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تمهيد
من المدير العام
يف عام  ،2021أحكمت جاحئة كوفيد 19-قبضهتا عىل العالم
للسنة الثانية عىل التوايل .ونتجت عن ذلك عواقب وخيمة
تتجاوز بكثري حالة الطوارئ الصحية .فنحن أمام جاحئة متعددة
اجلوانب ختلف آثارا شديدة عىل سبل العيش ،والتعليم ،وأوجه
عدم املساواة ،والفقر ،والنمو االقتصادي ،واالستقرار العاليم.
والتقدم اإلناميئ الذي أحرز عىل مدى عقود عديدة آخذ يف
الزوال ،ووجد مئات املاليني من الناس أنفسهم بني براثن الفقر
من جديد.
وهذه األزمة تبني لنا أيضا قيمة تعددية األطراف وأهمية
وجود حلول عملية وفعالة .وهي تفتح أعيننا عىل مظاهر
الهشاشة القامئة وتنايم أوجه عدم املساواة.
لقد بات عاملنا متصال أكرث من أي وقت مىض .ولم يعد
بوسعنا أن نتغاىض عن األزمات العاملية اليت تشكل هتديدا
ملستقبلنا .وعلينا أن نتخذ إجراءات حاسمة من أجل التصدي
للفقر وتغري املناخ والفقدان املتسارع للتنوع البيولويج واملوارد
الرضورية لبقاء البرشية عىل قيد احلياة.
ويف كانون األول/ديسمرب  ،2021توليت منصيب كمدير
عام لليونيدو .واستنادا إىل اخلربة اليت اكتسبهتا خالل عميل ملدة
مثاين سنوات كوزير احتادي للتعاون االقتصادي والتنمية يف أملانيا،
فإنين مصمم عىل جعل اليونيدو منربا دوليا أقوى لنقل املعارف
والتكنولوجيات وتيسري االستثامرات والرشاكات العاملية بغية
توفري حلول فعالة وملموسة لهذه التحديات العاملية .وستشمل
أولويايت املواضيعية تعزيز تنمية األعامل التجارية الزراعية واألمن
الغذايئ ،واحلصول عىل الطاقة املستدامة ،وسالسل اإلمداد
العادلة .كام ستعزز اليونيدو عملها املعياري املتعلق باملعايري
والسياسات الصناعية من خالل هذه األولويات.
وإنين لعىل يقني من أنه ،لو لم تكن اليونيدو قد تأسست
بالفعل يف عام  ،1966لكان من الرضوري تأسيسها اليوم .فنحن

حنتاج إىل تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة .حنن حباجة
إىل "التقدم عن طريق االبتكار".
وتعرض هذه الطبعة من التقرير السنوي العمل الذي
اضطلعت به اليونيدو يف عام  .2021وهي تشكل أيضا
آخر تقرير يغطي اإلطار الربناميج املتوسط األجل للفرتة
 2021-2018والربنامج واملزيانيتني للفرتة .2021-2020
وجتسد اإلجنازات املبينة يف هذا التقرير االلزتام القوي من
َ
جانب كافة القوى العاملة يف اليونيدو والقيادة الناجحة لسلفي،
يل يونغ ،خالل فرتة واليته اليت امتدت من عام  2013إىل
عام .2021
ويف بداية والييت كمدير عام لليونيدو ،أطلب ثقتكم ودعمكم.
فلدينا بالفعل املعارف والتقنيات الالزمة يف مجيع أحناء العالم
ملواجهة التحديات العاملية القامئة .واليونيدو قادرة عىل اإلسهام
بشكل كبري يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وأهداف
اتفاق باريس.
وأنا أتطلع إىل البناء انطالقا من هذه األسس خالل السنوات
القادمة والعمل عن كثب مع دولنا األعضاء ورشكائنا املمولني
وغريهم من أصحاب املصلحة من أجل عالم ال ُيرتك فيه أحد
ً
خلف الركب .فمعا ميكننا حتقيق الكثري .وقد بات من امللح
أكرث من أي وقت مىض أن نترصف اآلن!
غيرد مولر ،المدير العام لليونيدو

v

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

أمكن خفض  76,5مليون طن
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
وأكثر من  500 000طن من
الملوثات بفضل مساهمة اليونيدو

وصلت قيمة أنشطة
التعاون التقين المنفذة
في عام  2021إلى 179,4
مليون دوالر

كان لدى المنظمة،
حىت  31كانون األول/
ديسمبر ،2021

ً
ً 170دولة
عضوا.

www.unido.org/member_states

في عام .2021

نفذت مشاريع

 197,3مليون دوالر صافي
التبرعات في عام 2021
من أجل تنفيذ المشاريع،
حيث تبلغ قيمة حافظة
المشاريع قيد اإلعداد

 575,2مليون دوالر

في  121بلدا في
عام 2021

شاركت اليونيدو

في  99فريقا قطريا
لألمم المتحدة في

غيرد مولر

ّ
عين المؤتمر العام ،في
دورته التاسعة عشرة
المعقودة في تشرين
الثاني/نوفمبر ،2021
ً
غيرد مولر ،مديرا عاما
لليونيدو

عام 2021

 85,3مليون يورو
ميزانيتا اليونيدو العادية
والتشغيلية (النفقات)
في عام 2021

يعمل لدى اليونيدو
ً
 682موظفا إلى جانب  1 691استشاريا
بموجب عقود اتفاقات الخدمة الفردية من
ً
 135بلدا (حىت  31كانون األول/
ديسمبر )2021

بلغت مساهمات اليونيدو
في نظام منسقي األمم
المتحدة المقيمين،
اليت وافقت عليها الدول
األطراف2 637 121 ،
دوالرا لعام 2021

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

لدى اليونيدو مكاتب لترويج االستثمار والتكنولوجيا
في تسعة مواقع (بون ،بيجين ،روما ،سول ،شنغهاي،
طوكيو ،الغوس ،المنامة ،موسكو).

ً
تتألف شبكتها الميدانية من  48مركزا
ً
ُ
إقليميا ومكتبا إقليميا وقطريا ،تغطي
ً
 156بلدا.

هناك مراكز إقليمية للطاقة المستدامة في ثمانية
مواقع (براي ،بريدجتاون ،سان سالفادور ،القاهرة،
كاتماندو ،كامباال ،نوكوألوفا ،وندهوك).
ً
أبرمت 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  27تشرين الثاني/نوفمبر إلى
 1كانون األول/ديسمبر 2023

مجلس
التنمية
الصناعية

ً
يجتمع  53عضوا
مرة كل عام

ستعقد الدورة العادية المقبلة
 21-23تشرين الثاني/نوفمبر 2022

لجنة
البرنامج
والميزانية

ً
يجتمع  27عضوا
مرة كل عام

ستعقد الدورة العادية المقبلة
 21و 22حزيران/يونيه 2022

يتمثل الهدف 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 المتعلقة بوضع واألنشطة المتعلقة بالمعايير وبالجودة
العمل كمحفل جامع من أجل نقل المعارف والشراكات والربط الشبكي
االتحاد
األوروبي
$39.3

أهم الشركاء الممولين لبرامج ومشاريع اليونيدو في عام ( 2021بماليين دوالرات الواليات المتحدة)

اليابان
$21,8

سويسرا
$13,8

ألمانيا
$6,2

إيطاليا
$6,9

الصين
$6

السويد
$5,5

النرويج
$2

االتحاد
الرويس
$1,9

البحرين
$1,5

ُ
برنامج الشراكة القطرية
مرحلة البرمجة

مرحلة التنفيذ

كمبوديا

مصر

إثيوبيا

بيرو

السنغال

زامبيا

المغرب

كوت ديفوار

قيرغيزستان

رواندا

جمهورية تنزانيا
المتحدة

الواليات
المتحدة
األمريكية
$1,3

مرفق
البيئة العاليم
$45.9
الصندوق المتعدد
األطراف
$ 22.7

معتمد ألغراض
التنمية

أطلق بمبادرة
ذاتية

نيجيريا

كينيا

المؤتمر العام
التاسع عشر
لليونيدو

ُ
ُعقدت دورة املؤمتر العام التاسعة عرشة من  29ترشين الثاين/نوفمرب
إىل  3كانون األول/ديسمرب  2021يف مقر اليونيدو يف فيينا .ويف
السنة الثانية من عقد من العمل من أجل حتقيق األهداف العاملية،
وبينام يتعاىف العالم من جاحئة كوفيد 19-وعواقهبا االجتامعية
واالقتصادية ،عقد املؤمتر حتت شعار "بناء مستقبل أفضل".

بناء مستقبل أفضل

األحداث الرئيسية
•
•
•
•
•

•

كام مثل املؤمتر العام مرحلة انتقالية ،حيث ودعت
شخصيات رفيعة املستوى يل يونغ ،الذي ترأس املنظمة ألكرث من
مثاين سنوات ،وأكدت تعيني غريد مولر ،الوزير االحتادي السابق
للتعاون االقتصادي والتنمية يف أملانيا ،مديرا عاما لليونيدو اعتبارا
من  10كانون األول /ديسمرب  2021وملدة أربع سنوات.
وبسبب جاحئة كوفيد ،19-عقد املؤمتر كحدث هجني مع
مشاركة حمدودة باحلضور الشخيص ومشاركة واسعة عرب اإلنرتنت.
وقدم معرض نظم يف شكلني مادي وافرتايض عىل السواء أعامل
اليونيدو ورشكاهئا.

www.unido-gc.org/
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الذكرى السنوية اخلامسة واخلمسون لتأسيس اليونيدو
امللتقى الثامن املعين بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة
االجتامع اخلامس للجهات املاحنة
إطالق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022
النساء كعوامل دافعة للتغيري من أجل إجياد صناعة مستدامة
أثناء جاحئة كوفيد 19-وما بعدها :جائزة اليونيدو لتعزيز
املساواة بني اجلنسني
مساهمة اليونيدو يف السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل
التنمية املستدامة عام 2021
ً
عالم ما بعد اجلاحئة سيكون رقميا :تداعيات الثورة الصناعية
الرابعة عىل الدول النامية
أشكال االستثامر اجلديدة بوصفها حمركات للتعايف املستدام يف
مرحلة ما بعد جاحئة كوفيد19-
إحياء السياسات الصناعية – إمكانيات إنشاء ملتقى عاليم
معين بالسياسات الصناعية ألغراض تعلم السياسات املتعددة
األطراف وتبادل املعارف بشأهنا
التعجيل بآثار العمل املنايخ للدول
األعضاء من خالل التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة
المعرض
االفتراضي

1
األنشطة العالمية الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة
تكتيس التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة أهمية بالغة يف حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام .2030
وقد َّ
تعرض التقدم غري املتكائف حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ملزيد من التهديد بسبب األثر االجتماعي
واالقتصادي جلاحئة كوفيد ،19-والفجوة الرقمية ،واألزمة الثالثي�ة اليت يتعرض لها الكوكب واملتمثلة يف تغري املناخ
والتلوث البييئ وفقدان التنوع البيولويج .وتسلط التحديات العاملية املعقدة واألزمات احلالية الضوء على احلاجة
إىل التعاون الدويل من أجل بن�اء مستقبل أفضل وأكرث مراعاة للبيئ�ة وأكرث قدرة على الصمود .وتساهم اليوني�دو،
بوصفها عضوا نشطا يف منظومة األمم املتحدة ،يف االستجابة على نطاق املنظومة من خالل توفري منرب للمناقشات
الرفيعة املستوى ،وتقديم خدمات التحليل واملشورة السياساتي�ة ،ونشر اإلحصاءات وغريها من املنتجات املعرفية
اليت تنهض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
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تقديم التقارير إلى المنتدى السيايس
الرفيع المستوى
كان موضوع املنتدى السيايس الرفيع املستوى املعين بالتنمية
املستدامة (املنتدى السيايس) لعام  2021هو "التعايف
املستدام واملرن من آثار جاحئة كوفيد 19-عىل حنو يعزز األبعاد
االقتصادية واالجتامعية والبيئية للتنمية املستدامة :بناء مسار
شامل وفعال لتحقيق خطة عام  2030يف سياق عقد العمل
واإلجناز من أجل التنمية املستدامة" .وأتاح املنتدى السيايس لعام
 ،2021لدى استعراض أهداف التنمية املستدامة  1و 2و 3و8
و 10و 12و 13و 16و ،17فرصة لليونيدو لتسليط الضوء عىل
جهودها الرامية إىل إعادة البناء بشكل أفضل من خالل التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة عن طريق التعايف األخرض
واالقتصاد الدائري والرقمنة .ورغم أن جملس التنمية الصناعية
لم يقدم مدخالت خطية إىل املنتدى السيايس لعام ،2021
إال أن اليونيدو شاركت فيه بنشاط .فقد قادت املنظمة عملية
صياغة موجزين للسياسات بشأن الرتابط بني الهدفني  7و،9
والهدفني  7و 12من أهداف التنمية املستدامة ،من خالل
مشاركهتا كعضو يف الفريق العامل التقين التابع لهيئة األمم املتحدة
للطاقة .وخالل املنتدى السيايس ،الذي عقد يف شكل هجني،
ساهمت اليونيدو أيضا يف عدة أحداث جانبية ،بشأن مواضيع مهنا
االقتصاد الدائري ،والتعايف األخرض من أجل مستقبل غين بفرص
العمل ،والهنج الدائري الرايم إىل تعزيز القدرة عىل الصمود وهتيئة
فرص العمل.

إصالح منظومة
األمم المتحدة اإلنمائية
يف أيار/مايو  ،2018أيدت اجلمعية العامة العملية الطموحة
املتمثلة يف إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلنامئية (املنظومة
اإلنامئية) ،هبدف حتويل وظيفة التعاون اإلناميئ وحتقيق القدرة
الكاملة لهذه املنظمة من أجل تنفيذ خطة عام  .2030وتلزتم
اليونيدو الزتاما كامال بتعزيز منظومة األمم املتحدة اإلنامئية،
والتعاون املنسق فيام بني الوكاالت ،والدعم اجلامعي ألهداف التنمية
املستدامة .وال يزال اإلصالح يكتسب مزيدا من النضج ،حيث
تعترب جاحئة كوفيد 19-مبثابة أول اختبار له .وقد أكدت األزمة

أهمية التنمية الدولية وأهمية منظومة األمم املتحدة يف االستجابة
للتحديات العاملية الكربى.
ويف عام  ،2021واصلت اليونيدو املساهمة يف اإلصالح
بوصفها عضوا يف جمموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة وغريها
من آليات التنسيق املشرتكة بني الوكاالت .وأدت املشاركة عىل
الصعيد القطري إىل تعميق فهم الرشكاء للدور الرئييس للتنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة والتحول الهيكيل من أجل
حتقيق التنمية املستدامة واالنتعاش االقتصادي .وساهمت اليونيدو
ُ
يف إعداد التقييامت القطرية املشرتكة وأطر األمم املتحدة للتعاون
يف جمال التنمية املستدامة .وواصلت اليونيدو أيضا تعاوهنا
االسرتاتييج مع املنسقني املقيمني ،بسبل مهنا عقد اجتامعات مع
املنسقني املعينني حديثا يف إريرتيا وتركامنستان والصني وكازاخستان
وكينيا ومدغشقر واملكسيك.

تقديم المشورة وإجراء البحوث بشأن
السياسات الصناعية
تزود اليونيدو الدول األعضاء مبا له صلة من التحليالت والبحوث
واملشورة السياساتية القامئة عىل األدلة اليت تساعد عىل صياغة
االسرتاتيجيات والسياسات الصناعية املالمئة .ويمكن التعاون مع
العديد من املنظامت واملعاهد واملؤسسات األكادميية من إثراء وظيفة
إجراء البحوث وتقديم املشورة السياساتية.
وطوال عام  ،2021تبادلت اليونيدو بانتظام التحليالت
واآلراء بشأن كيفية تأثري كوفيد 19-عىل الصناعة ،وأوجزت
السياسات اليت ميكهنا أن ختفف من حدة هذه التحديات .وقدم
التقرير الرئييس بشأن التنمية الصناعية لعام  :2022مستقبل
التصنيع يف عالم ما بعد اجلاحئة أدلة عىل املستوى القطري وعىل
مستوى الصناعات والرشكات ،مع توثيق آثار األزمة ودراسة دوافع
القدرة عىل الصمود والضعف.
وواصلت منصة اليونيدو للتحليالت الصناعية توفري بيانات
ً
بشأن مؤرشات خمتارة يف جمال التنمية الصناعية وبحوثا ذات صلة
أعدها خرباء بارزون يف صيغ يسهل الوصول إلهيا.
ويسهم التعاون مع احلكومات يف تصميم وتنقيح وتنفيذ
االسرتاتيجيات والسياسات الصناعية ،وتنمية القدرات من أجل
السياسات الصناعية وتنمية سالسل القيمة يف  18بلدا ،هي األردن
وبنغالديش وبريو وتايلند ومجهورية تزنانيا املتحدة وجنوب أفريقيا
ورواندا وزامبيا وزمبابوي والسودان وغينيا وكمبوديا وكوت ديفوار
وكينيا ولبنان ومالزييا ومرص ونيجرييا.

األنشطة العالمية الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة
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المتكلمون والمتكلمات في الفعاليات الرئيسية للدورة التاسعة عشرة للمؤتمر العام

وبنت املنظمة القدرة عىل وضع السياسات من خالل
الدورات التدريبية واحللقات الدراسية الشبكية املتعلقة بالسياسات
القطاعية ،واالبتكار من أجل التنمية االقتصادية ،والتشخيص
املتعلق بسالسل القيمة هبدف تقرير السياسات .وبالتعاون مع الوكالة
الكورية للتعاون الدويل ،أدارت اليونيدو الربنامج التدرييب الثالث
بشأن سياسات التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.

العمل اإلحصائي بشأن الهدف 9
من أهداف التنمية المستدامة
من أجل مساعدة الدول األعضاء عىل رصد أنامط أداهئا الصناعي
الطويلة األجل وتتبع انتعاش الصناعة فيام بعد اجلاحئة ،واصلت
اليونيدو إنتاج ونرش منتجات اإلحصاءات الصناعية العاملية ،مثل
احلولية الدولية لإلحصاءات الصناعية لعام  2021والتقرير الفصيل
املعنون اإلنتاج الصناعي العاليم.
ومن أجل تتبع أثر كوفيد 19-عىل التصنيع بشكل أفضل،
وسعت اليونيدو نطاق مجعها للبيانات الشهرية املتعلقة باإلنتاج
الصناعي ،ونرشت النتاجئ من خالل موجزات إعالمية منتظمة

وتقريرين حتليليني .وبعد تقديم مساهامت خاصة باملجلدين األولني،
ساهمت املنظمة أيضا يف التقرير الثالث الذي يتناول كيفية تغيري
كوفيد 19-للعالم من منظور إحصايئ (How COVID-19 is
،)changing the world: A statistical perspective
والذي نرشته جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية.
َّ
وحدثت اليونيدو مؤرش األداء الصناعي التنافيس يف
عام  .2021ويصنف املؤرش ،الذي وضع يف عام ،2002
 152بلدا اآلن ويساعد عىل تقييم األداء الصناعي الوطين ضمن
االقتصاد العاليم .ويقدم تقرير مؤرش األداء الصناعي التنافيس
لعام  ،2020الذي نرش يف نيسان/أبريل  ،2021حتليال شامال
للقدرة التنافسية الصناعية ألفريقيا.
وتعمل اليونيدو ،نظرا لواليهتا املتمثلة يف تعهد اإلحصاءات
جتمع ِّ
الصناعية يف مجيع أحناء العالم ،كوكالة وصية َ
وجتمع البيانات
املتعلقة بستة مؤرشات ذات صلة بالصناعة ضمن إطار الهدف 9
من أهداف التنمية املستدامة .ويف إطار االضطالع هبذا الدور،
وفرت املنظمة بيانات ورسديات لتقرير األمني العام لعام 2021
عن التقدم املحرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة ،وتقرير
أهداف التنمية املستدامة لعام  ،2021واملخطط املرحيل ألهداف
التنمية املستدامة لعام .2021
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وقدمت طبعة عام  2021من املؤرشات اإلحصائية للتصنيع
الشامل للجميع واملستدام حتليال للتقدم العاليم حنو حتقيق التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .واستنادا إىل املؤرشات الستة
املتعلقة بالتصنيع من ضمن مؤرشات الهدف  9من أهداف التنمية
املستدامة ،قدم التقرير أداتني تكميليتني من أجل مساعدة البلدان
عىل تتبع التقدم املحرز حنو حتقيق الهدف  9من
أهداف التنمية املستدامة .ويمكن االطالع عىل هذه
األدوات عىل منصة التحليالت الصناعية ،من خالل
ِّ
Publication
متعقب الصناعة اخلاص بالهدف  9من أهداف
التنمية املستدامة.
وبغية مساعدة البلدان عىل حتسني جتميع اإلحصاءات
الصناعية ومعاجلهتا وحتليلها ،نرشت اليونيدو التقرير املتعلق
بتحديث منتجات وخدمات اإلحصاءات الصناعية يف سياق
أهداف التنمية املستدامة (Modernizing products and
services of industrial statistics in the context of
 .)the Sustainable Development Goalsوتقدم األمثلة

امللموسة عىل املامرسات اجلديدة يف أنغوال ومجهورية كوريا وكينيا
والهند وبلدان أخرى أفكارا جديدة هبذا الشأن.

مشاركة اليونيدو في آلية
تيسير التكنولوجيا
تساهم اليونيدو يف خمتلف منتديات العلم والتكنولوجيا واالبتكار
يف إطار منظومة األمم املتحدة ،يف سياقات مهنا املنتدى الرفيع
املستوى ،وجلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية ،وآلية
تيسري التكنولوجيا ،وفريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعين بالعلم
والتكنولوجيا واالبتكار التابع لآللية .وساهمت املنظمة يف "الثورة
الصناعية الرابعة من أجل التنمية الشاملة للجميع" ،وهي من بني
املواضيع ذات األولوية بالنسبة للجنة تسخري العلم والتكنولوجيا
ألغراض التنمية للفرتة .2022-2021
ويف إطار فريق العمل املشرتك بني الوكاالت ،وفرت اليونيدو
بناء القدرات ألكرث من  250من مقرري السياسات يف أمريكا
الالتينية واجلامعة اإلنامئية للجنوب األفريقي .وساهمت اليونيدو،
بالرشاكة مع مركز البحوث املشرتكة التابع للمفوضية األوروبية،
يف خارطة طريق العلم والتكنولوجيا واالبتكار اخلاصة بأوكرانيا
ورصبيا .وكان العمل التحلييل املتعلق بالتقنيات الناشئة مبثابة
مساهمة يف تقرير فريق العمل املشرتك بني الوكاالت حول العلوم
الناشئة والتكنولوجيات الرائدة وأهداف التنمية املستدامة
(Emerging science, frontier technologies, and

 .)the SDGsوقد ُ
استشد هبذا التحليل يف املناقشات اليت عقدت
يف إطار املنتدى السيايس لعام  ،2021وكذلك يف منتدى العلم
والتكنولوجيا واالبتكار لعام  ،2021حيث شاركت اليونيدو يف
تنظيم حدثني جانبيني رفيعي املستوى.
وشاركت املنظمة أيضا يف تنظيم املؤمتر األورويب الثامن املعين
بأحباث وتطوير الرشكات واالبتكار ،حيث ساهمت مبنظورات
البلدان النامية ومبادراهتا بشأن التحوالت اخلرضاء والرقمية ،وهو ما
ميثل سمة جديدة ملؤمتر يركز عادة عىل البلدان الصناعية.

التواصل مع مجموعة العشرين
ومجموعة البريكس
وسعت اليونيدو نطاق تعاوهنا مع جمموعة العرشين حتت رئاسة
إيطاليا ،وقدمت اخلربة الفنية يف إطار أفرقة عاملة واجتامعات
وزارية متعددة .ومن أجل التعجيل بالتحول الرقيم وفوائده عىل
االقتصاد واملجتمع ،قدمت اليونيدو منظورات عن املرأة والفجوة
بني اجلنسني ،وكذلك عن التحول الرقيم يف اإلنتاج .وعززت
البحوث والتحليالت اإلضافية التوصيات املتعلقة بالسياسة
العامة املقدمة ملناقشات جمموعة العرشين بشأن البيئة ،بتوفري أفكار
متعمقة بشأن اإلنتاج األكفأ من حيث استخدام املوارد واألنظف،
والتنمية االقتصادية من خالل مدخالت بشأن تعزيز التنمية
اإلقليمية وتوطني أهداف التنمية املستدامة.
وعملت اليونيدو أيضا مع ) ،Think20 (T20وهو فريق
مشاركة تابع ملجموعة العرشين ،يف جماالت التجارة واالستثامر
والنمو .وعقب املشاركة يف تنظيم حلقة دراسية شبكية بشأن سالسل
القيمة العاملية ،أعد موجزين للسياسات بشأن هذا املوضوع بدعم
من اليونيدو .ونظمت اليونيدو ،بالتعاون مع فريق Youth20
) ،(Y20حلقيت عمل حول "فرص اإلدماج االقتصادي للشباب يف
قطاعي الزراعة واألعامل التجارية الزراعية يف أفريقيا" و"الوصول
صاف صفري بالتعاون مع الشباب".
إىل رصيد ٍ
وعززت اليونيدو مشاركهتا مع جمموعة بريكس اليت تتكون
من مخسة اقتصادات ناشئة كربى ،واليت احتفلت بالذكرى السنوية
اخلامسة عرشة لتأسيسها يف عام  .2021وتساعد اليونيدو عىل
تعميق التعاون مع جمموعة بريكس يف جماالت الرقمنة والتصنيع
واالبتكار من خالل الرشاكة بشأن الثورة الصناعية اجلديدة.
وتعمل املنظمة أيضا عىل إنشاء مركز بريكس للكفاءات
الصناعية ،باستخدام موارد مرصف التنمية اجلديد ،الذي أنشأته
هذه املجموعة.

األنشطة العالمية الرامية إلى تعزيز التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة

اليونيدو في نيويورك
ظلت تدابري التصدي االجتامعية واالقتصادية جلاحئة
كوفيد 19-عىل رأس جدول أعامل األمم املتحدة يف نيويورك
وخمتلف هيئاهتا احلكومية الدولية وآليات التنسيق املشرتكة
بني الوكاالت .ويف إطار متابعة اإلعالن املتعلق باالحتفال
بالذكرى السنوية اخلامسة والسبعني إلنشاء األمم املتحدة ،الذي
اعتمدته اجلمعية العامة بوصفه القرار  1/75يف عام ،2020
ساعد مكتب االتصال التابع لليونيدو يف نيويورك عىل ضامن
إسامع صوت املنظمة خالل املشاورات العاملية املعقودة يف إطار
إعداد تقرير األمني العام عن خطتنا املشرتكة .ويحدد التقرير
برنامج عمل عرب االلزتامات ال 12لإلعالن هبدف ترسيع تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة .وقدمت اليونيدو إحاطة للجنة
التنفيذية وجلنة النواب ذات الصلة بشأن مساهمهتا يف التعاون
الرقيم .وقد ساعد ذلك يف حتديد رؤية منظومة األمم املتحدة
للثورة الصناعية الرابعة.

ومتاشيا مع أولوية اليونيدو املتمثلة يف الصناعة املحايدة
مناخيا واالقتصاد الدائري ،برزت بشكل واضح نتاجئ
املشاورات العاملية بشأن االقتصاد الدائري ،اليت استضافهتا
اليونيدو وشاركت يف رئاسهتا النمسا وكوستاريكا ،خالل
املنتدى السيايس الرفيع املستوى لعام  .2021وقد أرىس ذلك
األساس ملواصلة العمل مع املجلس االقتصادي واالجتامعي
وهيئاته الفرعية.
وللمرة األوىل ،شددت نسخة عام  2020من االستعراض
الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات ،والذي يسرتشد
به يف أعامل إصالح منظومة األمم املتحدة اإلنامئية من
عام  2021إىل عام  ،2024عىل احتياجات الفئات
الضعيفة .وساهمت اليونيدو عىل مستوى نائب املدير العام
يف اسرتاتيجية األمم املتحدة للشباب لعام  2030وجلنهتا
التوجهيية الرفيعة املستوى.
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اليونيدو :االستجابة لألزمة وبناء مستقبل أفضل
لقد أدت جاحئة كوفيد 19-إىل أسوأ أزمة صحية واجتامعية
واقتصادية تنشأ منذ عدة عقود ،مما نتج عنه حدوث اخنفاض يف
الناجت واإلنفاق واملداخيل والعاملة والنمو االقتصادي العام،
وأدى يف هناية املطاف إىل أكرب ركود يسجل منذ هناية احلرب
العاملية الثانية .وإىل جانب هذه الديناميكيات القصرية األجل،
كان للجاحئة تأثري كبري عىل ترسيع الرقمنة واألمتتة ،وعىل أسواق
العمل واإلنتاجية .ويمكن أن تكون آثار اجلاحئة قوية وطويلة
األمد ،ما لم تركز تدابري االستجابة السياساتية الدولية
عىل التعايف القوي واملستدام وعىل القدرة عىل الصمود

من الناحيتني االقتصادية واالجتامعية ويف مواجهة
تغري املناخ.
وخالل جاحئة كوفيد ،19-تبني أن االقتصادات ذات القطاع
الصناعي القوي واملتنوع ارتبطت خبسارة أدىن يف النمو االقتصادي
وتعاف أرسع .ولذلك فإن عمل اليونيدو يف الرتويج للتنمية الصناعية
ٍ
الشاملة للجميع واملستدامة يكتيس أهمية حاسمة يف التعايف
االجتامعي واالقتصادي ويف بناء مستقبل أكرث شموال للجميع
وأكرث استدامة وقدرة عىل الصمود.

وباإلضافة إىل الطائفة الواسعة من برامج اليونيدو ومشاريعها اليت تسهم بطبيعهتا يف التعايف االجتامعي واالقتصادي ،نفذت املنظمة أنشطة
حمددة استجابة ألزمة كوفيد 19-يف عام  ،2021استنادا إىل جتربة األنشطة املضطلع هبا يف عام :2020
•  تبادل املعلومات ،مبا يف ذلك من خالل املقاالت والتحليالت
ومقاالت الرأي املتعلقة بأثري جاحئة كوفيد 19-والتخفيف منه

•  دعم إنتاج معدات احلامية الشخصية واألجهزة واملعدات الطبية
واختبارها عىل املستوى املحيل

• تقرير التنمية الصناعية 2022

•  بناء قدرات املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة واملنشآت
الصغرية واملتوسطة ومنظيم املشاريع يف جمال السالمة يف
أماكن العمل بغية احتواء العواقب االقتصادية

• الدراسات االستقصائية املتعلقة باملنشآت الصناعية
•  الدعوة العاملية لعام  2021من أجل األفكار والتكنولوجيات
املبتكرة
• 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 املنظمة عرب اإلنرتنت
•  مواءمة معايري اجلودة فيام خيص مطهرات اليدين ،وكاممات
الوجه الطبية ،ومعدات احلامية الشخصية األخرى ،وأجهزة
التنفس الصناعي

•  دعم االندماج املعزز يف سالسل القيمة
•  إدارة النفايات الطبية والتخلص من النفايات الطبية اخلطرة
•  املساهمة يف االستجابة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة واألفرقة
القطرية ،مبا يف ذلك من خالل خطط االستجابة االجتامعية
واالقتصادية
•  دعم الهنج اإلقليمية وعمل
اللجان اإلقليمية واجلامعات
االقتصادية اإلقليمية

Website:
Building a better future
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تعزيز المعارف والمؤسسات
يوفر اإلطار الربناميج املتوسط األجل  2021-2018الذي وضعته اليوني�دو إرشادات اسرتاتيجية لليوني�دو وحيدد
نظرية التغيري فيما يتعلق بعمل املنظمة .ويشدد نموذج التغيري السلوكي القائم على اجلهات الفاعلة الذي يرتكز
عليه اإلطار الربناميج املتوسط األجل على أهمية تعزيز املعارف واملهارات والقدرات املؤسسية ودوره التمكيين.
وتهدف تدخالت اليوني�دو ومشاركة املنظمة مع أصحاب املصلحة املتعاملني معها إىل تغيري السلوكيات من خالل
حتسني املمارسات التجارية والسياسات والتكنولوجيات واالستثمارات وتوسيع نطاق التدخالت الناجحة وتكرارها.
ويسهم الرتكزي على األثر يف إدخال حتسين�ات طويلة األمد مع حتقيق فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئي�ة بالنسبة
للمجتمعات من خالل التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.
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النطاق وردود الفعل
والمعارف والقدرات
بالنسبة لليونيدو ،يعين الهنوض بالتنمية الصناعية الشاملة
للجميع واملستدامة بناء القدرات عىل مستويات متعددة:
املهارات لدى الناس والرشكات ،والهياكل األساسية
واالستثامرات فيام بني املؤسسات العمومية واخلاصة ،والسياسات
واملبادئ التوجهيية للحكومات واجلهات الفاعلة العاملية.
ويمكن لهذه القدرة َّ
املعززة أن تؤدي إىل تغيريات هامة يف السلوك
متكن من إحداث آثار اجتامعية واقتصادية وبيئية إجيابية.
وعىل سبيل املثال ،يوفر الهيدروجني الفرصة إلحداث نقلة
نوعية يف كيفية إزالة الكربون من الطاقة ،والتخفيف من تغري
املناخ ،وتنويع االقتصادات .وموازاة مع نضوج هذه التكنولوجيا،
يعمل املركز الدويل لطاقة الهيدروجني يف الصني مع اليونيدو
من أجل تطوير املهارات الالزمة لوضع أطر سياساتية وتنظيمية
ومدونات للسالمة ومواءمة املعايري.
ِّ
وتعجل املنظمة بتوسيع النطاق عن طريق إرشاك اجلهات
الفاعلة عىل خمتلف املستويات بطريقة متكاملة .فعىل سبيل املثال،
يقدم التدريب والدعم املايل للشباب هبدف تطوير أفكارهم يف جمال
تنظيم املشاريع واألعامل التجارية .وتتلقى الكيانات اخلاصة ،مبا
فهيا املنشآت الصغرية واملتوسطة ،تدريبا تقنيا ملساعدهتا عىل تطوير
نظمها املبتكرة .وتقدم املساعدة ،باملوازاة مع ذلك ،للمؤسسات
الوسيطة والهيئات احلكومية من أجل توجيه املنشآت الصغرية
واملتوسطة هبدف مواصلة تطوير هذه االبتكارات.
وبغية احلد من أثر املواد الضارة اليت تلوث الهواء واألرض
واملاء ،أنشأت اليونيدو نظام وقواعد بيانات قوية إلدارة املعارف
يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب .وأدى ذلك إىل تعزيز
املعارف واملؤسسات وترتيبات احلوكمة ،وزاد من جودة آليات
التنسيق بني أصحاب املصلحة واستدامة وضع السياسات.
ويف عام  ،2021أدى تعاون اليونيدو اإلناميئ إىل قيام  13حكومة
بوضع خطط عمل وطنية يف قطاع تعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق.
ومتكن شبكات الدعم واملجتمعات املحلية اليت أنشئت
من خالل مشاركة اليونيدو مع أصحاب املصلحة من تكرار

املشاريع .ويف إطار برنامج الشبكة العاملية للمراكز اإلقليمية
للطاقة املستدامة ،أنشأت اليونيدو مثانية مراكز إقليمية للطاقة
املستدامة ،توجد يف ملكية اجلامعات االقتصادية اإلقليمية .وتوفر
هذه املراكز بنية حتتية عمومية هامة وتعمل كمراكز للرشاكات
الدولية بشأن العمل املنايخ .وتيرس الشبكة ذات الصلة ،اليت تغطي
 108بلدا ،التعاون فيام بني بلدان اجلنوب والتعاون الثاليث ،مع
تشجيع حلول الطاقة املشرتكة ،ووفورات احلجم ،وانتشار اآلثار فيام
بني البلدان.
ويحدث التكرار وتوسيع النطاق أيضا عندما تعزز تدخالت
اليونيدو التمويل أو تدعمه .وساعد التدريب عىل مهنجية حتديد
سامت االستثامر وكاالت ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف مناطق
أفريقيا والبحر الكارييب واملحيط الهادئ عىل استبانة وصياغة
َّ
وتعزيز فرص االستثامر القابلة للتمويل املرصيف .وتعلم املشاركون
كيفية تطبيق منظور جنساين من أجل خلق وجهات نظر أفضل
فيام يتعلق باملرأة يف جمال األعامل التجارية ،اليت تعترب حاسمة
للتعايف الرسيع واملستدام من أزمة كوفيد .19-وعن طريق العمل
من خالل الهياكل العاملية ،مثل شبكة مكاتب ترويج االستثامر
والتكنولوجيا ،وعرب الواليات القضائية الوطنية يف املناطق
اجلغرافية املشرتكة ،خيلق تبادل األفكار أثرا إقليميا مشرتكا أكرب
عىل تشجيع االستثامر وتيسريه.

تعزيز المعارف والمؤسسات

وابتكار
الصناعة
والهياكل 
اساسية

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

زيادة الكفاءة

زيادة الصادرات

تعزيز الوصول إلى المنتجات

زيادة المنتجات الخضراء

نؤثر على نحو غير مباشر

النهوض بالقدرة
التنافسية االقتصادية

حماية البيئة

تعزيز المعارف والمؤسسات

االستثمارات

المقترحات ،التمويل ،الدعم

التطوير ،االعتماد

ّ
التوسع

الحوكمة

تكرار المشاريع وتعميمها

مما يكسب
شركاءنا ...

نقدم الدعم
إلى ...

السياسات والمعايير

المعارف

األشخاص ،الشركات،
المؤسسات

بناء المؤسسات والتنسيق بينها

القدرات والمهارات

الحكومات ،الجهات
الفاعلة العالمية

نستخدم الموارد بكفاءة ونبرمج عملية التكامل وتوسيع نطاق النتائج

ً
ً
يعد تعزيز المعارف والمؤسسات ركنا مركزيا في نظرية اليونيدو المتعلقة بالتغيير واإلطار المتكامل للنتائج واألداء :فتعزيز المعارف والقدرات
ِّ
والمهارات يمكن من إحداث التغيير التحويلي نحو تحقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة.

