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البند  15من جدول األعمال المؤقت

استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد19-

استجابة اليونيدو لجائحة كوفيد19-
تقرير من المدير العام
تقدم هذه الوثيقة معلومات عن تأثير جائحة كوفيد 19-على التنمية الصن ن ننناسية واسن ن ننتجابة اليونيدو

لهذه األزمة وما ترتب عليها من عواقب اجتماسية واقتصادية.

أول -معلومات أساسية
يك ِّلمن هنذا التقرير الوثنائق السن ن ن ن ن ن ننابقنة بشن ن ن ن ن ن ننأن هنذا المو ن ن ن ن ن ن ننوع ،مثن  IDB.48/11وIDB.48/CRP.5
-1
و ،IDB.49/12وتقرير التعاون في ميدان التنمية الصناسية لعام .)A/75/158( 2020

-2

ونظ ار ألنه من غير المتوقع أن تخف حدة هذه األزمة في المسنتقب القريب ،لم يط أر تغيير جوهري في

تنأثير جنائحنة كوفيند 19-على االقتصن ن ن ن ن ن ننادات والمجتمعنات وحيناة األفراد عمنا أُللغ عننه في السن ن ن ن ن ن ننالق فقند دمرت
الجائحة األنشننطة االقتصننادية في جميع أنحاء العالم ،وكان ملح مصننحوخا بانخ اض في الناتج واإلن اق والعمالة
واالس ن ننتثمان األجنبي المبال ن ننر والتحوي ت المالية والتجانة العالمية ،وهو ما أفض ن ننى في نهاية المطا

نكود منذ الحرب العالمية الثانية.
-3

إلى أ بر

وفي لداية أيلول/سن ننبتمبر  ،2021كانت منظمة الصن ننحة العالمية قد أُللغت بأ ثر من  4,5م يين حالة وفاة

مرتبطة بجائحة كوفيد .19-ويسن ننتمر تطبيق تدالير االحتواء والقيود الم رو ن ننة على الس ن ن ر الدولي في عدد كبير من
البلدان ،حتى في ألهر الصيف األ ثر مؤاتاة من الناحية الوخائية ،مع تحسن قدنات ال حص والتطعيم.

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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وعلى الص ن ننعيد العالمي ،من المتوقع أن ُيظهر النمو االقتص ن ننادي تعاويا قويا هذا العام .ويتوقع البنح الدولي

-5

ومع اسنتمران الجائحة ،ال ياال من الصنعب و نع التوقعات االقتصنادية على نحو دقيق .وفي حين أن

تحقيق نمو لنس ن ننبة  5,6في المائة في عام  ،2021ويرجع ملح أس ن نناس ن ننا إلى قوة االقتص ن ننادات الرئيس ن ننية ،مث الص ن ننين
والواليات المتحدة األمريكية ،حيث ي َّ
توقع أن يسهم ك منهما لنحو نخع النمو العالمي المتحقق في عام .2021
ُ

الطلنب الخنانجي نخمنا يكون قند انت ع ،ف ياال التعنافي االقتصن ن ن ن ن ن ننادي في العنديند من البلندان مقيندا بعودة هون

فيروس كوفيد ،19-وكذلح الس ن ن ن ننحب الجائي لتدالير الدعم االقتص ن ن ن ننادي الحكومية بسن ن ن ن نبب انت اع الديون وأوجه

الضعف المالي.
-6

وفي عنام  ،2022من المتوقع أن تبلغ البطنالنة في العنالم  205م يين ل ن ن ن ن ن ننخص ،وهو منا ي وق إلى حند

بير المستوى المسج في عام  2019الذي للغ  187مليون لخص .وقد فاقمت األزمة أوجه عدم المساواة القائمة

من قب  ،حيث انخ ضننت عمالة النسنناء والشننباب بصننونة غير متناسننبة .ويؤثر االفتقان الواسننع النطاق إلى الحماية
االجتماسية ،بما في ملح سننب الحصننول على الرعاية الصننحية وأمن الدى  ،على العمال في القطاع غير الرسننمي

لوجه ىاص ،ويسلط الضوء على الحاجة إلى الو ائف ال ئقة والعمالة النظامية.

