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 مءدمة   
يبة و املعين  ذبو ووسبائو المبتقباء يذبتوت تنفيبل اةبالت عات األولُ قد اجتماع اخلرباء  

تشببرين  7و 6سببطنبول يف قصببر األمببم، سنيببف، سويذببرا، يببومي ااملتفبب    ي ببا يف  ببر م   مببو 
 . 2017الثاين/نوفمرب 

 مىجز الر يس -أوتا  
 فتتاحيالليان ات -ألف 

أشببببامب مببببدير شببببعبة أفريقيببببا وأقببببو الب ببببدان منببببواا والببببربام  اخلا ببببة، ابألونكتبببباد، يف  يانبببب   -1
الفتتاحي، إىل أن اجتماع اخلرباء سريكز   ى المبتقاء يذتوت تنفيل جمالني مبن جمبالت األولويبة 

أقببببو نتاجيببببة ومضببببا فة حصببببة املتفبببب    ي ببببا يف  ببببر م   مببببو اسببببطنبول،  ببببا  نبببباء القببببدمبات اإل
، واةبال األريبري  بو أيضباا  ايبة مبن  باايت 2020منواا يف الصبادمبات العامليبة و بول  با   الب دان
  من أ داف التنمية املذتدامة. 17 اهلدف

وأشبببامب املبببدير أيضببباا إىل أن اخلبببربات الوتنيبببة احلديثبببة تببببني أن النمبببو الذبببري ، وإن كبببان  -2
لشبببام ة يف أقبببو الب بببدان منبببواا. وأ ببباف أن أوجببب  م مببباا، ل يكفبببي لتحقيببب  التنميبببة املذبببتدامة وا

التحذبببن البببدائم يف املذبببتوايت املعيشبببية والتقبببد  يف مقيببب  أ بببداف التنميبببة املذبببتدامة وأ بببداف 
 ببر م   مببو اسببطنبول ل  كببن أن تتحقبب  إلا  ببن تريبب  التحببول اهليك ببي والتنويبب  القتصبباد ،  

أ  بببى. وقبببال إن  نببباء القببببدمبات  كبببي يتذبببء إنشببباء فببببر   مبببو وقطا بببات عات قيمبببة مضببببافة
اإلنتاجيببة مكببون مبئيذببي. وأشببامب إىل أن أقببو الب ببدان منببواا املعتمببدة   ببى الذبب   األساسببية تتعببر  
لصبدمات ريامبجيبة وتتذببم أيضباا  قطا بات  مبا يببة  بري مب يببة  بخمة، و بي  وامببو ت كبد احلاجببة 

و ل وميببب ، و ياكبببو إىل تنفيبببل اسبببااتيويات قويبببة لتحقيببب  منبببو اقتصببباد  واسببب  النطبببا  وشبببام
 إنتاجية متنو ة، وأمناط تصني  حمذَّنة يف أقو الب دان منواا. 

، 2020وفيما يتع   يضا فة حصة أقبو الب بدان منبواا يف الصبادمبات العامليبة و بول  با   -3
أشببامب املببدير إىل أن أحببدا البيببا ت تبببني أن  ببل  احلصببة ا فضبب  يف الواقبب . ويثببري علبب  ق قبباا 

وامبدات ا دادت  ايدة كببببرية يف الفببباة نفذببب ا،  بببا أدت إىل  ايدة العوبببز التوبببامب . ريا ببباا ألن الببب
ت والوج ببات، وابإل ببافة إىل علبب ، توا رببو تركببز  ببادمبات أقببو الب ببدان منببواا مببن حيبب  املنتوببا

 ي كد احلاجة إىل التنوي .   ا
ر  البببدمبو  وانطالقببباا مبببن  بببل  اخل فيبببة، أشبببامب املبببدير إىل أن اجتمببباع اخلبببرباء سيذبببتع -4

املذتفادة حىت عل  الوق  من تنفيل  ر م   مو اسبطنبول وسبيحدد التحبدايت األساسبية الب  
تواج  ببا أقببو الب ببدان منببواا وشببركام ا يف التنميببة يف سبببيو تنفيببل جمببالت األولويببة املتفبب    ي ببا يف 

الببب  الذبببو  ببر م   مببو اسببطنبول. وإحببدت املذببائو عات الصببب ة  ببي احلاجببة إىل استكشبباف 
ن فر  احلصول   بى  كن ألقو الب دان منواا أن تعز  من ريالهلا  م ية حشد املوامبد احمل ي ة ومذاِّ

التمويببببو اإلمنببببائي الببببدو ، ويشببببمو علبببب  استكشبببباف سبببببو السببببتفادة يزيببببد مببببن الفعاليببببة مببببن 
الشراكات  ني القطا ني العا  واخلبا . وأشبامب إىل وجبود مبدايت أريبرت تتع ب   تمكبني القطباع 

ضببببافة األ  ببببى، اخلببببا ، واحلصببببول   ببببى التكنولوجيببببا وامل ببببامبات الال مببببة ل نتببببا  ع  القيمببببة امل
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واستكشاف اآلليات الال مة ل مشبامبكة الفعالبة يف سالسبو القيمبة العامليبة وابين فوائبد إمنائيبة مبن 
 ل  الذالسبو، وتشبوي  تبدفقات السبتثمامب األجنبا املباشبر ونقبو التكنولوجيبا إىل أقبو الب بدان 

ذبا   ين با  صبومبة  امبة، منواا. وأشامب إىل مٍد آرير يتع    اتيب أولوايت الذياسات ومقيب  الت
و ببو مببا يعتمببد   ببى بببروف كببو   ببد. وأشببامب املببدير إىل أن األونكتبباد يعكببف   ببى و بب  إتببامب 

 كبببن قياسببب ا، و ببي م شبببرات مبببن شببي ا أن تذبببا د مبا بببي  مل شببرات ملذبببتوت القبببدمبة اإلنتاجيببة
يف التنميبببة  الذياسبببات. ويف اخلتبببا ، أشبببامب املبببدير إىل أ يبببة النظبببر فيمبببا  كبببن أن يفع ببب  الشبببركاء

ملذببا دة أقببو الب ببدان منببواا   ببى حببو أفضببو لتحقيبب   بباايت  ببر م   مببو اسببطنبول، يببا يف علبب  
 فر  مذني شروط دريول أقو الب دان منواا يف األسوا  والتصد  ل حواجز  ري اامركية. 

ابببل  ووابببا   اتراءببباء مسبببتى  انفيببب  اجملببباتت ذات األولىيبببة املتفبببق عليهبببا يف  -ابء 
برانمج عم  ااطنلىل: بناء الءدرات اإلنتاجية ومضاعفة حصة أقب  الللبدان ابىاا 

 يف الصادرات العاملية 
 من جدول األ مال( 3)البند 

  ااتعراض التءدم احملرز يف انفي  وإجناز أهداف برانمج عم  ااطنلىل  
 ر   األمانة، يف اا ذبة  بري الر يبة األوىل، الوةيقبة األساسبية املعنونبة نمذبني تنفيبل  -5

 ببر م   مببو اسببطنبول واأل ببداف والعبباايت املتع قببة ابلقببدمبات اإلنتاجيببة ومضببا فة حصببة أقببو 
(، و بببي وةيقبببة تضبببمن  تقييمببباا ل تقبببد  TD/B/C.I/EM.9/2الب بببدان منبببواا يف الصبببادمبات العامليبببةن )

لببل  أحر تبب  أقببو الب ببدان منببواا حببو مقيبب  أ ببداف و بباايت معينببة يف  ببر م  العمببو لصببا  أقببو ا
) ر م   مبو اسبطنبول(. وأشبامبت إىل أن التوبامبب األريبرية  2020-2011الب دان منواا ل عقد 