نتحكم باألمر

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

نؤثر على نحو مباشر

الممارسات التجارية

الممارسات ،المنتجات ،الشركات الناشئة

التكنولوجيا

التطوير ،االعتماد
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الشبكة العالمية للمراكز اإلقليمية للطاقة المستدامة

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات
اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻳﻴﺮ

ﺳﺎت ﳌﻌﺎ
ﻴﺎ وا
ﻟﺴ اﺋﺢ
ا ﻟﻠﻮ
وا

رف
ﳌﻌﺎ
دارة ا ﻋﻴﺔ
إ ﻟﺘﻮ
وا

ﻫﻴﻞ

ﻤﺎد

ﻻﻋﺘ

وا

ﻟﺘﺄ

ا

ﺟﻴﺎ

ﻋﻠﻰ ﻮﻟﻮ
ل ﺘﻜﻨ
ﺼﻮ واﻟ
اﳊ ﻮﻳﻞ
ﻟﺘﻤ
ا

رﻳﻊ

ﺸﺎ
اﳌ
ﻈﻴﻢ ﻜﺎر
ﺗﻨ ﻻﺑﺘ
وا

إﺣﺪاث آﺛﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳊﻮاﺟﺰ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ

أﻧﺸﻄﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﳌﺮاﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻧﺤﻮ أﻧﻈﻤﺔ وﻫﻴﺎﻛﻞ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺮﺑﻮن

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺸﺮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ

ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ

ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ

ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

اﺳﺘﺒﺎﻧﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت وﲥﺎذج
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳉﺪﻳﺪة

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت وﲥﺎذج
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳉﺪﻳﺪة

ﺗﺴﻮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت
وﲥﺎذج اﻷﻋﻤﺎل
وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ

حفز التغير السلوكي لتمكين التنمية الصناعية
الشاملة للجميع والمستدامة وتوسيع نطاقها
تستند مساهمة اليونيدو يف أهداف التنمية املستدامة إىل هنج
متكامل للخدمات ،جيمع بني الوظائف األساسية للمنظمة .ومن
خالل تعزيز املعارف واملؤسسات يف املقام األول ،يؤدي الهنج
املتكامل إىل ما ييل:
•	إدخال حتسينات عىل ممارسات األعامل التجارية من
جانب الرشكات ،مبا يف ذلك اعتامد أفضل املامرسات
واملعايري ،وكذلك تطوير منتجات جديدة أو تأسيس
رشكات ناشئة
•  استحداث تكنولوجيات جديدة ،ونقل التكنولوجيات
واعتامدها ،سواء عىل مستوى الرشكات أو عىل املستوى
ُ
القطري
•  إحداث تغيريات يف تدفقات االستثامر العمويم واخلاص،
من خالل وضع مقرتحات استثامرية وحشد التمويل
لألعامل التجارية واملشاريع

)أﻣﺜﻠﺔ:
اﻟﺘﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ
واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ
وﺣﻠﻮل اﻟﺜﻮرة
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ(

•  قيام واضعي السياسات بوضع السياسات واملعايري ذات
الصلة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة،
واعتامدها وتنفيذها
•  إحداث تغيريات يف احلوكمة من خالل تعزيز األوضاع
املؤسسية وحتسني آليات التنسيق
ويعد برنامج اليونيدو العاليم للوصول إىل األسواق الذي
متوله الرنويج مثاال جيدا عىل كيفية استخدام بناء القدرات لتغيري
السلوكيات وتوسيع نطاق االبتكارات .ويتدخل الربنامج ،الذي
يستند إىل اخلربات املكتسبة من الربنامج العاليم للجودة واملعايري
الذي متوله سويرسا ،عىل مجيع املستويات من أجل زيادة فرص
الوصول إىل األسواق بالنسبة لسالسل القيمة والبلدان ،ومساعدة
املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل زيادة قدرهتا التنافسية .ويؤدي
بناء القدرات يف جمال أفضل املامرسات واملهارات إىل حتسني
االمتثال للمعايري وتعزيز نظم الهياكل األساسية للجودة.
وتدعم أنشطة الدعوة وإذكاء الوعي ثقافة اجلودة املستدامة.
واآلن ،يستخدم هذا الهنج املنسق ،الذي يدعمه الربناجمان معا،

تعزيز المعارف والمؤسسات

يف  14بلدا ويغطي  16من سالسل القيمة مبزيانية قدرها 25,5
مليون يورو.
وبرنامج اليونيدو العاليم للمجمعات الصناعية اإليكولوجية
الذي متوله سويرسا هو مبادرة أخرى تساعد الرشكات عىل تعلم
واعتامد تكنولوجيات جديدة حىت تتمكن من احلد من توليد
النفايات واسهتالك املوارد موازاة مع زيادة قدرهتا التنافسية .ويف
عام  ،2021استخدمت أوكرانيا دليل اليونيدو الذي يتضمن
الدروس املستفادة من تقييم  50جممعا صناعيا يف مثانية بلدان
مقارنة باإلطار الدويل للمجمعات الصناعية اإليكولوجية
(Lessons Learnt from Assessing 50 Industrial
Parks in Eight Countries against the International
 ،)Framework for Eco-Industrial Parksمن أجل وضع

اسرتاتيجيهتا االقتصادية الوطنية لعام  .2030ويخصص الدعم
املايل لألنظمة اليت تقلص النفايات وتزيد من كفاءة استخدام
الطاقة واملوارد يف املجمعات الصناعية يف البلد .ويجري اآلن
تبادل املامرسات يف بلدان أخرى يعمل فهيا الربنامج ،مبا يف ذلك
إندونيسيا وبريو وجنوب أفريقيا وفييت نام
وكولومبيا ومرص.
وتساعد اليونيدو عىل ختطيط وتصميم وتنفيذ املراكز،
حيث يستفيد املزارعون وجمهزو املنتجات الزراعية أيضا من
ُّ
النج املتكاملة .وتنشأ أوجه التآزر بني املنتجني الزراعيني

مجمع يرجالم الزراعي الصناعي المتكامل في والية سيداما ،إثيوبيا

وجمهزي املنتجات الزراعية ،ومقديم خدمات األعامل التجارية،
والوكاالت احلكومية ،ومراكز البحث والتدريب .ويساعد بناء
القدرات صغار املزارعني املالك ومؤسسات جتهزي املنتجات
الزراعية عىل اعتامد وتنفيذ ممارسات زراعية وتصنيعية جيدة،
وحتسني ممارسات إدارة مرحلة ما بعد احلصاد ،وتطبيق معايري
سالمة األغذية ،وتعزيز العمليات التجارية .ويسهل التعاون مع
املؤسسات األكادميية التدريب املستدام والدعوة من أجل حتقيق
النمو املستمر .وتوفر البنية التحتية اجليدة ووفورات احلجم مزيدا
من الفوائد ،موازاة مع إعادة استخدام املنتجات الثانوية
وإعادة تدويرها.
ويتجاوز أثر تعاون اليونيدو املساعدة التقنية التقليدية .فعىل
سبيل املثال ،اجتذب بناء القدرات األويل يف إثيوبيا مزيدا من
الدعم لتوسيع املجمعات الصناعية الزراعية .ومن مزيانية املرحلة
األولية للتصميم البالغة  1,8مليون يورو ألربعة جممعات صناعية
زراعية متكاملة يف إثيوبيا ،الزتم مببلغ إضايف قدره  1,2بليون
دوالر من املستثمرين من القطاعني العام واخلاص استنادا إىل قدرة
البلد وهياكله األساسية من أجل توسيع نطاقها وتوفري عوائد
كبرية .وضمن دائرة يبلغ شعاها  150إىل  200كيلومرت ،ميكن
ملجمع صناعي زراعي واحد تبلغ مساحته  250هكتارا أن يوفر
منفذا سوقيا ألكرث من مليون مزارع من صغار املزارعني املالك ،مما
يوفر فرص العمل ويحد من الفقر يف املناطق الريفية.
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3
تحقيق الرخاء المشترك
ال يزال غالبي�ة الفقراء يف العالم يعيشون يف املناطق الريفية اليت تفتقر إىل البىن التحتي�ة األساسية وفرص العمل
وي َّ
المأجورُ .
رجح أن تعمل النساء والشباب واملشردون يف األنشطة غري الرسمية املتدني�ة األجر ،أو أن يعجزوا عن
احلصول على فرص للعمل المأجور .وتشجع اليوني�دو النمو الشامل للجميع واملستدام بتيسري تقاسم فوائد الرخاء
على حنو أكرث مساواة وزيادة مشاركة النساء والشباب يف األنشطة اإلنت�اجية .وتطبق املنظمة خربتها الطويلة
األمد يف مجال التجهزي فيما بعد احلصاد والتصنيع اخلفيف من أجل مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة على
تطوير الصناعة الزراعية بهدف حتقيق أقىص قدر من الكفاءة والرحبية .وتعزز اليوني�دو ،من خالل هذه األنشطة
اليت تستكملها بربامجها املتعلقة بفرتات ما بعد األزمات واألمن البشري ،جهود التعايف عن طريق استعادة القدرات
اإلنت�اجية وإعادة بن�ائها.

 14تقرير اليونيدو السنوي 2021

األعمال التجارية الزراعية
والتنمية الريفية
القضاء ع
الفقر

القضاء التام
ع الجوع

المساواة  
ب

الجنس

وابتكار
الصناعة
والهياكل 
اساسية

عقد 
ال اكات
اهداف
لتحقيق

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

يعيش  75يف املائة من الفقراء يف مجيع أحناء العالم يف املناطق
الريفية ،حيث تكون اإلنتاجية منخفضة والنشاط االقتصادي
املحيل غري متنوع بالدرجة الكافية .وكثري من سكان الريف
عاطلون عن العمل ،يف حني يشغل آخرون وظائف غري آمنة.
وتسلم اليونيدو بأن القضاء عىل الفقر عىل الصعيد العاليم
يتطلب حتديثا ونموا مستدامني لالقتصادات الريفية .وهذا
أمر حتيم ليس فقط من أجل جعل النمو شامال للجميع،
ولكن أيضا من أجل احلد من الضغوط الرامية إىل اإلفراط يف
استغالل املوارد الطبيعية والهجرة ،حنو املدن اليت املكتظة يف
غالب األحيان.
وتدعم املنظمة املجتمعات املحلية يف تطوير سبل العيش
القامئة عىل الزراعة .وهي تساعد عىل احلد من خسائر ما بعد
احلصاد وتقوي الروابط القامئة بني الزراعة والصناعة واألسواق.
كام تعزز سالسل القيمة اخلاصة باملنتجات ذات الصلة بالزراعة،
مبا يف ذلك األغذية ذات القيمة املضافة ،والسلع اجللدية،
واحلرف اليدوية ،واملنسوجات ،مع الرتكزي بشكل خاص عىل
املنشآت الصغرية واملتوسطة.
وتساعد اليونيدو عىل تطوير املجمعات الصناعية ،حيث
ختفض الرشكات التكاليف عن طريق تقاسم اخلدمات .ومن
املتوقع أن يوظف جممع يرغاليم الصناعي الزراعي املتكامل،
الذي افتتح يف إثيوبيا يف آذار/مارس  ،2021أكرث من
 100 000شخص .ويف جممع ديامينياديو الصناعي اجلديد يف
السنغال ،بدأت سبع رشكات يف تصنيع املالبس واألنابيب ومواد
التغليف والبطاقات اإللكرتونية املغناطيسية
والدراجات الكهربائية.

توسيع دور مصر في سالسل القيمة
العالمية للمنسوجات
تشهتر مرص عىل الصعيد الدويل بقطهنا الذي يتمزي بأليافه الطويلة،
اليت ميكن حتويلها إىل أقمشة المعة ومتينة .ومع ذلك ،أدى اخنفاض
املحاصيل إىل تقليص دور هذا البلد يف سالسل القيمة العاملية
اخلاصة باملنسوجات .وعالوة عىل ذلك ،تزايدت الضغوط من
أجل التحديث ،حيث تبنت معظم العالمات التجارية الكربى
للمالبس وجتار التجزئة معايري االستدامة العاملية.
وبتمويل من إيطاليا واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل
التجارة ،وجهت اليونيدو املزارعني املرصيني الذين يسعون
جاهدين لزراعة املزيد من القطن مع الوفاء مبعايري اجلودة واملعايري
البيئية اليت وضعهتا مبادرة "قطن أفضل" ،وهي إطار عاليم
لالستدامة والرتخيص.
ويف أعقاب هذا املرشوع الذي استمر ثالث سنوات ،اسهتلك
املزارعون كميات أقل من املياه بنسبة  20يف املائة ،وخفضوا
استخدام مبيدات احلرشات بنسبة  25يف املائة ،ورفعوا حمصول
القطن بنسبة  15يف املائة ،مما جعل تكاليف العمل تبقى ثابتة.
وقدم املرشوع التدريب التقين واملشورة ل 7 000من صغار مزارعي
القطن ،الذين حصل  1 600مهنم عىل تراخيص مبادرة "قطن
أفضل" فيام يسعى  3 600آخرين مهنم إىل حتقيق هذا الهدف.

تحقيق الرخاء المشترك

وتناولت اليونيدو أيضا احلاجة إىل اتباع املهنج الدائري يف
صناعة األزياء ،حيث يدمج أقل من واحد يف املائة من املواد
املستخدمة يف إنتاج املالبس ضمن املالبس اجلديدة .وبالرشاكة
مع رشكة نسيج إيطالية ،حول املصنعون املرصيون
نفايات الدنيم إىل خيوط قطنية ميكن استخدامها
إلنتاج مالبس حمبوكة عالية القيمة .وقاد مصمم أزياء
مقال:
نموذج
إيطايل ورشة عمل حول عملية اإلنتاج هذه لفائدة
إعادة تدوير
الدنيم
طالب تصميم األزياء املرصيني واإليطاليني.

“

بصفتنا من جتار القطن ،وبفضل مرشوع القطن
املرصي ،تعلمنا ما تعنيه االستدامة يف جمال إنتاج
القطن .فإذا كان اإلنتاج مستداما وإذا كان املزارعون
سعداء ،فإننا مجيعا نفوز.
مىن قاسم ،مديرة التصدير
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وقامت املنظمة ،بتمويل من الصني ،بتجهزي غرف لالختبار
الرسيع يف  11سوقا للمزارعني يف مقاطعة كوانان ،ودربت
موظفني عىل بروتوكوالت االختبار .ويجري موظفو السوق اآلن
اختبارات يومية لألغذية املعروضة للبيع ،من اخلرضوات إىل
الفواكه واألسامك ،وقد أجروا  34 000من االختبارات عىل
مدى عامني .كام حسنت اليونيدو قدراهتا يف مركز االختبار التابع
للمقاطعة ،مما ساعدها يف احلصول عىل االعتامد .ويزور موظفوها
األسواق بانتظام من أجل أخذ عينات من املنتجات واختبارها.
وقد أدى االختبار الروتيين إىل حتسني ثقة املسهتلك ووفر
ملنتيج األغذية وجمهزيها من بني صغار املالك إمكانية االندماج
يف سالسل القيمة والوصول إىل األسواق عىل حنو أكرب.

النساء والشباب في
األنشطة اإلنتاجية
القضاء ع
الفقر

القضاء التام
ع الجوع

التعليم
الجيد

المساواة  
ب

الجنس

العمل الئق
ونمو اقتصاد

وابتكار
الصناعة
والهياكل 
اساسية

الحد من أوجه
عدم المساواة

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

Empowered lives.
Resilient nations.

تعزيز سالمة األغذية في الصين

يف مقاطعة جيانغيش بالصني ،تسعى السلطات املحلية إىل تعزيز
األمن الغذايئ عن طريق احلد من تلف األغذية وتلوهثا .وسعيا
لبلوغ هذا الهدف ،فهي تعمل مع اليونيدو من أجل حتسني جودة
األغذية والقدرة عىل إجراء االختبارات.

لدى النساء والشباب الدوافع واألفكار الالزمة ليكونوا مبثابة
حوافز لتحديث الريف والتنمية املستدامة .إال أهنم غالبا ما
يفتقرون إىل إمكانية الوصول إىل اخلدمات اليت تدعم تنظيم
املشاريع ،مبا يف ذلك التمويل والشبكات واإلرشاد والتدريب
عىل العمل.
وتعتمد اليونيدو هنجا متكامال إلزالة هذه احلواجز من
خالل توفري التعاون اإلناميئ وإسداء املشورة بشأن السياسات
اليت تعزز إدماج النساء والشباب يف تنظيم املشاريع .وحتدد
املنظمة القطاعات ذات إمكانات النمو العالية ،وتوجه التمويل،
وتتعاون يف التدريب عىل املهارات التقنية واملهنية ومهارات
تنظيم املشاريع.
وبغية إرشاك النساء والشباب يف التحول حنو الطاقة النظيفة،
انضمت اليونيدو يف كانون الثاين/يناير  2021إىل منتدى فيينا
للطاقة ،والشبكة النسائية العاملية للتحول يف جمال الطاقة،
ودائرة الشباب  SDG 7لعقد حوار للخرباء مدته يومان بشأن
إدماج النساء والشباب يف هذا االنتقال .وخالل الدورة اخلامسة
والستني للجنة وضع املرأة املعقودة يف آذار/مارس ،2021
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استضافت اليونيدو وفنلندا حدثا جانبيا تناول فيه املتكلمون
قيادة املرأة يف جمال الصناعات املحايدة مناخيا والصناعات
الدائرية.
تدريب المهنيين في قطاع المياه
في المغرب

كانت املياه وفرية يف املغرب يف املايض ،لكن البلد بات يواجه
ندرة يف املياه اآلن .ويعزى نقص املياه إىل اجلفاف واإلفراط يف
استخدامها واخنفاض نسب إعادة استعامل املياه وزيادة التوسع
احلرضي والتصنيع .ويفتقر  30يف املائة من املغاربة إىل إمكانية
احلصول عىل مياه الرشب النظيفة ،وال تعالج سوى نسبة  20يف

املائة من مياه الرصف الصيح املجمعة .وعىل الرغم من احلاجة
إىل اخلربة ،إال أن عددا قليال من املغاربة لدهيم تدريب يف
قطاع املياه.
ويعالج مرشوع  H2O Maghrebالذي يدعمه مرفق
اليونيدو لتنمية التعلم واملعرفة هذه املشكلة من خالل برنامج
ال تؤدى عليه رسوم دراسية مدته مخسة أشهر ويعد الشباب
املغريب للعمل يف جمال إدارة املياه الصناعية والبلدية .وقام
املرشوع بتدريب  94مغربيا ،ترتاوح أعامر  80يف املائة مهنم بني
 20و 24عاما ،ومتثل النساء ثالثة أرباعهم .ويجمع املهنج املعتمد
بني املعرفة النظرية واخلربة العملية ،مبا يف ذلك فرتة للتدريب
الداخيل .ويامرس الطالب التقنيات املستخدمة يف املختربات
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ويتعلمون تكنولوجيا األمتتة ويستخدمون الواقع االفرتايض
التكيفي من أجل تصور خماطر مكان العمل .وألن املهنج الدرايس
يأخذ شكل وحدات ،ميكن تصميمه خصيصا لتدريب مديري
املياه خارج املغرب.
وهذا املرشوع ،الذي متوله وكالة التنمية الدولية التابعة
للواليات املتحدة ،هو عبارة عن رشاكة بني القطاعني العام
واخلاص و ،EON Realityوهي رشكة تابعة للواليات املتحدة
األمريكية ،والرشكة األملانية ،FESTO Didactic
اليت ساعدت يف جتهزي مركز التدريب التابع ملرشوع
 Maghreb H2Oداخل املكتب الوطين للكهرباء
فيديو:
مواجهة
التحدي
واملاء الصالح للرشب يف الرباط .ومن بني املجموعتني
المتعلق
بالمياه
األوليني من املتدربني ،عرث  76يف املائة عىل عمل،
وعزا  91يف املائة من هؤالء توظيفهم إىل التدريب الذي تلقوه
لدى .H2O Maghreb

األمن البشري وإعادة التأهيل
بعد األزمات
القضاء ع
الفقر

القضاء التام
ع الجوع

المساواة  
ب

الجنس

وابتكار
الصناعة
والهياكل 
اساسية

السم والعدل
والمؤسسات
القوية

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

إن أكرث الناس ضعفا يف العالم هم األقل استعدادا ملواجهة
الكوارث الطبيعية واالضطرابات السياسية واألمراض ،واألقل
قدرة عىل التعايف من هذه االضطرابات .ويف العقد املايض،
تسببت الزناعات املسلحة والفقر وانعدام األمن الغذايئ
واإلرهاب وتغري املناخ يف مغادرة ماليني األشخاص لبلداهنم
األصلية .ومعظم املهاجرين والالجئني ينتمون إىل أفقر فئات
السكان يف العالم.
ومع خروج املجتمعات املحلية من األزمات ،متتلك
املنشآت الصغرى والصغرية مفاتيح التقدم االجتامعي
واالقتصادي .وتدعم اليونيدو تأسيس مثل هذه املنشآت من
خالل تعزيز نظم التدريب املهين اليت تغذي ثقافة تنظيم
املشاريع .كام أهنا تقوم بتحديث الهياكل األساسية وتوفري
املعدات احلديثة .وتتعاون اليونيدو مع القطاع اخلاص يف وضع
برامج للتدريب التقين واملهين قامئة عىل املنشآت.
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وتساعد املنظمة ،من خالل عملها عىل تعزيز وتطوير
األنشطة اإلنتاجية ،يف إقامة العدالة والتامسك االجتامعيني ،مما
يوفر األساس ملجتمعات مستقرة ويتيح حتقيق خطة عام .2030
مساعدة صغار المزارعين المالك السودانيين على
تطوير األعمال التجارية والحصول على القروض

يعترب ما يقرب من نصف سكان السودان فقراء ،كام أن نسبة
البطالة مرتفعة يف أوساط الشباب .وتتمتع سالسل القيمة
الزراعية بإمكانات عالية لتحفزي النمو وتعزيز األمن الغذايئ
لهؤالء السكان .بيد أن أصحاب املنشآت الزراعية الصغرى
مقصيني من التمويل
والصغرية ،وال سيام النساء ،جيدون أنفسهم ِ
الذي حيتاجون إليه من أجل حتسني أعاملهم التجارية وتوسيعها.
وبتمويل من إيطاليا وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،يرست
اليونيدو تقديم قروض صغرية ل 1 500من صغار املزارعني
املالك يف والية كسال .واستنادا إىل إرشادات خرباء اليونيدو،
اعتمد هؤالء املزارعون تكنولوجيات جديدة ،وحسنوا ممارساهتم
التجارية وجودة املحاصيل ،وخلقوا أكرث من  1 100من فرص
العمل .ومتكنوا من رفع األسعار بعد حتسني مستوى جودة السمسم
والبصل والعلف واحلمص .وفاقت أرباحهم بنسبة  66يف املائة
يف املتوسط أرباح املزارعني غري املشاركني يف املرشوع.
َ
كام أنشأت اليونيدو جلنة تنمية مهارات تنظيم املشاريع ،اليت
قدمت قروضا إىل  101من النساء وخلقت  321فرصة عمل،
ومركز تنظيم املشاريع يف جامعة كسال الذي يواصل هذا
التعاون اإلناميئ.

“

بفضل مرشوع اليونيدو ،حصلت عىل قرض من
مؤسسة مالية رسمية ألول مرة يف حيايت .وأنا فخور ألنين
سددت القرض بكامله .وأنا اآلن أسعى إىل احلصول عىل
قروض جديدة من أجل توسيع نطاق عميل.
شعيب صالح حممد أبكر ،مزارع
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تعزيز االعتماد على الذات في إقليم
كردستان العراق

وصلت نسبة الفقر إىل  15يف املائة يف إقليم كردستان العراق ،مما
أثر عىل كل من املجتمعات املحلية املضيفة وحنو 230 000
الئج سوري يعيشون هناك .وتبلغ معدالت بطالة الشباب
 69يف املائة بني النساء و 24يف املائة بني الرجال.
وبتمويل من النمسا ،قدمت اليونيدو تدريبا عىل تنظيم
املشاريع وجتهزي املنتجات الزراعية يف حمافظة دهوك يف شامل
العراق .وساعدت املنظمة  49شخصا عىل تأسيس منشآت
صغرى ووجهت  30مالكا يف جمال توسيع نطاق األعامل
التجارية الصغرية .ووفر هؤالء املستفيدون فرص عمل ل156

شخصا إىل جانب الفرص اليت وفروها ألنفسهم .وإضافة إىل
ذلك ،عملت اليونيدو مع  21مدرسا ومسؤوال حكوميا من أجل
تنفيذ برناجمها ملناهج تدريس تنظيم املشاريع يف املدارس املهنية
اليت ختدم  800طالب.
ومن أجل بناء التامسك االجتامعي ،كفل املرشوع أن يكون
من بني املشاركني  70يف املائة من أفراد املجتمع املحيل املضيف
و 30يف املائة من املرشدين والالجئني .وكان أربعة من كل عرشة
من الذين تلقوا املساعدة من النساء ،وكان نصفهم تقريبا ممن
ترتاوح أعامرهم بني  18و 35عاما .وشاهناز عبد الرزاق من بني
منظيم املشاريع اجلدد هؤالء ،وقد افتتحت خمزبا صغريا يف خميم
بردرش .وخالل دورة الحتضان األعامل مدهتا  15يوما ،قامت
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بتقييم السوق وأعدت مزيانية .ويساعدها املخزب يف إعالة أطفالها
السبعة وهي تقدم ملحة عن وطهنا السوري لبعض سكان املخيم
البالغ عددهم  14 000نسمة.
تحسين جودة األسماك في جنوب السودان

من شأن توسيع نطاق األنشطة املتعلقة بصيد األسامك يف جنوب
السودان أن يسمح لألسامك اليت تصطاد يف والية أعايل النيل
بلعب دور رئييس يف التنمية االقتصادية واألمن الغذايئ للبلد.
ومع ذلك ،فقد استزنفت احلرب واالضطرابات خزائن احلكومة،
كام أن البنية التحتية ضعيفة .ويذهب ما يصل إىل نصف
األسامك املصطادة مع النفايات.
وقد بدأت اليونيدو يف حتسني سبل العيش يف املجتمع املحيل
الهام القائم عىل الصيد يف هنر النيل يف تركاكا ،شامل جوبا.
وتلقى أكرث من  1 300من الصيادين تدريبا عىل املناولة
والتجهزي يف مرحلة ما بعد الصيد .وبتمويل من كندا ،استثمرت
املنظمة مليوين دوالر يف الهياكل األساسية ،مبا يف ذلك موقع
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هبوط لقوارب الصيد اليت توفر الطاقة الشمسية واجلليد.
وزادت كمية األسامك الطازجة املبيعة يف األسواق املسهتدفة
بنسبة  56يف املائة ،وارتفعت األسعار بنسبة  28يف املائة.
وعندما َّزود املرشوع الصيادين بأفران تدخني جديدة،
ارتفعت قيمة األسامك املدخنة بنسبة  86يف املائة .ودفع ذلك
التجار إىل تكثيف زياراهتم ملخيامت الصيد املوجودة يف املنطقة
والبالغ عددها  36خميام .وشهد دخل الصيادين طفرة بلغت
 30إىل  40يف املائة .وتقلص انعدام األمن الغذايئ .ومن بني
املسهتلكني الذين شملهم االستقصاء ،أفاد  80يف املائة مهنم بأهنم
تناولوا طعاما أكرث تنوعا وتغذية مقارنة بفرتة ما قبل
بدء املرشوع.

“

حنن جنين املزيد من املال اآلن ،مما يسمح يل
ولعائليت بتوفريه .نود رشاء بعض املاعز وربام بقرة .لم يكن
بوسعنا القيام بذلك من قبل.
أبراهام بيتيا بويا ،صياد ،مقاطعة تركاكا
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"مشروعي" يرشد التونسيين في إنشاء مشاريع جديدة

ظلت هنيل ناصفة عاطلة عن العمل ملدة عامني بعد احلصول عىل
شهادة يف الهندسة يف تونس .ووجدت نفسها من بني  40يف املائة
من خرييج اجلامعات اجلدد يف تونس الذين يتعذر علهيم العثور
عىل عمل" .كانت تلك أصعب سنتني يف حيايت" ،تتذكر ناصفي.
ثم قررت اآلنسة ناصفي أن تبدأ مرشوعها اخلاص واكتشفت
"مرشوعي" من خالل مركز األعامل املوجود يف مدينهتا األم.
ومن خالل "مرشوعي" ،تعزز اليونيدو عقلية تنظيم املشاريع
وتعد الشباب ملستقبل العمل يف إطار االقتصاد الرقيم .وتوفر
اليونيدو ،استنادا إىل خربهتا الواسعة يف جمال دعم إنشاء ونمو
املنشآت اجلديدة ،التدريب والتعليم التقنيني املصممني حسب
االحتياجات ،وتربط بني املشاركني ودورات األعامل اليت تقدمها
مبادرة ( HP LIFEرشكة هيوليت باكارد).
وقد ساعدت الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص عدة
آالف من الشباب التونسيني مثل اآلنسة ناصفي عىل إطالق
منشآت صغرية ومتوسطة أو توسيع األعامل التجارية القامئة،
وخلق فرص عمل ألنفسهم ولآلخرين .وخالل السنوات اخلمس
املاضية ،وفرت الرشكات املدعومة من "مرشوعي" أكرث من
 5 400فرصة عمل جديدة بدوام كامل يف بلد تبلغ نسبة البطالة
فيه  18يف املائة بشكل عام ،و 35يف املائة يف أوساط الشباب.
ويأيت التمويل من اليونيدو ومؤسسة  HPوإيطاليا ووكالة التنمية
الدولية التابعة للواليات املتحدة.

وبالنسبة لآلنسة ناصفي ،كانت اخلطوة األوىل هي متابعة
دورات  HP LIFEالتعليمية عرب اإلنرتنت .وتغطي الدورات
العملية البالغ عددها  32مواضيع مثل التمويل والعمليات
والتسويق واالتصاالت .وساعد "مرشوعي"  8 800من الشباب
والنساء التونسيني عىل تعلم األعامل التجارية وتعزيز مهارات
تكنولوجيا املعلومات من خالل مبادرة .HP LIFE
وعىل غرار املشاركني اآلخرين يف املرشوع ،حرضت اآلنسة
ناصفي بعد ذلك حلقات عمل باحلضور الشخيص ،وأعدت خطة
عمل ،وجرى ربطها مبدرب ومرشد من اليونيدو" .كان يشجعين
عىل امليض قدما كلام شعرت بالرغبة يف االستسالم" ،تقول اآلنسة
ناصفي .وهي ترشف اآلن ،يف رشكهتا اجلديدة ،عىل فريق مكون
من سبعة أشخاص يقدمون التدريب الشخيص واملهين وبناء
َّ
الفريق وتدريب مونتيسوري ( .)Montessoriوعندما قلت
االجتامعات باحلضور الشخيص بسبب أزمة كوفيد ،19-خدمت
املشاورات والندوات املعقودة عرب اإلنرتنت ما بني  100و160
من املشاركني كل شهر ،مبا يف ذلك العمالء الدوليون.
كام ساعد املرشوع يف إعداد طالب اجلامعات للعمل أو
تنظيم املشاريع من خالل تقديم توجهيات ألساتذهتم بشأن كيفية
دمج دورات  HP LIFEالتعليمية ضمن مناهج تدريس األعامل
التجارية .وقد حرض أكرث من  200معلم يف تونس ورشات عمل
"مرشوعي" هذه.
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إﻃﻼق  615ﻣﻨﺸﺄة ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻮﺳﻴﻊ  100ﻣﻨﺸﺄة ﺻﻐﻴﺮة

ﺗﻬﻴﺌﺔ  5 500ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳉﺪﻳﺪة ﺑﺪوام ﻛﺎﻣﻞ

ﺗﺪرﻳﺐ  200ﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ إدراج
ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻟﺪراﺳﻴﺔ

ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺮوع
ﻣﻦ
 4ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت
إﻟﻰ  14ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ 2

وانطلق "مرشوعي" يف عام  2013يف أربع حمافظات ذات
نسبة بطالة عالية يف صفوف الشباب .وقد وسع اآلن نطاقه
من أجل خدمة الشباب يف  14من أصل  24حمافظة يف هذا
البلد .وقام خرباء املرشوع بتوجيه مصميم الويب ومستشاري
التسويق ومنتيج األطعمة ،مبا يف ذلك الشوكوالتة وسكر التمر
العضوي والسبريولينا والعصائر .وقد قدموا تدريبات للمشاركني
الذين تصنع رشكاهتم األثاث واجليزن واألسمدة العضوية والزيوت
األساسية املقطرة من الزهور التونسية.
والعديد من الرشكات اليت يدعمها "مرشوعي" زراعية.
ويف عايم  2020و ،2021كانت أكرث من  60يف املائة من
الوظائف اليت يولدها املرشوع بدوام كامل متاحة يف األعامل
التجارية الزراعية وغريها من األنشطة الصناعية.
فعىل سبيل املثال ،كانت هيفاء خلفاوي مطورة برامج
ُ
مهتمة برتبية املاشية وألهمت لتغري حياهتا املهنية .ويف
موقع
عام  ،2018فازت مبسابقة شارك يف رعايهتا
إلكتروني:
َّ
"مشروعي"
"مرشوعي" ،مما أهلها للحصول عىل اإلرشاد .وعرفها

"مرشوعي" عىل خبري يف املاشية قدم لها النصح أثناء تطويرها
لتطبيق للهاتف املحمول خاص مبزارعي األلبان.
وحىت اآلن ،اعتمدت  50مزرعة لأللبان تطبيقها للهاتف
املحمول من أجل مراقبة رفاهية حيواناهتا .وهذا يزيد من األرباح
ثان ملصانع
ويخفف عبء العمل عىل املزارعني .ويسمح تطبيق ٍ
الكريامت واأللبان بتتبع منتجاهتا .وكانت اآلنسة خلفاوي تستعد
لتوسيع أعاملها يف أوائل عام  2022باالنتقال من توظيف
 7أشخاص إىل  11شخصا 5 ،مهنم من النساء .وهي هتدف إىل
تسويق تطبيقهيا يف أماكن أخرى يف أفريقيا.
ويشكل "مرشوعي" جزءا من جهد أوسع نطاقا تبذله اليونيدو
هبدف تعليم الشباب املهارات الرقمية وتعزيز تنظيم املشاريع
وزيادة فرص العمل .وتعمل املنظمة ،يف إطار رشاكهتا الطويلة
األمد مع رشكة  ،HPعىل متكني الشباب يف ليبيا واملغرب ونيجرييا.

“

أود أن أقول للشباب احبثوا عام أنتم شغوفون به.
مارسوا أعامال جتارية تثري اهتاممكم .أيهتا النساء ،ال ختفن
من العمل يف جماالت غري تقليدية مثل الزراعة .وال
تتوقفن عن التعلم ،فهو مفتاح النجاح.
هيفاء خلفاوي ،مطورة تطبيق Smart Farm app

 22تقرير اليونيدو السنوي 2021

ُ
برنامج الشراكة القطرية
بدأ تشغيل برنامج الرشاكة القطرية ألول مرة يف عام  .2014وشملت املرحلة التجريبية من هذا الربنامج كال من إثيوبيا
ُ
وبريو وقريغزيستان والسنغال وكمبوديا واملغرب .وتوسعت حافظة برنامج الرشاكة القطرية تدريجيا لتشمل مجهورية
ُ
تزنانيا املتحدة ورواندا وزامبيا وكوت ديفوار ومرص .ويف عام  ،2021أصبحت نيجرييا أحدث برنامج رشاكة قطرية
معتمد ألغراض التنمية .وسيتوسع الربنامج يف املستقبل تدريجيا ليشمل بلدانا إضافية.

السمات الرئيسية

الملكية
الوطنية

شراكة مع أصحاب
مصلحة متعددين

قطاعات ومجاالت
صناعية ذات أولوية

تيسير استثمار القطاعين
العام والخاص

التنفيذ

اإلطار
التحليلي

األثر على
مستوى البرامج

معتمد ألغراض التنمية

كمبوديا

مصر

إثيوبيا

الوضع في عام 2021

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

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

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

المغرب

بيرو

السنغال

زامبيا

نيجير يا

مجاالت التركيز :إنشاء مناطق
صناعية • األعمال التجارية
الزراعية • قطاع الطاقة • االقتصاد
الدائري • الثورة الصناعية الرابعة •
التجارة اإللكترونية

مجاالت التركيز :الجودة
واالبتكار • تطوير سالسل
القيمة والمنشآت • إنشاء
المجمعات والمناطق الصناعية
المستدامة • كفاءة استخدام
الموارد الصناعية والطاقة،
ومصادر الطاقة المتجددة

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

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

ستعمل الحكومة واليونيدو معا
من أجل وضع برنامج جديد لدعم
األهداف الصناعية واإلنمائية للبلد.

ُ
برنامج للشراكة القطرية
أطلق بمبادرة ذاتية

البرمجة

كوت ديفوار

قيرغيزستان

رواندا

جمهورية تنزانيا المتحدة

كينيا

مجاالت التركيز :تنمية رأس
المال البشري ،بما في ذلك الثورة
الصناعية الرابعة ،ونوع
الجنس • االستثمار والتمويل • إدارة
المناطق الصناعية وتعزيزها •
تطوير سالسل القيمة الزراعية
والصناعية • االقتصاد الدائري
والطاقة المستدامة • تطوير
سالسل القيمة اإلقليمية

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

مجاالت التركيز :تجهيز األغذية
الزراعية :إنشاء مجمعات زراعية
وصناعية متكاملة • تنمية سالسل
قيمة الثروة الحيوانية • المالبس •
الثورة الصناعية الرابعة

مجاالت التركيز :تجري صياغة
قطاعات ومجاالت التركيز بما
يتماىش مع خطة التنمية
الوطنية ،تحت قيادة الحكومة
وبالتشاور مع الشركاء اإلنمائيين

تقود الحكومة تنفيذ برنامج
ُ
الشراكة القطرية المطلق بمبادرة
ذاتية في كينيا ،بدعم استشاري
وتقين من اليونيدو ،استنادا إلى
أفضل الممارسات اليت تتبعها
ُ
برامج الشراكة القطرية.

تحقيق الرخاء المشترك
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ويواصل الربنامج ،بوصفه هنجا مصمام حسب االحتياجات
ومتكامال يرتكز عىل الرشاكات ،تقديم املساعدة التقنية
واخلدمات التحليلية واالستشارية وخدمات التعبئة يف إطار
حمفل جامع ،مما يسهم يف جهود التعايف االجتامعي واالقتصادي.
ومن خالل تيسري جتميع املوارد واإلجراءات املنسقة
واملبادرات املشرتكة ،يلعب برنامج الرشاكة القطرية أيضا
دورا رئيسيا فيام تبذلها منظومة األمم املتحدة اإلنامئية من جهود
مجاعية عىل املستوى القطري من أجل الهنوض بأهداف التنمية
املستدامة ،بدعم من منسقي األمم املتحدة املقيمني.
وال تزال امللكية والقيادة الوطنيتان من السامت األساسية
ُ
لربنامج الرشاكة القطرية.
وشملت املعالم البارزة يف عام  2021عقد كمبوديا
اجتامعها األول لهيئة التنسيق الوطنية الرفيعة املستوى املشرتكة
ُ
بني الوزارات التابعة لربنامج الرشاكة القطرية ،وبدأت مرص
وزامبيا رسميا مرحلة تنفيذ هذا الربنامج بعد توقيع حكومتهيام
ُ
لوثيقة برنامج الرشاكة القطرية.
ويف شباط/فرباير ،نظمت اليونيدو دورهتا األوىل للتعلم
من األقران لفائدة املمثلني الرفيعي املستوى لبلدان برنامج
ُ
الرشاكة القطرية واملهتمني بنموذج هذا الربنامج .وشكلت
ورشة العمل استجابة للرغبة يف تبادل اخلربات .وركزت عىل
التنسيق بني أصحاب املصلحة ،والرشاكة وتعبئة املوارد،
وإنشاء املجمعات الصناعية باعتبارها مفتاح الهنوض بالتنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف إطار برنامج الرشاكة
ُ
ُ
القطرية .كام تدعم اليونيدو برنامج الرشاكة القطرية الذي
أطلق مببادرة ذاتية يف كينيا استنادا إىل أفضل املامرسات من
هذا النوع.

