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الدورة التاسعة عشرة

فيينا 29 ،تشرين الثاني/نوفمبر –  3كانون األول/ديسمبر 2021

البند  20من جدول األعمال المؤقت

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتحول الرقمي واالبتكار

أنشطة اليونيدو المتعلقة بالتحول الرقمي واالبتكار
تقرير من المدير العام
يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن األنشطة التي اضطلعت بها اليونيدو في مجال التحول الرقمي واالبتكار.

أوال -مقدمة
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طوال العقد الماض ي ي ي ييي ،ما انب التقارع بين قطاعي التكنولوجيا الرقمية والص ي ي ي ييناعة التحويلية ،وما

لذل من آثار غير مباش ي يري ،نثير نقاش ي ييا عاما على نطاد واس ي ييع .وقد كان لليونيدو دور بارز في المناقش ي ييا
الدولية التي أُجريت منذ ذل الحين بشأن االبتكار والتحول الرقمي والثوري الصناعية الرابعة.
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وباإلضي ي ييافة إلى ذل  ،أقر إعظن أبولبي ،الذد اعتمده المؤتمر العام الثامن عشي ي يير لليونيدو في تش ي ي يرين

الثاني/نوفمبر  ،2019بما تتض ي ي ييمنل هذه التكنولوجيا

من إمكانا

تحويلية واحتماال إحداث اختظال  ،وش ي ي ييجع

على إنشاء تحالف عالمي للقطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية صناعية شاملة للجميع ومستدامة برعاية اليونيدو.
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وتتعاون اليونيدو تعاونا وثيقا مع الدول األعضياء فيها وسيائر الشيركاء لتحقيق هذه الرةية ،وال سييما

من خظل إنشي ي ي ي ي ي يياء ميدنريية الرقمنية والتكنولوجييا واألعميال التجياريية ال راعيية في عيام  ،2020التي تقود أعميال
المنظمة في مجال الثوري الصناعية الرابعة ،وتدمج تل األعمال في جميع الولائف األساسية للمنظمة.
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وينطود دور اليونيدو في االرتقاء بالقد ار التكنولوجية على تحديا

خاصية بالنظر إلى عدم التجان

الوطني واإلقليمي والعالمي في هذا الصي ييدد .ويشي ييهد تقرير اليونيدو عن التنمية الصي ييناعية لعام  2020على هذا

المشييهد الدولي المعقد ،حيخ خلإ إلى أنل في حين تمثل عشيري اقتصييادا

أ ثر من  90في المائة من براءا

__________
* أعيد إصدار هذه الوثيقة ألسباع فنية في  18تشرين األول/أ توبر .2021

ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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االختراع في مجال اإلنتاج الرقمي المتقدم و 70في المائة من الص يياد ار ذا

الص ييلة ،فون الدور الذد يض ييطلع

بل  88بلدا ناميا في هذا القطاع ضي ي ي ييعيل أو معدوم .وهناخ أيضي ي ي ييا اختظفا كبيري بين الدول النامية يما نتعلق
بالقد ار واألولويا

واالحتياجا  .وهناخ حاجة إلى تقديم خدما اس ييتش ييارية مراعية للس ييياد ،تأخذ في االعتبار

عوامل مثل مس ي ييتوخ الدخل ذد الص ي ييلة أد مثظ ما إذا كان البلد من أقل البلدان نموا أم من البلدان المتوس ي ييطة
الدخل) والمنطقة الجغ ار ية المعنية مثل أفريقيا وآس ي ي ي ي ي يييا وأوروبا وأمريكا الظتينية) واحتياجا

الدول الج رية الصغيري النامية ،واالقتصادا التي تمر بمرحلة انتقالية).
-5

وفي حين تنطود االبتكيا ار المتقيدمية على إمكيانيا

فعا

محددي مثل

هيائلية لتحقيق أهيداة التنميية المسي ي ي ي ي ي يتيدامية ،فيون

التقدم التكنولوجي ننطود أيضي ييا على جوانب سي ييلبية ،وخصي ييوصي ييا يما نتصي ييل باحتمال أن نؤدد إلى اتسي يياع
البجوي الرقمية أو تخلف فعا

تعاني أحيانا من ال تهميش ،مثل النس ي ي ي ي ي يياء والش ي ي ي ي ي ييباع والمهاجرين ،عن الركب.