ترجم إلى زينادات في معندالت ال قر وأوجنه عندم
-7
وال ياال انخ ناض سن ن ن ن ن ن نناعنات العمن والعمنالنة والندىن ُي ال
المسن ن ن ن ن ن نناواة وغير ملنح من التحندينات اإلنمنائينة .وألول مرة مننذ ث ثنة عقود ،ياداد معندل ال قر المندقع ،ويثير هنذا
االنتكاس في التقدم المحرز في مجال التنمية تحديات أمام تحقيق أهدا

المتبقية من عقد العم .
-8

التنمية المستدامة في غضون السنوات

ويعتبر تحصنين سنكان العالم أنجع وسنيلة لو نع حد لهذه الجائحة وءنهاء تدالير االحتواء .ومن المشنجع أنه

في غض ننون أق من  12ل ننه ار بعد إع ن أن مرض كوفيد 19-قد تحول إلى جائحة ،طونت عدة فرق بحثية لقاحات
تحمي من ال يروس المسبب لهذا المرض ،وهو فيروس كونونا المسبب للمت زمة التن سية الحادة الوىيمة.

-9

وقد أُحرز تقدم في نشن ن ننر لقاحات كوفيد 19-عالميا ،حيث جرى إعطاء ما يقرب من  5,5مليانات جرعة

على الصنعيد العالمي .ليد أن هذا التقدم ُيحرز بسنرعات مختل ة ،بصنونة مثيرة للقلق .وت يد منظمة الصنحة العالمية
بأن أق من  2في المائة من البالغين في معظم البلدان المنخ ضننة الدى قد حصننلوا على التطعيمات كاملة مقاننة

عط في أفريقيا سنوى  2في المائة من أ ثر من ىمس
بما يقرب من  50في المائة في البلدان المرت عة الدى  .ولم ُي ال

مليانات جرعة أُعطيت على الصن ن ن ن ن ننعيد العالمي .ومن لين االىتناقات المسن ن ن ن ن ننؤولة عن هذا التباين أمون منها معدل
تسن ن ننليم اللقاحات وتصن ن نننيعها ،والقيود الم رو ن ن ننة على تصن ن ننديرها ،والحواجا التجانية ،وتكديس اللقاحات ،ومسن ن ننائ

الش اوية ،والقيود الم رو ة على المواند ،واالستعداد التشغيلي.

 -10وعدم المسن نناواة في الحصن ننول على اللقاحات ليس لما وأم ار ِّل
يعرض التقدم المحرز عالميا في القضن نناء
على ال يروس للخطر فحسن ننب ،ل إنه يكشن ننف أيضن ننا عن تباين ىطير في معدالت البقاء على قيد الحياة و فاق
التعافي االقتصادي في البلدان النامية.

-11

وي يد أ ثر من اثني عشنر اقتصنادا ،معظمها من االقتصنادات المتقدمة ،بإعطاء التطعيمات للسنكان على

نطاق واسن ن ن ننع ،وهو ما من لن ن ن ننأنه أن يسن ن ن نناعد على احتواء الجائحة في تلح البلدان بصن ن ن ننونة أ ثر فعالية في األج

القصن ن ننير .ومع ملح ،فإن التوقعات بالنسن ن ننبة للبلدان التي تأىرت فيها التطعيمات أق تشن ن ننجيعا .وفي األج الطوي

أيض ن ن ن ن ن ننا ،من المتوقع أن تؤثر التركات الدائمة للجائحة بالس ن ن ن ن ن ننلب على التوقعات بالنس ن ن ن ن ن ننبة للبلدان النامية والبلدان
المتوس ن ن ن ن ن ننطة الدى  ،بما في ملح ويما يتص ن ن ن ن ن ن لتدهون المهانات الناجم عن فقدان العم وفرص التعليم والتدنيب،

وانخ اض االستثمانات ،وءغ ق األعمال التجانية ،وانت اع أسباء الديون ،وت اقم أوجه الضعف المالي.
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وانط قا من هذه الخلفية ،ال لد من اإللانة إلى أهمية القطاع الصناعي في التعافي االجتماعي واالقتصادي

من جائحة كوفيد 19-وفي لناء القدنة على الصمود.

