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 كوفيد- 19: تهديد لإلنسانية 
عىل املُستوى العاملي

الكوفيد-19  املُستِجد،  كورونا  فريوس  تفّش  يُشكِّل 

ُمجتَمعات  عىل  هائالً  ضغطاً  العاملي   )COVID-19(

النتشار  نظراً  العامل.  أنحاء  جميع  يف  البلدان  واقتصادات 

العامل لخسائر مأساوية من حيث  تعرُّض  ومع  عاملياً  العدوى 

الفاِدحة،  البرشية  والخسائِر  واإلصابات  الشعوب  معاناة 

إذ  شديدة،  لضغوط  الوطنية  الصحية  الرعاية  أنظمة  تتعرَّض 

الشخصية  الحامية  ومعدات  الطبية  املعّدات  يف  نقصاً  تواجه 

إىل  إضافًة   ،)Personal Protective Equipment - PPE(

هذه  أثَّرَت  كام  هائِل.  بشكٍل  الطبية  النفايات  عدد  ازدياد 

الجائِحة بشكٍل سلبي عىل القطاعات االقتصادية واالجتامعية 

يف اقتصاد عاملي أصالً هش وضعيف.

 تأثري األزمة الحالية عىل قطاعات أخرى 
غري القطاع الصحي

من املُتوقَّع أن يشهد االقتصاد العاملي أسوأ ركود له منذ الكساد 

بشكل حاد  تقلَّص  لقد  الدويل.  النقد  ِبحَسب صندوق  الكبري 

بنسبة ناِقص ثالثة يف املئة، متجاوزاً الركود االقتصادي العميق 

بعد األزمة املالية العاملية قبل َعقٍد من الزمن )اليونيدو(.

ِوفقاً لتقرير األمني العام )األمم املتحدة(، »املسؤولية املُشرتَكة، 

واالقتصادية  االجتامعية  لآلثار  االستجابة  العاملي:  التضامن 

من  َقت  تحقَّ التي  اإلنجازات  من  كبري  عدد  إن  لكوفيد-19«، 

املَِحك،  عىل  هو   )SDGs( املستدامة  التنمية  أهداف  خالل 

م املُحَرز يف مكافحة الفقر وتقليل التفاوتات.  ِماّم يُعيق التقدُّ

يف الوقت الذي يكون فيه املجتمع الدويل عازماً عىل تكثيف 

د أزمة كوفيد-19  اإلجراءات من خالل »َعقد من العمل«،1 تُهدِّ

التنمية املستدامة لعام  بالتأثري سلباً عىل تنفيذ وإنجاز خطة 

2030 واتفاق باريس بشأن تغري املناخ.

تحديات جائِحة كوفيد-19 وتأثريها 
عىل التصنيع الشاِمل واملُستدام

يتأثَّر القطاع الصناعي بهذه األزمة من حيث الَعرض والطلب. 

ُمستقبَل  عىل  وسلبي  كبري  بشكٍل  التأثري  يف  األزمة  ستستِمر 

الدخل.  واملتوسطة  املُنخِفضة  البلدان  يف  والتصنيع  التنمية 

كام أنها ستُضِعف صورة االقتصاد الكّل الهشة باألصل، حيث 

تجاَوز تراكم الديون منو الدخل، حتى من قَبل األزمة. إن تأثري 

التعِبئة  لحاالت  نتيجة  هائِل،  واملجتمع  االقتصاد  عىل  الوباء 

إغالق  واألشخاص،  لَع  السِّ حركة  وتقييد  الكاِمل،  واإلغالق 

املجهول  يف  العمل  العاملية.  التوريد  سالسل  وتعطُّل  املصانِع، 

يخلق مخاطر كبرية لجميع القطاعات.

عىل  بالتأثري  مة  املُتقدِّ االقتصادات  يف  االحتواء  تدابري  بدأت 

البلدان األقل منواً من خالل انخفاض اإلنتاج الصناعي، وحجم 

سلسلة  اضطرابات  وأدَّت  كام  االستثامر.  قات  وتدفُـّ التجارة 

التوريد التي أعاقَت قطاع التصنيع العاملي، إضافة إىل انخفاض 

إنتاج  انخفاض  إىل  النفط،  وخاصة  األساسية،  لَع  السِّ أسعار 

التصنيع بنسبة 50 مليار دوالر أمرييك يف أوائِل شهر شباط/ 

فباير 2020. وهذا من شأنه أن يؤثر سلباً عىل حجم صادرات 

والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤتر  يَتوقَّع  النامية.  البلدان 

الصني(  )باستثناء  النامية  البلدان  أن   )UNCTAD األونكتاد(

ستخَس ما يُقارِب 800 مليار دوالر أمرييك من حيث إيرادات 

الصادرات للعام 2020. وتتفاقم هذه اآلثار السلبية بشكل أكب 

بسبب التدفقات الرأساملية غري املسبوقة من البلدان النامية، 

دة  بسبب انهيار األسواق املالية الدولية وظروف السيولة املُشدَّ

عب الدول )اليونيدو(.