وتعكف اليونيدو ،بتوجيل من الدول األعضي ي يياء فيها ،على وضي ي ييع إطار اسي ي ييتراتيجي للثوري الصي ي ييناعية الرابعة،

يسمح للمنظمة ،ضمن جملة أمور ،بما نلي:
أ)

العمل بصوري أ ثر استراتيجية مع الدول األعضاء والشركاء في التنمية؛
مصممة خصيصا لتع ي الثوري الصناعية الرابعة؛

ع)

وضع برامج عالمية وتدخظ

ج)

تقديم دعم أ ثر شموال للدول األعضاء؛

د)

إتاحة البرصة ل يادي التمويل من أجل التوسع في تعميم الحلول؛

ه)

تع ي أنشطة اليونيدو التحليلية والسياساتية وفي مجال وضع المعانير؛

و)

ضي ي ي ييمان أن تع ز أنشي ي ي ييطة التعافي في مرحلة ما بعد كوفيد 19-التحول الرقمي الشي ي ي ييامل

ز)

تع ي أثر ش ار ا اليونيدو وبرامجها ،بما في ذل برامج الش ار ا القطرية والبرامج القطرية.

للجميع والمستدام ،وهو ما من شأنل أن يحسن أسواد العمل ويدعم السياسا
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االجتماعية؛

وتماش ي ي يييا مع األولوية االس ي ي ييتراتيجية المتمثلة في النهوض بالقدري التنافس ي ي ييية االقتص ي ي ييادية الواردي في

اإلطار البرنامجي المتوسي األجل  ،2021-2018والوالية التي أسيندها إعظن أبو لبي ،تعمل اليونيدو على
النهوض بالتنمية الصييناعية الشيياملة للجميع والمسييتدامة في عص ير الثوري الصييناعية الرابعة من خظل مهامها

األساسية األربع ‘1’ :خدما

التقني؛ ’ ‘4عقد االجتماعا

التحليل والبحوث وإسداء المشوري السياساتية؛ ’ ‘2وضع المعانير؛ ’ ‘3التعاون

وإقامة الش ار ا .

ثانيا -خدمات التحليل والبحوث وإسداء المشورة السياساتية ،ووضع القواعد والمعايير
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إن العمل على وضي ي ييع المعانير هو األسي ي ييا

أن هناخ حاجة إلى ت ويد مقررد الس ي ي ي ي ي ييياس ي ي ي ي ي ييا
الغرض ،من المهم للغاية صوغ سياسا

التنافسية لدخ الشركا
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لظحتياجا

الذد يقوم عليل االبتكار والتحول الرقمي ،بالنظر إلى

بنهج متين يقوم على األدلة إزاء بناء القد ار  .وتحقيقا لهذا

رقمية مظئمة ترمي إلى تع ي اإلنتاجية والقدري على الصمود والقدري

في البلدان النامية.

وما فتعت اليونيدو تعمل بنشيياف في مجال نشيير المعارة بشييأن الثوري الصييناعية الرابعة ،إد ار ا منها
المتنوعة للدول األعضياء فيها في هذا الصيدد .فعلى سيبيل المثال ،ن ود منبر اليونيدو للتحليظ

الصي ي ي ييناعية مقررد السي ي ي ييياسي ي ي ييا

بثروي من البيانا

الصي ي ي ييناعية من جميع أنحاء العالم ،في حين نوفر مرك

المعرفة التابع لليونيدو منصة نشطة للمعارة السياساتية ومباد ار التدريب.
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ما يكتس ي ي ي ييي تع ي النظم اإليكولوجية لظبتكار أهمية محورية لهذه الجهود ،على كل من الص ي ي ي ييعيد
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الوطني واإلقليمي والعالمي .ويمكن دعم هذا المسي ييعى بصي ييوري رئيسي ييية عن طريق توفير الخرائ والقياسي ييا ،

والمشييوري القائمة على األدلة ،ووضييع المؤش ي ار ذا
والمؤس ي يسي ييا

الناشي ييعة والشي ييركا

المتعددي الجنسي يييا

الصييلة .وتقع المنشييو
والهيعا

الصييغرخ والصييغيري والمتوسييطة

الحكومية والتنظيمية واألوسي يياف األ اديمية في

صيميم هذا المسيعى .والعمل الذد يضيطلع بل حضيور اليونيدو الميداني ضيرورد في هذا الصيدد ،وخصيوصيا
شبكة مكاتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا.
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والنتيجية الطبيييية لوليبية وض ي ي ي ي ي ييع المعيانير هيذه هي بيذل جهود محيددي األهيداة في مجيال اليدعوي .وقيد