يف أقببببو الب بببببدان منبببببواا  يَّنببببب  أن النمبببببو القتصببببباد  وحبببببد  ل يضبببببمن مقيببببب  التنميبببببة املذبببببتدامة 
 ة. فببر م النمببو الكبببري الببل  مقبب  يف أقببو الب ببدان منببواا يف العقببد األول مببن القببرن احلبباد  والشببام

والعشرين، مل تتمكن  ل  الب دان من أن مذن امل شرات البشرية والجتما ية أو أن تزيد  دمبجبة  
 أن كبرية فر  العمو أو القيمة املضافة ل تصني . وأشامبت األمانبة إىل أن أ مبال األونكتباد تببني

النمبببو والتنميبببة املذبببتدامني والشبببام ني ل  كبببن مقيق مبببا إلا  بنببباء أو تنميبببة القبببدمبات اإلنتاجيبببة 
 و بببف ا مكبببو ت أساسبببية ل تحبببول اهليك بببي والتنويببب  القتصببباد . و ينببب  أن األونكتببباد حبببدَّد 

، و بببو أحبببد 2020 بببدف مضبببا فة حصبببة أقبببو الب بببدان منبببواا يف الصبببادمبات العامليبببة و بببول  بببا  
ةالت عات األولوية يف  ر م   مبو اسبطنبول،  و بف  أحبد أ بعب التحبدايت الب  تواج  با ا

،  باحب   وبز وا ب  2010أقو الب دان منواا، ال  تعر   ل فبا  يف  بل  احلصبة منبل  با  
 يف امليزان التوامب  و ايدة تركز الصادمبات. 

مببن و يببر  ببامبة و ببنا ة سببا  ، يف وأتلببف فريبب  احملبباومبين يف اا ذببة  ببري الر يببة األوىل  -6
 بباي و وكبببري مذتشببامبين اقتصبباديني لببرئيس الببو مباء، يف الذببنعالو وموبببف  ببرام  كبببري، يكتببب 
املمثببو الذببامي ألقببو الب ببدان منببواا والب ببدان الناميببة  ببري الذبباح ية والببدول اازمبيببة الصببعرية الناميببةو 

األمم املتحدة اإلمنائيو ومبئيس قذم الب بدان ومبئيس وحدة ختطيط التنمية والنمو الشامو،  رب م  
 عات الحتياجات اخلا ة،   ونة األمم املتحدة القتصادية والجتما ية آلسيا واحمليط اهلادئ. 

وقد أكد احملاومب األول أن أ م مذيلة يف الوق  الرا ن  ي  مان التآ مب والتذبا   بني  -7
 مبو  بر م  يا يف علب  أ بداف التنميبة املذبتدامة و اخلطط الوتنية والربام  والتفاقات الدولية، 
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اسبببطنبول. و بببر  احملببباومب  ر بببة  ببباي ، الببب  التزمببب   تحقيببب  أ بببداف التنميبببة املذبببتدامة وتنفيبببل 
 ببر م   مببو اسببطنبول  و ببف ما جببزءاا ل يتوببزأ مببن إتامب ببا اإلمنببائي الببوتين، ومبب  علبب  ل يببزال 

د مببن اةببالت. وحببدد احملبباومب  ببعف اإلحذببا  أمام ببا شببوط تويببو ينبعببي أن تقطعبب  يف العديبب
ابمل كيببة و ببعف القببدمبات امل سذببية و ببد   ايدة الشببراكات  و ببف ا أكببرب العقبببات أمببا  تقببد  

 الب د حو مقي  أ داف  ر م   مو اسطنبول. 
وس ط احملاومب الثاين الضوء   ى أ ية اتذا   ر م   مو اسطنبول م  الربام  التوامبيبة  -8

يببة الدوليببة األريببرت، مبب  تركيببز ريببا    ببى احلاجببة إىل مب ببط ريطببط العمببو  صببومبة أفضببو واإلمنائ
ية الثمانية و األولعات الت اةيعايري اخلرو  من قائمة أقو الب دان منواا. فالذنعال، مثالا، أدجم  

يف معظببم  2011لببرب م   مببو اسببطنبول يف ريطت ببا اإلمنائيببة الوتنيببة، وأحببر ت تقببدماا منببل  ببا  
ف الببرب م ، يببا يف علبب  األ ببداف عات الصبب ة  عتبببات اخلببرو  مببن القائمببة. وأشببامب احملبباومب أ ببدا

إعا جنحببب  يف  2025إىل أن الذبببنعال  كن بببا اخلبببرو  مبببن قائمبببة أقبببو الب بببدان منبببواا و بببول  بببا  
  الجتما ي. -احملافظة   ى مذتوايهتا الرا نة يف األداء القتصاد  

ى أ ية احلد من مظبا ر الضبعف و نباء القبدمبة   بى التحمبو يف وشدَّد احملاومب الثال     -9
أقبببو الب بببدان منبببواا. ويف  بببلا الصبببدد، أكبببد احملببباومب  بببرومبة  ايدة السبببتثمامب، العبببا  واخلبببا    بببى 
الذواء، ول سيما يف جمالت الطاقة واهلياكو األساسية وتكنولوجيا املع ومات والتصالت. وم  

كال التمويببو ليذبب  ك  ببا مناسبببة اميبب  األ ببرا ، وأن مببن امل ببم علبب  أشببامب احملبباومب إىل أن أشبب
ألقببو الب ببدان منببواا أن تقببياِّم مببا إعا كانبب  تك فببة اسببتثمامب معببني هلببا مببا يربمب ببا مببن حيبب   ائببداهتا 
الجتما يببببة والقتصببببادية. وابإل ببببافة إىل علبببب ، أكببببد احملبببباومب احلاجببببة إىل مذببببني قببببدمبات أقببببو 

 مبة الضرائب وتطوير املشامبي  والتفاو  م  املذتثمرين. الب دان منواا يف جمالت إدا
وأشبامب احملباومب الرا ب ، مبن واقب  جممو بة متبامبة مبن امل شبرات، إىل إحبرا  تقبد  كببري حببىت  -10

علب  الوقب  يف تنفيبل  بر م   مببو إسبطنبول.  بري أن التقبد  تفبباوت فيمبا  بني جمبالت األولويببة 
اومب إن أقبو الب بدان منبواا جممو بة  بري متوانذبة، األمبر البل  الثمانية وفيما  بني الب بدان. وقبال احملب

ي كد احلاجة إىل النظبر إىل أ عبد مبن متوسبطات اةمو بات، والنظبر إىل التقيبيم اخلبا   كبو   بد 
  ببى حببدة. وشببدَّد احملبباومب   ببى أن اإلجنببا ات البب  حققت ببا أقببو الب ببدان منببواا  شببة، و  ببى وجببود 

جبب   ذبببب امبتفبباع معببدل النمببو الذببكاين، واأل مببات الذياسببية مبباتر شببديدة تنببلمب وببدوا ترا
 واألمنية املذتمرة، وامبتفاع مذتوت  د  املذاواة. 

