
 


	رة �����  
 

 حظر

 ����ظر ا���س ���و��ت ھذه ا�
	رة ا������ و ا���ر�را����ل 
��ل ا(�)�رو
��  أو�'&����� %$ و#�"ل ا!� م ا��طو�� أو ا��ذا�� أو

�ش وم 17\00ا	���� �و�و ��26و�ت �ر 2013 
 

��و�ت  19\00ا	���� ا	وا�دة ��د ا	ظ�ر ��و�ت �وورك و ا	���� 
��27�ن وم 2\��00و�ت د	�� و 22\30و �� �و� 2013 

 ��و�ت طو�و
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 رح ا#�را��,��ت �)و��� ذ)�� ��#&�ر # #ل ا����� (+راض ا��
�����ا���ر�ر �
 

 ��ر�ر ا/#�.��ر ا�1���$ �د�و إ�3 ��درات ,د�دة ��1ز�ز ا��,�رة وا/#�.��ر
 

إن �زا�د ھ��
� # #ل ا����� ا�1����� %$ ا��,�رة ا�1����� ��دم �''دان ا�
���� %ر�ً� �ز��دة "�����:�  - �2013ز�ران/�و
�7  �26ف، ,

(ن ا�ر�':� ا��:$ ��ط1�:� ا�#:'? دو��:�ً و���:ول & ��:�  - وا/#�.��رات ا��#:���ةأي �,
$ �در أ)ر �ن ا��)�#ب وا(,ور  -ا����'�" 
��ت أ).ر ���1داً �ن أي و�ت �@3، �#�� ذ)ر ��ر�ر ا/#�.��ر ا�1���$ �1�م �ن �واد  ،��"��
ا�ذي أ�دره  )1(2013&�م إ�3 �
�,�ت 

  ا(و
)��د.
 

�و�د �در ا��وم ا���ر�ر ا��1
ون ��: ا#��"��ر وا	���رة �ن أ�ل ا	����� ا	��	. و�ر)ز ��ر�ر ھذا ا�1:�م �:ورة &��:�، �&�ل ا	%
# # 3'�1
وان "'�ل ا����� ا�1����� �#�
داً إ�3 ا���ر�ر ا�ذي أ�دره ا(و
)��د %$ 	�ر 	�ط/%را�ر �'� وا	����'� ا	��	" �&�'ل ا	%

  ). UNCTAD/PRESS/PR/2013/001ا
ظر (
 

  ا/#�
��,�ت ا�ر"�#�� �'��ر�ر:
 

�''�'ق ا	��%�� �'رة ('�� ����'�ھ �'��'� ا	��	��'ن أن ��'�ھم �&�'ل ا	%
::�ھز . %�:$ ا� �:�':دان ا�
���:�، �#:�م �:�دل ا����:� ا��@:�%� �
�  %$ ا���"� �ن ��30و#ط7 #
 �
�ن ا��	�ر)� %:$  18ا�
��D ا���'$ ا!,���$، ���ر $%$ ا���"� %$ ا�'دان ا����د��. وھ
�ك �راط إ�,�

إن # #ل ا����� ا�1����� �ؤ.ر �F.�راً ا����د��ً ��	:راً %:$ # #ل ا����� ا�1����� و�1د/ت 
�و 
��ب ا��رد �ن ا�
��D ا���'$ ا!,���$، إذ 
�:ن طر�:ق , ،�:���
':دان ا�'� �:#
�� ��,��

�ء ا��درات ا!�':� ا����� ا��@�%� و%رص ا��1ل وا�د&ل. و�د �)ون أ�@�ً �ن ا�و#�"ل ا����� �


	ر ا��)
و�و,�� و�
��� ا����رات، ��� ���K %ر��ً � ر���ء  ��
��ت %$ ا(,ل ا�طو�ل.أ�ور ��
  �#�وى ا��
 

                                                 

ت و ���������M�ل:  *�����ن : +���� ا�و����د ��� �� unctadpress@unctad.org ,417950243+11,  41229175828�ت , ر

aspx.Media/pages/en/org.unctad://http 
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 ً�',� ��طوي �/. �-'�طر أ��� ا	��	�:د �):ون  ا�
:��D ا���':$ ا!,�:��$ . %�#:�ھ�� ھ:ذه ا�# #:ل %:$�د أن ا	��1ر�� (� �&�ل ا	%
�::ن ا�#'#::'� @::"�'�. )�::� أن 
	::ر ا��::دودة إذا  �::�,�

::ت ا���::� ا��::$ �#::�F.ر �::� ا�'::دان �::ن ا����::� ا��@::�%� ا��( �::��

و�و,�::� و�(��

��ً. و�!@:�%� إ�:3 :#
 �:�
3 ��#:� أ
	:ط� ذات ���:� �@:�%� ��د:�ا����رات و�طو�رھ� / ��دث �'��"��ً. وا�'دان ا�
���� �1ر@� (ن �
 ��� -�:وظ��$ �� %:$ ذ�:ك ظ:روف ا��1:ل وا�#: �� وا��:�� ا���
��:ـ�ن وا(�:�ن ا -ذ�ك، �د �)ون و�? اO.�ر ا��"�� وا��F.�رات ا/,���

��::�" و�زا�::د در,::� ا��::F.ر  Qط� "ر�::	
��ً. وھ
::�ك �&::�طر إ@::�%�� �)�::ن %::$ ا���::�/ت ��::ول أ
	::ط� # #::ل ا����::� ا�1����::� إ�::3 أ'::#
���د��ت ا�&�ر,��.  

 
2'��'ن �د �'��'� ا	��	�ً �1'4ن ��ز'ز ا	�1'�ر�� ('� �&�'ل ا	%�ن �/. ا	�/دان أن ��-'ذ -'�راً ا�'�را����):ر �'�:�ً %:$ . و�'��:� أن �و

ا/#::�را��,��ت   �)::���ف و�زا�::� ا�#��#::�ت ا/#::����� ا�را��::� إ�::3 �1ز�::ز # #::ل ا����::� ا�1����::� أو ���#::ن و�#::�وئ ھ::ذه ا��	::�ر)�، و%::$
�1ز�:ز  . و�:د ��:رر 1:ض ا�':دان �:دموذ�ك و%��ً �'���� ا�&��� ):ل ':د و�وا�:ل ا!
�:�ج ا���:و%رة %�:7، ا!
��"�� ا��$ ��ودھ� �'ك ا�# #ل

ه ا��	�ر)� %$ # #ل ا����� ا�1�����؛ ور�� / �)ون ا�&��ر ����:�ً �':دان أ&:رى. وا�وا�:? أن �1ظ:م ا�':دان �	:�رك أ�: ً �:در �:� %:$ ھ:ذ
 أ,زاء ��ددة %���؛ أي أن �1ز�ز ا�# #:ل ��):ن أن �):ون ا
���"�:�ً. و�: وة �':3 ا#��دافو�1ز�ز ا��	�ر)� %$ ا�# #ل ��ط'ب ا�# #ل. 

  .ذ�ك، ��.ل ا��	�ر)� %$ ا�# #ل ,�
�ً وا�داً %�ط �ن ,وا
ب ا/#�را��,�� ا!
��"�� ا�	��'� ا��$ ��1�� ا�'د
 

��ق ا	��%��	 ���� ا	��	ر" �&�ل ا	%-��" �) ���� ��. وا�و�وج إ�3 # #:ل ا����:� ا�1����:� ا��:$ ��:و�3 �
#:���� ا	����ت ا	��
ر ا�وط
��، وھ$�%:$ ا���":� �:ن ���:� ا��,:�رة ا�1����:�، وا#:�U ل �:� ����:7 ا�# #:ل �:ن %:رص ا/ر��:�ء،  80 ��.ل ����:�ً  ا�	ر)�ت 

��� (ا#::��داف ��::�م وأ
	::ط� # #::ل ا����::� �

ظم �	::�ل إد�::�ج # #::ل ا����::� ا�1����::� %::$ #��#::�ت ا��
��::� ا��::::� D::�
��ط'::ب ا�::�ع 
�ل ا��.�ل)، و��#�ر 
�و # #ل ا# 3'��"� �ؤا��� �'�,�رة وا/#�.��ر و�و%�ر ا����)ل ا(#�#�� ا� ز�:�، ا�1�����،  �"�������� ا�1����� 


�ء ا��درات ا!
��,�� %$ ا�	ر)�ت ا���'�� %@ ً �ن �
��� ا����رات %$ �وة ا��1ل ا���'��. و�&��ف ا��&�طر ا�)��
:� %:$ ا��	:�ر)� و
ذل ھذه ا�,�ود $�%$ إط�ر �"$ وا,����$ وإداري ���ن إ�3 ,�
ب �1ز�ز ا��O�ت ا��
ظ���� وا��
��ذ��  %$ # #ل ا����� ا�1����� �#�د


�ء ا��درات �#ب �و��� ا���ر�ر.  و��د�م ا�د�م �'	ر)�ت ا���'�� %$ �,�ل 
 

 و�طرح ا(و
)��د . ث ��درات ��ددة ھ$ )�����$:
  