نشييطت اليونيدو بقوي في هذا الصييدد ،حيخ عقد عدي سييظسييل من الحلقا الد ارسييية الشييبكية للخبراء وأعد عددا
من المنشي ييو ار  ،وبخاصي يية يما نتعلق بوثار جائحة كوفيد 19-وتدابير التصي ييدد المتخذي بشي ييأنها ،والتحول الرقمي،

والتعافي الصناعي ،وكذل بشأن البنى التحتية للنوعية التي تجرد تعبعتها ضد االختظال في المستقبل.
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وتؤدد المعانير دو ار هاما في تشي ييكيل التحول الرقمي ،وتكميل التكنولوجيا

ومنتجيا

معر يية ،مثيل تلي المتعلقية بنظم إداري االبتكيار التي ُوضي ي ي ي ي ي يعيت بيالتعياون مع المنظمية اليدوليية لتوحييد
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وتواصي ي ييل اليونيدو المشي ي يياركة في منابر ومحافل هامة معنية بالنظر في هذه المسي ي ييائل ،مثل مؤتمر

وما برحت اليونيدو تعمل بهمة على وض ي ييع ونش ي يير المعانير ذا

الرقمية ودعم تنظيمها.

الص ي ييلة وما نتص ي ييل بها من مباد توجيهية

المقاني  ،والبنى التحتية الذكية للنوعية ،بالتعاون مع الشبكة الدولية للبنى التحتية الخاصة بالنوعية.

القمة العالمي المعني بتس ييخير الذكاء االص ييطناعي لتحقيق الص ييالح العام ،ومباد التنمية الرقمية التي أقرتها

المنظمة .وس يييكون من المهم الحبال على هذا المس ييار في العمل والعظقا

مع الجها

الباعلة ذا

الص ييلة،

نظ ار للطل ييب المت ان ييد على النهج التنظيمي يية المرن يية والمع ييانير المسي ي ي ي ي ي ييتجيب يية التي يمكن أن توا ييب التطور

التكنولوجي وتتصدخ للمخاطر المحتملة ،وخصوصا في مجاال
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مثل حماية البيانا

واألمن السيبراني.

ودعيت اليونيدو إلى المسي ي يياهمة في وضي ي ييع اإلعظن ذد الصي ي ييلة الصي ي ييادر عن وزراء االقتصي ي يياد الرقمي

اعترة بيالمنظمية في اإلعظن
لمجموعية العشي ي ي ي ي ي يرين ،اليذد وافقيت علييل المجموعية في آع/أغس ي ي ي ي ي ييط  .2021وقيد ُ
اعترة أيض ييا بقدرتها على اإلس ييهام في التنظيم المرن لتكنولوجيا الثوري الص ييناعية
بص ييبتها من ش ييركاء المعرفة ،و ُ

الرابعة ،وذل مثظ من خظل المباد ار العالمية بشي ييأن اسي ييتش ي يراة آفاد التكنولوجيا .وقد شي يياركت اليونيدو مشي يياركة
املة في فرقة العمل المعنية باالقتصاد الرقمي التابعة لمجموعة العشرين ،التي ترأستها إيطاليا في عام .2021
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ونظ ار لع ييدم التك ييافؤ الكبير في تمثي ييل الجنسي ي ي ي ي ي ييين في قط يياع ييا

العلوم والتكنولوجي ييا والهن ييدسي ي ي ي ي ي ي يية

والرياضييا  ،واثثار السيلبية غير المتناسيبة التي تعاني منها اإلناث نتيجة للتحول الرقمي ،تعمل اليونيدو من

أجل كبالة اتباع نهج يعمم مراعاي المنظور الجنساني في التحول الرقمي.

ثالثا -برامج التعاون التقني
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من أجل تحقيق فوائد تحويلية على امتداد سيلسيلة القيمة ،من الضيرورد تع ي االبتكار والتوسيع في

األخيذ بيالتكنولوجييا .وتنبيذ اليونييدو تيدخظ

مبتكري في مجيال التعياون التقني تتنياول التصي ي ي ي ي ي يينيع اليذكي والطياقة

الذكية واالقتص ي ي ي يياد الدائرد واألغذية ال راعية الذكية .وتمثل مجاال

العمل هذه البعدنن االقتص ي ي ي ييادد والبيعي

البعد المتعلق باإلدماج االجتماعي لوالية اليونيدو المتعلقة بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة.
وُ
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وفي إطار هذه الحملة ،وفي سيياد جائحة كوفيد ،19-دعمت اليونيدو نشير المركبا غير المأهولة لنقل