وسبب َّط احملبباومب اخلببامس الضببوء   ببى أن أقببو الب ببدان منببواا يف منطقببة آسببيا واحملببيط اهلببادئ  -11
ومببن حيب  اخلصببائ  متنو بة مببن حيب  مب ببيد ا مبن املببوامبد، يبا في ببا املبوامبد البشببرية والطبيعيبة، 

الد عرافيببة وامل سذببات والتقببد  احملببر  حببو مقيبب  األ ببداف. وأشببامب احملبباومب إىل أنبب  ينبعببي  نببب 
الن   الل  يناسبب ييب  احلبالت، وأن التنبوع يذبت ز  مواج بة التحبدايت اخلا بة  كبو   بد يف 

مب النتبا   شكو ريبا  إىل إتامب من الد م الدو  املتكامو املقد  ألقو الب دان منواا. ولف  احملاو 
مشبببك ة  بببد  وجبببود  ياكبببو أساسبببية وإىل الحتياجبببات املاليبببة الكببببرية يف  بببلا الصبببددو وتشبببري 
التقديرات إىل أن األموال الال مة إلقامة  ياكو أساسية جديدة وتوسي  نطا  اهلياكبو األساسبية 

ات  احمل ي اإليا  يف الذنة حىت يف املائة من الن 10.7القائمة و يانت ا يف أقو الب دان منواا تب غ 
. وفيمببا يتع بب  ابخلببرو  مببن القائمببة، شببدَّد احملبباومب   ببى أن أقببو الب ببدان منببواا  ببب أن 2030 با  
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 ر  تقييماا وا بحاا لتكباليف ومنباف  اخلبرو  مبن القائمبة، أو ملبزااي  ومذباوئ ، و  بى أن التبدا ري 
  طريقة تدمب ية  كن التنب  هبا.  احملددة لد م أقو الب دان منواا ينبعي إلعام ا

ت األولويببة اخلا بببة  بببرب م  ومبكببزت املناقشبببة التاليببة   بببى وسبببائو مقيبب  تقبببد  يف جمبببال -12
سبببطنبول. وشبببدد منبببدوب   بببى أ يبببة مديبببد أفضبببو املمامبسبببات فيمبببا يتع ببب  ابلحتفبببا   مبببو ا

. وأشبامب منبدوب آريبر جمبدداا ابمل امبات وهتيئة  يئة تشو   قاء أ حاب امل امبات احمل يني يف الب بد
إىل  ببرومبة مقيبب  مزيببد مببن التذببا  فيمببا  ببني اخلطببط اإلمنائيببة الوتنيببة وريطببة التنميببة الدوليببة، 
وشببدَّد أيضبباا   ببى أ يببة إ ببادة ال تبببامب ملف ببو  الذياسببة الصببنا ية الببل  مل  بب  منببل   ببد  عيببد 

إىل وجود سياسة  نا ية فعالبة،   تواف   ا  يف اآلمباء. وس اط  ضعة مندو ني الضوء   ى احلاجة
وأكببدوا أ يببة أنشببطة التصببني  مببن حيبب  تببوفري فببر   مببو وتنميببة امل ببامبات وآاثمب ببا املضببا ِّفة. 
وا اف حماومب أب ية قطاع التصني  يف معظم أقو الب دان منبواا، ولكنب  أشبامب إىل أن  عبب الب بدان 

وير أنشبطة التصبني . وأشبامب احملباومب يعاين مبن أسبوا   بعرية ومبوامبد حمبدودة تق بو قبدمبهتا   بى تطب
إىل وجود تواف  واس  النطا  يف اآلمباء   ى أن أقو الب دان منواا أحر ت تقدماا يف  عب اةالت 

اإلنتاجيبة  ولكن لبيس  شبين العديبد مبن امل شبرات األساسبية. وأكبدت املناقشبة أن  نباء القبدمبات
اف التنميبببة، وأن تببوافر البيبببا ت ومصبببداقيت ا أمببر ابلبببغ األ يبببة يف أقببو الب بببدان منبببواا لتحقيبب  أ بببد

 امببو أساسببي يف مذببا دة أقببو الب ببدان منببواا   ببى إجببراء تقيببيم كمببي ملذببتوايت قببدمباهتا اإلنتاجيببة  
كببي  كببن مديببد اإلجنببا ات ونقبباط القببوة ونقبباط الضببعف واألولببوايت األكثببر إحلاحبباا، وكببلل  

 . و   وتنفيل سياسات واسااتيويات ملواج ة التحدايت

 اءىية الءدرات اإلنتاجية لتحءيق التحىل والتنمية  
أتلببببف فريبببب  احملبببباومبين يف اا ذببببة  ببببري الر يببببة الثانيببببة مببببن مبئببببيس فببببرع التوببببامبة والفقببببر،  -13

ابألونكتبببادو وأسبببتاع يف جامعبببة كومب وتينذبببي يف مدمبيبببدو ومنذببب   بببر م  التكنولوجيبببا والتحبببول 
ومببدير شبب ون املعرفببة والبتع م، ي سذببة  نبباء القببدمبات  اهليك بي والوبببائف، ينظمببة العمببو الدوليبةو

األفريقيببببةو ومذتشببببامب  ببببامب ، أبمانببببة الكومنولبببب و وشببببري  م سببببس يف شببببركة نتببببامب  إنذببببايتس 
(Ntare Insights)  ندا.او  ر  

وحبببداد احملببباومب األول تبببريقتني لتحذبببني القبببدمبات اإلنتاجيبببة،  بببا  ايدة  تببب  املنتوبببات  -14
الرا نببة وإنتببا  منتوببات جديببدة أكثببر تطببومباا، و ببو مببا يشببمو التنويبب . وأكببد احملبباومب أنبب  مب ببم أن 
اهلدف   ى األجو املتوسط إىل الطويو ينبعي أن يكبون  نباء قبدمبات جديبدة، فبرتن الاكيبز ينبعبي 

يف األجببو القصببري   ببى كيفيببة احملافظببة   ببى القببدمبات الرا نببة والسببتفادة من ببا، مبب   أن ينصببب
توجي  اا ود أساساا حو اةالت ال  من املمكن أن تتحق  في با مكاسبب سبريعة. ومب  علب ، 
أشامب احملباومب إىل أن أ  اقتصباد مبن املمكبن أن يعايب  نبوع ريباتت مبن التعبري اهليك بي، البل  قبد 

مذتوايت منخفضة مبن تنميبة القبدمبات اإلنتاجيبة. وأشبامب احملباومب أيضباا إىل وجبود قبدمب يتزامن م  
وافببر مببن األفكببامب واألتببر  شببين كيفيببة تنميببة القببدمبات اإلنتاجيببة، ولكببن ينبعببي تببوفري مزيببد مببن 

 املع ومات  شين كيفية تفعيو  ل  امل امبات  صومبة  م ية   ى مذتوت الب د. 
مذيلة املعونة من أجو التوبامبة، وكيبف  كبن أن تبد م  بل  املعونبة وتناول احملاومب الثاين  -15

ما  يف نظببا  التوببامبة العامليببة القببدمبات اإلنتاجيببة والتصببديرية يف أقببو الب ببدان منببواا. وقببال إن النببد
يعتمد   ى  ناء القدمبات التنافذية واإلنتاجية فحذب، وإمنا أيضاا و دمبجة متزايدة   ى ما إعا   ل
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لب بببدان تق بببي  احلبببواجز التوامبيبببة داريبببو احلبببدود واحلبببواجز احلدوديبببة. وأ ببباف أن كبببان يقبببدومب ا
املعونة من أجو التوامبة هتدف إىل د م الب دان املفتقرة إىل القدمبات، كي يتذء هلا و   وتنفيبل 
سياسببات  امبيببة ومذببني اإلجببراءات وامل سذببات واهلياكببو األساسببية. وأشببامب احملبباومب إىل تفبباوت 

املعونبة مبن أجبو التوبامبة   بى القبدمبات التوامبيبة ل ب بدان املت قيبة ل معونبة، ومب  علب  فعاليبة مببدأ 
فببرتن حصببي ة التقيببيم  صببومبة  امببة كانبب  إ ا يببة. وشببدَّد   ببى أنبب ، نظببراا إىل أن مببوامبد املعونببة مببن 
مبد أجو التوامبة، احملدودة، تتدف   الباا إىل الب دان عات الدريو املتوسط، فينبعبي توجيب   بل  املبوا

   ى حو أفضو، م   ايدة ما ُُيص  من ا ألقو الب دان منواا.
وتناول  احملاومبة الثالثبة مذبيلة مويبو التع بيم خلدمبة التنميبة الصبنا ية والتكنولوجيبة ألقبو  -16