Decade for Action.  1
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ر منظمة العمل الدولية أن األزمة كان لها تأثرياً شديداً عىل  وتُقدِّ

أعداد الَعاملة يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، حيث أن 

ِحَصص العاملني لحسابهم الخاص، واألشخاص الذين يتقاضون 

الرسمية  غري  القطاعات  يف  العاملني  إىل  إضافًة  يومية،  أجور 

ُيِكن  جداً.  كبرية  هي  الحجم،  واملتوسطة  الصغرية  والرشِكات 

أن يخس االقتصاد العاملي ما بني 5 ماليني و 25 مليون وظيفة 

مع خسائر يف َدخل العمل، بحدود 860 مليار إىل 3.4 تريليون 

رة بني  ر الخسائر الوظيفية املُقدَّ دوالر أمرييك. كام يُتوقع أن تؤثِـّ

العامل املهاجرين بشكل كبري عىل تنمية االقتصادات التي تعتمد 

إىل حد كبري عىل التحويالت املالية واإليداعات. وينبغي أن تعَمل 

االستجابة أوالً عىل إنقاذ الرشكات القاِئة والُنظُم اإليكولوجية 

الصناعية ألنها املُحرِّك األسايس يف خلق القيمة للبلدان وتوليد 

فُرَص العمل والدخل لألَُس )اليونيدو(.

م املحدود الذي تّم إحرازه بشأن  كام تهدد األزمة بعرقلة التقدُّ

الفقر،  تأنيث  وتفاقُم  املتحدة(  )األمم  الجنسني  بني  املساواة 

والتعرض للعنف، ومشاركة املرأة عىل قدم املساواة يف الِقوى 

العاملة )األمم املتحدة(.

ح أن تؤدي األزمة  مع تأثريها القوي عىل الوظائف، من املُرجَّ

إىل تفاقم تهميش الشباب، مام يؤدي بدورِه إىل تفاقم ضعفهم 

االقتصادي )األمم املتحدة(.

ذلك  يف  مبا  بالسياسات،  قة  املُتعلِـّ اإلجراءات  ستكون 

يف  حاسمة  التقني،  التعاون  وتنسيق  الصناعية،  السياسات 

الصناعية، وضامن  القطاعات  األزمة عىل  تأثري  التخفيف من 

ويف  األزمة  أثناء  واملستدامة  الشاملة  االقتصادية  التنمية 

يف  التحفيزية  االستجابات  تُتيح  نفسه،  الوقت  ويف  نهايتها. 

القطاعات  لتحويل  فريدة  فرصة  واإلنعاش،  التعايف  مرحلة 

اإلنتاجية، تنمية وتطوير دورِها يف املُستقبل، وتعزيز املرونة 

االجتامعية واالقتصادية الطويلة األَمد يف حني معالجة املناخ 

والطوارئ والكوارِث البيئية.

استجابة اليونيدو لألزمة

تنضّم اليونيدو إىل جهود االستجابة التي يبذلها املجتمع الدويل، 

مبا يف ذلك مجموعة العرشين، ومنظومة األمم املتحدة بشكل 

صة يف منظومة األمم املتحدة، تتمثَّل  خاص. بصفِتها وكالة متخصِّ

ة اليونيدو يف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة.  ُمهمَّ

يقوم إطار استجابة اليونيدو لألزمة عىل ثالث ركائِز: اإلستعداد 

واالحتواء، االستجابة والتكيُّـف، اإلنعاش والتحويل، مع األخذ 

يف  باالستجابة  ُمكلَّفة  منظمة  ليست  اليونيدو  أن  باإلعِتبار 

حاالت الطوارئ أو عىل الصعيد اإلنساين.
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أفضل«  مستقبل  بناء  لألزمة:  »االستجابة  يف  رؤيتنا  تكُمن 

)اليونيدو(.

