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یونیدو )UNIDO1( یکی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است که توسعه صنعتی را به منظور 

کاهش فقر، جهانی شدن فراگیر و پایداری محیط زیست، ترویج می کند. مأموریت سازمان توسعه صنعتی 

ملل متحد )UNIDO(، همانطور که در بیانیه لیما2 )پایتخت پرو(، مصوب پانزدهمین نشست کنفرانس 

عمومی یونیدو در سال 2013 و بیانیه ابوظبی مصوب هجدهمین نشست کنفرانس عمومی یونیدو در سال 

2019 آمده، ترویج و تسریع توسعه صنعتی فراگیر و پایدار )ISID3(  در کشورهای عضو تعریف شده است. 

موضوع ISID به عنوان رویکردی یکپارچه برای هر سه رکن توسعه پایدار )یعنی ارکان اقتصادی، زیست 

محیطی و اجتماعی( توسط دستور کار 2030 -که تالش های سازمان ملل متحد و کشورها را برای توسعه 

پایدار در ده سال آینده شکل می دهد- مربوط به اهداف توسعه پایدار)SDGs4( ، به رسمیت شناخته شده 

است5. 

توسعه صنعتی فراگیر و پایدار و رشد اقتصادی پایدار، ایجاد مشاغل و درآمد مناسب را ممکن می سازد که 

خود به کاهش فقر، گرسنگی و نابرابری کمک کرده و در عین حال سالمت و رفاه را بهبود می بخشد6. تا 

کنون صنعتی شدن، صدها میلیون نفر را با ایجاد شغل و درآمد از فقر نجات داده است. با این حال، پیشرفت 

در سطح کشورها نابرابر بوده و بسیاری از مردم فقیر هستند، به ویژه در مناطقی که سطح صنعتی شدن 

پایین است. در مناطق در حال توسعه از هر پنج نفر یک نفر هنوز با کمتر از 1.25 دالر در روز زندگی می کند. 

به طور همزمان، به علت تخریب محیط زیست و تغییرات آب و هوایی نیاز به اقدامات بیشتری نیز احساس 

می شود. این تحوالت جهانی تاکید دارد که انگیزه قوی برای پیشبرد توسعه صنعتی فراگیر و پایدار کلیدی 

برای کاهش فقر و دستیابی به سایر اهداف توسعه است7.

در طول سال های متمادی، تعهد UNIDO به کشورهای کمتر توسعه یافته جهان هرگز تزلزل نکرده 

1.  United Nations Industrial Development Organization
2.  Lima
3.  Inclusive and Sustainable Industrial Development
4.  Sustainable Development Goals

https://www.unido.org/who-we-are/unido-brief :5.  رجوع شود به آدرس
6.  https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-01/MTPF_Brochure_23-06-2017.pdf

7.  همان
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است. یونیدو در مشارکت خود در صنعتی شدن کشورهای در حال توسعه، همواره جایگاه ویژه ای را برای 

ذینفعان فقیرتر در دستور کار محفوظ داشته است. اقدامات ویژه به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته، در طول 

سال ها، از اولویت در توسعه و تأمین مالی برنامه ها و پروژه ها گرفته تا توانمندسازی نمایندگان کشورهای 

کمتر توسعه یافته برای ایفای نقش کامل در جلسات ارگان های سیاست گذاری سازمان، متغیر بوده است. 

اعالمیه هزاره سازمان ملل متحد که چشمان جهان را بر مشکالت پیش روی کشورهای کمتر توسعه یافته 

باز کرد، در خدمت تقویت هدفی بود که در قلب تالش های یونیدو از ابتدای تأسیس آن قرار داشت و آن 

هم عبارت بود از: حذف فقر1.

ایجاد صنایع رقابتی و پایدار مسلماً قدرتمندترین سالح در نبرد با فقر است. صنعت، روند رشد اقتصادی را 

هدایت کرده، زمینه مناسبی برای کارآفرینی فراهم می کند، مشاغل ماهر ایجاد کرده و پایه و اساس توسعه 

کشاورزی و خدمات را فراهم می آورد. بدون دسترسی و تسلط بر فناوری های مدرن، کشورهای کمتر توسعه 

یافته قادر به حفظ دستاوردهای بهره وری نیستند و به طور موثر امید به افزایش صادرات را کاهش می دهد. 