��''�ت و�ؤ��''�ت ا	��''�رة وا#�''�"��ر •� �ر,�::� . +��::ا��''�ع ��''9 �''8زري ('' �::#��ً �::� �ظ::ل #��#::�ت ا��,::�رة وا/#::�.��ر �
ا�1�,$. و%$ #��ق # #ل ا����� ا�1�����، ��)ن أن ��F$ ھذه ا�#��#�ت X.�ر +�:ر ���:ودة و�)#:��. و�
U:$ أن ��:رص ,�:�ت ��ر�:ر 


��K أدوات ا�#��#� ا�1��� ا��$ �ؤ.ر %$ آن �1�ً، %$ ا/#�.��ر وا��,� $% $
ّF3 ا��'��.:�ل ذ�:ك  - �رة %$ # #ل ا����� ا�1����:� ا�#��#�ت 
�:دراً  �دا�ر ا��,�رة ا��$ �ؤ.ر %$ ا/#�.��ر، و�دا�ر ا/#�.��ر ا��$ �ؤ.ر %$ ا��,�رة. و�!@�%� إ�3 ذ�ك، ��ط'ب # #:ل ا����:� ا�1����:�

 أ)ر �ن ا��1�ون �ن و)�/ت �	,�? ا��,�رة وا/#�.��ر؛
� ا •���/	 ��ُ�رز أھ��� # #ل ا����� ا!�'���� ���� ا��1�ون ا/����دي ا!�'��$. و��)ن أن 	>����إ�رام ا�����ت إ�/ .

��� ا!�'���� إرام ا�����ت �,�ر�� وا#:�.��ر�� إ�'���:� ��)��':� �ر):ز �':3 ��ر�:ر ا��,:�رة وا/#:�.��ر �
�	�ل ا�����ت ا��
��� ا��
�� آ���ت و�ؤ##�ت �	�ر)� ��	,�? ا��,:�رة و�:رو�D ا/#:�.��ر. و��):ن أن و��#�رھ��. و�ن 	Fن ھذه ا/�����ت أن ���ز �'3 إ��

 �:�,��

:�ء ا��:درات ا!:ر ا��:دود �:ن &: ل ا���و�:ل ا��	:�رك �'���):ل ا(#�#:�� و� ����
ا���#:رة �#31 إ�3 إ���:� �):� ت �:
 �# #ل ا����� ا�1�����؛

'ز ا	>'�درات •���	 ����'�طق ��'�دا ���� ً ���:�ً �,:ذب أ
	:ط� # #:ل ا����:� ا�1����:�. وأ�:�ت . ��:ت ا/#:�دا�� �:إ��
:ر ا�وط
�:� وا��:ورد�ن %:$ # #:ل ا����:� �ر ��د�م �زا�:� �'	:ر)�ت �
�طق �,��ز ا���درات �را)ز ھ��� �# #ل ا����� ا�1����� �

���#ؤو��� ا/,������ �'	:ر)�ت وا����):ل ا�1�����. و��)ن أن ��دم ھذه ا��
�طق أ�@�ً &د��ت د�م �و#�1 �',�ود ا��ذو�� %��� ��1'ق 
	:Fن ا���:د�ق وا!: غ، وا�:د�م &�:وص �@:��� ا�#: ��  �:�
ا(#�#��. و��)ن أن �	�ل ا�&د��ت ذات ا��'� ��:د�م ا��#:��دة ا���

 وا���� ا���
���ن و�و%�ر �را%ق إ��دة ا��دو�ر أو �
	Xت ا�ط��� ا�د�'�. 
 



UNCTAD/PRESS/PR/2013/21 
Page 3 

 
�د� $% ��
ر ا�وط� ل ا����� ا��@�%� �7 �دا���ت �'3 "ا����� ا����'�"دور ا�	ر)�ت 

 القيمة المضافة، موزعة حسب المكون، متوسط البلدان النامية لتبادلحصص 

 

 
  .2013:  تقرير االستثمار العاملي، املصدر

 
 
 

 لسالسل القيمة العالميةإنمائي إطار سياساتي 
 

  

 2013:  تقرير االستثمار العاملي، املصدر
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 مسار تدابير سياسات التجارة واالستثمارالسياسات على توحيد جهات تقرير حرص تينبغي أن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2013:  تقرير االستثمار العاملي، املصدر

  

 
  الصناعية  لتتحول إلى اتفاقات إقليمية للتنمية يمكن أن تتطور اتفاقات التجارة واالستثمار اإلقليمية

  سالسل قيمة إقليميةلتشكيل اتفاقات إقليمية للتنمية الصناعية 

 

 2013:  تقرير االستثمار العاملي، املصدر
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 لتتحول إلى مراكز امتياز لألعمال المستدامةيمكن أن تتطور مناطق تجهيز الصادرات 

  "مناطق مستدامة لتجهيز الصادرات"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2013:  تقرير االستثمار العاملي، املصدر
 
 

***  **  *** 