يعتِمد نهُجنا عىل مدى األشهر الـ 12 إىل الـ 18 املُقِبلة عىل 

بها الرشاكات لتسيع االستجابة  ُمتباَدلة، نعني  ركائز شاملة 

خصيصاً  مة  املُصمَّ املتكاِملة  الخدمات  ومجموعات  العاملية، 

وتبادل  القدرات  ِبناء  عضو،  دولة  كل  واحتياجيات  لَِوضع 

الساِبقة،  الُخُبات  جراء  املُكتَسبة  الدروس  بحسب  املعرفة 

أفضل املامرسات وأفضل التقنيات املُتاحة.

تهدف هذه الِحزَم إىل دعم البلدان بأساليب تعايف اجتامعية 

الصناعية  التنمية  نتائج  نحو  هة  موجَّ شاملة،  واقتصادية 

الشاملة واملستدامة عىل نطاق واسع.

يتامىش نهج اليونيدو اسرتاتيجياً ويتآزر مع:

واالقتصادية  االجتامعية  لالستجابة  املتحدة  األمم  •  »إطار 
العام  األمني  تقرير  لتنفيذ  لكوفيد-19«  الفورية 

لآلثار  االستجابة  العاملي:  التضامن  املُشرتَكة،  »املسؤولية 

لكوفيد-19«. االجتامعية واالقتصادية 

األمم  وَعقـد   2030 لعام  املستدامة  التنمية  •  أجندة 
املتحدة للعمل الذي يدعو إىل تسيع الحلول املُستدامة 

لجميع التحديات الكبى يف العامل.

للتضامن«،  يحتاج  »العامل  املتحدة  لألمم   75 •  الذكرى 
إعطاء األولوية لألسة البرشية وكيف يكننا بناء مستقبل 

للجميع. أفضل 

إطار استجابة 
اليونيدو لألزمة

اإلستعداد واالحتواء
دعم االستعداد لألزمة الصحية واحتواء عواقبها 

االقتصادية. حامية سالِسل التوريد واملورِّدين 
والقطاع اإلنتاجي والعاملني فيه.

والتكيُّـف االستجابة 
دعم طريقة تكيُّـف القطاع اإلنتاجي مع 

اإلستجابة، من خالل استخدام الحلول الشاملة 
واملُستدامة، وبناء املرونة.

اإلنعاش والتحويل
دعم عمليّة اإلنعاش والتحوُّل نحو اقتصاديات 

شاملة وَمرِنة ومستدامة من خالل التنمية 
.)ISID( الصناعية الشاملة واملستدامة
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 بناء مستقبل أفضل للجميع 
من خالل الَشاكات

بحسب احتياجات كُل بلد 

م اليونيدو مساعدتها مبا يتامىش مع الوظائف األساسية  ستُقدِّ

األربع للمنظمة أي التعاون التقني، تحليل السياسات وتقديم 

نهج  يف  والرَشاكات،  والتوافُق  واملعايري،  القواعد  املشورة، 

برنامجي ُمتكاِمل، مع زيادة النتائج. 

يتمثَّل دعمنا يف ُمساعدة البلدان أثناء تكيُّـِفـها مع »الوضع 

الطبيعي الجديد«، والذي ُيِكن أن يتميَّز، عىل سبيل املثال، 

 ،)4IR( الرابعة  الصناعية  الثورة  نحو  الهيكلية  بالتحوُّالت 

خفض  عمليات  تُراعي  التي  والحلول  النظيفة  بالطاقة 

الكربون، باالنتقال نحو االقتصادات الدائرية، وكذلك باعتامد 

حلول متكاِملة للُنظُم الغذائية. وسيهُدف دعُمنا كذلك األمر 

إىل احتواء آثار األزمة واالستجابة والتكيُّف مع حالة الطوارئ 

وأخرياً، التعايف من الصدمة االجتامعية واالقتصادية، مع اغتنام 

الفرصة للتحوُّل إىل اقتصادات شاملة ومرنة ومستدامة.

