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البند ( 20أ) من جدول األعمال المؤقت

إطار اليونيدو االستراتيجي للثورة الصناعية الرابعة

إطار اليونيدو االستراتيجي للثورة الصناعية الرابعة 2030-2022
تقرير من المدير العام
يقدم هذا التقرير وص ففلا للنهج الذي تتبعه اليونيدو في بناء إطار اس ففتراتيجي لتع ي النهوض بالثور
الص ف ف ف ففناعية الرابعة ،بحية دعم تمقيق التنمية الص ف ف ف ففناعية الش ف ف ف ففاملة للجميع والمس ف ف ف ففتدامة وتنليذ طة التنمية
المستدامة لعام  2030في الدول األعضاء في اليونيدو.

أوال -مقدمة
يقدم هذا التقرير لممة عامة عن اإلطار االسفتراتيجي المقتر لتع ي التنمية الصفناعية الشفاملة للجميع
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والمسف ف ففتدامة وتمقيق طة التنمية المسف ف ففتدامة لعام  2030في الدول األعضف ف ففاء من عل التعجي بتمقيق الثور

الصناعية الرابعة والتمول الرقمي.

ثانيا -معلومات أساسية
تش ف ف ففر الثور الص ف ف ففناعية الرابعة موقعا مرك يا في التمول الرقمي للمجتمعا  .وفي قطاعي التص ف ف ففنيع
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والخدما  ،تقترن تكنولوجيا
والبيانا

الضفخمة والروووتيا

اإلنتاج الرقمية المتقدمة ،التي تشفم الذكاء االصفطناعي والطباعة الثعثية األبعاد
وغير لل ،،بالتقدم الممرز في مجاال

تخ ين الطاقة وتوليدها والموسفبة الكمية،

وهو ما من شفننه أن ِّل
يمول المشفهد الصفناعي العالمي .وواإلضفافة إلى لل ،،أفضفت تكنولوجيا
المتقدمة وعمليا اإلنتاج الصناعي إلى استمداث ملهوم المصنع الذكي ،الذي يقوم على التمسين المستمر.

اإلنتاج الرقمية

وتش ف ف ف ف ففل اللجو الرقمية وما تخلله من آثار على الص ف ف ف ف ففناعة التمويلية ش ف ف ف ف ففاغع ُملما بالنس ف ف ف ف ففبة للدول
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األعض ففاء في اليونيدو .وقد أش ففار تقرير اليونيدو عن التنمية الص ففناعية لعام  2020إلى أن  10اقتص ففادا فق
ألغراض االستدامة ،لم تُطبع هذه الوثيقة .ويرجى من أعضاء الوفود التكرم بالرجوع إلى الصيغ اإللكترونية لجميع الوثائق.
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من االقتصف ف ف ف ف ف ففادا

المرتلعة الد

تمل ،أكثر من  90في المائة من براءا

المائة من الصففاد ار المتصففلة بتكنولوجيا
االقتصف ف ف ف ففادا

الرابعة .وقد أد

اال تراعا

المتقدمة ونمو  70في

اإلنتاج الرقمية المتقدمة .وفي الوقت نلسففه ،دؤدي  88اقتصففادا من

النامية التي تقع في جنو الكر األرضف ف ف ف ففية دو ار ممدودا أو معدوما في مجال الثور الصف ف ف ف ففناعية
جائمة كوفيد 19-واالض ف ففطرابا

التي عرفتها س ف ففعسف ف ف الميمة العالمية ،إلى جانب الص ف ففناعة

التمويلية العابر للمدود ،إلى تضخيم هذه المسنلة الهيللية األساسية.
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وقد كانت الص ف ففناعة التمويلية اس ف ففمة األهمية في التص ف ففدي لجائمة كوفيد 19-من عل س ف ففب منها

إعاد تنظيم نظم اإلنتاج دا

الش ف ففركا  ،وعاد توجيه مرافق التص ف ففنيع نمو إنتاج الس ف ففلع األس ف ففاس ف ففية في قطاع

الرعاية الصف ف ففمية ،وضف ف ففمان توافر األغذية وغيرها من السف ف ففلع االسف ف ففتهعكية األسف ف ففاسف ف ففية ،ودعم االبتكا ار  ،مث

مجموعا
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أدوا

اال تبار ،بحية إتا ة تتبع المخالطين وتمددد هويتهم.

