحلقات العمل التجارية من أجل بناء الوعي يف عام  2020من
خالل املنصات والفعاليات الرقمية .واضطلعت شعبة خدمات
االشرتاء بدور حموري يف توقيع اليونيدو عىل بيان االعرتاف املتبادل،
مربهنة بذلك عىل مشاركة املنظمة االستباقية يف اإلصالح اجلاري
ملنظومة األمم املتحدة اإلنامئية ،كام أهنا اضطلعت بدور بارز يف
خمتلف املبادرات الداخلية ،مبا يف ذلك االستخدام األمثل للموارد يف
جمال التعاون التقين.

إدارة المباني
ُتعىن شعبة خدمات إدارة املباين بالتشغيل السلس واملوثوق واآلمن
جلميع املرافق واملنشآت التقنية يف مركز فيينا الدويل .وتواصل الشعبة
استكشاف ُّ
النج والتقنيات اجلديدة لتحسني الفعالية من حيث
التكلفة وتعزيز اخلفض املستدام للبصمة البيئية للمبىن يف مركز فيينا
الدويل .وحصلت اليونيدو للسنة اخلامسة عىل التوايل عىل شهادة

إدارة خدمات اليونيدو

ّ
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغي املناخ للحياد املنايخ فيام
خيص مركز فيينا الدويل يف عام .2020
َ
وبعد  40عاما من العملُ ،ب ِّدل مبىن األمن يف البوابة  2للوفاء
بأحدث املتطلبات التقنية للحامية واألمن فيام يتعلق باملقذوفات.
ولتلبية املعايري اجلديدة فيام خيص األشخاص الذين يعانون من
ُ
حتديات بدنية ،ك ِّيفت  14طاولة من طاوالت غرف االجتامعات
لضامن إمكانية وصول الكرايس املتحركة بشكل مناسبُ ،
وجددت
مجيع املداخل الرئيسية من ميموريال بالزا إىل املباين  Aو Bو CوD
بالكامل ،ويجري جتديد املصاعد.
ُ
وجددت أنابيب مياه الرشب الرئيسية يف املبنيني  Dو.E
ُ
واستبدل نظام توزيع الفولطية املنخفضة ووحدة التحكم ملولد الطاقة
يف حاالت الطوارئ يف املبىن  ،Aوكذلك نظام توزيع الفولطية العالية
يف املبىن  .Mوحلت أحدث التكنولوجيات حمل نظام الهاتف يف
املقر ،مما َّ
حسن التفاعل بني املوظفني وإنتاجيهتم.
كام قىض جتديد الرشفات يف اجلانب اجلنويب من املبنيني  FوG
عىل ترسب املياه ،وسمح بإنشاء حدائق جديدة توفر بيئة عمل أكرث
ترحيبا وصحة.
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املرفق:
اإلطار املتكامل
بشأن النتاجئ
واألداء
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ُ
ُج ِّدَد اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء يف عام  ،2019واعتمد
كنموذج للمنظمة فيام يتعلق باإلدارة القامئة عىل النتاجئ .وهو يكمل
النظرية التنظيمية للتغيري املدرجة يف اإلطار الربناميج املتوسط
األجل  2021-2018عن طريق إدراج جماالت نتاجئ ومؤرشات
َّ
حمددة ،استنادا إىل نموذج تغري سلوكي قائم عىل اجلهات الفاعلة.
وتستند مساهمة اليونيدو يف التنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة إىل الدعم العميل الذي تقدمه
املنظمة إىل اجلهات الفاعلة الرئيسية ،مبا يف ذلك األفراد والرشكات
واملؤسسات واحلكومات وأصحاب املصلحة العامليني .وجتمع
تدخالت اليونيدو ،اليت تتيحها العمليات الكفؤة واإلدارة القامئة
عىل األثر ،بني التعاون التقين ،واملشورة يف جمال السياسات ،والدعم
املعياري ،والوظائف التنظيمية ،من أجل حتويل املعارف واملهارات
والسلوكيات اليت تكتيس أهمية مركزية بالنسبة إىل التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
ويستخدم هذا القسم من التقرير السنوي اإلطار املتكامل
بشأن النتاجئ واألداء لتقديم جمموعة منظمة من األدلة عىل كفاءة
ُ
اليونيدو وفعاليهتا ومساهمهتا يف النتاجئ القطرية والعاملية حنو
حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف
التنمية املستدامةُ .وتعرض هذه األدلة من خالل مزيج من

البيانات والرسديات اليت تصف مدى التحول الذي أطلقته
اليونيدو.
ويف عام  ،2020أحرز تشغيل اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ
ُ
واألداء يف اليونيدو تقدما مطردا ،حيث ستستوعب التغيريات يف
النظم والعمليات والثقافة التنظيمية اليت يتطلهبا اإلطار تدريجيا.
ً
وإضافة إىل ذلك ،يؤدي تطبيق اإلطار عىل احلافظة القامئة بالفعل
ُ
أحيانا إىل وجود ثغرات يف نطاق شمول البيانات .وقد استحدثت
يف كانون الثاين/يناير  2021واجهة بينية جديدة لإلبالغ تستند
إىل اإلطار ،قبل وقت قصري من إعداد هذا التقرير السنوي .ولذلك،
فإن عرض اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء املقدم يف هذا التقرير
ال يزال يتسم بالتغطية اجلزئية للبيانات وبقيود يف خطوط األساس
واألهداف عىل نطاق املنظمة يف بعض األحيان .وسيتحسن هذا
األمر مبرور الوقت مع تطبيق اإلطار املتكامل اجلديد عىل مجيع
التدخالت اجلديدة للمنظمة .ورغم هذه القيود ،ميثل هذا التقرير
السنوي خطوة ملموسة إىل األمام يف تلبية التوقعات بشأن حتسني
اإلبالغ عن نتاجئ اليونيدو اليت تتقاسمها الدول األعضاء وأصحاب
املصلحة واليونيدو .ويبقى الهدف الهنايئ هو حتسني وإدامة النتاجئ
واآلثار عىل أرض الواقع لترسيع التقدم حنو حتقيق التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة.

المرفق
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المستوى  :1سياق التنمية الصناعية العالمية
األولوية االستراتيجية :النهوض بالقدرة التنافسية
االقتصادية
المؤشر  1-2-9ألهداف التنمية المستدامة :القيمة المضافة
الصناعية كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد

كان نمو الصناعة التحويلية العاملية آخذا يف التباطؤ بالفعل يف
عام  2019بسبب التوترات التجارية بني أكرب االقتصادات يف
العالم ،وعدم اليقني املحيط خبروج بريطانيا من االحتاد األورويب،
من بني عوامل عاملية أخرى .وقد أثر تفيش جاحئة كوفيد19-
عىل التصنيع من خالل تعطيل سالسل القيمة العاملية وتقييد
حركة األشخاص والسلع ،مما أدى إىل اخنفاض ملحوظ بنسبة
 8,4يف املائة يف اإلنتاج الصناعي يف عام  .2020واخنفضت
احلصة العاملية للقيمة املضافة الصناعية يف الناجت املحيل اإلمجايل
اخنفاضا حادا من  16,5يف املائة يف عام  2019إىل  15,9يف
املائة يف عام .2020
وعىل الرغم من تزايد حصة القيمة املضافة الصناعية لدى
أقل البلدان نموا ،ظلت الفروق الكبرية قامئة يف اإلنتاجية الصناعية
يف عام  2020بني القيمة املضافة الصناعية للفرد لدى أقل البلدان
نموا بواقع  135دوالرا ومثيلهتا لدى االقتصادات الصناعية بواق
 4 800دوالر .وتواجه أقل البلدان نموا حتديات صناعية شديدة
تقلل ،إىل جانب االخنفاض العاليم املتوقع يف اإلنتاج الصناعي
بسبب جاحئة كوفيد ،19-من فرص حتقيق الغاية  9-2من أهداف
التنمية املستدامة حبلول عام .2030
المؤشر -9ب 1-ألهداف التنمية المستدامة :نسبة القيمة
المضافة للصناعة التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة من
مجموع القيمة المضافة

