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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة التجارة والتنمية

 نفياااا تالرتقاااااأ ى اااات   ااخلااااباأ  سااااوس ئاااا   ووئااااا   اجتمااااا  
 ن  لائط  اجملاالت ذات األول ية املتفق عليها يف  رانمج عم

 ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٧و ٦جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 3البند 

ول ياااة ت األاجملااااالت ذاتنفيااا  الرتقااااأ ى ااات   ائااا   ووئاااا   
تاجيااااة القاااا رات ا   :ائااااطن  لاملتفااااق عليهااااا يف  اااارانمج عماااا  

 يةومضاعفة حصة أق  ال ل اس من ًا يف الصادرات العامل

واألها ا  والااا ت املتعلقاة دلقا رات  ائاطن  لحت ني تنفي   رانمج عم    
 لعامليةحصة أق  ال ل اس من اً يف الصادرات ا ا  تاجية ومضاعفة

 مق مة من أما ة األو كتادم كرة   

 تنفيذي موجز  
ما فتئ األونكتاد يقدد  ليدي م موعدوعيام ليةاجد  نا  نداد القددناا اةنتاجيد     قد   

  هددددو   ددددد ةنتاجيدددداالبيددددداا ،ددددوام، األمددددر الددددذي  دف نا تزايددددد اتعدددد ا   ا  ندددداد القدددددناا 
و داا، عيد  النةده البيدني   هدذاملتطيباا الرئيسي  لتةقيق النمو اتقتصادي والتنمي  املستدام

يددددا  هدددددا  التنميدددد  املسددددتدام ئ ويتمثدددد  التةدددددي القددددائ     يفيدددد اةطددددان    تفعيدددد الددددذي لهمأ
 التةيييي لألونكتاد ابلنظر نا الظرو  اخلاص  ألق  البيداا ،وامئ

و غيدددد  التوصدددد  نا توافددددق   الناد  شددددتا يددددب  وويددددائ  التع يدددد   بندددداد القدددددناا  
   قدد  البيددداا ،ددوام، دعددت الدددوناا املتعاقبدد  ملددؤ ر األمدد  املتةددد، ليت ددان، والتنميدد ،  اةنتاجيدد 

نا مزيددد مددن التعمددق   دنايدد  هددذا املوعددوسئ و  هددذا السددياع، طيبددت الدددول األع دداد   
د الدون، التنفيذي  الرا ع  والستني جمليس الت ان، والتنمي  نا األونكتاد  ا ينظ  اجتماعدام ليربدربا

يكددرمل ملناقشدد  يددب  وويددائ  اتنتقدداد ذسددتوف تنفيددذ اجملدداتا  اا األولويدد  "  ددادي السددن  
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، ويرّ ز عي   هدافا وغاايتا املتعيق  ابلقددناا اةنتاجيد  ايطنبولاملتفق عييها    رانمج عم  
 ؛"(١)وم اعف   ص   ق  البيداا ،وام   الصادناا العاملي 

و ُعأددد ا هدددذه املدددذ ر، ملسددداعد، الددددول األع دداد   مدددداوتاائ وهدددي تت دددمن تقييمدددام  
رانمج العمددد   دددينددد    ليتقدددد  ا دددرا مدددن جاندددن  قددد  البيدددداا ،دددوام لددداه الغددداايا واألهددددا  املب

 بنددداد تصدد  ( فيمددا يايددطنبول) ددرانمج عمدد   ٢٠٢٠-٢٠١١لصدداأ  قدد  البيددداا ،ددوام ليعقددد 
ذ ر، إبجيدداا دد املد  وم داعف   صد  هدذه البيددداا   الصدادناا العامليد ئ ولدالقددناا اةنتاجيد

  مددن األيدد ي  ح جمموعدد عددا التةدددايا الدده تواجههددا  قدد  البيددداا ،ددوام    وندداد التنفيددذ، وتطددر 
يد  العامد  ابلسيا لكي يناقشها اجتماس اخلربادئ وهي تقد   ذلك  عا اتيتنتاجاا املتعيقد 

  ددرانمج  لددواند، ن  جدد  لسددني التنفيددذ ذددا يددؤدي نا لقيددق الغدداايا اويددب  امل ددي قدددمام مدد
 ئايطنبولعم  

 

__________ 

 ئ١٠، الفقر، اتيتنتاجاا املتفق عييها 53٠)دا-٦4(، TD/B/EX(64)/2 انظر (١)
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 معل مات أئائية -أوالً  
هندداا اعدد ا  متزايددد  ا  ندداد القدددناا اةنتاجيدد  هددو   ددد املتطيبدداا الرئيسددي  ابلنسددب   -١

ذي يت يد  لعي  النةو ا املستدامني، ألق  البيداا ،وام من  ج  لقيق النمو اتقتصادي والتنمي 
عدد،  يدبا ، ،دوام ل    هدا  التنمي  املستدام ئ و   ني  ا اقتصاداا تيدك البيدداا قدد تشدهد

ن  و تف دي ا  األيدعا منها املكاين غري املتوقع  من ا تشافاا املواند الطبيعيد   و الدزايداا 
 ا  ادن الددل ، نتهدا مدن مصدائيد  الرييد   و غري التعريف  اجلمر ي ،  و الدزايداا   املسداعد، اة،

  األجد   اع النموهذه األمون ليست هلا يوف ص ا ععيف  ابلقدن، عي  املنافس  الفعيي  وآف
ي ميد،، فد ا الشدام  لالطوي ئ ولكي لفز هذه البيدداا التةدول اهليكيدي ولقدق النمدو املسدتدا  و 

 تعزيز قدنااا اةنتاجي   مر عرونيئ 
ريددر  قد  البيدداا ،ددوام تققدد اقد ح األونكتدداد مفهدو  القددناا اةنتاجيدد ، الدواند تعريفدا   و  -٢

املددددواند اةنتاجيدددد ، وقدددددناا تنظددددي  املشدددداني، " وصددددفها  : تنميدددد  القدددددناا اةنتاجيدددد ٢٠٠٦لعددددا  
قددددن،  يدددد مدددا عيددد  ننتددداحت السدددي، واخلددددماا و كندددا مدددن النمدددو  ونوا دددإل اةنتددداحت الددده لددددد معدددام 

 ئ ويوّعح التقرير ما ييي:"(٢)والتطون
هدددو تعبدددري آلدددر عدددن عوامددد  اةنتددداحت: املدددواند الطبيعيددد ،  "املدددواند اةنتاجيددد " ا  ) ( 

 ي ئواملواند البشري ، مواند ن مل املال املالي  واملواند الر يالي  املاد
جمددددال تنظددددي  املشدددداني، تتعيددددق ذهدددداناا املؤيسدددداا ومعانفهددددا   ا القدددددناا   ) ( 

نت اا قاد ذستوف املن واتنتوقدنااا عي  تعب   املواند ليمشاني، اةنتاجي ، واتيتثمان، وات تكا
ملعيشدي ئ ا  األيدر وجوداا ونجيداد األيدواعئ ويُقصدد ابملؤيسداا هندا معناهدا الوايد، الدذي يشدم

لتكنولوجيدد ، االقدددناا اا  قددناا تنظددي  املشدداني، الكفداداا األيايددي  و ويتمثد  العنصددراا املتعيقدد
  دماا واملنافسدلسدي، واخلد يث يتنداول  وهلمدا املعدان  واملهداناا واملعيومداا الروتينيد    ننتداحت ا
 فيها،  ينما تتعيق القدناا التكنولوجي  ابلنهوض ابلكفاداا القائم ئ

فقاا والتةر ددداا  ددني املشددداني، و ددني األندددواس  ا نوا ددإل اةنتدداحت تشدددري نا التددد )حت( 
نظد   وي تعقيدداملربتيف  مدن النشداا اتقتصدادي الده لددب    دبكاا ي يد  اةمددادئ وينطد
ماا مددن ي، واخلددداةنتدداحت عيدد   ا نوا ددإل اةنتدداحت تكددن  ا تتربددذ   ددكاتم عديددد،: تدددفقاا السدد

اةنتاجيددد ؛  املدددواند عدددان ؛ وتددددفقاالددد ل الدددروا إل اخليفيددد  واألماميددد ؛ وتددددفقاا املعيومددداا وامل
ري، و دددني ، والصدددغوالدددروا إل دالددد   دددبكاا اجملموعددداا اةقييميددد ؛ والدددروا إل  دددني الشدددر اا الكبدددري 

 الشر اا ا يي  واألجنبي ئ
وقد ا تسن مفهدو  القددناا اةنتاجيد  اع افدام متزايددام   اهلي داا ا كوميد  الدوليد  و   -3

تةدد، الرا د، ر األمد  امل، الدذي اعتمدده مدؤ ايطنبولو د د  رانمج عم  اخلطا  اة،ائي الدويلئ 
صدفها  ول جمداتا العمد  ، القددن، اةنتاجيد   و ٢٠١١ اين/مدايو  ٢3املعين  ق  البيدداا ،دوام   

 ما ييي: ايطنبول اا األولوي ئ وي  ظ  رانمج عم  

__________ 

)منشددوناا األمدد  املتةددد،،  اةنتاجيدد : تنميدد  القدددناا ٢٠٠٦تقريددر  قدد  البيددداا ،ددوام لعددا  ، ٢٠٠٦األونكتدداد،  (٢)
 نيويونا وجنيف(ئ E.II.D.9 06نق  املبي، 
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،، األمدددر الدددذي يقيدددد تتميدددز اقتصددداداا  قددد  البيدددداا ،دددوام  قددددن، ننتاجيددد   ددددود 
العدائق  نعكس هدذاقدناا عي  اةنتداحت  صدون،  فدؤ، وفعالد ، وعيد  تنويد، اقتصدادااائ ويد
كانيداا  عدعف نم   القيود اةلزامي  املفروع  عي  العرض، ويتمث    هناي  املطا  

 لتنميد انمكداانا و التصدير واةمكانياا اتقتصادي  و دودي  نجياد فدر  العمد  املندتج 
  والتنافسدي    العمييداتجتماعي ئ ومن األمهي  ذكاا  ناد  تي   رج  من القدن، اةنتاجيد
 اتيددتفاد، داا ،ددوام   الزناعدد ، والصددناع  التةويييدد ، واخلدددماا، ن ا مددا  نادا  قدد  البيدد

مواجهدددددد   مددددددن اندددددددماحت   ددددددرب   اتقتصدددددداد العدددددداملي، واايد، قدددددددناا عيدددددد  التكيددددددف  
ةدددول  دددام  ومنصدددف، والق ددداد عيددد  الفقدددر، و دددذا لقيدددق الت الصددددماا، ودعددد  ،دددو

، A/CONF.219/3/Rev.1اهليكيددي، وتوليددد عمالدد   اميدد  ومنت دد  وعمدد  تئددق لي ميدد، )
 (ئ44الفقر، 