الب ببدان منببواا، هبببدف مقيبب  مببول إنتبباجي سببري  ومذببتدا  وشببامو. وأكببدت احملبباومبة أ يببة الببنُبُ   
واملعرفببة يف مقيبب  مببول إنتبباجي يركببز   ببى مذببني قببدمبات اامعيببات   ببى  القائمببة   ببى التع ببيم

ال تكامب والتنوي  واملشامبكة يف أنشطة أكثر تعقيداا وإنشاء  نا ات منو جديدة. وس اط  الضوء 
  ى حاجة كو   د إىل و   مبميت  اخلا ة  شين التحول اإلنتاجي وو   سياسات تع يمية من 

عبببامبف والقبببدمبات الال مبببة لتحقيببب  التحبببول اهليك بببي والتنميبببة الصبببنا ية. شبببي ا أن تببببين قا بببدة امل
وأشبببامبت إىل أن  بببل  الذياسبببات ينبعبببي أن تتضبببمن ال تعببباد  بببن الاكيبببز  شبببكو حصبببر    بببى 
التع ببببيم ال تببببدائي وال ببببا  إىل و بببب  جممو ببببة مببببن الذياسببببات الراميببببة إىل مقيبببب  التذببببا   ببببني 

والذياسببات املتع قبببة ابلصببنا ة وال تكبببامب والتوببامبة، مبببن سياسببات التع ببيم والتبببدمبيب مببن ج بببة، 
 ج ة أريرت. 

و قش احملاومب الرا   مذيلة  ناء القدمبات يف جمال الع م والتكنولوجيا وال تكامب من أجبو  -17
تنويببب  القتصببباد يف أقبببو الب بببدان منبببواا. ويف سبببيا  الاكيبببز   بببى  ر بببة  عبببب   بببدان أفريقيبببا، أشبببامب 

و يبببا ومبوانبببدا شببب دي،  فضبببو سياسبببات الع بببم والتكنولوجيبببا وال تكبببامب، قفبببزة يف احملببباومب إىل أن إةي
 ائببداهتما مببن  ببادمبات الببا واملنتوببات الصببنا ية اخلفيفببة،   ببى التببوا . وقببد  احملبباومب تو ببيات 

يبببا يف علببب  تو بببيات يف اةبببالت التاليبببة:  بببيا ة وتنفيبببل سياسبببات تصبببني   سياسببباتية مفصببب ة،
لع م والتكنولوجيا وال تكامبو وتقدمي د م ما  وتقين معزَّ  لتحقي  التنميبة يف قائمة   ى األدلة وا

جمبببال الع بببم والتكنولوجيبببا وال تكبببامب  بببن تريببب  آليبببات املعونبببة مبببن أجبببو التوبببامبةو ود بببم ج بببود 
امل سذات الرامية إىل تنمية القدمبات وتنذي  الذياسبات، هببدف  نباء القبدمبات يف جمبالت الع بم 

 وال تكامب   ى الصعيدين الوتين واإلق يمي.  والتكنولوجيا
واستط   احملاومب اخلامس العالقة فيما  ني التفاقات التوامبية الثنائية واإلق يمية واملتعددة  -18

األتبببراف، و نببباء القبببدمبات اإلنتاجيبببة يف أقبببو الب بببدان منبببواا، وأشبببامب إىل أن التفاقبببات التوامبيبببة يف 
ول  بببعرية مت فبببة مبببن املمكبببن أن تكبببون  بببكوكاا مفيبببدة يف أفريقيبببا جنبببوب الصبببحراء الكبببربت ود

التخفيف من  عب القيود ال  تعو  تنمية القدمبات اإلنتاجية. وشداد احملباومب   بى أن التفاقبات 
التوامبيببة تتببي  فر بباا لتيذببري الو ببول إىل األسببوا   ذببر ة، و ببو مببا  كببن أن يشببكو حببافزاا لبنبباء 

مب أشامب إىل أن  ل  املناف  ل  كن مقيق ا دون التفاو  إل را  القدمبات اإلنتاجية.  ري أن احملاو 
اتفاقات  امبيبة جيبدة تكفبو لثيبو أقبو الب بدان منبواا و باع  بوهتا. وأشبامب إىل أن الب بدان املتقدمبة 
ينبعي أن تقد  مذا دة  امبية تكفو لب دان أفريقيا، والدول اازمبية الصعرية النامية، وأقو الب دان 

 ية قدمبهتا   ى اإلنتا  والتوامبة. منواا تنم
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و بببر  احملببباومب الذببباد  ابلتفصبببيو ج بببود مباونبببدا ويا بببة شبببر  أفريقيبببا الراميبببة لببببزايدة  -19
حصصبب ا يف التوببامبة وتطببوير قبببدمباهتا اإلنتاجيببة. وقببال إن حكومبببة مباونببدا حببددت اسبببااتيويت ا 

، إىل   بد 2020 بول  با  و ، و بي مبميبة هتبدف إىل مويبو مباونبدا،2020اإلمنائيبة يف مبميبة  با  
متوسببط الببدريو يتمتبب  ابقتصبباد موجبب  حببو اخلببدمات وقببائم   ببى املعرفببة. ويف شببر  أفريقيببا، أدت 
مشامبي  تكامو املمر الشما  إىل تيذري حركة الذ  ،  ا     تحقي  نتائ  إ ا ية و ت قي مبدود 

و   سياسبات تشبمو د بم  إ ا ية من القطاع اخلا . وشداد احملاومب   ى أن احلكومات  كن ا
م سذببات  ببعرية ومتوسببطة احلوببم متببامبة لتيذببري الو ببول إىل األسببوا  اخلامبجيببة، وتشببمو أيضبباا 

 تنفيل  رام  تنمية املومبدين اعو سالسو اإلمداد أكثر كفاءة. 
وتناولبببب  املناقشببببة التاليببببة مذببببيلة مببببا إعا كببببان ينبعببببي ل حكومببببات أو القطبببباع اخلببببا   -20

 يم. وقد أشامب حماومب إىل أن أ م مذيلة  بي تعيبني مبن البلين ينبعبي أن يتحمبو الستثمامب يف التع
مذبب ولية مديببد  ببرام  التع ببيم وأسبباليب التببدمبيب، وأشببامب أيضبباا إىل أن مببن امل ببم أن يوجببد نظببا  
تع يمببي يركببز   ببى امل ببا   كببن ل حكومببات وامل سذببات واةتمبب  املببدين اإلسبب ا  فيبب . وتذبباءل 

تفاقبببات التوامبيبببة ل ب بببدان الناميبببةو فنيوبببرياي، مبببثالا، مل توقببب  اتفبببا  شبببراكة منبببدوب  بببن فوائبببد ال
اقتصادية م  الماد األومبويب ألن عل  كان من املمكن أن ي د  إىل تراجب  الب بد  بن التصبني . 
وشببدَّد  ضببعة مشببامبكني آريببرين   ببى احلاجببة إىل مفاو ببني مببا رين  كببن م الببدفاع  ببن املصبببا  

 ية ل ب دان النامية يف التفاقات الدولية. التوامبية واإلمنائ

 حشد املىارد املالية من أج  انمية الءدرات اإلنتاجية   
أشبببامب مبئبببيس اا ذبببة  بببري الر يبببة الثالثبببة، يف مالحظاتببب  الفتتاحيبببة، إىل أن اهلبببدف  بببو  -21

ية ول قطاع مديد أفضو املمامبسات يف حشد املوامبد احمل ية، ومناقشة كيف  كن ل شركاء يف التنم
اخلا  د بم  م يبة تنميبة القبدمبات اإلنتاجيبة ألقبو الب بدان منبواا. وأتلبف فريب  احملباومبين مبن املبدير 
واملمثبببو اخلبببا  ل بنببب  البببدو  لبببدت األمبببم املتحبببدة ومنظمبببة التوبببامبة العامليبببةو وكببببري اقتصببباديني 

السببتثمامب نكاسببا  ابلصببندو  الببدو  ل تنميببة الزمبا يببةو وكبببري مببوبفي األ مببال التوامبيببة يصببرف
، إبيطاليبببباو و ئببببب املببببدير العببببا  ملركببببز تطببببوير (Cassa Depositi e Prestiti)ديبببببو ي  إ   ريذبببب ن 

ووا الذياسات،  بو امبة التخطبيط والسبتثمامب، ي ومبيبة لو الد قراتيبة الشبعبيةو وكببري ابحثبني 
  يع د التوامبة العامليةو وابح  يع د تنمية ما ومباء البحامب.

