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  مقدمة    
دعا رئيس اجتماع اخلرباء بشأن تقييم أثر الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف               -١

التجارة والتنمية يف البلدان النامية اخلرباء إىل تقدمي إيضاحات وتفاصيل بشأن جماالت القضايا             
اليت تثري القلق   االت  اجملة، وعرض آرائهم اإلقليمية يف املناقشات، وتسليط الضوء على          الرئيسي

  .واالعتبارات املستقبلية

  موجز الرئيس  -أوالً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
أكد نائب األمني العام لألونكتاد أن ترتيبات الشراكة بني القطاعني العام واخلـاص               -٢

ملشهد الدويل، مشرياً إىل حدوث حتول عام يف العديد         ن مسات ا  ممسة بارزة   باطّراد  أصبحت  
من البلدان من التدابري واللوائح اإلجبارية، مثل اشتراطات احملتوى احمللي، إىل إنشاء شراكات             

وأشـار أيـضاً إىل   . بني القطاعني العام واخلاص، ال سيما يف القطاع الزراعي وقطاع السلع        
العام واخلاص يف تعزيز أنشطة القيمة املضافة فيما بني املوردين          أمهية الشراكات بني القطاعني     

يف َشَرك الـدخل  "الوقوع خماطر احملليني، لكي تتمكن البلدان النامية السريعة النمو من جتاوز     
  ".املتوسط

وأدىل مدير شعبة االستثمار وتنمية املشاريع، التابع لألونكتاد، ببيان استهاليل أشار             -٣
سل القيمة العاملية ميكن أن تكون طريقاً مهماً للبلدان النامية لبنـاء قـدراهتا              فيه إىل أن سال   

وأشار، بشكل خاص، إىل أن سالسل . اإلنتاجية وحتسني قدرهتا التنافسية على الصعيد الدويل
القيمة العاملية من شأهنا أن متكّن املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من حتـسني إنتاجيتـها               

غري أن هذه الفوائد احملتملة لـسالسل القيمـة         . وصوهلا إىل األسواق الدولية   وحتسني فرص   
وعالوة على ذلك،   . فالشراكات بني اجلهات املعنية بالتنمية هلا أمهيتها      . العاملية ليست تلقائية  

سالسل القيمة العاملية أن تسهم يف توفري فرص العمل ويف إتاحـة فـرص              إذا كان بإمكان    
على خماطر  تطرح  الصناعي على األجل الطويل، فإهنا من املمكن أيضاً أن          االرتقاء باملستوى   

، واآلثار النامجة عن جتميد املعامالتلبلدان النامية تتمثل، مثالً، يف اآلثار االجتماعية والبيئية،        ا
وقال إن للسياسات العامة دوراً أساسياً يف       . فضالً عن تعرض األنشطة اإلنتاجية لتغري أماكنها      

 اإلسهامات اإلجيابية واحلد من اآلثار السلبية إىل أدىن مستوى، مبا يف ذلك جمموعـة               تعظيم
  . السياسات التجارية واالستثمارية املتسقة واملتآزرة، فضالً عن االستراتيجيات اإلمنائية العامة
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الشراكات بني القطاعني العام واخلاص الرامية إىل تعزيز مـشاركة املـشاريع              -باء  
  ملتوسطة احلجم يف سالسل القيمة العامليةالصغرية وا

عرض اخلرباء خالل اجللسة األوىل خربهتم بشأن كيفية إسهام ترتيبات الشراكة بني              -٤
 ملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان النامية      االقطاعني العام واخلاص يف بناء قدرات       

مشاريعها دعمت ثون إىل أن البلدان اليت وأشار املتحد. يف جمايل العرض احمللي والقيمة املضافة     
الصغرية واملتوسطة احلجم من أجل التغلب على القيود املتصلة بالقدرات قد جنحت يف حتسني      