يتجسد التحول الهيكيل داخل قطاع الصناعة التحويلية عىل أفضل
حنو يف حتول الصناعات حنو منتجات أكرث تعقيدا من الناحية
التكنولوجية .وال تزال منتجات التكنولوجيا املتوسطة واملتقدمة
هتيمن عىل اإلنتاج الصناعي يف االقتصادات الصناعية .ومع ذلك،
فإن االقتصادات الصناعية النامية والناشئة ،بقيادة الصني ،تلحق
بالركب برسعة .ويف عام  ،2018بلغت حصة الصناعة التحويلية
ذات التكنولوجيا املتوسطة واملتقدمة  50,7يف املائة يف االقتصادات
الصناعية و 38,4يف املائة يف االقتصادات الصناعية النامية
ً
والناشئة ،مقارنة بنسبة  8,8يف املائة فقط لدى أقل البلدان نموا.
وأحلقت جاحئة كوفيد 19-بالصناعات املختلفة أرضارا
بدرجات متفاوتة .وقد تعافت الصناعات ذات التكنولوجيا
املتوسطة واملتقدمة ،مثل املستحرضات الصيدالنية أو احلواسيب أو

اإللكرتونيات أو السيارات ،من األزمة أرسع من الصناعات ذات
الكثافة التكنولوجية األدىن.
األولوية االستراتيجية :تحقيق الرخاء المشترك
المؤشر  2-2-9ألهداف التنمية المستدامة :نسبة العمالة
في الصناعة التحويلية من مجموع العمالة

اخنفضت احلصة العاملية للعاملة يف قطاع الصناعة التحويلية
من جمموع العاملة من  15يف املائة يف عام  2000إىل  13,9يف
املائة يف عام  .2019وترتكز غالبية العاملة الصناعية العاملية يف
االقتصادات الصناعية النامية والناشئة ،وخاصة يف الصني .وعىل
الرغم من أن العاملة يف قطاع الصناعة التحويلية يف أقل البلدان نموا
قد تضاعفت منذ عام  2000بالقيمة املطلقة ،فإن هذه النسبة
كانت أكرث دينامية قليال فحسب من القطاعات األخرى ،حبيث
لم ُ
ينم نصيب العاملة يف قطاع الصناعة التحويلية من جمموع العاملة
إال بدرجة طفيفة من  6,9يف املائة يف عام  2010إىل  7,2يف املائة
يف عام .2019
وقد رضبت جاحئة كوفيد 19-قطاع الصناعة التحويلية
بشدة ،حيث يبقى العامل يف منازلهم ،وتغلق املصانع أبواهبا ،وتتوقف
سالسل التوريد العاملية .وتكبح إجراءات احلجر الصيح وإغالق
متاجر التجزئة والطلبيات امللغاة وخفض الرواتب الطلب يف
الصناعات الرئيسية مثل السيارات واملنسوجات واملالبس .ولهذه
الصناعات أهمية بالغة يف توفري فرص عمل للمرأة.
المؤشر  1-3-9ألهداف التنمية المستدامة :نسبة
الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة المضافة
من الصناعات
المؤشر  2-3-9ألهداف التنمية المستدامة :نسبة
الصناعات الصغيرة الحجم اليت لها قرض أو خط ائتمان

ُتعترب املنشآت الصناعية الصغرية مصادر رئيسية للعاملة يف
االقتصادات الصناعية النامية والناشئة .وهي ُتعترب عنرصا أساسيا
يف توليد الدخل والقضاء عىل الفقر ،وستضطلع بدور حاسم يف
انتعاش االقتصاد العاليم يف مرحلة ما بعد جاحئة كوفيد .19-غري
أهنا ضعيفة بسبب صغر حجمها وحمدودية مواردها .فهي ال متلك
القدرة عىل التعامل مع الصدمات غري املتوقعة ،مثل األزمة احلالية،
دون دعم من احلكومات.
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َ
مدفوعا بنمو سكاين ونشاط اقتصادي قويني .ومع ذلك ،فقد ُس ِّجل
اخنفاض طفيف يف عام  2019يرجع أساسا إىل التغريات يف مصادر
الطاقة يف االقتصادات املتقدمة والظروف اجلوية األكرث اعتداال
عرب القارات .واستمر اخنفاض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
من التصنيع لكل وحدة من وحدات القيمة املضافة الصناعية
من  0,57كيلوغرام من ثاين أكسيد الكربون لكل دوالر يف عام
 2010إىل  0,43كيلوغرام من ثاين أكسيد الكربون لكل دوالر
يف عام .2018
ولنئ شهد العالم اخنفاضا تاريخيا يف انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون بسبب اإلغالقات الوطنية والقيود املفروضة عىل السفر يف
عام  ،2020فقد استأنفت معظم االقتصادات مستويات انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون املعتادة مبجرد رفع تدابري اإلغالق.

ُويعترب الوصول لالئتامن مهام بصفة خاصة بالنسبة إىل
الرشكات الصغرية احلجم من أجل زيادة قدرهتا التنافسية ومتكيهنا
من االندماج يف سالسل القيمة املحلية والعاملية .ويف االقتصادات
الصناعية النامية والناشئة ،يستفيد ما نسبته  27,9يف املائة من
صغار املصنعني من القروض أو خطوط االئتامن .غري أن ما نسبته
 16,9يف املائة فقط من الصناعات الصغرية يف أفريقيا جنوب
ً
الصحراء حصلت عىل قروض أو خطوط ائتامن مقارنة بالنصف
تقريبا يف أمريكا الالتينية والكارييبُ .ويعترب توفري احلوافز املالية
واحلصول عىل اخلدمات املالية لدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة
أمرا أساسيا لتمكيهنا من البقاء واالزدهار أثناء األزمة وبعدها.
األولوية االستراتيجية :حماية البيئة
المؤشر  1-4-9ألهداف التنمية المستدامة :انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة

يف عام  ،2018شكلت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية
من احرتاق الوقود  33,5مليار طن ،وهو ما ميثل ارتفاعا تاريخيا
األولوية االستراتيجية:
النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
2010

2020

% 20.7
% 18.0

 15.9يف املائة

العامل
2020

% 9.3
% 11.4

% 10.1

% 21.6

% 9.1

% 20.1

2010
$ 157

$ 88

$ 2,158

$ 59

البلدان
النامية غري
الساحلية

البلدان
أقل ً
نموا

$ 64

البلدان
املنخفضة
الدخل

البلدان
املتوسطة
الدخل

$ 802

$ 135

$ 1,094

$ 5,303

الدول
اجلزرية
الصغرية
النامية

% 14.1

$ 1,951

$ 1,635
$ 197

% 19.9

املصدر :قاعدة بي�انات اليوني�دو للقيمة
املضافة الصناعية 2021

$ 5,183

$ 4,800

البلدان
املرتفعة
الدخل

$ 977

$ 724

المؤشر /1-1
المؤشر  1-2-9ألهداف التنمية
المستدامة :القيمة المضافة
الصناعية
بحسب نصيب الفرد (باألسعار
الثابتة لعام  2015بدوالرات
الواليات المتحدة) 2019-2010

2020

البلدان
النامية غري
الساحلية

البلدان
املنخفضة
الدخل

البلدان
املرتفعة
الدخل

االقتصادات
الصناعية

االقتصادات
الصناعية
النامية
والصاعدة

$ 4,873

املصدر :قاعدة بي�انات اليوني�دو للقيمة
املضافة الصناعية 2021

الدول
اجلزرية
الصغرية
النامية

البلدان
أقل ً
نموا

البلدان
املتوسطة
الدخل

االقتصادات
الصناعية
النامية
والصاعدة

% 14.1

المؤشر /1-1
المؤشر  1-2-9ألهداف التنمية
المستدامة :القيمة المضافة
الصناعية كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي (2019-2010 )%

العامل
2020

% 13.0

% 12.9

% 12.8

% 12.0

% 25.5

االقتصادات
الصناعية

المرفق
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% 66.3
2010

2018
 44.8يف املائة

% 38.5

العامل
2020
% 13.0

البلدان
املنخفضة
الدخل

2010

% 14.8

% 7.3

% 6.6

% 7.0

% 6.6

% 6.9

% 8.3

% 5.4

البلدان
أقل ً
نموا

البلدان
املنخفضة
الدخل

2010

% 43.5

البلدان
املتوسطة
الدخل

% 39.6

% 33.9

% 30.1

% 28.3

% 46.2

% 39.5

% 33.4

% 44.1

% 41.1

% 28.2
% 39.8

% 38.9
% 30.7

 29.4يف املائة
% 21.8

الدول
اجلزرية
الصغرية
النامية

% 17.5

البلدان
النامية غري
الساحلية

% 41.1

الدول
اجلزرية
الصغرية
النامية

البلدان
النامية غري
الساحلية

البلدان
أقل ً
نموا

البلدان
املنخفضة
الدخل

البلدان
املتوسطة
الدخل

البلدان
املرتفعة
الدخل

االقتصادات
الصناعية
النامية
والصاعدة

% 30.3

المؤشر /3-1
المؤشر  2-2-9ألهداف التنمية
المستدامة:
نسبة عمالة النساء من مجموع
العمالة في الصناعة التحويلية ()%
2019-2010