جزء من منظومة قوية لألمم املتحدة

مستوى  أعىل  عىل  اليونيدو  تُشارك  التشغيل:  املستوى  عىل 

املتحدة  األمم  جهاز  خالل  ومن  التنفيذي،  رئيسها  خالل  من 

املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مجموعة  يف  كعضو  اإلمنايئ 

)UNSDG(. تَضَمن ُمشاركتنا مع جهاز األمم املتحدة اإلمنايئ 

قة عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنّية،  استجابة ُمنسَّ

عىل  الحفاظ  يف  سيام  ال  الصناعات،  دعم  عىل  نُركِّـز  حيث 

والقطاعات  الصناعي  القطاع  يف  وتعافيها  وانتعاشها  الَعاملة 

اإلنتاجية املُرتبطة به، وإحياء سبل العيش يف سالسل التوريد 

الخاصة بكل منها.

عىل الصعيد العاملي، تعَمل اليونيدو أيضاً مع ُمختلف منصات 

الوباء  ملكافحة  قة  وُمنسَّ دولية  استجابة  بشأن  املتحدة  األمم 

فريق  يف  اليونيدو  وتُشارك  كام  السلبية.  تداعياته  ومعالجة 

بالقطاع  املُتعلِّق  املتحدة  لألمم  التابع  للطوارئ  التنسيق 

لألمم  العاملي  امليثاق  من  كُّل  يرأسها  مبادرة  وهو  الخاص، 

املتحدة ومبادرة ربط األعامل، لتنسيق وتبادل املُقاربات بشأن 

كيفية إنضامم القطاع الخاص إىل منظومة األمم املتحدة التخاذ 

إجراءات جامعية للقضاء عىل الوباء.

معها  ق  تنسِّ التي  األخرى  املتحدة  األمم  شبكات  تشُمل 

الوكاالت  بني  املُشرَتَكة  املتحدة  األمم  شبكة  اليونيدو، 

املُشرتَك  اإلحصايئ  التعاون  وجهاز  الشباب،  بتنمية  املعنية 

املتحدة  األمم  وإدارة  املتحدة،  لألمم  التابع  الوكاالت  بني 

التابع  ـسية  املؤسَّ املخاطر  إدارة  وفريق  العاملية،  لالتصاالت 

وامليزانية  باملالية  املُتعلِّقة  االتصال  وشبكة  املتحدة،  لألمم 

التاِبعة لألمم املتحدة.

عىل الصعيد اإلقليمي، تتعاون اليونيدو مع اللجان اإلقليمية، 

وكذلك مع الجامعات االقتصادية اإلقليمية لتمكني البلدان من 

نْي  االستجابة لألزمة من خالل تعزيز الحوار والتواصل اإلقليميَـّ

عىل مستوى رفيع، وكذلك من خالل تعزيز التعاون بني بلدان 

الجنوب والتعاون الثاليث.

املُقيمني  قني  املُنسِّ مع  اليونيدو  تعمل  املحّل،  املستوى  عىل 

لألمم املتحدة وِفـرَق األمم املتحدة املحليّة.

االستفادة من قطاع األعامل واملؤسسات املالية 
الدولية ورشكاء التمويل

ِتها، تتعاَون اليونيدو مع مجموعة واسعة من  تاشياً مع مهمَّ

الجمعيات  ذلك  يف  مبا  األعامل  قطاع  كيانات  )مثل  الشكاء 

املؤسسات  التوريد،  سالِسل  يف  الفاعلة  والجهات  الصناعية، 

األكاديية  األوساط  اإلقليمية،  املنظامت  الدولية،  املالية 

القطاعات  عىل  األزمة  هذه  تأثري  لتحليل  املدين(  واملُجتَمع 

الصناعية، تحديد االحتياجات الخاصة بكل بلد وتطوير حلول 

سيعة وُمبتََكـرة.
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  اإلستعداد واالحتواء 

تعَمل اليونيدو مع الحكومات عن طريق اإلبالغ عن عمليات ُصنع القرار بشأن السياسات الوطنية واالستثامر وصياغة الرشاكة، 

بُغية مساعدتها عىل إعداد اإلجراءات املناسبة لالستجابة للتأثريات الصحية واالقتصادية والتخفيف من َوقِعها. وهذا يشمل تدابري 

السليمة من اإلفالس، وحامية  اإلنتاجي والعاملني فيه، وال سيام األكرث ضعفاً؛ من خالل حامية الرشكات  القطاع  لدعم حامية 

العامل من فقدان وظائفهم نتيجة تدابري االحتواء خالل الوباء. وهذا يعني أيضاً دعم الدول األعضاء والرشكات يف الدولة لتنويع 

قدرتها التصنيعية وتكييف البنية التحتية ذات الصلة، لضامن الوصول إىل اإلمدادات الحيوية مثل معدات الحامية الشخصية 

)PPEs( واملستحرضات الصيدالنية واألدوية وغريها. ويتّم تنفيذ ذلك من خالل ِحزمة خدمات متكاِملة تشُمل العمل التحليل 

لليونيدو، ودعم السياسات واملعايري، إعداد املُخطَّطات وصياغة الرشاكة.
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لدى اليونيدو، وبصفتها ذراع التنمية الصناعية لألمم املتحدة، 

تجربة فريدة وطويلة األمد كمنصة للتعاون يف قطاع األعامل. 