وابملثددد ، فددد ا اةعددد ا السيايدددي املعتمدددد   ايدددتعراض منتصدددف املدددد، الشدددام  والرفيددد،  -4
، الددذي ٢٠٢٠-٢٠١١البيددداا ،ددوام ليعقددد  لصدداأ  قدد  ايددطنبولاملسددتوف لتنفيددذ  ددرانمج عمدد  

ددد    نا النمددو اتقتصددادي  ا اايد، القدددن، اةنتاجيدد  تددؤدي"، يقددّر ٢٠١٦ اين/مددايو  ٢٩ اعُتمأ
 ندداد القدددن، و سددتدام  والتنميدد  اتجتماعيدد  الشدداميني لي ميدد،، وهددي  مددر  يددوي لتةقيددق التنميدد  امل

 (ئ١3، الفقر، A/CONF.228/3) "ئعي  التكيف
و  ددددد جميددددس الت ددددان، والتنميدددد ، الددددذي اجتمدددد،   دونتددددا التنفيذيدددد  الرا عدددد  والسددددتني    -5

 مهيددد   كدددني  قددد  البيدددداا ،دددوام مدددن  نددداد قددددنااا اةنتاجيددد ،  غيددد  لويددد  "، ٢٠١٧ دددباا/فرباير 
اقتصدددادااا  نيدددوايّم، ونقددددانها عيددد  امتصدددا  الصددددماا اخلانجيددد ، ولقيدددق ،دددو اقتصدددادي وتنميددد  

 ئ(3)"ابتساس النطاع والشمول واتيتدام ، انس امام م،  هدا  التنمي  املستدام يتسماا 
و  هددذا السددياع، طيبددت الدددول األع دداد   الدددون، التنفيذيدد  الرا عدد  والسددتني ليم يددس  -٦

تنتقدداد ا  وويددائ  يكددرمل ملناقشدد  يددب"نا األونكتدداد  ا يددنظ  اجتماعددام ليربددرباد   ددادي السددن  
ز عيد   هدافدا ، ويرّ دلايدطنبو ذستوف تنفيذ اجملاتا  اا األولوي  املتفق عييهدا    درانمج عمد  

 ؛"اا العاملي  الصادن وغاايتا املتعيق  ابلقدناا اةنتاجي  وم اعف   ص   ق  البيداا ،وام  
زه الث ب ملساعد،  ق  البيدداا ،دوام   وي طي، األونكتاد  عمال هام  عي  نطاع ن ائ -٧

وافددق اصد  دعد   نداد تئ وهدو يو  نداد قددنااا اةنتاجيد  ابلنظدر نا  مهيتهدا ابلنسدب  ليتنميد  املسدتدام 
  نتاجي    تنميدناا اةالناد وتبادل اخلرباا عي  الصعيد ا كومي الدويل فيما يتعيق  دون الق

   ييدددددول/يدددددُتعقد   والسدددددتني جمليدددددس الت دددددان، والتنميددددد  الدددددهتيدددددك البيدددددداائ و  الددددددون، الرا عددددد  
اس ف  شددتا اةيددر ، مددن املتوقدد،  ا يقددد  املشددان وا    يقدد  نقدداو نفيعدد  املسددتو ٢٠١٧ يددبتمرب

أللدرف مسدامهاا ل دعيف  ااابلتقد     ناد القدناا اةنتاجي     ق  البيدداا ،دوام واتقتصداداا 
   األونكتادئ  ا  مان رباد ف  م عن تعزيز العم  الذي تقو وتوصياا قّيم  لتوجيا مداوتا اخل

و  جمددال البةددوب ولييدد  السيايدداا، يواصدد  األونكتدداد، ابةعدداف  نا اقدد اح مفهددو   -8
القدددناا اةنتاجيدد ، لديددد هددذا املفهددو   صددون،  ف دد   غيدد  ترثتددا نا توصددياا   ثددر واقعيدد    
جمددددال السيايدددد  العامدددد   كومدددداا  قدددد  البيددددداا ،ددددوامئ فعيدددد  يددددبي  املثددددال، عقددددد األونكتدددداد   

اجتماعام لتبدادل األفكدان ابيدتربدا  مفهدو  القددناا اةنتاجيد   دني اهلي داا  ٢٠١٧  زيراا/يونيا
__________ 

 ئ4، الفقر، اتيتنتاجاا املتفق عييها 53٠ )د ا-٦4(، TD/B/EX(64)/2 انظر (3)
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التا عددد  ملنظومددد  األمددد  املتةدددد، واملنظمددداا الدوليددد ، ذدددا    لدددك منظمددد  األمددد  املتةدددد، ليتنميددد  
الصددناعي ، وندان، الشددؤوا اتقتصددادي  واتجتماعيدد ، ومر ددز الت ددان، الدوليدد ، والدداد النقدد  اجلددوي 

عدددن عددددد مدددن األ دددادتيني، مدددن  جددد  اايد، صدددق  املفهدددو   ويل، و مانددد  الكومنولدددث، ف ددد م الدددد
 ولسني التعاوا  شتا البةوب  اا الصي ئ

وعي  وجدا اخلصدو ، يشدانا األونكتداد   وعد، مؤ دراا لقيدامل مسدتوايا القددناا  -٩
نددا ينبغددي لألونكتدداد  عيدد  )ه(( ٦5 ئ وتددنو وتيدد  الدو دد  )الفقددر، اةنتاجيدد    البيددداا املربتيفدد

اةنتاجيد   القددناا مواصي  وع، مؤ راا قا ي  ليقيامل  ميام وما يتص  هبا من متغرياا لقيدامل"
و ندددريو  افيكيدددانم   ئ ويظهدددر هدددذا التكييدددف  ي دددام "عيددد  نطددداع اتقتصددداد    قددد  البيدددداا ،دددوام 

 جيددد     ددددعب تا)ا((، واتدددددي  دددا األعمددددال اجلانيددد  لوعدددد، مؤ دددراا القدددددناا اةن٧٦)الفقدددر، 
 األونكتاد املتعيق   فريقيا و ق  البيداا ،وام والربامج اخلاص ئ

ويتمثدددد  العمدددد  األيدددد  الددددذي ي ددددطي،  ددددا األونكتدددداد  شددددتا وعدددد، مؤ ددددراا القدددددناا  -١٠
ئ وحيسدن التقريدر مؤ درام  سديطام نسدبيام (4)تقيي  القدناا اةنتاجي     ق  البيداا ،وام اةنتاجي    

قدددددناا اةنتاجيدددد ، يت ددددمن لددددس ف دددداا مددددن العناصددددر )التةددددول اهليكيددددي، والنقدددد ، لتمثيدددد  ال
وتكنولوجيا املعيوماا واتتصاتا، والطاقد ، وتنميد  القطداس اخلدا (ئ ويسدتند  لدك نا عناصدر 

ئ وتددّل الدددنجاا الناثد  عدن هدذا التةييدد  ايدطنبولالقددناا اةنتاجيد  ا ددد،    ددرانمج عمد  
عي  مواطن الن اح    ناد قدنااا اةنتاجي  ومواطن اتفتقان نا هذه القدناائ   ق  البيداا ،وام 

و عد ايتعراض التقرير، اعتمدا الدول األع اد ايدتنتاجاا متفقدام عييهدا طيبدت فيهدا نا  ماند  
األونكتاد مواصي   عماهلا التةيييي  من  ج  وع، مقاييس لدألداد ومؤ دراا  ددد،  ميدام لقيدامل 

 ئ(5)اةنتاجي  عي  نطاع اتقتصاداا القدناا
وجيري  اليام تويي، نطاع األعمال السا ق   شدتا  قد  البيدداا ،دوام وتطبيقهدا عيد  البيدداا  -١١

مج لواند    راناي  النةو النامي  غري السا يي ئ فعي  يبي  املثال، ليس نطاع القدناا اةنتاجي  ع
ق ح   األصد  مؤ درام ا، الذي ٢٠٠٦البيداا ،وام لعا  تقرير  ق  ابتساس نطاقها    ايطنبولعم  

ملنه يدد  ابمددا يتعيددق يسددتند نا جمموعدد  وايددع  مددن الف دداا واملؤ ددراائ ومددن اتعتبدداناا األلددرف في
ئ املتسدددداوي طريقددد   سددددا  الدددرق  القيايددددي، الدددذي  لددددذ متويدددإل املؤ ددددراا والف ددداا  اا الددددواا

دن مدن ا نفس القدهلوععا  ىت الا  ا الف اا اخلمس ويف ض مؤ ر القدناا اةنتاجي  الذي مت 
 ن غريهائ األمهي ،    ني تكن القول  ا  عا الف اا ينبغي  ا تعط  واانم   رب م

وتكددددن  ا يسدددداعد لسددددني املعيومدددداا عددددن املسددددتوايا ا اليدددد    القدددددناا اةنتاجيدددد   -١٢
ا اة،ائيددد  ودعددد  مسدددادل  واعدددعي السيايددداا عيددد  لديدددد  ولدددوايا املسدددتقب  لوعددد، السيايدددا

صانعي القراناائ ويساعد الرصد   تقيي  اخلياناا اله قد تكوا فيها السياياا السا ق  فعال  
 و غري فعال ، وابلتايل، تكن  ا يدل  عي  السياياا واةجراداا اله ينبغي اتباعهدا  و التربيدي 

ووعدد، املعددايري  نددا تكددن ايتشددفا   عنهددائ ومددن الفوائددد ا تميدد  األلددرف الدده تددن   عددن القيددامل
 عا األفكان الثاقب  من املقانانا  ني البيداائ وتكدن  ا يدوفر التقيدي  الكمدي ملسدتوايا القددن، 

 قدنام من الثق    الوقو  عي  التنمي  القائم  عي   ف   املمانياائ اةنتاجي  لبيداا متعدد،
__________ 

(4) UNCTAD, 2016, Benchmarking Productive Capacities in Least Developed Countries 
 ئ جنيفئUNCTAD/WEB/ALDC/2015/9[ئ تقيي  القدناا اةنتاجي     ق  البيداا ،وام ، ٢٠١٦ األونكتاد،]

 ئ5(، الفقر، ٦٠-)د 5١8، اتيتنتاجاا املتفق عييها TD/B/60/11انظر  (5)
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ةنتاجيد     قد  البيدداا ،دوام معاجلد  ويتطين وع، مؤ ر مفيد وعميي  شتا القدناا ا -١3
عدددد، لددددايا،  دددددام  تدددوافر البيددداانائ وابلنسدددب  ليعديدددد مدددن املؤ دددراا املمكنددد   شدددتا القددددناا 
اةنتاجي ، ت تتوافر البياانا  سهول   و ت تكن اتعتماد عييها،    ثري من هذه البيداائ وهذا 