ووفر املنتدى الثامن للتنمية الصناعية الشاملة للجميع
واملستدامة منربا ملناقشة كيف أن الهنج القامئة عىل تعدد
أصحاب املصلحة ،مثل برنامج الرشاكة القطرية ،حتفز التعايف
االجتامعي واالقتصادي وتساهم يف جهود البلدان الرامية إىل
إعادة البناء بشكل أفضل يف أعقاب جاحئة كوفيد .19-ومجع
هذا املنتدى بني ممثلني حكوميني رفيعي املستوى من البلدان
اليت لدهيا برامج للرشاكة القطرية لكي يعرضوا
جتاربهم املبارشة والدروس املستفادة ،فضال
عن رشكاء من منظومة األمم املتحدة اإلنامئية،
الموقع الشبكي
واملؤسسات املالية ،وغريها من أصحاب
لبرنامج الشراكة
املصلحة ،بغية تبادل وجهات نظرهم.
القطرية

4
النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
تهدد أوجه عدم املساواة وانعدام اليقني على الصعيد اجليوسيايس والتجاري ،والتغري التكنولويج السريع االستقرار
االقتصادي العاليم .وتعمل اليوني�دو على التصدي لهذه املخاطر من خالل بن�اء املهارات التجارية والقدرات
التكنولوجية من أجل إجياد فرص جديدة وتقليص الفجوة الرقميةَّ .
وتوسع القدرات التجارية من خالل برامج
ترفع اإلنت�اجية وتيسر نقل التكنولوجيا وتتيح الوصول على حنو أفضل إىل األسواق العاملية .وتعزز اليوني�دو بيئ�ة
مالئمة ملنظيم املشاريع من أجل اجتذاب املستثمرين .كما تقدم املنظمة املشورة يف مجال السياسات إىل احلكومات
واملؤسسات بشأن إرساء األطر التنظيمية وتساعدها على االمتث�ال للمعايري الرامية إىل تعزيز القدرة التن�افسية.
ُ
ويزود هذا الدعم الشامل الناس باملعارف واملهارات الالزمة ويطلق نهجا إقليمية لتقاسم املوارد ،مما يساعد البلدان
النامية على حتقيق حتوالت حاسمة.
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االستثمار والتكنولوجيا وتنمية المنشآت
الصغيرة والمتوسطة
القضاء ع
الفقر

القضاء التام
ع الجوع

استهك
وانتاج
المسؤون

وابتكار
الصناعة
والهياكل 
اساسية

عقد 
ال اكات
اهداف
لتحقيق

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة

اﻷوﻧﻜﺘﺎد
Empowered lives.
Resilient nations.

إن ازدهار املنشآت الصغرية واملتوسطة أمر بالغ األهمية يف حتقيق
الرخاء يف البلدان النامية واملتوسطة الدخل ،حيث توفر هذه
املنشآت غالبية فرص العمل اليت ُتوفر ومتثل العمود الفقري
لالقتصاد .وقد انضافت أزمة كوفيد 19-إىل التحديات اإلنامئية
من خالل االضطرابات اليت تعرفها تدفقات التجارة واالستثامر
ومن خالل تغيري أنامط اإلنتاج وسالسل القيمة والتجارة القامئة.
وتشجع اليونيدو الرشاكات عىل مستوى الرشكات
واملؤسسات وعىل املستوى السيايس من أجل دعم البلدان النامية
يف اجتذاب االستثامرات ونقل التكنولوجيا .وتقدم املنظمة برامج
تدريبية مصممة حسب االحتياجات هبدف زيادة اإلنتاجية

والكفاءة يف أوساط املنشآت الصغرية واملتوسطة ومساعدهتا عىل
وضع مقرتحات ملشاريع استثامرية بالغة األهمية هبدف الوصول
إىل سالسل القيمة العاملية .كام أهنا تشجع الرقمنة ،وتقاسم
املوارد ،وتنسيق السياسات ،والتوفيق بني االستثامر والتكنولوجيا
بالتعاون الوثيق مع جمموعة متنوعة من الرشكاء يف هذا املجال.
ويساعد اعتامد التكنولوجيا والوصول إىل املستثمرين
املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل مواكبة االجتاهات الصناعية
الدولية .وتيرس اليونيدو ذلك بسبل عديدة مهنا مكاتب ترويج
االستثامر والتكنولوجيا التابعة لها واملوجودة يف مثانية بلدان هي:
االحتاد الرويس ،أملانيا ،إيطاليا ،البحرين ،مجهورية كوريا ،الصني،
نيجرييا ،اليابان.
ويف عام  ،2021استمر دعم اليونيدو للمنشآت الصغرية
واملتوسطة واملنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة من خالل
اتباع الهنج التدرييج لربنامج التعايف الصناعي من جاحئة
كوفيد 19-عىل النحو املبني يف الوثيقة التوجهيية حول التصدي
ألزمة جاحئة كوفيد 19-من خالل سبل حتقيق استمرارية
األعامل والتعايف (Responding to the COVID-19 Crisis
.)– Pathway to Business Continuity & Recovery
ومن األمثلة عىل دعم تعايف املنشآت الصغرى والصغرية
واملتوسطة من أزمة كوفيد 19-رفع مستوى إنتاج معدات احلامية
الشخصية يف نيجرييا ومرشوع متوله سويرسا يف كمبوديا يف قطاع
األعامل التجارية الزراعية والسياحة.

تقرير التنمية الصناعية لعام 2022
أطلقت اليونيدو طبعة عام  2022من تقريرها الرئييس عن
التنمية الصناعية خالل املؤمتر العام يف  1كانون األول/
ديسمرب  .2021وحتت عنوان "مستقبل التصنيع يف عالم
ما بعد اجلاحئة" ،يقدم التقرير أدلة جديدة عىل تأثري جاحئة
كوفيد 19-عىل التنمية الصناعية وعىل اآلفاق يف السنوات
القادمة .وتتمثل إحدى النتاجئ الرئيسية يف أن القدرات
الصناعية عامل رئييس من عوامل القدرة عىل الصمود.
فالقطاع الصناعي لم يواصل توفري فرص العمل وتوليد الدخل
خالل اجلاحئة فحسب ،بل إنه ضمن أيضا وصول السكان
يف مجيع أحناء العالم عىل حنو مستمر إىل السلع واخلدمات

األساسية ،مبا يف ذلك األغذية واملعدات الطبية واملنتجات
الصيدالنية .ويكشف التقرير أن البلدان ذات القدرات
التصنيعية األقوى والقطاعات الصناعية األكرث تنوعا متكنت
من جتنب اآلثار االقتصادية والصحية جلاحئة كوفيد19-
أفضل من نظرياهتا .وأعادت النتاجئ تأكيد الدور املركزي
للهدف  9من أهداف التنمية املستدامة يف
حتقيق خطة التنمية املستدامة لعام .2030
Publication:
Industrial
Development
Report 2022

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية

مسابقة تكرم المبتكرين في مجال
التكنولوجيا النظيفة
يف الوقت الذي يواجه فيه العالم آثار تغري املناخ املزتايدة الوضوح يف
عام  ،2021أطلقت شبكة مكاتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا
دعوة اليونيدو العاملية الثانية .وكان باب املشاركة يف املسابقة
العاملية ،اليت أطلقها مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف
أملانيا ،مفتوحا أمام مطوري احللول اجلديدة يف جمال التكنولوجيا
النظيفة واإلدارة املستدامة لألرايض .وتنافست مؤسسات القطاع
اخلاص ضمن أربع فئات .وكان الهدف من املسابقة هو استبانة
التكنولوجيات اليت تعالج آثار تغري املناخ وتسهم يف التنمية
االقتصادية املستدامة والشاملة للجميع.
واجتذبت املسابقة َ 294
مشاركة من  71بلدا،
ومثلت املشاركات املقدمة من الرشكات اليت تقودها
النساء الثلث .ودعي الفائزون إىل املشاركة يف
ملخص :دعوة
اليونيدو
العالمية
حدث جانيب يف مؤمتر األمم املتحدة لتغري املناخ
لعام 2021
يف عام .2021

“

إن االطالع عىل قامئة االختيار األولية
للدعوة العاملية لعام  2021يف الفرتة اليت تسبق مؤمتر
األطراف  26كان مصدر نشاط حقيقي .وهو يبني مرة
أخرى أن احللول موجودة وهي تنفذ بالفعل .وكانت
فرصة االلتقاء باألشخاص الذين بذلوا جهدا للتوصل
إىل حلول للتحدي املنايخ مبثابة منبع للتفاؤل.
أندريا كامبونوغارا ،اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،
عضو جلنة حتكيم دعوة اليونيدو العاملية لعام 2021
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المقترحات الفائزة في الدعوة العالمية
تستخدم شركة  RUNWITHIT Syntheticsالذكاء االصطناعي
من أجل القيام بمحاكاة رقمية للمدن والمناطق،

مما يسمح لصانعي القرار باختبار السياسات والتقنيات
والحلول المتعلقة بالهياكل األساسية في بيئة افتراضية
"."in silico

وتتبع شركة  Betteriesنهج االقتصاد الدائري لتخزين
الطاقة عن طريق منح بطاريات السيارات الكهربائية
عمرا ثانيا ،من خالل أنظمة تركيبية يمكن استخدامها
خارج الشبكة.

وتدعم شركة  Polycareالبناء المستدام والدائري من خالل
لبنات البناء المصنوعة من الخرسانة المصنوعة من البوليمرات
ذات الرمال الرديئة أو النفايات المعالجة ومن ثاليث إفتاالت
البوليئيثيلين ( )PETالمعاد تدويره ،وهو راتنج بالستيكي شائع
يستخدم في التغليف.
وتجمع شركة  Zhejiang Chint New Energy Developmentبين
توليد الطاقة الخضراء في الصحراء والتحكم في الرمال وإصالحها
بيئيا في مشروع كوبوكي للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي
يعمل بقدرة  310ميغاواط.

معهد مشترك في شنغهاي لتعزيز
التكنولوجيات النظيفة
يتطلب التكامل عرب احلدود وإعادة الهيكلة الرسيعة للصناعة يف
مجيع أحناء العالم من املنشآت الصغرية واملتوسطة استبانة واستخدام
تكنولوجيات مستدامة جديدة .ومن أجل تلبية هذه احلاجة،
أبرم مكتب ترويج االستثامر والتكنولوجيا يف شنغهاي رشاكة مع
جامعة شنغهاي جياو تونغ من أجل إنشاء معهد البحوث املشرتك
بشأن النمو األخرض بغرض استبانة التكنولوجيات املستدامة وتعزيز
نرشها عرب احلدود.
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وتعزز منصة املعهد تبادل املعارف والتعاون يف جمال النمو
األخرض والتقنيات املبتكرة من خالل املبادرة العاملية للتعاون
الصناعي واملبتكر يف جمال التكنولوجيا .وتربط املبادرة رشكات
التكنولوجيا الصينية والدولية بالدول النامية واملتقدمة ،وتستبني
املستثمرين وتدعم الرشكات عند دخولها األسواق وتوسيع نطاقها.
وحىت اآلن ،يدعم املعهد  97منشأة يف فئات تشمل الطب والصحة
والنمو األخرض واإلنتاج الرقيم املتقدم .وتشمل ابتكارات الرشكات
التقنيات اليت متكن من استعادة الطاقة يف مراكز البيانات،
ومعاجلة تلوث الرتبة باملعادن الثقيلة ،ومراقبة ديناميكيات اجلهاز
الهضيم باستخدام بطاقات حتديد الرتددات الالسلكية.

القدرات التنافسية التجارية
ومسؤولية الشركات
القضاء ع
الفقر

القضاء التام
ع الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

العمل الئق
ونمو اقتصاد

وابتكار
الصناعة
والهياكل 
اساسية

استهك
وانتاج
المسؤون

عقد 
ال اكات
اهداف
لتحقيق

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:
اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة

اﻷوﻧﻜﺘﺎد

Empowered lives.
Resilient nations.

ينطوي بيع املنتجات والتجارة فهيا يف األسواق اإلقليمية والعاملية
عىل إمكانية حتقيق النمو االقتصادي واحلد من الفقر يف البلدان
النامية عن طريق توليد فرص العمل والدخل يف املناطق الريفية
واحلرضية .بيد أنه يتعني عىل الرشكات أن تؤكد للمشرتين
واملستعملني والسلطات أن منتجاهتا متتثل للمعايري اليت وضعهتا
احلكومات والرشكات عرب الوطنية.
وتؤدي اليونيدو دورا حاسام يف تدويل املنشآت وقدرهتا
التنافسية من خالل مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل
إثبات أهليهتا لدخول األسواق األجنبية .وتستخدم املنظمة
طائفة واسعة من الربامج واخلدمات من أجل توجيه احلكومات
والصناعات واملؤسسات يف إنشاء نظم جيدة للهياكل األساسية.
وهي تساعدهم عىل تطوير السياسات واملامرسات واألطر القانونية
والتنظيمية اليت تدعم السلع واخلدمات والعمليات العالية اجلودة
واآلمنة والسليمة بيئيا .ويساعد تدريب اليونيدو املنشآت الصغرية

واملتوسطة عىل االرتقاء بالتكنولوجيا ومجع ونرش املعلومات املتعلقة
حبالة السوق.
وباالشرتاك مع رشكاء من القطاعني العام واخلاص واألوساط
األكادميية واملنظامت الوطنية والدولية ،تعزز اليونيدو املامرسات
اجليدة والقدرات املستدامة .كام أهنا تعزز التعاون العاليم يف وضع
املعايري والقياس وتطوير االمتثال عىل طول سالسل القيمة.
دليل جديد لدعم البلدان في بناء
أنظمة المختبرات

أكدت جاحئة كوفيد 19-الدور احليوي لقدرات االختبار يف
الصحة العامة ،وعىل نطاق أوسع ،لوجود نظام خمتربي قوي .وتدعم
البنية التحتية للمختربات التقدم التكنولويج والقدرة عىل التكيف
مع تغري املناخ وسالمة األغذية ،وهي ذات أهمية حيوية يف الوصول
إىل سالسل القيمة الدولية .ويتمثل أحد التحديات القامئة يف أن
البلدان اليت تسعى إىل تعزيز نظم املختربات قد هتدر املوارد عن غري

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
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القمة العالمية للصناعات التحويلية والتصنيع
عقدت القمة العاملية الرابعة للصناعات التحويلية والتصنيع
يف ترشين الثاين/نوفمرب  2021يف ديب .واشرتكت اليونيدو
واإلمارات العربية املتحدة يف رئاسة هذا احلدث الرفيع
املستوى املنظم حتت شعار "إعادة تشكيل املجتمعات :إعادة
توجيه الرقمنة من أجل الرخاء" .وشارك يف هذا احلدث الذي
نظم عىل مدى ستة أيام أكرث من  250متكلام عامليا ،من بيهنم
مخسة رؤساء دول ،وأربعة رؤساء كيانات تابعة لألمم املتحدة،
و 16وزيرا وممثال حكوميا ،وخرباء من  178بلدا .وسجل
أكرث من  16 000شخصا مشاركهتم يف القمة ،أزيد
من  3 170مهنم شاركوا باحلضور الشخيص.
وكنتيجة اسرتاتيجية طويلة األمد ،تدعم اليونيدو
مبادرة إرث القمة العاملية للصناعات التحويلية والتصنيع بعد
كل قمة .وحىت اآلن ،أطلقت أربع من هذه املبادرات،
مبا يف ذلك مبادرة االزدهار العاليم ( ،)2017وحتدي
الرئيس ( ،)2019ومبادرة السلسلة اخلرضاء (،)2020
واملركز العاليم للصناعات الطبية احليوية (.)2021

قصد عن طريق تكرار اخلدمات أو التسبب يف منافسة غري جمدية
بني املرافق.
وقد انضمت اليونيدو إىل الشبكة الدولية للبىن التحتية اخلاصة
بالنوعية من أجل استحداث أداة خاصة مبقرري السياسات الذين
يطورون نظام خمتربية .وبتمويل من االحتاد األورويب ،يساعد دليل
بشأن وضع وتنفيذ السياسات املختربية (Laboratory Policy:
) A guide to development and implementation
البلدان عىل إنشاء قدرات خمتربية مالمئة للغرض وفعالة وكفؤة.
ويصف الدليل أفضل املامرسات الدولية ويقدم املشورة بشأن
احلوكمة الرشيدة للبنية التحتية اخلاصة بالنوعية.
وقادت املنظمة التطبيق التجرييب للدليل يف السنغال .وقام
خبري وطين من خرباء اجلودة يف اليونيدو بتنسيق املناقشات هبدف
ُ
النظر يف طائفة األنشطة املختربية املنفذة عىل نطاق البلد .كام أعد
جرد للمختربات .واستنادا إىل املشاورات وحلقات العمل ،وضعت
السنغال سياسهتا الوطنية األوىل للمختربات ،وهي بصدد إعداد
خطة عمل حمددة التكاليف .ويمهد هذا العمل الطريق لتوسيع

كام أطلقت مبادرة عاملية حول السالمة الصناعية
يف املستقبل خالل القمة العاملية للصناعات
التحويلية والتصنيع لعام .2021
Website:
GMIS

نطاق املبادرة لتشمل أماكن أخرى من غرب أفريقيا وعرب القارة
األفريقية.
ويف منطقة البحر الكارييب ،تعمل اليونيدو مع املنظمة
اإلقليمية للمعايري واجلودة التابعة للجامعة الكاريبية من أجل وضع
سياسة للمختربات غري الطبية تصلح ألن تعتمدها أو تكيفها بلدان
منطقة البحر الكارييب .وقد بدأت املداوالت بشأن
السياسة العامة يف ثالثة بلدان ذات اقتصادات
خمتلفة األحجام جترب فهيا هذه السياسة ،وهي
دليل لوضع
أنتيغوا وبربودا وبلزي وترينيداد وتوباغو.

وتنفيذ السياسات
المختبرية

منصة جديدة توفر بيانات عن امتثال
المصدرين للمعايير المحددة

جيب عىل مصدري املنتجات الصناعية الغذائية وغري الغذائية
االمتثال للواحئ التنظيمية واملعايري الفنية ،اليت تتطور باستمرار.
ُوترفض الصادرات من البلدان النامية أحيانا لعدم استيفاهئا
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إطالق مبادرة الصناعات الصحية
أدت االضطرابات البعيدة املدى اليت عرفهتا سالسل التوريد
العاملية اخلاصة باملنتجات الصحية احلاسمة األهمية خالل
اجلاحئة املتواصلة والتحديات املستمرة القامئة فيام يتعلق
بإتاحة لقاحات كوفيد 19-يف مجيع أحناء البلدان النامية إىل
التأكيد من جديد عىل األهمية االسرتاتيجية لتوفري السلع
واخلدمات الطبية املتنوعة جغرافيا.
ومنذ عام  ،2006ما فتئت اليونيدو تدعم االحتاد
األفريقي يف جمال تطوير قطاع املستحرضات الصيدالنية،
وحتديدا هبدف التعجيل بتنفيذ اخلطة األفريقية لصنع
املستحرضات الصيدالنية من أجل أفريقيا .كام قامت اليونيدو
بوضع أدوات ،مهنا خرائط طريق إقليمية ووطنية لصناعة
املستحرضات الصيدالنية ،من أجل إحراز تقدم حنو االمتثال
التام للمعايري الدولية ملامرسات التصنيع اجليدة ،وكذلك
إرشادات بشأن تصنيع اللقاحات .ويف بداية اجلاحئة ،وحدت
اليونيدو ومنظمة الصحة العاملية جهودهام هبدف تعزيز توفري
معقامت اليدين واملطهرات ومعدات احلامية الشخصية املنتجة
حمليا يف أفريقيا.
وبناء عىل هذه التجربة ،وبتشجيع من الطلبات الواردة
من الدول األعضاء بشأن تعزيز سالسل القيمة اخلاصة
مبنتجات الرعاية الصحية ،مثل األدوية األساسية واللقاحات
ومعدات احلامية الشخصية ،أطلقت اليونيدو مبادرة عاملية
للصناعات الصحية يف عام  .2021والهدف املنشود هو

ملتطلبات السالمة واجلودة .ومع ذلك ،تواجه احلكومات الوطنية
مشكلة عندما تسعى إىل حتسني االمتثال :كيف ميكهنا معرفة
املنتجات اليت ترفض يف أغلب األحيان ،وسبب رفضها؟
وقد وضعت اليونيدو منصة إلكرتونية تساعد عىل اإلجابة
عىل هذين السؤالني .وحتدد هذه األداة اجلديدة اليت متولها سويرسا
واملخصصة لتحليل االمتثال للمعايري عرب اإلنرتنت املجاالت اليت
تشهد مشاكل وحتلل االجتاهات.
ويستند حتليل قدرة البلدان عىل االمتثال للمعايري التجارية
إىل املؤرشات الرئيسية اليت وضعهتا اليونيدو ،وهي معدل الرفض
النسيب ،ومعدل رفض الوحدة ،والعدد اإلمجايل للرفض ،وأسباب

مواصلة تعزيز مساهمة التنمية الصناعية يف الدول األعضاء يف
حتسني صحة سكاهنا ورفاههم.
وحتقيقا لهذه الغاية ،تعكف اليونيدو عىل وضع إطار
اسرتاتييج بالتشاور مع الدول األعضاء والرشكاء اإلنامئيني
الدوليني وممثيل القطاع اخلاص .وسيعالج الهنج املتوىخ
االختناقات اليت توجد عىل جانيب الطلب والعرض واليت
تعيق تنمية قطاع الصحة مع العمل عىل تعزيز البيئة التمكينية
الالزمة للتصنيع املحيل ملنتجات الرعاية الصحية العالية
اجلودة.

الرفض .ويمكن ملستخديم املنصة تصميم استفساراهتم حسب
االحتياجات عن طريق اختيار إعدادات حمددة ،مثل بلد التصدير،
وجمموعة املنتجات ،والسوق ،والعام الذي صدر فيه الرفض،
وأسبابه.
ويمكن للمستخدمني رؤية املعلومات عىل خريطة للعالم
ومقارنة كيفية أداء البلدان من حيث الوفاء باملعايري التجارية يف
سوق التصدير وحسب جمموعة املنتجات اليت خيتاروهنا .وعالوة
عىل ذلك ،تتيح املنصة للمستخدمني مقارنة وتقييم األداء بالتفصيل
من خالل رؤية مؤرشات الرفض الرئيسية.

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية

ويمكن لهذه التحليالت أن تساعد ليس فقط
مقرري السياسات والرشكاء احلكوميني ،بل أيضا
املنظامت اإلنامئية مثل اليونيدو نفسها .وتساعد
التقارير املنظمة عىل تصميم خدمات بناء القدرات
اليت تعطي األولوية للبلدان أو الصناعات اليت تواجه
حتديات كبرية من حيث االمتثال.

سان تويم وبرينسييب تعتمد
منهجا لتنظيم المشاريع
الخريطة
العالمية
لالمتثال
للمعايير

تنمية مهارات تنظيم المشاريع
القضاء ع
الفقر

القضاء التام
ع الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

التعليم
الجيد

المساواة  
ب

الجنس

العمل الئق
ونمو اقتصاد
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يؤدي تنظيم املشاريع دورا حاسام يف التنمية املستدامة والقضاء عىل
الفقر من خالل حتفزي النمو االقتصادي وهتيئة فرص العمل .ويمنح
إطار تنظيم املشاريع لألفراد الذي يقدمون عىل هذه املامرسة الفرصة
البتكار منتجات وخدمات جديدة ،ولالستفادة من الفرص
االقتصادية اجلديدة ،وتغيري طبيعة االقتصادات.
ومن خالل اسهتداف عوامل التغيري االقتصادي واالجتامعي
يف املستقبل ،هيدف برنامج اليونيدو اخلاص مبناهج تنظيم املشاريع
إىل تعزيز عقلية تنظيم املشاريع لدى الشباب قبل التحاقهم بسوق
العمل .ويقدم الربنامج مهنجا عمليا للمدارس الثانوية يبين مهارات
الشباب التجارية ويعزز ثقافة تنظيم املشاريع.
وقد ورد برنامج اليونيدو الطويل األمد ضمن
املامرسات اجليدة ألهداف التنمية املستدامة
لعام  .2021وتعرتف هذه اإلشارة بفعالية تكلفة
Website:
املناهج الدراسية واستدامهتا يف متكني الشباب
SDG good
practices
من املساعدة يف حتويل اقتصادات جمتمعاهتم
املحلية وبلداهنم.

شغلت سان تويم وبرينسييب املرتبة  135من بني  189دولة يف
مؤرش التنمية البرشية لربنامج األمم املتحدة اإلناميئ يف عام ،2020
ويتعذر عىل واحد من كل مخسة باحثني عن العمل ترتاوح أعامرهم
بني  15و 24عاما العثور عىل عمل .وملعاجلة هذا الوضع ،ميكن
برنامج مناهج تدريس تنظيم املشاريع الشباب من املشاركة يف
اقتصاد بلدهم.
ومن خالل العمل مع وزارة التعليم ،وبتمويل من سان تويم
وبرينسييب ،تساعد املنظمة هذا البلد عىل تنفيذ مهنج تدريس تنظيم
املشاريع عىل الصعيد الوطين .ويحرض حوايل  5 500طالب يف
الصفني  10و 11دروسا أسبوعية كجزء من الدورة اإللزامية اليت
تبلغ مدهتا عامني ،وهي متاحة اآلن يف مجيع املدارس الثانوية يف
البلد البالغ عددها .15
ويساعد هذا املهنج الدرايس الشباب عىل بناء الثقة من أجل
ممارسة مهن يف القطاع اخلاص .ويقوم كل طالب بإنشاء وتنفيذ
مرشوع جتاري ،انطالقا من استبانة الفرص إىل وضع املزيانية
واملبيعات .كام يزورون الرشكات املحلية.
"لقد حولين ختصص تنظيم املشاريع إىل مبدع" ،يقول الطالب
ألفارو ريال ،الذي يبيع األلعاب اإللكرتونية اليت يصنعها انطالقا من
األلعاب املعاد تدويرها واألجهزة الكهربائية التالفة اليت جيدها يف سلة
املهمالت .وهو يقول إن الدورة ساعدته عىل أن يصبح أكرث تنظيام.
وأسست الطالبة ديانا صوفيا ريتا رشكة جموهرات خاصة
باألزياء ،واقرتضت املال من والدهتا لرشاء أوىل املواد لصنع
املجوهرات .وقد سددت القرض لوالدهتا وهي مكتفية ذاتيا اآلن.
وهي تستخدم الدخل املتأيت من عملها لدفع الرسوم املدرسية ومثن
اللوازم املدرسية.

“

مع االنضباط الذي يفرضه تنظيم املشاريع،
ميكنين مساعدة الطالب عىل إخراج أفكارهم من الدرج
والعمل علهيا.
لويس دي كاسرتو ،مدرس يف املدرسة الثانوية الوطنية
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اليونيدو تساعد غانا على توسيع نطاق صادراتها ،من مستحضرات التجميل إلى الكاكاو
متثل املنشآت الصغرية واملتوسطة العمود الفقري لالقتصاد يف غانا.
فأكرث من نصف الغانيني العاملني لدهيم وظائف يف املنشآت
الصغرية واملتوسطة ،ويعمل الكثري مهنم بشكل غري رسيم .وبغية
تيسري التجارة ،تشارك غانا يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية.
ِّ
كمصدر غري مستغلة إىل حد كبري.
ومع ذلك ،ال تزال إمكانات البلد
فوفقا للهيئة الغانية لتشجيع الصادرات ،حيتمل أن يكون الدخل
غري املستغل من منتجات الكاكاو والكاجو وحدها قد بلغ ما
يقرب من  3باليني دوالر يف عام .2019
وتدعم اليونيدو برناجمني يعززان القدرة التنافسية ويزيدان
سبع من سالسل القيمة املختارة :يركز عنرص غانا يف
الصادرات يف ٍ
الربنامج العاليم للجودة واملعايري عىل الكاكاو والكاجو وزيت
النخيل ،بتمويل من سويرسا .ويعمل برنامج القدرة التنافسية لغرب
أفريقيا عىل املنهيوت (الكسافا) ومستحرضات التجميل واملاجنو
واألناناس ،بتمويل من االحتاد األورويب.
ويدعم الربناجمان معا املنشآت الصغرية واملتوسطة من
خالل إقامة روابط بني اجلهات الفاعلة يف سالسل القيمة ،واجلمع
بني منتيج املنتجات املتامثلة ،ودعم التنمية اخلفيضة الكربون،
والتمكني من االمتثال للمعايري الدولية ،وتقديم املشورة للمؤسسات
الوطنية اليت تدعم املنشآت الصغرية واملتوسطة ومتنحها الشهادات.
ربط الجهات الفاعلة في سالسل القيمة
باستخدام الهنج القائم عىل املجموعات يف أبورا ،غانا ،أفاد برنامج
القدرة التنافسية لغرب أفريقيا مزارعي املنهيوت وجمهزي املنهيوت
َّ
عىل حد سواء .وبي خرباء اليونيدو لـ 230مزارعا كيفية اختيار
أفضل األصناف وحتسني الزراعة والري والتخزين .ثم َّ
عرفوا
املزارعني عىل أحد جمهزي دقيق املنهيوت يف أبورا الذي كان يتنقل
مبركبته ملسافات طويلة من أجل العثور عىل جذور عالية اجلودة.
واآلن ،يشرتي هذا املجهز املنهيوت من املزارعني املحليني ،وقد عزز
هذا التعاون اإلنتاج واجلودة.
كام ربط الهنج القائم عىل جمموعات  60تعاونية للمزارعني يف
دودوا وسومانيا مبشرت جديد للامجنو الذي ينتجونه .فقد سعت مزرعة
 ،Hendy Farmsاململوكة لشقيقتني ،إىل احلصول عىل كميات
إضافية من املاجنو الستخدامه يف املنتجات ذات القيمة املضافة
مثل املرىب والصلصات احلارة وصلصات  .chutneyوقام الربنامج
بتدريب أعضاء التعاونيات عىل املامرسات الزراعية اجليدة وربطهم
مبزارع  ،Hendy Farmsاليت تشرتي اآلن مثارهم الناضجة جدا.

دعم  7سالسل قيمة
اعتماد مختبر واحد من جانب المعهد الوطين
األمريكي للمعايير
توسيع قدرة االختبار في
 11مختبرا
وضع  30معيارا جديدا لنوعية المنتجات
وسالمتها وتغليفها
تدريب  230مزارعا من أجل تحسين
زراعة المنيهوت

إطالع مزارعي المانجو المنتمين إلى  60تعاونية
على الممارسات الزراعية الجيدة

ووقعت مزارع  Hendy Farmsعقدا من الباطن مع الربنامج
واشرتت جمففا شمسيا للفواكه بقيمة  22 000يورو من شأنه أن
يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة وأن يرفع الطاقة اإلنتاجية من
 7أطنان إىل  100طن سنويا .ومن شأن هذا التوسع أن يوفر فرصا
للتصدير إىل البلدان املجاورة .ووقع الربنامج عقودا مماثلة من الباطن
مقابل 550 000يورو.
وفيام يتعلق باملجموعة اخلاصة مبستحرضات التجميل ،نظم
الربنامج دورة حول التجارة عرب اإلنرتنت والتسويق عرب وسائط
التواصل االجتامعي يف عام  .2021ومثل احلارضون  30منشأة
صغرية ومتوسطة تصنع مستحرضات التجميل ومنتجات العناية
باجلسم .وتشاركت ست وعرشون رشكة يف موقع شبكي خاص
هبذه املجموعة يعرض ما تنتجنه من شامبو وزيوت ومستحرضات
وصابون .ويتشاور رؤساء الرشكات املنتمية إىل هذه املجموعة كل
شهر مع أحد املوجهني املختصني يف األعامل التجارية.
وزبدة الشيا هي عنرص رئييس يف العديد من مستحرضات
التجميل الغانية .وينتجها حوايل  1.8مليون غاين 80 ،يف املائة
مهنم من النساء .وهناك رشاكة بني الربنامج وإحدى اجلامعات من
أجل دراسة كيفية تأثري املعدات املستخدمة يف حتميص مكرسات
الشيا عىل جودة املنتج وسالمة العامل .وطور باحثون من جامعة
دراسات التنمية يف تامايل نموذجا أوليا ملحمصة أكرث كفاءة تعمل
عىل حتسني اجلودة وتوفري الطاقة وتولد الدخان بنسبة أقل.

النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية

يتيح استيفاء المعايير فتح أبواب
األسواق العالمية
من أجل مساعدة املنشآت الصغرية واملتوسطة عىل الوفاء مبتطلبات
تصدير منتجاهتا ،ساعدت الربامج  11خمتربا عىل توسيع قدرهتا عىل
اختبار املنتجات من أجل التأكد من امتثالها للمعايري الدولية.
وحصل خمترب مستحرضات التجميل التابع للهيئة الوطنية لألغذية
واألدوية عىل اعتامد من املعهد الوطين للمعايري يف الواليات املتحدة.
وباإلضافة إىل ذلك ،ساعد برناجما اليونيدو عىل وضع أكرث من
 30معيارا جديدا للجودة والسالمة والتغليف ختص سالسل القيمة
املسهتدفة .وقد متكنت رئيسة رشكة Luxuries Aya Naturals
 ،and Kayduaشارون أتشيامبونغ ،بفضل اختبار منتجاهتا
وحصول هذه املنتجات عىل شهادات ،من تصدير منتجاهتا للعناية
بالشعر والبرشة إىل سبع بلدان أفريقية .وهي اآلن تبحث عن عمالء
يف اململكة املتحدة والواليات املتحدة.
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وتنتج البلدان األفريقية معظم إمدادات الكاكاو يف العالم،
وتأيت غانا يف املرتبة الثانية بعد جارهتا كوت ديفوار .ومن أجل تعزيز
سلسلة القيمة هذه ،حلل برنامج اجلودة واملعايري درجة االستعداد
لتطبيق تقنية بلوكتشني .وستسمح هذه التكنولوجيا للمشرتين بتتبع
كل خطوة تتخذ ،من املزارع إىل رفوف املحالت التجارية (السوبر
ماركت) .وستقوم تكنولوجيا بلوكتشني بإنشاء سجل رقيم دائم
للشهادات مثل تلك اخلاصة بالزراعة العضوية واملعاملة العادلة
للعامل .وخلص التحليل إىل أن زراعة الكاكاو جاهزة لتطبيق هذه
التكنولوجيا ،وستكون أول سلسلة قيمة غانية تستخدمها.

“

اليونيدو  -كان برنامج القدرة التنافسية لغرب
أفريقيا مبثابة ركزية بالنسبة لهذه الرشكة .وقد كان األمر
أشبه برحلة ،وكان غنيا بفوائد مجة.
جوزفني أودورو بواتينغ ،رئيسة قسم  ،Jodacy Plusأكرا

فيديو :برنامج
القدرة
التنافسية
لغرب أفريقيا
غانا

5
حماية البيئة
ال تزال عوامل ارتفاع درجات احلرارة ،واستزناف املوارد املحدودة ،والظواهر اجلوية املتطرفة ،مثل األعاصري
والفيضانات وحرائق الغابات ،تغري املوائل وتهدد سبل العيش .وتقف اليوني�دو يف طليعة اجلهود الرامية إىل بن�اء
اقتصاد أكرث قدرة على الصمود وأكرث مراعاة للبيئ�ة ودائرية من أجل حتقيق نمو مستدام وازدهار أكرث مساواة .وهي
تساعد احلكومات واملؤسسات والصناعة واملنشآت الصغرية على األخذ بتكنولوجيات صناعية مبتكرة وحلول
لتوفري الطاقة املستدامة تقلل من األثر البييئ للتصنيع .والربامج مصممة على حنو يوفر فرص متساوية ،وحيد
من أوجه عدم املساواة بني اجلنسني .كما تضطلع املنظمة بدور رئييس يف مساعدة الدول األعضاء على احلد من
ًّ
تدريجيا ،بما
استخدام املواد الكيميائي�ة املستنفدة لألوزون وغريها من امللوثات السامة ،ومن َّثم التخلص منها
يساعد على حتسني التنوع البيولويج واملناخ والصحة.
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ّ
اإلنتاج الصناعي المتسم بالكفاءة في استخدام
الموارد وبقلة انبعاثات الكربون
القضاء ع
الفقر

القضاء التام
ع الجوع

المياه النظيفة
والنظافة الصحية

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

وابتكار
الصناعة
والهياكل 
اساسية

استهك
وانتاج
المسؤون

العمل
المناخي

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

يواجه العالم أزمة ثالثية األبعاد تتمثل يف تغري املناخ وفقدان التنوع
البيولويج وزيادة التلوث .وال يزال حرق الوقود األحفوري يسهم
يف انبعاثات غازات الدفيئة ،وال يزال استخدام املوارد الطبيعية
عرب العالم ،الذي زاد بثالثة أضعاف منذ عام  ،1970آخذا يف
االرتفاع .ويف غياب أي إجراءات هبذا الشأن ،سزتداد آثار تغري
املناخ سوءا .ويقدر الفريق الدويل املعين باملوارد أن السياسات الفعالة
لالستخدام الكفء للموارد واالسهتالك واإلنتاج املستدامني ميكن
أن ختفض االنبعاثات بنسبة  90يف املائة موازاة مع زيادة الناجت
املحيل اإلمجايل العاليم بنسبة  8يف املائة حبلول عام .2060
وتدعم اليونيدو البلدان النامية يف االنتقال من نموذج
األخذ-الصنع-التخلص إىل اقتصاد دائري .واملنظمة رشيك
مؤسس للتحالف العاليم املعين باالقتصاد الدائري والكفاءة يف
استخدام املوارد ،وكذلك لتحالف االقتصاد الدائري ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب .كام أهنا رشيك يف املرشوع العاليم
املتعلق باالنتقال إىل سالسل القيمة اخلاصة باالقتصاد الدائري،
الذي يعزز الهنج الدائري يف سالسل القيمة اخلاصة باملنسوجات
واملالبس والبالستيك .ويف أيار/مايو  ،2021استضافت اليونيدو
أول مشاورات عاملية بشأن االقتصاد الدائري ،برئاسة مشرتكة بني
النمسا وكوستاريكا .وعقب إجراء مشاورات إقليمية حتضريية،
ساهم يف املناقشات أكرث من  430متخصصا من الدول األعضاء
وكيانات األمم املتحدة ومنظامت القطاعني العام واخلاص
واألوساط األكادميية.
وتقود اليونيدو شبكة ،Industrial Energy Accelerator
وهو شبكة من املبادرات املتعلقة بكفاءة الطاقة الصناعية تعمل
يف  14بلدا .وقد أطلقت هذه املبادرة مخس جمموعات من حلول
الكفاءة تسلط الضوء عىل دور الطاقة املتجددة يف توليد احلرارة

العالية يف الصناعات الثقيلة .ويساعد "نادي الثالثة يف املائة"،
وهو حتالف عاليم انضمت إليه اليونيدو يف عام 2019
كرشيك مؤسيس ،إندونيسيا وجنوب أفريقيا واملغرب والهند ،وهي
أربعة بلدان ذات قطاعات صناعية مزتايدة النمو ،عىل حتقيق
هدف حتسني سنوي لكفاءة استخدام الطاقة يبلغ نسبة
ثالثة يف املائة.
إبعاد النفايات البالستيكية عن المياه
الساحلية في أفريقيا

أصبح البالستيك جيتاح حميطات العالم .ويترسب ما يقدر
بنحو مثانية ماليني طن منه من األرض إىل مياه البحر كل عام.
ويأيت البالستيك من أكياس التسوق ذات االستخدام الواحد
واملالبس االصطناعية ومعدات الصيد املفقودة وامليكروبيدات
املوجودة يف مقرشات الوجه ومعجون األسنان .وهو يرض
مبصائد األسامك والنظم اإليكولوجية حتت سطح البحر ،ويلطخ
الوجهات السياحية ويهدد سبل العيش .وقد تعبأ املجتمع العاليم
هبدف وقف تدفق هذه النفايات .ويف عام  ،2019عرضت
الرئاسة اليابانية ملجموعة العرشين "رؤية أوساكا للمحيطات
الزرقاء" ،اليت هتدف إىل وقف إلقاء النفايات البالستيكية
البحرية حبلول عام  .2050وبتمويل من حكومة اليابان ،تشارك
اليونيدو يف مرشوعني يف أفريقيا يستندان إىل ريادة املنظمة يف
تعزيز االقتصادات الدائرية .ويتطلب اتباع الهنج الدائري يف
سالسل القيمة اخلاصة بالبالستيك اختيار مواد أكرث استدامة،
وتقليص التغليف إىل أقىص حد ،وحتسني مجع النفايات
وإعادة تدويرها.
وقد أكملت اليونيدو ورشكاؤها إجناز دراسات عن سالسل
القيمة واألطر التنظيمية اخلاصة بالبالستيك يف كينيا ومرص
ونيجريياِّ .
ويقيم التقرير اخلاص بكل بلد اسرتاتيجيات حتسني
إدارة النفايات البالستيكية وإعادة تدويرها ويستبني االبتكارات
املوجودة يف جمال التغليف وبدائل البالستيك .ويشمل ذلك املواد
املصنوعة من نشا الذرة املخمر وأخرى جتمع بني ألياف اخلشب
واللجنني ،وهو منتج ثانوي لصناعة اللباب ،وكالهام قابل
للتحلل األحيايئ.
وهناك مرشوع آخر متوله اليابان وتدعمه جنوب أفريقيا يف
إطار جهودها الرامية إىل االنتقال من البالستيك التقليدي إىل
بدائل أكرث مراعاة للبيئة .ويسعى املرشوع إىل إجياد مثل هذه
البدائل ويضع خطة عمل لتحقيق هذا االنتقال .وتدعم اليونيدو
أيضا التدابري الرامية إىل تعزيز دور العامل غري الرسميني الذين
يقومون بفرز النفايات وبيعها من أجل إعادة تدويرها ،وإىل حتسني

حماية البيئة

سالمهتم .ويستعيد هؤالء اجلامعون ما بني  80و 90يف املائة من
الورق واألغلفة من مكبات النفايات يف جنوب أفريقيا واملكبات
املوجودة عىل جوانب األرصفة.
وباستخدام تقنيات يابانية ،يتحقق الباحثون يف
جملس البحوث العلمية والصناعية يف جنوب أفريقيا
من أن املواد اليت توصف بأهنا قابلة للتحويل إىل سامد
فيديو :اختبار
هي بالفعل كذلك .ويسعى هذا املخترب إىل احلصول
التحلل
األحيائي
عىل االعتامد الدويل بوصفه أول منشأة الختبار
التحلل األحيايئ يف البلد.