ومع اقت ار فتر ما بعد الجائمة ،اسفتبينت بعض االتجاها

العالمية بين الشفركا

المتعدد الجنسفيا

التي ا ت ففار تجن ففب المخ ففاطر الع ففالمي ففة من عل إعط ففاء األولوي ففة ل نت ففاج المملي والتكيف مع اال تي ففاج ففا

والتجار األقاليمية بدل اإلنتاج من عل سلسلة الميمة العالمية .وقد يلون لهذا التمول آثار على البلدان النامية،
التي تعتمد بصف ففور ملرطة على االسف ففتثمار األجنبي المباشف ففر والتجار في القطاعا
اليا إلى القد ار التكنولوجية المتقدمة لعنتقال إلى الثور الصناعية الرابعة.
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الكثيلة العمالة ،والتي تلتقر

ومن الش ف فواغ الرئيسف ففية أن مشف ففهد الثور الصف ففناعية الرابعة ال د ال دتسف ففم بظهور أوجه عدم المسف ففاوا ،

يث تعاني الم أر من نقص تمثيلها في قطاعا

العلوم والتكنولوجيا والهندس ف ف ففة والرياض ف ف ففيا

لا

أنها تعاني من آثار سلبية غير متناسبة ناجمة عن عوام منها أتمتة العم في قطاع الصناعا

الص ف ف ففلة ،كما

التمويلية التي

الذكاء االصف ف ف ف ففطناعي إلى

تؤدي إلى عدم التوافق في أسف ف ف ف فواف العم  .وفي كثير من األ يان ،تُؤدي وارزميا
إدامة التميي والتمي بمختلف أشفلاله ،في ين تثير البيانا الضفخمة شفواغ بشفنن الخصفوصفية .ويتمث دور
اليونيدو في دعم اآلثار اإليجابية للثور الصناعية الرابعة والتخفيف من اآلثار السلبية للتكنولوجيا على الر اء.

ووجه إععن أبوظبي ،الذي اعتُمد في الدور الثامنة عشف ف ف ف ف ففر للمؤتمر العام في تش ف ف ف ف ف فرين الثاني/نوفمبر
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 ،2019وورقة االجتماع المتعلقة بإطار اليونيدو االس ف ف ف ف ف ففتراتيجي للثور الص ف ف ف ف ف ففناعية الرابعة ()IDB.49/CRP.11
التي ُقِّلدمت إلى مجلس التنمية الصفناعية في دورته التاسفعة واألروعين في تموز/دوليه  ،2021االنتباه إلى ظهور
التكنولوجيا الرائد  ،ودعيا إلى تبني م اياها ،وكذل ،إلى إنشف ففاء تمالف عالمي للقطاع الخا من أج تمقيق
التنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة .ويستجيب إطار اليونيدو البرنامجي المتوس األج لللتر -2022

 2025لهففذه الففدعو  ،ويمففدد التمول الرقمي واالبتكففار بففاعتبففارهمففا وا ففدا من المجففاال
المنظمة من أج النهوض بالتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة.

-8

الثعثففة التي ترك عليهففا

وتعلف اليونيدو ،بحية مواصف ففلة دعم دولها األعضف ففاء ،على وضف ففع إطار اسف ففتراتيجي للثور الصف ففناعية

الرابعة يسمح للمنظمة بتع ي وضعيتها بوصلها منظمة عالمية رائد في هذا المجال من عل ما دلي:
(أ)

العم بصفور أكثر منهجية واسفتراتيجية مع الدول األعضفاء والشفركاء في التنمية بشفنن المواضفيع

المتعلقة بالثور الصناعية الرابعة ،ويجاد أوجه التآزر في مختلف مجاال عم المنظمة بم يد من اللعالية؛

