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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الرابعة والستون

 2017أيلول/سبتمرب  22-11جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 5البند 

 ج العمل لصالح أقل البلدان نموا  مساهمة األونكتاد في تنفيذ برنام
والبلدان التي ارتقت  بناء القدرات اإلنتاجية في أقل البلدان نموا  

 إلى مصاف البلدان المتقدمة: الدروس المستفادة

 اإلنتاجيررة فرري أقررل البلرردان نمرروا   تسررر و وتيرررة التقرردن فرري بنرراء القرردرات  
 وغيرها من االقتصادات النامية الضعيفة

 تنفيذي موجز  
يكتسييين ءنيييار الايييدجاة امهيتاجيييي  أحتيييي  ءالتييي  م راييييو  يييو اقت يييا ي م ييي   وءليييو   

وغريهييييا ميييين ا قت ييييا اة النامييييي    ييييوا  األهييييدامن امه ااييييي  املسييييتدام ، و  سيييييما م أقيييي  البلييييدا  
 الضعيف . ورد  مذك ة املعلوماة األساسي  هذه اجملا ة الي  سييت  إ يلي يا الناياا م ا جتميا 

 وتارتح التوصياة السياساتي  العام .
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يكتسن ءنار الادجاة امهيتاجي  أحتي  ءالت  م راييو  يو اقت يا ي م ي   وءليو  األهيدامن  -1
وغريهيييا مييين ا قت يييا اة الناميييي  الضيييعيف . وقيييد    يييوا  امه ااييي  املسيييتدام ، و  سييييما م أقييي  البليييدا  

كثَّفيييت هيييذه البليييدا  الناميييي  ج و هيييا، عليييي ميييدأ العايييدين املا يييي ، مييين أجييي  ءنيييار الايييدجاة 
مهيتاجيي  عين ي ييو  ميي  هيذه املسيسل  م اسيرتاتيطيااا ومن   ييا امه اايي  الوينيي . و  ضيت هييذه ا

اجل و  عن ءعض اآلثاج امهجياءي ، كما يظ   من جوايب التحسين الي  يي أة عليي األ ار التطياجي 
ا ييي . وغريهييا ميين البلييدا  النامييي  الضييعيف  علييي مييدأ العاييدين امل  ييوا  وا قت ييا ي ألقيي  البلييدا  

ومع ذلك،   تزال هناك ردياة كبرية تعرتض ءنار الايدجاة امهيتاجيي  م هيذه البليدا . ومين هيذه 
التحيدياة ا عتميا  املفيي ى عليي صييا جاة قليلي  مين السييلع األساسيي ، و ييعف الايدجاة املؤسسييي  

اج البداايييي  والبشييي ي  الييي  تتييييل صيييياغ  السياسييياة وتنفييييذها، ويايييم امليييواج  املاليييي ، وأيظمييي  امهيتييي
و يييعف الا يييا  ايفيييا . وم  يييور ميييا تايييدَّل، سيييتقبح  م ي يييدأ  لاييياة الناييياا  الييي  تنميييي  

وغريهييييا ميييين البلييييدا  النامييييي  الضييييعيف  ورييييد  التوصييييياة   ييييوا  الاييييدجاة امهيتاجييييي  م أقيييي  البلييييدا  
 دجاة امهيتاجي .السياساتي  العملي  ال  رتاج يلي ا هذه البلدا  لتس يع وترية التادل م ءنار الا

 األسئلة التي سُتطرح في حلقة النقاش  
 فيما يلن األسئل  ال  ستق  ح م  لا  النااا منالل ا جتما : -2

ميا هين  اليي  تنميي  الاييدجاة امهيتاجيي  م أقي  البلييدا   يوا  وغريهييا مين البلييدا   (أ) 
 النامي  الضعيف ؟

بليدا  الناميي  الضيعيف  تسي يع وتيرية كيف ميكن ألق  البلدا   يوا  وغريهيا مين ال )ب( 
 التادل م ءنار الادجاة امهيتاجي  لبلو  أهدامن التنمي  املستدام ؟

مييا هييو الييدوج الييذي ينبتيين أ  يضيي لع ءييو الا ييا  ايفييا  واجملتمييع املييد  م تنمييي   )ج( 
 الادجاة امهيتاجي ؟

ل م ءنييييار كيييييف ميكيييين للشيييي اكاة امه ااييييي  أ  تسيييي م م تسيييي يع وتييييرية التاييييد ) ( 
 الادجاة امهيتاجي ؟ 

 التوصيات السياساتية  
هنيياك اعييرتامن متزايييد، علييي ال ييعيدين الييوين والييدوق، ءييس  ءنييار الاييدجاة امهيتاجييي  م أقيي   -3

وغريهييا ميين ا قت ييا اة النامييي  الضييعيف  يكتسيين أحتييي  ءالتيي  م  كين ييا ميين رايييو  ييو   ييوا  البلييدا  
سيييتدام . وليييذلك ينبتييين أ  يقنظييي  ير تعزييييز الايييدجاة امهيتاجيييي  م هييييذه اقت يييا ي م ييي   والتنميييي  امل

البلييدا  ءاعتبيياجه اسييرتاتيطي  جايسييي  للن ييوض ءييالنمو ا قت ييا ي ومنلييو فيي   العميي  وا ييد ميين الفايي  
وءليييو  أهيييدامن التنميييي  املسيييتدام . فيييال سيييبي  أميييال ا قت يييا اة ير جفيييع قيييدجاا عليييي النميييو والت يييوج 

هلييذه  ي  ءإ يار م يا ج امهيتياج وقييدجاة منظمين املشياجيع والي واءي امهيتاجيي . ورايايا  ء يوجة مسيتدام  
التاييي ، ينبتيين أ  توجييو  فيي  سياسيياة ا قت ييا  الكليين وا قت ييا  اجلزايين وكييذلك الشيي اكاة امه ااييي  

راييو  الدولي  حنو ءنار الادجاة امهيتاجي  علي ي اإ ا قت يا  لتمكي  البليدا  األ يعف واألفاي  مين
  ءنييار الاييدجاة امهيتاجييي  ينبتيين أ  يكييو   ييوج يرييول هيكليين م اقت ييا ااا. ومنالصيي  الاييول 

 وا سرتاتيطياة امه ااي  وكذلك الش اكاة امه ااي  الدولي . السياساة
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وينبتييين لكويكتيييا  أ  يوسيييع ي ييياإ عمليييو، ءالتعييياو  ميييع وكيييا ة األميييم املتحيييدة ذاة  -4
ال يل  وغريهييا مين املنظميياة الدوليي ، وكييذلك ءييدعم مين البلييدا  املاحني ، ميين منيالل البحيي  عيين 
السب  والوساا  ال  تتيل ي ماج الادجاة امهيتاجيي  م سياسياة واسيرتاتيطياة أقي  البليدا   يوا  

لبلدا  النامي  الضعيف . وينبتن أ  يشم  ذلك ءذل ج يو  متواصيل  مين أجي  قييا  وغريها من ا
 ومااجييي  ويي ومن الاييدجاة امهيتاجييي  ومسييتويااا  ييدمن مسيياعدة البلييدا  م صييياغ  وتنفيييذ سياسييااا

 الويني  املتعلا  ءالتطاجة والتنمي  ال  ت كز علي ءنار الادجاة امهيتاجي .
    