“

لم تعد االستدامة خيارا .بل جيب أن تكون موقفا
َّ َّ
ويقرر وينفذ عىل
يتخذ عن وعي وإدراك،
كافة املستويات.

مايا جون ،كبرية الكيميائيني الباحثني ،جملس البحوث العلمية
والصناعية ،بريتوريا.

توسيع نطاق إعادة تدوير البالستيك في إسرائيل

لدى إرسائيل واحد من أعىل معدالت االسهتالك الفردي من
البالستيك يف العالم ،ومع ذلك فهي تعيد تدوير ستة يف املائة
فقط من البالستيك املهمل .وال ميكن لرشكات إعادة التدوير
املحلية تلبية الطلب املزتايد عىل راتنج البالستيك الذي يستخدم

يف املنتجات املعاد تدويرها ،مبا يف ذلك ألياف السجاد وحاويات
املنظفات وأنابيب الرصف.
وبتمويل من االحتاد األورويب ،تدعم اليونيدو جهود إرسائيل
الرامية إىل جعل صناعة البالستيك لدهيا أكرث دائرية .وتعمل
املنظمة مع الرشكاء من القطاعني العام واخلاص من أجل رسم
خريطة لسلسلة قيمة إعادة تدوير النفايات البالستيكية،
وحتسني مستوى مجع النفايات البالستيكية ،وإعداد صناعة
إعادة التدوير للتعامل مع كميات أكرب .ونتيجة لذلك ،ختطط
احلكومة العتامد معايري إلعادة تدوير البالستيك .وبمشورة من
اليونيدو ،تعزز إرسائيل خمططها بشأن توسيع نطاق مسؤولية
املنتجني عن التغليف بالبالستيك ،وهو هنج جيعل الرشكة
املصنعة للمنتج مسؤولة عام حيدث له عند انهتاء
عمره النافع.
وبدال من إعادة تدوير الزجاجات البالستيكية ،تصدر
إرسائيل معظم القوارير املهملة املصنوعة من مادة  .PETوتتبع
احلكومة توصية اليونيدو بإضافة قوارير كبرية مصنوعة من
مادة  PETإىل نظام إيداع القوارير يف هذا البلد .وباإلضافة إىل
ذلك ،أكمل املرشوع دراسة للسوق ختص مصنعا إلعادة تدوير
هذه القوارير .وسيقوم املصنع بتحويل القوارير املصنوعة من
مادة  PETإىل رقائق بالستيكية وراتنجات لتستخدم يف صنع
منتجات جديدة.
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اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ واﻟﻔﺮز
ﻨﺘﺠﲔ
ﻴﺔ اﳌ
ﺆوﻟ
اﻹﻳﺪاع
ﺎم

اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ

ﻧﻈ

ﻣﺴ

إﻋ
ﺎدة اﻟﺘ
ﺪوﻳﺮ

ﻣﻜﺐ/
ﺣﺮق اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

اﻟﺒﻴﻊ
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

راﺗﻨﺠﺎت
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ
اﻟﺒﻜﺮ

ﻣﺤﻮﻻت
اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ

اﻟﻌﻼﻣﺎت
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

سلسلة القيمة الخاصة بالبالستيك

وتتمثل اخلطوة التالية يف مرشوع جترييب جلعل األغلفة احلالية
قابلة إلعادة التدوير .وسيوضح ذلك فائدة األداة التفاعلية اليت
طورها املرشوع من أجل مساعدة مصميم األغلفة املستدامة.
وهذا املرشوع هو األحدث ضمن سلسلة
َّ
أظهرت فهيا املنظمة فوائد اإلنتاج املتسم بالكفاءة يف
استخدام املوارد واالستدامة يف إرسائيل من خالل
الموقع
برنامج .SwitchMed
الشبكي
للمشروع

زيادة كفاءة الغاليات من أجل خفض
االنبعاثات في فييت نام

تتسبب الغاليات الصناعية غري الفعالة يف هدر الوقود وتلوث
الهواء .ويف فييت نام ،يفتقر العديد من مالكي الغاليات ومشغلهيا
إىل املهارات الالزمة لتشخيص أوجه القصور ومعاجلهتا أو التخفيف
من انبعاثات غازات الدفيئة .وقبل تدخل اليونيدو ،لم تكن لدى
فييت نام معايري تتعلق بكفاءة استخدام الغاليات للطاقة.
وبتمويل من مرفق البيئة العاملية ،أكملت اليونيدو مرشوعا
مدته مخس سنوات يعالج هذه املشاكل ،من خالل توجيه
املنشآت بشأن تقييم الغاليات اليت تستخدمها وحتديث أو
استبدال الغاليات املبددة للطاقة .وأدار املرشوع أحداثا للتوعية
لفائدة أكرث من  300من املسؤولني احلكوميني ومالكي
الغاليات ومشغلهيا ومصنعهيا .وأنشأ شبكة من اخلرباء داخل
البلد من خالل تدريب أكرث من  600من مشغيل ومصميم
الغاليات ،إىل جانب مديري الطاقة واالستشاريني .وباإلضافة
إىل ذلك ،قامت فييت نام بتنقيح واعتامد رشطني تقنيني خاصني

بالغاليات ،أحدهام يضع معايري لكفاءة الطاقة واآلخر للتصميم
والتصنيع والرتكيب واالستخدام واإلصالح.
وأكمل املرشوع  150مراجعة لكفاءة الغاليات وأرشف
عىل ما يقرب من  70مرشوعا الستبدال الغاليات .وشاركت يف
االجتامع رشكات تعمل يف ميادين جتهزي األغذية ،واملنسوجات
واملالبس ،واملواد الكيميائية واألسمدة ،وتصنيع الغاليات،
والورق واللباب وجتهزي األخشاب .وخفض املرشوع االسهتالك
اإلمجايل للطاقة مبقدار  2.9مليون جيغاجول سنويا وقلص
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون السنوية مبقدار  488 000طن.
ومن بني املستفيدين من هذا املرشوع رشكة Trang An
 ،Confectioneryاليت تنتج كعك القمر وحلوى جوز الهند يف
شامل وسط فييت نام الساحيل .ووجد خرباء اليونيدو أن غالياهتا
اليت تعمل بالفحم ال تفتقر إىل الفعالية فحسب ،بل إن انبعاثاهتا
تتجاوز املعايري البيئية الوطنية أيضا .وبناء عىل مشورة اخلرباء،
قررت الرشكة استبدال غالياهتا اليت تعمل بالفحم بغاليات تعمل
بالكتلة األحيائية اليت تستخدم نشارة اخلشب وقشور
األرز .وارتفعت كفاءة استخدام الطاقة من  58إىل
 85يف املائة ،وأصبحت انبعاثات املصنع املخفضة
فيديو :غالية
تفي باملعايري الوطنية اآلن .وأدى التحويل إىل خفض
صناعية
تتسم
التكاليف التشغيلية للرشكة بنسبة ترتاوح بني 25
بالكفاءة في
استخدام
الطاقة
و 40يف املائة ،مع فرتة اسرتداد مدهتا  32شهرا.

“

لقد شهدنا حتسنا كبريا يف كفاءة استخدام الطاقة:
فقد خفضنا استخدام الوقود لكل طن من البخار بنحو
 40يف املائة ووفرنا  1 400طن من الفحم سنويا ،أي ما
يعادل 74 000دوالر من تكاليف الوقود.
لو ثان كوانغ ،املدير املسؤول عن طاقة الغاليات،
رشكة .Hanoi Dyeing Joint Stock

حماية البيئة
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مبادرة جديدة لمعالجة االنبعاثات الناجمة عن الصناعات الثقيلة
متثل إزالة انبعاثات الكربون من الصناعات الثقيلة الطفرة
املوالية يف جمال مواجهة تغري املناخ .وتتوقع األحباث اليت أجرهتا
الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ أنه إذا وسعت البلدان
النامية هياكلها األساسية وظل متوسط معدالت االنبعاثات
دون تغيري ،فقطاع البناء وحده ستنج عنه انبعاثات تبلغ 470
بليون طن من مكائف ثاين أكسيد الكربون حبلول عام .2050
وهذا من شأنه أن يتجاوز مزيانية الكربون املتبقية لتجنب تغري
املناخ اخلطري.
وتربز االنبعاثات الناجتة عن إنتاج الصلب واألسمنت يف
هذا الصدد ،حيث ميثل كل مهنام  7إىل  8يف املائة من االنبعاثات
املتصلة بالطاقة يف مجيع أحناء العالم .ويشكل هذان القطاعان
حتديات فريدة من نوعها ،ألن صنع الصلب واألسمنت يتطلب
حرارة شديدة باستمرار ،تتأىت يف الغالب من الوقود األحفوري.
وسيتطلب الوصول إىل انبعاثات صافية صفرية من ثاين أكسيد
الكربون تقليل الطلب عىل هذه املواد وإعادة تدويرها عىل حنو
أكرث فعالية وتوسيع نطاق الطاقة املتجددة.

سبل الحصول على الطاقة النظيفة من أجل
االستخدام اإلنتاجي
القضاء ع
الفقر

القضاء التام
ع الجوع

المساواة  
ب

الجنس

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

وابتكار
الصناعة
والهياكل 
اساسية

استهك
وانتاج
المسؤون

العمل
المناخي

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

متثل الصناعة  37يف املائة من االسهتالك العاليم للطاقة و 23يف
املائة من انبعاثات غازات الدفيئة .ومع اشتداد خماطر تغري املناخ،
أصبح من الواضح بشكل مزتايد أن الصناعة يف مجيع أحناء العالم
جيب أن تبتكر وتتحول من الوقود األحفوري إىل مصادر أكرث
استدامة للطاقة.
وأحد هذه املصادر هو الهيدروجني األخرض ،وهو وقود ينتج
باستخدام الطاقة املتجددة من أجل تقسيم املاء إىل هيدروجني

وللمساهمة يف هذا املسعى ،أبرمت اليونيدو يف عام 2021
رشاكة مع االجتامع الوزاري للطاقة النظيفة من أجل إطالق
مبادرة إزالة الكربون جذريا من الصناعة .ويعمل هذا التحالف
العاليم عىل حتفزي الطلب عىل املواد الصناعية اخلفيضة الكربون
من خالل التعاون مع احلكومات من أجل وضع أهداف الرشاء
األخرض ملشاريع القطاعني العام واخلاص .وتعمل املبادرة أيضا
عىل توحيد تقييامت الكربون ،وحتفزي االستثامر يف تطوير املنتجات
اخلفيضة الكربون ،وتصميم املبادئ التوجهيية للصناعة.
وجتمع مبادرة إزالة الكربون جذريا من الصناعة ،اليت
تشرتك يف قيادهتا الهند واململكة املتحدة ،بني املبادرات واجلهات
الرشيكة ذات الصلة ،مبا يف ذلك منصة املهمة
املمكنة (،)Mission Possible Platform
وجمموعة القيادة من أجل انتقال الصناعة (the
Leadership Group for Industry
 ،)Transitionوالوكالة الدولية للطاقة

املتجددة ،والبنك الدويل .ومن بني األعضاء
احلاليني أملانيا واإلمارات العربية املتحدة وكندا.

الموقع
الشبكي
لمبادرة إزالة
الكربون
جذريا من
الصناعة

وأكسجني .ولديه القدرة عىل املساهمة يف اإلنتاج الصناعي
النظيف واملحايد من حيث الكربون .ويف متوز/يوليه ،2021
أطلقت اليونيدو برناجمها العاليم للهيدروجني األخرض يف الصناعة.
وبتمويل من حكومات أملانيا وإيطاليا والنمسا ،يشجع الربنامج
التطبيقات الصناعية للهيدروجني األخرض وييرس التبادل العاليم
للمعارف بشأن السياسات واملبادئ التوجهيية واملعايري التقنية.
وبالتعاون مع الصني ،أنشأت اليونيدو أيضا املركز الدويل للطاقة
الهيدروجينية يف بيجني من أجل دعم البحث والتطوير يف جمال
الهيدروجني األخرض وتطبيقه.
وهناك برنامج آخر لليونيدو يريم إىل تعزيز االبتكار
والتكنولوجيات املراعية للبيئة والطاقة النظيفة وهو الربنامج
العاليم للمبتكرات التكنولوجية النظيفة .وبتمويل من مرفق البيئة
العاملية ،حتدد املنظمة وترعى املبتكرين ومنظيم املشاريع يف جمال
تكنولوجيا الطاقة النظيفة .ويعمل الربنامج عىل بناء القدرات
داخل املؤسسات الوطنية واملنظامت الرشيكة هبدف تنفيذ هنج
الترسيع ومساعدة احلكومات عىل وضع أطر سياساتية داعمة
ملنظيم املشاريع يف جمال التكنولوجيا النظيفة.
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توفير الطاقة المستدامة لسكان المناطق الريفية
في موزامبيق

يف موزامبيق ،تصل الكهرباء إىل  27يف املائة فقط من املناطق
الريفية ،مما يعوق تنمية املنشآت الصناعية يف القطاع الزراعي
الذي يكتيس أهمية حيوية .وتوسيع شبكات الكهرباء أمر مكلف
وصعب تقنيا ،وعندما تكون املستوطنات متناثرة ،يكون التوسع
غري فعال .ولذلك ،يعتمد العديد من املزارعني عىل الديزل
املكلف وعىل احلطب والفحم ،بينام حترق منشآت التحويل
اخلشب من أجل تصنيع منتجات مثل الطوب واخلزب والصابون.
وبغية جعل التنمية الريفية أكرث استدامة ،تساعد اليونيدو
موزامبيق عىل توسيع نطاق احلصول عىل الطاقة اخلرضاء هبدف
دعم االعتامد يف األنشطة اإلنتاجية عىل نظم للطاقة املتجددة
تكون متكاملة وقامئة عىل السوق .وبتمويل من مرفق البيئة
العاملية ،أطلقت املنظمة يف عام  2021خط ائتامن بقيمة مليون
دوالر للمساعدة يف متويل االنتقال من وقود الديزل والوقود اخلشيب
يف املناطق الريفية يف موزامبيق .ويقدم الصندوق ،الذي أطلق
عليه اسم "صندوق الضامن" ،قروضا بأسعار فائدة ثابتة ملشاريع
الطاقة اخلرضاء .وهو خيدم املقرتضني الذين قد يكونون غري
َ
مؤهلني للحصول عىل القروض التجارية العادية .ويدير الصندوق
بنك جتاري برشاكة مع صندوق الطاقة ،وهو كيان عام يشجع
اإلنتاج اخلفيض الكربون واحلفاظ عىل الطاقة.
كام يوفر املرشوع التدريب من أجل مواجهة االفرتاضات
اخلاطئة اليت تقول بأن وقود الديزل والوقود اخلشيب يكلفان
أقل من الطاقة املتجددة .وباإلضافة إىل ذلك ،وبمساهمة من
اليونيدو ،وافقت احلكومة يف عام  2021عىل الحئة تنظيمية
تبسط االستثامر اخلاص يف أنظمة الطاقة املتجددة العاملة خارج
نطاق الشبكة .ومن املتوقع أن تقلل هذه التدابري من اسهتالك
الوقود األحفوري ،وختفض انبعاثات غازات الدفيئة ،وختفف من
تدهور الغابات وتلوث الرتبة واملياه.
ِّ
وكان أول عميل للصندوق هو مورد للمياه يف مقاطعة مابوتو
اجلنوبية .وبفضل قرض بقيمة  13 500دوالر ،تقوم الرشكة
برتكيب نظام يعمل بالطاقة الشمسية وقطع االتصال بالشبكة
الكهربائية غري املوثوق هبا .وسيوفر هذا التحول  60يف املائة من
تكاليف الطاقة اليت يتطلهبا ضخ املياه من أجل
التخزين والتوزيع ،وسيتيح للرشكة التوسع واالنتقال
من  20إىل  100عميل .وعىل املدى الطويل ،ختطط
الموقع
الرشكة لتوفري املياه للمراكز الصحية واملدارس
الشبكي
للمشروع
ومواقع البناء واحلدائق.

“

مع اعتامد نظام ال يرتكز فقط عىل الكهرباء ،نأمل
يف احلصول عىل املياه عىل مدار  24ساعة يف اليوم.
عميل من عمالء رشكة .Shine Water

تحفيز االستثمار في كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة
المتجددة في باكستان

تواجه الصناعة يف باكستان فجوة تزداد اتساعا بني العرض
والطلب املتواصلني فيام خيص الطاقة .ويتعني عىل العديد
من املصانع اللجوء إىل حمطاهتا اخلاصة اليت تعمل بالديزل أو
الفحم أثناء فرتات انقطاع الكهرباء .ومعظم املترضرين هم
من املنشآت الصغرية واملتوسطة ،اليت تشكل  90يف املائة
من األعامل التجارية يف باكستان .ويؤدي نقص الطاقة إىل
تقويض إنتاجيهتا ،وخفض أرباحها ،وخنق النمو .ومع ذلك ،كان
املنتجون مرتددين يف تبين كفاءة استخدام الطاقة أو االستفادة
من مصادر الطاقة املتجددة.
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وبتمويل من مرفق البيئة العاملية ،تساعد اليونيدو عىل تنمية
اخلربة الفنية والتعجيل باالستثامر يف كفاءة استخدام الطاقة ومصادر
الطاقة املتجددة من أجل توفري الطاقة للقطاع الصناعي .والهدف
الهنايئ هو جتنب انبعاثات غازات الدفيئة.
وقام املرشوع برتكيب وحدات طاقة شمسية كهروضوئية
بقدرة إمجالية تبلغ  2,68ميغاواط عن طريق استخدام نموذج الدفع
أوال بأول بالنسبة ألربع وحدات صناعية ،وأنشأ منصة إلكرتونية
جتمع املعلومات عن مقديم خدمات وتكنولوجيا الطاقة .ومنحت
قروضا صغرية ألكرث من  100منشأة صغرية ومتوسطة تطبق حلول
الطاقة املتجددة ودعمت  30يف املائة من تكاليف املقرتضني.
ونرشت اليونيدو خرباء استشاريني حمليني ودوليني هبدف
تدريب أكرث من  100فرد سنويا عىل كيفية حتسني كفاءة استخدام
الطاقة واعتامد مصادر متجددة .ومنحت شهادات ألربعني مدققا
ومديرا للطاقة كمدققني رئيسيني للمعيار .ISO 50001-2018
وباإلضافة إىل ذلك ،يقوم االستشاريون ،من خالل  10احتادات
إقليمية وقطاعية أنشئت حديثا ،بتوجيه تنفيذ نظم إدارة الطاقة
يف  50وحدة صناعية يف مجيع أحناء البلد .وتتامىش هذه النظم مع
املعيار  ،ISO 50001وهو املعيار العاليم لتحسني إدارة الطاقة،
وقد وضع يف عام  2011بدعم من اليونيدو .وستنتج ألواح الطاقة
الشمسية اليت ركبت يف عام  2021ما يقرب من
 2 500ميغاواط يف الساعة من الطاقة النظيفة سنويا،
الموقع
مما يؤدي إىل تقليص انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
الشبكي
للمشروع
مبقدار  1 122طن سنويا.
خلق التآزر من أجل تكنولوجيا نظيفة في بربادوس

تضاءل اقتصاد السياحة احليوي يف بربادوس نتيجة القيود
املفروضة عىل السفر بسبب جاحئة فريوس كوفيد .19-وبينام ينتظر
سكان بربادوس عودة السياح ،تساعد اليونيدو منظيم املشاريع
الشبان عىل اإلقدام عىل دخول املجال اجلديد الذي يشكله
االقتصادان األخرض واألزرق .وهتدف اجلزيرة إىل قيادة منطقة
البحر الكارييب يف تطوير التكنولوجيات واخلدمات النظيفة.
وتدعم اليونيدو ،بالرشاكة مع حكومة بربادوس،
أول جمموعة للتكنولوجيا النظيفة تابعة للجامعة الكاريبية،
وحتمل اسم  .BLOOMوتسعى جمموعة  ،BLOOMاليت
تستضيفها مؤسسة بربادوس لتطوير االستثامر ،إىل االستفادة من
التكنولوجيات اجلديدة ،مثل حتويل النفايات إىل طاقة ،والتنقل
الكهربايئ األخرض ،وختزين الطاقة ،والهيدروجني األخرض،
وطاقة الرياح واملحيطات .وبتمويل من مرفق البيئة العاملية،
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منتدى فيينا للطاقة
منتدى فيينا للطاقة هو حدث يعقد مرة كل سنتني ويركز
عىل مستقبل عاليم مستدام للطاقة .وقد مجع املنتدى ،الذي
أنئش يف عام  2008كمبادرة مشرتكة بني حكومة النمسا
واملعهد الدويل لتحليل األنظمة التطبيقية واليونيدو ،رؤساء
الدول واحلكومات والوزراء وخرباء الطاقة وممثيل املنظامت
احلكومية الدولية واملنظامت غري احلكومية واألوساط
األكادميية واملجتمع املدين والقطاع اخلاص.
وانعقد منتدى  2021يف متوز/يوليه حتت شعار
"عندما يلتقي العمل بالطموح" (Where action meets
 )ambitionمع الرتكزي عىل احتياجات قطاعات االستعامل
الهنايئ ،مبا يف ذلك الصناعة والنقل والنظم الغذائية .وقد
سبقت هذا احلدث أكرث من  20مناقشة افرتاضية ونظم أول
يوم له حتت عنوان "الشباب يف خدمة منتدى فيينا للطاقة"،
من أجل تعزيز مشاركة الشباب يف جمايل املناخ والطاقة.
وانضم إىل هذا احلدث أكرث من  2 200مشارك ومتكلم ،من
بيهنم  40يف املائة من النساء ،من أكرث من  140بلدا.
وأدرجت توصيات املنتدى ومدخالته يف قمة األمم
املتحدة للنظم الغذائية يف متوز/يوليه ،واحلوار الرفيع املستوى
بشأن الطاقة يف أيلول/سبتمرب ،ومؤمتر األمم املتحدة املعين
بتغري املناخ يف ترشين الثاين/نوفمرب  .2021كام أفضت
املناقشات إىل صياغة االتفاق املتعلق بنوع اجلنس والطاقة،
وهو مبادرة اختذت بالتعاون مع شبكة
 ENERGIAوالشبكة النسائية العاملية
للتحول يف جمال الطاقة.
موقع شبكي:
منتدى فيينا
للطاقة

يشمل أعضاء املجموعة البالغ عددهم  20عضوا احلكومة
والرشكات الناشئة والصناعة واجلامعات.
وحاليا ،يقوم عرشة من الشباب ،من بيهنم أربع نساء ،بإطالق
رشكات ناشئة يف إطار جمموعة  .BLOOMويبدأ املشاركون بستة
أشهر من الدورات التدريبية املنظمة عرب اإلنرتنت .وبتوجيه من
سبعة خرباء يف املجموعة ،يقضون بعد ذلك عامني يف حتسني نامذج
أعاملهم ،وتأمني التمويل ،وابتكار املنتجات ،وجذب عمالهئم
األوائل .وتتلقى الرشكات الناشئة اليت تقرتب من هناية فرتة
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احلضانة منحة قدرها  20 000دوالر من اليونيدو ،وتقوم املجموعة
بالتعريف هبا لدى شبكة املنظمة املكونة من املاحنني واملستثمرين
ِّ
اخليين وأصحاب رأس املال االستثامري واملصارف التجارية.
وطورت واحدة من منظيم املشاريع الشباب أغشية قابلة
للتحلل األحيايئ ميكن أن حتل حمل األغلفة القامئة عىل الوقود
األحفوري مثل الستايروفوم والبويل إثيلني .وتتضمن الصيغ اليت
تستخدمها طحالب رسغاسوم واملواد النباتية والرماد الربكاين.
ويعمل مشارك آخر عىل إنتاج املِهاد والكيامويات الزراعية
اخلرضاء لفائدة املزارعني العضويني .وهو يوفر احللول انطالقا من
النباتات الغازية والنفايات العضوية ،مبا يف ذلك أوراق النباتات
وخملفات األسامك .وتدعم املواد الكيميائية كائنات الرتبة الهشة
املسؤولة عن تشكيل بنية الرتبة ،وختزين الكربون،
وتدوير العنارص الغذائية للنباتات ومحاية احلرشات
امللقحة .وحصلت الرشكة عىل جائزة الكومنولث
لالبتكار يف عام  .2021وهذه اجلائزة هي واحدة
الموقع
الشبكي
للمشروع
من مخس جوائز فازت هبا الرشكات الناشئة التابعة
ملجموعة  BLOOMحىت اآلن.

تنفيذ االتفاقات البيئية
المتعددة األطراف
القضاء ع
الفقر

استهك
وانتاج
المسؤون

القضاء التام
ع الجوع

الصحة الجيدة
والرفاه

طاقة نظيفة
وبأسعار معقولة

وابتكار
الصناعة
والهياكل 
اساسية

مدن ومجتمعات
محلية مستدامة

العمل
المناخي

أهم شركاء األمم المتحدة المنفذين:

Empowered lives.
Resilient nations.

تساعد اليونيدو البلدان النامية واملتوسطة الدخل عىل الوفاء
بالزتاماهتا مبوجب االتفاقات املتعددة األطراف بشأن محاية
البيئة .وألكرث من ثالثة عقود ،عالج بروتوكول مونرتيال املواد
اليت تستنفد طبقة األوزون عىل كوكب األرض .ونتيجة لذلك،
سحبت الكلوروفلوروكربونات من االستخدام التجاري كمربدات
وكمواد دافعة .وهناك بديل يتمثل يف الهيدروكلوروفلوروكربونات
( ،)HCFCsاليت تستنفد األوزون أيضاَّ ،
وعوض العديد من
املصنعني الهيدروفلوروكربونات ( )HFCsالحقا .وبام أن هذه املواد
هي من ضمن غازات الدفيئة القوية ،فإن اليونيدو ال تشجع عىل

استخدامها ،متاشيا مع تعديل كيغايل للربوتوكول ،وتدعم استعامل
البدائل ذات القدرات املنخفضة عىل التسبب يف االحرتار العاليم.
ويف عام  ،2021ساعدت اليونيدو  12بلدا عىل إعداد خطط للحد
من الهيدروفلوروكربونات وبدأت التحضريات لذلك يف  11بلدا
آخر .وقد قدمت اليونيدو تعاونا إنامئيا للمساعدة عىل منع استنفاد
األوزون يف  111بلدا منذ عام  .1993وبلغ املقدار الرتاكيم
لتخفيض االنبعاثات بفضل أنشطة اليونيدو املتعلقة بربوتوكول
مونرتيال  69,5مليون طن من مكائف ثاين أكسيد الكربون يف
عام .2021
وتقود اليونيدو تنفيذ اتفاقية استكهولم بشأن امللوثات العضوية
الثابتة من خالل دعم االقتصاد الدائري والهنج القطاعية يف إدارة
املواد الكيميائية والنفايات .ويف الفرتة من عام  2014إىل
عام  ،2020ساعدت املنظمة يف إزالة أو تأمني ما يقرب من
 87 000طن من النفايات اليت حتتوي عىل هذه السموم ،اليت هتدد
الصحة وتعطل النظم اإليكولوجية من خالل تراكمها يف الكائنات
احلية .كام أهنا تفادت أو أمنت أكرث من  131 000ملليغرام من
انبعاثات امللوثات العضوية الثابتة اليت تشكلت عن غري قصد من
العمليات احلرارية اليت تنطوي عىل مواد عضوية والكلور.
ويشكل الزئبق مصدر قلق كبري بالنسبة للصحة العامة .وأكرب
مساهم يف انبعاثات الزئبق البرشي املنشأ هو تعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق ،الذي يستخدم الزئبق لعزل الترب .وبموجب اتفاقية
ميناماتا بشأن الزئبق ،تدعم اليونيدو سالسل توريد الذهب املسؤولة
وتيرس احلصول عىل التمويل الالزم للتكنولوجيا األنظف يف دولة
بوليفيا املتعددة القوميات وبوركينا فاسو وغانا ومدغشقر ومنغوليا
ونيجرييا والفلبني.
تعزيز بدائل ألساليب تعدين
الذهب المدمرة

تتعرض النظم اإليكولوجية الغنية جدا يف شامل غرب كولومبيا
الساحيل للهتديد ،ويرجع ذلك جزئيا إىل تعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق .ومتيل مناجم الذهب الصغرية إىل التسبب يف تدهور
البيئة من خالل التآكل وإزالة الغابات واالستخدام العشوايئ
للزئبق يف املعاجلة .ويعطل الزئبق عمل النظم اإليكولوجية ويمكنه
أن يسبب مشاكل صحية خطرية لإلنسان ،مبا يف ذلك اخلرف
والتغريات اليت تطرأ عىل الشخصية واألرق والرعاش واالكتئاب.
ويسعى مرشوع من مشاريع اليونيدو ميوله االحتاد األورويب إىل
حتسني سبل العيش يف جمتمعات حملية خمتارة يف مقاطعة تشوكو،
وهي جزء من هذه املنطقة املتنوعة بيولوجيا .وتعتمد العديد من

حماية البيئة

وقف تلوث الهواء الصناعي
في كوت ديفوار

األرس هناك يف بقاهئا عىل التعدين ،الذي يأيت بعد زراعة الكفاف
من حيث املساهمة يف االقتصاد .وتعمل املنظمة عىل متكني
املجالس املحلية اليت تدير املنطقة من خالل توفري األدوات
التقنية واملعارف واخلربات لتيسري التعدين املسؤول واملستدام
الذي ال يستخدم الزئبق .ووقعت كولومبيا عىل اتفاقية ميناماتا يف
عام  ،2013واستخدام الزئبق يف التعدين غري قانوين هناك .وعىل
سبيل التجربة ،سيعتمد املرشوع املنفذ يف مقاطعة تشوكو تكنولوجيا
الستخراج الذهب تعمل بدون زئبق وتزيد من املردود.
وتعزز اليونيدو املشاركة الفعالة للمجالس املحلية يف صنع
القرارات عىل الصعيد اإلقلييم من أجل ضامن استفادة السكان
املحليني اقتصاديا من املوارد الطبيعية للمنطقة .ويشمل الدعم
املقدم للمرشوع وضع نموذج أعامل لتجهزي وتسويق
املنتجات القامئة عىل التنوع البيولويج مثل امللونات
الطبيعية وغريها من املكونات اخلاصة بصناعيت
الموقع
األغذية ومستحرضات التجميل.
الشبكي
للمشروع

من املرجح أن يتضاعف حجم املدن يف مجيع أحناء العالم يف
غضون جيل واحد فقط ،مع توقع تسجيل أكرب توسع هبذا الشأن
يف أفريقيا وآسيا .وكام هو احلال يف املدن األخرى الرسيعة النمو،
واكبت النمو السكاين يف العاصمة االقتصادية لكوت ديفوار،
ٌ
أبيدجان ،زيادة يف انبعاثات غازات الدفيئة.
وتوفر املدن فرصا هامة للتصدي لتدهور البيئة عىل الصعيد
العاليم ،وتدير اليونيدو مرشوعا ميوله مرفق البيئة العاملية يف
أبيدجان من أجل تعزيز املعرفة بالكيفية اليت ميكن هبا للتخطيط
احلرضي املتكامل أن خيفف من تغري املناخ عن طريق التصدي
ملصادر التلوث الصناعية.
وقد بىن املرشوع القدرة عىل تقييم ورصد األثر البييئ للقطاع
الصناعي يف املدينة من خالل أخذ عينات االنبعاثات واملبادئ
التوجهيية التقنية .وقدمت اليونيدو حمطتني لرصد نوعية الهواء
كجزء من شبكة رصد أكرب يف هذه املدينة اليت تضم ميناء .كام
أعدت دراسات اجتامعية واقتصادية تقيم األثر الصيح للتعرض
للتلوث الصناعي وحتليالت للتكاليف والفوائد اخلاصة
بالتدابري الرئيسية الرامية إىل احلد منه .وباإلضافة إىل ذلك ،وضع
األخصائيون العاملون عىل هذا املرشوع خطط عمل لفائدة
املستفيدين املحتملني يف مدن أبيدجان وبواكي وسان بيدرو.
ويقلل املرشوع من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف
الغالف اجلوي مبقدار  75 000طن سنويا ،ويحافظ عىل ما
يعادل  4,3غرام من امللوثات العضوية الثابتة خارج البيئة كل
عام .وقد حتقق ذلك جزئيا من خالل اعتامد  15تكنولوجيا
جديدة هبدف احلد من التلوث الصناعي .وتركزت الدورات
التدريبية املنظمة يف  27رشكة عىل التحديثات التكنولوجية
وأفضل املامرسات البيئية.
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تنفيذ اتفاقية استكهولم في
منطقة البحر الكارييب

العديد من بلدان منطقة البحر الكارييب أطراف يف اتفاقية
استكهولم بشأن امللوثات العضوية الثابتة وتعهدت خبفض
أو إزالة إنتاج واستخدام وإطالق هذه السموم .ومع ذلك ،وبعد
التوقيع عىل االتفاقية ،لم تضع بعض البلدان بالكامل ترشيعات
بشأن امللوثات العضوية الثابتة ولم تتخذ تدابري إلنفاذ القيود
والتخلص من امللوثات.
ويف إطار مرشوع إقلييم يدخل عامه السابع واألخري،
ساعدت اليونيدو ومرفق البيئة العاملية مثانية بلدان عىل تنفيذ
االتفاقية .وأنشأ املرشوع قاعدة بيانات إقليمية خاصة بامللوثات
العضوية الثابتة بعد جرد املواد الكيميائية يف البلدان املشاركة،
وهي أنتيغوا وبربودا ،وبربادوس ،وبلزي ،وترينيداد وتوباغو،
وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،وسانت كيتس ونيفس ،وسانت
لوسيا ،وسورينام .وصاغ خرباء قانونيون قانونا ترشيعيا نموذجيا
لإلدارة املتكاملة للمواد الكيميائية .وقد صمموا الترشيعات
حبيث ميكن للبلدان تكييفها لتلبية احتياجاهتا اخلاصة ،وقامت
سبعة بلدان حىت اآلن بتحديث خطط التنفيذ الوطنية اخلاصة
هبا .كام أكمل املرشوع إجناز دراسات تقنية ختص ثالثة مشاريع
إيضاحية .وكانت هذه املشاريع عبارة عن تصميم ملكب نفايات
صيح يف سورينام ،وإصالح مكب نفايات يف ترينيداد وتوباغو،
واستعراض خليارات التخلص من النفايات الطبية يف بلزي .ونقل
املرشوع أيضا التكنولوجيا اإليضاحية للتخلص من النفايات
الطبية إىل بلزي.

“

يف إطار هذا املرشوع ،متكنا من احلصول عىل نواجت
ملموسة ،مثل تقارير جرد امللوثات العضوية الثابتة
وحتديث خطة التنفيذ الوطنية اخلاصة بنا .ومما ال شك
فيه أن املرشوع يدعم تطوير السياسات الرامية إىل محاية
صحة اإلنسان والبيئة.
كيام غارديرن ،شعبة السياسات والتخطيط البيئيني،
ترينيداد وتوباغو

حماية البيئة

اليونيدو في جنيف
يوجد يف جنيف عدد كبري من منظامت األمم املتحدة
تعاف
واملنظامت الدولية األخرى .ويف ظل احلاجة إىل حتقيق ٍ
شامل للجميع ومستدام من جاحئة كوفيد 19-وتأثريها
االجتامعي واالقتصادي ،ركز جزء كبري من النقاش الدائر يف
جنيف عىل كيفية حتويل الهنج العاملية يف التجارة واالستثامر
والصحة ،وكيفية رسم طريق متفق عليه للميض قدما .وشهدت
جنيف تنظيم مؤمترات دولية كربى يف عام  ،2021مبا يف ذلك
الدورة اخلامسة عرشة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
(األونكتاد اخلامس عرش) ،واملنتدى العاليم لالستثامر ،ومؤمتر
العمل الدويل ،ومجعية الصحة العاملية .وساعد مكتب اليونيدو
يف جنيف عىل ضامن اعرتاف كبري بدور اليونيدو يف زيادة قدرة
االقتصاد عىل الصمود ،ويف االنتقال حنو اقتصاد أخرض ودائري،
ويف زيادة فرص احلصول عىل اللقاحات واألدوية األساسية.