البضائع واإلمدادا الطبية إلى العاملين في المستشفيا
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ما اسي ي ييتباد اليونيدو من معارفها لمسي ي يياعدي الشي ي ييركا  ،وخصي ي ييوصي ي ييا المنشي ي ييو الصي ي ييغرخ والصي ي ييغيري

والمتوسيطة ،على االتجاه صيوع التصينيع الذكي .ويوفر برنامج تع ي التحدنخ واالبتكار في المنشيو نهجا متدرجا

إزاء التحول الرقمي على كل من المس ي ي ي ي ييتوخ الج ئي والمتوسي ي ي ي ي ي والكلي ،في حين ننص ي ي ي ي ييب تركي برنامج التعافي
الص ي ي ييناعي من جائحة كوفيد 19-على المس ي ي ييتوخ الكلي بدية زيادي قدري األعمال التجارية على الص ي ي ييمود والتعافي.

ويجرد حاليا تطوير البرنامج الشامل لظبتكار الرقمي من أجل توسيع نطاد الجهود المشتركة وتع ي ها.
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وتشي ي ي ييمل التدخظ في هذا المجال أيضي ي ي ييا نشي ي ي يير التوأمة الرقمية وأدوا الصي ي ي ييناعة  4.0بهدة تبسي ي ي ييي

العمليا الرامية إلى رفع كباءي المنتجا

في سيلسيلة ميمة صيناعة السييا ار في كولومبيا .ويدعم المشيروع مصينعي

مكونا الس ي يييا ار المحليين في تطوير منتجا

جدندي ،ويقدم حلوال برامجية جدندي ،بما في ذل الحلول الس ي ييحابية،

بدائل عن الحلول التي استقر العمل بها والتي يمكن للمنشو الصغيري والمتوسطة استخدامها.

ما اسي ييتُخدمت التكنولوجيا السي يياتلية في ناميبيا لمكافحة األنواع الدخيلة التوسي يييية ،ومن ثم تحسي ييين
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األمن الغذائي .وقد اسي ي ي ييتخدمت اليونيدو الصي ي ي ييور السي ي ي يياتلية بدية تمكين خوارزميا التعلم اثلي المتقدمة من
شي ي ييف أنواع شي ي ييجي ار السي ي يين الدخيلة بدقة عالية ،مما يسي ي ييمح للم ارعين بالتنبؤ بالغلة وتحدند األما ن التي

يمكن للحصادنن العثور فيها على تل الشجي ار
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ودعمت اليونيدو إنش يياء م ار

وقطعها.

للبيان العملي التجريبي للثوري الص ييناعية الرابعة ،مثل مرك التجريب

والبيان العملي ل لثوري الصي ي ي ييناعية الرابعة في بيظرو

ومرك شي ي ي يينغهاد العالمي لظبتكار التكنولوجي والعلمي

ف ي الصي ي ي ييين ،وذل بدية تحسي ي ي ييين قد ار التخصي ي ي ييإ الذكي .وبالمثل ،أطلقت اليونيدو أيضي ي ي ييا نميطة جدندي
لمجمعييا

المجمعا
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العلوم والتكنولوجيييا تهييدة إلى تيسي ي ي ي ي ي ييير تطوير المجمعييا

الصناعية القائمة بدية تع ي االقتصاد القائم على االبتكار.

الجييدنييدي للعلوم والتكنولوجيييا أو تجييدنييد

وفي إطار برنامج اليونيدو للش ي ار ة القطرية في المغرع ،تدعم اليونيدو أيضييا إنشيياء مواقع للتصيينيع

المتقيدم ،وهو ميا من ش ي ي ي ي ي ي ييأنيل أن نتيح التحيدنيخ التيدريجي لمرافق اإلنتياج من خظل تطبيق التشي ي ي ي ي ي ييغييل اثلي

واستخدام تكنولوجيا
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التصنيع المتقدم في المصانع الذكية.