وبالتايل، تُجري اليونيدو مناقشات مع رشكائها يف قطاع األعامل 

الحكومات عىل  املُحتَملة ملساعدة  املُشرَتَكة  االلتزامات  بشأن 

الجارية. من  املشاريع  لألزمة من خالل  املبارش  األثر  معالجة 

القطاعات  البامج ملساعدة  أُعيَد تجميع بعض  املُنطلَق،  هذا 

القيمة  وسالسل  الخفيفة  الصناعات  يف  سيام  ال  الرئيسية، 

املُختارة لتحويل إنتاجها إىل تصنيع معدات الوقاية الشخصية 

وأغطية  الطبية  واملالبس  البالستيكية  واألحذية  األقنعة  )مثل 

أَِسّة املستشفيات(. وللُميض قدماً، ستسعى اليونيدو جاهدة 

لتوسيع نطاق الرشاكات القائة وبناء رشاكات جديدة يف مجال 

األعامل، ومساعدة الحكومات عىل التعايف من الوباء من خالل 

ما  كُل  ذلك  مبا يف  للجميع،  ُمرِبحة  وُمستدامة،  شاملة  حلول 

.4IR يتعلَّق بباِمج الثورة الصناعية الرابعة أو الـ

ويف هذا السياق، يقوم رشكاء التمويل يف اليونيدو بدور رئييس. 

الِفرَق العاملة  تُشارِك اليونيدو، عىل سبيل املثال، يف ُمختلف 

إليجاد   )DCED( املشاريع2  لتطوير  املانِحة  لّلجنة  التابعة 

تستخدم  التي  النامية  البلدان  لدعم حكومات  ُمبتََكـرة  طُرُق 

ِحزَم املساعدة املُستهَدفة خالل املراحل املختلِفة للوباء.

Donor Committee for Enterprise Development )DCED(  2

كذلك  ُمستِعدة  اليونيدو  فإن  الحكومية،  املطالِب  عىل  وبناًء 

ملساعدة  صة  املُتخصِّ الفنية  والخبة  املساعدة  لتقديم  األمر 

املؤسسات  توِّلها  التي  العمليات  تنفيذ  يف  الوطنيني  نظرائِها 

املالية الدولية والتي تُركِّـز عىل مساعدة االقتصادات والقطاع 

الخاص للتغلُّب عىل التأثري السلبي لـكوفيد-19.

الصحة  منظمة  مع  وفّعال  ناِشط  بشكٍل  اليونيدو  تُشارِك 

العاملية وعدة وكاالت وُمنظَّامٍت أخرى يف صياغة االستجابات 

ع أن يوِّلها »صندوق  املُشرتَكة بني الوكاالت والتي من املُتوقَـّ

العام«  لألمني  التاِبع  واإلنعاش  لإلستجابة  املُتَِّحدة  األمم 

تنفيذ  الفّعال يف  إلتزامه  )COVID-19 MPTF( وسيواصل 

أداة التمويل هذه التي تم إنشاؤها ملدة عامني )حتى نيسان/

أبريل 2022(.

ولضامن قدرة اليونيدو عىل االستجابة بسعة وفعالية لطلبات 

املساعدة يف وقت األزمة هذا، أصبحت املوارد القاِبلة للبمجة 

األعضاء  الدول  من  يُطلَب  مىض.  وقت  أي  من  أهمية  أكرث 

والرشكاء دعم قدرات اليونيدو عىل االستجابة بتمويل َمرِن. كام 

ويِتّم تشجيع املساهامت يف الصناديق االستئامنية املواضيعية 

الغذايئ  لألمن  االستئامين  الصندوق  سيام  وال  للمنظمة، 

والصندوق االستئامين للرشاكة.