وشملت هذه التوعية تنظيم أحداث رفيعة املستوى يف إطار
املنتدى العاليم لالستثامر ،وحدث تقييم مبادرة املعونة لصالح
التجارة ،واملنتدى العام ملنظمة التجارة العامليةَّ .
ويس املكتب
عقد اجتامعات ألصدقاء الصناعة واالبتكار ،وهم جمموعة من
السفراء ذوي التفكري املتامثل امللزتمني بتعزيز الهدف  9من
أهداف التنمية املستدامة يف جنيف .وعىل مدار العام ،شاركت
اليونيدو يف منتديات بارزة بشأن الصحة والتكنولوجيات
الرقمية ،وساهمت يف العديد من االجتامعات احلكومية الدولية
واجتامعات اخلرباء بشأن التجارة والتكنولوجيا والعاملة .ويتيح
السياق اإلناميئ اجلديد ونتاجئ املؤمترات املذكورة آنفا فرصا لتعزيز
التعاون مع املؤسسات اليت تتخذ من جنيف مقرا لها يف السنوات
املقبلة ،وخصوصا فيام يتعلق بدور اليونيدو يف وضع املعايري.
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تتعاون اليونيدو مع أربع وكاالت بهدف
التعجيل بخضرنة االقتصادات
تأسست رشاكة األمم املتحدة من أجل اقتصاد أخرض يف
عام  2013هبدف مساعدة الدول واملناطق املهتمة عىل إعادة
صياغة سياساهتا بغية تعزيز النمو االقتصادي املستدام من خالل
الوظائف اخلرضاء .وهذا يسهم يف اجلهود العاملية الرامية إىل االلزتام
هبدف االحرتار العاليم البالغ  1,5درجة وختفيف الضغوط عىل
النظم اإليكولوجية الطبيعية .وتشارك اليونيدو يف الرشاكة من
أجل اقتصاد أخرض ،إىل جانب منظمة العمل الدولية ،وبرنامج
األمم املتحدة اإلناميئ ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ،ومعهد األمم
املتحدة للتدريب والبحث.
ويتمثل الدور الرئييس لليونيدو يف إطار هذا التحالف يف توجيه
البلدان يف تطوير وخرضنة قطاعاهتا الصناعية .وتركز مساهمهتا عىل
حتليل السياسة الصناعية وتقديم املشورة بشأهنا ،مع دعم تنفيذها
من خالل إرشاك الصناعة ،وتدريب اجلهات الفاعلة يف هذا
التحول ،وبناء رشاكات بني القطاعني العام واخلاص.

ويف إطار دعم التعايف األخرض الذي تقدمه الرشاكة من أجل
اقتصاد أخرض ،تساعد اليونيدو احلكومات الوطنية عىل إعادة هيكلة
قطاعاهتا الصناعية من أجل حتويل الظروف املتغرية خالل مرحلة
التعايف من كوفيد 19-والتكيف معها .وقد دعمت اليونيدو اجلهود
اليت تقودها احلكومات من أجل حتقيق التعايف االقتصادي األخرض يف
 13بلدا من البلدان املشاركة يف تلك الرشاكة والبالغ عددها .20
ويف عام  ،2021قدمت املنظمة دعام كبريا ألوروغواي والربازيل
وتايلند واملغرب يف شكل عمل حتلييل وبناء للقدرات وأنشطة توعية
من أجل مساعدة هذه البلدان عىل مواءمة سياسات التعايف األخرض
مع أهداف التنمية املستدامة واألهداف املناخية .كام أطلقت
دراسة عاملية حول تأثري كوفيد 19-عىل املنشآت اخلرضاء :توجيه
السياسات حنو التعايف الشامل للجميع واملرن واملستدام (Impact
of COVID-19 on green enterprises: Policy guidance
towards inclusive, resilient, and sustainable
 ،)recoveryمع الرتكزي عىل أوروغواي وغانا والهند.

،

حماية البيئة

وتعمل اليونيدو مع كازاخستان هبدف وضع خطة الستخدام
صندوق حكويم لالنبعاثات يؤسس اعتامدا عىل رضائب تدفعها
املنشآت الصناعية اليت تنبعث مهنا غازات الدفيئة .ويف
عام  ،2021بدأت كازاخستان واليونيدو مرشوعا جتريبيا يف منطقة
بافلودار يستخدم جزءا من الصندوق لدعم املنشآت الصغرية
واملتوسطة يف اعتامد ممارسات أكرث مراعاة للبيئة .ويف إطار املرشوع
التجرييب ،سيدعم الصندوق قروضا مرصفية ذات أسعار فائدة
منخفضة لرشكات اخلدمات الطاقية .ويمكن للمنشآت الصغرية
واملتوسطة أن تستخدم هذه القروض يف مشاريع مثل التجهزي
التحدييث للغاليات ،أو تركيب أنظمة تدفئة أكرث كفاءة ،أو
استبدال اإلضاءة املبددة للطاقة .وتدعم القروض املنشآت الصغرية
واملتوسطة يف خفض انبعاثات الكربون وهتيئة فرص عمل خرضاء.
وعالوة عىل ذلك ،يوفر املرشوع التجرييب أرضية اختبار لسياسة
وطنية لتخصيص صندوق االنبعاثات لدعم الصناعة اخلرضاء.
ويعد حتسني إدارة النفايات أحد أولويات كازاخستان ،وهي
تتلقى املشورة هبذا الشأن من ثالث وكاالت رشيكة للرشاكة من
أجل اقتصاد أخرض .وتتخصص اليونيدو يف النفايات الصناعية،
بينام يركز برنامج األمم املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلناميئ
عىل النفايات البلدية والنفايات الطبية ،عىل التوايل .ويف
عام  ،2021اعتمدت احلكومة سياسة وطنية إلدارة النفايات.
واخلطوة التالية هي تعبئة الصناعات لتكييف ممارسات إدارة
الطاقة متاشيا مع السياسة اجلديدة.
ويف إندونيسيا ،بدأت املنظمة يف عام  2021تعزيز هنج
تصاعدي لتقرير السياسات املتعلقة بإزالة الكربون من الصناعة
مع الرتكزي أوال عىل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة واإلنتاج النظيف
يف  10مصانع لألسمدة .وأنشأت اليونيدو أيضا مشاريع إيضاحية
يف صناعة األسمنت يف هذا البلد .وستعمم الرؤى املستقاة من
هاتني العمليتني من أجل املساهمة يف مبادرة البلد للتنمية اخلفيضة
الكربون اخلاصة بالصناعات الثقيلة .كام تساعد املنظمة يف تعزيز
ممارسات االقتصاد الدائري يف إندونيسيا.
ويف أوروغواي ،ما فتئت اليونيدو تدعم وضع خطة مدهتا
 10سنوات إلدارة النفايات من أجل احلد من جماري النفايات
اخلاصة َّ
مبكبات النفايات .وأنشأت املنظمة جوائز أوروغواي الدائرية،
الشراكة من أجل اقتصاد أخضر باألرقام ()2021–2013
تطوير  20أداة ومنتجا
لتقرير السياسات

إنجاز 123

إعداد  83خطة
لوضع السياسات
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اليت دخلت عامها الثالث اآلن ،ودفعت تكاليف تدريب وبناء
قدرات الفائزين هبذه اجلائزة .وبغية مساعدة الفائز جبائزة
عام  ،2020تتعاون املنظمة مع كلية الهندسة يف اجلامعة الكاثوليكية
يف أوروغواي من أجل حتسني مصنع إلعادة تدوير اإلطارات .ويف
موريشيوس ،أكملت اليونيدو دراسة عن هيكل تكلفة النفايات
الصناعية توفر أساسا لوضع سياسات حكومية بشأن النفايات.
ومتاشيا مع أهداف اسرتاتيجية الرشاكة من أجل اقتصاد
أخرض لعام  ،2030قدمت اليونيدو يف عام  2021خدمات
استشارية يف جمال السياسات أنشأت أو عززت مخس مؤسسات،
وحسنت املامرسات اإلدارية يف  53رشكة ،وتعاونت مع  17جهة
فاعلة يف جمال األعامل التجارية.
ويأيت متويل الرشاكة من أجل اقتصاد أخرض من االحتاد
األورويب وأملانيا ومجهورية كوريا والسويد وسويرسا وفنلندا والرنويج.
والبلدان واملناطق ال 20اليت تنفذ فهيا الرشاكة من أجل اقتصاد
أخرض حىت اآلن هي :األرجنتني ،إندونيسيا ،أوروغواي ،بربادوس،
بوركينا فاسو ،بريو ،تايلند ،جنوب أفريقيا ،جيانغسو يف الصني،
السنغال ،غانا ،غواتيامال ،غيانا ،قريغزيستان ،كازاخستان ،املغرب،
مغوليا ،ماتو غروسو يف الربازيل ،موريشيوس ،الهند.

“

حىت لو كانت لدينا النوايا احلسنة ،واإلرادة
السياسية والدعم الشعيب عىل حد سواء ،فلن تكون لدينا
بالرضورة املعرفة واخلربة والتكنولوجيا الالزمة التباع
مسار أكرث مراعاة للبيئة .وهنا تقدم مبادرات مثل
الرشاكة من أجل اقتصاد أخرض مساعدة كبرية .فهذه
الرشاكة ليست جمرد فكرة جيدة ،بل هي حتمية .
أويون ساجناسورين ،وزير البيئة والتنمية اخلرضاء السابق ،منغوليا

تقييما

تطوير  21حزمة
تدريبية

تدريب أكثر
من  15 000ممارس
من  96دولة

موقع شبكي:
الشراكة من
أجل اقتصاد
أخضر

6
اآلفاق اإلقليمية
ُ
تضطلع اليوني�دو بواليتها على الصعيد القطري واإلقلييم والدويل .وللرتابط أهمية جوهرية يف النهوض بالقدرة
التن�افسية الصناعية والتجارية ،وتعزيز تنمية القطاع اخلاص ،ومعاجلة مسأليت االستدامة البيئي�ة وتغري املناخ.
وتدعم املنظمة الدول األعضاء وفقا الحتي�اجاتها الفردية ،وال سيما أقل البلدان نموا ،اليت تواجه بعضا من أكرب
التحديات اليت تعرتض سبي�ل التنمية .ويدفع ذلك البلدان إىل العمل مجتمعة والتعلم من بعضها البعض وبن�اء
قدراتها على تهيئ�ة فرص العمل وتوسيع التجارة .وبالتعاون الوثيق مع احلكومات والشركاء اإلنمائيني والقطاع
اخلاص ومؤسسات أخرى ،توفر اليوني�دو منصات للتحليل وتقديم املشورة الالزمة لبن�اء القدرة الصناعية املستدامة
املستخدمة يف وضع سياسات قائمة على األدلة.
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 57.1مليون دوالر مساهمات التعاون التقين ()2021

 45دولة عضوا في اليونيدو
ً
 29بلدا من أقل البلدان نموا  6دول جزرية صغيرة نامية
 24بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط
ً
حضور محلي لليونيدو في  19بلدا ،بما في ذلك مركزان إقليميان في إثيوبيا ونيجيريا
ومكتب إقلييم جنوب أفريقيا
ُ
 10برامج قطرية ()2021
ُ
برامج شراكة قطرية في إثيوبيا وجمهورية تنزانيا
المتحدة ورواندا وزامبيا
ُ
والسنغال وكوت ديفوار ونيجيريا .برنامج للشراكة القطرية أطلق بمبادرة ذاتية
في كينيا
 57.1مليون دوالر مساهمات التعاون التقين ()2021

11.07 2.16 4.17
مصادر أخرى

الصندوق
المتعدد
األطراف

16.76
مرفق
البيئة
العالمية

االتحاد
األوروبي

22.95
الدول األعضاء

ُ
عدد أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة حاليا
(المجموع)36 :
أطر األمم المتحدة الجديدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة في
عام :2021
بوتسوانا ( ،)2026-2022جزر القمر ( ،)2026-2022زمبابوي (،)2026-2022
الكاميرون ( ،)2026-2022مدغشقر ()2023-2021

أفريقيا

عمل اليونيدو في أفريقيا

تتسم القارة األفريقية بالتنوع ،وتضم أكرب عدد من أقل البلدان
نموا و 20بلدا مصنفا عىل أنه من البلدان الهشة أو املتأثرة
بالزناعات .ويعترب نمو الدخل مبثابة حمرك فعال للحد من الفقر
خالل العقد األخري ،وإن كانت جاحئة كوفيد 19-أوقعت
 47مليون امرأة ورجل إضافيني يف براثن الفقر املدقع يف
عايم  2020و.2021
ُ
وف ِتحت منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية أمام التجارة
يف كانون الثاين/يناير  .2021ويوفر السوق ،الذي تبلغ قيمته
 3تريليونات دوالر و 1,2بليون مسهتلك ،فرصا جديدة هائلة.
ويتعني تعزيز نظم اإلنتاج واملهارات والسياسات وسالسل
القيمة اإلقليمية لالستفادة من التجارة بني البلدان األفريقية
والتنمية اإلقليمية.
ويوفر التعاون الذي تقوده اليونيدو يف املنطقة للمنشآت
الصغرى والصغرية واملتوسطة والفئات الضعيفة ،مثل النساء
والشباب ،املهارات والسياسات والتكنولوجيات والهياكل
األساسية اليت حيتاجون إلهيا للتصدي للتحدي الرئييس الذي
يواجه هذه املنطقة وهو الفقر .وتعزز إضافة القيمة إىل املنتجات
الزراعية األمن الغذايئ ويهئي فرص عمل ويدر دخال.

من أجل التخفيف من تداعيات جاحئة كوفيد ،19-تساعد
اليونيدو عىل تقليل االعتامد عىل الواردات من خالل استحداث
مصادر حملية مضمونة اجلودة ملنتجات معدات احلامية الشخصية
ومعقامت اليدين واملطهرات يف إثيوبيا ومجهورية تزنانيا املتحدة
وجنوب أفريقيا والسنغال وغابون وغانا وكينيا ومرص .ولتحليل
آثار اجلاحئة عىل املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة يف
قطاع األغذية الزراعية يف كوت ديفوار ،أجرت اليونيدو ومنظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو) ووكالة االحتاد األفريقي
للتنمية دراسة استقصائية مشرتكة لالسرتشاد هبا مستقبال يف وضع
االسرتاتيجيات.
ُّ
ُ
وتعزز اليونيدو النج اإلقليمية لالستفادة من الفرص
التجارية يف منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .وتقود املنظمة
دراسة قارية لوضع خرائط لسالسل القيمة اإلقليمية ،وتشرتك
مع مركز التجارة الدولية يف إدارة برنامج غرب أفريقيا للقدرة
التنافسية.
ومن خالل منصة األمم املتحدة للتعاون اإلقلييم ،تستفيد
اليونيدو من التكنولوجيات اجلديدة وجتعل التحول الرقيم
ممكنا من خالل تعزيز البيانات واإلحصاءات املتكاملة ،وإدارة
االقتصاد الكيل ،والتنويع الصناعي .وتعزز اسرتاتيجيات اليونيدو

اآلفاق اإلقليمية

لغرب ووسط أفريقيا احلوار والربط الشبكي اإلقليميني .وأنشأت
املنظمة ،باالشرتاك مع اجلامعات االقتصادية اإلقليمية ،شبكة
من املراكز اإلقليمية للطاقة املتجددة وحتقيق الكفاءة يف
استخدام الطاقة تغطي القارة بأكملها تقريبا .وتعمل اليونيدو
أيضا عىل إنشاء مراكز صناعية زراعية إقليمية يف إطار الربنامج
الشامل للتنمية الزراعية يف أفريقيا.
ُ
ُ
ويف سياق برنامج الرشاكة القطرية يف إثيوبيا ،افتتحت
ثالثة جممعات صناعية زراعية متكاملة يف عام  2021لهتيئة
فرص عمل جديدة يف املناطق الريفية .وتربط اليونيدو بني صغار
املزارعني واملنشآت الصغرية العاملة يف جمال جتهزي املنتجات
الزراعية والصناعات الرشيكة .وبغية التوسع يف جمال جتهزي
املنتجات الزراعية ،ساعدت اليونيدو يف إنشاء أول مركز يف البلد
لدعم الصناعات اإلبداعية ومنظيم املشاريع يف جمال تطوير
اجللود واملنتجات اجللدية ،ومركز للتدريب عىل صناعة النب بغية
توسيع سوق النب.
ُ
ُ
ويف إطار برنامج الرشاكة القطرية ،أطلقت يف السنغال
املرحلة الثانية من جممع ديامينياديو الصناعي املتكامل بدعم
مايل من املرصف الصيين للتصدير واالسترياد .وساعدت اليونيدو
رشكات من تونس والسنغال وفرنسا وكوت ديفوار عىل بدء تنفيذ
عمليات ،ومن املتوقع هتيئة  23 000فرصة عمل جديدة.
ُ
ُ
كام أحرز تقدم يف برامج الرشاكة القطرية اليت توجد
يف مرحلة الربجمة .وبدأت مرحلة الربجمة يف مجهورية تزنانيا
املتحدة ،بينام وضعت رواندا وكوت ديفوار اللمسات الهنائية
ُ
عىل التشخيصني القطريني اللذين حيددان اإلطارين التحليليني
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ُ
ويؤكدان جماالت تركزي كل برنامج من الربناجمني القطريني
وصادقت علهيام احلكومتان.
ُ
ووقع برنامج للرشاكة القطرية مدته مخس سنوات يف
زامبيا خالل املؤمتر العام املنعقد يف عام  2021بغرض تعزيز
الصناعات التحويلية وإضافة القيمة إىل السلع األولية ،وتطوير
املهارات الصناعية وحتسني البيئة السياساتية .وقدمت اليونيدو
أيضا مدخالت تقنية إىل دراسة اجلدوى التمهيدية اخلاصة مبجمع
صناعي زراعي مشرتك بني زامبيا وزمبابوي.
ويف عام  ،2021ساعدت اليونيدو ومنظمة األغذية
والزراعة (الفاو) عىل التعجيل بهتيئة فرص العمل وتنظيم
املشاريع للشباب يف جمايل الزراعة واألعامل التجارية الزراعية يف
مجهورية الكونغو الدميقراطية وزامبيا وغانا وكابو فريدي وكينيا.
ويف كوت ديفوار ،جيري توسيع نطاق النظم الغذائية القامئة عىل
الكاكاو مبساعدة من اليونيدو ومنظمة األغذية والزراعة
وبرنامج األمم املتحدة اإلناميئ ،من خالل وضع واختبار نظم
ملعايري واعتامد وتتبع الكاكاو املستدام .ويف توغو ،تنفذ اليونيدو
وبرنامج األمم املتحدة اإلناميئ نظاما لتتبع ورقمنة سالسل القيمة
اخلاصة باألغذية الزراعية بغرض حتسني وصول املنشآت
الصغرى والصغرية واملتوسطة عىل حنو مستدام إىل األسواق.
ُ
وتعمل اليونيدو عن كثب مع األفرقة القطرية التابعة لألمم
املتحدة من أجل التخطيط املتكامل والتنسيق التقين والدعوة
خالل األحداث الرئيسية .ويف عام  ،2021ساهمت اليونيدو
ُ
يف التقييامت القطرية املشرتكة يف توغو وزامبيا وزمبابوي وغابون
وغانا وكابو فريدي وكوت ديفوار والكونغو.

%6.5

في المائة من السكان حصلوا على التطعيمات كاملة
حىت  31كانون األول/ديسمبر 2021

أثر جائحة كوفيد 19-في أفريقيا
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 52تقرير اليونيدو السنوي 2021

 20دولة عضوا في اليونيدو
ً
 4بلدان من أقل البلدان نموا
دولة واحدة من الدول الجزرية الصغيرة النامية

 9بلدان ذات دخل متوسط

حضور محلي لليونيدو في  8بلدان ،بما في ذلك مكاتب لترويج االستثمار
والتكنولوجيا في البحرين ومركز إقلييم في مصر
ُ
برنامج قطري واحد ()2021
ُ

برنامجان للشراكة القطرية في مصر والمغرب
 31مليون دوالر مساهمات التعاون التقين ()2021

3
مصادر أخرى

7.65

1

الصندوق
المتعدد
األطراف

8.05
مرفق
البيئة
العالمية

11.26
االتحاد
األوروبي

الدول األعضاء

ُ
عدد أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة حاليا
ُ(المجموع)11 :
أطر األمم المتحدة الجديدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة في
عام :2021
العراق ()2024-2020

المنطقة العربية

عمل اليونيدو في المنطقة العربية

ال تزال املنطقة العربية تواجه عقبات كبرية بسبب جاحئة
كوفيد ،19-فضال عن التحديات املستمرة النامجة عن الزناعات
واالضطرابات السياسية وأزمة أسعار النفط وانفجار مرفأ بريوت.
والبطالة ،وال سيام بني النساء والشباب ،مرتفعة يف املنطقة.
وتوجد غالبية العاملة يف القطاع غري الرسيم الذي يتسم بسوء
أوضاع العمل وغياب االستقرار الوظيفي .كام تستضيف املنطقة
ً
 6ماليني الئج وأكرث من  11مليونا من املرشدين داخليا .وقد
تأثرت املجموعتان بشدة باجلاحئة وعمليات اإلغالق .ويعيش
أكرث من نصف الالجئني السوريني يف البلدان العربية يف
الفقر حاليا.
ويف سياق التصدي لهذه التحديات املتنوعة ،جيري تنفيذ
أكرث من مائة من مشاريع اليونيدو يف املنطقة ُتعىن باألعامل
التجارية الزراعية ،وتنظيم املشاريع ،والتدريب املهين ،وعاملة
الشباب ،والبيئة ،والطاقة ،والتنقل اإللكرتوين ،واملناطق
الصناعية ،واإلحصاءات ،واالسرتاتيجية الصناعية ،واملشورة يف
جمال السياسات .ويف البلدان اخلارجة من نزاعات ،تركز اليونيدو
عىل استعادة سبل العيش وحتسيهنا ،وحتسني مهارات الشباب،
وتطوير األعامل التجارية الزراعية.

تشكل املشورة والتنسيق يف جمال السياسات حمور تركزي لليونيدو
يف مجيع أحناء املنطقة .ففي السودان ،انهتت اليونيدو من دراسة
تشخيصية صناعية شاملة ودعمت احلكومة مبشورة يف جمال
السياسات الصناعية.
ويف األردن ،أنشأت اليونيدو وحدة مرصد صناعي لبناء
القدرات الوطنية بغرض وضع سياسات وطنية قامئة عىل األدلة
متوافقة مع أفضل املامرسات الدولية .وتدعم اليونيدو أيضا
احلكومة من أجل وضع اسرتاتيجية للذكاء االصطناعي واستكامل
اسرتاتيجية األمن الغذايئ للبلد للفرتة  2027-2022اليت تضم
فصال حول تعميم الصناعات القامئة عىل األغذية .وهي تساعد
األردن عىل تنفيذ خطة العمل الوطنية للنمو األخرض ،بدعم من
مرفق البيئة العاملية وبروتوكول مونرتيال.
وبدعم من اليونيدو ،توجد البلدان يف مجيع أحناء املنطقة
العربية يف مرحلة التحول إىل االقتصاد األخرض من خالل ُ ُنج
االقتصاد الدائري واإلنتاج الصناعي األنظف واألكرث كفاءة
من حيث استخدام املوارد ،وتتجه بشكل مزتايد حنو الرقمنة
باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة .ومن البلدان املدعومة
األردن وتونس واجلزائر ولبنان ومرص واملغرب.

اآلفاق اإلقليمية

وبتوقيع رئيس الوزراء مصطفى مدبويل عىل وثيقة الرشاكة
ُ
ُ
القطرية ،بدأت الرشاكة القطرية يف مرص رسميا يف نيسان/
أبريل  .2021ولتعجيل التحول الرقيم ،نظمت اليونيدو حلقة
دراسية شبكية يف حزيران/يونيه  2021حول تعزيز االستعداد
للثورة الصناعية الرابعة .وبالرشاكة مع منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،ساعدت اليونيدو يف وضع الصيغة الهنائية
الستعراض سياسات حتول اإلنتاج يف مرص .وشكلت دراسة حول
سالسل القيمة اخلاصة بالتعايف الصناعي من جاحئة كوفيد19-
مبادرة تتعلق بالسياسات الصناعية تنفذ باالشرتاك مع مرصف
التنمية األفريقي.
ُ
ويركز برنامج الرشاكة القطرية يف املغرب عىل االنتقال إىل
االقتصاد األخرضُ .ويدعم ذلك من خالل الرشاكة من أجل
ُ
اقتصاد أخرض ( ،)PAGEاليت أطلقت يف املغرب يف
عام  ،2021واملرحلة الثانية من الربنامج العاليم لالبتكار يف
جمال التكنولوجيا النظيفة ( )GCIPالذي يطور حلوال جديدة
ويهئي فرص عمل .وتدعم اليونيدو أيضا احلكومة من خالل
"نادي الثالثة يف املائة" ،وهو مبادرة تعاونية تلزتم بإدخال
حتسينات بنسبة ثالثة يف املائة سنويا عىل كفاءة استخدام الطاقة.
واجتذب مرشوع للرشاكة بني القطاعني العام واخلاص وضعته
اليونيدو لدعم عنرص الصناعات الزراعية يف برنامج الرشاكة
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ُ
القطرية  3,5مليون دوالر من وكالة التنمية الدولية التابعة
للواليات املتحدة.
ُ
ولدى الربنامج القطري يف لبنان مثانية مشاريع قيد التنفيذ.
واستفاد ما ال يقل عن  48منشأة ،معظمها يف قطاعي األغذية
الزراعية واألخشاب ،من تدخالت اليونيدو يف جمال نقل
التكنولوجيا والتدريب وحتسني فرص الوصول إىل األسواق.
وتواصل املنظمة دعم بريوت للتعايف من انفجار عام ،2020
مسهتدفة إعادة اإلعامر واإلصالح والتعايف.
وتشارك اليونيدو مشاركة نشطة يف العديد من مبادرات
ُ
األمم املتحدة يف املنطقة ،مهنا  14تقييام قطريا مشرتكا ،وتقود
أو تشارك يف قيادة األفرقة العاملة املواضيعية يف مخسة بلدان.
ُ
وتساهم املنظمة أيضا يف أطر األمم املتحدة للتعاون يف جمال
التنمية املستدامة ،وتشارك يف قيادة ركزية االزدهار يف اجلزائر
والسودان ولبنان وليبيا ومرص ،وتدعم تقييم أطر األمم املتحدة
للمساعدة اإلنامئية يف األردن واملغرب .كام عملت اليونيدو مع
أفرقة العمل الشبابية التابعة لألمم املتحدة يف املغرب ومرص،
وال سيام فيام يتعلق مبؤمتر األمم املتحدة بشأن تغري املناخ املنعقد يف
عام  ،2021وساهمت مع مرص يف فريق األمم املتحدة املشرتك
ِّ
للتكنولوجيا واالبتكار الذي شكل حديثا.

%58.8
في المائة من السكان حصلوا على التطعيمات كاملة
حىت  31كانون األول/ديسمبر 2021

أثر جائحة كوفيد 19-في شمال أفريقيا وغرب آسيا
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 54تقرير اليونيدو السنوي 2021

 32دولة عضوا في اليونيدو
ً
 10بلدان من أقل البلدان نموا  11دولة جزرية صغيرة نامية
 28بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط
حضور محلي لليونيدو في  14بلدا،
بما في ذلك مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا ،إضافة إلى مركز إقلييم في تايلند ومكتبين
إقليميين في الصين والهند
ُ
 11برنامجا قطريا ()2021
ُ
برنامج للشراكة القطرية في كمبوديا
 40.4مليون دوالر مساهمات التعاون التقين ()2021

8.66 1.38
مصادر أخرى

الصندوق
المتعدد
األطراف

14.85
مرفق
البيئة
العالمية

5
االتحاد
األوروبي

10.47
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 :2021
بنغالديش ( )2026-2022وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية ()2026-2022

آسيا والمحيط الهادئ
تعترب املنطقة مصدرا من مصادر القوة االقتصادية والصناعية
الرئيسية ،ومتثل ما يقرب من نصف القيمة املضافة للصناعة
التحويلية العاملية ،اليت تتولد إىل حد كبري يف إندونيسيا وتايلند
ومجهورية كوريا والصني ومالزييا والهند واليابان .وساعد استمرار
النمو االقتصادي عىل احلد من الفقر يف العقود األخرية ،وإن
كانت القوة االقتصادية متباينة تباينا كبريا يف املنطقة ،وأدت
جاحئة كوفيد 19-إىل عكس هذا االجتاه اإلجيايب .وال يزال ما
يقرب من  180مليون نسمة يف جنوب وجنوب غرب آسيا
يعيشون يف فقر مدقع .ويؤدي النمو السكاين والتوسع احلرضي
الرسيع وأنامط النمو غري املستدامة إىل تفاقم استنفاذ املوارد
الطبيعية وتغري املناخ والتدهور البييئ.
عمل اليونيدو في آسيا والمحيط الهادئ

يفرس الوضع اإلناميئ املتقدم نسبيا يف املنطقة ،اليت هتيمن علهيا
البلدان املتوسطة الدخل بصورة مزتايدة ،الرتكزي القوي للتعاون
اإلناميئ لليونيدو عىل االقتصاد الدائري ،وكفاءة استخدام الطاقة،
والطاقة املتجددة ،وإدارة املواد الكيميائية السامة وامللوثات.
وتواصل اليونيدو معاجلة جيوب الفقر اليت تستعيص عىل الرغم
من استمرار النمو االقتصادي ،ودعم سالسل القيمة القامئة عىل
الزراعة لضامن األمن الغذايئ ،وتعزيز نقل التكنولوجيا واملعرفة.

وتساعد اليونيدو أيضا يف حتسني نوعية العمل ،والقدرة التنافسية
التجارية ،والهياكل األساسية يف املدن ،واالسهتالك واإلنتاج
املستدامني.
ويهدف عدد من املشاريع يف املنطقة إىل تقديم خدمات
استشارية سياساتية وبناء قدرات احلكومات املحلية عىل تطوير
السياسات .ويتسم هذا النوع من التدخل بأهمية خاصة
بالنسبة للبلدان املتوسطة الدخل ،نظرا حلاجهتا امللحة إىل تعزيز
اندماجها يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية عن طريق مواءمة
السياسات وبناء القدرات يف جمال اإلحصاءات والبحوث .وترى
املنظمة يف عدد البلدان املتوسطة الدخل واجلهات املاحنة الناشئة
يف املنطقة فرصة للتعاون فيام بني بلدان اجلنوب والتعاون الثاليث
ونقل املعارف.
وتشجع اليونيدو عىل سد الفجوة يف االقتصاد الرقيم وزيادة
قدرة البلدان النامية عىل استخدام التكنولوجيا اجلديدة .فعىل
سبيل املثال ،كانت اليونيدو واحدة من املنظامت الداعمة ملعرض
الصني الدويل لالسترياد ( )CIIEمنذ عام  .2018وهتدف هذه
الفعالية الواسعة النطاق اليت تستضيفها حكومة الصني إىل دعم
حترير التجارة والعوملة االقتصادية ،وفتح السوق الصينية بنشاط
أمام العالم .ويف منتدى هونغتشياو االقتصادي الدويل
لعام  ،2021الذي عقد موازاة مع معرض الصني الدويل
لالسترياد ،شاركت اليونيدو يف جلسات عامة وفعاليات جانبية،
ونظمت جناحا رقميا لعرض التكنولوجيات الناشئة.

اآلفاق اإلقليمية

ُ ِّ
ونظمت يف إندونيسيا وباكستان وفييت نام وكمبوديا
فعاليات وحلقات عمل أخرى لبناء القدرات بشأن الثورة
الصناعية الرابعة حتديدا .ويف ترشين الثاين/نوفمرب ،نظمت
اليونيدو املؤمتر اإلقلييم الثاين بشأن التنمية الصناعية يف
ُ
جاكرتا ،الذي أسفر عن التوقيع عىل الربنامج القطري
إلندونيسيا ( )2025-2021وإصدار ورقة عمل تسرتشد هبا
إندونيسيا يف رئاسهتا ملجموعة العرشين يف عام .2022
ويف إندونيسيا ،تقود اليونيدو أيضا مبادرة مشرتكة جديدة
مع برنامج األمم املتحدة اإلناميئ ومنظمة األمم املتحدة للطفولة
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة لتعزيز قدرة املنشآت الصغرية
واملتوسطة عىل الصمود وحتسني فرص حصولها عىل رأس املال
املتنوع والتكنولوجيا األساسية والدراية الفنية.
ومجع املؤمتر السادس املعين بإقامة اجلسور بني املدن
( ،)Bridge for Citiesالذي نظم يف ترشين األول/
أكتوبر  ،2021ممثيل  18مدينة وأكرث من  30متحدثا،

55

من بيهنم األمني العام لألمم املتحدة واملديرة التنفيذية لربنامج
األمم املتحدة للمستوطنات البرشية (موئل األمم املتحدة) ،قاموا
بالنظر يف اخلربات واحللول املبتكرة املتعلقة بالتعايف من أزمة
جاحئة كوفيد 19-وبناء القدرة عىل الصمود.
ومن بني الربامج القطرية اجلارية البالغ عددها  ،11بدأت
الربامج يف إندونيسيا ورسي النكا والصني دورات جديدة.
وأسفرت احلالة السياسية غري املتوقعة يف أفغانستان وميانامر
يف آب/أغسطس وشباط/فرباير  2021عن توقف هذين
ُ
الربناجمني القطريني.
ُ
وعقب التوقيع عىل برنامج الرشاكة القطرية يف كمبوديا
يف كانون األول/ديسمرب  ،2020دعمت اليونيدو احلكومة يف
ُ
وضع اإلطار اإلداري .وطوال عام  ،2021أنشئت هياكل
أساسية مثل هيئة التنسيق الوطنية املشرتكة بني الوزارات
والفريق العامل الذي يضم الرشكاء واجلهات املاحنة ،وبدأت
يف دعم تنفيذ الربامج.

%47.5
في المائة من السكان حصلوا على التطعيمات كاملة
حىت  31كانون األول/ديسمبر 2021

أثر جائحة كوفيد 19-في آسيا والمحيط الهادئ
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 56تقرير اليونيدو السنوي 2021

 40دولة عضوا في اليونيدو
 20بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط
حضور محلي لليونيدو في  9بلدان،

بما في ذلك مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا ومكاتب االتصال والمقر في النمسا

ُ
 3برامج قطرية ()2021
ُ

برنامج للشراكة القطرية في قيرغيزستان
 13.3مليون دوالر مساهمات التعاون التقين ()2021

1.14 0.23
مصادر أخرى

8.89
الصندوق
المتعدد
األطراف

مرفق
البيئة
العالمية

0.19
االتحاد
األوروبي

2.85

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 :2021
أذربيجان ( )2025-2021وأرمينيا ( )2025-2021وألبانيا ()2026-2022

أوروبا وآسيا الوسطى

عمل اليونيدو في أوروبا وآسيا الوسطى

تتسم منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بالتنوع .فبلدان املنطقة إما
اقتصادات متقدمة أو بلدان متوسطة الدخل ،ولكهنا تتباين من
حيث خلفياهتا اجلغرافية واالقتصادية واإلنامئية .وقد رضبت
اجلاحئة منطقة أوروبا وآسيا الوسطى بشدة ،حيث سجل هبا
أكرب عدد من حاالت كوفيد 19-املبلغ عهنا عىل أساس
نصيب الفرد .وكانت اآلثار االقتصادية ضارة بوجه خاص
بالنسبة للعامل غري النظاميني والنساء .وعىل الرغم من االنتعاش
االقتصادي املسجل يف عام  ،2021فقد أثر فقدان الوظائف
وخفض ساعات العمل والتضخم عىل دخل الفئات األشد
حرمانا .وعىل وجه اخلصوصُ ،ذ ِّ
كرت البلدان اليت تعتمد يف
مصادر الدخل عىل السياحة أو الوقود األحفوري أو مصادر
الدخل غري املستقرة األخرى بأهمية تنويع اقتصاداهتا.
وتساعد اليونيدو بلدان املنطقة عىل التعايف برسعة أكرب من
خالل االستفادة من التكنولوجيات واالبتكارات اجلديدة .ومن
شأن وضع ُ ُنج أنظف وأكرث مراعاة للبيئة أن يساعد أيضا بلدان
آسيا الوسطى عىل اخلروج من قامئة أكرث اقتصادات العالم كثافة
يف استخدام الكربون.
وتدعم اليونيدو املنشآت الصغرية واملتوسطة يف هذه
املنطقة من أجل حتديث وحتسني سالسل القيمة واألسواق
واندماجها يف سالسل وأسواق أوسع نطاقا .وحتظى الفئات
الضعيفة مثل النساء والشباب باهتامم خاص للمساعدة يف إجياد
فرص متكافئة يف الصناعات.

من أجل مساعدة النساء والفتيات عىل تطوير مهاراهتن يف إدارة
األعامل التجارية واالرتقاء بتلك املهارات ،أطلقت اليونيدو
دورة تدريبية عىل اإلنرتنت من ست نامئط بعنوان "ابتكارات
األعامل التجارية الرقمية لرائدات األعامل واملديرات".
والدورة ،اليت أعدت بتمويل من االحتاد الرويس ،جمانية ويمكن
الوصول إلهيا عىل منصة اليونيدو للتعلم اإللكرتوين باللغتني
االنكلزيية والروسية.
ونظمت اليونيدو أيضا سلسلة من احللقات الدراسية
الشبكية وحلقة نقاش يف إطار املنتدى الثالث للمرأة يف املنطقة
األوروبية اآلسيوية حتت عنوان "الفرص الناشئة للمرأة يف العرص
الرقيم" ،استعرضت أفضل املامرسات والسياسات املساعدة.
وتعكف اليونيدو عىل توحيد قامئة بالتوصيات املتعلقة
بالسياسات اليت نتجت عن هذه املحادثات ،واليت سيجري
الرتويج لها من أجل مواصلة مناقشهتا وتنفيذها.
ويف هذه املنطقة ،واصلت اليونيدو أيضا مساعدة بلدان
حمددة عىل حتسني العمليات ُّ
والنج اليت تعمل عىل زيادة
اإلنتاجية وتوسيع التجارة .وأعدت املنظمة  10موجزات
ُ
قطرية بشأن الصناعة ،حتلل االجتاهات يف التنمية االقتصادية
والصناعية بغية استبانة الكيفية اليت ميكن هبا لليونيدو وغريها
من املنظامت أن تدعم البلدان يف طريقها إىل حتقيق التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة.