مطالعه UNIDO با عنوان ایجاد ظرفیت تولیدی برای کاهش فقر در کشورهای کمتر توسعه یافته: نقش 

صنعت، به عنوان کمک ویژه به سومین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته2 

)LDC III( تهیه شده است. این مطالعه یک نمای کلی جالب از صنایع عمده در کشورهای کمتر توسعه 

یافته دارای پتانسیل توسعه را با توجه ویژه به صنایع کشاورزی، نساجی و پوشاک، کفش، ماشین آالت 

کشاورزی و فناوری های اطالعات و ارتباطات ارائه می کند. این مطالعه دامنه افزایش صادرات و تولید مبتنی 

بر تقاضای داخلی را در آن صنایع کلیدی شناسایی کرده و با سیاست ها و استراتژی هایی که می تواند منجر 

به رشد صنعتی شود، مورد واکاوی قرار می دهد3.

در ادامه تعدادی از پروژه هایی که با مشارکت UNIDO در کشورهای مختلف در زمینه کاهش فقر و 

توانمندسازی اقشار آسیب پذیر به اجرا درآمده، مرور می شود.

https://www.unido.org/news/industry-against-poverty :1.  رجوع شود به آدرس
2.  Third United Nations Conference on the Least Developed Countries

https://www.unido.org/news/industry-against-poverty :3.  رجوع شود به آدرس
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جیبوتی

توانمندسازی فقرا و زنان در مناطق سیل خیز، ایجاد تاب آوری در برابر بالیای طبیعی

جیبوتی در برابر برخی از بالیای طبیعی آسیب پذیر نشان داده است. این کشور گه گاه تحت 

تأثیر سیل های فاجعه بار قرار گرفته و خسارات مالی و جانی هنگفتی به بار آمده است. وقوع 

سیل در سال 2004 و 2013 تلفات سنگینی را بر مردم و خسارات زیادی به جاده ها، خانه ها و 

زیرساخت ها وارد کرد به شکلی که جمعیت زیادی بی خانمان شده و ابزار کسب درآمد خود 

را از دست دادند. با کاهش فرصت های شغلی و دسترسی محدود به منابع، زنان و فقرا به طور 

خاص آسیب پذیر می شوند.

استراتژی

هدف پروژه یونیدو1 کمک به دولت در ایجاد تاب آوری در برابر بالیای طبیعی تعریف شد. به طور خاص، 

این پروژه به توانمندسازی گروه های آسیب پذیر، به ویژه زنان، در مناطق مستعد سیل با تنوع بخشیدن به 

گزینه های معیشتی، کمک کرد و در عین حال به آن ها آموزش داد که چطور با سیالب های پیش بینی نشده 

مقابله نمایند. بخش شیالت به عنوان هدف اصلی شناسایی شد زیرا دارای پتانسیل قوی برای رشد با حدود 

372 کیلومتر خط ساحلی و فراوانی ماهی است. عالوه بر این، رشد این بخش به شدت توسط دولت و 

استراتژی توسعه بلندمدت آن به نام »چشم انداز جیبونی 22035« تشویق می شود.

استراتژی این پروژه برای دستیابی به نتایج مطلوب، معرفی دو حوزه آموزشی با تمرکز بر فرآوری ماهی 

خشک، به ویژه برای زنان و تعمیر و نگهداری موتور قایق و استفاده از ابزارهای ماهیگیری بوده که مردان و 

زنان آسیب پذیر را مدنظر داشته است. این امر منجر به بهبود امنیت غذایی و ارائه فرصت های شغلی مختلف 

برای گروه های آسیب پذیر شده است. عالوه بر این، کارگاه های مدیریت ریسک بالیای طبیعی برای مناطق 

مستعد سیل سازماندهی شد تا استراتژی های مقابله به منظور افزایش آگاهی آن ها در مورد خطرات بالیای 
1.  UNIDO
2.  Vision Djibouti 2035
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طبیعی، ارائه شود.

پیامدهای جاری

بیش از 20 زن فرآیند فرآوری ماهی خشک را آموخته اند.    