ِحزَم متكاملة لتحسني النتائج 
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  اإلستجابة والتكيُّف 

تعمل اليونيدو مع الحكومات وقطاع األعامل وأصحاب املصلحة اآلخرين عىل طول سالسل القيمة لتقييم إمكانات إعادة توجيه 

القدرات التصنيعية نحو إنتاج املعدات الطبيّة الليِّنة، مع تعزيز الحلول املُستهَدفة عب عدد من القطاعات للمساعدة يف االستجابة 

لألزمة. وباإلضافة إىل إعادة تصميم التصنيع، ستعَمل حزمة الخدمات املتكاملة لليونيدو عىل تعزيز الحلول الشاملة املستدامة 

م املستمر من خالل التواصل  الصديقة للبيئة، وال سيام ملساعدة املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة الحجم ودعم التعلُـّ

عن بُعد وطُرُق ُمبتََكـرة. وستوجه اليونيدو مواردها التحليلية لتقديم املشورة لواضعي السياسات يف هذه األوقات العصيبة غري 

ـة كيفية إعادة استخدام القدرات من أجل مرونة أكب، كيفية حامية الرشكات واألشخاص عىل  ـن األسئلة املُلِحَّ املسبوقة. تتضمَّ

املدى القريب واملتوسط، كيفية تويل جهود التعايف، وما هي القطاعات التي يجب أن ُتَنح األولوية عىل املدى القصري واملتوسط 

والطويل، وأخرياً، ما هي السياسات التي ستُسهِّـل اإلستثامرات يف مناخ شديد الخطورة. 

اإلنعاش والتحويل

تعمل اليونيدو مع الحكومات واملؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة الحجم وأصحاب املصلحة عىل طول سالسل القيمة من خالل 

إقرتاح حلول ذكية لقطاعات التصنيع والطاقة والنقل ملساعدتها عىل التعايف والتحول بطريقة شاملة ومستدامة. يف حني أن النطاق 

د، تُشري التقديرات والبيانات األوليّة إىل أن تحدي االنتعاش والتعايف سيكون كبرياً، ال سيام يف  الفعل لإلنكامش االقتصادي غري ُمحدَّ

البلدان النامية. ستُعاين القطاعات الصناعيّة الناشئة يف بعض البُلدان من األزمة بشدة وستفتَـِقـر إىل ِوفرة املال إلعادة تفعيل األنشطة 

ح أن يكون النهوض من األزمة  االقتصادية. وقد يؤدي اإلقصاء االجتامعي من املوارد النادرة إىل تفاقُم الظروف السيئة أصالً. من املُرجَّ

عمليّة طويلة األَمد. يف حني يعتِمد مجتمع التنمية عىل مسارات النمو االقتصادي التحويلية للتعايف بشكل أفضل من األزمة، ستهُدف 

اليونيدو إىل توفري نهج كّل للتنمية الصناعية الشاملة واملستدامة، الـ ISID، واإلتفاق مع الدول األعضاء والرشكاء حول االنتقال 

النظيف واألخرض إىل اقتصادات منخفضة الكربون من خالل ُخطط وحلول التصنيع الدائري من أجل انتعاش اقتصادي مستدام.

رصد النتائج وتقديم التقارير

تستند استجابة اليونيدو إىل نظرية واضحة للتغيري )اليونيدو(، 

الصحية  باألبعاد  ُمتعلِّق  املصلحة  نُظُـم ألصحاب  إطار  ضمن 

ستستخِدم  لكوفيد-19.  االقتصادية  واالجتامعية-  واإلنسانية 

مع  تتامىش  التي  النتائج  مؤرشات  من  مجموعة  اليونيدو 

املتحدة  األمم  وإطار  لليونيدو  املتكامل  واألداء  النتائج  إطار 

بُغية  لكوفيد-19  الفورية  واالقتصادية  االجتامعية  لالستجابة 

م املُحَرز وإثباته. تَـتَـبُّـع التقدُّ

قائة  تكيّفية  إدارة  تطبيق  من  اليونيدو  األمر  هذا  سيُمكِّن 

عىل األدلة، وعملية صنع القرار، إضافًة إىل استخالص الدروس 

م إطار النتائج القوي،  واألفكار لدعم وظائفها األساسية. سيُقدِّ

املساءلة والتقارير والتواصل مع الدول األعضاء ورشكاء التمويل 

للفئات  النتائج كذلك األمر،  تتبُّع  وأصحاب املصلحة. سيكون 

الضعيفة بشكل خاص، أمراً بالغ األهمية لضامن عدم تخلُّف 

أحد عن مواكبة التطورات، مع الرتكيز عىل املؤرشات املصنَّـفة، 

حيث أمكن، حسب الجنس والعمر والوضع االقتصادي.