ما تنطود الثوري الص ي ي ي ي ي ييناعية الرابعة على إمكانية إحداث تغيير تحولي في مجاال

في تنبيذ خطة التنمية المسييتدامة لعام  2030واتباد باري  .وتدعم التكنولوجيا
المتجددي في نظم الطاقة ،ويمكن أن تع ز س ي ي ي ي ييبل الحص ي ي ي ي ييول على خدما

أخرخ ،أبرزها

المتقدمة إدماج أنواع الطاقة

الطاقة الحدنثة في المناطق غير

المتص ييلة بالش ييبكة .وبالمثل ،س ييتؤدد الثوري الص ييناعية الرابعة دو ار أس يياس يييا في التحول نحو االقتص يياد الدائرد
واالقتصاد الحيود والحلول التكنولوجية القائمة على الطبيعة.
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وقد بدأ اليونيدو في اس ي ييتخدام إنترنت األش ي ييياء بدية تحس ي ييين توريد الطاقة الح اررية األرض ي ييية في كينيا.

ومما نتسييم بأهمية بالغة في هذا المسييعى البيان العملي للتكنولوجيا ،وإزالة العوائق القائمة التي تحول دون الحصييول
على المعلوما

والمعارة التقنية ،وبناء القد ار من أجل اس ي ي ي ي ييتيعاع هذه التكنولوجيا

ونس ي ي ي ي ييخها محليا على نحو

أفضل ،واستبانة نماذج األعمال الجدندي ،مع تحسين لروة السود أمام االستثمار في أفريقيا.
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والتمويل المس ي ييتدام ج ء ال نتج أ من التحوال

االسي ي ييتثمار المؤثر .وأعد

الخضي ي يراء والرقمية ،ومن ثم تنشي ي ي اليونيدو في دعم

اليونيدو ،باالشي ي ييتراخ مع الرابطة العالمية لوكاال

إلكتروني بش ييأن االس ييتثمار المؤثر لوكاال

الهام على جهود تشجيع االستثمار وتيسيره.

تشي ي ييجيع االسي ي ييتثمار ،دوري تعلم

تش ييجيع االس ييتثمار ،بدية تمكينها من فهم كيفية تأثير هذا االتجاه

وفي إطار جهود اليونيدو الرامية إلى الترويج لنظم األغذية ال راعية الذكيةُ ،سي ي ي تقخر تقنية س ي ييلس ي ييلة
-25
الكتل لتحسي ييين إمكانية تتبع سي ييلسي ييلة القيمة الخاصي يية بالكا او في غانا .وتعكف اليونيدو على تجريب منهجية
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لتقييم مدخ اسي ييتعداد سي ييظسي ييل القيمة العتماد تقنية سي ييلسي ييلة الكتل ،وذل بهدة تقديم المشي ييوري للبلدان النامية

الراغبة في دخول الثوري الصي ييناعية الرابعة بشي ييأن التحديا
ويمكن أن توفر تقنية سي ييلسي ييلة الكتل بيانا

والبوائد التي ننطود عليها اعتماد هذه التكنولوجيا.

مترابطة وكاملة ودميقة في الوقت الحقيقي بشي ييأن منشي ييأ المنتجا

ونوعيتها وسظمتها ونقلها واعتمادها ومكوناتها ،من الم رعة إلى المستهل النهائي.

 -26وبالمثل ،أُجرد تقييم عبر اإلنترنت وُقتقدم الدعم عن بعد إلى هيعة األغذية واألدوية في حكومة غانا.
وق ييدم ييت اليوني ييدو نظ ييا ار ذكي يية ،وهي أداي مبتكري تجمع بين إمك يياني يية الت ييداول عبر البي ييدنو والواقع المع ز،
وهو ما يس ي ي ي ي ي ييمح ألد ش ي ي ي ي ي ييخإ متص ي ي ي ي ي ييل باإلنترنت أن نرخ بيعة مس ي ي ي ي ي ييتخدم النظا ار الذكية ويتباعل معها.

وينطود ه ييذا الح ييل على إمك يياني يية تع ي المسي ي ي ي ي ي ي يياع ييدي التقني يية ،والتحقق من المنتج ييا
وتوليد األدلة اإللكترونية الظزمة للتصدنق واالعتماد الدوليين.
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ما أنشييأ

والعملي ييا

والق ييد ار ،

اليونيدو منصيية تتبسع لسييلسييلة القيمة الخاصيية باألعشيياع البحرية في إندونيسيييا .وتسييمح

منص ي ي ي ي ي يية  SeaweedTraceلش ي ي ي ي ي ييركا

المعالجة بأن ترص ي ي ي ي ي ييد عن كثب قواعد إمداداتها المؤلبة من أ ثر من

 3 000م ارع .وس ي ييوة تض ي يييد القدري على تتبع األعش ي يياع البحرية إلى الم ارع ميمة إلى األعش ي يياع البحرية
المصيينعة ،وتم تقكن الشييركا من رصييد نوعية المعروض لدخ فرادخ الم ارع وكميتل ،كما سييتدعم الشييركا في
جهودها الرامية إلى توسيع سود صادراتها.

