IDB.49/12-PBC.37/12

منظمة األمم المتحدة
للتنمية الصناعية

Distr.: General
8 April 2021
Arabic
Original: English

مجلس التنمية الصناعية

لجنة البرنامج والميزانية

فيينا 15-12 ،تموز/يوليه 2021

فيينا 28-26 ،أيار/مايو 2021

الدورة السابعة والثالثون

الدورة التاسعة واألربعون
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استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد19-

استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد19-
تقرير من المدير العام
يقدم هذا التقرير معلومات عن تأثير جائحة كوفيد 19-في التنمية الص ن ن ننناتية واا ن ن ننتلابة اليونيدو لهذه
األزمة وما ترتب عليها من عواقب اجتماتية واقتصادية.

أول -معلومات أساسية
-1

بعد مض ن ن ن ن نني عام على إعصح منلمة الص ن ن ن ن ننحة العالمية تحول و اء كوفيد 19-إلى جائحة ،ال يزال

العالم يكافح ما تتسنبب ييه من حالة طوارئ على صنعيد الصنحة العامة ومن أزمات اقتصنادية .وتأتي أعداد
الوييات التي تلاوزت المليونين في كانوح الثاني/يناير  ،2021والتي يعزى ان ن ن ننببها إلى جائحة كوفيد،19-
لتلعل من هذه اللائحة إحدى أكثر اللوائح فتكا في التاريخ الحديث.

-2

وقد دمرت اللائحة األنشن ننطة االقتصن ننادية في جميع أنحاء العالم ،م ضن ننية إلى حدوث انخ اض في

الننات وانن ناو والعمنالنة والنمو االقتص ن ن ن ن ن ن نناد

الحرب العالمية الثانية.
-3

العنام ،ممنا أدى في نهناينة المطناة إلى أكبر ركود مننذ نهناينة

و ينما تعرض ن ننت الص ن ننناعة العالمية للتباطؤ صل عام  ،2019كاح لللائحة تأثير كبير فيها؛ حيث

انخ ض اننتاج الصن ن ن ن ننناعي ،وفقا لتقديرات اليونيدو ،بنسن ن ن ن ننبة  8,4في المائة في عام  ،2020وانخ ضن ن ن ن ننت

لدواعي التوفير ،لم تطبع هذه الوثيقة .لذا ،يرجى من أعضاء الوفود التكرم بإحضار نسخهم من الوثائق إلى االجتماعات.
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الحصننة العالمية للميمة المضننافة الصننناتية في إجمالي النات المحلي من  16,5في المائة في عام 2019

إلى  15,9في المائة في عام .2020

)(1

 -4وكاح لللائحة أيضننا تأثير فور كبير في التلارا الدولية .فقد ظهرت أولى عصمات االنكماش التلار
جلية في كانوح الثاني/يناير  ،2020حيث ش ننهدت معلم االقتص ننادات الرئيس ننية اتلاهات ا ننلبية .وا نلل أكبر
انخ اض في التلارا الدولية في الر ع الثاني من عام  ،2020حيث تراجعت التلارا العالمية بالبض ننائع بما يزيد

على  20في المائة مقارنة بالر ع الثاني من عام  .2019وشننهد النصننث الثاني من عام  2020تحسنننا كبي ار

()2

في االتلاهات التلارية ،على الرغم من أنها لم تتحول إلى قيم إيلابية.
-5

وقد أثرت التدابير الخاص ننة باالحتواء وقغصو أماكن العمل ،المتخذا في نيس نناح/أبريل  ،2020في نحو

 2,7مليننار عننامننل ،يمثلوح زهنناء  81في المننائننة من القوا العنناملننة العننالميننة .وتقنندر منلمننة العمننل النندوليننة أح
الخس ن ن ننائر في ا ن ن نناعات العمل صل عام  2020قد قار ت أر عة أض ن ن ننعاة الخس ن ن ننائر التي حدثت إباح األزمة

المالية العالمية في عام .2019

()3

وعلى الرغم من حدوث بعض التحسننن في النصننث الثاني من عام ،2020

بقيت معدالت البطالة في معلم البلداح أعلى بكثير مما كانت عليه ما قبل األزمة.