وأشاروا إىل أن   . من حتقيق النجاح يف سالسل القيمة العاملية      مما مكنها   وضع الشركات احمللية    
م يستلزم حمفزاً خارجياً قوياً على االبتكار،       االرتقاء الفعال باملشاريع الصغرية واملتوسطة احلج     

 شريطة تـوافر بيئـة      ، من شأن االندماج يف سالسل القيمة العاملية أن خيدم هذا الغرض           وأن
علـى  وث اليت أجراها األونكتاد مؤخراً، على سبيل املثـال،          دلت البح فقد  . داعمة سليمة 

اإلمجايل وحصة االسـتثمار األجـنيب   إجيايب بني معدالت النمو يف الناتج احمللي    ترابط  وجود  
وأشار مدير شعبة ). يف البلد" نسبة مشاركة سالسل القيمة العاملية  ("املباشر يف الدخل الوطين     

بني أمناط التجارة العامليـة واالسـتثمار   الترابط  االستثمار واملشاريع التابعة لألونكتاد إىل أن       
  . مليةسالسل القيمة العابفضل األجنيب املباشر يتزايد 

وأشار متحدث من غانا إىل أن بلده عّين مؤخراً وألول مرة وزيراً لشؤون القطـاع            -٥
اخلاص والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، مؤكداً أمهية وضع سياسة عامـة مناسـبة              

املتمثلـة يف   املزدوجـة   وإطار قانوين للشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وجتنب املزالق          
وأشادت بعض الوفود .  محاية الشركات احمللية أو تقدمي دعم مفرط للقطاع اخلاصاإلفراط يف

  .مببادرة غانا بوصفها إشارة إجيابية بالنسبة ألفريقيا
وأكد متحدث آخر من غرفة التجارة الدولية أن معظم املشاريع الصغرية واملتوسطة              -٦

 وإن كانت ليـست     -املية  احلجم هي بالفعل، بشكل أو بآخر، جزء من سالسل القيمة الع          
ال غىن عن الشراكات بني القطاعني العام    فإنه  ولذلك  . على دراية مبسامهتها يف بعض األحيان     

واخلاص لكي تتمكن املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من فهم موقفها الـذايت والفـرص              
لق بالعصر القـادم    املتاحة هلا يف إطار سالسل القيمة العاملية، فهماً أفضل، ال سيما فيما يتع            

الذي تسوده التجارة املعتمدة على تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت يف جمـال الـسلع              
  . واخلدمات بني بلدان اجلنوب

وعرض متحدث آخر حالة املشاورات اليت أجراها القطاع اخلاص من أجل اعتمـاد     -٧
غرية واملتوسـطة احلجـم،     سياسة كوستاريكا األوىل املتعلقة بتنظيم املشاريع وباملشاريع الص       

وأُشـري  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧باعتبارها استراتيجية ناجحة للتعايف من األزمة االقتصادية للفترة         
أيضاً إىل شبكة كوستاريكا الوطنية لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، واجمللس املعين            

شتركة فيما بـني    باملنافسة، بوصفهما مثالني ناجحني للمحافل املتعددة أصحاب املصلحة امل        
. القطاعني العام واخلاص، والدوائر األكادميية، ومقدمي خدمات تنمية مـشاريع األعمـال           
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دون أن  وأشار املتحدث من غانا إىل أمهية تعميم هنج الشراكة بني القطاعني العام واخلـاص               
  .بعينهاأية وزارة أو وكالة يكون حكراً على 

لألمهية البالغة لبناء الثقة، ومواصـلة احلـوار،        وأبدى املتحدث أيضاً تأييده القوي        -٨
واستخدام لغة مشتركة، فضالً عن مشاركة القطاع اخلاص ووجود القيادة السياسية علـى             

. أعلى مستوى من أجل إطالق الطاقة الكاملة لترتيبات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص            
الشركات واحلكومات، منذ الوهلة    وشّدد على أن اختيار الشركاء ذوي االلتزام الكامل من          