التقييم والرقابة الداخلية

املتحدة  األمم  فريق  يف  عضو  بصفِتها  اليونيدو،  ستُشارك 

املعني بالتقييم، يف جهود وعمليات التقييم املُشرتَك لإلستجابة 

وستُشارك  كوفيد-19.  ألزمة  الرسمية  اإلمنائية  لِلمساعدة 

االستئامين  املتحدة  األمم  صندوق  تقييم  يف  أيضاً  اليونيدو 

لالستجابة واإلنعاش )صندوق كوفيد -19(. يركِّز هذا التقييم 

املتحدة من أجل  األمم  ُمتَِّسق عىل نطاق منظومة   عىل نهج 

يف  جامعي  بشكل  املتحدة  األمم  مساهمة  كيفية  تقييم  )أ( 

السنة  يف  كوفيد-19  جائحة  عن  الناتجة  التحديات  معالجة 

األوىل من »َعقـد من العمل«، و )ب( توفري تقييم ذي مصداقية 

م واالبتكار واملامرسات الجيِّدة والدروس املُكتََسبة.  حول التقدُّ

استمرارية  ُخطَط  مثل  الرئيسية،  املخاطر  ملجاالت  ودعامً 

لتكنولوجيا  التحتية  البنية  يف  واألمن  والضوابط  األعامل 

املخاطر  إدارة  وظائف  ولتعزيز  والعمليات،  املعلومات 

سية، ينظر فريق الرقابة الداخلية التابع لليونيدو يف طُرٍُق  املؤسَّ

تكيّفية لتحديث التدقيق الداخل والخطط االستشارية.
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إجراءات ملموسة يف إطار االستجابة

  اإلستعداد واالحتواء 

تقييم تأثري تفش الوباء عىل مسارات التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة الوطنية.  •

املساعدة يف إدارة املخاطر الصناعية وصياغة خطط الطوارئ.  •

•  ضامن مرونة سالسل اإلمدادات الغذائية من خالل اإلبالغ عن السياسات والتخطيط للطوارئ عب الرشاكات  مع 
علامء الغذاء والتقنيني.

قة وَمرِنة من خالل  •  تكني الجهات الحكومية والصناعية من مشاركة أفضل املامرسات التي تؤدي إىل استجابة ُمنسَّ
منصات التعاون اإللكرتونية االفرتاضية.

•  إدارة البيانات عىل املستوى املحّل والعاملي واملعلومات املُرتَقبَة من سالسل التوريد، باإلضافة إىل تخمينات السوق 
لقطاعات السيارات واألغذية الزراعية واملنسوجات واملالبس واإللكرتونيات والقطاعات األخرى.

)معدات  الحيوية  القطاعات  اإلنتاج يف  تنويع  الراغبة يف  الرشكات  ل، وتحديد  ُمفصَّ بشكٍل  القيمة  •  تحديد سالسل 
الوقاية الشخصية واملعدات الطبية( ودعم صياغة خطة العمل عىل مستوى الرشكة.

توفري تحليل االستثامر وتتبُِّعـه عب بوابة فرص االستثامر من خالل خرائط نظم املعلومات الجغرافية.  •

•  تبادل وإدارة املعلومات حول مبادرات قطاع األعامل املُبتََكرة وتسهيل إضفاء الطابع الرسمي عىل الرشاكة ملعالجة 
آثار الوباء من خالل املناهج التي يحركها السوق.

  االستجابة والتكيُّف 

توسيع وتطوير وحدات التعلُّم اإللكرتوين لزيادة التواصل االفرتايض )عن بُعد(.  •

دة الجنسيات،  •  الحّد من اآلثار السلبية لعمليات َسحب االستثامرات املحلية من قبل الرشكات التابعة للرشكات املُتعدِّ
.)IPAs( من خالل التعامل مع وكاالت ترويج االستثامر

•  ضامن استمرارية األعامل من خالل العمل مع املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم )MSMEs( عب القطاعات 
وسالسل القيمة بُغية: 

الوصول إىل ِحزم املساعدة املالية لتغطية تكاليف التشغيل.  –  

–  التعريف بإجراءات التوجيه والرقمنة واستخداِمها لتقليل تفاعالت القوى العاملة )مثل مهام املراقبة واإلرشاف   
ومراقبة الجودة ووظائف التخزين والتوزيع(.