ليقيدامل، نا  ا تددت  معاجلدد  هدذه املسددتل  مددن لدد ل يشدك  عائقددام  بددريام  مدا   ندداد مؤ ددراا قا يدد  
لسدددني ثددد، البيددداانائ ويددد   اجددد   ي دددام نا نجيددداد تدددوااا منايدددن  دددني يدددول املؤ دددر ونمكانيددد  
تطبيقددددائ فمفهددددو  القدددددناا اةنتاجيدددد  وايدددد، ليغايدددد ، ويتطيددددن القيددددامل الدددددقيق النظددددر   م دددداا 

يتندداول ويدده  الفهدد ، ييددز  لديددد نطاقددا   املتغددرياائ ومدد،  لددك، مددن  جدد  جعدد  املؤ ددر قددا  م ل
 عدد  ق  من   ثر املؤ راا  مهي ئ 

ويقدددد  األونكتددداد  ي دددام مسددداعد، تقنيددد   ددددد، اهلدددد  نا  قددد  البيدددداا ،دددوام   تطدددوير  -١4
 شك  لا  عيد  لسدني القددناا املؤيسدي  والبشدري  عيد   قدنااا اةنتاجي ئ وير ز هذا العم 

 اتي ياا  صددددددون،  ف دددددد  وتنفيددددددذها   جمدددددداتا الت ددددددان، الدوليدددددد ، وعدددددد، السيايدددددداا واتيدددددد
واتيددتثمان، واخلدددماا اليوجسددتي  الت انيدد ، وتعب دد  املددواند ا ييدد ، وندان، الددديوائ ويسدده  عمدد  
األونكتددداد   جمدددال البةدددوب   لسدددني صدددياغ  السيايددداا و نددداد توافدددق الناد عيددد  الصدددعيدين 

  املتصدددي  ابلت دددان، والتنميددد     قددد  البيدددداا ،دددوامئ وتسدددتفيد هدددذه اةقييمدددي والددددويل  شدددتا املسدددائ
البيددداا  ي ددام مددن املشدداني، والددربامج ا دددد، اهلددد    طائفدد  مددن اجملدداتائ فعيدد  يددبي  املثددال، 
يسدداعد األونكتدداد جمموعدد  متددان، مددن  قدد  البيددداا ،ددوام عيدد  اتيددتفاد، مددن اةمكدداانا اة،ائيدد  

اا من ل ل معاجل  القيدود عيد  الطيدن والعدرض الده يواجههدا هدذا القطداسئ ملواند مصائد األي
ووع، األونكتاد  ي ام  تيبام عن ندمداحت الت دان،   السيايداا اة،ائيد  ا ييد     قد  البيدداا ،دوام 
مددن  جدد  تسددربري نمكددداانا الت ددان،  شددك   ف دد  لتعزيدددز التةددول اتجتمدداعي واتقتصدددادي   

األمددر مددن اجلهدداا املابدد  والبيددداا املسددتفيد، واألماندد   ا تبددذل جهددودام نعددافي   البيددداائ ويتطيددن
لت ددمن ايددتمران وايددتدام  املشدداني، والددربامج الراميدد  نا  ندداد القدددناائ وتعتددرب القدددناا املتعيقدد  
 إبمكانيددد  التنبدددؤ ابملدددواند واملتعيقددد  ابمدددت ا امدددا  األمدددون لددددف  قددد  البيدددداا ،دددوام وعدددماا ايدددتمران
وايددتدام   نشددط   ندداد القدددناا ابلغدد  األمهيدد     ندداد القدددناا اةنتاجيدد  وتعزيددز األوددر املوعددوعي 

 واة،ائي هلذه األنشط ئ

الااااا ت املتعلقاااة دلقااا رة و حتقياااق األهااا ا   صااا  تقيااايم التقااا   ا ااار   -اث ياً  
  ائطن  لا  تاجية يف  رانمج عم  

ليتقددد  ا ددرا بددو لقيددق الغدداايا واألهدددا  املتعيقدد  يت دمن هددذا الفصدد  تقييمددام مددوجزام  -١5
ويسددتفيد التقيددي  نا  ددد  بددري مددن منشددون األونكتدداد  ايددطنبولابلقدددن، اةنتاجيدد  لددربانمج عمدد  

، ويستند نا   دب البيداانا املتا د ، اعتبدانام تقيي  القدناا اةنتاجي     ق  البيداا ،وام  ااملعنو 
 يستيز  لديثام قب  اتيتعراض النهائي لتنفيذ  رانمج العم ئ، األمر الذي ٢٠١4من عا  

وت يت دمن  ددرانمج العمد  تعريفددام واعدةام ليقدددن، اةنتاجيد ، نغدد   ا تقسديمها نا يانيدد   -١٦
جمددداتا  اا  ولويددد  يوعدددح املسدددائ  الرئيسدددي  الددده تشدددميها القددددناا اةنتاجيددد ، واملسدددائ  الددده 

من الربانمج، املتعيق ابلقدن، اةنتاجيد   "، لف"  الرا ،، الفرس ليست  ذلكئ ومن مث، ف ا الفص
 ( يقّد  هذا اجملال  ا األولوي ، مث ينظر    ن ع  مواعي،  اا صي ئ 55–44)الفقراا 
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فددددريد  وتم عددددرض األهدددددا  والغدددداايا الرئيسددددي  الدددده تكددددن السددددعي لتةقيقهددددا    ندددداد  -١٧
 القدناا اةنتاجي ، وهي:

ايد،  بددددري،   القيمدددد  امل ددددداف    الصددددناعاا القائمدددد  عيدددد  املدددددواند ن ددددداب ا  ) ( 
 الطبيعي ، م، ني د عناي  لاص  ةجياد فر  العم ؛

تنويد، القدددن، اةنتاجيد  والتصددديري  ا ييدد  مد، ال  يددز عيد  القطاعدداا الديناميدد   ) ( 
  اا القيم  امل اف    الزناع  والصناع  التةوييي  واخلدماا؛

داب اايد،  بدددري،   فدددر  ا صدددول عيددد  لددددماا اتتصددداتا السددديكي  ن ددد )حت( 
 املائدد  ويددول   ١٠٠وال يدديكي  والسددعي لتددوفري فددر  اتيددتفاد، مددن لدددماا اةن نددت  نسددب  

 ؛٢٠٢٠عا  
السدددددعي نا اايد، جممدددددوس اةمدددددداداا مدددددن الطاقددددد  األوليددددد  ليفدددددرد الوا دددددد نا  )د( 

 األلرف؛مستوف مماو  ملستوف الدول النامي  
لقيق اايد،  بري،    ص  الكهرابد املولد، من مصادن الطاق  املت دد، ويول  ()ه 

 ؛٢٠٢٠عا  
تعزيددز القدددناا   جمددال ننتدداحت الطاقدد ، ولاناددا وتوايعهددا هبددد   فالدد  تعمددي   )و( 

 ئ٢٠3٠فر  ا صول عي  الطاق  لي مي، ويول عا  
د،  بددري،   جممددوس  طددوال لطددوا السددكك  فالدد  لقيددق  قدد  البيددداا ،ددوام لددزاي )ا( 

 (ئ45الفقر، ) ٢٠٢٠ا ديدي  والطرقاا املعبد،، والشبكاا البةري  واجلوي  ويول عا  
واملواعددي، األن عدد  الدده تسددتوجن العمدد  والددده جددرف النظددر فيهددا هددي اهليا دد  األيايدددي ؛  -١8

أليايددددي  نا يا دددد  ائ وتشددددري اهلوالطاقدددد ؛ والعيدددد  والتكنولوجيددددا وات تكددددان؛ وتنميدددد  القطدددداس اخلددددا 
لئ  مددا موعددوس واتتصددا اهليا دد  األيايددي  املاديدد ، مثدد  الكهددرابد، والنقدد ، وتكنولوجيددا املعيومدداا
يد  ا صدول عيد  ق إبمكانالطاق  فيتعيق ذستوايا اةنتاحت،  د  تكدن القدول نندا يتعيدق   ثدر مدا يتعيد

ت تكدان التكنولوجيدا واو ر العيد  صدن  ال  يدز   تطدويالطاق  املت دد، واملوووق  وامليسدون، التكيفد ئ وين
 يد  املعنيد  الدهاا الفاععي  ننشاد املؤيساا وتعزيزها، نا جانن تش ي، التعاوا والتآان  ني اجله
تشدددد ي،  خلددددا  عيدددد تشدددانا   ات تكددددان   جمددددايل العيددد  والتكنولوجيددددائ وتنطددددوي تنميدددد  القطددداس ا

 لقطاسئ و هذا ا،في  تذلي  القيود اهليكيي  اله لد من املؤيساا الصغري، واملتويط  و ي
وقد   راا  ق  البيداا ،وام  ي ام من التقد     عا جماتا  نداد القددناا اةنتاجيد ،  -١٩

 ئ(٦)ايطنبولعي  النةو الواند    رانمج عم  
ومدددددداا ومددددددن جمدددددداتا التقددددددد  ا ددددددرا    ندددددداد القدددددددناا اةنتاجيدددددد  لتكنولوجيدددددداا املعي -٢٠

اايد، فددر  "ألجيددا غايدد م وهدددفام  ددددين:  ايددطنبولواتتصدداتا، الددذي يت ددمن  ددرانمج عمدد  
الوصددول نا لدددماا اتتصدداتا السدديكي  وال يدديكي   دنجدد   بددري، والسددعي نا تددوفري نمكانيدد  

)حت((ئ وابةعدداف  45الفقددر، ) "٢٠٢٠  املائدد  ويددول عددا   ١٠٠الوصددول نا اةن نددت  نسددب  
نا  لك،   القس  الفرعي املربصو ليهيا د  األيايي دد تيتدز   قد  البيدداا ،دوام ابددا  عددد مدن 

__________ 

 ئ3٢، الفقر، Corr.1و TD/B/60/8انظر  (٦)
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تطدددوير هيا ددد   يايدددي  "اةجدددراداا املتصدددي   تكنولوجيدددا املعيومددداا واتتصددداتا، ذدددا    لدددك 
، " نددت ئئئ ديثدد  لتكنولوجيددا املعيومدداا واتتصدداتا ونا دد  فددر  الوصددول نا لدددماا اةن

 ندددددددداد وتويددددددددي، املوصددددددددولي  العري دددددددد  النطدددددددداع، والددددددددر إل الشددددددددبكي اةلكدددددددد وين، واملوصددددددددولي  "و
تعزيز الشرا اا  ني القطاس العا  واخلا  من  ج  تنميد  اهليا د  األيايدي  "و ،"اةلك وني  ئئئ

 ئ)ه((-)حت(١-48)الفقر،  "لينق  وتكنولوجيا املعيوماا واتتصاتا وصيانتها وايتدامتها
وتكدددددن تقريدددددن  الددددد   قددددد  البيدددددداا ،دددددوام فيمدددددا يتعيدددددق ابهليا ددددد  األيايدددددي  لتكنولوجيدددددا  -٢١