املصدر :دراسة البنك الدويل استقصائي�ة
بشأن املنشآت 2021

االقتصادات
الصناعية
النامية
والصاعدة

% 39.4

العامل
2020

العامل
2020

البلدان
املرتفعة
الدخل

االقتصادات
الصناعية

% 46.3

 37.7يف املائة

املصدر :التقديرات النموذجية ملنظمة
العمل الدولية تشرين الثاين/نوفمرب 2020

% 5.3
% 15.6

% 47.8

% 13.8

% 13.9

الدول
اجلزرية
الصغرية
النامية

% 13.7

% 14.6

2019

البلدان
النامية غري
الساحلية

االقتصادات
الصناعية
النامية
والصاعدة

% 13.3

العامل
2020

املصدر :التقديرات النموذجية ملنظمة
العمل الدولية تشرين الثاين/نوفمرب 2020

المؤشر /5-1
المؤشر  2-3-9ألهداف
التنمية المستدامة:
نسبة الصناعات الصغيرة
الحجم اليت لها قرض أو
خط ائتمان ()%
2020

البلدان
املرتفعة
الدخل

االقتصادات
الصناعية

% 13.0

المؤشر /2-1
المؤشر -9ب 1-ألهداف التنمية
المستدامة:
نسبة القيمة المضافة للصناعة
التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة
من مجموع القيمة المضافة ()%
2018-2010

% 9.3

 13.7يف املائة

% 66.6

2019

% 10.4

األولوية االستراتيجية:
تحقيق الرخاء المشترك

% 37.0

املصدر :قاعدة بي�انات اليوني�دو للقيمة
املضافة الصناعية 2021

البلدان
النامية غري
الساحلية

% 50.3

الدول
اجلزرية
الصغرية
النامية

البلدان
أقل ً
نموا

البلدان
املتوسطة
الدخل

% 37.1

% 14.3

% 8.9

% 9.2

% 38.4

% 49.9

المؤشر /2-1
المؤشر -9ب 1-ألهداف التنمية
المستدامة:
نسبة القيمة المضافة للصناعة
التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة
من مجموع القيمة المضافة ()%
2018-2010

% 51.0

% 50.7

االقتصادات
الصناعية

% 38.5
% 27.9

% 14.8

البلدان
أقل ً
نموا

البلدان
املنخفضة
الدخل

البلدان
املتوسطة
الدخل

البلدان
املرتفعة
الدخل

االقتصادات
الصناعية
النامية
والصاعدة

االقتصادات
الصناعية

حتتسب املجاميع بأخذ معدل بسيط لتقديرات النقاط على مستوى البلد .فيما خيص كل اقتصاد،
ال تستخدم يف هذه العملية احلسابي�ة إال بي�انات الدراسات االستقصائي�ة املتاحة املتعلقة بآخر سنة
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األولوية االستراتيجية:
حماية البيئة

 1.44كغ

 0.43كغ

 0.36كغ

 1.9كغ

البلدان
النامية غري
الساحلية

البلدان
أقل ً
نموا

البلدان
املنخفضة
الدخل

 1.03كغ

المستوى :2

الدول
اجلزرية
الصغرية
النامية

 0.31كغ

 0.21كغ

البلدان
املتوسطة
الدخل

البلدان
املرتفعة
الدخل

 0.25كغ

املصدر :قاعدة بي�انات اليوني�دو للقيمة املضافة
الصناعية 1202
بي�انات الوكالة الدولية للطاقة بشأن انبعاثات
ثاين أكسيد الكربون الصادرة عن احرتاق الوقود
2020

 0.34كغ

 0.22كغ

 1.05كغ

العامل
2020

 0.69كغ

 0.69كغ

2010

 0.43كغ

 0.83كغ

 0.69كغ

االقتصادات
الصناعية
النامية
والصاعدة

 0.26كغ

المؤشر /1-6
المؤشر  9-4-1ألهداف التنمية
المستدامة:
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الناتجة عن الصناعات التحويلية
لكل وحدة من القيمة المضافة
(كيلوغرام من مكافئ ثاني أكسيد
الكربون لكل دوالر من الناتج
المحلي اإلجمالي بأسعار عام
 2015الثابتة عند تعادل القوة
الشرائية) 2018-2010

2018

االقتصادات
الصناعية

ُ
 النتائج القطرية والعالمية
المحققة بدعم من اليونيدو

يبني املستوى  2مساهمة اليونيدو يف حتقيق نتاجئ حتولية والتأثري
اإلناميئ للهنوض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
وتستفيد األنشطة الربناجمية بشكل متكامل من املهام األساسية
األربع للمنظمة ،اليت يرد وصفها بتفصيل أكرب يف املستوى ،3
لتقديم الدعم الشامل للدول األعضاء يف حتقيق التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة .وعند هذا املستوى ،تتقاسم اليونيدو
والدول األعضاء املدعومة ومجيع الرشكاء اإلنامئيني املعنيني
املسؤولية عن حتقيق النتاجئ املتوقعة .وبينام تشمل بيانات عام
 2020يف هذا القسم ما يقرب من  50يف املائة من حافظة
اليونيدو ،فإن من املتوقع أن يتحسن مدى شمولها وجودهتا مع
استمرار املنظمة يف تعزيز نظم اإلدارة القامئة عىل النتاجئ.
أثر التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة

تتمكن البلدان ،بفضل الدعم املقدم من اليونيدو ،من إحراز
تقدم يف مساراهتا التصنيعية الشاملة واملستدامة ،مما حيدث تغيريا
حتويليا حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة .وجتسد جماالت
تأثري اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء األبعاد املتكاملة
الثالثة للتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ،وهي:
حتقيق الرخاء املشرتك ،والهنوض بالقدرة التنافسية االقتصادية،
ومحاية البيئة.

ونتيجة لتدخالت اليونيدو ،تصدت الرشكات ،مبا فهيا
املنشآت الصغرية واملتوسطة ،جلاحئة كوفيدَّ ،19-
وحسنت
قدرهتا التنافسية ،واكتسبت سبل الوصول إىل سالسل القيمة،
وخفضت من أثرها البييئ واملنايخ ،وخلقت وظائف الئقة.
ُوتظهر البيانات اجلزئية املستمدة من حافظة اليونيدو أن أكرث
من  1 000رشكة حققت مكاسب اقتصادية يف عام ،2020
بقيمة تزيد عىل  126مليون دوالر( .)ECO.1وزاد أكرث من
 900من املنشآت الصغرية واملتوسطة من اندراجها يف سالسل
القيمة ( ،)SOC.2يف حني أن أكرث من  7 500وظيفة
ُ
ُ
استحدثت أو استبقيت ( ،)SOC.1مهنا أكرث من  4 500وظيفة
ً
للنساء .وإضافة إىل ذلك ،هناك أدلة عىل خفض انبعاثات غازات
الدفيئة بواقع  77مليون طن ( )ENV.1والتخلص التدرييج من
ِّ
حنو  90 000طن من امللوثات(ُ .)ENV.2ووفَر أكرث من 90
جيغاواط ساعة من الطاقة ( ،)ENV.3وأتيح ما يقرب من 650
منتجا أخرض جديدا أو َّ
حمسنا يف السوق (.)ENV.5
النتائج

يتمحور هنج اليونيدو حول تعزيز املعارف واملؤسسات .وتعمل
املنظمة بشكل وثيق مع مجيع اجلهات املعنية املشاركة يف عملية
التصنيع لتعزيز وعي تلك اجلهات ومعارفها ومهاراهتا ،مما

المرفق

يؤدي إىل إحداث حتول يف السلوكيات يف جماالت رئيسية مثل
املامرسات التجارية ،والتكنولوجيا ،واالستثامر ،والسياسات
واملعايري ،واحلوكمة.
فعىل سبيل املثال ،عززت الرشاكات مع القطاعني اخلاص
والعام اليت عقدهتا اليونيدو من أجل تطوير سالسل القيمة يف
إثيوبيا استدامة النظام الوطين إلنتاج النب وشموليته .وقد أرشك
املرشوع املؤسسات والهيئات احلكومية والرشكات ،وزاد وعي
السكان ومهاراهتم ،مما أدى إىل حتسني ممارسات األعامل التجارية،
الشكل :1تحسين استدامة وشمولية سلسلة قيمة البن األثيوبي بإبرام
شراكات بين القطاعين العام والخاص