 -13ويسنتعرض تقرير التنمية الصنناسية لعام  ،2022الذي س ُنيعرض في دونة المؤتمر العام التاسنعة عشنرة،
بعض السمات الرئيسية لجائحة كوفيد ،19-وكيف أثرت على اإلنتاج الصناعي والتنمية .ومن لين العوام التي

تحدد معالم القدنة على الصنمود االجتماعي واالقتصنادي ،تبيَّن أن القدنات الصنناسية المتاحة تؤدي دو ان حاسنما.
ويحل التقرير كذلح تص ن نندي الحكومات والقطاع الخاص للجائحة ،وت اعلهما مع االتجاهات العالمية القائمة من

قب  ،وهو عام هام ىر من العوام التي تشك القدنة على الصمود.

 -14وتُعتبر األزمة الحالية تذكرة قوية بالحاجة إلى تقاس ن ننم المس ن ننؤولية والتض ن ننامن العالمي والحلول المتعددة
األط ار  .ولتجننب ىطر حندوت تندهون يايند من تعميق أوجنه عندم المسن ن ن ن ن ن نناواة لين البلندان وداىلهنا ،يجنب على
الحكومات والمجتمع العالمي اتخام إجراءات جريئة لتحوي االقتص ن ننادات وخناء مس ن ننتقب أفض ن ن  .وال تاال التنمية
الص ن ننناسية الش ن نناملة للجميع والمس ن ننتدامة من لين أ ثر األدوات فعالية لتحقيق التعافي االقتص ن ننادي وءحراز التقدم

نحو تحقيق ىطة التنمية المستدامة لعام .2030

ثانيا -استجابة منظومة األمم المتحدة
-15

تمث اس ن ن ننتجابة اليونيدو جاءا من االس ن ن ننتجابة المش ن ن ننتركة والش ن ن نناملة ل مم المتحدة لجائحة كوفيد،19-

حيث يوجه إطان عم األمم المتحدة ل س ن ن ن ننتجابة االجتماسية واالقتص ن ن ن ننادية ال ونية لكوفيد 19-اإلجراءات التي
تتخذها المنظومة من أج تحقيق التعافي االجتماعي واالقتصادي.

-16

وتضطلع أفرقة األمم المتحدة القطرية والكيانات األعضاء فيها بإعداد االستجابة المشتركة وتن يذها.

-17

ويعم ك فريق قطري على إعداد االسن ننتجابة المشن ننتركة على الصن ننعيد القطري في إطان ىطط االسن ننتجابة

االجتماسية واالقتص ن ن ن ن ن ننادية .وحتى لداية أيلول/س ن ن ن ن ن ننبتمبر  ،2021انتهى  121من األفرقة القطرية من و ن ن ن ن ن ننع ىطة

االستجابة االجتماسية واالقتصادية الوطنية الخاصة لها.
-18

وفي مان/مانس  ،2020أُنشن ن ن ن ص ن ن ننندوق األمم المتحدة االس ن ن ننتئماني المتعدد الش ن ن ننركاء للتص ن ن نندي لجائحة

وفيند 19-والتعنافي من ثنانهنا بناعتبنانه لينة للتموين المش ن ن ن ن ن ننترل لين الوكناالت تهند

إلى التصن ن ن ن ن ن نندي لحنالنة الطوان

الصنحية والتركيا على األثر االجتماعي واالسنتجابة االقتصنادية والتعافي االقتصنادي ومسناعدة البلدان على التعافي

بصن ننونة أفض ن ن  .وقد للغت التوقعات المبكرة ل حتياجات المالية ملياني دوالن .وفي أوائ أيلول/سن ننبتمبر  ،2021تلقى

الصندوق مساهمات قدنها  83,3مليون دوالن.