املعيومدددداا واتتصدددداتا  ث ودددد  مؤ ددددراا: مسددددتربدمو اةن نددددت، وا دددد ا اا اهلواتددددف اخليويدددد  
 ١٠٠ا مولدد ، ولطددوا اهلدداتفئ و مددا هددو متوقدد،، فدد ا نسددب  ا دد ا اا اهلواتددف ا مولدد  لكدد  

الي ، تفوع  كثري نسب  مستربدمي اةن نت  و اخلطدوا اهلاتفيد ئ و ينمدا يبيد   صف  نث  ربو،
املستوف األدىن الصفر  و يق   من الصفر ابلنسب  جلمي، املؤ راا، ف ا  عي  املسدتوايا   درب 

،  اندددت  عيددد  املسدددتوايا الددده  ققتهدددا  قددد  ٢٠١١ كثدددري ابلنسدددب  ليهواتدددف ا مولددد ئ و  عدددا  
 ١٠٠مسددددتربدمام لتن نددددت لكدددد   3٠ ددددربو، مقا دددد   ١٠٠ا دددد ا ام لكدددد   ٩٦ البيددددداا ،ددددوام 
 دددربوئ والواقددد،  ندددا ت حيظددد  يدددوف  يددددين مدددن  قددد   ١٠٠لطدددام هاتفيدددام لكددد   ١٩ دددربو و

 دددربو، نغددد   ندددا لددددن  ١٠٠لطدددوا لكددد   ١٠البيدددداا ،دددوام  شدددبكاا   تددد  تتددديح   ثدددر مدددن 
   لطوا اهلاتف الثا ت ئ اة ان، نا  ا انتشان اهلواتف ا مول  قد قي  من  مهي

ولكي لقق  ق  البيداا ،دوام معيداني الوصدول نا اةن ندت وا د ا اا اهلواتدف ا مولد   -٢٢
، ايدطنبول، ومهدا مدن األهددا  الدواند،    درانمج عمد  ٢٠٢٠  املائ  ويول عدا   ١٠٠ نسب  

يما يتعيدق ابلوصدول  ا معدتا النمو ال ام  ف ٢٠١١يتبني من عميي   سا   جريت   عا  
  املائددد  يدددنوايمئ غدددري  ندددا ينبغدددي مراعدددا،  ا  ٩3,٧نا  ١4,3 نا اةن ندددت  اندددت تتفددداوا مدددن

اةن ندت تكنولوجيددا يدريع  اتنتشددان، ومددن املتصدو ن  ا يكددوا  عدا  قدد  البيددداا ،دوام عيدد  األقدد  
 عي  و ك اتق ا  من  يوغ هذا اهلد ئ

 يدام من  ق  البيداا ،دوام نا لقيدق ،دو  ٢٩ مول ، فسيةتاحت  ما فيما يتعيق ابهلواتف ا -٢3
  املائددد  يدددنوايم )و ع دددها  قددد   مدددن  لدددك(   ا ددد ا اا اهلواتدددف اخليويددد  لبيدددوغ هدددذا  ١٠ نسددب  

 املعيان، وهو هد  واقعي   التكنولوجياا األلرف يريع  التوي،ئ 
ومددن اجملدداتا األلددرف الدده تكددن فيهددا مقانندد   قدد  البيددداا ،ددوام  شددك  نجيددا  مدد، البيددداا  -٢4

املتعيدق ابلطاقد  املت ددد،ئ وتكشدف  ايدطنبولالنامي  اله ليست من هذه الف   هد   رانمج عمد  
ت ددد،   البياانا  ا  ثريام من  ق  البيداا ،وام لديها ابلفع  نسب  عالي  جدام من مصدادن الطاقد  امل

ننتاجهددا مدددن الكهددرابدئ والواقددد،  ا مددا ت يقددد  عددن لسددد  مددن هدددذه البيددداا لدددديها  صددو قددددنها 
  املائد ئ وعد و، عيد   ٩٠  املائ ، ابةعاف  نا  ن ع   يداا  لرف لديها  صو تت اوا  ١٠٠

تويدددإل  لدددك، تتمتددد،  غيبيددد   قددد  البيدددداا ،دددوام، الددده تتدددوافر  يددداانا  شدددتهنا، وصدددو  عيددد  مدددن م
  املائ ئ  لك  ا متويدإل ا صدو  ٢4ا صو غري املرجح ليبيداا النامي  األلرف، البال  نسبتا 

   املائ ئ  53من الطاق  الكهرابئي  املت دد، ابلنسب  ألق  البيداا ،وام،   املقا  ، تبي  نسبتا 
ام تبدذل جهدودام وع و، عي   لدك، لددن اة دان، نا  ا عدد،  يدداا مدن  قد  البيدداا ،دو  -٢5

 بددددري، لبندددداد القدددددناا اةنتاجيدددد ، ونا  انددددت النتددددائج   تعددددر   عدددددئ ويُعددددّد مقدددددان   وايددددتثماناا
عيددد  يدددبي  املثدددال، مؤ دددرام عيددد  اجلهدددود الددده تبدددذهلا هدددذه  اةنفددداع ا كدددومي املربصدددو ليتعيدددي ،

 ا العديدد منهدا البيداا من  ج  اتيدتثمان   تنميد  املهداناا البشدري ئ وممدا يبعدث عيد  التفدا ل 
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و  الواقد،، لظد   خيصو ليتعيي  قدنام من اةنفاع العدا  يفدوع مدا دصصدا  يدداا انميد   لدرفئ
   ١٧  املائدد ( وويدديإل  عيدد  )نسددبتا  ١8 قدد  البيددداا ،ددوام ذتويددإل غددري مددرجح  عيدد  )نسددبتا 

  املائددد ،  ١5 املائددد ( مقاننددد  ذ موعددد  البيدددداا الناميددد  األلدددرف )املتويدددإل غدددري املدددرجح   نسدددب 
  املائ (ئ ويعطي ايتعراض  ق  البيداا ،وام اله تتوفر  شتهنا  يداانا عدن  ١4والوييإل   نسب  

اةنفدداع عيدد  التعيددي  عيدد  مدددف عددد،  عددوا ، انطباعددام  ا  صدد  التعيددي  انتفعددت    ددوايل ويثددي 
 هذه البيداا ل ل ف ، لس   عوا  عي  األق ئ

د  ا را    عدا اجملداتا، مدا االدت  قد  البيدداا ،دوام متربيفد  عدن وعي  الرغ  من التق -٢٦
 البيداا النامي  األلرف   عد، جوانن هام  لبناد القدناا اةنتاجي ئ

واهليا د  األيايدي  مدن اجملدداتا الده تتربيدف فيهددا  قد  البيدداا ،ددوام عدن الر دنئ ويددذ ر  -٢٧
ا له تش  ، فيهااألن ع   اهليا   األيايي  ابعتبانها   د املواعي، الرئيسي  ايطنبول رانمج عم  

ملتصددي  ابلنقدد  ملسددائ  اا قدد  البيددداا ،ددوام و ددر ا ها اة،ددائيوا عيدد  ادددا  نجددراداا،    ددني  ا 
تصددد  هلدددد  املامدنجددد  عدددمن األهددددا  والغددداايا الرئيسدددي  الددده يتعدددني السدددعي لتةقيقهدددائ  مدددا 

لسددددكك اوس  ددددبكاا  فالدددد  لقيددددق  قدددد  البيددددداا ،ددددوام لددددزايد،  بددددري،   جممدددد"ثدددد    ابلنقدددد  فيتم
 ئ )ا((45)الفقر،  "٢٠٢٠ا ديدي  والطرقاا املعب د، والشبكاا البةري  واجلوي ، ويول عا  

ويبّدددني تقيدددي  ُ جدددري ليبيددداانا املتا ددد  عدددن الطدددرع املعب دددد، ولطدددوا السدددكك ا ديديددد   -٢8
إل بيددد  متويددد قددد  البيدددداا ،دددوامئ فمدددن  يدددث نثدددايل  دددبكاا الطدددرع، ي التةددددي الدددذي تواجهدددا

  لكددد  مييدددوا  ددد  3 44٦ ددد  لكددد  مييدددوا نسددم     قددد  البيدددداا ،دددوام، مقا دد    ٢ ١4٧ الكثافدد 
داا فقددإل    يددبع   يددمددن البيددداا الناميدد  الدده ت تنتمددي لتيددك الف دد ئ وت توجددد نت 58نسددم    

تويدإل الدذي    عيد  مدن امل،دواُ الده تتدوافر  يداانا  شدتهنا  ثافد يددام مدن  قد  البيدداا  4١ دني  من
  ققتا البيداا النامي  األلرفئ

وتزداد هذه الف دو، تفاقمدام ألا نسدب  صدغري، فقدإل مدن الطدرع    قد  البيدداا ،دوام معب دد،ئ ويبيد   -٢٩
   املائ ئ  5٦  انميام آلريدام   5٠  املائ ئ ويبي  املتويإل غري املرجح ليطرع املعب د،    ٢٢املتويإل 

وتُعطي البياانا املتعيق   شبكاا السكك ا ديديد     قد  البيدداا ،دوام انطباعدام  دبيهام  -3٠
ئ فيبيد  متويدإل  ثافد   دبكاا (٧)عي  األق  من  يدث الكميد  -ابتنطباس نااد  بكاا الطرع 

سددم ،  ينمددا يبيدد    البيددداا  دد  لكدد  مييددوا ن  ٧٧السددكك ا ديديدد  فيمددا  ددني  قدد  البيددداا ،ددوام 
   لكد  مييدوا نسدم ئ وعيد  يدبي  املقانند   بيدد  داا   السدا ق مددنجام   ١٠٢املتويط  الدل  

 د  مدن لطدوا السدكك   43٧  ف    ق  البيداا ،وام وهو  وتسدواان، تبيد  الكثافد    هدذا البيدد 
 ددد  لكددد  مييدددوا   43٦) ا ديديددد  لكددد  مييدددوا نسدددم ، وتفدددوع  قييددد  مثييتهدددا   جندددو   فريقيدددا

    لك  مييوا نسم (ئ  4٦4نسم ( وت تق   ثريام عن الكثاف  املس ي    اتلاد األونو  )
و  د السب  لقيامل التةدي الذي تواجها  ق  البيدداا ،دوام   م داها، اهليا د  األيايدي   -3١

ال امد  ألقد  البيدداا ،دوام لينق    البيداا النامي  األلرف هو قيامل متويإل معدتا النمو السنوي  
مددن  جدد   يددوغ املسددتوف املعيدداني ليبيددداا الناميدد  األلددرف ويددول التدداني  املسددتهد  لددربانمج عمدد  

ئ وتدد اوح معدددتا النمددو املطيو دد  مددن الطددرع املعبددد،    قدد  البيددداا ،ددوام ٢٠٢٠  عددا   ايددطنبول
  املائد     ٠,5من  ج  موا ب  املستوف ا دايل مدن الطدرع املعبدد،   البيدداا الناميد  األلدرف  دني 