ون ُهج مصفممة صفيصفا للنهوض
( )
وضفع برامج عالمية موجهة نمو تمقيق النتائج ،وتد ع ُ
بالثور الص ففناعية الرابعة في الدول األعض ففاء ،مع مراعا المنظو ار اإلقليمية واالس ففتلاد مما تملكه اليونيدو من

معارف و ب ار
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وموجودا

متراكمة؛
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التمول الرقمي في

(ج)

اجتفذا الم يفد من التمويف بحيفة توس ف ف ف ف ف ففيع نطفاف الملول التي تعفالج أولويفا

(د)

تقديم الدعم الش ف ففام للدول األعض ف ففاء من عل تمس ف ففين إدماج عم اليونيدو في المجاال

الدول األعضاء ،وكذل ،تسلي الم يد من الضوء على أنشطة اليونيدو وتمسين عرض إملانا مجموعة مشاريعها؛
الثعثة لا

األولوية الممدد في اإلطار االس ففتراتيجي المتوس ف األج لللتر  ،2025-2022وهي ‘1’ :التمول

الهيللي والخبر القطاعية؛ ’ ‘2الصناعة الممادد منا يا واالقتصاد الدائري؛ ’ ‘3التمول الرقمي واالبتكار؛
(ه)

اليونيدو وورامجها ،بما في لل ،برامج الشف ف ف ف ف فراكا

تمس ف ف ف ف ففين أثر شف ف ف ف ف فراكا

القطرية والبرامج

األ رى والمصف ف ف ففارف اإلنمائية الوطنية واإلقليمية والمتعدد األطراف

القطرية ،وتع ي أوجه التآزر مع المنظما

وقطاع األعمال على الصعيد الوطني واإلقليمي والعالمي.

ثالثا -األهداف والمجاالت االستراتيجية
ألف -دور اليونيدو العالمي في تعزيز الثورة الصناعية الرابعة
تتمتع اليونيدو ،بوصف ففلها وكالة األمم المتمد المتخص ف فصف ففة الملللة بتع ي التنمية الصف ففناعية الشف ففاملة
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للجميع والمس ففتدامة ،بمرك فريد ِّل
يملنها من االس ففتلاد من قدراتها في مجاال التعاون التقني والس ففياس ففا و شففد

ال م من أج مساعد دولها األعضاء في االنتقال إلى الثور الصناعية الرابعة.

ِّل
تملنها من توس ف ففيع نطاف
وفيما دتعلق باالبتكار والس ف ففياس ف ففا القطاعية الص ف ففناعية ،تمتل ،اليونيدو قد ار
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التكنولوجيا و دماجها مع المنهجيا واألدوا العزمة للعم في القطاعا الصف ف ف ف ف ففناعية ،من سف ف ف ف ف ففعسف ف ف ف ف ف الميمة
واإلمداد إلى مجموعا

المنشف ففآ  .ولدى المنظمة أيضف ففا برامج واسف ففعة النطاف تتعلق بمجمعا

والمناطق االقتصادية الخاصة ،والمجمعا
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العلوم والتكنولوجيا،

الصناعية ،تهدف إلى تع ي منظومتي التكنولوجيا واالبتكار.

وفيمففا دتعلق بففاالرتقففاء بففالمهففا ار الرقميففة والتففدريففب المهني ،تهففدف اليونيففدو إلى زيففاد القففد ار في البلففدان

النامية من عل مرفقها لتنمية التعلم والمعرفة .كما أتا ت المنظمة إملانية التعلم في مجال السف ف ففياسف ف ففا الرقمية أثناء

الجائمة من عل س ف ففعسف ف ف من الملقا الد ارس ف ففية الش ف ففبلية المعقود

ص ف ففيص ف ففا والتي تناولت مواض ف ففيع مث التنمية

الص ف ففناعية الش ف ففاملة للجميع والمس ف ففتدامة في عص ف ففر الثور الص ف ففناعية الرابعة والمعادير واال تبا ار في مجال ملافمة

جائمة كوفيد 19-والتصدي آلثار جائمة كوفيد 19-باستخدام المعادير الدولية.
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وعلى مسف ففتوى الشف فراكا