در حــدود 45 زن و مــرد نحــوه تعمیــر و نگهــداری موتــور قایــق و اســتفاده از ابزارهــای     

ــد. ــری را فراگرفته ان ماهیگی

بیش از 100 ذینفع در کارگاه های آموزشی مدیریت ریسک بالیا شرکت کردند.    

گروه های هدف1

ذینفعان این پروژه شامل جمعیت فقیر و به ویژه زنان آموزش دیده و دسترسی یافته به اقالم معیشتی 

متنوع، می شوند که برای آمادگی در برابر بالیای طبیعی بالقوه مد نظر قرار گرفتند. آن ها در حال حاضر امنیت 

مالی بهتری دارند و برای بازسازی پس از سیل های پیش بینی نشده نیز آماده تر هستند. عالوه بر این، این 

پروژه به تالش های اضطراری دولت در ایجاد تاب آوری مناطق آسیب پذیر در برابر بالیای طبیعی کمک 

کرد. تعداد کل ذینفعان در پایان پروژه تقریباً 250 نفر بود.

خالصه

ــا تنــوع •••  هــدف:•توانمندســازی افــراد آســیب پذیر، به ویــژه زنــان، در مناطــق ســیل خیز ب

بخشــیدن بــه اقــالم معیشــتی و بــه طــور همزمــان آمــوزش مقابلــه بــا بالیــای طبیعــی 

لقوه. با

حوزه•هــای•موضوعــی2: کاهــش فقــر، کارآفرینــی روســتایی و کســب و کار بــا محوریت ••• 

کشاورزی.

همــکاران: وزارت اقتصــاد و امــور مالــی، یاماهــا موتــور، آژانــس همــکاری بیــن المللــی ••• 

1.  Impact
2. Thematic areas
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.)UNFD( 1اتحادیــه ملــی زنــان جیبوتــی ،)JICA( ژاپــن

بودجه: 330 هزار دالر••• 

مدت•زمان•پروژه:•آپریل 2015- مارچ 2016.••• 

اهدا•کننده: ژاپن••• 

ارمنستان

گذار به یک زندگی بهتر

در ارمنستان، بیش از یک چهارم جمعیت زیر خط فقر رسمی زندگی می کنند. رکود شدید اقتصادی، 

مشکالت مربوط به گذار به اقتصاد بازار و پیامدهای قابل توجه بالیای طبیعی، همگی از عواملی هستند که 

تالش های کشور در مسیر بهبود شرایط زندگی را با مشکل مواجه می کند. نابرابری درآمدی باال و فقدان 

فرصت های کسب درآمد به ویژه برای پناهندگان، آوارگان داخلی، زنان و سایر گروه های آسیب پذیر زیاد 

است.

استراتژی

در حمایت از تالش های دولت، سازمان های متعدد ملل متحد، از جمله یونیدو، کمیساریای عالی سازمان 

ملل متحد برای پناهندگان )UNHCR2(، برنامه توسعه سازمان ملل متحد )UNDP3(، صندوق جمعیت 

سازمان ملل متحد )UNFPA4( و صندوق کودکان سازمان ملل متحد )UNICEF5(، پروژه ای را در مناطق 

کوتایک6 و گغارکونیک7 برای ایجاد زمینه ای جهت توسعه پایدار در جوامع محلی با استفاده از رویکردی 

یکپارچه که کاهش فقر، آموزش، بهداشت و چالش های زیست محیطی محلی را پوشش دهد، به اجرا 

1.  Union Nationale des Femmes de Djibouti
2.  United Nations High Commissioner for Refugees
3.  United Nations Development Programme
4.  United Nations Population fund
5.  United Nations Children’s Fund
6.  Kotayk
7.  Gegharkunik
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گذاشته شد. 