رابعا -عقد االجتماعات وإقامة الشراكات
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ال يمكن لجهة فاعلة أن تطمح في تنبيذ جدول أعمال واس ي ييع النطاد كهذا دون تعاون وثيق مع الش ي ييركاء

المعنيين .ولذل تسيتبيد اليونيدو من مجموعة متنوعة من الشي ار ا مع أصيحاع المصيلحة في الحكوما

األمم المتحدي والقطاع الخاص واألوساف البحثية.
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وعقد االجتماعا

الجدند من المباد ار

من السما

ومنظومة

األخرخ لوليبة الش ار ة هذه ،حيخ تجمع اليونيدو بين الشركاء لحب

والمعارة والتمويل من أجل التنمية .وتتشي ي ييارخ اليونيدو مع و ازري الصي ي ييناعة والتكنولوجيا

المتقدمة في اإلما ار العربية المتحدي في رئاس ي ي يية القمة العالمية للص ي ي ييناعا

التحويلية والتص ي ي يينيع ،وهو منبر

نهدة إلى تع ي الثوري الصي ي ييناعية الرابعة الشي ي يياملة للجميع والمسي ي ييتدامة من خظل الحوار والشي ي ي ار ا

والعمل

المشي ي ييترخ بين أصي ي ييحاع المصي ي ييلحة المتعددنن .وسي ي ييوة تُعقد قمة عام  2021في دبي ،بالتوازد مع معرض
إ سي ي ي ي ي ي يبو  ،2020في البتري من  22إلى  27تشي ي ي ي ي ي يرين الثاني/نوفمبر  ،2021تحت ش ي ي ي ي ي ييعار إعادي تش ي ي ي ي ي ييكيل
المجتمعا  :إعادي توجيل الرقمنة من أجل الرخاء .
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ما تعقد اليونيدو اجتماعا

مرفق تنمية التعلم والمعرفة ،الذد نهدة إلى ت ويد العمال الشييباع في

البليدان النياميية بيالتيدرييب اليذد يحتياجونيل عبر اإلنترنيت ،بديية تمكينهم من الوصي ي ي ي ي ي ييول إلى أسي ي ي ي ي ي يواد العميل
الصي ييناعية في المسي ييتقبل .وفي عام  ،2020دعم المرفق جدول أعمال المها ار الخض ي يراء الذد يظهر أهمية

مها ار العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيا
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في تحقيق التحول األخضر في القطاع الصناعي.

طلة للتحول الرقمي منتدخ فيينا
ومن بين محافل اليونيدو الرئيس ي ي ي ي ييية األخرخ التي تتناول اثثار المع قت

للطاقة ،ومبادري تطوير االقتصادا

الخضراء للمدن  ،)Bridge for Citiesومؤتمر الصناعة الخضراء.

خامسا -نظرة استشرافية
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من أجل تحقيق التحول الرقمي الش ي ي ييامل للجميع والمس ي ي ييتدام ،ترخ اليونيدو أن هناخ أربعة عناص ي ي يير

تمكيني يية ضي ي ي ي ي ي ييروري يية ل ييذلي ي  ،وهي :االبتك ييار ،البني يية التحتي يية الرقمي يية ،المه ييا ار
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الرقمي يية ،التع يياون الرقمي.
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ودون معالجة هذه العوامل الحاسي ي ييمة على نطاد واسي ي ييع ،سي ي يييكون من المسي ي ييتحيل أن ننجح التوسي ي ييع في األخذ
بالتكنولوجيا الرقمية وبناء القد ار في تحقيق التأثير التحويلي الذد تهدة إليل المنظمة.
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وتعالج اليونيدو بالبعل هذه العناص يير التمكينية من خظل المجموعة الحالية التي تقدمها من أنش ييطة

المسي ي يياعدي التقنية والخدما

البرنامجية .غير أن تع ي قد ار اليونيدو وأثر تدخظتها سي ي يييكون ضي ي ييروريا لدفع

عجلة التحول الظزم لتحقيق الثوري الصناعية الرابعة الشاملة للجميع والمستدامة.

سادسا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
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لعل المؤتمر نود أن يحي علما بالمعلوما

المقدمة في هذه الوثيقة.

V.21-07055