-6

وتشننير تقديرات األمم المتحدا إلى أح فقداح العمل والد ل ألقى بنحو  131مليوح شننخإ إضننافي في

براثن ال قر صل عام  ، 2020وكاح الكثير منهم من النسن ن ن نناء واألط ال والعمال العاملين بطريقة غير ران ن ن ننمية

واألشخاص الذين ينتموح إلى جماعات مهمشة .وقد أثرت اللائحة بوجه اص في النساء ،إذ تتلاوز نسبتهن

 50في المائة من ملموع القوى العاملة في قطاعات الخدمات الكثي ة العمالة ،التي ال يمكن إنلاز العمل فيها
عن بعد في معلم األحياح.

-7

()4

ومن المرجح أح يتلناوز تأثير جائحنة كوفيند 19-الديننامينات القصن ن ن ن ن ن ننيرا األجل ،ليكوح لهنا تبعنات هامة

طويلة األجل .وفي حين أح النش نناال االقتص نناد العالمي عاود نموه مرا أ رى ،فإح عودته إلى العمل كالمعتاد

غير مرجحة في المس ننتقبل المنلور .وقد تس ننببت اللائحة في حدوث تحوالت رئيس ننية ،نذكر منها تس ننارع وتيرا

الرقمنة واألتمتة والثورا الصناتية الرابعة وأثرها في أاواو العمل وفي اننتاجية.
-8

ويمكن أح تكوح اآلثار االجتماتية واالقتص ننادية للائحة كوفيد 19-طويلة األجل وش ننديدا الحدا ،ما لم

تشنرع السنياانات العالمية في التصند لها بتية تحقيق انتعاش قو ومسنتدام .وينب ي أح تشنمل هذه انجراءات

اان ن ن ن ننتثمارات ذكية في القدرا على الصن ن ن ن ننمود في الملال االقتصن ن ن ن نناد والملتمعي والمنا ي ،وتنشن ن ن ن نني التلارا

العالمية ،وتلنب اتباع ايااات التقشث السابقة ألوانها ،والتصد لت اقم أوجه عدم المساواا.
-9

ويتعرض تحقيق طة التنمية المسن ننتدامة لعام  2030إلى طر شن ننديد بسن ننبب جائحة كوفيد ،19-وهو

يعتمد على االلتزام السيااي للدول األعضاء بوضع العالم بثبات على طريق االنتعاش.

 -10وقند حنالنت التندابير التح يزني ة ،التي بل نت تقريبنا  12,7تريليوح دوالر أمريكي في عنام  ،)3(2020دوح

حدوث انهيار كامل لصقتصن ن ن نناد العالمي ،ولكنها ان ن ن ننتثقل كاهل األجيال المقبلة ما لم يوجه جزء كبير منها نحو

__________

).UNIDO (2020), World Manufacturing Production: Statistics for Quarter III 2020, UNIDO, Vienna (1

(UNCTAD (2021), Key statistics and trends in international trade 2020 - Trade trends under the )2

.COVID-19 pandemic, UNCTAD, Geneva, 18 January 2021

(.ILO (2021), ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition, ILO, Geneva )3
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االان ن ننتثمار المنت والمسن ن ننتدام الذ يح ز النمو االقتصن ن نناد  ،ويبني القدرا على الصن ن ننمود في وجه الصن ن نندمات
االقتصادية واالجتماتية والمنا ية المستقبلية.

 -11وا ن ننيتعين التعويض عن االنخ اض الذ ش ن ننهدته االا ن ننتثمارات األجنبية المباشن ن نرا ،والتحويصت المالية
والصن ن ن ننادرات وانيرادات  ،من صل زيادا المسن ن ن نناعدا اننمائية الران ن ن ننمية .كما ان ن ن ننيتعين على الدول األعضن ن ن نناء

واللهات المانحة والمؤان نس ننات المالية أح تض ننع نماذج للتعافي قابلة للتن يذ ،نل ار إلى الحاجة إلى تمويل مصئم
من الناحيتين الكمية والنوتية.

 -12واننتلل التنمية الصننناتية الشنناملة لللميع والمسننتدامة أولوية رئيسننية لتحقيق التعافي االقتصنناد و ناء
مستقبل أكثر شموال وااتدامة يتسم بالقدرا على التكيف.