در این زمینه، یونیدو از توانمندسازی خانوارهای روستایی فقیر و آسیب پذیر با تشویق به مشارکت آنها در 

زندگی اقتصادی، حمایت به عمل می آورد. در این پروژه تمرکز ویژه بر زنان و جوانان قرار گرفت. در مرحله 

اولیه، UNIDO در حال آموزش 200 کارآفرین »بالقوه«، از جمله زنان سرپرست خانواده های تک والد و 

افراد جوان بود. تسهیالت اعتباری خردی را برای حمایت از مشاغل محلی ایجاد کرد. پس از تکمیل یک 

مطالعه دقیق در مورد منابع انرژی تجدیدپذیر موجود در منطقه، یونیدو از بهبود دسترسی به خدمات انرژی 

مدرن و پاک از طریق ساخت نیروگاه های بیوگاز آزمایشی، با فعالیت های آموزشی ویژه برای جمعیت محلی 

در بهره برداری و نگهداری از این سیستم های انرژی حمایت خواهد کرد.

پیامدهای جاری

ارزیابی عالیق تجاری و نیازهای آموزشی انجام شده است.    

103 نفــر از 200 نفــر هدف گــذاری شــده، در زمینــه مهارت هــای کارآفرینــی آمــوزش دیده انــد کــه     

شــامل 35 درصد مشــارکت زنان اســت.

سه تور تجاری داخل کشوری در دیگر مناطق ایجاد شد.    

ایجاد یک صندوق حمایت از SME1 در حال انجام است.    

خدمات انرژی شناسایی شده و ساخت ظرفیت های محلی در حال انجام است.    

همکاری بین UNFPA ،UNIDO ،UNDP  و یونیسف تقویت شد.    

تأثیر/چشم انداز

نگرانی های امنیتی انسانی زمانی به بهترین شکل برطرف می شوند که مداخله چند وجهی باشد، یعنی نه 

تنها بر بازسازی زیرساخت ها، بلکه بر تضمین فرصت های کسب درآمد پایدار و همچنین ارائه مراقبت های 

بهداشتی با کیفیت متمرکز شود. بر این اساس، داده های کشاورزی فراهم شده توسط UNDP به عنوان یک 

1.  Small and Medium size Enterprise 
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پایگاه اقتصادی برای تشریح فعالیت های درآمدزایی پیش بینی شده توسط UNIDO استفاده می شود. به 

عنوان نتیجه این پروژه، ذینفعان هدف گذاری شده، منابع درآمد پایداری خواهند داشت و شاهد بهبود وضعیت 

سالمت خود خواهند بود.
خالصه

هدف: تأمین معیشت برای گروه های آسیب پذیر••• 

اهــداف•توســعه•هــزاره•)MDG1(: 1- از بیــن بــردن فقر و گرســنگی شــدید 2- ترویج ••• 

برابری جنســیتی و توانمندســازی زنان

حوزه•های•موضوعی: کاهش فقر از طریق فعالیت های مولد••• 

 ••• ،)UNHCR( ــدگان ــرای پناهن ــد ب ــل متح ــازمان مل ــی س ــاریای عال ــکاران: کمیس هم

برنامــه توســعه ســازمان ملــل متحــد )UNDP(، صنــدوق جمعیــت ســازمان ملــل متحــد 

.)UNICEF( ــد ــل متح ــازمان مل ــودکان س ــدوق ک )UNFPA(، صن

بودجه:•2259000 دالر که 822500 دالر آن توسط UNIDO تأمین شده است.••• 

وضعیت: در دست اقدام••• 

مدت•زمان•پروژه: 2009- 2011.••• 

اهــدا•کننــده: ژاپــن از طریــق صنــدوق امانــی ســازمان ملــل متحــد بــرای امنیــت انســانی  ••• 

)UNTFHS2(

هند

رهایی از فقر

ایالت اوریسا3 دارای یک سنت هنری و فرهنگی چند صدساله است و معبد خورشید قرن سیزدهمی 

مشهور جهان در Konark یکی از بهترین نمونه های هنر سنگ تراشی اوریسا محسوب می شود. امروزه 

1. Millennium Development Goals
2. United Nations Trust Fund for Human Security (UNTFHS)
3.  Orissa
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تعداد زیادی خوشه کسب و کار در اوریسا یافت می شود. آن ها محصوالت مختلفی از جمله بافندگی و صنایع 

دستی، شیالت و محصوالت کشاورزی و همچنین محصوالت جنگلی غیر چوبی را تولید می کنند. به دلیل 

عدم دسترسی به اعتبار و بازار، محدودیت در دسترس بودن ماشین آالت و مواد اولیه، سازماندهی و شرایط 

نامناسب کاری، این خوشه ها نمی توانند توانایی های خود را در فقرزدایی و ایجاد توسعه پایدار به کار گیرند.