اإلنرتنت؛  عب  التعاون  أدوات  املِثال،  سبيل  )عىل  الرقمية  الحلول  اعتامد  خالل  من  األعامل  ابتكار  –  تشجيع    
إعادة تصميم مرافق التصنيع؛ طرق تسليم من خالل الروبوت/الطائرات بدون طيار وحلول الدفع عن بُعد 

للزبائِن املنعزلني(.

تنويع سالسل اإلمداد والتوزيع الغذايئ من خالل أدوات الوصول والتدريب.  –  



  اإلنعاش والتحويل 

وتنفيذ  تخطيط  تُعزِّز  التي  الصلة  ذات  األخرى  والخدمات  االجتامعي-االقتصادي  التشخيص  عب  الحكومات  •  دعم 
ُخطَط النمو االقتصادي والتحوُّل الهيكل.

إنشاء منصات تصنيع للقطاعات الرسمية وغري الرسمية لتحديد أولويات اإلجراءات يف ما يتعلَّق باإلنعاش الصناعي.  •

•  إجراء مراجعات للنظم الغذائية مع الرتكيز عىل املرونة واملصادر املحليّة/اإلقليمية من خالل إعادة هندسة سالسل 
التوريد وأنظمة السوق.

•  مساعدة القطاع غري الرسمي وقطاع املرشوعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة الحجم عىل إحياء األنشطة 
وخلق فرص عمل للنساء والشباب.

•  تكني قطاع التصنيع يف بناء املرونة من خالل إقامة رشاكات حول مبادرات الثورة الصناعية الرابعة )4IR(، مع الرتكيز 
عىل إعادة تأهيل الَعاملة واالستفادة من االستثامرات يف البنية التحتية الرقمية والحلول الصناعية املُبتََكرة.

•  تعزيز مجموعات االبتكار التي تعتِمد تقنيات 4IR ومناذج األعامل الجديدة، ِماّم يؤدي إىل تسيع تطوير املُنتجات/
بروتوكوالت العالج يف قطاع الصيدلة الحيوية والقطاعات الطبية، وتقليل فرتات التجارب السيرية، واستخدام بيانات 

الذكاء االصطناعي والبيانات الكبرية AI/Big لتوقُّع أداء املُنتج.

تعزيز إنتعاش االقتصاد األخرض واإلقتصاد الدائري.  •

تجهيز  بقطاع  يتعلَّق  ما  والضيافة يف  والسياحة  املطاعم  العاِملة يف مجال  الِقوى  تدريب  إعادة  –  املُساهمة يف   
وُمعالجة األغذية.

املُساهمة يف تحديد مصادر املواد الخام املحليّة/اإلقليمية البديلة وتحسني مجموعة املُنتجات.  –  

دة والَصف الصحي للمياه واستخداِمها يف املناطق الريفية التي تواجه تحديات  –  التعريف بحلول الطاقة املتجدِّ  
يف مجال الكهرباء.

وتطبيق  الغذاء،  سالمة  مراقبة  ومعايري  بأنظمة  النظر  إعادة  من خالل  الجودة  عالية  تحتية  بنية  خدمات  •  ضامن 
مامرسات ومعايري النظافة من األلف إىل الياء )أي من املنشأ إىل املُستهلِك(.

)مثل  الشخصية  الوقاية  إنتاج معدات  املختارة نحو  القيمة  الخفيفة وسالسل  للصناعات  التصنيع  •  تحويل عمليات 
األقنعة واألحذية البالستيكية واملالبس الطبية وأغطية أَِسّة املستشفيات(.

مساعدة املستشفيات يف تركيب معّدات إدارة النفايات الطبية وتكامل البوتوكول.  •

ه نحو إنتاج األدوية الجنيسة )أو املُشاِبهة( من خالل تسهيل وتعزيز  •  مساعدة قطاع تصنيع األدوية املحل عىل التوجُّ
الوصول إىل التكنولوجيا واالستثامر.

التحتية  البنية  هيئات  مع  العمل  من خالل  املزيَّفة،  األدوية  ومنع  الوطنية،  الصيدالنية  االختبارات  قدرات  •  زيادة 
للجودة الوطنية.
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