ثانيا -استجابة منظومة األمم المتحدة
 -13كما ورد اابقا ،فإح ااتلابة اليونيدو لألزمة تمثل جزءا من االاتلابة المشتركة والشاملة لألمم المتحدا
للائحة كوفيد ،19-التي أطلقها األمين العام وقادها.

 -14ويوجه إطار عمل األمم المتحدا لصان ننتلابة االجتماتية واالقتصن ننادية ال ورية لكوفيد 19-بوجه اص،
أعمال منلومة األمم المتحدا للمساعدا على تحقيق االنتعاش االجتماعي واالقتصاد .

 -15وتض ن ن ننطلع أفرقة األمم المتحدا القطرية والكيانات األعض ن ن نناء فيها بإعداد وتن يذ االا ن ن ننتلابة المش ن ن ننتركة
لمنلومة األمم المتحدا ،تحت قيادا منسن ن ن ن ننقي األمم المتحدا المميمين .وهي تسن ن ن ن ننت يد من برا كيانات منلومة

األمم المتحدا اننمائية التي تعمل ككياح واحد.

 -16ويعمل كل فريق قطر على إعداد االا ن ن ن ن ن ننتلابة المش ن ن ن ن ن ننتركة على الص ن ن ن ن ن ننعيد القطر في إطار

ط

االان ن ن ن ن ن ننتلنابنة االجتمناتينة واالقتصن ن ن ن ن ن ننادينة  .وحتى وقنت إعنداد هنذه الوثيقنة ،انتهى  121من أفرقنة األمم المتحندا

القطرية من وضع طة االاتلابة االجتماتية واالقتصادية الوطنية الخاصة بها.

ثالثا -دعم اليونيدو للدول األعضاء
 -17كما هو مبين في القس ن ن ن ن ن ننم الثالث من الوثيقة  ،IDB.48/11-PBC.36/11يوجز إطار اليونيدو بش ن ن ن ن ن ننأح

التص ن نند لألزمةء بناء مس ن ننتقبل أفض ن ننل ،الذ نش ن ننر في أيار/مايو  ،2020بما يتماش ن ننى مع إطار عمل األمم

المتحدا ،نه اليونيدو لألشهر االثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة.

 -18وتقدم المس نناعدا في إطار والية اليونيدو ،وهي تتماش ننى مع وظائث المنلمة األا نناا ننية األرع ،وهي التعاوح
التقني ،وتحليل السيااات وتقديم المشورا ،ووضع القواعد والمعايير ،وعقد االجتماعات وققامة الشراكات.

 -19ويحدد هذا انطار ثصث حزم متكاملة لدعم الدول األعضن ن نناء باتباع نه اجتماتية واقتصن ن ننادية شن ن نناملة
لللميع من أجل تحقيق التعافيء

’ ‘1االان ن ن ن ن ن ننتعنداد واالحتواء نل دعم البلنداح في اان ن ن ن ن ن ننتعندادهنا لألزمنة الصن ن ن ن ن ن ننحينة واحتوائهنا مع تبعناتهنا

االقتصادية؛

’ ‘2االا ن ن ن ننتلابة والتكيف لدعم تكيف قطاع اننتاج ،بما ييه المؤان ن ن ن نس ن ن ن ننات الصن ن ن ن ن رى والصن ن ن ن ن يرا

والمتواطة ،في ااتلابته لألزمة من صل تقديم الحلول الشاملة لللميع والمستدامة ،وقدارا الن ايات الطبية؛
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’‘3

التعافي واالنتقال من أجل دعم التعافي واالنتقال نحو اقتصن ن ن ن ننادات شن ن ن ن نناملة لللميع وقادرا على

الصمود ومستدامة.

 -20وكما ورد مؤ ار في الوثيقة  IDB.48/CRP.5الصن ننادرا في تش ن نرين الثاني/نوفمبر  ،2020فإح اليونيدو

بدأت تن يذ أنشننطة محددا من أجل مواجهة تحديات أزمة كوفيد 19-على اننبيل االاننتعلال ،اعتبا ار من مطلع

شباال/فبراير  ،2020فضص عن تن يذ البرام والمشاريع اللارية منها والمزمع تن يذها الحقا.