()1

-19

ويسنتعرض التقرير السننوي الصنندوق االسنتئماني المتعدد الشنركاء للتصندي لجائحة كوفيد 19-والتعافي

من ثانها السنة األولى من ت عي الصندوق.

()2

وفي سياق العم الجماعي الذي تضطلع به أفرقة األمم المتحدة

القطرية ،ترصد لوابة ليانات كوفيد 19-التقدم المحرز وفقا للمؤلرات المنبثقة عن إطان األمم المتحدة.

()3

__________
(.http://mptf.undp.org/factsheet/fund/COV00 )1
(.http://mptf.undp.org/document/download/27676 )2
(.https://data.uninfo.org/Home/_SERP )3
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ثالثا -دعم اليونيدو للدول األعضاء
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ال ياال نهج اليونيدو يسن ننترلن نند بإطان اليونيدو بشن ننأن التصن نندي ل زمة لناء مسن ننتقب أفض ن ن  ،كما هو

-21

وتمالن ن ننيا مع إطان األمم المتحدة ،كان من المتوىى في البداية أن يوفر إطان اليونيدو اإلنلن ن نناد ى ل

-22

ننوء اس ننتمران األزمة الص ننحية ،التي لم تس ننتلام حتى اان تحديث اإلطان العام الس ننتجابة األمم

مبين في القسم الثالث من الوثيقة .IDB.48/11-PBC.36/11

األلهر االثني عشر إلى الثمانية عشر التالية لنشره في أيان/مايو .2020
وفي

المتحندة ،ونظ ار ل حتيناجنات التي أُعرب عنهنا في الم ارحن الث ت وهي "االسن ن ن ن ن ن ننتعنداد واالحتواء" و"االسن ن ن ن ن ن ننتجنابنة

والتكيف" و"التعافي واالنتقال" ،ال تاال الحام المتكاملة الث ت التي ينطوي عليها إطان اليونيدو صن ن ننالحة للتن يذ.

وتعتام اليونيدو ،نيثما يجد جديد ،تقديم معلومات محدثة عما تقدمه من ىدمات ى ل عام  ،2022باالسن ن ن ن ن ن ننتناد

إلى أحدت البحوت واألدلة والخبرات المكتسبة في السنتين األوليين من استجالتها لجائحة كوفيد.19-
-23

وخاإل ننافة إلى األنشننطة الموصننوفة في التقرير السنننوي لعام  ،)IDB.49/2( 2020تقدم األمثلة التالية

-24

فقد وفر مش ن ن ن ننروع المس ن ن ن نناعدة في االس ن ن ن ننتجابة الطانئة في الص ن ن ن ننين ،الذي لدأ في ل ن ن ن ننبا /فبراير ،2020

نظرة متعمقة بشأن التدى ت األىيرة لليونيدو في سياق االستجابة لجائحة كوفيد 19-والتعافي من ثانها.

 4 000لدلة واقية للعاملين الص ن ن ن ن ن ننحيين في مقاطعة هوخي في وقت ال ن ن ن ن ن ننتدت ويه الحاجة إليها ولكنها كانت غير
متاحة في السننوق الوطنية .ووفر المشننروع أيضننا معدات ل سننجة الغشننائية ىانج الجسننم ومعقمات بالبخان العالي

الضن ن ن ن ننغط .كما أ َّ
ُعدت أدلة تدنيبية بشن ن ن ن ننأن اإلدانة المأمونة والسن ن ن ن ننليمة ليئيا للن ايات الطبية ،ثم جرى تبادل الخبرات

المكتسبة ويما بعد في للدان أىرى تدعمها اليونيدو.
-25

وختموي من الصن ننندوق االسن ننتئماني المتعدد الشن ننركاء للتصن نندي لجائحة كوفيد 19-والتعافي من ثانها،

دعم مش ن ن ننروع في ا لمغرب ث ثة قطاعات ص ن ن ننناسية ببية تجنب تعطي الخدمات األس ن ن نناس ن ن ننية .وفي إطان ميثاق
للوقاية وأدوات ل تصن ن ن ننال ،جرت توسية  5 000مو ف في مجاالت الصن ن ن ننناعة الاناسية والتجانة وءدانة الن ايات
بشأن تدالير الوقاية ،في حين تلقت  100لركة مجموعات أدوات لدعم تعافي المنشآت وقدنتها على الصمود.