استراتژی

با حمایت مالی دپارتمان توسعه بین المللی بریتانیا )DFID1(، یونیدو یک برنامه حمایتی را برای تقویت 

چهار خوشه منتخب و شبکه های SME آن ها که با بافنده های دستی، صنایع دستی و محصوالت جنگلی 

غیر چوبی کار می کنند، ایجاد کرد. در ابتدا، این پروژه به سازماندهی صنعتگران متعلق به دسته بندی 

محصوالت مشابه در شبکه ها کمک کرد تا دسترسی به اعتبار رسمی را تسهیل نماید.

یونیدو برای افزایش بهره وری، توسعه فعالیت های مشترک را ترویج کرد و ماشین آالت مدرن را عرضه 

کرد. پیوندهای بازاریابی مستقیم با سازماندهی تورهای مطالعاتی صنعتگران برای انتهای زنجیره مصرف در 

بنگلور، دهلی، جیپور و حیدرآباد ایجاد شد که به توسعه تماس با عمده فروشان برای بازارهای ملی و بین 

المللی کمک کرد. به طور همزمان و برای کاهش آلودگی محیطی مربوط به رنگ های خطرناک، یونیدو 

رنگ های بهتر و سازگار با محیط زیست را برای خوشه بافندگی دستی ارائه کرد. توجه ویژه ای به زنان 

صنعتگر شد که برای تشکیل گروه ها و تعاونی های خودیاری مورد تشویق قرار گرفته و به عنوان گروه هدف 

سمینارهای آگاهی بخشی به لحاظ بهداشت عمومی شناسایی شدند.

نتایج

پیونــد بیــن صنعتگــران و خریــداران باعــث حرکــت بــه ســمت محصــوالت بــا کیفیــت بــاال شــده     

است.

صنعتگران بهره وری را تا 15 الی 20 درصد افزایش داده اند.    

1.  Department for International Development
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فروش و درآمد فزاینده برای صنعتگران.    

اکنــون صنعتگــران زن می تواننــد محصوالتشــان را بفروشــند و اعتمــاد بنفــس بــه دســت     

آورنــد.

شرایط زندگی برای خانوارها بهبود یافته است.    

تأثیر/چشم انداز

این پروژه با تقویت ظرفیت دولت اوریسا برای طراحی، اجرا و بررسی طرح های توسعه خوشه ای، تغییرات 

قابل توجهی را در سطح سیاست گذاری و نهادی ایجاد کرده است. اتخاذ رویه ها و ابزارهای جدید، و همچنین 

تکرار طرح های خوشه ای در مقیاس وسیع در سراسر ایالت، نشان می دهد که مقامات محلی به درجه باالیی 

از مالکیت دست یافته اند. تعداد فزاینده ای از خوشه ها، کمک دولتی را بر اساس روش یونیدو دریافت کرده اند، 

که در آن به واسطه تمرکز صریح بر فقر زدایی، روند رشد عادالنه و فراگیر نشانه گرفته شده است.

خالصه

هدف: توسعه خوشه ای در اوریسا، هند.••• 

اهداف•توسعه•هزاره•)MDG1•(: 1- از بین بردن فقر و گرسنگی شدید.••• 

حوزه•های•موضوعی: کاهش فقر از طریق فعالیت های مولد.••• 

همکاران: دولت اوریسا••• 

بودجه:•1800000 دالر آمریکا.••• 

وضعیت: تکمیل شده.••• 

مدت•زمان•پروژه: مارس 2005- فوریه 2009.••• 

1. Millennium Development Goals



13 مروری بر پروژه های UNIDO در فقرزدایی

رواندا

انرژی برای جوامع روستایی

یک سوم جمعیت جهان به برق دسترسی ندارند تا بتوانند اساسی ترین نیازها را پوشش دهند. در رواندا، 

سطح فقر بسیار باالست و بیش از 60 درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند. مانند بسیاری از دیگر 

کشورهای در حال توسعه، تالش های رواندا برای کاهش فقر و دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر به دلیل 

نبود برق خنثی می شود. اگرچه کشور پتانسیل تولید انرژی با استفاده از منابع آبی، زمین گرمایی، خورشیدی 

و گاز متان را دارد، اما بسیاری از موانع مانند ضعف توانایی های فنی، نبود نهادهای مالی در مناطق روستایی 

و ضعف کارآفرینی بخش خصوصی باید برطرف شود.