األوىل، أمر أساسي، ال سيما يف ضوء مشكلة التكاليف الباهظة الـيت يتكبـدها متخـذو                
. مثارها بعد ذلـك   ميكن للجميع جين    اخلطوات األوىل إلقامة اهلياكل األساسية الداعمة اليت        

يع الشركاء هتيئ بيئـة  كما اتفق بعض املندوبني على أن ثقافة الشفافية واالنفتاح فيما بني مج  
  . مواتية لنجاح الشراكات بني القطاعني العام واخلاص

والحظ املتحدث من مركز تعزيز الواردات من البلدان النامية، يف هولندا، وجـود               -٩
اجتاه عام حنو االستخدام املفرط االتساع لفكرة الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، مؤكداً             

الُنُهج القطاعية املتكاملة الـيت     اتباع  التفكري القائم على املشاريع إىل      احلاجة إىل جتاوز نطاق     
تشارك فيها مجيع اجلهات صاحبة املصلحة من أجل إدامة التعاون بني القطاعني العام واخلاص          

 أن أوجـه  ، مـثالً، أكد املتحـدث و. يف األجل الطويل حىت يكون قادراً على حتقيق التغيري       
راعة والعاملني يف اإلرشاد الزراعي والشركات املشترية هي من أجنح          التعاون بني وزارات الز   

  .أمثلة ترتيبات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف هذا الصدد
وذكر أحد املندوبني، يف سياق املناقشة، بعض املخاطر اليت تنطوي عليها الشراكات              -١٠

فقد أكد، مـثالً، أنـه إذا       .  العاملية بني القطاعني العام واخلاص واالندماج يف سالسل القيمة       
كانت سالسل القيمة العاملية تسهم يف توفري وظائف وإتاحة فرص االرتقاء بالصناعة، فإهنـا              

وإىل التعرض جتميد املعامالت أيضاً قد تسبب آثاراً اجتماعية وبيئية سلبية، وقد تفضي إىل آثار 
واتفق املندوب على أنه ينبغـي لـسياسات        . للتدفقات غري املقيدة لالستثمار األجنيب املباشر     

  .االستثمار أن تعظّم املسامهات اإلجيابية وأن حتّد من اآلثار السلبية إىل أدىن مستوى
مسألة اجلزرة والعصا اليت تتبعها الشركات الرائدة       عدد من املندوبني، أيضاً،     وطرح    -١١

، أو عـدم     الرشيدة املتعلقة باإلدارة يف سالسل القيمة العاملية باعتبارها وسيلة لتسوية املسائل         
وأكـد املنـدوبون أن القـوانني املنظمـة         . االمتثال، أو عدم اإلسهام يف األهداف اإلمنائية      

وأشاروا أيضاً إىل أمهية املعايري . للشركات ال ينبغي أن تتعارض مع األولويات اإلمنائية الوطنية
 والحظوا أن فكرة الشراكة بني القطاعني  .الطوعية اخلاصة وإىل دور القطاع العام يف تيسريها       

العام واخلاص ُتستخدم على حنو متزايد لإلشارة إىل تعزيز التجـارة واملـسؤولية التجاريـة               
للشركات عن طريق املبادرات اليت تطرحها جهات صاحبة مصلحة متعـددة وإىل متكـني              

ت العاملية املتعلقة باملسؤولية املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من االمتثال للمعايري واملمارسا
وناقش املندوبون أيضاً احلاجة إىل تيسري الـشراكات الفعالـة بـني            . االجتماعية للشركات 
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الشركات عرب الوطنية ومراكز البحث األكادميية الوطنية ومؤسـسات الـدعم الرئيـسية             
قيق االتـساق بـني     ُنُهج إقليمية وإىل حت   اتباع  وأشار أحد املندوبني إىل احلاجة إىل       . األخرى