اآلفاق اإلقليمية

ويف أرمينيا ،وبدعم من اليونيدو ،حتسنت القدرة التنافسية
لصناعات املالبس واألحذية يف البلد .ويف طاجيكستان،
تعمل اليونيدو عىل حتسني قطاعات نسج السجاد والتطريز
واملنسوجات التقليدية .ويف بيالروس ،جيري جتريب مراكز
للبيان العميل واالبتكار تتعلق بتكنولوجيات الثورة الصناعية
الرابعة .ويف أوزبكستان ،بدأت اليونيدو يف حتديث صناعة
معاجلة احلرير .ويف أوكرانيا وتركيا ،تغطي حافظة كبرية من
املشاريع أبعادا متنوعة لالستدامة البيئية
والطاقة النظيفة.
ويتوسع التعاون مع االحتاد األورويب يف املنطقة ،مما يوفر فرصا
إلنشاء البىن التحتية الالزمة .ويف إطار برنامج االحتاد األورويب
من أجل البيئة ( ،)EU4Environmentواصلت اليونيدو
العمل يف أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وبيالروس ومجهورية مولدوفا
وجورجيا الستبانة الفرص املتاحة لتحقيق نمو أكرث مراعاة
للبيئة واستحداث آليات لتحسني إدارة املخاطر واآلثار البيئية.
ويف إطار برنامج األمم املتحدة املشرتك يف جورجيا الذي يدعمه

57

االحتاد األورويب ،أجرت اليونيدو دراسة رائدة لوضع خرائط ل 57
من املجموعات الناشئة واملحتملة يف جمال الصناعات واألعامل
التجارية الزراعية والزراعة األولية.
وقد اكتملت مرحلة املساعدة التحضريية لربنامج
ِّ
ُ
ُ
الرشاكة القطرية يف قريغزيستان .ووقع الربنامج القطري مع
ُ
احلكومة للفرتة  .2026-2022ويف إطار الربنامج القطري
أللبانيا ،قامت اليونيدو بتحليل لصناعة مصائد األسامك
واالسزتراع املايئ لبيان كيفية االستفادة مهنا يف تطوير االقتصاد
البحري "األزرق" للبلد .وحدد حتليل أجرته اليونيدو يف ألبانيا
قطاعات الفواكه واخلرضوات والنباتات الطبية والعطرية
باعتبارها توفر إمكانات إنامئية كبرية.
وساهمت اليونيدو ،مبشاركهتا بنشاط يف فريق األمم
املتحدة للتحول الرقيم ألوروبا وآسيا الوسطى ،بتوصيات
متعلقة بالسياسة بشأن الرقمنة يف إطار املنتدى اإلقلييم
للتنمية املستدامة يف عام  2021ومنتدى القمة العاملية ملجتمع
املعلومات لعام .2021

( %60.1أوروبا) و )%44.8آسيا الوسطى(
في المائة من السكان حصلوا على التطعيمات كاملة
حىت  31كانون األول/ديسمبر 2021

أثر جائحة كوفيد 19-في أوروبا وآسيا الوسطى
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 58تقرير اليونيدو السنوي 2021

 33دولة عضوا في اليونيدو
ً
بلد واحد من أقل البلدان نموا  16دولة جزرية صغيرة نامية
 24بلدا من البلدان ذات الدخل المتوسط
حضور محلي لليونيدو في  7بلدان،
بما في ذلك مركز إقلييم في المكسيك ومكتب إقلييم في أوروغواي
ُ
 4برامج قطرية ()2021
ُ
برنامج للشراكة القطرية في بيرو
 16.9مليون دوالر مساهمات التعاون التقين ()2021

3.08 0.46
مصادر أخرى

3.43
الصندوق
المتعدد
األطراف

2.91
مرفق
البيئة
العالمية

7
االتحاد
األوروبي

الدول األعضاء

ُ
عدد أطر األمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة حاليا
(المجموع)18 :
أطر األمم المتحدة الجديدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الموقعة
في عام :2021
بنما ( )2025-2021وبيرو ( )2026-2022والسلفادور ()2026-2022

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
عىل الرغم من التقدم اإلناميئ املحرز يف العقود األخرية ،فتوزيع
الرثوة داخل بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
أكرث تفاوتا منه يف البلدان املتوسطة الدخل يف مناطق أخرى.
َّ
وتعمقت الفجوة بني الرثاء الفاحش والفقر املدقع بسبب أزمة
جاحئة كوفيد ،19-اليت أدت أيضا إىل تفاقم املشاكل الهيكلية،
مثل اخنفاض اإلنتاجية واالستثامر ،وزيادة الطابع غري الرسيم،
وسوق العمل املتسم باخنفاض األجور واألمن ،والبطالة ،والفقر.
ويشكل احلفاظ عىل النمو الشامل للجميع واملستدام بيئيا حتديا،
وذلك أيضا بالنظر إىل تعرض املنطقة للكوارث الطبيعية املرتبطة
باملناخ .وعادت قطاعات التعدين والبناء والصناعة التحويلية
واخلدمات إىل مستويات إنتاج عام  2019يف العديد من البلدان،
ومن املرجح أن ترتفع انبعاثات غازات الدفيئة لتصل إىل
املستويات اليت كانت علهيا قبل اجلاحئة حبلول عام .2024
عمل اليونيدو في أمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب

ال تزال أنشطة اليونيدو يف املنطقة موجهة حنو االستدامة البيئية،
اليت تسهتدف الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،والهياكل

األساسية اجليدة ،والصناعات الزراعية ،واالقتصاد الدائري،
وتنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف.
وملساعدة املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة عىل
التعايف يف أعقاب اجلاحئة ،اسهتلت اليونيدو سلسلة من احللقات
الدراسية الشبكية بشأن ريادة األعامل واالقتصاد الدائري لفائدة
املنشآت التجارية ذات الصلة بقطاع البالستيك يف كوستاريكا.
ودعمت مخسة منشورات لليونيدو بشأن االقتصاد الدائري هذه
اجلهود وغريها يف عام  2021يف املنطقة.
ولتعزيز التعاون يف املنطقة ،أنشأت اليونيدو فرقة
عمل مع جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكارييب .وحتدد مكاتب اليونيدو امليدانية أفضل
برنامج
التعجيل
املامرسات عىل نطاق منظومة األمم املتحدة .ومن
بتحقيق
الهدف 9
شأن برنامج التعجيل بتحقيق الهدف  9من أهداف
من أهداف
التنمية
التنمية املستدامة ،الذي أعدته اليونيدو ،أن يزيد من
المستدامة
تعزيز تبادل املعارف ونرشها عىل الصعيد اإلقلييم
فيام بني الدول األعضاء يف اليونيدو والوزارات ذات الصلة
والقطاع اخلاص واملجتمع املدين واألوساط األكادميية.
وبدعم من أملانيا ،تساعد اليونيدو املنطقة عىل زيادة عدد
الوظائف يف قطاع مصائد األسامك وجتهزيها ،مع الرتكزي بوجه

اآلفاق اإلقليمية

خاص عىل اجتذاب املزيد من النساء والشباب إىل هذا القطاع.
وتتعلم البلدان سويا كمنطقة ،وتبتكر وتوسع سالسل القيمة
اخلاصة هبا.
ُ
ويف عام  ،2021نفذت برامج اليونيدو القطرية يف مجهورية
فزنويال البوليفارية ودولة بوليفيا املتعددة القوميات والسلفادور
ُ
وكوبا .وأطلق الربنامج القطري يف فزنويال برناجما لالرتقاء
والتحديث الصناعي.
ويف كولومبيا ،وقعت اليونيدو إطارا ثنائيا للتعاون الربناميج
للفرتة  .2024-2021ويركز اإلطار عىل البنية التحتية
للجودة الصناعية ،والقدرات التجارية للمنشآت الصغرى
والصغرية واملتوسطة يف أقل املناطق نموا ،واالقتصاد احليوي،
واسرتاتيجيات الثورة الصناعية الرابعة ،والتخلص التدرييج
من الزئبق يف أنشطة تعدين الذهب احلرفية والضيقة النطاق،
واملجمعات الصناعية اإليكولوجية ،والكفاءة يف استخدام الطاقة
يف الصناعة.
ُ
ويساعد برنامج الرشاكة القطرية يف بريو البلد عىل بناء
اقتصاد أكرث تنوعا وتعزيز اإلنتاجية واالنتقال إىل االقتصاد
ُ
الدائري .وخالل عام  ،2021استخدم نموذج جممعات
اليونيدو الصناعية اإليكولوجية للمساعدة يف وضع املعايري
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واللواحئ املتعلقة باالستدامة اخلاصة بالنظام الوطين للمجمعات
الصناعية .وتدعم اليونيدو أيضا وضع سياسة صناعية جديدة.
وقد أنشأت احلكومة فريقا عامال يضم الرشكاء واجلهات املاحنة
ُ
ويتبع برنامج الرشاكة القطرية يف بريو ،وعقد اجتامعه األول
يف شباط/فرباير  ،2021ووقعت إطارا جديدا لألمم املتحدة
للتعاون يف جمال التنمية املستدامة يغطي الفرتة .2026-2022
واشرتكت اليونيدو وموئل األمم املتحدة مع حكومة
املكسيك يف صوغ أطلس صناعي إقلييم الجتذاب االستثامر
يف املكسيك ،وهو هنج جديد تستخدم فيه منظورات التخطيط
احلرضي واإلقلييم الجتذاب االستثامر األجنيب املبارش.
ويف أوروغواي ،تقود اليونيدو مرشوعا لصندوق األمم
املتحدة املشرتك لتحقيق أهداف التنمية املستدامة مع برنامج
األمم املتحدة اإلناميئ وهيئة األمم املتحدة للمرأة .وينئش املرشوع
صندوقا لالبتكار يف جمال الطاقة املتجددة من أجل دعم
التحول يف جمال الطاقة ،واملساعدة يف إزالة الكربون من اقتصاد
البلد وتعزيز القدرة التنافسية .وسيكافح الصندوق تغري املناخ
من خالل املساعدة يف انتقال قطاع النقل والقطاع الصناعي
يف أوروغواي إىل الطاقة اخلرضاء وتوفري سبل الوصول إىل
التكنولوجيات النظيفة املبتكرة بتكلفة ميسورة.

%64.6

في المائة من السكان حصلوا على التطعيمات كاملة
حىت  31كانون األول/ديسمبر 2021

أثر جائحة كوفيد 19-في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
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البلدان المتوسطة الدخل
يسكن البلدان املتوسطة الدخل  75يف املائة من سكان العالم،
وكثريا ما تعاين من نقاط ضعف مشاهبة لتلك اليت تواجهها
البلدان املنخفضة الدخل .وقبل جاحئة كوفيد ،19-اليت
جعلت حتدياهتا أكرث حدة ،كانت تضم حوايل  62يف املائة
من فقراء العالم .ويشكل التلوث املزتايد أيضا حتديا مستمرا
للعديد من البلدان املتوسطة الدخل .وتؤدي التنمية الصناعية
واخلربة التكنولوجية دورا رئيسيا يف عمليات االنتقال املعقدة
إىل فئة البلدان املتوسطة الدخل واخلروج مهنا .وتعمل اليونيدو
مع البلدان املتوسطة الدخل عىل مدى العقود اخلمسة املاضية
لتعزيز مشاركهتا من خالل إعالن سان خوسيه الذي اعتمده

املؤمتر الرفيع املستوى للبلدان املتوسطة الدخل يف عام .2013
ويف عام  ،2019اعتمد املؤمتر العام إطار اليونيدو االسرتاتييج
للرشاكة مع البلدان املتوسطة الدخل ،الذي قدمت بشأنه
خطة عمل خاصة بالتنفيذ إىل جملس التنمية الصناعية يف
عايم  2020ومتوز/يوليه  .2021وستدعم اليونيدو ،عن طريق
تفعيل اإلطار االسرتاتييج ،التعجيل بوترية التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة يف البلدان املتوسطة الدخل مع
الرتكزي عىل االرتقاء التكنولويج ،واالرتقاء باملهارات ،وبناء
القدرات ،واالستدامة البيئية.

* مصادر المعلومات اإلحصائية المتعلقة بأثر جائحة كوفيد 19-في المناطق:
•
•
•
•
•
•

  عدد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 19-لكل مليون نسمة من كانون الثاني/يناير إلى كانون األول/ديسمبر :2021
من إعداد اليونيدو استنادا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية.
  مؤشر الصرامة ( :)2021استنادا إلى آلية أوكسفورد لتعقب تدابير التصدي الحكومية لجائحة كوفيد ،19-كلية
بالفاتنيك لإلدارة الحكومية ،مقياس مركب من تسعة تدابير احتواء.
  المعدالت السنوية لنمو الناتج المحلي اإلجمالي ( 2007إلى  :)2021إحصاءات اليونيدو.
  نمو اإلنتاج الصناعي ( 2018إلى  :)2021نمو الناتج الصناعي من سنة إلى أخرى ،إحصاءات اليونيدو.
  معدالت نمو أحجام صادرات البضائع (المنطقة العربية) :األونكتاد.
  السكان الذين حصلوا على التطعيمات كاملة (نسبة السكان الذين أتموا بروتوكول التطعيم األولي ضد فيروس
كوفيد )19-حىت  31كانون األول/ديسمبر  :2021من إعداد اليونيدو استنادا إلى بيانات موقع .Our World in Data

ُ
سبت تبعا للرموز القياسية للبدان أو المناطق لألغراض اإلحصائية ( )M49المستخدمة
أرقام المجموعات اإلقليمية ح ُ
في األمم المتحدة .معدالت النمو تقارن بالفترة نفسها من العام السابق.

7
األولويات الشاملة لعدة قطاعات
تقدم اليوني�دو مجموعة متنوعة من اخلدمات اليت 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 .ويتمثل مجال مهم آخر ،يمس
جميع جوانب عمل املنظمة ويتسم بأهمية بالغة يف تعزيز الشمول ،يف حتقيق املساواة بني اجلنسني وتمكني
املرأة .وتقوم اليوني�دو بتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف جميع برامجها وسياساتها ومشاريعها ،بدعم من مكتب
َّ
مكرس وجهات اتصال.
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المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة
لكي يقوم النساء والرجال بقيادة التنمية الصناعية واملشاركة
فهيا واالستفادة مهنا عىل قدم املساواة ،تنفذ اليونيدو برامج تساعد
عىل تغيري األعراف االجتامعية وعالقات القوة ،وتعطي األولوية
لتويل املرأة القيادة .وعىل املستوى التنظييم ،هتئي اليونيدو بيئة
عمل متكينية وشاملة للجميع من خالل السياسات والتدريب
والدعوة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى.
ويف منتصف مدة تنفيذ اسرتاتيجية اليونيدو للمساواة بني
اجلنسني للفرتة  ،2023-2020فإن اليونيدو يف سبيلها إىل
الوفاء بااللزتامات الواردة يف االسرتاتيجية فيام يتعلق باملساواة
ُ
بني اجلنسني .ويف عام  ،2021ق ِّدر أن  46يف املائة من مشاريع
َ
اليونيدو ُاملوافق علهيا قد أسهمت عىل األقل إسهاما كبريا يف
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،متجاوزة بذلك
هدف عام  2023البالغ  45يف املائة .وبغية حتقيق بروز أكرب
ُ
ُ
ملساهامت الربامج القطرية وبرامج الرشاكة القطرية واملشاريع
ذات الطابع املتصل بوضع املعايري أو توفري حمفل جامع ،قامت
اليونيدو بتحديث النموذج املتعلق باالمتثال لالعتبارات
اجلنسانية ومؤرشات التصنيف اجلنساين .ومن أجل مواصلة
تنفيذ الزتامات اسرتاتيجية املساواة بني اجلنسني وتيسري
إدماج االعتبارات اجلنسانية يف مبادرات التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة ،صدر يف حزيران/يونيه 2021
دليل اليونيدو بشأن التحليل اجلنساين وتعميم مراعاة املنظور
اجلنساين يف دورة املشاريع يف املنشور املعنون UNIDO Guide
to Gender Analysis and Gender Mainstreaming the
.Project Cycle

ويف عام  ،2021دربت اليونيدو موظفني حكوميني عىل
كيفية قياس وحتليل آثار عدم املساواة عىل التنمية الصناعية
والتصدي لهذه اآلثار من أجل زيادة عدد السياسات والربامج
الوطنية اليت تعزز متكني املرأة .ويف األرجنتني وشييل ،انصب
الرتكزي عىل كيفية زيادة مراعاة االعتبارات اجلنسانية .ويف
جنوب رشق آسيا ،درست اليونيدو التمكني االقتصادي للمرأة،
ومجعت بني الوزارات الوطنية وأصحاب املصلحة يف قطاع
الصناعة املشاركني يف مشاريع اليونيدو اجلارية لتبادل أفضل
املامرسات .وتعمل املنظمة أيضا عىل إعداد دورة تدريبية جمانية
عىل اإلنرتنت حيدد املتدرب وتريهتا بشأن االستثامر يف املنظور
اجلنساين .ويتعلم املشاركون القيمة االقتصادية واالجتامعية

UNIDO Guide to Gender Analysis and
Gender Mainstreaming the Project Cycle

1

دليل اليونيدو بشأن التحليل اجلنساين وتعميم مراعاة املنظور
اجلنساين يف دورة املشاريع

األولويات الشاملة لعدة قطاعات

لالستثامر يف املشاريع اململوكة للنساء وتلك اليت تعزز املساواة بني
ِّ
اجلنسني يف مكان العمل أو من خالل منتجاهتا ،وتكتسب منظامت
املشاريع أدوات الستكشاف األسواق العامة واخلاصة الناشئة.
واشرتكت اليونيدو مع بايق منظامت األمم املتحدة الكائنة يف
فيينا يف إطالق مبادرة التعلم املشرتكة بشأن الكرامة واإلدماج يف
العمل ( )Dignity and Inclusion at Workاخلاصة مبوظفي
األمم املتحدة يف فيينا .وتتضمن املبادرة نامئط بشأن منع التحرش،
وإدماج املثليات واملثليني ومزدويج امليل اجلنيس ومغايري الهوية
اجلنسانية وأحرار الهوية اجلنسانية وحاميل صفات اجلنسني وأفراد
الفئات اجلنسانية األخرى ،واملتفرجني املنخرطني .وتقوم اليونيدو،
من خالل مشاركهتا يف قيادة الفريق املعين بالتأثري يف مكتب متثيل
فيينا التابع للشبكة الدولية ألنصار ونصريات املساواة بني اجلنسني،
بالرتويج ملدونة قواعد السلوك ملنع التحرش ،مبا يف ذلك التحرش
اجلنيس ،يف الفعاليات اليت تعقدها منظومة األمم املتحدة ،مؤكدة
هنجها املتمثل يف عدم التسامح مطلقا مع االستغالل اجلنيس.
ويف العديد من االجتامعات واملحافل العاملية ،واصلت
اليونيدو تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والدعوة لذلك،
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بالتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى .وبمناسبة اليوم
الدويل للمرأة ،شارك املوظفون يف محلة  #sheisكشعار للدعوة
إىل تويل املرأة القيادة .ويف الدورة اخلامسة والستني للجنة
وضــــع املرأة ،نظمت اليونيدو وفنلندا حدثا لالحتفال مبساهمة
ِّ
منظامت املشاريع يف العمل املنايخ يف جماالت االقتصاد الدائري
والتكنولوجيات النظيفة والتحول يف جمال الطاقة .وأصدر منتدى
فيينا السنوي الثالث للمناقشة ،الذي عقدته اليونيدو باالشرتاك
مع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلريمة والسويد
وفنلندا والرنويج ،جمموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات
بغية التصدي ألوجه عدم املساواة اليت قد تنشأ يف إطار التطور
التكنولويج والتحول الرقيم.
ويف املؤمتر العام لليونيدو يف عام  ،2021أكدت الدول
األعضاء من جديد أهمية اجلهود الرامية إىل حتقيق املساواة بني
اجلنسني ومتكني املرأة بقرار خصص لهذا الغرض ،وكرمت جائزة
اليونيدو لتعزيز املساواة بني اجلنسني املوظفني الذين يستخدمون
منظورا جنسانيا لبناء اقتصادات وجمتمعات أفضل بالتعاون مع
رشكاء اليونيدو.
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الشراكات والتعاون
فيما بين بلدان الجنوب
ال تزال الرشاكات أساسية يف عمل اليونيدو ،وخصوصا يف
مساعدة البلدان عىل التعايف من أزمة جاحئة كوفيد .19-ويف
عام  ،2021توسع نطاق التعاون يف العديد من املجاالت.
وواصلت اليونيدو تعاوهنا الناجح مع االتفاق العاليم
لألمم املتحدة من خالل عدد من املبادرات الرئيسية ،ومن
ذلك مشاركة اليونيدو الرفيعة املستوى يف مهناج العمل املتعلق
بالهياكل األساسية املستدامة ملبادرة احلزام والطريق لتعجيل
تنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،التابع لالتفاق العاليم لألمم
املتحدة ،حيث قدمت اليونيدو سلسلة من حلقات العمل
املخصصة للتوعية بغرض ضامن استدامة صناعات النسيج
واملالبس يف إثيوبيا .وساهمت اليونيدو أيضا يف العديد من
األحداث اليت نظمهتا الشبكة املحلية لالتفاق العاليم لألمم
املتحدة طوال عام  .2021وتعاونت املنظمة أيضا مع فنلندا

لتعزيز املشاركة املعجلة لقطاع األعامل التجارية ومتكني املرأة.
وواصلت اليونيدو توسيع نطاق مشاركهتا مع املؤسسات
املالية الدولية هبدف تعزيز التعايف والنمو االقتصاديني .وساعدت
املنظمة الدول األعضاء يف صياغة وتنفيذ عمليات االستثامر
املمولة من مرصف التنمية األفريقي واملؤسسة اإلسالمية الدولية
لتمويل التجارة والبنك الدويل وجهات أخرى .وتلقى عدد من
القطاعات الصناعية يف مجيع أحناء أفريقيا واملنطقة العربية وآسيا
الوسطى وجنوب آسيا دعام من اليونيدو ،مهنا صناعات القطن
واأللبان ومصائد األسامك واألغذية وتربية املاشية.
وفيام يتعلق بآليات التمويل البييئ واملنايخ املتعددة
األطراف ،واصلت اليونيدو زيادة وتنمية تعاوهنا مع مرفق البيئة
العاملية والصندوق األخرض للمناخ وصندوق التكيف خالل
عام  .2021ويمكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل يف القسم
املعنون "التمويل والتربعات املالية" يف الفصل التايل.
وتقوم اليونيدو بتكييف اسرتاتيجيهتا التنفيذية الداخلية
بشأن التعاون الصناعي فيام بني بلدان اجلنوب والتعاون الثاليث

األولويات الشاملة لعدة قطاعات

حبيث تتالءم عىل أفضل وجه مع متطلبات الوثيقة اخلتامية
خلطة عمل بوينس آيرس  ،+40املعروفة باسم  ،BAPA+40مع
توضيح كيفية تعزيز املنظمة للتعاون فيام بني بلدان جنوب الكرة
األرضية ،وكذلك مع املنظامت الدولية واملجتمع املدين
والقطاع اخلاص.

وباإلضافة إىل ذلك ،حسنت اليونيدو آليهتا الداخلية
لإلبالغ عن املشاريع املتصلة بالتعاون الصناعي فيام بني بلدان
اجلنوب والتعاون الصناعي الثاليث ،وقدمت مساهامت منتظمة
يف منشورات األمم املتحدة بشأن التعاون فيام بني بلدان اجلنوب
تبني أن اجلمع بني املوارد والقدرات املتنوعة ميكن أن يساعد يف
حتقيق أهداف التنمية املستدامة.

دفع عجلة التصنيع المستدام في أفريقيا
العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا هو إطار دويل
ُ ِّ
للهنوض بالتصنيع املستدام يف القارة حبلول عام  .2025وكلفت
اليونيدو ،باالشرتاك مع مفوضية االحتاد األفريقي والرشاكة
اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا وجلنة األمم املتحدة االقتصادية
ألفريقيا ،بوضع اإلطار الدويل وتنفيذه وقيادة تنفيذه.
وحدد احلدث الرفيع املستوى للعقد الثالث الذي عقد خالل
األسبوع الرفيع املستوى للجمعية العامة يف أيلول/سبتمرب 2021
موضوع تعزيز صناعة املستحرضات الصيدالنية يف أفريقيا،
حيث إن جاحئة كوفيد 19-سلطت الضوء عىل أوجه الضعف
يف أفريقيا واعتامدها عىل واردات اللقاحات واألدوية وغريها من
االحتياجات من املنتجات الصحية .وتستورد أفريقيا ما يقرب
من  94يف املائة من احتياجاهتا من املستحرضات الصيدالنية
والطبية من خارج القارة ،كام أن اللقاحات اليت تقي من الفريوس
املسبب ملرض كوفيد( 19-سارس-كوف )2-ال تزال متخلفة
عن املتوسط العاليم ،بسبب عدم املساواة يف احلصول علهيا.
ودعي خالل هذا احلدث ،الذي حرضته شخصيات رفيعة
املستوى ،مثل أنصار العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا،
إىل زيادة اجلهود التعاونية الرامية إىل تعزيز تصنيع املستحرضات
الصيدالنية يف أفريقيا .ويتجسد ذلك يف بيان مشرتك سيكون مبثابة

إسهام رئييس يف مؤمتر القمة األفريقي املعين بالتصنيع والتنويع
االقتصادي ،املقرر عقده يف ترشين الثاين/نوفمرب .2022
وعقب إنشاء أمانة العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا
وتشغيلها ،اسهتلت اليونيدو مشاورات مع اجلامعات االقتصادية
وجهات تنسيق خمتارة ملناقشة وضع مبادرات مشرتكة يف إطار
منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية .وتدعم أمانة العقد الثالث
للتنمية الصناعية ألفريقيا خريطة قارية ملبادرات االبتكار
والرقمنة من أجل دعم اسرتاتيجية االحتاد األفريقي بشأن التحول
الرقيم ألفريقيا ( ،)2030-2020اليت تنفذها اليونيدو وجلنة
األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ومرصف التنمية األفريقي.
ويجري حتليل تأثري جاحئة كوفيد 19-عىل تسعة بلدان أفريقية
من خالل مبادرة ملنطقة التجارة احلرة القارية األفريقية ،تنفذها
اليونيدو مع رشكاهئا يف العقد الثالث للتنمية الصناعية ألفريقيا.
وتواصل اليونيدو إجراء استعراض شامل
حيدد الثغرات يف التنمية الصناعية والفرص
اجلديدة والربامج اجلارية اليت تركز عىل أفريقيا
واليت ينفذها أصحاب املصلحة الدوليون.
الموقع
الشبكي :العقد
الثالث للتنمية
الصناعية
ألفريقيا
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توفر طائفة واسعة من اخلدمات التنظيمية واإلدارية وخدمات ضمان اجلودة دعما بالغ األهمية لكفالة فعالية
أداء املنظمة .وتشمل هذه اخلدمات املوارد البشرية والمالية ،والتقييم والرقابة الداخلية ،واالشرتاء ،وإدارة املباين،
واملشورة القانوني�ة ،والدعم التكنولويج .وتضطلع اليوني�دو باستعراضات وتقييمات منتظمة لهذه اخلدمات بهدف
التشجيع على مواصلة حتسينها وضمان أفضل دعم ممكن .وحىت مع التحديات املستمرة اليت تطرحها جاحئة
كوفيد ،19-فإن استمرار الطلب القوي على تعاون اليوني�دو اإلنمايئ شهادة على ما تتسم به املجموعة الواسعة من
اخلدمات اليت تدعم عمليات املنظمة من جودة وكفاءة وفعالية.
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التمويل والتبرعات
المالية
َّ
التمويل المقدم ألنشطة التعاون اإلنمائي

اليابان
Japan

$21.8

سويسرا
Switzerland

$13.8

يف عام  ،2021زادت التربعات املقدمة خلدمات التعاون اإلناميئ
لليونيدو بنسبة  38يف املائة مقارنة بالعام السابق ،لتصل إىل
 197,3مليون دوالر ،صافية من تكاليف دعم الربامج .وساهم
الدعم املستمر من الرشكاء املمولني يف حافظة إمجالية من املشاريع
والربامج لتنفيذها يف املستقبل مببلغ  575,2مليون دوالر.
كام جتاوزت األموال اليت ُحشدت يف عام  2021مستويات
عام  ،2020حيث وصلت إىل  194,7مليون دوالر .وعىل الرغم
من التحديات املستمرة النامجة عن جاحئة كوفيد ،19-فقد زاد
تقديم خدمات اليونيدو ليصل إىل  179,4مليون دوالر.
وأدى الدعم القوي املقدم من احلكومات واملؤسسات ،مبا
فهيا االحتاد األورويب ،إىل مساهمة تلك اجلهات عىل حنو لم يسبق
له مثيل يف عمل اليونيدو مببلغ  121,9مليون دوالر .وعىل غرار
عام  ،2020ساهمت الدول األعضاء بأكرب حصة من هذا
املبلغ ،بقيمة  72,3مليون دوالر ،يلهيا االحتاد األورويب مببلغ
 39,3مليون دوالر .وكام هو مبني يف اللمحة العامة عن املساهامت
احلكومية ،كان أكرب ثالثة متربعني هم اليابان مببلغ  21,8مليون
دوالر ،تلهيا سويرسا مببلغ  13,8مليون دوالر ،وإيطاليا مببلغ
 6,9ماليني دوالر .وشكلت املساهامت املقدمة من أملانيا
وإيطاليا والصني وفنلندا واليابان يف برنامج اليونيدو للموظفني
الفنيني املبتدئني دعام كبريا ألعامل املنظمة.
كام زادت التربعات املقدمة من مرفق البيئة العاملية
زيادة ملحوظة عن عام  2020لتصل إىل  45,9مليون دوالر،
وكذلك املساهامت اليت قدمها الصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ
َّ
بروتوكول مونرتيال واليت بلغت  22,7مليون دوالر ،مما مكن
اليونيدو من مواصلة تلبية الطلب املزتايد عىل خدماهتا من أجل
محاية البيئة.
ويف استمرار لالجتاه املسجل يف عام  ،2020ظلت محاية
البيئة حمور الرتكزي املواضيعي للرشكاء املمولني ،واجتذبت احلصة
الرئيسية من التمويل اإلمجايل مببلغ  98,7مليون دوالر ،يلهيا
حتقيق الرخاء املشرتك مببلغ  51,5مليون دوالر ،والهنوض بالقدرة
التنافسية االقتصادية واخلدمات الشاملة لعدة قطاعات مببلغ
 37,8مليون دوالر و 9,2ماليني دوالر ،عىل التوايل.

إيطاليا
Italy

$6.9

ألمانيا
Germany

$6.2

الصين
China

$6

السويد
Sweden

$5.5
$2
$1.9

النرويج
Norway
االتحاد
الرويس Russian
Federation

$1.5

البحرين
Bahrain

$1.3

Unitedاألمريكية
Statesالمتحدة
الواليات

$1.1
$1

الهند
India
أستراليا
Australia

الشركاء الممولون الحكوميون الذين قدموا تبرعات تجاوزت
مليون دوالر صافية من تكاليف دعم البرامج
(بماليين الدوالرات)

ومن الناحية اجلغرافية ،أعطى رشكاء اليونيدو املمولني
األولوية ألفريقيا مببلغ  57,1مليون دوالر ،تلهيا آسيا واملحيط
الهادئ مببلغ  40,4مليون دوالر ،والتدخالت العاملية واألقاليمية
مببلغ  38,7مليون دوالر ،واملنطقة العربية مببلغ  31مليون دوالر،
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب مببلغ  16,9مليون
دوالر ،وأوروبا وآسيا الوسطى مببلغ  13,3مليون دوالر.
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 .فباإلضافة إىل الزيادة املذكورة أعاله يف
التمويل الالزم لتقديم خدمات اليونيدو ،من املقدر أن تصل قيمة
حافظة مقرتحات املفاهيم اليت أقرها مرفق البيئة العاملية ،اليت
يتوقع أن ترتجم يف شكل تدخالت للتعاون اإلناميئ خالل الفرتة
 ،2023-2022إىل  110ماليني دوالر .ويف الوقت نفسه ،بدأت
اليونيدو يف إعداد اسرتاتيجية اليونيدو لوضع الربامج اخلاصة
بالتجديد الثامن ملوارد مرفق البيئة العاملية اليت تسعى إىل التكامل

إدارة خدمات اليونيدو

مع عملية التجديد الثامنة ملوارد الصندوق االستئامين ملرفق البيئة
العاملية اليت ستبدأ يف متوز/يوليه .2022
وستعالج هذه احلافظة اجلديدة التحديات البيئية الرئيسية،
مبا يف ذلك إزالة الكربون من الصناعة ،وتطبيق تكنولوجيات
الهيدروجني األخرض ،وجمال االبتكار يف الكيمياء اخلرضاء،
واإلدارة السليمة للنفايات ،ونامذج االستثامر املبتكرة يف حلول
التكيف ،واملامرسات املستدامة يف جمال تعدين الذهب احلريف
والضيق النطاق ،وقطاعي النسيج واملالبس ،والتنقل الكهربايئ.
كام وسعت اليونيدو نطاق تعاوهنا مع الصندوق األخرض للمناخ يف
إطار حافظة مشاريعها اخلاصة باجلاهزية .وبعد اعتامد اليونيدو لدى
الصندوق األخرض للمناخ يف آب/أغسطس  ،2020وقعت اتفاقا
رئيسيا لالعتامد مع الصندوق يف  28حزيران/يونيه  ،2021مما
ميهد الطريق أمام املنظمة لتقديم مقرتحات مشاريع متعلقة باملناخ
إىل الصندوق األخرض للمناخ هبدف متويلها .وبعد اعتامد اليونيدو
لدى صندوق التكيف يف أواخر عام  ،2020وافق صندوق
التكيف يف عام  2021عىل أول مفهوم إقلييم للمنظمة يف أفريقيا.
وسيتم توسيع نطاق حافظة التكيف مع املناخ يف عام  2022من
خالل مرفق البيئة العاملية والصندوق األخرض للمناخ وصندوق
التكيف ،مما يزيد من تنويع فرص التعاون صوب محاية البيئة.
ويف إطار اضطالع اليونيدو مبهامها بوصفها وكالة
ِّ
منفذة رئيسية فيام خيص الصندوق املتعدد األطراف،
تنجز اليونيدو حاليا مشاريع يف  77بلدا هبدف التخلص
التدرييج من الهيدروكلوروفلوروكربونات واخلفض التدرييج
للكلوروفلوروكربونات .وأدت تدخالت اليونيدو يف إطار
بروتوكول مونرتيال خالل الفرتة املشمولة بالتقرير إىل ختفيض
قدره  69,5مليون طن من مكائف ثاين أكسيد الكربون .ويف
عام  ،2021وافق الصندوق املتعدد األطراف أيضا عىل مبادئ
توجهيية للتمويل التحضريي خلطط تنفيذ كيغايل ،اليت ستشكل
جزءا من عمل اليونيدو يف املستقبل بشأن اخلفض التدرييج
للكلوروفلوروكربونات مع تلبية متطلبات كفاءة استخدام الطاقة
أيضا .ووافق الصندوق أيضا عىل التمويل التحضريي خلطة تنفيذ
كيغايل فيام خيص  23بلدا ،فضال عن التمويل التحضريي مرشوع
استثامري واحد يتصل خبطة ما قبل التنفيذ.
التمويل المقدم من األمم المتحدة والصناديق
االستئمانية المتعددة الشركاء والصناديق االستئمانية
اليت تديرها اليونيدو

اتساقا مع الزتام املنظمة بإصالح منظومة األمم املتحدة اإلنامئية،
شاركت اليونيدو عىل حنو استبايق يف التعاون بني الوكاالت ،مما
أدى إىل زيادة طفيفة يف املساهامت املقدمة خلدمات اليونيدو من

اليونيدو في بروكسل
يقدم مكتب االتصال التابع لليونيدو يف بروكسل خدمات
استشارية ودعوية اسرتاتيجية لتعزيز مركز اليونيدو إزاء
مؤسسات االحتاد األورويب ومنظمة دول أفريقيا والكارييب
واملحيط الهادئ ،واملنظمة الدولية للفرنكوفونية ،والرشكاء يف
بلجيكا وفرنسا ولكسمربغ.
ويف عام  ،2021شاركت اليونيدو يف العديد من فعاليات
أسبوع الصناعة اخلاص باالحتاد األورويب ،وأيام التنمية
األوروبية ،وأسبوع الطاقة املستدامة ،واملؤمتر األورويب الثامن
املعين بأحباث وتطوير الرشكات واالبتكار .وانطالقا من روح
وحدة العمل يف األمم املتحدة ( ،)One UNتقود اليونيدو
فرقة عمل بروكسل املعنية بالرقمنة من أجل أهداف التنمية
املستدامة ،التابعة لألمم املتحدة .وحرض املكتب مؤمتر القمة
الرابع لألعامل التجارية املشرتك بني االحتاد األورويب وأفريقيا
واحتفل بيوم التصنيع يف أفريقيا مع وفد االحتاد األفريقي يف
بروكسل.
ُ
َّ
وأعدت مشاركات جديدة بشأن الشباب مع حتالف
الساحل ،وبشأن الصناعات االبتكارية مع االحتاد األورويب
واألونكتاد ،وبشأن الرشاكة االقتصادية مع املنظمة الدولية
للفرنكوفونية ،وبشأن الرقمنة مع معهد االبتكار والرشاكة
( )IMREDDوكلية سكيام إلدارة األعامل .ودعمت رشاكة
اسرتاتيجية جديدة مع منظمة دول أفريقيا والكارييب واملحيط
الهادئ األعامل التحضريية ملؤمتر اليونيدو الوزاري التاسع
ألقل البلدان نموا يف ترشين الثاين/نوفمرب  2021ومؤمتر األمم
املتحدة اخلامس املعين بأقل البلدان نموا املقرر عقده يف الدوحة
يف عام .2022

وكاالت األمم املتحدة والصناديق االستئامنية املتعددة الرشكاء،
بلغ جمموعها  7,2ماليني دوالر.
وعىل الرغم من االلزتامات الهامة اليت تعهدت هبا الدول
األعضاء يف سياق اتفاق التمويل ،ال تزال املساهامت املقدمة إىل
ُ
الصناديق االستئامنية املواضيعية لليونيدو متواضعة .وأبرمت
ترتيبات متويل مع أملانيا لتقديم مساهامت قدرها مليون يورو إىل
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الصندوق االستئامين من أجل بناء القدرات املرتبطة بالتجارة
و 0,5مليون يورو إىل الصندوق االستئامين ألمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكارييب.
وبالنظر إىل االحتياجات الهامة للمنظمة من حيث التمويل
املشرتك واملساعدة التحضريية واملوارد اليت متكهنا من االستجابة
برسعة للطلبات عىل ما تقدمه من مساعدةُ ،ت َّ
شجع الدول
األعضاء بقوة عىل جتديد دعمها للتمويل املرن الذي ميكن
التنبؤ به.