وتطوير منتجات وتكنولوجيات جديدة ،وتعزيز األوضاع
املؤسسية .وقد عززت هذه التدخالت يف هناية املطاف سلسلة
القيمة يف هذا القطاع الرئييس( .الشكل )1
ومن خالل الرشاكة للعمل من أجل اقتصاد أخرض،
تشاركت اليونيدو مع جهات فاعلة عاملية لدعم ُّ
حتول الدول
األعضاء حنو االستدامة البيئية ،وإجياد فرص العمل ،واحلد من
الفقر ،وحتسني العدالة االجتامعية .وأسفرت هذه الرشاكة عن
إنشاء آليات واسرتاتيجيات جديدة مشرتكة بني الوكاالت يف جمال
الشكل :2إبرام شراكات عمل من أجل االقتصاد األخضر – دعم التغيير
لتحقيق المستقبل الذي نريده
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االقتصاد األخرض ،وعززت القدرات الوطنية لتمويلهام وتنفيذهام،
ويف نفس الوقت حتسني املامرسات عىل مستوى الرشكات.
(الشكل )2
ويجسد الطلب املزتايد عىل خدمات برامج الرشاكة
ُ
القطرية الرئيسية لليونيدو جناح هذا الهنج املتكامل .ففي برنامج
ُ
الرشاكة القطرية يف بريو ،أدت التدابري التمهيدية والرشاكات
مع أصحاب املصلحة املتعددين إىل اعتامد سياسات صناعية أقوى،
وتعزيز التعاون املؤسيس ،وتعبئة استثامرات تزيد قيمهتا عىل 120
مليون دوالر( .الشكل )3

ويعتمد برنامج التكنولوجيا النظيفة لليونيدو يف تايلند ،الذي
ميوله مرفق البيئة العاملية ،هنجا متعدد القطاعات ومتعدد أصحاب
املصلحة يف بناء نظم إيكولوجية ابتكارية مستدامة من أجل
املنشآت الصغرية واملتوسطة والرشكات الناشئة .وهو يقوم بذلك عن
طريق هتيئة بيئة سياساتية متكينية ،وقدرات مؤسسية ،ومهارات
يف جمال ريادة األعامل .وتشمل نتاجئه أيضا اعتامد تكنولوجيات
جديدة ،وقيام رشكات ناشئة جديدة ،والتواصل مع املستثمرين
املؤثرين ،وإرساء آليات لدعم التسويق وتوسيع نطاق احللول املبتكرة
للتكنولوجيا النظيفة القامئة عىل السوق( .الشكل )4

الشكل :3برنامج الشراكة القطرية لبيرو – تعزيز تنوع اإلنتاج
(نتائج )2020

الشكل :4برنامج اليونيدو/مرفق البيئة العالمية للتكنولوجيا النظيفة
لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تايلند
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المرفق

وتدعم اليونيدو القدرة التنافسية من خالل معاجلة الصلة
بني تنمية القطاع اخلاص والتجارة وخلق فرص العمل .ويعزز
مرشوع "دعم هتيئة فرص العمل يف منغوليا" ،بالتعاون مع منظمة
املنتج
األغذية والزراعة ،سالسل القيمة إلجياد آفاق التوظيف ِ
واحلد من االختالالت االجتامعية .وهو يقوم بذلك من خالل
الشكل :5دعم خلق فرص العمل في منغوليا
المكون 2
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أنشطة اكتساب املهارات وبناء القدرات ،اليت تسهتدف النساء
أيضا .ويعزز املرشوع ،الذي يعمل بشكل وثيق مع احلكومة
ِّ
ويحسن ممارسات
والرشكات واملؤسسات ،البىن التحتية املؤسسية،
األعامل ،ويدعم اعتامد املعايري والتكنولوجيات ،مما يؤدى إىل زيادة
اإلنتاجية( .الشكل )5

88

تقرير اليونيدو السنوي 2020

المستوى :3

العروض البرنامجية وفعالية إدارة البرامج

يقيس املستوى  3نواجت تدخالت اليونيدو الربناجمية ،وكذلك نوعية
وفعالية إدارة احلافظات والربامج .وتشمل النواجت اليت تقدمها
اليونيدو املهام األساسية األربع للمنظمةُ .وتعترب الربجمة الفعالة
وإدارة الربامج ،اليت ترتكز عىل مبادئ اجلودة واإلدارة القامئة عىل
النتاجئ ،أمرا أساسيا لتمكني االستدامة واالرتقاء بالنتاجئ اإلنامئية.
وتندرج نواجت اليونيدو وتدخالهتا الربناجمية املبينة يف املستوى 3
ضمن نطاق سيطرة اليونيدو .وهي تؤدي إىل النتاجئ ذات املستوى
األعىل املوصوفة يف املستوى .2
مؤشرات النواتج

نظرا إىل القيود احلالية وعدم اكتامل شمول البيانات املشار إليه
أعاله ،متثل البيانات املتاحة لعام  2020قرابة  50يف املائة من
حافظة اليونيدو .وتؤكد األرقام املتاحة أن أنشطة التعاون التقين ال
تزال تشكل أحد عنارص القوة فيام خيص القيمة اليت تقرتحها املنظمة.
َّ
وقد نفذت اليونيدو يف عام  2020حنو  2 200نشاط يف جمال بناء
القدرات (ُ .)TCO.1ووفرت معدات وتكنولوجيات وموجودات
أخرى تزيد قيمهتا عىل  12,2مليون دوالر إىل الفئات املسهتدفة
( ،)TCO.2عىل الرغم من التحديات اليت فرضهتا جاحئة كوفيد19-
ُ
عىل العمليات يف مجيع أحناء العالم .وأجنزت أكرث من  316من
جمموعات األدوات واملبادئ التوجهيية واملنصات واملناهج الدراسية
واملواد املامثلة (ُ ،)TCO.3وأ َّ
عدت أكرث من  990خطة عمل قابلة
للتنفيذ ( )TCO.4دعام للفئات املسهتدفة الرئيسية.
وأعدت اليونيدو حتليالت ورؤى سياساتية مستفيضة
ملساعدة فرادى البلدان واملجتمع العاليم ككل عىل التصدي لألزمة
ووضع اسرتاتيجيات لتحقيق انتعاش اجتامعي واقتصادي شامل
ومستدام .وأصدرت املنظمة ما ال يقل عن  85وثيقة للسياسات
واالسرتاتيجيات الصناعية ( ،)PAO.1ونرشت أكرث من 150
منتجا حتليليا وإحصائيا لتعزيز املعرفة بشأن التنمية الصناعية
( ،)PAO.2مبا يف ذلك التقارير الرئيسية واملقاالت والورقات
ً
البحثية وموجزات السياسات .وإضافة إىل ذلك ،شاركت اليونيدو
يف  48عملية لوضع املعايري عىل املستوى الوطين واإلقلييم
والدويل(.)NOO.1
ويف عام  ،2020عقدت اليونيدو أيضا أكرث من 383
حدثا من قبيل املنتديات العاملية واألحداث اجلانبية واجتامعات
أفرقة اخلرباء وغريها من األحداث ( .)CPO.1وشاركت املنظمة
فيام ال يقل عن  44هيئة مشرتكة بني الوكاالت وآلية تنسيق تابعة

لألمم املتحدة ( ،)CPO.2واضطلعت بدور قيادي فيام ال يقل
عن  17شبكة ومنصة خمتلفة ( .)CPO.3وال تزال الرشاكات
مع اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص عىل السواء تشكل
هنجا رئيسيا لليونيدو يف سبيل االرتقاء بالنتاجئ اإلنامئية .وقد زاد
عدد الربامج املشرتكة مع كيانات منظومة األمم املتحدة األخرى
إىل  104برامج يف عام  ،)CPO.4( 2020حيث تشمل مهنجية
اإلبالغ املعززة أيضا  70مرشوعا من مشاريع بروتوكول مونرتيال.
ُ
ونفذ ما جمموعه  104مشاريع وبرامج يف رشاكة مع كيانات غري
تابعة لألمم املتحدة ( ،)CPO.5مهنا  73مبادرة مع كيانات قطاع
األعامل التجارية و 31مبادرة مع مؤسسات مالية.
مؤشرات إدارة الحافظة