__________ 

 ا ديدي     ق  البيداا ،وامئت توجد  ياانا ميسون، متا   عن نوعي   ي من  بكاا الطرع  و السكك  (٧)
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ققدت و ود    املائد    السدن  )  ثهونيد  الكونغدو الدتقراطيد (ئ وقدد   4٦,4السن  )  نيبدال( و
 يدددام مددن  قدد  البيددداا ،ددوام يددتةتاحت نا اايد، الطددرع املعبددد،  ١١ يددداا ابلفعدد  هددذا املعيددانئ غددري  ا 

  املائدد   5٦.4  املائدد  يددنوايم ) ع ددها  قدد  مددن  لددك( لتةقيددق القيمدد  املرجعيدد  البالغدد   ١٠ نسددب  
ن  يفيد  تطدون نسدب  الطدرع املعبدد، ويول هناي  العقد ا ايلئ ولول ندن،  ياانا الس ي  الزمني  ع

   قدد  البيددداا ،ددوام دوا تكددوين  ي فكددر، عددن اتلاهدداا اجلانيدد ، غددري  ا التةييدد  يشددري مدد،  لددك 
نا  ا مدددن غدددري ا تمددد   ا لقدددق معظددد  تيدددك البيدددداا مسدددتوف مشددداهبام مدددن نسدددب  الطدددرع املعبدددد، 

 ئ٢٠٢٠ ملستوف البيداا املتويط  الدل  ويول عا 
ابلنسددب  خلطددوا السددكك ا ديديدد ، فدد ا متويددإل معدددل النمددو السددنوي الددذي ييددز    مددا -3٢

   ٠.٧ قدد  البيددداا ،ددوام لقيقددا لبيددوغ الكثافدد  املسدد ي    البيددداا الناميدد  األلددرف، فيدد اوح  ددني 
  املائدد   ةددد  قصدد  )ألوغندددا(ئ وقددد  يغددت لسدد   3٠.3املائدد   ةددد  دىن )ليسددنغال( ونسددب  

ئ ونغد  (8)   لك  مييوا نسدم   ١٠١.5 يدام من هذه البيداا ابلفع  معيان  ١٦ يداا من  ص  
 ا البيدداانا تشددري نا  ا  قدد  البيددداا ،ددوام   لددرا يددوف تقددد  عدد ي    تويددي، نطدداع  ددبكاا 
لطوطها ا ديديد  لد ل العقدد املاعدي، يبددو مدن املتص دون  ا يدتمكن نصدف عددد  قد  البيدداا 

، مدددن  يددوغ  ثافدد  تنايدددن مدد، املتويددإل ا دددايل ٢٠٢٠، ويددول عددا  (٩) ون،،ددوام السددت  عشددر املدددذ 
 ليبيداا النامي  اله ليست من  ق  البيداا ،وام،  ريط   ا تبذل جهود مت افر،   هذا الشتائ

ويددد  لدددد هدددا  آلدددر يواجدددا  قدددد  البيدددداا ،دددوام يكمدددن   اهلدددد  املتمثددد    اايد، نثددددايل  -33
ن الفدرد مدن ثايل نصدين  ونمكاني  ا صول عي  الطاق ئ وعي  الرغ  من  ا نمداداا الطاق  األولي

ول مدددن القدددرا العقددد األ نمددداداا الطاقددد  األوليدد    هدددذه البيدددداا قددد الدددا بدددو اتنتفدداس مندددذ  دايددد 
، ٢٠١٢  عدا  طدن مدن مكدافئ الدنفإل ليفدرد  ٠.٢8ا ادي والعشرين، فقد ظد  يتمثد     دوايل 

دف يدبع   يدداا مدن لطنامئ و اا  ١.88ي لنصين الفرد من مكافئ النفإل يبي  مقانن  ذتويإل عامل
نددام مددن مكددافئ ط ٠.٢عددن   قدد  البيددداا ،ددوام نمددداداا نثاليدد  مددن الطاقدد  األوليدد  ليفددرد الوا ددد تقدد 

 نا اتسدداس ُ ددق   طنددام مددن مكددافئ الددنفإلئ وممددا يشددري ٠.3٠الددنفإل،  ينمددا  يدد  متويددإل نصددين الفددرد 
ي ملتويإل العاملا يرس من  نثايل نصين الفرد من نمداداا الطاق  األولي    يرتف،  شك  التباعد  ا
نتي ددد  لدددذلك، ئ و ٢٠١٢-٢٠٠٠ يددددام فقدددإل مدددن  قددد  البيدددداا ،دددوام، عيددد  مددددف الفددد ،  ١5نت   

 ئ ٢٠٢٠عا   ييكوا من الصعن عي  معظ  تيك البيداا  ا تص  نا املعيان املرجعي ويول
صددول عيدد  الطاقدد  نا  صدد  السددكاا الددذين حيصدديوا عيدد  الكهددرابد و صدد  ويشددري ا  -34

السددكاا الددذين حيصدديوا عيدد  الوقددود والتكنولوجيدداا النظيفدد  ألغددراض الطهدديئ وتدد اوح نمكانيدد  
  املائد  )  جندو  السدوداا( ونمكانيد  الوصددول  5 صدول  قد  البيدداا ،دوام عيد  الكهددرابد  دني 

 ئ (١٠)  املائ  34، وتبي  قيمتها املتويط  الكام  تقريبام )   واا(
وتددد اوح  صددد  السدددكاا الدددذين حيصددديوا عيددد  الوقدددود والتكنولوجيددداا النظيفددد  ألغدددراض  -35

  املائددد  ) دددواا(، وتبيددد  قيمتهدددا  ٦8 يدددداا( و ٧  املائددد  ) ٢الطهدددي    قددد  البيدددداا ،دددوام  دددني 
  املائ  فيما يتعيدق  3٩ةني ألق  البيداا ،وام   املائ ئ ويبي  املتويطاا غري املرج ٦.٦املتويط  
__________ 

 البيداا هي جيبويت، واامبيا، والسوداا، ومونيتانيا، ومواامبيقئ (8)
  نن، وثهوني  تنزانيا املتةد،، وجيبويت، واامبيا ، والسنغال، والسوداا، ومونيتانيا، ومواامبيقئ (٩)
كنولوجيداا النظيفد  ألغدراض الطهدي مسدتمد، مدن البياانا املتعيق  إبمكانيد  ا صدول عيد  الكهدرابد والوقدود والت (١٠)

 ( الصادن عن البنك الدويلئ٢٠١4)البياانا لعا   ٢٠١٧مؤ راا التنمي  العاملي  
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  املائ  فيما يتعيق اب صول عي  الوقدود النظيدف والتكنولوجيداا  ١3اب صول عي  الكهرابد و
النظيف  ألغراض الطهيئ ومن الواعح  ا ا صول عي  الطاق    هذه البيداا يتربيف  ثريام عدن 

  املائد  ليةصدول عيد  الكهدرابد  ٩8ا غدري املرجةد  البيداا النامي  األلرف  يدث تبيد  املعددت
   املائ  ليةصول عي  الوقود والتكنولوجياا النظيف  ألغراض الطهي، عي  التوايلئ  8٧و

و مددا هددو متوقدد،، فدد ا مسددتوف ا صددول عيدد  الطاقدد   عيدد    املندداطق ا  ددري  منددا    -3٦
 5٩نداطق ا  دري    ويديإل  قد  البيدداا ،دوام األناي ئ وتبي  نسب  اتيتفاد، من الكهرابد   امل

  املائ    املناطق الريفي ئ والف و،  عيق    ال   صنا  الوقود  ١١  املائ ،  ينما ت تت اوا 
  املائد    املنداطق ا  دري    ويديإل  ١3، لكنها ميةوظد  مد،  لدك: فنسدبتها (١١)غري الصين

 املائ    األناي ئ   ٢.4 ق  البيداا ،وام، مقا   
تددوفري الطاقدد  لي ميدد، ويددول "  عددماا  ايددطنبولويتمثدد  اهلددد  ا ددد د    ددرانمج عمدد   -3٧
لد ل النظدر  )و((ئ ومر،  لرف، تكن فه  التةدي عيد  بدو  ف د  مدن45)الفقر،  "٢٠3٠عا  

ا النظيفدد  يدداكنولوج  معدددتا النمددو ال امدد  لتةقيددق  صددول اجلميدد، عيدد  الكهددرابد والوقددود والت
،دوام  م موعد   ئ ففدي الوقدت ا اعدر، يتعدني عيد   قد  البيدداا٢٠3٠ألغراض الطهي ويدول عدا  

 عدعا  املعددل  3,5 ا لقق معدل اايد،   عدد األ ربا  الدذين حيصديوا عيد  الكهدرابد يبيد  
يد  د ا فدا  عجمدر  ، ن ا  نيدد هلدا لقيدق هدذا اهلدد ئ  مدا٢٠١4و ٢٠٠4الذي  ققتدا  دني عدامي 

مدددن  قددد   يدددداا فقددإلمعدددل تقددددمها ال فددت لينظدددر   الوندد  األلدددري، فمدددن  ددتنا  ا يتددديح ألن عدد   
،  ينمدا تكدن ٢٠3٠يول  يدام لقيق  صول اجلمي، عي  الكهرابد و 4٧البال  عددها  البيداا ،وام 

  ن نصدف  قد ا تفع   لك يبع   يداا  لرف ن ا عاعفت معدل تقدمهائ وييةتاحت مدا يقدر  مد
ذين حيصددديوا عيددد   يددددام، نا اايد، عددددد األ دددربا  الددد 4٧ يددددام مدددن  صددد   ٢١لبيدددداا ،دددوام،  ي ا

 شر،ئ يدام  عام  يزيد عن ع ١١و نمكاني  الوصول    عا   عام  يزيد عي  لس ،
وت تزال  ق  البيداا ،وام  ي ام متربيف   ثريام عن ن ن البيداا النامي  األلدرف مدن  يدث  -38

ا  رانمج عم     ني  و ال العي  والتكنولوجيا وات تكان، وتنمي  القطاس اخلا ئ القدناا   جم
   جمدال العيد  ةنتاجيد ت يت من  هدافام  و غاايا  دد، فيما يتعيق  تنمي  القدناا ا ايطنبول

ثني يبدني  وجدا يث البدا والتكنولوجيا وات تكان، ف ا النظر   النفقاا والقدناا املوجود، من  
 لتفاوا القائم ئ ا

وفيما يتعيق ابةنفاع عي  البةث والتطوير  نسب  من الناتج ا يي اةثايل، تبيد   دىن  -3٩
 ٠.4٧  املائ  )غامبيا(، وتبي   عي   ص  نسب   ٠.٠٢ ص  مس ي     ق  البيداا ،وام نسب  