وأشبامب احملباومب األول إىل أن املذبا دة اإلمنائيببة الر يبة ل تبزال دون املذبتوت املذببت دف،  -22
يف املائببة. وأشبببامب  0.3البببدريو القببومي اإليبببا ، حيبب  يب بببغ حاليبباا حبببو  يف املائبببة مببن 0.7و ببو 

تبا  احملاومب إىل أن اهلدف، حىت وإن مق ، قد ل يكفي لتمويو أ داف التنميبة املذبتدامة الب  م
 تعزيببز حشببد املببوامبد  إىل حببو ةذببة تري يببو ت دولمب سببنوايا. ولببلل  ينبعببي تببوفري مببوامبد إ ببافية

ومذبببني اسبببتخدا  املذبببا دة اإلمنائيبببة الر يبببة وتبببدفقات مبأ  املبببال اخلبببا ، يبببا يف علببب   احمل يبببة،
احملبباومب  السببتثمامب األجنببا املباشببر والتحببويالت والتمويببو املقببد  مببن امل سذببات اخلرييببة. وسبب ط

الضبببوء   بببى أ مبببال البنببب  البببدو  املتع قبببة  تحذبببني الذياسبببة الضبببريبية وإدامبة الضبببرائب يف أقبببو 
اسبببتخدا  املذببا دة اإلمنائيببة الر يببة  طريقببة اسبببااتيوية  الب ببدان منببواا. وأ بباف أن ةببة حاجببة إىل

لذبيا ، أشبامب أفضو وإىل ختطيط املشامبي   طريقة تعظم استخدا  مبأ  املبال التوبامب . ويف  بلا ا
احملاومب إىل الن   املتذ ذو ل بن  الدو  فيما يتع    تحديد التمويو البال   ل مشبامبي ، و بو  ب  

 يكفو  د  استخدا  األموال العامة إل إعا مل  كن جلب أ  مبأ  مال  امب . 
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وأكد احملاومب الثاين أن البحوا  ين  وجود امبتباط إ ايب  بني التحبول اهليك بي وتق بي   -23
الفقر يف املنات  الريفية، وإن كان  سر ة التحول تتفباوت تفباويا كببرياا مبن   بد إىل آريبر. وأشبامب 
احملبباومب إىل وجببود حاجببة،  نبباءا   ببى علبب ، إىل سياسببات دا مببة تعببز  اإلنتاجيببة الزمبا يببة،  طببر  
من ا الستثمامبات يف نظم التصني  الزمبا ي ال   كن أن تذا د أيضاا أقو الب دان منواا   ى  ايدة 

    ا الزمبا ي و  ى احلد من تكاليف السترياد املتزايدة ال  تتحم  ا. 
وسبببب ط احملبببباومب الثالبببب  الضببببوء   ببببى الببببدومب الببببل   كببببن أن ت ديبببب  وكببببالت تشببببوي   -24

ا دة أقبببو الب بببدان منبببواا يف احلصبببول   بببى مبأ  املبببال اخلبببا . فمبببثالا، مبببن السبببتثمامب الوتنيبببة ملذببب
م يبببببامب دولمب يف  44املتوقببببب  أن تبببببوفر ريطبببببة السبببببتثمامب اخلبببببامبجي لالمببببباد األومبويب أكثبببببر مبببببن 

م يبببامبات دولمب. وأشبببامب احملببباومب إىل أن  4.1السبببتثمامبات املتيتيبببة مبببن مذبببا ات العامبببة، البالعبببة 
التوببامب  متببا  إىل و بب  مشببامبي  ومنبباع  ماليببة جديببدة، مثببو التمويببو  السببتفادة مببن مبأ  املببال

 املخت ط الل   م   ني التمويو امليذَّر والتمويو املقد  من املصامبف التوامبية. 
و ر  احملاومب الرا   ابلتفصيو التحدايت ال  تواج  ا ي ومبية لو الد قراتيبة الشبعبية  -25

الب بببببد حقببببب  منبببببواا كببببببرياا منبببببل  تنويببببب  الصبببببادمبات. وقبببببال إنيف سببببببيو مقيببببب  التحبببببول اهليك بببببي و 
، وإن كان عل    اا  بن اسبتعالل املبوامبد الطبيعيبة وقطباع اخلبدمات. وأشبامب إىل أن 2002  ا 

منتواا جديداا، وأن م شبر تعقبد املنتوبات يف الب بد  40، تصدير حو 1980الب د  دأ، منل  ا  
يف املائبة فقبط مبن الشبركات املصبنعة يف  20امبك نذببة منخفب نذبياا. وابإل افة إىل علب ، تشب

الب د يف شببكات اإلنتبا  الدوليبة، ومعظبم  بل  الشبركات كببرية. وأشبامب احملباومب إىل أن علب  يببني 
التحدايت ال  تواج  ا امل سذات الصعرية واملتوسطة احلوم يف الب دان النامية  ري الذباح ية يف 

 لعاملية. سبيو الندما  يف سالسو القيمة ا
وقببد  احملبباومب الثالبب  م ببيالا لتببدفقات املعونببة مببن أجببو التوببامبة يف جمببال اخلببدمات، البب   -26

لثو  البية األموال املقدمة يف إتامب الرب م . وقال إن البحبوا تببني أن البرب م  يواجب  مبدايت 
بب  إىل الب بببدان فيمببا يتع بب  ابلتو يبب  والفعاليببة. وأشببامب إىل أن معظببم املعونببة مببن أجببو  التوببامبة ُتوجَّ

املتوسبببطة البببدريو ل إىل أقبببو الب بببدان منبببواا، وأنببب  ل يوجبببد امبتبببباط إ بببايب  بببني التبببدفقات الك يبببة 
ل معونبة مببن أجببو التوببامبة واملذببا دة اإلمنائيببة الر يببة  بري املتع قببة ابملعونببة مببن أجببو التوببامبة، مببن 

تبط املعونة املخصصة لبناء القبدمبات ج ة، والتوامبة من ج ة أريرت. و  ى العكس من عل ، تر 
اإلنتاجيببة يف القطا ببات  ببري اخلدميببة، كالزمبا ببة والتعببدين والصببنا ة والتشببييد،  صببادمبات الذبب  . 
ومبب  علبب ، أشببامب احملبباومب إىل أن  ببلا التببيةري ل  كببن مديببد  يف حالببة املعونببة مببن أجببو التوببامبة 

دمبات اإلنتاجيبة يف اخلبدمات أو الذياسبات املخصصة ل  ياكو األساسية القتصادية أو لبنباء القب
والنظم التوامبية. وأو ى احملباومب  اكيبز مزيبد مبن البحب    بى  بل  املذبيلة، وكبلل  إبيبالء مزيبد 

 من ال تما  لتخطيط  رام  املعونة من أجو التوامبة، هبدف تعزيز فعالية  ل  الربام .
ا ببببة إىل أفريقيبببا جنببببوب الصببببحراء وأشبببامب احملبببباومب الذبببباد  إىل أن التبببدفقات املاليببببة اخل -27