و شف ففد ال م ،تنشف ف اليونيدو في التواصف ف مع الشف ففركاء في القطاع الخا

الدولي ،واألوسف ف ف ف ففا البمثية ،ومنظومة األمم المتمد  ،والملوما
الررض مث مؤتمر القمة العالمي المعني بالصفناعا

الوطنية من عل مماف مخص ف ف ف ف فصف ف ف ف ففة لهذا

التمويلية والتصفنيع ،الذي تتشفارل اليونيدو في رئاسفته مع

وزار الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في اإلما ار العروية المتمد .

 -13وفيما دتعلق باألنشف ففطة المييارية و سف ففداء المشف ففور السف ففياسف ففاتية ،كثلت اليونيدو دعمها للدول األعضف ففاء
فيما دتعلق بالثور الص ف ف ف ف ففناعية الرابعة .وقد رمك ورقة المناقش ف ف ف ف ففة التي أعدتها المنظمة ول االس ف ف ف ف ففتعداد للثور
الص ف ففناعية الجددد ( ،)Bracing for the New Industrial Revolutionوس ف ففلس ف ففلة الملقا

الد ارس ف ففية الش ف ففبلية

المتعلقة بتعميم فوائد الثور الص ف ف ف ف ففناعية الرابعة على الجميع ( Making the Fourth Industrial Revolution

 ،)Work for Allوكذل ،تقرير اليونيدو عن التنمية الصف ف ف ف ففناعية لعام  :2020التصف ف ف ف ففنيع في العصف ف ف ف ففر الرقمي

(  ،)Industrial Development Report 2020: Industrializing in the digital ageعلى اآلثار والتمديا
التي تنطوي عليها الثور الص ففناعية الرابعة بالنس ففبة لجميع البلدان .ويوفر مرك المعرفة التابع لليونيدو معلوما

عن التقدم الممرز في مجال الثور الص ف ففناعية الرابعة ،في الجانبين الميياري والتش ف ففريلي على الس ف فواء ،في ين
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توفر منصففة التمليع

الصففناعية على الصففعيد العالمي .كما وضففعت المنظمة

الصففناعية مرك ا جامعا للبيانا

منهجية لعستلاد من تقنية سلسلة الكت في سعس اإلمداد.

باء -أهداف اليونيدو االستراتيجية ومجاالتها ذات األولوية المتصلة بالثورة الصناعية الرابعة
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دهدف اإلطار االستراتيجي للثور الصناعية الرابعة إلى تعميم فوائدها على الجميع ،ولل ،من عل ما

دلي ‘1’ :النهوض باإلنتاج الذكي دعما للعم المنا ي ‘2’ ،تسف ف ففخير الثور الصف ف ففناعية الرابعة من أج تمقيق
التنمية االقتصف ففادية؛ ’ ‘3تمسف ففين سف ففب الييش باسف ففتخدام تكنولوجيا

األهداف ،تمرز اليونيدو تقدما في مجاال

واالستثمار والبنى التمتية ،مع تد ع
والكلي (السياسا
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المتكاملة في المجاال

منظوما

الثور الصف ففناعية الرابعة .ووحية دعم هذه

االبتكار ،والمها ار ووناء القد ار  ،والموكمة ،والشراكا ،

على ك من المستوى الج ئي (منظومة المنشآ ) ،والمتوس (الموكمة)
الملانية).

وس ففتدمج األهداف االس ففتراتيجية على نمو كام مباد األمم المتمد المتمثلة في عدم تخلف أ د عن
والمسف ففنين والل ا

الركب وعاد البناء بشف ففل أفضف ف فيما دتعلق بالمسف ففاوا بين الجنسف ففين وتملين الم أر والشف ففبا

السلانية الضييلة.