الموظفون
قامت اليونيدو بتكييف العمليات اإلدارية من أجل االستجابة
جلاحئة كوفيد 19-املستمرة .ووضعت املنظمة ترتيبات عمل
خاصة جلميع املوظفني ووفرت نظام للتعلم والتوظيف وإدارة
االستحقاقات ورقمنة العمليات عرب اإلنرتنت متاشيا مع أفضل
ممارسات األمم املتحدة .وانضمت اليونيدو إىل برنامج التلقيح
ضد مرض فريوس كوفيد 19-عىل نطاق منظومة األمم املتحدة
بغية ضامن حصول مجيع املوظفني امليدانيني عىل لقاحات
كوفيد .19-وبدعم من احلكومة املضيفة ،متكن موظفو اليونيدو
يف املقر من املشاركة يف محلة التلقيح يف النمسا.
ُ
ويف عام  ،2021شغلت  202وظيفة شاغرة معلن عهنا
ملوظفني وغري موظفني ،أو اسهتلت إجراءات شغلها ،من خالل
عملية مبسطة تأخذ يف االعتبار الكفاءة واملساواة بني اجلنسني
والتوازن اجلغرايف .واستضافت املنظمة  127متدربا و 14موظفا
فنيا مبتدئا وخبريا رشيكا واحدا .ووقعت اليونيدو أيضا اتفاقا
خاصا مبستوى اخلدمات مع مركز األمم املتحدة العاليم لشؤون
املوارد البرشية بشأن التحقق من اجلهات املرجعية.
ونظمت اليونيدو جلسات إحاطة بشأن األحكام الرئيسية
السرتاتيجية املوارد البرشية للفرتة  2022-2020اليت نرشت
مؤخرا .وحتسن اكتساب املواهب إىل أقىص حد من خالل
التخطيط االسرتاتييج للقوة العاملة ،واخلدمات االستشارية
املتعلقة بكفاءات اليونيدو ،واإلرشادات اجلديدة املتعلقة بتعيني
موظفي املشاريع من خالل متويل اخلدمات املشرتكة.
وملواصلة تعزيز قدرات املوظفني ،قامت اليونيدو بتعزيز
تدريب املوظفني وتنويعه.

مراقبة الجودة
واعتماد البرامج
مراقبة اجلودة وظيفة مستمرة تستند إىل األدلة وتتسم
باملوضوعية .وهي تدعم تفعيل ورصد إطار اليونيدو لضامن
اجلودة وسياسة الرصد واإلبالغ اجلديدة اليت صدرت يف إطار
الوالية املتعلقة هبذه الوظيفة يف عام .2021
ِّ
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 للنتاجئ واألداء .وتزيد سياسة الرصد واإلبالغ من تعزيز
هنج اإلدارة القامئة عىل النتاجئ وتشغيله عىل نطاق املنظمة.
وتقدم وظيفة مراقبة اجلودة األدوات واملشورة وبناء
القدرات من أجل تيسري االلزتام باملتطلبات املحددة يف إطار
ضامن اجلودة وسياسة الرصد واإلبالغ اجلديدة .ومن خالل
التحليالت املهنجية للبيانات املتعلقة بنوعية تدخالت
اليونيدو للتعاون اإلناميئ قبل إدماجها يف احلافظةُ ،يسرتشد
هبذه الوظيفة يف عملية اختاذ القرارات االسرتاتيجية .ويف
عام  ،2021حتسنت جودة التصميم العام للمشاريع والربامج
اجلديدة.
وتقدم وظيفة مراقبة اجلودة أيضا دعم األمانة إىل املجلس
التنفيذي لليونيدو فيام يتصل باملوافقة عىل تدخالت التعاون
اإلناميئ .ويف عام  ،2021عولج ما جمموعه  216طلبا من أجل
استعراضها داخليا وإقرارها ،وافق املجلس التنفيذي من بيهنا
عىل  125برناجما ومرشوعا جديدا .ووافق املجلس التنفيذي

اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
واﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻴﺔ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
أوروﺑﺎ
وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ

التوزيع اإلقلييم للبرامج والمشاريع اليت تمت الموافقة عليها
حديثا
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عىل  100يف املائة من هذه الطلبات ،مع إخضاع  77يف
املائة مهنا لرشوط جتسد حتسني املواءمة االسرتاتيجية والتقيد
مبتطلبات اجلودة واإلدارة القامئة عىل النتاجئ.

التقييم والرقابة
الداخلية
يف عام  ،2021أصدر مكتب التقييم والرقابة الداخلية سياسات
تكميلية جديدة بشأن التقييم املستقل واملراجعة الداخلية
للحسابات والتحقيق .واضطلع املكتب بعملية مراجعة وتقييم
مشرتكة للدروس املستفادة من جاحئة كوفيد ،19-كام قدم
خدمات استشارية للشبكات الدولية ومنظومة األمم املتحدة،
وساهم يف استعراض األدلة املتعلقة بكوفيد 19-واألمن الغذايئ
باالشرتاك مع منظمة األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية
الزراعية وبرنامج األغذية العاليم.
وقام مكتب التقييم والرقابة الداخلية يف عام  2021بتقييم
أحد عرش مرشوعا وبرناجما مستقال ،وشبكة مكاتب ترويج
االستثامر والتكنولوجيا وسياسة اليونيدو واسرتاتيجيهتا بشأن
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة .وأجرى املكتب استعراضا
مكتبيا إلطار اليونيدو لإلدارة القامئة عىل النتاجئ وقام بتجميع
تقييامت ملشاريع اليونيدو يف جمال الطاقة املتجددة .ورشع
مكتب التقييم والرقابة الداخلية أيضا يف إجراء تقييامت لإلطار

الربناميج املتوسط األجل للفرتة  ،2021-2018وقدرة املنظمة
ُ
عىل اإلسهام يف التغيري التحوييل ،وبرنامج الرشاكة القطرية يف
السنغال.
وواصلت وظيفة مراجعة احلسابات يف مكتب التقييم
والرقابة الداخلية تكييف أنشطهتا من أجل دعم اإلدارة يف
التعامل مع أزمة كوفيد 19-من خالل الرتكزي بشكل أكرب
عىل اخلدمات االستشارية خالل العام ،بعد أن كانت قد أرست
أساسا متينا لذلك من خالل عمليات املراجعة وخريطة الضامن
يف السنة املاضية .وأصدر املكتب تقارير استشارية عن كفاءات
اليونيدو وإدارة خماطر الغش ،واسهتل استعراضا لضامن اجلودة
لعملية اسرتداد التكاليف الكاملة .وواصلت وظيفة التحقيق
أنشطهتا ،مما أسهم يف ثقافة املساءلة واألخالق والزناهة واحلوكمة
الرشيدة داخل اليونيدو.

الخدمات القانونية
يسدي مكتب الشؤون القانونية 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.
ويف عام  ،2021استجاب املكتب للعديد من طلبات
املساعدة واملشورة ،واستعرض ونقح وأجاز مشاريع العديد من

إدارة المخاطر
مبا أن الربنامج واملزيانيتني لفرتة السنتني  2023-2022ميثالن
أول مزيانية قامئة عىل النتاجئ يف تاريخ اليونيدو ،فهام حيوالن
الرتكزي من املحاسبة القامئة عىل املدخالت إىل املحاسبة القامئة
عىل النتاجئ ذات األهداف املحددة .ويف كانون الثاين/يناير
 ،2021وضعت نرشة املدير العام بشأن إدارة املخاطر املؤسسية
إطارا حمدثا لسياسات إدارة املخاطر يف اليونيدو ،يف حني تضمن
أمر إداري اإلجراءات املنسقة لتخفيف املخاطر عىل نطاق
األمانة والدول األعضاء فهيا .ومجعت شبكة املنسقني املعنيني
بالنتاجئ واملخاطر املنشأة حديثا أكرث من  30من املهنيني يف

منتصف حياهتم املهنية يف اليونيدو ،قاموا بإعداد سجل منقح
للمخاطر املؤسسية وخطط عمل مصممة لتضم أهم املخاطر
الرئيسية اليت تواجهها املنظمة.
وتوضح دورة تدريبية منظمة عرب اإلنرتنت تتضمن مفاهيم
وممارسات اإلدارة القامئة عىل النتاجئ وإدارة املخاطر النموذج
املعين باملخاطر والنتاجئ الذي اعتمدته اليونيدو .وقام معهد إدارة
املخاطر يف لندن مبراجعة الدورة التدريبية واعتامدها ،وحصل
اخلريجون الناجحون عىل شهادات .وستصل الدورة التدريبية بعد
توسيع نطاقها إىل مجهور أكرب.

71

 72تقرير اليونيدو السنوي 2021

الصكوك القانونية واإلصدارات اإلدارية ووثائق أخرى ،مبا يف
ذلك اتفاقات وترتيبات خمتلفة تدعم تنفيذ التعاون اإلناميئ
وغريه من املهام ،ومهنا االتفاق الرئييس لالعتامد املوقع مع
الصندوق األخرض للمناخ .ويتضمن التذييل زاي لهذا التقرير
قامئة موحدة باتفاقات وترتيبات عام  .2021وعالوة عىل ذلك،
قدم املكتب مساعدة قانونية جوهرية فيام يتعلق بالدورة السابعة
والثالثني للجنة الربنامج واملزيانية ،والدورة التاسعة واألربعني
ملجلس التنمية الصناعية ،ودورة املؤمتر العام التاسعة عرشة.

خدمات تكنولوجيا المعلومات
تقدم شعبة خدمات تكنولوجيا املعلومات لليونيدو خدمات
رقمية تتسم باألمان واملوثوقية والفعالية والكفاءة .وخالل جاحئة
كوفيد ،19-ساعدت خدمات تكنولوجيا املعلومات اليونيدو
عىل التكيف مع "الواقع اجلديد" ،مما عزز النظم إلتاحة إمكانية
العمل من أي مكان ويف أي وقت .وعىل وجه اخلصوص ،حلت
خدمات تكنولوجيا املعلومات حمل البنية التحتية لتخطيط
املوارد املؤسسية والشبكات املؤسسية يف املقر.
ُ
ِّ
وإلدارة املخاطر الكبرية لألمن السيرباين ،تقيم شعبة
خدمات تكنولوجيا املعلومات عىل حنو متواصل الهتديدات
السيربانية الناشئة وتعزز الضوابط األمنية يف نطاق املوارد

املتاحة .وعىل وجه اخلصوص ،واصلت الشعبة حتديث األنظمة،
ووسعت نطاق التدريب عىل الوعي باألمن السيرباين واختبار
التصيد االحتيايل ،وقدمت تدريبات ومحالت توعية منتظمة
وورش عمل ملنع االحتيال .ومن نتاجئ هذه اجلهود منح اليونيدو
باستمرار تقدير " "Aمن رشكة  ،SecurityScorecardوهي
مصدر مستقل لتصنيفات األمن السيرباين.
وأطلقت الشعبة عىل حنو تعاوين لوحات متابعة بيانية
جديدة للموارد البرشية واإلطار املتكامل للنتاجئ واألداء ،وقامت
برقمنة العمليات التجارية ،ودعمت رقمنة الوثائق ،وقامت
بتجريب التوقيعات الرقمية .وأدت التحسينات املدخلة عىل
عملية اسرتداد التكاليف الكاملة وتوسيع نطاق نظام إدارة
اخلدمات املؤسسية إىل دعم طرائق التعاون اإلناميئ املرتبطة هبا.
ويجري النظر يف خرائط طريق ومبادرات حاسمة األهمية
السرتاتيجية اليونيدو املؤسسية املقبلة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت للفرتة .2025-2022

االشتراء
أدارت شعبة خدمات االشرتاء ما يزيد عن  153مليون دوالر
و 7 500عقد يف عام  ،2021عىل الرغم من التحديات
املستمرة اليت فرضهتا جاحئة كوفيد .19-وأسهمت الشعبة يف
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سلسلة من السياسات اجلديدة واملنقحة ،وأعدت أدلة جديدة
للمنح واملشرتيات ستصدر يف أوائل عام  .2022وتوفر هذه
اإلضافات أساسا متينا إلدارة حجم أكرب بكثري من املعامالت
باتباع أفضل املامرسات يف إدارة النوعية واالمتثال .وواصلت
الشعبة دعم االحتياجات التعاقدية للعديد من املبادرات
الربناجمية البارزة ،مهنا تطوير وتوسيع نطاق الشبكة العاملية
للمراكز اإلقليمية للطاقة املستدامة اليت تستضيفها اليونيدو.
واستمر عىل مدار السنة عدد من أنشطة التوعية وحلقات العمل
التجارية الدولية اليت دعيت إلهيا اليونيدو من خالل منصات
وفعاليات رقمية .وتؤدي ممارسات االشرتاء املعززة إىل متكني
اليونيدو من التوسع يف أحجام املعامالت املعقدة مع خمتلف
رشكاء التمويل وتبسيطها.

إدارة المباني
ُتعىن شعبة خدمات إدارة املباين بالتشغيل السلس واملوثوق به
واآلمن جلميع املرافق واملنشآت التقنية يف مركز فيينا الدويل.
وتواصل الشعبة استكشاف ُّ ُ
النج والتقنيات اجلديدة هبدف
حتسني الفعالية من حيث التكلفة وتعزيز خفض البصمة البيئية
ملركز فيينا الدويل.
وحصلت اليونيدو للسنة السادسة عىل التوايل عىل شهادة
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ للحياد املنايخ
فيام خيص مركز فيينا الدويل يف عام .2021
ُ
وبعد  40عاما من العمل ،استبدلت نظم توزيع الفولطية
املنخفضة يف املبنيني  Fو Gيف عام  ،2021وجرى جتديد وحدة
التحكم اخلاصة مبولد الطاقة يف حاالت الطوارئ يف املبىن .G
وتليب هذه األنظمة احلديثة معايري أمنية أعىل .واستبدلت عرش
وحدات لتكييف الهواء يف املباين  Aو Eو Cو ،Fوهي تتضمن
نظاما مستداما السرتداد احلرارة هبدف خفض اسهتالك الطاقة.
ُ
كام استبدلت أنابيب الرصف الرئيسية والبالوعات ومصارف
املياه وأنابيب التوصيل .وتسهتلك التجهزيات الكهربائية

نقطة التفتيش املنشأة حديثا عند البوابة  2ملركز فيينا الدويل

املجددة ،مبا يف ذلك أنوار السالمة ونظم اإلنذار باحلريق يف مواقف
السيارات التابعة ملركز فيينا الدويل ،كميات من الطاقة تقل
بنسبة  50يف املائة عام كانت عليه .وتقلل مقصورات املصاعد
يف املبىن  Dاليت ُح ِّدثت بتقنية املصاعد الذكية اسهتالك الطاقة
وتليب املعايري اجلديدة املتعلقة بتسهيل القدرة عىل االستخدام
(.(accessibility
ُ
وتتيح املراكز اجلديدة خلدمات الرتمجة الشفوية عن بعد
اخلاصة بنظم املؤمترات عقد اجتامعات هجينة مع مندوبني
ومتكلمني يوجدون خارج املقر ،فضال عن توفري الرتمجة الفورية
من مركز فيينا الدويل للمؤمترات املعقودة عن ُبعد ،ومهنا مؤمتر
األمم املتحدة الرابع عرش ملنع اجلريمة يف كيوتو ،اليابان.

73

املرفق-
اإلطار املتكامل
للنتاجئ واألداء
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يستخدم هذا القسم من التقرير السنوي اإلطار املتكامل للنتاجئ
واألداء لتقديم جمموعة منظمة من األدلة عىل كفاءة املنظمة وفعاليهتا
ُ
ومساهمهتا يف النتاجئ القطرية والعاملية حنو حتقيق التنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامةُ .و َ
تعرض
هذه األدلة من خالل مزيج من البيانات والرسديات اليت تصف
مدى التحول الذي أطلقته اليونيدو .ويستند هذا التقرير إىل البيانات
اليت جتمعها اإلدارات املعنية والبيانات املستخرجة من واجهة
اإلطار املتكامل للنتاجئ واألداء عىل اإلنرتنت ،اليت أضيفت يف
كانون الثاين/يناير  2021إىل نظام تكنولوجيا املعلومات الداخيل
اخلاص باليونيدو للحصول عىل بيانات نتاجئ املشاريع والربامج .ويف
حني يتضمن النظام جمموعة بيانات حمسنة ،ال تزال هناك بعض
املحدودية يف جمال جودة ونطاق تغطية البيانات عىل مستوى
النتاجئ .وعىل الرغم من هذه القيود ،فإن التقدم الذي أحرزته
اليونيدو ،كام يتضح من هذا التقرير السنوي ،ميثل خطوة أخرى إىل
األمام فيام خيص تلبية توقعات الدول األعضاء وأصحاب املصلحة
واملنظمة نفسها فيام يتعلق بتحسني اإلبالغ عن نتاجئ اليونيدو.
ويبقى الهدف الهنايئ هو حتسني وإدامة النتاجئ واآلثار عىل أرض
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الواقع هبدف ترسيع التقدم حنو حتقيق التنمية الصناعة الشاملة
للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة.
ويبني الرسم التخطيطي أعاله مساهمة اليونيدو يف التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة وأهداف التنمية املستدامة.
ُوتقاس املساهمة وفقا ملهنجية املنظمة القامئة عىل األدلة ،اليت تربط
بيانات نتاجئ أثر التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة
املستمدة من حافظة اليونيدو بأهداف التنمية املستدامة املقابلة.
وتنئش مهنجية اليونيدو روابط بني نتاجئ األثر ذات الصلة وأهداف
التنمية املستدامة استنادا إىل أدلة مستمدة من أدبيات التنمية،
وكذلك أدلة برناجمية مستمدة من عمل اليونيدو .ويبني عرض الرسم
البياين يف اجلهة اليرسى حجم مساهمة حافظة املنظمة يف أثر التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .ويبني حجم "فقاعات"
أهداف التنمية املستدامة يف اجلهة اليمىن درجة مساهمة أثر التنمية
الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة يف كل هدف من أهداف
التنمية املستدامة ذات الصلة.
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المستوى :1

سياق التنمية الصناعية العالمية

يعرض املستوى األول مؤرشات الهدف  9من أهداف التنمية
املستدامة اليت متثل اليونيدو الوكالة املسؤولة عهنا ،مع إبراز أهمية
التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة ودور اليونيدو يف
دعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة .واملؤرشات املعروضة هنا
ذات طبيعة اقتصادية كلية ،وهي تبني نتاجئ اجلهود اجلامعية ،اليت
تأثرت بطائفة واسعة من العوامل .وبالتايل ،فالتغيريات اليت عرفهتا
مؤرشات أهداف التنمية املستدامة هذه ال ميكن أن تعزى إال بشكل
غري مبارش إىل نتاجئ تدخالت اليونيدو.
األولوية االستراتيجية:
النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
المؤشر  1-2-9ألهداف التنمية المستدامة:
القيمة المضافة الصناعية كنسبة من الناتج المحلي
اإلجمالي ونصيب الفرد

نام إنتاج الصناعة التحويلية عامليا بنسبة  7,2يف املائة يف عام
 ،2021بعد أن كان قد اخنفض بنسبة  1,3يف املائة يف عام ،2020
وجتاوز املستوى الذي كان عليه قبل اجلاحئة .ومع ذلك ،فال يزال
االنتعاش ناقصا ومتفاوتا .ويف حني شهدت العديد من االقتصادات
الصناعية وكذلك النامية والناشئة طفرة يف عام  ،2021شهدت
أقل البلدان نموا اخنفاضا بنسبة  2,2يف املائة.
وعىل الرغم من االضطرابات اليت سببهتا اجلاحئة ،ارتفعت
احلصة العاملية للقيمة املضافة الصناعية يف الناجت املحيل اإلمجايل
من  16,2يف املائة يف عام  2015إىل  17يف املائة يف عام .2021
وزادت كل من االقتصادات الصناعية واالقتصادات الصناعية
النامية والناشئة ،عىل التوايل ،حصهتا من  14إىل  14,5يف املائة،
ومن  20,3إىل  20,9يف املائة خالل الفرتة نفسها .وعىل الرغم من
أن أقل البلدان نموا متكنت من زيادة حصهتا إىل  13,1يف املائة يف
عام  ،2020إال أهنا اخنفضت مرة أخرى إىل  12,6يف املائة يف
عام .2021
ويؤدي تفاوت استعادة الوظائف والتفاوت يف الدخل بني
فئات السكان املختلفة إىل زيادة أوجه عدم املساواة داخل البلدان
وفيام بيهنا ،عىل حنو ما يبينه نصيب الفرد من القيمة املضافة
الصناعية .ففي حني وصلت االقتصادات الصناعية إىل أعىل
مستوى لها عىل اإلطالق عند مستوى  5 691دوالر يف عام
 ،2021اخنفض نصيب الفرد من القيمة املضافة الصناعية يف أقل
البلدان نموا إىل  134دوالرا يف عام  .2021وبالتايل ،ال تزال آفاق
االنتعاش لدى أقل البلدان نموا غري مؤكدة ،مما هيدد إمكانية حتقيقها
للعديد من غايات 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  ،2019بلغت حصة الصناعة
التحويلية ذات التكنولوجيا املتوسطة واملتقدمة  50,4يف املائة يف
االقتصادات الصناعية و 38,5يف املائة يف االقتصادات الصناعة
النامية والناشئة ،مقارنة بنسبة  10,5يف املائة فقط لدى أقل
البلدان نموا.
وتسبب تفيش جاحئة كوفيد 19-يف إحلاق رضر كبري بقطاع
الصناعة التحويلية .فقد كان أداء الصناعات ذات التكنولوجيا
املتقدمة أفضل ،وبالتايل تعافت عىل حنو أرسع .ووصلت معظم
الصناعات ذات التكنولوجيا املتوسطة واملتقدمة إىل املستوى
الذي كانت عليه قبل اجلاحئة ،باستثناء قطاع السيارات وغريها من
معدات النقل .ويواجه إنتاج السيارات حتديات أكرب يف مجيع أحناء
العالم بسبب االضطرابات اليت تعرفها سلسلة اإلمداد.
األولوية االستراتيجية:
تحقيق الرخاء المشترك
المؤشر  2-2-9ألهداف التنمية المستدامة:نسبة العمالة
في الصناعة التحويلية من مجموع العمالة

كان قطاع الصناعات التحويلية من بني القطاعات األكرث ترضرا
خالل اجلاحئة ،يف البداية بسبب االضطرابات اليت عرفهتا سلسلة
اإلمداد ثم بسبب اخنفاض الطلب .وبسبب اجلاحئة ،من املرجح
أن واحدا من بني كل ثالثة عامل تقريبا يف سالسل اإلمداد اخلاصة
بالصناعة التحويلية عىل الصعيد العاليم قد فقد عمله أو قلصت
ساعات عمله أو املبالغ املدفوعة مقابلها ،أو شهدت تدهورا يف
ظروف أخرى .ومن ثم ،تراجع نصيب العاملة يف قطاع الصناعة
التحويلية من جمموع العاملة من  13,7يف املائة يف عام  2019إىل
 13,1يف املائة يف عام .2020
وكان األثر أشد حدة بشكل خاص يف البلدان املتوسطة الدخل
اليت طاملا استفادت من املشاركة يف سالسل اإلنتاج كمصدر للعاملة
والنمو .وبلغ اخنفاض العاملة يف جمال الصناعة التحويلية يف البلدان
املتوسطة الدخل  8,9يف املائة يف عام  ،2020مقارنة بنسبة
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 3,4يف املائة يف البلدان املنخفضة الدخل و 3,9يف املائة يف البلدان
املرتفعة الدخل.
وقد عانت سالسل اإلمدادات اخلاصة باملالبس ،اليت تعمل
هبا نسبة كبرية من العامالت ،بعضا من أسوأ اآلثار .والنساء ،وال سيام
الشابات ،من أكرث الفئات ترضرا ،كام أن تعايف هذه الفئة أبطأ.
المؤشر  1-3-9ألهداف التنمية المستدامة:
نسبة الصناعات الصغيرة الحجم من مجموع القيمة
المضافة من الصناعات

 27يف املائة فقط من الصناعات التحويلية الصغرية ،مقارنة بنسبة
ُ
 43,6يف املائة يف االقتصادات الصناعية .ومن ثم ،فقد أغلق
العديد مهنا خالل عام .2021
األولوية االستراتيجية :حماية البيئة
المؤشر  1-4-9ألهداف التنمية المستدامة :انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون لكل وحدة من القيمة المضافة

البيانات اخلاصة باملؤرش  1-3-9ألهداف التنمية املستدامة غري
متاحة عىل الصعيدين العاليم واإلقلييم.
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 النامية والناشئة ،ومن ثم فهي تؤدي دورا مركزيا يف
توليد الدخل واحلد من الفقر .ومع ذلك ،فإن املنشآت التجارية
الصغرية أكرث عرضة من الرشكات الكبرية لالنكامش االقتصادي،
مبا يف ذلك االنكامش املرتتب عىل جاحئة كوفيد.19-
ُويعترب الوصول لالئتامن مهام بصفة خاصة بالنسبة إىل
الرشكات الصغرية من أجل زيادة قدرهتا التنافسية ومتكيهنا من
االندماج يف سالسل القيمة املحلية والعاملية .وعىل الرغم من أن
الدعم احلكويم له دور رئييس يف مساعدة املنشآت الصغرية عىل
البقاء واالزدهار أثناء األزمة وبعدها ،فإن هذه احلوافز نادرا ما تكون
متاحة يف البلدان املنخفضة الدخل .ويف االقتصادات الصناعة
النامية والناشئة ،ال تستفيد من القروض أو خطوط االئتامن سوى

اخنفضت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون العاملية بنسبة
 5,8يف املائة يف عام  ،2020وهو أكرب اخنفاض يسجل عىل
اإلطالق وهو أكرب خبمس مرات تقريبا من اخنفاض عام 2009
الذي أعقب األزمة املالية العاملية .وقد اخنفضت انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون أكرث مقارنة بالطلب عىل الطاقة يف عام 2020
بالنظر إىل أن الرضر الذي أحلقته اجلاحئة بالطلب عىل النفط والفحم
كان أكرب من الرضر الذي حلق مصادر الطاقة األخرى ،يف حني
زادت حصة مصادر الطاقة املتجددة .وشكلت انبعاثات ثاين
أكسيد الكربون العاملية من التصنيع ما يقرب من  18يف املائة من
إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون النامجة عن استخدام الطاقة.
واستمرت كثافة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون من
الصناعة العاملية يف االخنفاض لكل وحدة من القيمة املضافة
الصناعية باألسعار الثابتة لعام  2015بدوالرات الواليات املتحدة
من  0,57كغ/دوالر يف عام  2010إىل  0,43كغ/دوالر يف
عام  ،2019ومع ذلك ظلت كثافة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
من التصنيع يف االقتصادات الصناعية النامية والناشئة أعىل
بكثري من االنبعاثات يف االقتصادات املصنعة ،حيث بلغت
 0,69كغ/دوالر و 0,21كغ/دوالر يف عام  ،2019عىل التوايل.

األولوية االستراتيجية:
النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
2011

2021

%21.2

%20.3

%20.9
%17

%12.6

%10.7

%21.5

%9.5

%19.8

%14.1

البلدان
النامية غري
الساحلية

البلدان الدول اجلزرية
أقل ً
الصغرية النامية
نموا

البلدان
املنخفضة
الدخل

البلدان
املتوسطة
الدخل

البلدان
املرتفعة
الدخل

%19.5

املصدر :قاعدة بي�انات اليوني�دو للقيمة
املضافة الصناعية 2022

%9.9

%14.1

المؤشر  /1-1المؤشر  1-2-9ألهداف
التنمية المستدامة:
القيمة المضافة الصناعية كنسبة
من الناتج المحلي اإلجمالي ()٪
2021/2011

%14.4

%12.6

%11.8

%14.5

العامل

2021

االقتصادات
االقتصادات
الصناعية النامية املصنعة
والصاعدة

 80تقرير اليونيدو السنوي 2021

األولوية االستراتيجية:
النهوض بالقدرة التنافسية االقتصادية (تابع)
$6,129

2011
$183

$97

$2,217

$65

البلدان
املنخفضة
الدخل

$826

البلدان
النامية غري
الساحلية

البلدان الدول اجلزرية
أقل ً
الصغرية النامية
نموا

$72

$5,386

$199

$134

$1,206

البلدان
املرتفعة
الدخل

البلدان
املتوسطة
الدخل

$1,064
$741

املصدر :قاعدة بي�انات اليوني�دو للقيمة
املضافة الصناعية 2022

$2,276

$1,854
$4,953

المؤشر  /1-1المؤشر 1-2-9
ألهداف التنمية المستدامة:
القيمة المضافة الصناعية
بحسب نصيب الفرد (باألسعار
الثابتة لعام  2015بدوالرات
الواليات المتحدة) 2021/2011

2021

$5,691

العامل

2021

االقتصادات
االقتصادات
الصناعية النامية املصنعة
والصاعدة

%68.1
%44.7

%38.5

%38.4

العامل

2021

%14.9
%13.3

%10.5

%65.8

%10.5

%37.3

%50.5

%37.5

%10.5

%9.6

%49.9

المؤشر  /2-1المؤشر -9ب1-
ألهداف التنمية المستدامة:
نسبة القيمة المضافة للصناعة
المرتكزة على التكنولوجيا
المتوسطة والمتقدمة من
مجموع القيمة المضافة ()٪
2019/2011

2011

2019

%50.9

%50.4

املصدر :قاعدة بي�انات اليوني�دو ألداء القدرة
التن�افسية الصناعية 2021

المؤشر  /3-1المؤشر 2-2-9
ألهداف التنمية المستدامة:

%6.6

2011

األولوية االستراتيجية:
تحقيق الرخاء المشترك

2019

%14.8

%13.7

%13.8

%13.3

%13.1

العامل

%6.5

%6.9

%8.2

%5.4

%15.7

االقتصادات االقتصادات
الصناعية النامية املصنعة
والصاعدة

2011

2019

%13.9

البلدان
النامية غري
الساحلية

البلدان الدول اجلزرية
أقل ً
الصغرية النامية
نموا

البلدان
املنخفضة
الدخل

البلدان
املتوسطة
الدخل

البلدان
املرتفعة
الدخل

%14.7

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

%7.3

%6.9

%5.3
%14.3

نسبة العمالة في الصناعة
التحويلية من مجموع العمالة ()٪
 2019/2011والعالم 2020

2021

%47.8

%46.3

%43.5

%39.6

%39.4

%37.3

%33.9

العامل

%30.1

%28.3

2021

المؤشر  /3-1المؤشر 2-2-9
ألهداف التنمية المستدامة:
%46.4

%39.8

%34

%44.4

%40.9

%28.3

%41

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

البلدان
النامية غري
الساحلية

البلدان الدول اجلزرية
أقل ً
الصغرية النامية
نموا

البلدان
املنخفضة
الدخل

البلدان
املتوسطة
الدخل

البلدان
املرتفعة
الدخل

%30.3

نسبة عمالة النساء من مجموع
العمالة في الصناعة التحويلية ()٪
 2019/2011والعالم 2020

االقتصادات االقتصادات
الصناعية النامية املصنعة
والصاعدة

المرفق 81

%43.6

%43.6

%38.9
%30

%29.5
المؤشر  /5-1المؤشر 2-3-9
ألهداف التنمية المستدامة:

%27

%21.9

%17.4

العامل

2021

%14.9

نسبة الصناعات الصغيرة الحجم
اليت لديها قرض أو خط ائتمان (*)٪
2021
املصدر :دراسات البنك الدويل
االستقصائي�ة بشأن املنشآت 2022

البلدان الدول اجلزرية
أقل ً
الصغرية النامية
نموا

البلدان
النامية غري
الساحلية

البلدان
املتوسطة
الدخل

البلدان
املنخفضة
الدخل

االقتصادات
االقتصادات
الصناعية النامية املصنعة
والصاعدة

البلدان
املرتفعة
الدخل

*تقديرات -تحسب املعدالت اإلقليمية والعاملية للمؤرشات بأخذ معدل بسيط لتقديرات النقاط عىل مستوى البلد خالل الفرتة .2006-2021
فيام يخص كل اقتصاد ،ال تستخدم يف هذه العملية الحسابية إال بيانات الدراسات االستقصائية املتاحة املتعلقة بآخر سنة.

2011

األولوية االستراتيجية:
حماية البيئة

2019

1.48كغ

المؤشر  /6-1المؤشر 1-4-9
ألهداف التنمية المستدامة:

0.38كغ

0.30كغ

1.47كغ

0.41كغ

0.30كغ

1.48كغ

1.05كغ

البلدان الدول اجلزرية
أقل ً
الصغرية النامية
نموا

البلدان
املنخفضة
الدخل

0.19كغ

البلدان
املتوسطة
الدخل

البلدان
املرتفعة
الدخل

0.24كغ

البلدان
النامية غري
الساحلية

0.43كغ
0.21كغ

1.06كغ

املصدر :قاعدة بي�انات اليوني�دو للقيمة
املضافة الصناعية .2022
بي�انات الوكالة الدولية للطاقة بشأن
انبعاثات غازات الدفيئ�ة الصادرة عن
الطاقة 2021

0.70كغ

 0.25كغ

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الناتجة عن الصناعات التحويلية
لكل وحدة من القيمة المضافة
للتصنيع (كيلوغرام من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون باألسعار
الثابتة لعام  2015بدوالرات
الواليات المتحدة) 2019/2011

0.70كغ

0.69كغ

العامل

2021

االقتصادات االقتصادات
الصناعية النامية املصنعة
والصاعدة

ُ
المستوى   :2النتائج 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 من أجل تقديم الدعم الشامل للدول األعضاء يف
حتقيق التنمية الصناعية الشاملة للجميع واملستدامة .وعىل هذا
الصعيد ،تتقاسم اليونيدو والدول األعضاء ومجيع الرشكاء املعنيني
املسؤولية عن حتقيق النتاجئ املتوقعة.
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 للنتاجئ واألداء األبعاد املتكاملة الثالثة للتنمية الصناعية
الشاملة للجميع واملستدامة ،وهي :حتقيق الرخاء املشرتك ،والهنوض
بالقدرة التنافسية االقتصادية ،ومحاية البيئة.
ُوتظهر البيانات اجلزئية املستمدة من حافظة اليونيدو أن أكرث
من  6 800رشكة حققت يف عام  2021مكاسب اقتصادية بقيمة
تزيد عىل  142مليون دوالر ( .)ECO.1وزاد أكرث من 2 800
من املنشآت الصغرية واملتوسطة من اندماجها يف سالسل القيمة
ُ
( )SOC.2يف حني أن أكرث من  215 595وظيفة استحدثت
ُ
أو استبقيت ( .)SOC.1وإضافة إىل ذلك ،هناك أدلة عىل خفض
انبعاثات غازات الدفيئة بواقع  76,5مليون طن من مكائف ثاين
أكسيد الكربون ( )ENV.1والتخلص التدرييج من أكرث من
 5 000 000طن من امللوثات (.)ENV.2
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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 يؤدي إىل
إحداث حتول يف السلوكيات يف جماالت رئيسية مثل املامرسات
التجارية ،والتكنولوجيا ،واالستثامر ،والسياسات واملعايري،
واحلوكمة.
ويف عام  ،2021متكنت اليونيدو من إحداث تغيريات حمددة
من خالل مساعدة  6 249رشكة عىل حتسني ممارساهتا اإلدارية
( ،)BUS.1وأكرث من  850جهة فاعلة (رشكات ومؤسسات)
عىل تطوير منتجات جديدة ( ،)BUS.2وأكرث من  1 500رشكة
ناشئة عىل التأسيس ( .)BUS.3ودعمت اليونيدو أيضا حتول
املنظامت من خالل مساعدة الرشكات أو اجلهات الفاعلة العاملية
أو الهيئات احلكومية أو املؤسسات أو األفراد عىل اعتامد  70سياسة
جديدة أو منقحة ( ،)POL.1و 116معيارا جديدا (،)POL.2
وأكرث من  400مبدأ توجهيي (.)POL.3

وإضافة إىل ذلك ،متكنت اليونيدو أيضا من حشد املوارد
املالية ،ودعم أكرث من  800مقرتح استثامري جاهز (،)INV.1
وتقديم أكرث من  6 400مرشوع/منشأة جتارية حصلت عىل
متويل ( ،)INV.2وتعبئة استثامرات جديدة تزيد قيمهتا عىل
 560مليون دوالر ( ،)INV.3مع مساعدة حنو  130منظمة عىل
تكييف أو تطوير تكنولوجيات جديدة ( ،)TEC.1وأكرث من
 400منظمة عىل اعتامد تكنولوجيات جديدة (.)TEC.2
ويتطلب إطار النتاجئ اخلاص باليونيدو تصنيف البيانات
حسب نوع اجلنس والعمر .ويف الوقت احلايل ،جتمع حصة كبرية
ومتنامية من مشاريع اليونيدو وبراجمها بيانات مصنفة حسب نوع
اجلنس هبدف السامح بتقديم تقارير كاملة عن مستوى احلافظة يف
السنوات القليلة املقبلة .وتعرض خمططات املعلومات البيانية
الواردة أدناه بالفعل بعض األمثلة اليت استمدت من حافظة املنظمة
واليت تبني نتاجئ تدخالت خمتارة من اليونيدو وأثرها عىل املرأة.

المستوى  -2أثر التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة

2021

املؤرش
الهنوض بالقدرة التنافسية االقتصادية
 ECO.1رشكات حققت مكاسب اقتصادية (مبيعات/وفورات)

العدد السنوي للرشكات اليت أبلغت عن زيادة يف املكاسب
االقتصادية (املبيعات أو الوفورات) نتيجة لتدخالت اليونيدو

 ECO.1bاملكاسب االقتصادية (بدوالرات الواليات املتحدة) اليت حققهتا
الرشكات

القيمة النقدية املبلغ عهنا (بتعادل القوة الرشائية بدوالرات الواليات
املتحدة) للمكاسب (املبيعات أو الوفورات) اليت حققهتا الرشكات
نتيجة لتدخالت اليونيدو

142 161 443

 ECO.2الرشكات ذات إنتاجية العمل املحسنة

العدد السنوي للرشكات اليت أبلغت عن زيادة إنتاجية العمل نتيجة
لتدخالت اليونيدو

669

 ECO.3الرشكات اليت لدهيا زيادة يف الصادرات

العدد السنوي للرشكات اليت أبلغت عن زيادة صادراهتا نتيجة
لتدخالت اليونيدو

153

القيمة النقدية املبلغ عهنا (بتعادل القوة الرشائية بدوالرات الواليات
 ECO.3bالصادرات اإلضافية (بدوالرات الواليات املتحدة) اليت حققهتا الرشكات املتحدة) للصادرات اإلضافية اليت حققهتا الرشكات نتيجة
لتدخالت اليونيدو

6 861

12 247 370

حتقيق الرخاء املشرتك
ُ
 SOC.1فرص عمل إضافية خلقت أو أبقي علهيا

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

595 215

 SOC.2منشآت صغرية ومتوسطة أدجمت أكرث يف سالسل القيمة

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

2 859

 SOC.3األشخاص الذين يعيشون حتت خط الفقر ويحصلون عىل منتجات
مضمونة اجلودة

مشاركة اليونيدو يف الشبكات واملنصات العاملية وتوفري خدمات
األمانة

4 210

المرفق 83

2021

املؤرش
احلساب السنوي النبعاثات مكائف ثاين أكسيد الكربون املخفضة
نتيجة لتدخالت اليونيدو ،كهدف رئييس للمرشوع أو كمنتج ثانوي
للتدخالت

76 476 978

احلساب السنوي للتخفيضات يف انبعاثات امللوثات (مبا يف ذلك
املواد املستنفدة لألوزون ،وامللوثات العضوية الثابتة ،ومبيدات
احلرشات ،ومادة دي.دي.يت ،ومثبطات اللهب ُاملَ ْبَمنة ،ومحض
بريفلوروأوكتان السلفونيك ( ،)PFOSوالدوديكان احللقي السدايس
الربوم ( )HBCDوالزئبق ،واملواد اخلطرة األخرى ،وما إىل ذلك)
نتيجة لتدخالت اليونيدو ،كهدف رئييس للمرشوع أو كمنتج ثانوي
للتدخالت

500 301

 ENV.3حتسني كفاءة استخدام الطاقة ()MWh

احلساب السنوي للطاقة األولية املوفرة نتيجة لتدخالت اليونيدو،
كهدف رئييس للمرشوع أو كمنتج ثانوي للتدخالت

970 915

 ENV.4حتسني كفاءة املواد (باألطنان)

احلساب السنوي للمواد املوفرة نتيجة لتدخالت اليونيدو ،كهدف
رئييس للمرشوع أو كمنتج ثانوي للتدخالت

9 055

 ENV.5املنتجات اخلرضاء اجلديدة أو املحسنة املتاحة أو املستخدمة

احلساب السنوي للمنتجات اخلرضاء اجلديدة أو املحسنة املتوفرة يف
السوق نتيجة لتدخالت اليونيدو

236

 ENV.1انبعاثات مكائف ثاين أكسيد الكربون املخفضة (باألطنان)

ENV.2

امللوثات املخفضة أو املتخلص مهنا تدريجيا (باألطنان)

المستوى  -2تغيير السلوك

اجلهة الفاعلة

املؤرش

2021

املامرسات التجارية
الرشكات

 BUS.1الرشكات اليت
حتسنت ممارساهتا
اإلدارية

العدد السنوي للرشكات اليت حسنت ممارساهتا اإلدارية نتيجة لتدخالت
اليونيدو

 BUS.2اجلهات الفاعلة
اليت تطور منتجات
جديدة

العدد السنوي للجهات الفاعلة (مثل الرشكات أو املؤسسات) اليت تطور
منتجات جديدة نتيجة لتدخالت اليونيدو

 BUS.3الرشكات الناشئة
َّ
املؤسسة

العدد السنوي للرشكات الناشئة أو الرشكات اجلديدة أو املنبثقة اليت
أسست أو تعززت نتيجة لتدخالت اليونيدو

6 249

اجلهات الفاعلة العاملية
الكيانات احلكومية
املؤسسات

93

الرشكات

807

املؤسسات

50

الرشكات

1 147

املؤسسات

49

احلوكمة
 GOV.1املؤسسات اليت
ِّأسست أو تعززت

العدد السنوي للمؤسسات اجلديدة اليت ِّأسست أو تعززت نتيجة
لتدخالت اليونيدو

 GOV.2اجلهات الفاعلة
املشاركة يف تعزيز
ظروف التعاون

العدد السنوي للجهات الفاعلة املشاركة يف تعزيز ظروف التعاون نتيجة
لتدخالت اليونيدو .ويشمل تعزيز ظروف التعاون تغيريات يف هيكل
حوكمة النظام املعين ،استنادا إىل حتسني تبادل املعلومات ،والتخطيط
املشرتك ،وحتسني التنسيق ،والتحسينات املامثلة بني اجلهات الفاعلة مثل
الرشكات واملؤسسات.