-26

وفي أنمينيا والسنننغال وغينيا ومدغشننقر ،و ننعت اليونيدو تدى في حاالت الطوان عن طريق تعايا

قدنات الجامعات وحا ن ن ن ن ن نننات األعمال التجانية والقطاع الخاص المحلي على إنتاج أقنعة الوجه وه م الكحول

المننائي وواقيننات الوجننه وأجهاة التن س االصن ن ن ن ن ن ننطننناعي الماودة بننآالت القطع بننالليان والطننابعننات الث ثيننة األبعنناد

و الت القطع بالب زما و الت الخياطة المهنية ،وكذلح من ى ل أنشطة التدنيب التي تقدمها اليونيدو.
-27

ويساعد مشروع في كالو فيردي قطاع السياحة على التعافي من أثر جائحة كوفيد ،19-وجع القطاع

أ ثر قدنة على المنافسننة .وتن ذ اليونيدو ىطة إلصنندان لننهادات

ننمان النوسية ،ببية إزالة الحواجا التي تعوق

التجانة وتيسير دىول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة إلى األسواق.
-28

وفي كوت دي وان ،أجرت اليونيدو ومنظمة األغذية والاناعة ل مم المتحدة تقييما مشننتركا ألثر الجائحة

على المنشنآت الصنغيرة والمتوسنطة في قطاع صنناعة األغذية الاناسية .وأ د التقييم هشنالنة هذه المنشنآت ،على
الرغم من الدون الذي تضنطلع به في مجالي األمن الغذائي والتنمية الريفية ،وقدم توصنيات من أج إعادة البناء
بشك أفض والحد من مخاطر إغ ق المنشآت وفقدان الو ائف في حالة حدوت ا طرابات في المستقب .

-29

وفي كمبوديا ،تضن ننافرت جهود اليونيدو ومنظمة العم الدولية في إجراء تقييم يسن ننهم في تحديث قطاع

الم بس من ى ل تطبيق التكنولوجيننات الرقميننة وتقننديم النندعم التقني ل سن ن ن ن ن ن ننتراتيجيننة الوطنيننة لقطنناع الم بس

واألحذية وسلع الس ر.
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إلى المسناهمة في تعافي المنشنآت الصنغرى والصنغيرة والمتوسنطة
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وثمة مشنروع ىر في كمبوديا يهد
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وفي مدغش ننقر ،أُطلق في نيس ننان/ألري  2021مش ننروع بش ننأن أفض ن الممانس ننات والتكنولوجيات البيئية
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وفي جنوب أفريقيا ،يواص ن أحد المشننانيع دعم جامعي ومسننتصننلحي الن ايات ،ومعظمهم من النسنناء،

-33

وفي زمبالوي ،دعمت اليونيدو و نع اسنتراتيجية تصننيع األدوية لل ترة  ،2025-2021التي تركا على

في قطاع األغذية الاناسية والسياحة ،وهو يستند إلى لرنامج التعافي الصناعي من جائحة كوفيد.19-

إلدانة ن ايات الرعاية الصن ننحية على نحو سن ننليم ليئيا ،وهو اان في مرحلة التقييمات األولية .وفي حايران/يونيه،
ُسِّللمت أول محرقة غير منتجة للدىان في مدغشقر إلى مركا مستش ى لي تانانا.
في االنتقال إلى اإلدانة المستدامة للن ايات وء
تعايا اإلنتاج المحلي ل دوية األساسية

اء طابع نسمي على عملهم.