الهدف االستراتيجي  :1تع ي بناء قد ار الشركا في مجال الثور الصناعية الرابعة باستخدام أدوا التنليذ
ومنهجياته
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من أج دعم تمقيق هذا الهدف االستراتيجي ،ستضطلع اليونيدو بما دلي:
(أ)

تمس ففين الرقمنة على مس ففتوى الش ففركا  ،وتطوير النمائ وأدوا

فيما دتعلق باعتماد العمليا

على التكنولوجيا
( )

تعنى بالمنتجا

وأس ف ففاليب العم الرقمية ،والرقمنة واالبتكار ،من أج دعم الش ف ففركا

الرائد ؛

دعم التمول الرقمي للشف ف ف ففركا

والعمليا

إس ففداء المش ففور الس ففياس ففاتية

ونمالج األعمال والخدما

من عل تنليذ اسف ف ف ففتراتيجيا

في المصف ففول

الثور الصف ف ف ففناعية الرابعة التي

اللوجستية ،والتي تستهدف المجاال

المواضييية الرئيسية

في جميع الدول األعضف ف ف ففاء مث الملول القائمة على الطبيعة ،والطاقة المتجدد  ،واالقتصف ف ف ففاد الدائري ،واألعمال
التجارية ال راعية الذكية ،والتصنيع الذكي؛
(ج)

زياد القدر التنافسففية واإلنتاجية والقدر على التكيف على مسففتوى الشففركا

إسففداء المشففور السففياسففاتية ،والتملي الكمي واالسففتراتيجيا  ،ودعم الشففركا

النطاف تستند إلى التكنولوجيا

الرائد .

باسففتخدام أدوا

في تصففميم مشففاريع وورامج واسففعة

الهدف االستراتيجي  :2توسيع نطاف دما اليونيدو بشنن عمليا التشخيص واالبتكار و سداء المشور
التكنولوجية في مجال الثور الصناعية الرابعة
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من أج توس ف ففيع نطاف دما

اليونيدو المتعلقة بالموكمة على المس ف ففتوى المؤس ف فس ف ففي في مجال الثور

الصناعية الرابعة ،ستضطلع المنظمة بما دلي:
(أ)

توس ففيع نطاف القد ار على المس ففتوى المتوسف ف من أج تص ففميم مس ففاهمة تكنولوجيا

الصناعية الرابعة في تع ي اإلنتاجية وتنليذها وتقييمها؛
( )
4/7

تع ي منظوما

االبتكار من عل تمسين الرواب بين أصما

الثور

المصلمة والمؤسسا ؛
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تمس ف ففين بي ة األعمال وتيس ف ففير تنظيم المش ف ففاريع الددنامي .وتقديم المش ف ففور اللعالة والمناس ف ففبة

(ج)

للسفياف من أج تطوير منظومة وطنية اصفة بالتكنولوجيا واالبتكار وتهي ة بي ة تمتضفن التمول الرقمي وتتمتع
بقد ار متينة في مجال تنظيم المشاريع الددنامي وودء األعمال التجارية.

الهدف االسففتراتيجي  :3توسففيع نطاف بموث اليونيدو وما تسففديه من مشففور سففياسففاتية من أج تع ي السففياسففا
واالستراتيجيا التكنولوجية

 -18سففوف ِّل
يملننا سففج اليونيدو الماف بنعمال تطوير البموث و سففداء المشففور السففياسففاتية ووضففع القواعد
والمعادير في مختلف القطاعا (ال راعة والس ففيا ار والمنس ففوجا وص ففيد األس ففمال والمس ففتمض ف ار الص ففيدالنية،

ضمن قطاعا

أ رى) في الدول األعضاء من االضطعع بما دلي:

وتش ف ف ففجيع االس ف ف ففتثمار من أج النهوض بتص ف ف ففميم البرامج الوطنية المتعلقة

(أ)

تع ي الش ف ف فراكا

( )

توسف ف ف ف ف ففيع نطاف ب ار اليونيدو في مجال السف ف ف ف ف ففياسف ف ف ف ف ففا

بالثور الصناعية الرابعة واالبتكار الصناعي فيما بين الدول األعضاء؛
والرابطا
المعلوما

العامة وتع ي تلاعلها مع الهي ا

المعنية بوضع المعادير بحية دعم الدول األعضاء في االستلاد من النمالج الصناعية الجددد ؛

(ج)

تع ي سياسا

التكنولوجيا واالبتكار ،والخط المتعلقة بالبنى التمتية األساسية (تكنولوجيا

واالتص ف ففاال  ،والبنية التمتية المادية) والمها ار الش ف ففخص ف ففية (التعليم ،والعلوم والتكنولوجيا والهندس ف ففة

والرياضيا  ،والقد ار القطاعية) من أج النهوض باالقتصاد القائم على المعرفة.