 -21ويشمل الدعم الذ تقدمه اليونيدو في مواجهة أزمة كوفيد 19-ملموعات األنشطة التاليةء
’‘1

الرصنند وتحليل الوض ننع وتبادل المعلومات ،وذلك من صل المقاالت والتحليصت ومقاالت

ال أر بش ن ن ننأح تأثير جائحة كوفيد 19-والتخفيف منه ،وكذلك انحص ن ن نناءات الم ص ن ن ننلة والليدا التوقيت عن أثر

كوفيد 19-على الصعيد القطر والصناعي؛

()5

’‘2

الدرااات االاتقصائية للمنشآت الصناتية؛

’‘3

إطصو دعوا عالمية إلى تقديم األفكار والتكنولوجيات المبتكرا؛

’‘4

إطصو برنام التعافي الصناعي من جائحة كوفيد19-؛

’‘5

تقديم التوجيهات إلى المؤان نس ننات الصن ن رى والصن ن يرا والمتوا ننطة ،بما في ذلك ما يخإ

’‘6

تبادل المعارة من صل المؤتمرات والحلقات الد ارا ن ن ننية الش ن ن ننبكية والدورات التدريبية عبر

’‘7

تقنديم المسن ن ن ن ن ن نناعندا في ملنال االان ن ن ن ن ن ننتلنابنة لحناالت الطوارئ ،بمنا في ذلنك تقنديم الندعم إلى

’‘8

مواءم ننة مع ننايير اللودا لمعقم ننات الي نندين واألقنع ننة الطبي ننة ،وغيره ننا من مع نندات الوق نناي ننة

’‘9

تنشي الصناعات الخفي ة عن طريق تحويلها ننتاج معدات الوقاية الشخصية؛

’‘10

دعم اننتاج المحلي وا تبار معدات الوقاية الشخصية واألجهزا الطبية ،وما إلى ذلك؛

’‘11

بناء قدرات المنشنآت الصن رى والصن يرا والمتوانطة ،والمنشنآت الصن يرا والمتوانطة ورواد

’‘12

إدارا الن ايات الطبية والتخلإ من الن ايات الطبية الخطرا؛

’‘13

إعادا البناء على نحو أفضن ن ن ننلء دعم التعافي االقتصن ن ن نناد من أجل االنتقال نحو اقتصن ن ن ننادات

ااتم اررية األعمال وتعافيها؛
اننترنت؛

الحكومات من أجل شراء انمدادات الحيوية؛
الشخصية ،وأجهزا التن س االصطناعي؛

األعمال ،في ملال السصمة في أماكن العمل بتية احتواء العواقب االقتصادية لألزمة والتأقلم معها؛

شاملة لللميع وقادرا على الصمود ومستدامة.

 -22وا ن ننتواص ن ننل اليونيدو جهودها في التص ن نند لألزمة و ناء مس ن ننتقبل أفض ن ننل ،كمس ن نناهمة منها في اللهود
المش ننتركة التي تبذلها أفرقة األمم المتحدا القطرية ،ولتقديم برتها بوص ن ها المنلمة المعنية بالتنمية الص ننناتية

ض ن ن ننمن منلومة األمم المتحدا ،ومن صل تن يذ براملها ومش ن ن نناريعها .وا ن ن ننيحدد تحديث إطار اليونيدو بش ن ن ننأح

__________

( )5انلر موقع اليونيدو الشبكي.
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التصن نند لألزمةء بناء مسن ننتقبل أفضن ننل ،الذ ان ننيصن نندر في النصن ننث الثاني من عام  ،2021عرض الخدمات

التي تقدمها اليونيدو لل ترا التي تلي مباشرا انحسار األزمة الصحية.

 -23وتس ن ننهم اليونيدو ،من صل تن يذ واليتها المتعلقة بالتنمية الص ن ننناتية الش ن نناملة لللميع والمس ن ننتدامة ،في
االان ن ن ننتلابة االجتماتية واالقتصن ن ن ننادية ،وتحقيق االنتعاش االقتصن ن ن نناد  ،و ناء مسن ن ن ننتقبل يتسن ن ن ننم بقدر أكبر من

االاتدامة.

رابعا -اإلجراء المطلوب من اللجنة اتخاذه
 -24لعل الللنة تود أح تحي علما بالمعلومات الواردا في هذه الوثيقة.
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