استراتژی

MIN-( تدر پاسخ به درخواست دولت رواندا برای مداخالت سریع و هماهنگ، یونیدو و وزارت زیرساخ

INFRA1( پروژه ای را برای ترویج توسعه انرژی مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر برای مصارف تولیدی، از 

کانال دسترسی به انرژی مدرن مقرون به صرفه در مناطق روستایی با ایجاد نیروگاه های کوچک برق آبی 

اجرا کردند.

بر اساس پتانسیل توسعه، چهار سایت آزمایشی، یعنی  Mutobo ،Nyamyotsi I، Nyamyotsi II و 

Gatobwe در نواحی Musanze ،Nyabihu و Nyarugura، به عنوان سایت برای ایستگاه های کوچک 

برق آبی انتخاب شدند. در طول فرآیند اجرا که شامل ساخت، بهره برداری، نگهداری و مدیریت تأسیسات 

می شود، یونیدو توسعه ظرفیت ها و مهارت های فنی را تقویت کرد. یونیدو به طور همزمان، سیاست های 

موجود را بررسی و راه حل های جدیدی را پیشنهاد کرد.

پیامدهای جاری

چهار نیروگاه برق آبی کوچک تأسیس شد.    
1.  Ministry of Infrastructure
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2000 خانــوار، کســب و کار کوچــک، صنایــع خانگــی، مــدارس و مراکــز بهداشــت بــا     

ــد. ــرداری کردن ــاک تولیــد شــده محلــی بهره ب ــرژی پ اســتفاده از ان

ظرفیت های فنی محلی ایجاد شد.    

تأثیر/چشم انداز

ابتکار UNIDO در رواندا منجر به پیشرفتی در توسعه نیروگاه کوچک برق آبی شده است. بر اساس نتایج 

اولیه این پروژه، دولت رواندا تصمیم به ایجاد 17 سایت حداقلی1 و کوچک2 آبی دیگر گرفته که برخی از 

آن ها در حال حاضر تکمیل شده یا در حال تکمیل است. نیروگاه های آبی حداقلی رویکردی به صرفه برای 

توسعه انرژی الکتریکی روستایی است. در صورت تکرار در سراسر کشور، نیروگاه های بعدی کمک زیادی 

به ایجاد اشتغال و کاهش فقر خواهد کرد.

خالصه

هدف: دسترسی به انرژی برای جوامع روستایی    

اهــداف توســعه هــزاره )MDG3(: 1- از بیــن بــردن فقــر و گرســنگی شــدی   7- تضمیــن     

پایــداری محیط زیســتی

حوزه های موضوعی: محیط زیست و انرژی    

    )MININFRA( همکاران: وزارت زیرساخت رواندا
بودجه: 0000041 دالر آمریکا.    
وضعیت: در دست اقدام.    
مدت زمان پروژه: 1102-6002.    

    UNIDO ،اهدا کننده: دولت رواندا

1.  Mini site
2.  Small site
3. Millennium Development Goals
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جمع بندی

بررسی پروژه هایی که با همکاری یونیدو در کشورهای منتخب به منظور کاهش فقر اجرا 

شده دارای یک وجه مشترک هستند و آن نقش پر رنگ دولت ها در اجرای این پروژه ها است. 

همانطور که مالحظه شد، یونیدو به عنوان نهاد همکار و یا حامی مالی، در مسیر از بین بردن فقر 

و بهبود شرایط زندگی اقشار آسیب پذیر، پروژه هایی در زمینه های مختلف، شامل بهره برداری 

از انرژی های تجدیدپذیر تا تشویق به فعالیت در قالب تعاونی، همکاری تنگاتنگی با دولت 

کشورهای هدف داشته و از کانال نهادهای دولتی از قبیل وزارتخانه های مرتبط با پروژه تعریف 

شده، اقدامات پیش بینی شده را اجرایی کرده است.
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