رابعا -نظرية التغيير
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يس ففترش ففد اإلطار االس ففتراتيجي لليونيدو بنظرية التريير الخاص ففة بالثور الص ففناعية الرابعة ،التي تعرض

الكيفية التي سف ف ففتسف ف ففهم بها ب ار اليونيدو التقنية ومجاال

دماتها في النهوض بنهداف التنمية المسف ف ففتدامة من

اليونيف ففدو بعمليف ففة دا ليف ففة تهف ففدف إلى تقييم الموارد والقف ففد ار

العزمف ففة لف ففدعم التريير التمويلي النف ففاتج عن الثور

عل التنمية الصففناعية الشففاملة للجميع والمسففتدامة في سففياف التمول إلى النمولج الصففناعي الجددد .وتضففطلع

الصناعية الرابعة .والنقا األساسية التي دنطوي عليها هذا النهج هي كما دلي:

س ف ففتولِّس ف فع اليونيدو ،بش ف ففل فوري ،نطاف أ د البرامج المعنية بندوا
(أ)
ومنهجيفاتهفا والكتلفة المرجفة من هفذه األدوا والمنهجيفا  ،وكفذلف ،المش ف ف ف ف ف ف ففاريع والبرامج المنلفذ كج ء من إطفار
الثور الص ف ففناعية الرابعة

اليونيدو االسف ف ففتراتيجي للثور الصف ف ففناعية الرابعة لللتر  ،2030-2022ولل ،بحية التعجي بتمقيق أهداف التنمية
المسففتدامة من عل التنمية الصففناعية الشففاملة للجميع والمسففتدامة .وسففتوفر د ارسففة اسففتقصففائية دا لية معلوما

أسفاسفية عن مسفاعي اليونيدو في مجال الثور الصفناعية الرابعة من أج النهوض ببناء القد ار الدا لية في هذا

المجال وكذل ،التمول الرقمي للعمليا ؛
( )

في األج المتوس ف ف ف  ،سف ف ففتواص ف ف ف اليونيدو دعم الشف ف ففركا والقطاع العام في اعتماد التكنولوجيا

والممارس ف ففا التجارية الخاص ف ففة بالثور الص ف ففناعية الرابعة .وس ف ففوف تص ف ففمم القو العاملة في اليونيدو منهجيا

وأدوا

تس ف ف ففتند إلى التد ع المواض ف ف ففييية والمناس ف ف ففبة للس ف ف ففياف في القطاعا والبلدان والمناطق المعنية؛ وسف ف ف فتجري تقييما

لعستعداد والنضج على مستوى الشركا ؛ وتستعرض القد ار التقنية والسياسا واالستراتيجيا ؛ وتمدد اللجوا ؛
(ج)

تهدف اليونيدو إلى تقديم المس ف ف ففاعد لدولها األعض ف ف ففاء ،بملول عام  ،2030من أج تكييف

سففياسففاتها الصففناعية مع الثور الصففناعية الرابعة .وسففيتيح لل ،وضففع برامج جددد تتضففمن ملونا
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متينة ،منها
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الرقمية والمتعلقة باالبتكار ،في مجاال

المها ار ووناء القد ار والموكمة والبنى التمتية واالستثمار ،مع تركي ها

جميعا على التمول الرقمي وتمقيق الر اء بحية تعميم فوائد الثور الصناعية الرابعة على الجميع.

خامسا -اإلجراء المطلوب من المؤتمر اتخاذه
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لع م المؤتمر ُّ
دود أن يمي علما بالمعلوما

الوارد في هذه الوثيقة.
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