تواصلت يف عام  2020اجلهود الرامية إىل وضع املنظمة برامج
ومشاريع جديدة ،عىل الرغم من التحديات اليت تطرحها جاحئة
كوفيد 19-أمام الدول األعضاء واليونيدو عىل حد سواء .وبصفة
ُ
ً
عامة ،أقر  111مرشوعا وبرناجما جديدا ( ،)POR.1إضافة إىل
مشاريع جديدة يف إطار بروتوكول مونرتيال.
ومع التشغيل الكامل إلطار ضامن اجلودة (DGB/
 ،)2019/11استحدثت املنظمة متطلبات أكرث رصامة للجودة
يف تصميم الربامج واملشاريع ،مبا حيافظ عىل الزتامها بتعزيز نظم
ُ
اإلدارة القامئة عىل النتاجئ (ُ .)POR.2
وعززت أو استحدثت
املعايري فيام يتعلق بالفعالية واإلدارة القامئة عىل النتاجئ ،وزيادة
اإلمكانات ،واملتطلبات الرسمية األخرى .ولهذا السببُ ،يعرتف
بأن حصة كبرية من املشاريع تقرتب من تلبية املتطلبات مبوجب
هذه املعايري .وال تزال معظم التقارير تليب بالكامل متطلبات
اجلودة يف جماالت مثل األهمية ( 97يف املائة) ،والتصميم التقين
( 100يف املائة) ،والكفاءة ( 82يف املائة) ،وترتيبات التنفيذ
( 84يف املائة).
ويف هناية عام  ،2020كانت حافظة مشاريع اليونيدو تضم
 728مرشوعا ( ،)POR.3مع إنفاق سنوي قدره  177,7مليون
ُ
دوالر .وهناك ما جمموعه  27برناجما قطريا جاريا و 11برنامج
ُ
رشاكة قطرية يف مراحل خمتلفة من الربجمة أو التنفيذ.
كام ُترصد نوعية تدخالت اليونيدو رصدا دقيقا عند
اكتاملها ( .)POR.4وكام كان احلال بالفعل يف التقرير السنوي
لعام  ،2019تشري األدلة املقدمة هنا إىل أحدث جتميع لتقييامت
اليونيدو املستقلة للفرتة  .2018-2015وتتواصل اجلهود الرامية

المرفق

إىل ضامن إحراز تقدم يف جماالت حمددة من أجل التحسني،
ُ
مثل :إمكانية االستدامة والكفاءة والرصد والتقييم ،وستعرض
التطورات يف التقرير للفرتة .2022-2019
وظل تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف األعامل
ُ
الربناجمية من أولويات اليونيدو يف عام  .2020وقد استوفيت
ُ
معايري املؤرش اجلنساين بنسبة  98يف املائة من املشاريع اليت أقرت
يف عام ُ ،2020وتَع ُّد املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة إما

89

املحور الرئييس أو جمال تركزي مهام لنحو  53يف املائة من املشاريع
ً
( ،)POR.5مما جيسد تقدما كبريا مقارنة بعام  .2019ويؤكد
الناجت  POR.6أن أنشطة اليونيدو يف جمال الشفافية ُتظهر نتاجئ
إجيابية وفقا ملعايري املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة .وأخريا،
حتافظ اليونيدو عىل مشاركهتا يف منظومة األمم املتحدة اإلنامئية
ُ
عىل الصعيد القطري ،حيث تشارك يف  85فريقا من أفرقة األمم
ُ
املتحدة القطرية (.)POR.7

المستوى  -3العروض البرنامجية وفعالية إدارة البرامج
2020

املؤرش
مؤرشات النواجت
TCO.1.

عدد أنشطة بناء القدرات املقدمة

توفري اليونيدو للتدريب وتنظيم حلقات العمل واملحارضات واألنشطة
املشاهبة هبدف بناء القدرات

*194 2

TCO.2.

قيمة املوجودات املقدمة

قيمة املوجودات بدوالرات الواليات املتحدة (مثل املعدات
والتكنولوجيات) املشرتاة لصالح املستفيدين خالل تنفيذ مشاريع/
برامج اليونيدو

*12 222 645

TCO.3.

عدد جمموعات املعدات والتوجهيات املقدمة

إصدار التوجهيات واملواد التدريبية والقوائم املرجعية وجمموعات
األدوات والرباجميات واملناهج واملنصات وقواعد البيانات واملواد
املشاهبة

*396

TCO.4.

عدد اخلطط التجارية املعدة

إعداد اخلطط التجارية اجلديدة من جانب املستفيدين من املشاريع أو
لصاحلهم بفضل تدخالت اليونيدو

*993

إعداد وثائق السياسات واالسرتاتيجيات من جانب اليونيدو أو
مبساعدهتا لتقدميها إىل صانعي القرار

*85

PAO.2.

عدد املنشورات التحليلية واإلحصائية الصادرة

إصدار الوثائق لتعزيز املعرفة بشأن التنمية الصناعية مثل املقاالت
والبحوث واإلحصاءات وموجزات السياسات و/أو اإلحصاءات
والتقارير التحليلية والتقارير الرئيسية

*152

NOO.1.

عدد عمليات وضع املعايري املنفذة مبشاركة اليونيدو

مشاركة اليونيدو وإسهامها يف عملية وضع املعايري عىل املستوى الوطين
واإلقلييم والدويل

*48

تنظيم أحداث من قبيل اجتامعات أفرقة اخلرباء وحلقات النقاش
واألحداث اجلانبية واملنتديات واملؤمترات ومؤمترات القمة العاملية

*383

مشاركة اليونيدو النشطة يف هيئات األمم املتحدة وآليات التنسيق
املشرتكة بني الوكاالت

*44

مشاركة اليونيدو يف الشبكات واملنصات العاملية وتوفري خدمات
األمانة

*17

الربجمة املشرتكة (وضع الربامج و/أو تنفيذها) بني اليونيدو وسائر
الكيانات يف منظومة األمم املتحدة

104

تنفيذ املشاريع والربامج بالرشاكة مع كيانات قطاع األعامل
واملؤسسات املالية

104

  PAO.1.عدد االسرتاتيجيات الصناعية ووثائق السياسات الصناعية املصاغة/
املعدة

  CPO.1.عدد املنتديات العاملية وحلقات العمل واجتامعات أفرقة اخلرباء
واألحداث اجلانبية املنظمة.
CPO.2.

عدد آليات األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت اليت تشارك فهيا اليونيدو

 CPO.3.عدد الشبكات واملنصات الدولية اليت توفر اليونيدو لها خدمات األمانة
(مركز وشبكة تكنولوجيا املناخ ،والشبكة االستشارية املعنية بالتمويل
اخلاص ،برنامج اإلنتاج األنظف واملتسم بكفاءة استخدام املوارد ،وغري ذلك)
CPO.4.

عدد التدخالت أو الربامج املشرتكة مع كيانات منظومة األمم املتحدة

  CPO.5.عدد التدخالت (املشاريع/الربامج) املنفذة بالرشاكة مع مؤسسات من
خارج منظومة األمم املتحدة

*أرقام جزئية متثل حوايل نصف حمفظة اليونيدو يف عام 2020

90

تقرير اليونيدو السنوي 2020

المستوى  -3العروض البرنامجية وفعالية إدارة البرامج (تابع)
2020

املؤرش

مؤرشات إدارة احلافظات
  POR.1.عدد املشاريع والربامج القطرية وبرامج الرشاكة القطرية اليت وافق علهيا
املجلس التنفيذي (حسب املنطقة)

أ  -عدد وثائق املشاريع
اليت وافق علهيا املجلس
التنفيذي

العدد اإلمجايل للمشاريع والربامج وأطر الربامج القطرية وبرامج الرشاكة القطرية اليت وافق علهيا املجلس التنفيذي
حسب املنطقة ،باستثناء مشاريع بروتوكول مونرتيال

أفريقيا

32

املنطقة العربية

19

آسيا واملحيط الهادئ

21
8

أوروبا وآسيا الوسطى
ً
ً
عامليا وأقاليميا

17

أمريكا الالتينية والكارييب

10

املجموع

107

أفريقيا

1
1

املنطقة العربية
ب  -عدد الربامج القطرية
وبرامج الرشاكة
أوروبا وآسيا الوسطى
القطرية اليت وافق علهيا
ً
ً
عامليا وأقاليميا
املجلس التنفيذي
أمريكا الالتينية والكارييب

1

آسيا واملحيط الهادئ

1
0
0

المجموع
ً
  POR.2.نسبة وثائق الربامج/املشاريع اجلديدة اليت اعترب عند تقييمها أهنا تفي نسبيا
ً
مبتطلبات النوعية أو تفي هبا متاما (النسبة املئوية)
ً
أ -نوعية التصميم عموما

4
ً
ً
نسبة الربامج/املشاريع اجلديدة اليت اعترب تصميمها ،عند تقييمه ،يفي نسبيا أو متاما مبتطلبات النوعية مبوجب إطار
ً
اليونيدو لضامن اجلودة .وعادة ما تتم املوافقة عىل الربامج/املشاريع اليت يعترب أهنا تفي نسبيا مبتطلبات النوعية برشط
التأكد من أهنا ستفي بتلك املتطلبات عند بدء تنفيذها
%16