  املائدد ئ ويبيدد   ٠.٢١    املائدد  )ثهونيدد  الكونغددو الدتقراطيدد (،  ينمددا يبيدد  ويدديإل ا صدد  نسددب
املتويددإل غددري املددرجح  صدد  البةددث والتطددوير مددن الندداتج ا يددي اةثددايل    يددداا انميدد   لددرف 

__________ 

 ندددواس الوقدددود السدددائ  )مثددد  الكريويدددني  واةيثدددانول  و غدددري  لدددك مدددن  ندددواس الوقدددود ‘ ١‘يشدددم  الوقدددود غدددري الصدددين " (١١)
الكهددرابدئ ‘ 3‘ صددنا  الوقددود الغاايدد  )مددن قبيدد  الغدداا الطبيعددي والغدداا النفطددي املسددال والغدداا ا يددوي(، ‘ ٢‘األ يددائي، 

 الكتيدددد  األ يائيدددد  التقييديدددد  )مثدددد  ا طددددن والفةدددد  واملربيفدددداا الزناعيدددد  والددددروب(،‘ ١‘وتشددددم   نددددواس الوقددددود الصدددديب  
ئ " صدنا  الوقدود الصدين األلدرف )مثد  الفةد  والييغنيدت( ‘3‘الكتيد  ا يويد  املعاجلد  )مثد  األقدرا  والقوالدن(؛  ‘٢‘

 ,World Bank, 2013, Sustainable Energy for All: Global Tracking Framework, Vol. 3, Washingtonانظدر 

D.C ،ئ متددددددددددددددداح عيددددددددددددددد  املوقدددددددددددددددhttp://documents.worldbank.org/curated/en/603241469672143906/Global-

tracking-framework (accessed 25 August 2017)ئ 
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  املائدد ؛ وحيظدد   يددداا اوندداا مددن  قدد  البيددداا ،ددوام وصدد  تفددوع تيددك ا صدد ئ ينمددا  ٠.43 نسددب 
ائدد : ولظد  لسدد   يدداا مددن   امل ٠.٢٩تبيد  ا صدد  الويديط    البيددداا الناميد  األلددرف نسدب  

  ق  البيداا ،وام وص  تفوع تيك ا ص ئ 
وهنداا  ددي  آلدر  الدد  البةدث والتطدوير    قدد  البيدداا ،دوام وهددو عددد البدا ثني والفنيددني  -4٠

لكدد   8داا مددن ، تفدداوا عدددد البددا ثني   هددذه البيدد٢٠١٠  جمددال البةددث والتطددويرئ و  عددا  
عدددد  لكدد  مييددوا نسددم (، وتددراوح 34مييددوا  ددربو )واملتويددإل لكدد   384مييددوا  ددربو نا 

ومتويدددددإل لكددددد  مييدددددوا نسدددددم  ) ١4٢لكددددد  مييدددددوا نسدددددم     دىن مسدددددتوايتا و ١١الفنيدددددني  دددددني 
 535أللددرف فهددي لكدد  مييددوا نسددم (ئ  مددا املتويددطاا غددري املرجةدد  ليبيددداا الناميدد  ا 3٠ قدددنه

ث والتطدددوير لكددد  فنيدددام   جمدددال البةددد ١٧5و اب ثدددام   جمدددال البةدددث والتطدددوير لكددد  مييدددوا نسدددم 
، عيد  التدوايل، لكدد  فنيددام  8٠و اب ثدام  3١٦مييدوا نسدم  )مدد، ا فداض املتويدطرنيه  دنجدد   بدري، نا 

 مييوا نسم (ئ 
 ايدطنبولو ما هو ا ال ابلنسب  ليعي  والتكنولوجيا وات تكان، ت يت من  رانمج عم   -4١

مد، عددد،    شدتهناطداس اخلدا ، ولكنددا يشدم  قسدمام فرعيددام  ي  هددا   و غداايا تتعيدق  تنميدد  الق
 د  تعزيدز ) ( اي ةجدراداانجراداا تتربذها  ق  البيداا ،وام و ر ا ها اة،ائيوائ ومدن  دني هدذه ا

ملاليدددددد ، ا ي دددددد  مؤاتيدددددد  لتنميدددددد  القطدددددداس اخلددددددا ، و) ( اايد، فددددددر  ا صددددددول عيدددددد  اخلدددددددماا 
 مبا ر، املر ، لألعمال ا ر،ئ  و)حت(
وايتنادام نا تواي، مرا ز  ق  البيداا ،وام وفقدام ملؤ در البندك الددويل املتعيدق ذددف يدهول   -4٢

مزاولدد  األعمددال الت انيدد ، تنةددو مرا ددز  قدد  البيددداا ،ددوام نا اتبددرا  ابلدداه  يدد  قائمدد  ال تيددنئ 
ئ ومدا ت يقد  )الصومال(، وهي  دىن مرتب    العدا  ١٩٠)نواندا( و 5٦وت اوح هذه املرا ز  ني 

عن لس  عشر  يدام من البيداا العشرين  اا اليوائح التنظيمي  األق  م دم  لألعمدال الت انيد  
، ٩٧هي مدن  قد  البيدداا ،دوامئ وعيد  يدبي  املقانند ، يبيد  متويدإل مرتبد  البيدداا الناميد  األلدرف 

،  يدددداا مدددن  قددد  ئ وعيددد  بدددو   ثدددر نجيا يددد ،   دددراا عدددد٩٩   دددني  ا املرتبددد  الويددديط  هدددي 
البيددداا ،ددوام تقدددمام  بددريام   العقددد املاعدديئ وتُعددّد  الدد  نواندددا   ددهر لر دد  انجةدد ، فقددد  جددرا 
نواندا عد، نص  اا هام  ل ل العقد األول من القرا ا دادي والعشدرين لدزايد، تنميد  القطداس 

ئ (١٢)مددال اةصددد حلقيدداد،  ع "و ددد، معنيددد  ذبا ددر، األعمددال"اخلددا ئ و ددذلك  نشددتا الدولدد  
وهنددداا  يدددداا  لدددرف مدددن  قددد  البيدددداا ،دددوام دفعدددت  ع يددد  اةصددد  اا وتسددديقت يدددي  ال تيدددن 

 تشم   ونوندي، ويرياليوا، وجزن يييماائ 
مؤ دددر البييدددوا ومدددن املؤ دددراا الددده تقدددّي  التمكدددني اتقتصدددادي ليمدددر ،    يدددداا متيفددد   -43

الفدرس املعدين ابلقددناا اةنتاجيد     درانمج عمد   در    دوا و در اهئ ويوجدا الثالث الذي وععتا 
اتهتما  صرا   نا تش ي، مبا ر، املر ، لألعمال ا در،ئ وابل  يدز هكدذا عيد  عناصدر  ايطنبول

 ٢8.٠املؤ دددر الددده تتعامددد  مددد، دعددد  تنظدددي  املشددداني،، تددد اوح الددددنجاا  دددني مسدددتوف  دىن قددددنه 
، البيددداا األقدد  ،ددوام يدد يت نتددائج  قدد  مددن ، وهددو مددا يعددين  ا ثيدد4٢.3ومسددتوف  قصدد  قدددنه 

(ئ 48.٢( و ق  من املتويدإل غدري املدرجح ليبيدداا الناميد  األلدرف )5٠املتويإل   ثي، البيداا )
و ناد عي   لك، ف ا العديد من  قد  البيدداا ،دوام هدي مدن  دني البيدداا األدىن تصدنيفام مدن  يدث 

__________ 

(١٢) World Bank, 2013ئ 
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نيد  مدن  قد  البيدداا ،دوام مرتبد   دني البيدداا العشدر، دع  مبا ر، األعمدال ا در، ليمدر ،، و ققدت يا
ئ وتتدديح ام  يددد ١٢8مددن  صد   ٩8 األدىن، وت يوجدد  يددد مدن  قدد  البيددداا ،دوام   مرتبدد   عيد  مددن

قوانني املرياب غري املتكاف     عدد من  ق  البيدداا ،دوام مثداتم ميمويدام عيد  عدعف الددع  الدذي 
لينسدداد املبا ددراا ليمشدداني،ئ وقددد ليددو ايددتعراض يرجدد، نا تقدمددا تيددك البيددداا  صددف  عامدد  

 يدددام ت  ددنح األ ندداد والبندداا  قوقددام متسدداوي     ٢٦ يددداا مددن  صدد   ١٠نا  ا  ٢٠١٢ عددا 
 وناو  املمتيكاا عن آابئه  هي من  ق  البيداا ،وامئ

 مضاعفة حصة أق  ال ل اس من اً يف الصادرات العاملية -اثلثاً  
ومما يزيد من  د، الصعوابا الده تواجههدا  قد  البيدداا ،دوام    نداد القددناا اةنتاجيد   -44

 ايدددطنبولالتةددددايا الددده تواجههدددا هدددذه اجملموعددد  مدددن البيدددداا   لقيدددق  هددددا   دددرانمج عمددد  
املتعيق  ذ اعف   ص   ق  البيداا ،وام   الصادناا العاملي ، وما يتص  هبا من  هدا    جمال 

ويدد، الصددادناا والتةددول اهليكيدديئ وعيدد  وجددا التةديددد، يتمثدد  اهلددد  الت دداني   م دداعف  تن
، ذددا    لدك تويددي، ٢٠٢٠ صد  صدادناا  قدد  البيدداا ،ددوام مدن الصددادناا العامليد  ويددول عدا  

  املائدد   ٢قاعددد، صددادناا تيددك البيددداائ ومددن  ددتا  لددك  ا يرفدد،  صددتها مددن الصددادناا نا 
 ان، العاملي ئتقريبام من الت 

  ١الشك  
  صادرات ال ضا ع

 )ذ يني دوتناا الوتايا املتةد،(

 
 قاعد،  ياانا ن صاداا األونكتادئ املصدن:

تطدددون صدددادناا  قددد  البيدددداا ،دددوام والعدددا  مقو مددد   ددددوتناا الدددوتايا  ١ويبدددني الشدددك   -45
صددادناا  قدد  البيددداا ،ددوام مددن ئ ويدددّل الشددك  عيدد   ا  صدد  ٢٠٠٠املتةددد، ا اليدد  منددذ عددا  

الصددددادناا العامليدددد  تكددددن  ا تتفدددداوا  سددددبن التغددددرياا   قيمدددد  صددددادناا هددددذه البيددددداا  و   
التطدددون الفعيدددي  صددد  صددددادناا  قددد  البيدددداا ،دددوام مددددن  ٢الصدددادناا العامليددد ئ ويدددرد   الشددددك  
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  ٢الشك  
 ًا من الصادرات العاملية من ال ضا عحصة جمم   صادرات  ضا ع أق  ال ل اس من  

 
 قاعد،  ياانا ن صاداا األونكتادئ املصدن:

   ٠.٦و عددد  ا اادادا  صدد   قدد  البيددداا ،ددوام مددن الصددادناا العامليدد    البدايدد  مددن  -4٦
، وظيددت   تدد   شددك  عددا  ٢٠١٠  املائدد  ويددول عددا   ١.١انتفعددت نا  ٢٠٠٠املائدد    عددا  

،  دددد ا ا صددد    ات فددداض، وتبيددد  ٢٠١4ئ و  عدددا  ٢٠١3 دددىت عدددا  عندددد  لدددك املسدددتوف 
  املائ ئ وي   داغ  آلدر يتصد   تطدون امليدزاا الت داني لتيدك البيدداا، الدذي تددهون  ٠.٩ اليام 

 ئ3،  ما هو مبني   الشك  ٢٠١٠ شك   اد منذ عا  
  3الشك  

  ميزاس ال ضا ع يف أق  ال ل اس من اً 
 لوتايا املتةد،()ذ يني دوتناا ا

 
 قاعد،  ياانا ن صاداا األونكتادئ املصدن:
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  يدني  ٧تراج، امليزاا الت اني لسي،  ق  البيداا ،وام  م موع  من ع ز قدنه  دوايل  -4٧
 ئ٢٠١٦ ييوا دوتن   عا   83نا ع ز قدنه  ٢٠١١دوتن   عا  

وييتطين تويدي،  صد  صدادناا  قد  البيدداا ،دوام لدوتم هيكييدام مسدتمرام   اقتصداداا  -48
ذه البيددداا هددتبددذهلا  هددذه البيددداا، ف دد م عددن اايد،   تنويدد، الصددادناائ و  تسددفر اجلهددود الدده

 لتنوي، صادنااا  ىت الا عن ن راا تقد   بريئ 
يدددداا ،دددوام  م موعددد  متربيفددد   ثدددريام عدددن وفيمدددا يتعيدددق هبدددد  التنويددد،، ت تدددزال  قددد  الب -4٩

البيداا املتقدم  النمدو والبيدداا الناميد  األلدرفئ ويعطدي الدرق  القيايدي ل  يدز الصدادناا السديعي  
هرييدداا( مؤ ددرام عيدد  مدددف التربصددو   اةنتدداحت    قدد  البيددداا ،ددوام  - ) و مؤ ددر هريفينددده 

مددن هددذه البيددداا    (١3) يدددام  48منددا  ا تر يددز (ئ ويتبددني  ١)يزيددد مسددتوف ال  يددز مددن صددفر نا 
) نغددددوت(ئ و دددداا املتويددددإل غددددري املددددرجح  ٠.٩٧و )نيبددددال( ٠.١4 دددداا يدددد اوح  ددددني   ٢٠١١عددددا  

ئ وابملقانندددد ،  يددددد  املتويددددإل غدددددري املددددرجح جلميددددد، اقتصددددداداا ٠.44والويددددديإل  ٠.4٧)املتويددددإل( 
 ئ ٠.3٩رف ، و اا املتويإل غري املرجح ليبيداا النامي  األل٠.3٦ العا 
ومدددن اتلاهددداا املثدددري، ليقيدددق  ا تنويددد، اقتصددداداا  قددد  البيدددداا ،دددوام يدددتقيو عيددد  مدددر  -5٠

 در ابلنسدب  هلدذه ، ت داعفت تقريبدام قيمد  املؤ ٢٠١١و ١٩٩5السننيئ ففي الفد ، مدا  دني عدامي 
وعددد   اجململ  يدددز  البيدددداا  م موعددد ئ ويعدددزف هدددذا اتلددداه  دنجددد   بدددري، نا انتفددداس مسدددتوايا ا

 ١٩٩5  عدددا   ٠,٢5املؤلفددد  مدددن  قددد  البيدددداا ،دددوام    فريقيدددا وهدددايه،  يدددث قفدددز ال  يدددز مدددن 
اجلزنيد   آيديا والبيدداا ئ وظيت قي  املؤ ر ابلنسب  ألق  البيداا ،وام  ٢٠١١  عا   ٠,58 نا

 ئ١٧األق  ،وام   ت  نا  د ما ل ل ف ، السنواا الدد 
وفيمددا يتعيددق ابلتةددول اهليكيددي، الصددون،   ثددر الت طددامئ فمددن املسددي   ددا عيدد  نطدداع وايدد،  -5١

لتةدول اهليكيدي ايدام    ا اايد، القيم  امل داف    الصدناعاا التةويييد  تكدن  ا تكدوا عنصدرام  ا
ل ي دام مدن لد ا حيددب  والتنمي  اتقتصادي  ألي  يدئ وعي  الرغ  من  ا التغيدري اهليكيدي تكدن  

و يل، فددد ا لقطددداس األلويددد  املدددواند نا قطددداس اخلددددماا  و نا  نشدددط   اا قيمددد  م ددداف   عيددد    ا
توايا نتفدداس مسدداملصددنوعاا  اا  مهيدد  لاصدد   سددبن الوظددائف الدده تكددن  ا يولدددها القطدداس، وا

 فرعي ئ طاعاا الاةنتاجي  اله تكن  ا حيفزها، والروا إل الوويق  اله قد توجد  ني الق
وتبني الشواهد صون، متيط  فيمدا يتعيدق و د  قطداس الصدناع  التةويييد     قد  البيدداا  -5٢

يل ا يدي اةثدا ن النداتج،وامئ ففي  ني ا ف ت القيم  امل اف    هذا القطاس ابعتبانها نسب  م
دامئ وظددد   يددد ١٩، فقدددد انتفعدددت   ٢٠١5و ٢٠٠٠ يددددام مدددن هدددذه البيدددداا  دددني عدددامي  ٢٩  
تام  شك  عا ، وام   ،يإل  ص  القيم  امل اف    قطاس الصناعاا التةوييي     ق  البيداا متو 

هدا  قدد   ددئ ومدد،  لددك،  ينمددا ٢٠١5و ٢٠٠٠  املائدد   قييدد   ددني عددامي  ١١فبيدد   قدد  مددن 
  القيمد  امل داف ا    صد البيداا ،وام    فريقيا واجلزن، ف  م عدن هدايه،   املتويدإل ا فاعدا

 ويإلئ صناع  التةوييي ، فقد  هدا  ق  البيداا ،وام   آييا اايد،   املتلي
ومدددن املثدددري ل هتمدددا   ا اتتسددداع النسدددض  صددد  القيمددد  امل ددداف  ليصدددناع  التةويييددد     قددد   -53

البيداا ،وام يتناقا م، ات فاض   البيداا النامي  األلرف )ابيتثناد الصدني(، الده  دهدا ا فاعدام 
__________ 

، ٢٠١٧  يكددن جنددو  السددوداا مت ددمنام   هددذا ا سددا ئ  ددذلك، عقددن نفدد، ايدد  غينيددا اتيددتوائي    عددا   (١3)
  يدامئ 4٧ صبح العدد ا ايل ألقّ  البيداا ،وام 
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  املائدد     ١٦.3نا  ٢٠٠٠  املائد    عددا   ١8.٩متويدإل  صدد  القيمدد  امل داف  ليتصددني، مددن   
ئ وهكدددذا، نغددد   ا  قددد  البيدددداا ،دددوام،  م موعددد ،   لقدددق اايداا  بدددري،    صددد  (١4)٢٠١5آ ان 

 ئالقيم  امل اف  ليصناع  التةوييي ، فقد لنبت ات فاض الذي  هدتا البيداا النامي  األلرف
غدددري  ا متويدددإل  صددد  القيمددد  امل ددداف  ليصدددناع  التةويييددد  مدددا اال  قددد   كثدددري    قددد   -54

املائددد (ئ وابلنظدددر نا  ا    ١٦.3  املائددد ( مندددا   البيدددداا الناميددد  األلدددرف ) ١١البيدددداا ،دددوام )
 تددداحت ناحيصدددنوعاا العديدددد مدددن  قددد  البيدددداا ،دددوام تبدددد  مدددن قاعدددد، متدنيددد ، فددد ا ننتاجهدددا مدددن امل

دددد،  شددددك   يددددرس  كثددددري مددددن ننتدددداحت البيددددداا الناميدددد  األلددددرف ن ا  انددددت ت ا ددددا،  سددددع  نا التوي 
  صو القيم  امل اف  اله تشهدها تيك البيداائ

 االئتنتاجات وآفاق امل تق   -را عاً  
يتبدني  مدن تقيدي  البيداانا  ندا    دني   دراا  قد  البيدداا ،دوام  م موعد   عدا التقددد   -55

اا يدددق ابلقددددن فيمدددا يتع ايدددطنبول عدددا األهددددا  والغددداايا الدددواند،    دددرانمج عمددد  بدددو  يدددوغ 
 فيما يتعيق ذعظ  الغاايائ اةنتاجي ، ف هنا ت تزال متربيف   ثريام 

فاملستوف املتويإل ألق  البيداا ،وام، فيمدا يتعيدق ابهليا د  األيايدي  لينقد ، يقد   ثدريام عدن  -5٦
ال نثددددايل  ، ت يددددز املسددددتوف املتويددددإل الددددذي يشدددداهد   البيددددداا الناميدددد  األلددددرفئ و  جمددددال الطاقدددد
ا الددده ملسددتوايام عددن انمددداداا الطاقدد  األوليدد  وا صددول عيددد  الكهددرابد ليفددرد الوا ددد متربيفدددام  ثددري 

اا اايد،   تكددن هنددلققددت    يددداا انميدد   لددرفئ وتشددري اتلاهدداا السددا ق   ددذلك نا  نددا مددا  
 دددد،   ألهدددا  ا بددري،   اتيددتثماناا، يدديكوا مددن الصددعن عيدد   قدد  البيددداا ،ددوام  ا لقددق ا

كهرومائيدد ، لالطاقدد  ا ئ غددري  نددا نظددرام ل عتمدداد الشددديد   هددذه البيددداا عيدد ايددطنبول ددرانمج عمدد  
ه لققددت   لنسددب  الدافد ا نسددب  توليدد الكهددرابد مدن مصددادن الطاقد  املت دددد، فيهدا تت دداوا ابلفعد  

  فددد  تدددزال  قددد س اخلدددا ،البيدددداا الناميددد  األلدددرفئ  مدددا   جمدددايل العيددد  والتكنولوجيدددا وتنميددد  القطدددا 
 ل ئا املتويط  الد البيداو نيالبيداا ،وام تواجا  ي ام لدايا  بري،   يد الف و، القائم   ينها 

املتمثد    م داعف  نصدين  قد  البيدداا ،دوام  ايدطنبولوفيما يتعيق هبد   درانمج عمد   -5٧
، ٢٠١٦و ٢٠١3امي عدمن الصادناا العاملي ، تعاين هذه البيداا   الواق، من انتكاي ئ فبدني 

قدد نافدق  لدك فداضئ و و ات  هدا  ص   ق  البيداا ،وام   صادناا السي، العاملي  الاهام بد
 ايطنبولج عم  د   رانمالاه بو اايد، تر يز الصادناا، مما يقّوض التقد  ا را بو لقيق ه