الرشكات

23

اجلهات الفاعلة العاملية

35

الكيانات احلكومية

279

املؤسسات

328

الرشكات
اجلهات الفاعلة العاملية
الكيانات احلكومية

1 440
70
1 282

املؤسسات

334

األشخاص

707

االستثامرات

 INV.1املقرتحات االستثامرية
اجلاهزة اليت أعدت

العدد السنوي للمقرتحات االستثامرية اجلاهزة اليت أعدت من جانب
اجلهات الفاعلة املعنية نتيجة لتدخالت اليونيدو

الرشكات

713

اجلهات الفاعلة العاملية

15

الكيانات احلكومية

1

املؤسسات

31

األشخاص

51
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المستوى  -2تغيير السلوك (تابع)

اجلهة الفاعلة

املؤرش

2021

االستثامرات (تابع)
الرشكات
 INV.2عدد املشاريع أو
املنشآت َّ
املمولة

العدد السنوي للمشاريع (مصنفة حسب اجلهات الفاعلة) أو املنشآت
التجارية اليت حصلت عىل التمويل نتيجة لتدخالت اليونيدو

 INV.3االستثامرات اجلديدة
اليت استفادت
من الرافعة املالية
(بدوالرات الواليات
املتحدة)

القيمة السنوية لالستثامرات اجلديدة اليت عبأهتا اجلهات الفاعلة املعنية أو
وفرت لها الرافعة املالية أو حفزهتا نتيجة لتدخالت اليونيدو

325

اجلهات الفاعلة العاملية

3

الكيانات احلكومية
املؤسسات
األشخاص

7

الرشكات

42
6 104
170 917 618

اجلهات الفاعلة العاملية

2 300 005

الكيانات احلكومية

85 523 809

املؤسسات

308 080 849

األشخاص

150 000

السياسات واملعايري
الرشكات
 POL.1سياسات جديدة
اعتمدت أو سياسات
نقحت

العدد السنوي للسياسات اجلديدة أو املنقحة اليت اعتمدها مقررو
السياسات نتيجة لتدخالت اليونيدو

 POL.2املعايري اجلديدة اليت
اعتمدت أو نفذت

العدد السنوي للمعايري اجلديدة اليت اعتمدها أو نفذهتا حديثا اجلهات
الفاعلة املؤسسية املعنية (مثل اجلهات الفاعلة العاملية أو اإلقليمية أو
الكيانات احلكومية أو املؤسسات الوسيطة) نتيجة لتدخالت اليونيدو

 POL.3اإلرشادات اليت
اعتمدهتا اجلهات
الفاعلة املعنية

العدد السنوي لإلرشادات اليت اعتمدهتا اجلهات الفاعلة املعنية نتيجة
لتدخالت اليونيدو

اجلهات الفاعلة العاملية

2

الكيانات احلكومية

67

املؤسسات

1

األشخاص
الرشكات

10

اجلهات الفاعلة العاملية

4

الكيانات احلكومية

68

املؤسسات

34

األشخاص
الرشكات

5

اجلهات الفاعلة العاملية

2

الكيانات احلكومية

267

املؤسسات

53

األشخاص

74

التكنولوجيا
 TEC.1التكنولوجيات
اجلديدة اليت طورت
أو ِّكيفت

العدد السنوي للحاالت اليت طورت فهيا تكنولوجيات جديدة أو ِّكيفت
نتيجة لتدخالت اليونيدو .ويشمل مجيع احلاالت اليت تقدمت فهيا
تكنولوجيا معينة خالل دورة االبتكار (مثل التغري يف مستوى االستعداد
التكنولويج) أو عدلت فهيا تكنولوجيا موجودة لتلبية احتياجات أو
ظروف معينة

 TEC.3التكنولوجيات
اجلديدة املعتمدة

العدد احلاالت اليت طبقت فهيا تكنولوجيات جديدة أو اعتمدت من
جانب اجلهات الفاعلة املعنية نتيجة لتدخالت اليونيدو .وتعرف
التكنولوجيا بأهنا تطبيق املعرفة ألغراض عملية عىل املنتجات واملواد
واألدوات والعمليات والتقنيات واألجهزة وما إىل ذلك.

الرشكات

100

اجلهات الفاعلة العاملية

5

الكيانات احلكومية

10

املؤسسات

16

الرشكات

362

اجلهات الفاعلة العاملية

8

الكيانات احلكومية

4

املؤسسات

40

األشخاص

2
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المستوى  -2المعارف والتوعية والقدرات والمهارات

اجلهة الفاعلة

املؤرش

2021

التوعية واملعارف
الرشكات
 KASA.1اجلهات الفاعلة اليت
ً
اكتسبت وعيا أو معرفة

العدد السنوي للجهات الفاعلة املعنية اليت زاد وعهيا ومعرفهتا
نتيجة لتدخالت اليونيدو

اجلهات الفاعلة العاملية

43 462
1 105

الكيانات احلكومية

13 369

املؤسسات

5 988

األشخاص

4 511 906

بناء القدرات
الرشكات
 KASA.2اجلهات الفاعلة اليت
اكتسبت مهارات أو
قدرات

العدد السنوي للجهات الفاعلة املعنية اليت اكتسبت مهارات
نتيجة لتدخالت اليونيدو

اجلهات الفاعلة العاملية
الكيانات احلكومية

4,770
70
876

املؤسسات

1,032

األشخاص

46,821

المستوى  –2ردود الفعل

املؤرش
ردود الفعل عىل
تدخالت اليونيدو
(بالنسب املئوية)

اجلهة الفاعلة

النسبة بني عدد املشاركني يف الدراسة االستقصائية الراضني والعدد اإلمجايل
للمشاركني فهيا

املشاركة
Bennett

:Level B3.
النطاق ،املشاركة
النطاق

العدد السنوي للجهات الفاعلة املعنية اليت ترشكها تدخالت
اليونيدو .وتشري املشاركة إىل التفاعالت األكرث عمقا والثنائية
االجتاه (مثل الدورات التدريبية) ،اليت ميكن أن هتدف إىل
حتسني الوعي أو املعرفة ولكن أيضا املهارات أو القدرات
العدد السنوي للجهات الفاعلة املعنية اليت تصل إلهيا تدخالت
اليونيدو .ويشري النطاق إىل التفاعالت القامئة عىل اتصاالت
أحادية االجتاه (مثل الفعاليات أو حلقات النقاش ،املنشورات،
املؤمترات الصحفية ،املعارض ،وما إىل ذلك) ،واليت هتدف عادة
إىل حتسني الوعي أو املعرفة

2021

الرشكات

96

اجلهات الفاعلة العاملية

84

الكيانات احلكومية

88

املؤسسات

90

األشخاص

98

الرشكات

16 206

اجلهات الفاعلة العاملية
الكيانات احلكومية

447
7 618

املؤسسات

2 346

األشخاص

113 398

الرشكات

30 542

اجلهات الفاعلة العاملية

5 409

الكيانات احلكومية

9 748

املؤسسات

3 798

األشخاص

281 604 916
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تعزيز تمكين المرأة ألغراض التنمية الصناعية الشاملة
للجميع والمستدامة في منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا (المرحلة الثانية)

هيدف هذا املرشوع إىل تعزيز الشمول االقتصادي للنساء وتعزيز النمو
املستدام والشامل للجميع يف املنطقة .وهو حيقق ذلك من خالل
دعم تطور املنشآت الصغرى والصغرية واملتوسطة اليت تقودها النساء
يف سالسل خمتارة من سالسل القيمة الزراعية يف املناطق الريفية
170136 "Promoting Women#s
Empowerment
حتسني)(PWE
for Inclusive
واحلرضيةand،
والعاملة.
فرص اإلنتاج
هبدف
)Sustainable Industrial Development in the MENA Region# (phase II

التمكين االقتصادي للمرأة في الصناعة الخضراء

الهدف من هذا املرشوع العاليم هو تقديم املشورة ملقرري السياسات
واملامرسني بشأن وضع وتنفيذ أطر للسياسة العامة من أجل إدماج
االعتبارات اجلنسانية يف السياسات الصناعية اخلرضاء .ويتم ذلك
سياسات
 Empowermentوضع
املصلحة ofومتكيهنم بغية
أصحاب
هبدف توعية
170065 Economic
Women in Green
Industry
خرضاء أكرث مراعاة للنوع االجتامعي ،ومتكني املزيد من النساء
حىت يؤدين أدوارا قيادية يف الصناعات اخلرضاء بوصفهن من منظيم
املشاريع أو املهنيني االقتصاديني.

      
 10ﻣﻨﺸﺂت ﺻﻐﺮى وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أدﻣﺠﺖ
أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﺮﲢﻘﻴﻖ
ﺧﺎء
ا
ﳌﺸ

ﺘﺮك

   

   

اﳊﻮﻛﻤﺔ

105

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ
ﻣﻬﺎرات أو ﻗﺪرات

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ
ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﺎون

90

3,800
2,500
اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ
اﻟﻮﻋﻲ واﳌﻌﺮﻓﺔ

2,900
2,500
اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ

3,000

3,800

250

30 65 15

250

65

المساواة  
ب

الجنس

ﺨﺎص

اﻷﺷ

اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﳉﻬﺎت
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ





 




  




  
  
 



1,500

190

1,300

240

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ
اﻟﻮﻋﻲ واﳌﻌﺮﻓﺔ

15

3

750

25

30 65

ﻬﺎت
ﳉ
ﻛﺎت
ﺳﺴﺎت ﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ا ﺎﻋﻠﺔ
ﻟﺸﺮ
ا
ﺔ ﻔ
اﳌﺆ
ا
اﳊﻜﻮﻣﻴ اﻟ ﺎﳌﻴﺔ
اﻟﻌ

ُﱢ
 2ﻧﺸﺎﻃﺎن ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻧﻔﺬا
 1ﻣﻨﺸﻮر ﲢﻠﻴﻠﻲ وإﺣﺼﺎﺋﻲ أﺻﺪر
 4ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت وﺣﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻷﻓﺮﻗﺔ اﳋﺒﺮاء وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت
ﱢ
ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻧﻈﻤﺖ

200,000

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﰎ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴﺎء/
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻨﺴﺎء

المساواة  
ب

الجنس

  

 

4

95

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﰎ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ
ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴﺎء/
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻨﺴﺎء

95

120

ص*

ﺷﺨﺎ

اﻷ

95

1 120 4

4 120 01

ﻬﺎت
ت ﳉ
ت
ﻟﺸﺮﻛﺎت ﳌﺆﺳﺴﺎ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎ ﺔ ا ﺎﻋﻠﺔ
ﻜﻮﻣﻴ اﻟﻔ
ا
ا
ﺎﳌﻴﺔ
اﳊ
اﻟﻌ
*اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺼﻨﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﳉﻨﺲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺎﺣﺔ

 




  




  
  
 



  
 1ﻣﻨﺸﻮر ﲢﻠﻴﻠﻲ وإﺣﺼﺎﺋﻲ أﺻﺪر
 7ﻣﻨﺘﺪﻳﺎت ﱢ وﺣﻠﻘﺎت ﻋﻤﻞ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻷﻓﺮﻗﺔ اﳋﺒﺮاء وﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻧﻈﻤﺖ
 1آﻟﻴﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت اﻷﱈ اﳌﺘﺤﺪة اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو
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تطوير التكنولوجيا الزراعية من أجل تحقيق النمو االقتصادي في جنوب ووسط الصومال

وييرس الوصول إىل التكنولوجيا واألسواق والتمويل ،ويقدم الدعم
املؤسيس يف جمال نقل التكنولوجيا الزراعية الصناعية وتشجيع
االستثامر وتنمية مهارات تنظيم املشاريع.

هيدف هذا املرشوع إىل حتفزي التشغيل والفرص االقتصادية املتعلقة
بتنمية مهارات تنظيم املشاريع يف منطقيت جنوب ووسط الصومال.
وهو يشجع حتديث التكنولوجيا الزراعية وتنمية مهارات تنظيم
170097 Agro-technology development
for economic
growth
التقنية،
املهارات
املشاريع ،ويوفر تدريبات مهنية وتدريبات inعىل
South and Central Somalia

        

ا
ﻟﻨﻬﻮ
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴض ﺑﺎ
ﻟ
ﻘ
ﺪ
ﻴﺔ اﻻ رة
ﻗﺘ
ﺼﺎدﻳ

160

67

ﺔ

ﲢﻘﻴ
اﳌ ﻖ اﻟ
ﺸﺘﺮك ﺮﺧﺎء

ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
)ﻣﺒﻴﻌﺎت/وﻓﻮرات(

 127ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻠﻘﺖ أو أﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ

  

اﳊﻮﻛﻤﺔ

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﲢﺴﲔ
ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﺎون

4

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ
أﺳﺴﺖ أو ﺗﻌﺰزت

3

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﺪﺧﻼت اﻟﻴﻮﻧﻴﺪو

91%
205

205

709
74

709
74

ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺴﺎء/
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻨﺴﺎء

المساواة  
ب

الجنس

ﺨﺎص

اﻷﺷ

189

9

6

189

9

6

ﻧﺎت
ﺴﺎت
ﻛﺎت
ﻟﺸﺮ
ﳌﺆﺳ
اﻟﻜﻴﺎ ﻮﻣﻴﺔ
ا
ا
ﳊﻜ
ا

  








6

9

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة
اﻟﺘﻲ ﻃﻮرت أو ﻛﻴﻔﺖ

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﰎ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ

اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

126

اﳌﺸﺎرﻳﻊ أو
اﳌﻨﺸﺂت اﳌﻤﻮﻟﺔ

اﳉﻬﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
اﻟﺘﻲ اﻛﺘﺴﺒﺖ
ﻣﻬﺎرات أو ﻗﺪرات

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات

ُﱢ
 35ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻘﺪرات ﻧﻔﺬا
 7ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أدوات وإرﺷﺎدات ﺻﺪرت
 34ﺧﻄﺔ أﻋﻤﺎل ﺠﺗﺎرﻳﺔ وﺿﻌﺖ
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المستوى   :3العروض 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 تركز 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 النتائج

تؤكد األرقام املتاحة أن أنشطة التعاون اإلناميئ ال تزال تشكل
أحد عنارص القوة فيام خيص القيمة اليت تقرتحها املنظمة .وقد
نفذت اليونيدو يف عام  2021أكرث من  4 000نشاط يف جمال
بناء القدرات (ُ .)TCO.1ووفرت أيضا معدات وتكنولوجيات
وموجودات أخرى تزيد قيمهتا عىل  26,3مليون دوالر للفئات
املسهتدفة ( )TCO.2مقارنة بقيمة  12,2مليون دوالر يف
ُ
عام  .2020وأخريا ،أجنزت أكرث من  847من جمموعات
األدوات واملبادئ التوجهيية واملنصات واملناهج الدراسية واملواد
املامثلة املقدمة من اليونيدو يف عام  )TCO.3( 2021مقارنة
ُ
ُ
ب 316أجنزت يف عام  ،2020وأعدت أكرث من  1 290خطة
عمل قابلة للتنفيذ ( )TCO.4دعام للفئات املسهتدفة الرئيسية.
وأعدت اليونيدو أيضا حتليالت ورؤى سياساتية مستفيضة
ملساعدة فرادى البلدان واملجتمع العاليم عىل التصدي ألزمة
جاحئة كوفيد 19-ووضع اسرتاتيجيات لتحقيق انتعاش اجتامعي
واقتصادي شامل ومستدام .وأصدرت املنظمة ما ال يقل عن 265
وثيقة للسياسات واالسرتاتيجيات الصناعية ( ،)PAO.1وهو ما
ميثل تقريبا ضعف ما صدر يف عام  ،2020ونرشت أكرث
من  328منتجا حتليليا وإحصائيا لتعزيز املعرفة بشأن التنمية
الصناعية ( ،)PAO.2مبا يف ذلك التقارير الرئيسية واملقاالت
والورقات البحثية وموجزات السياسات.
ويف عام  ،2021عقدت اليونيدو أيضا أكرث من  965فعالية،
من قبيل املنتديات العاملية واجتامعات أفرقة اخلرباء والفعاليات
اجلانبية يف مؤمترات دولية كربى ( .)CPO.1وشاركت املنظمة فيام
ال يقل عن  88هيئة مشرتكة بني الوكاالت وآلية تنسيق تابعة

لألمم املتحدة ( ،)CPO.2واضطلعت بدور قيادي فيام ال يقل عن
 54شبكة ومنصة خمتلفة ( .)CPO.3وال تزال الرشاكات مع
اجلهات الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص عىل السواء تشكل هنجا
رئيسيا لليونيدو يف سبيل االرتقاء بالنتاجئ اإلنامئية.
مؤشرات إدارة الحافظة

تواصلت يف عام  2021اجلهود الرامية إىل وضع املنظمة برامج
ُ
ومشاريع جديدة .وبصفة عامة ،أقر  118مرشوعا وبرناجما جديدا
( .)POR.1ويف عام  ،2021استمر تنفيذ متطلبات أكرث رصامة
للجودة فيام خيص تصميم الربامج واملشاريع ،مبا يف ذلك اإلدارة
القامئة عىل النتاجئ ورصد البيانات ،اليت يرد ملخص لها
يف .POR.2
ويف هناية عام  ،2021كانت حافظة مشاريع اليونيدو تضم
 749مرشوعا ( ،)POR.3مع إنفاق سنوي قدره  179,9مليون
دوالر ،بزيادة عن حافظة عام  2020اليت كانت تضم
 728مرشوعا مع إنفاق سنوي قدره  177,7مليون دوالر.
ُ
وهناك ما جمموعه  29برناجما قطريا جاريا و 13من برامج
ُ
الرشاكة القطرية اليت توجد يف مراحل خمتلفة من الربجمة أو
التنفيذ .كام ُترصد جودة تدخالت اليونيدو رصدا دقيقا عند
اكتاملها (.)POR.4
وظل تعميم املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف األعامل الربناجمية
ُ
من أولويات اليونيدو يف عام  .2021وقد استوفيت معايري املؤرش
ُ
اجلنساين يف مجيع املشاريع اليت أقرت يف عام  ،2021وتعد املساواة
بني اجلنسني ومتكني املرأة إما املحور الرئييس أو جمال تركزي مهم
ُ
بالنسبة ألكرث من  46يف املائة من املشاريع اليت أقرت (.)POR.5
وتواصل اليونيدو تقديم تقارير استنادا إىل معايري املبادرة الدولية
للشفافية يف املعونة ( .)POR.6وأخريا ،حتافظ اليونيدو عىل
ُ
مشاركهتا يف منظومة األمم املتحدة اإلنامئية عىل الصعيد القطري،
ُ
حيث تشارك يف  99فريقا من أفرقة األمم املتحدة القطرية
(.)POR.7
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2021

املؤرش
مؤرشات النواجت
TCO.1

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

عدد أنشطة بناء القدرات املقدمة

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

 TCO.2قيمة املوجودات املقدمة
TCO.3

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

عدد جمموعات املعدات والتوجهيات املقدمة

4 129

26 323 166

847

 TCO.4عدد اخلطط التجارية املعدة

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

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

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

265

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

328

 NOO.1عدد عمليات وضع املعايري املنفذة مبشاركة اليونيدو

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

143

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

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

965

 CPO.2عدد آليات األمم املتحدة املشرتكة بني الوكاالت اليت تشارك فهيا اليونيدو

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

88

  CPO.3عدد 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)

مشاركة اليونيدو يف الشبكات واملنصات العاملية وتوفري خدمات األمانة

54

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

162

تنفيذ املشاريع والربامج بالرشاكة مع كيانات قطاع األعامل واملؤسسات
املالية

99

PAO.2

CPO.4

عدد املنشورات التحليلية واإلحصائية الصادرة

عدد التدخالت أو الربامج املشرتكة مع كيانات منظومة األمم املتحدة

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

1 290

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

أ  -عدد وثائق املشاريع
اليت وافق علهيا
املجلس التنفيذي

ب  -عدد الربامج
القطرية وبرامج
الرشاكة
القطرية 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
املنطقة العربية
آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
ً
ً
عامليا وأقاليميا

28

المجموع

118

43
10
24
9
4

أفريقيا
املنطقة العربية
آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
ً
ً
عامليا وأقاليميا

0

المجموع

7

2
0
3
1
1
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المستوى  -3العروض البرنامجية وفعالية إدارة البرامج(تابع)

2021

املؤرش
  POR.2توزيع وثائق الربامج/املشاريع اجلديدة اليت اعترب عند
ً
ً
تقييمها أهنا تفي نسبيا مبتطلبات اجلودة أو تفي هبا متاما
(النسبة املئوية)

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

ً
أ -نوعية التصميم عموما
ب -أهمية الربنامج/املرشوع
ج -التصميم التقين
د -الفعالية واإلدارة القامئة عىل النتاجئ
ه -إمكانية توسيع املرشوع/الربنامج
و -احتاملية استدامة املرشوع/الربنامج
ز -الكفاءة
ح -ترتيبات التنفيذ
ي -املتطلبات الرسمية*

ً
تفي نسبيا باملتطلبات

ً
تفي متاما باملتطلبات

%80

%20

%1

%99

%1

%99

%66

%34

%38

%62

%13

%87

%27

%73

%7

%93

%92

%8

* مبا يف ذلك قيود بيانات نظام ختطيط املوارد املؤسسية

الهنوض بالقدرة
التنافسية
االقتصادية

حتقيق الرخاء
املشرتك

حتقيق الرخاء
املشرتك

المجموع*

128

118

70

413

20

اخلدمات الشاملة
لعدة قطاعات

اخلدمات الشاملة
لعدة قطاعات

4

2

3

4

1

14
749

محاية البيئة

محاية البيئة

أفريقيا
املنطقة العربية
آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب
ً
عامليا
ً
أقاليميا

أولويات أخرى

أولويات أخرى

الهنوض بالقدرة
التنافسية
االقتصادية
ب  -حجم املشاريع
اجلارية*
حسب الرتكزي
املواضيعي
واملنطقة
(نفقات
عام 2021
بدوالرات
الواليات
املتحدة)

12

113

1

206

المجموع

أ  -عدد املشاريع/
الربامج حسب
جمال الرتكزي
املواضيعي
وحسب املنطقة

المجموع

  POR.3عدد 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

28

52

11

32

4

67

114

30

16

9

76

131

14

2

7

47

70

14

5

5

67

91

27

9

31

39

19

125

أفريقيا
املنطقة العربية
آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكارييب
ً
عامليا
ً
أقاليميا

1 248 200

739 400

115 200

6 560 300

-2 700

8 660 300

المجموع

32 410 500

38 346 700

4 002 800

103 519 200

1 658 300

179 937 500

82 600

43 784 500

9 113 100

20 315 900

762 800

13 510 000

3 513 100

9 789 200

181 900

9 511 600

22 995 800

3 495 400

4 781 700

373 700

35 560 600

44 211 300

2 521 500

272 700

168 000

7 178 900

10 141 100

3 308 800

1 654 600

208 400

14 500 800

19 672 500

9 210 500

793 200

2 192 900

16 697 100

1 578 400

30 472 100

*قد ختتلف القيمة عن األعداد الواردة يف منصة البيانات املفتوحة واملرفقات املالية ،نتيجة الختالف طريقة احلساب.
مصدر بيانات " "POR.3.aو" :"POR.3.bمستخرجة من بيانات نظام "ساب" يف 17شباط/فرباير  ،2022والقيم معدلة ومدورة إىل أقرب مائة.
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2021

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

ج  -عدد الربامج
القطرية القامئة
حسب املنطقة

د  -عدد برامج
الرشاكة القطرية
القامئة حسب
املنطقة

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

أفريقيا
املنطقة العربية
آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

4

المجموع

29

أفريقيا
املنطقة العربية
آسيا واملحيط الهادئ
أوروبا وآسيا الوسطى
أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

8

المجموع

  POR.4نسبة الربامج/املشاريع اليت اعتربت عند تقييم جودهتا
مرضية عند إجنازها

10
1
11
3

2
1
1
1

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

أ -أهمية الربنامج/املرشوع
ب -فعالية الربنامج/املرشوع
ج -إمكانية توسيع الربنامج/املرشوع
د -الكفاءة
ه -احتاملية استدامة الربنامج/املرشوع
و -إدارة الربنامج/املرشوع
ز -تصميم الرصد والتقييم
ح -تنفيذ الرصد والتقييم

13

%100
%98
ال ينطبق
%77
%82
%91
%95
%84

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

 2باء

 2ألف

1

صفر

لم ختضع للتقييم

أ	-الربامج/املشاريع اليت حصلت عىل املوافقة يف هذه السنة
التقويمية؛ النسبة املئوية من املشاريع اليت حصلت عىل
موافقة مكتب الشؤون اجلنسانية يف عام  2021مبوجب كل
مؤرش من مؤرشات التصنيف اجلنساين

%1.6

%44.4

%54

%0

—

ب	-املشاريع القامئة (للحافظة بأكملها)؛ النسبة املئوية من
املشاريع القامئة يف عام  2021مبوجب كل مؤرش من
مؤرشات التصنيف اجلنساين

%1.4

%24

%67.8

%2.4

%4.3

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

%1.2

%25.6

%67.1

%3.7

%2.3

د	-درجة االمتثال خلطة املساواة والتمكني؛ النسبة املئوية من
مؤرشات اخلطة  2,0الـ  17اليت تم الوفاء هبا أو جتاوزت درجة
االمتثال لها احلد املحدد (النتاجئ اخلاصة خبطة األمم املتحدة
للمساواة والتمكني  2,0لعام  ،2021آخر نتاجئ متاحة).
  POR.6الشفافية (حسب معايري املبادرة الدولية للشفافية يف
املعونة)

%88

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

أ -التقييد باجلدول الزمين املحدد

%88

ب -الشمولية

%70

ج -درجة استرشاف املستقبل

%37

العالمة

%65

  POR.7عدد أفرقة األمم املتحدة القطرية اليت تشارك فهيا اليونيدو
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المستوى :4

الموارد التنظيمية والكفاءة

يقيس املستوى  4أداء العمليات الداخلية واخلدمات
املؤسسية يف املنظمة .ويف عام  ،2021واصلت اليونيدو احلفاظ
عىل استمرارية األعامل واستقرار التشغيل يف مواجهة الظروف
املعاكسة عىل الصعيد العاليم ،مع زيادة الكفاءة والفعالية .وتؤكد
مؤرشات املستوى  4من اإلطار املتكامل للنتاجئ واألداء قدرة
املنظمة عىل الصمود أمام األزمة العاملية اجلارية.
وبلغت املوارد املالية العادية  91,6مليون يورو (،)FIN.1
ُ
وأقرت تربعات إضافية قدرها  197,3مليون دوالر ()FIN.2
يف عام  .2021وإضافة إىل ذلك ،استمر تعميم آليات اسرتداد
التكاليف الكاملة ،مما أدى إىل اسرتداد ما جمموعه  17,3مليون
يورو ( .)FIN.3وبلغ إجناز التعاون التقين (EXP.2) 179,4
مليون دوالر.
وتصف مؤرشات املوارد البرشية ( )HR.1تكوين القوة العاملة
لدى اليونيدو حسب نوع اجلنس واملوقع ونوع التعاقدُ .وتظهر

البيانات اخنفاضا عاما يف عدد املوظفني األساسيني وتزايد االعتامد
عىل املوظفني غري األساسيني .ويف عام ُ ،2021س ِّجلت زيادة يف
نسبة الذكور إىل اإلناث بني املوظفني األساسيني وغري األساسيني
يف املكاتب امليدانية ،واملوظفني غري األساسيني يف املقر ،لتصل إىل
 38,43و 40,94يف املائة و 51يف املائة عىل التوايل.
وظلت كفاءة اإلدارة التشغيلية عالية .ويبني الناجت OPM.1
ُ
أن ما نسبته  67يف املائة من عقود الرشاء املركزية قد استكملت
يف غضون  110أيام ،بزيادة  7يف املائة عن عام  .2020ويف 87
يف املائة من مشاريع اليونيدو ،يبدأ التنفيذ يف غضون ستة أشهر من
بدء اتفاق الصندوق االستئامين ( ،)OPM.2وهو ما يتجاوز الهدف
بنسبة  17يف املائة .ويقيس املؤرش  OPM.3كفاءة عمليات نظم
املعلومات ،حيث يبني أن  95,8يف املائة من الطلبات القياسية قد
ُ
أجنزت يف ثالثة أيام عمل أو أقل.

المستوى  -4الموارد التنظيمية والكفاءة
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املؤرش
كفاءة اخلدمات املؤسسية
  OPM.1اجلدول الزمين لعملية
االشرتاء

نسبة املشرتيات يف مناقصة مفتوحة مبوجب عملية اشرتاء مركزية ،اليت أجنزت يف غضون  110أيام من تاريخ صدور
املوافقة عىل أمر الرشاء

%67

  OPM.2معدل بدء األعامل يف
إطار التعاون التقين

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

%87

  OPM.3الكفاءة التشغيلية
لتكنولوجيا
املعلومات
واالتصاالت

ُ
نسبة طلبات تكنولوجيا املعلومات القياسية اليت ل ِّبيت يف غضون ثالثة أيام عمل أو أقل .الهدف 90 :يف املائة

%95.8

املدخالت واملوارد
  FIN.1املوارد املالية العادية

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

(	)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:

مليون

املزيانية العادية اإلمجالية

€72.85

املزيانية التشغيلية اإلمجالية

€18.61

احلساب اخلاص لألنشطة الرئيسية

€0.10

جمموع اإليرادات من املوارد املالية العادية املوافق علهيا

€91.56

االشرتاكات املقررة

€64.80

اإليرادات مقابل املزيانية التشغيلية

€19.03

اإليرادات املتنوعة مقابل املزيانيتني العادية والتشغيلية

€0.96

التربعات مقابل مبالغ احلساب اخلاص لألنشطة الرئيسية

€0.02

جمموع اإليرادات الواردة من املوارد املالية العادية

€84.80
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املؤرش
ً
التربعات املحشودة استنادا إىل مبالغ اتفاقات الصندوق االستئامين املوقعة واملقيدة كإيرادات

  FIN.2التربعات
()1

صايف املبالغ املوافق علهيا مباليني دوالرات الواليات املتحدة

$197.3

( )2نسبة الزيادة/النقصان مقارنة بالسنة السابقة
ُ
ما يسرتد من تكاليف دعم الربامج اليت تتحملها اليونيدو يف دعم عملية إعداد وتنفيذ الربامج/املشاريع املمولة من موارد
  FIN.3تكاليف دعم الربامج املسرتدة
خارجة عن املزيانية
%36

( )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
لعام 2020
  EXP.1تنفيذ املزيانية العادية للموارد املالية

جمموع النفقات مباليني اليوروات مقابل املوارد املالية العادية املوافق علهيا

€19.03
%12
€85.32

  EXP.2تنفيذ أنشطة التعاون التقين
()1

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

()2

نسبة الزيادة/النقصان مقارنة بالسنة السابقة
* مع اسرتداد كافة التكاليف ،مبا يف ذلك تكاليف دعم الربامج وتكاليف اخلدمات املبارشة واخلدمات التقنية والتشغيلية

$179.4
%1

  HR.1القوة العاملة لدى اليونيدو :تكوين املالك وتنوعه

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( 200-ر) من النظام اإلداري
للموظفني ،واملوظفون بعقود قصرية األجل عىل أساس شهري.

تكوين مالك القوة العاملة لدى اليونيدو
أ	-تكوين مالك املوظفني األساسيني (ف ،مد ،م و ،خ ع)
املجموع الفرعي (ف 2-وما فوق)
املجموع الفرعي للموظفني الوطنيني
املجموع الفرعي ملوظفي فئة
اخلدمات العامة
املقر

ب	-تكوين مالك املوظفني األساسيني
حسب املكتب/املوقع

امليدان
املكاتب خارج
املقر
مكاتب ترويج
االستثامر
والتكنولوجيا

ج-

مؤرش املوظفني األساسيني

د-

نسبة املوظفني األساسيني

ه-

مؤرش املوظفني غري األساسيني

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

582
239/343
208
70/138
48
17/31
326
152/174
434
175/259
127
52/75
7

ذكور/إناث

3/4

املجموع

14

ذكور/إناث

9/5

نسبة املوظفني األساسيني إىل جمموع القوة العاملة لدى اليونيدو

%23.8

نسبة موظفي اخلدمات العامة إىل موظفي الفئة الفنية

1.76

نسبة موظفي الفئة الفنية إىل موظفي فئة املديرين

8.41

نسبة موظفي الفئة الفنية من الرتبتني ف+1ف 2إىل الرتب ف+3ف+4ف5

0.05

نسبة املوظفني غري األساسيني إىل جمموع القوة العاملة لدى اليونيدو

%76.2
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املؤرش
تكوين مالك القوة العاملة لدى اليونيدو (تابع)
املقر
امليدان
و	-جمموع تكوين القوة العاملة حسب
املكتب/املوقع

املكاتب خارج
املقر
مكاتب ترويج
االستثامر
والتكنولوجيا

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

853
433/420
1530
588/942
17
6/11
42
18/24

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

نسبة الدول األعضاء اليت يعمل مواطنوها كموظفني أساسيني فاعلني

%57.7

ب	-مؤرش التنوع اجلغرايف ملالك القوة العاملة
لدى اليونيدو

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

%77.1

95

المختصرات
الفاو		

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

اليونيدو

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

مجموعة البريكس

االتحاد الرويس ،البرازيل ،جنوب أفريقيا ،الصين ،الهند

		
األونكتاد

مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

هيكل اليونيدو التنظييم

رئيس مكتب المدير العام

مكتب المستشار الخاص للمدير العام

المدير اإلداري
مديرية الرقمنة والتكنولوجيا
واألعمال التجارية الزراعية

مكتب الشؤون القانونية

المدير اإلداري
مديرية البيئة
والطاقة

شعبة ترويج
االستثمار
والتكنولوجيا

شعبة
النظم والبىن
التحتية في
مجال الطاقة

شعبة التخفيف من
حدة التلوث الصناعي

شعبة
التكنولوجيا
واالبتكار
المناخيين

إدارة الرقمنة
والتكنولوجيا واالبتكار

شعبة البىن
التحتية
الجيدة
واإلنتاج
الذكي

إدارة األعمال
التجارية الزراعية
شعبة إدارة المواد
والكيماويات

شعبة كفاءة استخدام
الموارد الصناعية

إدارة البيئة

شعبة
تكنولوجيات
الطاقة
والتطبيقات
الصناعية

إدارة الطاقة

شعبة االبتكار
والرقمنة

شعبة نظم
األغذية
المستدامة

شعبة تنمية
الصناعات
والمهارات
الزراعية

شعبة تنظيم
المشاريع
وخلق
الوظائف
واألمن
البشري في
المناطق
الريفية
شعبة بروتوكول
مونتريال

حتى  1حزيران/يونيه ( 2020نشرة املدير العام )DGB/2020/04

المدير العام

شعبة
الدعوة
والعالقات
اإلعالمية

إدارة العالقات الخارجية

المدير اإلداري ونائب المدير العام
مديرية العالقات الخارجية
وأبحاث السياسات

أمانة أجهزة
تقرير
السياسات

شعبة
العالقات
االستراتيجية
وتعبئة
الموارد

إدارة أبحاث
السياسات واإلحصاء
شعبة األبحاث
والمشورة بشأن
السياسة الصناعية
شعبة اإلحصاء

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

مكتب التخطيط االستراتيجي
والتنسيق ومراقبة الجودة

مكتب التقييم
والرقابة الداخلية

المدير اإلداري
مديرية البرامج والشراكات
والتنسيق الميداني

إدارة البرامج وتنسيق الشراكات
شعبة برنامج
ُ
الشراكة القطرية

شعبة التخطيط
االستراتيجي والتنسيق

شعبة
التقييم المستقل

شعبة تنسيق
الشراكات

المكاتب الميدانية

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

شعبة
مراقبة الجودة

شعبة
اإلشراف الداخلي

المدير اإلداري
مديرية اإلدارة المؤسسية
والعمليات
مكتب األخالقيات
والمساءلة

مكتب المساواة بين
الجنسين وتمكين المرأة

اإلدارة المعنية بإدارة الموارد البشرية
شعبة الخدمات
والعالقات والسياسات
الخاصة بالعاملين

إدارة الشؤون المالية

شعبة تخطيط
المهارات واكتسابها
وتنميتها

شعبة
خدمات
الميزانية

شعبة
الحسابات
والمدفوعات
والخزانة

شعبة اإلدارة
المالية
للتعاون
التقين

شعبة خدمات
تكنولوجيا المعلومات

شعبة الخدمات العامة
والدعم اللوجسيت

إدارة خدمات دعم العمليات
شعبة خدمات
االشتراء

شعبة خدمات
إدارة المباني
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