تفبباويا شببديداا وذببب الب ببدان،  الكببربت ا دادت يف الذببنوات العشببر األريببرية، وإن ب بب  متفاوتببة
حي   لب أقو الب دان منواا نذبة  بعرية مبن  بل  التبدفقات. فمبثالا،   عب  حصبة نيوبرياي مبن 

التبببدفقات قطببباع املبببوامبد  يف املائبببة. وابإل بببافة إىل علببب ، اسبببت دف  معظبببم 45 بببل  التبببدفقات 
الطبيعية. وس ط احملاومب الضوء   ى  عب العقبات ال  يواج  ا مذتثمرو القطاع اخلا  يف أقبو 
الب دان منواا، ومن ا املذتوايت العاليبة ل مخباتر الذياسبية ومباتر القتصباد الك بي، والفتقبامب إىل 
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ابء و بد  موةوقيتب ، و بعو ة الو بول وسائو الستثمامب الكافية، وامبتفاع تكباليف اإلمبداد ابلك بر 
إىل األسببوا  العامليببة، والفتقببامب إىل منبباع  األ مببال التوامبيببة املثبتببة. وأشببامب احملبباومب إىل أن التببدا ري 
الذياساتية احملتم ة ل تصد  هلل  الشوا و تشمو تكييف اهلياكو املالية   ى حو أفضو ومذبني 

 التنذي  من أجو تطوير سالسو القيمة. 
ويف املناقشة التالية، س ط مندوب الضوء   ى التحدايت ال  تواج  با أقبو الب بدان منبواا  -28

يف سبيو الو ول إىل أسبوا ، و  بى احلاجبة إىل  ايدة مذبتوت الطمبوا اإلمنبائي. وشبدد منبدوب 
آريببر   ببى أن لتبب  أقببو الب ببدان منببواا ابلقببدمبات اإلنتاجيببة ل يقببو أ يببة  ببن و ببوهلا إىل األسببوا ، 

  بببى أن تبببدا ري البببد م املبببرتبط ابلتوبببامبة ل تُبببدم  دائمببباا يف اخلطبببط اإلمنائيبببة الوتنيبببة. وتذببباءل و 
مندوب  ن الطريقة الب   كبن هببا ل شبركاء يف التنميبة ول قطباع اخلبا  د بم  م يبة حشبد املبوامبد 

دومباا يف احمل ية يف أقو الب دان منبواا، وتذباءل منبدوب آريبر  مبا إعا كانب  املصبامبف املركزيبة تب د  
حشد املوامبد احمل ية ويف د بم امل سذبات الصبعرية واملتوسبطة احلوبم. وأشبامب  ثبو منظمبة حكوميبة 
دوليبة إىل أن المباد األومبويب مل  تثبو  عبد لقبرامب منظمبة التوبامبة العامليبة إبلعباء إ با ت التصببدير. 

أن  ببلا احلشببد يتعقببد ألن وفيمبا يتع بب  وشببد املببوامبد، أشببامب  ثببو  ببر م  ي بب  ل مببم املتحببدة إىل 
العديببد مببن أقببو الب ببدان منببواا يواجبب  مببدايت يف اسببتخدا  املببوامبد  فعاليببة، وألن أجببزاء كبببرية مببن 
العديد من اقتصادات  ل  الب دان  ري مب ية، وألن تشبا    ياك  با القتصبادية  نب  العديبد من با 

لقبدمبة   بى ممبو البدري ن يف أقبو الب بدان من التوامبة فيما  ين ا. ونظر املمثو فيمبا إعا كبان تعزيبز ا
 منواا  كن أن يد م اا ود الرامية إىل  ايدة املوامبد احمل ية. 

وأشببامب احملبباومبون إىل أن البنبب  الببدو  أجببرت استعرا بباا ل نفقببات الوتنيببة هبببدف مذببني   -29
ا يتع بببب  كفبببباءة اسببببتخدا  املببببوامبد، وأنبببب  يقببببو  أب مببببال مذببببتمرة  شببببين الذياسببببة الضببببريبية. وفيمبببب

ابألنشبببطة  بببري الر يبببة الواسبببعة النطبببا  يف أقبببو الب بببدان منبببواا، أشبببامب احملببباومبون إىل أن  بببدداا مبببن 
املنظمبببات الدوليبببة تذبببعى إىل إ بببفاء الطبببا   الر بببي   بببى األنشبببطة القتصبببادية، واقاحبببوا، فيمبببا 

وتنيبة. وأشبامبوا إىل يتع   ابحلاجة إىل مذني التنذي ، إدما  اخلطبط املاليبة يف اخلطبط اإلمنائيبة ال
أن الستفادة من تدفقات مبأ  املال اخلا  تنطو    ى ريطر التعبر  لالسبتدانة، وإىل احلاجبة 
إىل تببوريي احلببلمب يف  ببلا الصببدد. وأشببامب احملبباومبون أيضبباا إىل أن املصببامبف املركزيببة ينبعببي أن تركببز 

أو د ببببم امل سذببببات   بببى  ببببمان السببببتقرامب النقببببد  ل   ببببى املشببببامبكة يف حشببببد املببببوامبد احمل يببببة 
الصعرية واملتوسطة احلوم. و شكو ريا ، أكد حماومب أ ية مقي  معدلت ادريامب أ  ى يف أقو 
الب دان منواا لتشوي  حشبد املبوامبد احمل يبة، وعلب ، مبثالا،  بن تريب  التبيمني   بى الودائب . وأريبرياا، 

ن تشبا   اهلياكبو القتصبادية أشامبت األمانة إىل أن البحوا ال  أجرا ا األونكتباد مب ريراا  يانب  أ
ل  ثو  قبة أما  النشاط التوامب  فيما  ني أقو الب دان منواا، وأن الفتقامب إىل القدمبات اإلنتاجية 

  امو أكثر أ ية يف من  التوامبة. 

 ال  وواا   مضاعفة احلصة التصديرية ألق  الللدان اىاا واعزيز ااتفادهتا من التجارة العاملية  
فريببب  احملببباومبين يف اا ذبببة  بببري الر يبببة الرا عبببة مبببن أسبببتاع سامعبببة جنيبببفو وكببببري  أتلبببف -30

اقتصاديني يركز التوامبة الدوليةو ومبئيس قذم و   النماع  القتصادية والتح يو الكمي، ينظمة 
أفريقيبباو وكبببري ابحثببني يع ببد جنببوب  -التوببامبة العامليببةو ومبئببيس الببربام  يف شبببكة العببامل الثالبب  

 قيا ل ش ون الدوليةو ومنذ  مشامبي ، ابملديرية العامة ل توامبة، ابملفو ية األومبو ية. أفري
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و قببش احملبباومب األول أنببواع الصببكوك الذياسبباتية ونظببم اإلدامبة البب   كببن أن تذببا د يف  -31
تشبببوي  الصبببادمبات يف الب بببدان املنخفضبببة البببدريو وأقبببو الب بببدان منبببواا. وسببب ط الضبببوء   بببى دومب 

عامبببببة، ويفا بببببة يف شبببببكو وكبببببالت لتشبببببوي  التصبببببدير، يف تشبببببوي  الصبببببادمبات الذياسبببببات ال
منو الصادمبات. وأشامب احملاومب إىل أن والتوامبة، ال  من املرج  أن مق   ائدات أ  ى من حي  

وكالت تشوي  التصدير ختت ف من حي  حوم ا القتصاد  وامليزانية املخصصبة هلبا و يك  با 
لامبسبب ا. وأشببامب أيضبباا إىل أن أفضببو املمامبسببات تطببومبت يف العديببد  اإلدامب  وأنببواع األنشببطة البب 

ظبب  فيمببا يتع بب   مببن وكببالت تشببوي  الصببادمبات يف ييبب  أحبباء العببامل، وإىل أتةببريات إ ا يببة لوحِّ
ابلشركات املتوسطة احلوم وكنتيوة ل حبوافز املقدمبة لتصبدير منتوبات جديبدة و/أو فبت  أسبوا  