%84

ب -أهمية املرشوع/الربنامج

%3

%97

ج -التصميم التقين

%0

%100

د -الفعالية واإلدارة القامئة عىل النتاجئ

%75

%25

ه -إمكانية توسيع املرشوع/الربنامج

%52

%44

و -احتاملية استدامة املرشوع/الربنامج

%52

%68

ز -الكفاءة

%52

%82

ح -ترتيبات التنفيذ

%52

%84

ط -املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

%52

%58

ي -املتطلبات الرسمية**

%52

%24

* معايري جديدة اعتبارا من عام  ** 2020مبا يف ذلك قيود بيانات نظام ختطيط املوارد املؤسسية

أوروبا وآسيا الوسطى
ً
عامليا
ً
أقاليميا
أمريكا الالتينية والكارييب
المجموع*

حتقيق
الرخاء املشرتك

الهنوض بالقدرة
التنافسية االقتصادية

37

11

57

4

16

أولويات أخرى

54

29

102

10

195
109

املجموع

محاية البيئة

أ  -عدد املشاريع /الربامج أفريقيا
حسب املوضوع وحسب املنطقة العربية
املنطقة
آسيا واملحيط الهادئ

األولويات الشاملة
لعدة قطاعات

  POR.3.عدد وحجم املشاريع القامئة والربامج القطرية وبرامج الرشاكة القطرية
(حسب جمال الرتكزي املواضيعي؛ وحسب املنطقة)

إمجايل عدد وحجم املشاريع القامئة وعدد أطر الربامج القطرية وبرامج الرشاكة القطرية اجلارية

134

25

83

10

2

11

46

7

1

67

10

27

38

32

18

125

4

1

17

4

7

1

4

16

60

5

125

123

392

69

85
19

728

ً
*نظرا لتنفيذ بعض املشاريع يف مواقع متعددة ،فقد ال يتطابق املجموع مع حاصل مجع األرقام املنفصلة.

المرفق
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المستوى  -3العروض البرنامجية وفعالية إدارة البرامج (تابع)
2020

املؤرش

أمريكا الالتينية والكارييب
المجموع*

الهنوض بالقدرة
التنافسية االقتصادية

محاية البيئة

األولويات الشاملة
لعدة قطاعات

أولويات أخرى

حتقيق
الرخاء املشرتك
ب  -حجم مشاريع التعاون التقين
حسب املوضوع واملنطقة
(نفقات
املنطقة العربية
عام  2020بدوالرات
الواليات املتحدة؛ باستخدام آسيا واملحيط الهادئ
قيم معدلة َّ
وتدور إىل أقرب
أوروبا وآسيا الوسطى
مائة)
ً
عامليا
ً
أقاليميا
أفريقيا

املجموع

  POR.3.عدد وحجم املشاريع القامئة والربامج القطرية وبرامج الرشاكة القطرية
(حسب جمال الرتكزي املواضيعي؛ وحسب املنطقة) (تابع)

إمجايل عدد وحجم املشاريع القامئة وعدد أطر الربامج القطرية وبرامج الرشاكة القطرية اجلارية

528 500

600

37 729 200

1 056 600

22 475 900

1 915 000

53 409 700
12 933 800

15 987 800

7 675 600

13 536 800

10 941 500

2 560 500

7 540 800

376 400

4 468 100

3 447 900

43 108 800

470 100

151 700

1 273 000

11 219 800

235 700

53 500

737 000

8 787 200

12 769 900

2 190 300

1 029 500

25 513 900

340 500

858 700

6 368 400

100

-4 600

7 563 100

1 867 200

3 486 100

12 460 800

240 200

34 493 800

28 089 000

107 005 300

4 041 300

4 050 600

18 054 300
177 679 900

مصدر بيانات "ح  3أ" و "ح  3ب" :مستخرجة من بيانات نظام "ساب" يف  4شباط/فرباير  ،2020والقيم معدلة ومدورة إىل أقرب مائة.

ج  -عدد الربامج القطرية القامئة
حسب املنطقة

د  -عدد برامج الرشاكة القطرية
القامئة حسب املنطقة

أفريقيا

9

املنطقة العربية

1

آسيا واملحيط الهادئ

10

أوروبا وآسيا الوسطى

3

أمريكا الالتينية والكارييب

4

المجموع

27

أفريقيا

6

املنطقة العربية

2

آسيا واملحيط الهادئ

1

أوروبا وآسيا الوسطى

1

أمريكا الالتينية والكارييب

1

المجموع

  POR.4.نسبة الربامج/املشاريع اليت اعتربت عند تقييم نوعية تصميمها مرضية عند
إجنازها (حسب جمال الرتكزي املواضيعي؛ وحسب املنطقة) (تابع)

11

ً
ً
نسبة املشاريع اليت ِّقيمت عىل أهنا مرضية جدا أو مرضية أو مرضية نسبيا مبوجب كل معيار من معايري النوعية الواردة يف
جتميع تقييامت اليونيدو املستقلة للفرتة ( 2018-2015أحدث التقييامت املتاحة)

أ -أهمية الربنامج/املرشوع

%100

ب -فعالية الربنامج/املرشوع

%98

ج -إمكانية التوسيع

ال ينطبق

د -الكفاءة

%77

ه -احتاملية االستدامة

%82

و -إدارة الربنامج/املرشوع

%91

ز -تصميم األعامل امليكانيكية والكهربائية

%95

ح -تنفيذ األعامل امليكانيكية والكهربائية

%84

  POR.5.نسبة العدد اإلمجايل لربامج ومشاريع اليونيدو حسب مؤرشات
التصنيف اجلنساين

 2باء

 2ألف

1

صفر

لم ختضع
لتقييم

أ -الربامج/املشاريع اليت حصلت عىل املوافقة يف هذه السنة التقويمية؛ النسبة املئوية من املشاريع اليت
حصلت عىل موافقة مكتب الشؤون اجلنسانية يف عام  2020مبوجب كل مؤرش من مؤرشات التصنيف
اجلنساين

%6.4

%28.2

%62.7

%0.9

%2

ب -الربامج/املشاريع القامئة (للحافظة بأكملها)؛ النسبة املئوية من الربامج القامئة يف عام 2020
مبوجب كل مؤرش من مؤرشات التصنيف اجلنساين

%1.3

%24.2

%66.3

%3.1

%5.1

ج -نسبة الربامج/املشاريع اليت تراعي تصاميمها املنظور اجلنساين؛ النسبة املئوية املخصصة لكل
مؤرش من مؤرشات التصنيف اجلنساين من إمجايل مزيانية املشاريع

%1.2

%27.7

%67

%2.7

%1.4

د -درجة االمتثال خلطة املساواة والتمكني ؛ النسبة املئوية من مؤرشات هذه اخلطة  2,0الـ  17اليت
تم الوفاء هبا أو جتاوزت درجة االمتثال لها احلد املحدد (النتاجئ اخلاصة خبطة األمم املتحدة للمساواة
والتمكني  2,0لعام  ،2019آخر نتاجئ متاحة).

%76
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المستوى  -3العروض البرنامجية وفعالية إدارة البرامج (تابع)
2020

املؤرش
  POR.6.الشفافية (حسب معايري املبادرة الدولية للشفافية
يف املعونة)

أ-

عالمة التقييم اليت حصلت علهيا اليونيدو يف إطار كل معيار من معايري املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة
وعالمة التقييم اإلمجايل

التقفييد باجلدول الزمين املحدد

ب-

الشمولية

ج-

درجة استرشاف املستقبل

العالمة
POR.7.