 املتمث    اايد، تنوي، الصادناائ 
وت تددددزال  قدددد  البيددددداا ،ددددوام تواجددددا ييسددددي  مددددن التةدددددايا    ندددداد القدددددناا اةنتاجيدددد   -58

 لدولي ئ ا البي   وتشاهرد هذه التةدايا عي  الصعيد الوطين و وم اعف   صتها من الصادناائ 
فعيدد  الصددعيد الددوطين، ت يسددتطي،  ثددري مددن  قدد  البيددداا ،ددوام تعب دد  مددواند  افيدد  لتنفيددذ  -5٩

،  يد  متويدإل الع دز   ٢٠١4مشاني، ن،ائي  هام  من  ج  دع  القددناا اةنتاجيد ئ و  عدا  
  املائددد  مدددن النددداتج ا يدددي اةثدددايلئ و ثدددريام  3.٢ا ،دددوام  م موعددد  املدددواند اخلانجيددد  ألقددد  البيددددا

يتفدددداق   لددددك  سدددبن عددددعف القدددددناا املؤيسدددي  ف دددد م عددددن لددددايا ا و مدددد ئ و   عددددا  مدددا
__________ 

 قاعد،  ياانا ن صاداا األونكتادئ (١4)
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ا دداتا، ت تر ددز ييايدد  التنميدد     قدد  البيددداا ،ددوام  ي ددام ال  يددز الكددا  عيدد  ا اجدد  نا  ندداد 
ا القطاس اخلا  يؤدي دونام  ايام   تنميد  القددناا اةنتاجيد ، فهدو  القدناا اةنتاجي ئ ونغ   

 ثدريام مددا يكدوا مقيدددام   هدذه البيددداا  قواعدد و نظمدد   و يعوقدا غيددا  البي د  القانونيدد  واملؤيسددي  
واهليا د  األيايددي  امل ئمد  الدده  كدن هددذا القطدداس مدن اتادهددانئ ويشدك  اتفتقددان نا املهدداناا 

 صفو  القو، العامي   سبن عد   فاي  فر  التعيي  والتدنين عائقام نعافيامئ  الكافي   
وعيدد  الصددعيد الدددويل، مددا االددت عددد، عوامدد  تعددوع اجلهددود الدده تبددذهلا  قدد  البيددداا ،ددوام  -٦٠

لتنويدد، اقتصددادااا و ندداد القدددناا اةنتاجيدد ئ و   ددني  ا العديددد مددن هددذه البيددداا تسددتفيد مددن 
ل نا  يددددواع التصدددددير الرئيسددددي  املعفددددا، مددددن الريددددو  اجلمر يدددد  وا صددددو، فدددد ا نمكانيدددد  الوصددددو 

 ثريام ما تستثىن من  لكئ وعد و، عيد   لدك،   ي  التصديري  ألق  البيداا ،وام املنت اا  اا األمه
فددد ا قددددناا عيددد  اتيدددتفاد، مدددن هدددذه الفدددر  تقيّددددها   يددداانم قواعدددد املنشدددت املعقدددد، واملتطيبددداا 

ابملثددد ، تواجدددا  قددد  البيدددداا ،دددوام لددددايا مدددن  يدددث  ويددد  التنميددد ئ وعيددد  الدددرغ  مدددن اةدانيددد ئ و 
اتلتزاماا اله تعهد هبا  ع اد جلن  املساعد، اة،ائيد  التا عد  ملنظمد  التعداوا والتنميد    امليدداا 

قددد ا ف ددت اتقتصدادي اب افظدد  عيد  املسدداعد، اة،ائيد  الرييدد  املقدمدد  نا  قد  البيددداا ،دوام، ف
  املائدددددد   ددددددني  ١٢.٢تدددددددفقاا املسدددددداعد، اة،ائيدددددد  الرييدددددد  الصددددددافي  نا تيددددددك البيددددددداا  نسددددددب  

ئ وع و، عي  ٢٠١5و ٢٠١4  املائ   لرف  ني عامي  ٩.٢، و نسب  ٢٠١4و ٢٠١3 عامي
ع دوام   جلندد  املسداعد، اة،ائيدد   ٢٦ ع داد مددن  صد   ٧يدوف  ٢٠١5 لدك،   يقدد    عددا  

  املائ  من انله  القومي اةثايل عي  يبي  املساعد، اة،ائي  الريي  نا  ق   ٠.١5  ثر من 
  املائ ئ وع و، عيد   لدك، ت دصدو يدوف  ٠.٠٩البيداا ،وامئ و ي  املتويإل العا  ما نسبتا 

 نسب  من تدفقاا املعوند  هدذه لددع  القددناا اةنتاجيد ئ و دذلك يواجدا العديدد مدن  قد  البيدداا
،ددوام صددعو     اجتددذا  اتيددتثمان األجنددض املبا ددر الكددا   و اتيددتفاد، مددن التةددوي ا املاليدد  
الشربصدددي ئ وت تدددزال تددددفقاا املسددداعد، املبا دددر، األجنبيددد  والتةدددوي ا املاليددد  نا هدددذه البيدددداا 

 متقيب  وت  ز  دنج   بري،   عدد قيي  من البيداائ 
ا ،دددوام و دددر اد التنميددد   دددذل جهدددود  بدددري، ن ا مدددا  نيدددد لقيدددق ويددديتعني  عيددد   قددد  البيددددا -٦١

األهدا  والغاايا املتصي  ابلقددناا اةنتاجيد  وم داعف   صد   قد  البيدداا ،دوام مدن الصدادناا 
ئ وهددذا يتطيددن نقيدد  نوعيدد    صددن، السيايدداا عيدد  الصددعيد الددوطين ٢٠٢٠العامليدد  ويددول عددا  

ميددد  والشدددر اد الت دددانيني ألقددد  البيدددداا ،دددوامئ غدددري  ندددا لددددن وتعزيدددز الددددع  املقدددد  مدددن  دددر اد التن
اة ان، نا عد  وجود مطدإل  سديإل ومو دد وعداملي لتمكدني  قد  البيدداا ،دوام مدن  نداد القددناا 
اةنتاجيددددد  والتصددددددي ليتةددددددايا اة،ائيددددد  املسدددددتمر، والنا ددددد  ئ وينبغدددددي هلدددددذه البيدددددداا  ا ت ددددد، 

  املنشددت تسددتند نا ظروفهددا اتجتماعيدد  واتقتصددادي  وقاعددد، ييايدداا وايدد اتي ياا ن،ائيدد   ييدد
مواندهددددا وقدددددنااا املؤيسددددي  وظروفهددددا ا ييدددد  اخلاصدددد   وجددددا عددددا ئ وعيدددد  الددددرغ  مددددن ا اجدددد  نا 
يياياا واي اتي ياا لاص   ك   يد، ف ا مهم   ناد القددناا اةنتاجيد     قد  البيدداا ،دوام 

ةددول اهليكيددي، وهددي  ددرا مسددبق ابلدد  األمهيدد  لتةقيددق النمددو تنطددوي عيدد  نمكانيدد   ا تعددزا الت
ددددا السيايدددداا املاليدددد  والنقديدددد   الشددددام  لي ميدددد،ئ و  هددددذا الصدددددد، مددددن األمهيدددد  ذكدددداا  ا توج 
والصدددددناعي  والريفيددددد  واملتعيقددددد  ابهليا ددددد  األيايدددددي  نا تنميددددد  القددددددناا اةنتاجيددددد ئ ويت دددددطي، 

 ويد  اتيدتثمان العدا    ن مل املدال املدادي والبشددري   كومداا  قد  البيدداا ،دوام  ددون  ايد   
عددن طريددق تسددري، اتيددتثمان العددا    اهليا دد  األيايددي  واايد، اةنفدداع عيدد  التعيددي  والتدددنينئ 
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وييتطين القيا   ذلك تعزيدز قددن، ا كومداا عيد  تعب د  اةيدراداا ال دريب  وغريهدا مدن مصدادن 
لانجيدد ئ وعيدد  الصددعيد الددوطين، تكددن القيددا   ددذلك    الدددل  ونداناددا، يددواد  انددت  ييدد   و

البداي  من لد ل تعب د  املدواند ا ييد ، ممدا يسدتتب، تغيدرياا   السيايد  ال دريبي  وندان، ال درائنئ 
وينبغي ألق  البيدداا ،دوام  ا تسدتربد   ي دام تنميد  املشداني، لتةويد  اهليا د  اةنتاجيد  نا  نشدط  

نطوي عي  ننتاحت   ثر مهان، واعتمادام عيد  التكنولوجيدا الكثيفد ، األمدر  اا قيم  م اف   عي  ت
 الذي يؤدي  دونه نا اايد، الدلول اله تكن  ا تغذي الطين ولفز اتيتثمان اجلديدئ 

ولشددر اد  قدد  البيددداا ،ددوام   التنميدد  والت ددان، دون  ايدد   ي ددام   مسدداعد، هددذه البيددداا  -٦٢
نتاجي  وم اعف   صتها من الصادناا العاملي ئ وينبغدي  ا يت داوا هدذا الددع  عي   ناد قدنااا اة

 دود املساعد، اة،ائي  الريي  واملساعد، التقني ، و ا يشم  نق  التكنولوجيا والدناي  الفني ، ف  م 
عددن  ندداد القدددناا التكنولوجيدد  وات تكددان   هددذه البيددداائ وهددذا يسددتدعي لسددني  ميدد  املسدداعد، 

ة،ائي  الريي ، وتوايعهدا عيد  بدو متدوااا  دني القطاعداا اتجتماعيد  واتقتصدادي ، ولسدني فدر  ا
 الوصول نا األيواع، ومواصي   ذل اجلهود لتيسري تدفق اتيتثمان األجنض املبا رئ

 أئئلة مطروحة للنظر فيها   
 تكن النظر   األي ي  التالي  ل ل اجتماس اخلرباد: -٦3

 يدددف تكدددن ألقددد  البيدددداا ،دددوام  ا تعّ ددد   عمييددد  تددددعي  القددددناا اةنتاجيددد ،  ) ( 
 والتةول اهليكيي، وتنوي، الصادناا؟

 يددف تكددن ليشددر اد   التنميدد  والت ددان، دعدد  اجلهددود الدده تبددذهلا  قدد  البيددداا  ) ( 
 ،وام لبناد القدناا اةنتاجي  وم اعف   صتها من الصادناا العاملي ؟

كددن ليت ددان،  ا تقددو   دددون  ف دداا    ندداد القدددناا اةنتاجيدد ، ابلنظددر  يددف ت )حت( 
 نا تدهون امليزاا الت اني؟

ما هي األدوان اله تكدن  ا يؤديهدا  د  مدن ا كومد  والقطداس اخلدا     نداد  )د( 
 القدناا اةنتاجي ؟

    