يب حمتمبو   بى التنويب  والتحبول اهليك بي. وشبدد احملباومب   بى أ يبة جديدة، و بو مبا لب  أتةبري إ با
  بببى التنميبببة، ف بببم الذبببياقات امل سذبببية املخت فبببة يف الب بببدان الناميبببة. وقبببال إن آاثمب الصبببادمبات 

سيما من حي  الرفا ، و ي آاثمب تتواو  ولية وكالت تشوي  التصدير، ينبعبي أن ُت ريبل يف  ل
أن أقببو الب ببدان منبواا ينبعببي هلبا أن تنظببر  عنايببة يف أنبواع الصببادمبات البب   احلذببان. واسببتنت  احملباومب

تبببود تشبببويع ا ويف التبببيةري احملتمبببو هلبببل  الصبببادمبات. فمبببثالا، مبببن املمكبببن أن ُمبببدا الصبببنا ات 
مقيببب  األ بببداف اإلمنائيبببة إعا  السبببتخراجية، كبببالنفط، آاثمباا سببب بية   بببى البيئبببة، وأن تثببببط أيضببباا 

 النفط يف الربام  القتصادية والجتما ية. ُيذتثمر مبي  مل
ومبكز احملباومب الثباين   بى دومب املنافذبة فيمبا  بني امل سذبات الصبعرية واملتوسبطة احلوبم يف  -32

مذني استفادة أقو الب دان منواا من التوامبة العاملية ومضبا فة حصبة  بل  الب بدان مبن الصبادمبات 
واملتوسببببطة احلوببببم دومباا م مبببباا يف مقيبببب  أ ببببداف العامليببببة. وأشببببامب إىل أن ل م سذببببات الصببببعرية 

التنميببة، وأن مببن املمكببن أن تتعببدد املنبباف  نظببراا إىل النتشببامب الواسبب  النطببا  هلببل  امل سذببات يف 
يف املائببببة مببببن الشببببركات العامليببببة م سذببببات  ببببعرية ومتوسببببطة احلوببببم، و ببببي  95العبببباملو فنحببببو 
 البيت ا، أساساا مبن  مبال  صب ون   بى أجبومب يف املائة من القوة العام ة، أو  70تذتخد  حو 

ألسببر معيشببية  ببعيفة. وشببدد احملبباومب   ببى أ يببة  منخفضببة، أ  أ ببم مصببدمب الببدريو األساسببي
الفووات اإلنتاجية  ني امل سذات الكبرية والصعرية، و و مبا يبنعكس أيضباا يف فوبوات األجبومب. 

لب بدان منبواا  ذالسبو القيمبة العامليبة  بن وأشامب إىل أن للل  أتةبرياا م مباا   بى إمكانيبة مب بط أقبو ا
تريببب  التوبببامبة. وأشبببامب احملببباومب إىل أن الب بببدان األشبببد فقبببراا  بببادةا مبببا تعببباين مبببن ا فبببا  قبببدمبهتا 
التنافذية ومن فوبوات يف اإلنتاجيبة ابملقامبنبة مب  القتصبادات األكثبر تقبدماا. ولبلل  فبرتن توجيب  

ني قبدمبهتا التنافذبية أمبر م بم، كمبا أن و ب   برام  الستثمامب إىل أقبو الب بدان منبواا مبن أجبو مذب
   ناء القدمبات، ابإل افة إىل الستثمامب، أمر ابلغ األ ية.

 ايدة حصبببببة أقبببببو الب بببببدان منبببببواا  وأشبببببامب احملببببباومب الثببببباين أيضببببباا إىل  نصبببببر آريبببببر م بببببم يف -33
ة، الببل   ببدا  الصببادمبات العامليببة وتنويبب   ببادمباهتا،  ببو دومب التفببا  املتع بب   تيذببري التوببامب  مببن

  داا مبن أقبو الب بدان منبواا. ولحب  احملباومب الثالب  أن مذبامب حصبة أقبو الب بدان منبواا مبن  17  ي  
الصادمبات العاملية مشواِّ ،  ري أن التعري الل  حدا يف  يكبو التوبامبة مل يكبن م حوبباا. وقبال 

الصادمبات، إع من املتوقب  إن تنفيل التفا  املتع    تيذري التوامبة من املمكن أن يذ م يف تنوي  
أن يبببب د   ببببلا التفببببا  إىل ريفببببب التكبببباليف الثا تببببة ل توببببامبة،  ببببا يذببببم  ل شببببركات  تصببببدير 
املنتوببات البب  كانبب  تُببباع يف املا ببي يف األسببوا  احمل يببة فقببط، و ببدريول أسببوا  كانبب  تُعببد يف 

وسبطة احلوبم فيمبا يتع ب  املا ي  الية التكاليف. وأشامب احملاومب إىل أ ية امل سذات الصعرية واملت
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 صببببادمبات أقببببو الب ببببدان منببببواا، وإىل أن تيذببببري التوببببامبة مببببن شببببين  أن يعببببز  دريوهلببببا إىل أسببببوا  
التصببببدير. وقببببال إن الشببببركات األ ببببعر حومبببباا مببببن املببببرج  أن تصببببداِّمب وأن تزيببببد حصببببت ا مببببن 

ن الصادمبات أكثر من الشركات الكبرية. وأريرياا، من شين التفا  املتع    تيذري الت وامبة أن  ذاِّ
جلب الستثمامب األجنبا املباشبر، كمبا أن األحكبا  اخلا بة والتفا ب ية تذبم  ل بدول األ ضباء 

   تكييف تنفيل التفا  يا يناسب بروف ا.
وشببدد احملبباومب الرا بب    ببى أ يببة اأُلتببر الذياسبباتية الوتنيببة يف  نبباء القببدمبات اإلنتاجيببة،  -34

املبببوامبد املاليببة إن مل تكببن أكثببر أ يبببة. ومبكببز احملبباومب   ببى أوجببب   اب تبامب ببا متذبباوية يف األ يببة مبب 
سببببطنبول والببببنظم الذياسبببباتية الدوليببببة األريببببرت، ل سببببيما النظببببا  االتببببداريو  ببببني  ببببر م   مببببو 

التوامب . وأشامب إىل أن أقو الب دان منواا أحر ت تقدماا م موساا   ى الصعيدين الوتين واإلق يمي 
ولكنبب  أشببامب إىل  ببد  إحببرا  تقببد  يف نظببا  التوببامبة الدوليببة، وإىل أن يف تنويبب  قوا ببد التصببدير، 

الب ببدان املتقدمببة الشببريكة تقبب    ببى  اتق ببا مذبب ولية يف  ببلا الصببدد. وسبب ط احملبباومب الضببوء   ببى 
العواقبببب الذببب بية لبببنظم الذياسبببات الدوليبببة، يف جمبببالت التوبببامبة والسبببتثمامب واملذبببا دة اإلمنائيبببة 

  ياسات الوتنية، ويفا ة فيما يتع   ويز الذياسات.الر ية،   ى مبسم الذ
وتنباول احملبباومب اخلببامس املنبباف  البب  تعببود   ببى أقببو الب ببدان منببواا مببن املشببامبكة يف سالسببو  -35

القيمبببة اإلق يميبببة والعامليبببة، والتحبببدايت الببب  تواج  بببا يف  بببلا الصبببدد. وأشبببامب إىل أن مبببن امل بببم 
  المبتببباط  ذالسببو القيمببة اإلق يميببة والعامليببة، وإىل أن الدولببة القويببة وجممو ببة الذياسببات تبب د