عدد أفرقة األمم املتحدة القطرية اليت تشارك فهيا اليونيدو

%88
%70
%0
%53
83

المستوى  :4الموارد التنظيمية والكفاءة
يقيس املستوى  4أداء العمليات الداخلية واخلدمات املؤسسية يف
املنظمة .ويف عام  ،2020حافظت اليونيدو عىل استمرارية األعامل
واستقرار التشغيل عىل الرغم من التحديات اليت طرحهتا أزمة
كوفيد ،19-وواصلت جهودها الرامية إىل زيادة الكفاءة والفعالية.
ُوبذلت جهود منسقة يف الوقت املناسب لتعديل إجراءات العمل
كجزء من استجابة املنظمة للطوارئ .وتؤكد مؤرشات املستوى  4من
اإلطار املتكامل بشأن النتاجئ واألداء قدرة املنظمة عىل الصمود يف
وجه الوضع غري املسبوق.
وبلغت املوارد املالية العادية  90,6مليون يورو (،)FIN.1
ُ
وأقرت تربعات إضافية قدرها  143مليون دوالر ()FIN.2
ً
يف عام  .0202وإضافة إىل ذلك ،استمر تعميم آليات اسرتداد
التكاليف الكاملة ،مما أدى إىل اسرتداد ما جمموعه  19,15مليون
يورو ( .)FIN.3وبلغ إجناز التعاون التقين (177,7 )EXP.2
مليون دوالر ،وهو ما ميثل اخنفاضا طفيفا فقط ( 7يف املائة) مقارنة
مبستويات عام .2019
ويف عام  ،2020زاد عدد مؤرشات خطة عمل األمم
املتحدة عىل نطاق املنظومة (خطة املساواة والتمكني
َّ
املحدثة )2-اليت حققت اليونيدو بشأهنا نتاجئ تفوق املتطلبات
الدنيا ،مما يربز أداء املنظمة القوي عموما ولدى مقارنته بأداء جممل
منظومة األمم املتحدة .وتبني مؤرشات املوارد البرشية ( )HR.1أن

اليونيدو أحرزت تقدما صوب حتقيق التمثيل املتساوي للجنسني
يف قوهتا العاملة ،متاشيا مع اسرتاتيجية اليونيدو للمساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة للفرتة  .2023-2020ويلزم بذل املزيد
من اجلهود من أجل سد الفجوة بني اجلنسني ،وال سيام يف الوظائف
العليا .ومن ناحية أخرى ،حتقق التمثيل املتوازن بني اجلنسني بني
موظفي فئة اخلدمات العامة ،وبلغ متثيل املرأة يف الرتبة ف4 -
نسبة  45يف املائة .وبلغ التنوع اجلغرايف للموظفني األساسيني
 58,8يف املائة ،بينام بلغ  8,57يف املائة بالنسبة ملجموع
القوة العاملة.
وظلت كفاءة اإلدارة التشغيلية عالية .ويبني الناجت OPM.1
ُ
أن ما نسبته  59,6يف املائة من عقود الرشاء املركزية قد استكملت
يف غضون  110أيام ،أي ضمن حدود السنوات السابقة عىل
الرغم من االضطرابات اليت سببهتا اجلاحئة .وفيام نسبته  78يف
املائة من احلاالت ،بدئ يف تنفيذ مشاريع اليونيدو يف غضون ستة
أشهر من بدء نفاذ اتفاق الصندوق االستئامين ( ،)OPM.2أي
بزيادة قدرها  9يف املائة عن قيم عام  ،2019وعىل حنو يتجاوز
الهدف املحدد بنسبة  17يف املائة .وقد بدأ العمل يف حزيران/
يونيه  2020مبؤرش جديد ( )OPM.3لقياس كفاءة عمليات نظم
املعلومات ،حيث تبني أن  93,4يف املائة من الطلبات القياسية
ُ
لتكنولوجيا املعلومات قد أجنزت يف ثالثة أيام عمل أو أقل.

المرفق
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املؤرش

كفاءة اخلدمات املؤسسية
OPM.1.

اجلدول الزمين لعملية االشرتاء

OPM.2.

معدل بدء األعامل يف إطار التعاون التقين

  OPM.3.الكفاءة التشغيلية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نسبة املشرتيات يف مناقصة مفتوحة مبوجب عملية اشرتاء مركزية ،اليت أجنزت يف غضون  110أيام
من تاريخ صدور املوافقة عىل أمر الرشاء.
نسبة مشاريع التعاون التقين اليت بدأ تنفيذها (مبصاريف متكبدة بنسبة  5يف املائة من مزيانية
املرشوع أو أكرث) يف غضون أول ستة أشهر من تاريخ رسيان مفعول اتفاق الصندوق االستئامين.
الهدف املحدد 70 :يف املائة
ُ
ِّ
نسبة طلبات تكنولوجيا املعلومات القياسية اليت لبيت يف غضون ثالثة أيام عمل أو أقل .الهدف:
 90يف املائة

59.6%

87%

93.4%

املدخالت واملوارد
FIN.1.

املوارد املالية العادية

( )1جمموع املزيانيتني الكليتني املوافق
علهيام مباليني اليوروات ،مبا يف ذلك
املبالغ اخلاصة مبا ييل:

(  )2جمموعة اإليرادات املتلقاة مقابل
املزيانيتني املوافق علهيام مباليني
اليوروات مبا يف ذلك ما ييل:
FIN.2.

التربعات

موارد اليونيدو العادية املؤلفة من إمجايل املزيانيتني العادية والتشغيلية ،واإليرادات املتنوعة
والتربعات املقدمة إىل احلساب اخلاص لألنشطة الرئيسية اليت يوافق علهيا املؤمتر العام

مليون

املزيانية العادية**

€71.24

املزيانية التشغيلية

€19.26

احلساب اخلاص لألنشطة الرئيسية

€0.10

جمموع اإليرادات من املوارد املالية املوافق علهيا

€90.60

ااالشرتاكات املقررة**

€60.09

اسرتداد كامل التكاليف*

€19.15

اإليرادات املتنوعة مقابل املزيانيتني العادية والتشغيلية

€0.59

التربعات مقابل مبالغ احلساب اخلاص لألنشطة الرئيسية

€0.07

جمموع اإليرادات من املوارد املالية العادية

€79.89

ً
التربعات املحشودة استنادا إىل مبالغ اتفاقات الصندوق االستئامين املوقعة واملقيدة كإيرادات.

()1

صايف املبالغ املوافق علهيا مباليني دوالرات الواليات املتحدة*

$143

()2

نسبة الزيادة/النقصان مقارنة بالسنة السابقة

%6.0-

FIN.3.

تكاليف دعم الربامج املسرتدة

ما ُيسرتد من تكاليف دعم الربامج اليت تتحملها اليونيدو يف دعم عملية إعداد وتنفيذ الربامج/
املشاريع املمولة من موارد خارجة عن املزيانية

( )1تكاليف دعم الربامج املقيدة كإيرادات يف املزيانية التشغيلية مباليني اليوروات
ً
( )2متوسط نسبة التكاليف املسرتدة استنادا إىل تكاليف دعم الربامج واخلدمات التقنية والتشغيلية وتكاليف اخلدمات املبارشة
EXP.1.

تنفيذ املزيانية العادية للموارد املالية

EXP.2.

تنفيذ أنشطة التعاون التقين

جمموع النفقات مباليني اليوروات مقابل املوارد املالية العادية املوافق علهيا

€17.7
%12.4
€79.71

()1

النفقات مباليني دوالرات الواليات املتحدة مقابل التربعات املقدمة يف سنة تقويمية ما

$177.7

()2

نسبة الزيادة/النقصان مقارنة بالسنة السابقة

%7.0-

*شمل برنامج التعاون التقين املمول من املزيانية العادية واملوارد اخلاصة ألفريقيا
**مبا يف ذلك تكاليف دعم الربامج وتكاليف اخلدمات املبارشة واخلدمات التقنية والتشغيلية
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املؤرش
HR.1.

تتألف القوة العاملة لدى اليونيدو من موظفني أساسيني ،وهم أفراد يعملون يف وظائف حمددة املدة يف إطار
ً
املجموعة 100-من النظام اإلداري للموظفني ،وموظفون غري أساسيني ،وهم حتديدا املوظفون املؤقتون املعينون
باتفاقات خدمة فردية ،واملتدربون ،واخلرباء الرشكاء ،وسفراء النوايا احلسنة ،واملوظفون من املجموعة(-200ل)
من النظام اإلداري للموظفني ،واملوظفون بعقود قصرية األجل عىل أساس شهري.

