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 تواصلوا معنا

   ــــــةـــــــــــــــــــارة والـتـنـمـيــــــــــجـــــــــدة لـلـتـــــــــم المـتـحــــــــــر األمـــــــمــــؤتمــــ

 اجتماع المائدة المستديرة الوزاري

 30/15-14/ 00،  2021تشرين األول/أكتوبر   7

دعم التحول اإلنتاجي من أجل 

 عالم زيادة القدرة على الصمود في 

 ما بعد الجائحة

 

 الوصف 

( إلى تفاقم مواطن الضـــــــــ   19-وجائحة مرض فيروس كورونا )كوفيدأدى تغير المناخ  

الهيكلية في االقتصـــــــاداي الناميةم وال  ـــــــيما في أقً الللدا  نمواي والدوي الجلناة الصـــــــغيرة الناميةم 

كشـ  قدرتها المحدودة عىى اال ـتجا ة والتكي و وأ ر ي تاتا  األ متا  الحاجة الملحة إلى أ   مما

ــي ــ و ال ـ ــغيرة النامية وميرتا من الللدا  ا ل  واضـ ــاي في أقً الللدا  نمواي والدوي الجلناة الصـ ا ـ

النامية الضـــــ يفة الجهود الرامية إلى  ناد العدرة عىى الصـــــمود في األجً الهواً في وج  الصـــــدماي 

  ت زال العدراي اإلنتاجيةو 

ي ال ـداـد من اللـلدا  و موا اة ذـل،م أدي األ متـا  أاضــــــــــاي إلى فـاادة كليرة في اـلدان ال ـا  ف 

ــلر انلفاض اإلاراداي  ــها عن الوفاد  التلامات  المت لعة  لدمة الدان   ــــ الناميةم حيث عجل   ضــــ

وفـاادة اإلنفـا و وقـد ا ـــــــــتجـاو المجتم  اـلدولي لهـ ا التحـدع ـ  طد  ملـادرة ت لي   ــــــــــداد  ـدمـة 

ــي رة وتركل فعط عىى الداو  الدانو وت ه الملادرة مفيدةم لكن تأثيرتا محدود ألنها تغهي فترة قصــــــ

 الثنائية الر مية وت تثني الللدا  المتو هة الد ًو

ومن ت ا المنهل م  ــيركل اجتماا المائدة الم ــتدارة الو ارع عىى ا ــتكشــاز يثار تلااد 

الدان ال ا  عىى العدراي اإلنتاجية والتحوي الهيكىي في أقً الللدا  نمواي والدوي الجلناة الصــــــــغيرة 

يرتـا من اللـلدا  الـنامـية الضـــــــــ يـفةو و ـــــــــتتـناوي حلـعة النـعا  أاضــــــــــاي ال ــــــــــلً الكفيلة الـنامـية وم

 تح ـــــــــين إدارة الــدان اللــارجي من أجــً تحعي  الهــدفين المتمثلين في التكي  م  تغير المنــاخ 

 والتحوي اإلنتاجيو

https://www.instagram.com/unctad/
https://twitter.com/unctad
http://www.youtube.com/user/UNCTADOnline
http://www.flickr.com/photos/53390373@N06/
https://www.linkedin.com/company/unctad
https://www.facebook.com/UNCTAD
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 اجتماع المائدة المستديرة الوزاري

 المسائل الرئيسية 

 ما تي يثار ارتفاا أعلاد الدان ال ا  اللارجي عىى التحوي اإلنتاجي في االقتصاداي الض يفة؟ -1

دفين المتمثلين في التكي  م  كي  امكن تح ين إدارة الدان اللارجي من أجً تحعي  اله -2

 تغير المناخ والتحوي اإلنتاجي في االقتصاداي النامية؟

ما تي طرائ  التمواً اإلنمائي األ رى التي امكن أ  ت ل  النهوض  العدراي اإلنتاجية والتحوي  -3

 الهيكىي؟

ما ال ع امكن أ  تف ل  الحكوماي والمجتم  الدولي لم اعدة االقتصاداي الض يفة عىى  -4

 وإعادة اللناد من  دي التحوي اإلنتاجي؟ 19-لتصدع لجائحة كوفيدا

 لمشاركون ا

ترد قائمة محدثة  المتكلمين في اجتماا المائدة الم تدارة الو ارع في الن لة اإلنكليزاة من 

 ت ه الم كرةو

 جهة االتصال

 كريس تيرو

 موظ  الشؤو  االقتصاداة

 يا وأقً الللدا  نمواي واللرامج اللاصةش لة أفراع

 األونكتاد

 + 41 22 917 59 31الهات : 

kris.terauds@unctad.org 

kris.terauds@unctad.org