دومباا م مبباا يف  ببلا الذببيا . وأكببد احملبباومب أن التفاقببات التوامبيببة اإلق يميببة لثببو وسببي ة لالنببدما  
  ى حو أفضو يف سالسو القيمة اإلق يميبة والعامليبة، إع تتضبمن  بل  التفاقبات جبدول أ مبال 

 ل  مال التوامبية ال   كن أن تفيد العمالة وأن توس  نطا  التوامبة. 
حملبببباومب الذبببباد  دومب املخططببببات التفضببببي ية البببب   نح ببببا الشببببركاء يف التنميببببة و قببببش ا -36

، ول سيما يوجبب مببادمبة كبو شبيء إل الذبالا، الب  أت ق با المباد لصادمبات أقو الب دان منواا 
األومبويب، ومطببببط نظببببا  األفضبببب يات املعمببببم. وأشببببامب احملبببباومب إىل أن املخططببببات  الببببباا مببببا تفيببببد 

 بببدان أريبببرت مبببن أقبببو الب بببدان مبات اإلنتاجيبببة األكثبببر تطبببومباا،   بببى حذببباب  الب بببدان عات القبببد
يف املائببببة مببببن وامبدات  85فمببببثالا، تصببببداِّمب أقببببو الب ببببدان منببببواا يف منطقببببة جنببببوب آسببببيا حببببو  منببببواا.

األومبويب يوجبببببب مببببببادمبة كبببببو شبببببيء إل الذبببببالا. وسببببب ط احملببببباومب الضبببببوء   بببببى أ يبببببة  المببببباد
ع ااببنس، ويفا ببة يف جمببا  املنذببوجات واملال ببس، ال ببلين نببو  األفضبب يات فيمببا ُيبب  مططببات

تشببكو النذبباء معظببم القببوة العام ببة املذببتخدمة في مببا، األمببر الببل   ببن  اةتمعببات قببدمبة   ببى 
  إحداا التعيري.

ومبكبببزت املناقشبببة التاليبببة   بببى الطريقبببة الببب   كبببن هببببا ألقبببو الب بببدان منبببواا أن تذبببتفيد مبببن  -37
وميببات. وأشببامب منببدوب إىل أنبب ، ابإل ببافة إىل مضببا فة الصببادمبات، ينبعببي الشببركات املتعببددة الق

الاكيز   ى كيفية مقيب  املنباف  الب  ينبعبي أن تعبود   بى أقبو الب بدان منبواا، يبا يف علب  تبدفقات 
مبأ  املال واملوامبد األريرت الال مبة لتنميبة الصبادمبات وتنويع با. وسب ط حمباومب الضبوء   بى املذبائو 

دل املتع قببة ابلتوببامبة الدوليببة ونظببم املعونببة، ويفا ببة حاجببة أقببو الب ببدان منببواا املاسببة إىل املثببرية ل وبب
الحتفببببا  ويببببز ل ذياسببببات. وأريببببرياا، أكببببد منببببدوب أن أقببببو الب ببببدان منببببواا تفتقببببر إىل القببببدمبات 
امل سذية والتقنيبة الال مبة لو ب  السبااتيويات الضبرومبية لنمبو اقتصباداهتا وموي  با، وشبدد   بى 
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اجت بببا إىل العمبببو معببباا مبببن أجبببو و ببب  أُتبببر مشببباكة ل تعببباون وتنفيبببل الذياسبببات. وسببب ط  ح
  املناقشة الضوء   ى أ ية  د  إ فال أحد يف  م ية التنمية.

 املسا   التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األ مال( 1)البند 
المبتقببباء يذبببتوت تنفيبببل اةببببالت عات اجتمببباع اخلبببرباء املعبببين  ذبببببو ووسبببائو انتخبببب  -38
 6سبببطنبول، يف ج ذبببت  العامبببة الفتتاحيبببة املعقبببودة يف ايبببة املتفببب    ي بببا يف  بببر م   مبببو و األول

، الذيدة جو  إمونبد )كنبدا( مبئيذبة لالجتمباع والذبيد حممبد يفيب  2017تشرين الثاين/نوفمرب 
  )الذودان(  ئباا ل رئيس ومقرمباا.

 األعمال وانظيم العم إقرار جدول  -ابء 
 من جدول األ مال( 2)البند 
أقبببببر اجتمببببباع اخلبببببرباء، يف ج ذبببببت  العامبببببة الفتتاحيبببببة أيضببببباا، جبببببدول أ مالببببب  امل قببببب   -39

(TD/B/C.I/EM.9/1) .وابلتا  كان جدول األ مال كما ي ي: 
 انتخاب أ ضاء املكتب -1
 إقرامب جدول األ مال وتنظيم العمو -2
المبتقبباء يذببتوت تنفيببل اةببالت عات األولويببة املتفبب    ي ببا يف سبببو ووسببائو  -3

 ببر م   مببو اسببطنبول: القببدمبات اإلنتاجيببة ومضببا فة حصببة أقببو الب ببدان منببواا 
 يف الصادمبات العاملية

 ا تماد تقرير الجتماع -4

 اتجتماع نتا ج -جيم 
ى أن يتبوىل البرئيس ت خبي    بواف  اجتماع اخلرباء، يف ج ذت  العامة الفتتاحية أيضاا،  -40

  .املناقشات

 اعتماد اءرير اتجتماع -دال 
 من جدول األ مال( 4)البند 
تشبببببببرين الثبببببببباين/  7عقبببببببودة يف أعن اجتمببببببباع اخلبببببببرباء، يف ج ذبببببببت  العامبببببببة اخلتاميبببببببة امل -41

إ بداد الصبيعة الن ائيبة ، مب  إشبراف البرئيس، يتوىل ملقرمب أبنا -نائب الرئيس ل، 2017 نوفمرب
  اريتتا  الجتماع. ل تقرير  عد
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 رفقامل
 *احلضىر  

 حضر الجتماع  ث و الدول التالية األ ضاء يف األونكتاد: -1
 الذودان إةيو يا
 ُ مان األمبدن
 مصر إسبانيا
 املعرب أملانيا

 املم كة العر ية الذعودية اإلسالمية( -إيران )ي ومبية 
 مو امبي    عامباي
 ميامنامب تو و
 نيبال اازائر

 نيورياي ي ومبية لو الد قراتية الشعبية
  اي  جيبويت
 الياابن الذنعال

 وكان  املنظمات احلكومية الدولية التالية ُ ث ة يف الجتماع: -2
 جممو ة دول أفريقيا والكامبيا واحمليط اهلادئ

 أمانة الكومنول 
 الماد األومبويب

 أمانة منتدت جزمب احمليط اهلادئ
 مركز اانوب

 :كان  أج زة األمم املتحدة و يئاهتا و راجم ا التالية ُ ث ة يف الجتماعو  -3
 ال ونة القتصادية والجتما ية آلسيا واحمليط اهلادئ

 مركز التوامبة الدولية
ول اازمبيببة  ية والببدمكتببب املمثببو الذببامي ألقببو الب ببدان منببوا والب ببدان الناميببة  ببري الذبباح

 الناميةالصعرية 
  ر م  األمم املتحدة اإلمنائي

 التالية ُ ث ة يف الجتماع: املنظمات عات الص ةو وكان  الوكالت املتخصصة  -4
 الصندو  الدو  ل تنمية الزمبا ية

 منظمة العمو الدولية
 الماد الدو  لالتصالت

 منظمة التوامبة العاملية
 :ة يف الجتماعوكان  املنظمات  ري احلكومية التالية  ث  -5

 الفئة العامة: 
 شبكة العامل الثال 

    
__________ 

تتضبببببببمن قائمبببببببة احلضبببببببومب  بببببببل  املشبببببببامبكني املذبببببببو ني. لالتبببببببالع   بببببببى قائمبببببببة املشبببببببامبكني، انظبببببببر الوةيقبببببببة  *
TD/B/C.I/EM.9/INF.1.  