القوة العاملة لدى اليونيدو :تكوين املالك وتنوعه

تكوين مالك القوة العاملة لدى اليونيدو
املجموع

أ  -تكوين مالك املوظفني األساسيني (ف ،د ،م و ،خ ع)

ذكور/إناث
املجموع الفرعي (ف -2وما فوق)
املجموع الفرعي للموظفني الوطنيني
املجموع الفرعي ملوظفي فئة
اخلدمات العامة
املقر
امليدان

ب  -تكوين مالك املوظفني األساسيني حسب املكتب/املوقع
املكاتب خارج املقر
مكاتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا
ج-

مؤرش املوظفني األساسيني

د-

نسبة املوظفني األساسيني

ﻫ-

مؤرش املوظفني غري األساسيني

و-

جمموع تكوين القوة العاملة حسب املكتب/املوقع

املجموع
ذكور/إناث
املجموع
ذكور/إناث
املجموع
ذكور/إناث
املجموع
ذكور/إناث
املجموع
ذكور/إناث
املجموع

597
346/251
210
138/72
48
32/16
339
176/163
438
254/184
138
83/55
7

ذكور/إناث

4/3

املجموع

14

ذكور/إناث

5/9

نسبة املوظفني األساسيني إىل جمموع القوة العاملة لدى اليونيدو

26.8%

نسبة موظفي اخلدمات العامة إىل موظفي الفئة الفنية

1.61

نسبة موظفي الفئة الفنية إىل موظفي فئة املديرين

8.5

نسبة موظفي الفئة الفنية من الرتبتني ف+1ف 2إىل الرتب ف+3ف+4ف5
نسبة املوظفني غري األساسيني إىل جمموع القوة العاملة لدى
اليونيدو
املقر
امليدان
املكاتب خارج املقر
مكاتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا

املجموع
ذكور/إناث
املجموع
ذكور/إناث

0.038
73.2%
802
397/405
1370
851/519

املجموع

12

ذكور/إناث

4/8

املجموع

42

ذكور/إناث

22/20

التنوع اجلغرايف ملالك القوة العاملة لدى اليونيدو
أ-
ب-

مؤرش التنوع اجلغرايف للمالك من املوظفني األساسيني
مؤرش التنوع اجلغرايف ملالك القوة العاملة لدى اليونيدو

نسبة الدول األعضاء اليت يعمل مواطنوها كموظفني أساسيني فاعلني

58.8%

نسبة الدول األعضاء اليت يعمل مواطنوها كموظفني فاعلني من القوة العاملة لدى اليونيدو

75.8%
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المختصرات
اإلطار المتكامل

اإلطار المتكامل بشأن النتائج واألداء

		
األونكتاد

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

		
األيزو

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

		
اإليكواس

الجماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا

الفاو		

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

اليونيدو

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

اليونيسف

منظمة األمم المتحدة للطفولة

هيكل اليونيدو التنظييم

إدارة الرقمنة
والتكنولوجيا واالبتكار

شعبة البىن
التحتية
الجيدة
واإلنتاج
الذكي

إدارة األعمال
التجارية الزراعية

شعبة تنمية
الصناعات
والمهارات
الزراعية

شعبة نظم
األغذية
المستدامة

شعبة االبتكار
والرقمنة

المدير اإلداري
مديرية الرقمنة والتكنولوجيا
واألعمال التجارية الزراعية

شعبة ترويج
االستثمار
والتكنولوجيا

شعبة تنظيم
المشاريع
وخلق
الوظائف
واألمن
البشري في
المناطق
الريفية

رئيس مكتب المدير العام

مكتب المستشار الخاص للمدير العام

إدارة الطاقة

المدير اإلداري
مديرية البيئة والطاقة

مكتب الشؤون القانونية

شعبة
النظم والبىن
التحتية في
مجال الطاقة

شعبة
تكنولوجيات
الطاقة
والتطبيقات
الصناعية
شعبة
التكنولوجيا
واالبتكار
المناخيين

شعبة إدارة المواد
والكيماويات

شعبة بروتوكول
مونتريال

إدارة البيئة
شعبة التخفيف من
حدة التلوث الصناعي

شعبة كفاءة
استخدام الموارد

حتى  1شباط/فبراير ( 2020نشرة املدير العام )DGB/2020/04

المدير العام

أمانة أجهزة
تقرير
السياسات

إدارة العالقات الخارجية

المدير اإلداري ونائب المدير العام
مديرية العالقات الخارجية
وأبحاث السياسات

شعبة
الدعوة
والعالقات
اإلعالمية

شعبة
العالقات
االستراتيجية
وتعبئة
الموارد

إدارة أبحاث
لسياسات واإلحصاء
شعبة اإلحصاء

شعبة األبحاث
والمشورة بشأن
السياسة الصناعية

مكتب اتصال اليونيدو في نيويورك
مكتب اتصال اليونيدو في جنيف
مكتب اتصال اليونيدو في بروكسل

شعبة
مراقبة الجودة

شعبة
اإلشراف الداخلي

المدير اإلداري
مديرية البرامج والشراكات
والتنسيق الميداني

إدارة البرامج وتنسيق الشراكات
شعبة تنسيق
الشراكات

مكتب التخطيط االستراتيجي
والتنسيق ومراقبة الجودة

مكتب التقييم
واإلشراف الداخلي

مكتب األخالقيات
والمساءلة

المدير اإلداري
مديرية اإلدارة المؤسسية والعمليات

شعبة
الحسابات
والمدفوعات
والخزانة

إدارة الشؤون المالية

شعبة الخدمات
والعالقات والسياسات
الخاصة بالعاملين

شعبة اإلدارة
المالية
للتعاون
التقين

شعبة
خدمات
الميزانية

شعبة تخطيط
المهارات واكتسابها
وتنميتها

إدارة الموارد البشرية

مكتب المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة

شعبة التخطيط
االستراتيجي والتنسيق

شعبة
التقييم المستقل

شعبة برنامج
ُ
الشراكة القطرية

إدارة التنسيق
اإلقلييم والميداني

المكاتب الميدانية

ُ
شعب التنسيق
اإلقلييم
 أفريقيا المنطقة العربية آسيا والمحيط الهادئ أوروبا وآسيا الوسطى أمريكا الالتينيةوالكارييب

شعبة خدمات
االشتراء

شعبة خدمات
إدارة المباني

إدارة خدمات دعم العمليات
شعبة خدمات
تكنولوجيا المعلومات

شعبة الخدمات العامة
والدعم اللوجسيت
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"تغيـر المنـاخ والفقـر والبطالة وعدم المسـاواة والفجوة الرقميـة هي بعض التحديات
العالميـة التـي كنـا نواجهها قبـل أن تصيبنا جائحة كوفيـد .19-وجميع تلك التحديات
أصبحـت اليـوم أكثـر خطورة .وتضطلع التنمية الصناعية الشـاملة للجميع والمسـتدامة
بـدور حاسـم فـي معالجة اآلثـار االجتماعية واالقتصادية المباشـرة للجائحة وكذلك في
ً
إعـادة البنـاء علـى نحو أقـوى وأكثر صمودا .وعلى غرار تغير المنـاخ وغيره من التحديات
العالميـة ،فـإن أفضـل طريقـة للعمل من أجل التعافي من أزمـة كوفيد 19-هي باللجوء إلى
المؤسسـات الفعالـة المتعـددة األطـراف والتعاون الوثيق مع الشـركاء ،مثل القطاع الخاص.
أشـكركم علـى التزامكـم بمنظومة األمم المتحـدة وبمنظمة التنميـة الصناعة التابعة لها".
أنطونيـو غوتيريـش ،األميـن العام لألمم المتحدة ،بمناسـبة انعقاد الـدورة الثامنة واألربعين
لمجلـس التنمية الصناعية

ً
"لقـد عطلـت جائحـة كوفيد 19-النظم الصحية وسالسـل اإلمـداد العالمية فألحقت أضرارا
هائلـة باقتصاداتنـا .وال بـد ألفريقيـا من أجل التصدي لتحديات هـذه الجائحة وتحديات
ً
إنشـاء منطقـة التجـارة الحرة القاريـة األفريقية معا أن تتغير وتتكيـف وتتعافى وتنمو
وترسـي أسـس صمودهـا .والثـورة الصناعية الرابعة تمنح أفريقيـا أفضل فرصة لتعزيز
التنمية المسـتدامة فيها .وبما أن االقتصاد الرقمي الناشـئ يجتذب فئة الشـباب من سـكانها،
فعلينا تهيئة بيئة العمل المناسـبة للمؤسسـات الناشـئة التي يقودها الشـباب ولالبتكار".
ألبـرت م .موتشـانغا ،مفـوض التجـارة والصناعة في مفوضية االتحاد األفريقي ،بمناسـبة يوم
التصنيـع فـي أفريقيا لعام 2020

"يقتضـي تحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة وإعادة البناء على نحـو أفضل بعد الجائحة
ُ
شـرك المجتمع بأسـره وتتعـاون فيه مختلف القطاعـات والجهات الفاعلة على
اتبـاع نهج ي ِ
نحـو متكامـل يجمـع الموارد والمعـارف والخبرات .ويمثل برنامج اليونيدو للشـراكة القطرية
هـذا النهـج ،كمـا يمثـل آلية مبتكرة للتعجيـل بتحقيق تنمية صناعية شـاملة للجميع
ِّ
ومسـتدامة .فبمقـدور برنامـج الشـراكة القطرية أن يمكن ممثلي األمـم المتحدة في عموم
كمبوديـا مـن النجـاح في تنفيذ إطـار تدابير التصدي االجتماعيـة واالقتصادية للحد من آثار
هذه الجائحة".
بوليـن تاميسـيز ،منسـقة األمم المتحـدة المقيمة في كمبوديا
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