د الم نيا والس وفيروس نقص المناعة البشرية/األيدز وكوفيد.19-

 -34ويك مشن ننروعس ل سن ننتجابة في حاالت الطوان في جمهونية إيران اإلس ن ن مية ،جرت الموافقة عليه في
مان/مانس  ، 2021إدانة الن ايات الطبية في المس ن ن ن ن ننتش ن ن ن ن ننفيات والتخلص منها على نحو س ن ن ن ن ننليم .وتايد المعدات
المسن ن ن ننلمة حتى اان من القدنة اليومية على معالجة الن ايات الطبية في مسن ن ن ننتش ن ن ن ن يين مدعومين إلى  4,3أطنان
يوميا .ويايد دلي أعدته اليونيدو بشأن اإلدانة السليمة ليئيا للن ايات الطبية من تعايا هذه الجهود.
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وعقنب موافقنة مرفق البيئنة العنالمينة على اقتراو مشن ن ن ن ن ن ننروع في حايران/يونينه  ،2021يجري حنالينا إعنداد

مشن ننروع بشن ننأن اإلدانة السن ننليمة للن ايات الطبية في ال لبين ،بما في ملح األجهاة الطبية التي تحتوي على الائبق،

في إطان ات اقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثالتة وات اقية ميناماتا.
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وواص ن ن ن ن ننلت الدعوة العالمية إلى تقديم األفكان والتقنيات المبتكرة ،التي اس ن ن ن ن ننتقطبت  1 100مش ن ن ن ن ننانكة من

 108للدان في ىمس قانات ،تيسن ننير و ن ننع الحلول المبتكرة وءتاحة فرص االسن ننتثمان بعد اإلع ن عن ال ائاين في

تموز /يوليه  .2020وفي ااونة األىيرة ،دى أحد المقترحات ال ائاة في ات اق مش ننروع مش ننترل تلقى اس ننتثما ان قدنه

 26مليون يونو لتجريب التكنولوجيا المقترحة وخيانها عمليا وتوسن ن ن ننيع نطاقها .وسن ن ن ننتواصن ن ن ن لن ن ن ننبكة اليونيدو لترويج
االستثمان والتكنولوجيا تسليط الضوء على أعمال ال ائاين بالدعوة العالمية ،في محاف منها معرض دلي .2020
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وخالمث  ،تواص ن ن ن ن ن ن منص ن ن ن ن ن ننة ترويج التكنولوجيا المس ن ن ن ن ن ننتدامة تعايا نق التكنولوجيا إلى البلدان النامية

والنالن ن ننئة .وفي عام  ،2021أ ن ن نني ت تكنولوجيات جديدة إلى المنصن ن ننة ،في حين اىتيرت  13من التكنولوجيات

الرائدة للتصدي لجائحة كوفيد 19-وأمراض معدية أىرى في  12للدا أفريقيا و سيويا.
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وس ن ننتواصن ن ن اليونيدو جهودها في التص ن نندي ل زمة وخناء مس ن ننتقب أفضن ن ن كجهة مس ن نناهمة في الجهود

المش ن ننتركة التي تبذلها منظومة األمم المتحدة ،وملح لتقديم ىبرتها لوصن ن ن ها المنظمة المعنية بالتنمية الص ن ننناسية
من منظومة األمم المتحدة ،وكذلح من ى ل تن يذ لرامجها ومشانيعها.
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وتسن ن ن ن ننهم اليونيدو ،من ى ل تن يذ واليتها المتعلقة بالتنمية الصن ن ن ن ننناسية الشن ن ن ن نناملة للجميع والمسن ن ن ن ننتدامة ،في

االستجابة االجتماسية واالقتصادية ،وتحقيق التعافي االقتصادي ،وخناء مستقب أ ثر استدامة وقدنة على الصمود.

رابعا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
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لع المؤتمر يود أن يحيط علما بالمعلومات الواندة في هذه الوثيقة.
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