  .اجلهود، ال سيما عند وجود سوق حملية صغرية لدى البلدان
حلوار غري الرمسي بني القطاعني     اليت ينطوي عليها    وأشار مندوب آخر إىل القدرات        -١٢

ملنتديات الوسيطة على الصعيد احمللي والوطين والعاملي، مبـا يف ذلـك يف             االعام واخلاص، و  
يف الذي ُعقد ى مثل مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً،     املؤمترات الرفيعة املستو  

الـذي  ،  ٢٠١١، واملنتدى الرفيع املستوى الرابع بشأن فعالية املعونة لعام          )تركيا(اسطنبول  
، )٢٠+ريـو   (، ومؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة         )مجهورية كوريا (يف بوزان   ُعقد  

فمثالً، أدى اجتماع جانيب بـني  . لعاملي لألونكتاد الذي ُيعقد كل سنتني   ومنتدى االستثمار ا  
الـذي ُنظـم    رعاية منتدى االسـتثمار العـاملي       بوحكومة جزر القمر، ُعقد     نستليه  شركة  

وعلـى  . ، إىل إقامة شراكة إلجياد مصادر مستدامة للفانيليا العضوية املعتمـدة          ٢٠١٢ عام
ديرة الرئاسية للمستثمرين، يف أوغندا، جناحاً يف تيـسري         الصعيد الوطين، حققت املائدة املست    

املشاورات غري الرمسية بني كبار املوظفني التنفيذيني للشركات عرب الوطنية واحلكومة، وهـو          
  .ما ميكن تكراره يف بلدان أخرى

  للشراكات بني القطاعني العام واخلاصوالشكل املؤسسي العوامل الدافعة   -جيم  
والشكل اء املشاركون، خالل اجللسة الثانية، العوامل الدافعة الرئيسية         استعرض اخلرب   -١٣

وجرى النظـر يف وجـود      . األكثر فعالية للشراكات بني القطاعني العام واخلاص      املؤسسي  
اإلرادة السياسية القوية بوصفها العامل الرئيسي للشراكات بني القطاعني العام واخلاص الذي            

وأشار املتحدثون إىل مجلة عوامـل      . ع اجلهات صاحبة املصلحة   يعود بفوائد حقيقية على مجي    
داِفعة رئيسية، منها وجود املؤسسات االقتصادية الرفيعة اجلودة، وثقافـة تنظـيم املـشاريع      
الناجحة، واحلوافز القوية لدى مجيع الشركاء على التعاون يف إطار شراكة معينة بني القطاعني 

اركون أن بعض البلدان وضعت إجراءات الـشراكة بـني          وأكد اخلرباء املش  . العام واخلاص 
القطاعني العام واخلاص يف إطار رمسي من خالل قانون حيدد اإلطار القـانوين والتنظيمـي،               
وميكّن احلكومة، عن طريق إنشاء هيئات، كاللجان التقنية املشتركة بني الوزارات ووحدات            

ويف بلـدان   . يف تنفيذ مشاريع الشراكة   الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، من االنطالق        
أخرى، ُترمجت ترتيبات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، املؤديـة إىل النمـو التنميـة               

  . املستدامني، إىل إنشاء ة وزارة خمصصة مسؤولة عن هذه الشراكات
عن ، يف معظم احلاالت، إىل أن الشراكات املستدامة تتولد          أن املتحدثني أشاروا  غري    -١٤

وأكدوا . احلوار والتفاعل املتواصلني بني الوكاالت احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين         
، وهـو    أيضاً يف احلوار   مؤسسات املعرفة والدوائر األكادميية ومراكز البحث     مشاركة  أمهية  

بـني  الذي تنطلق منه الشراكات     " املثلث الذهيب "ميثل أحد األركان الثالثة ملا ُيطلَق عليه         ما
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وأكد املتحدثون أيضاً   . القطاعني العام واخلاص ذات مكوِّن املعرفة ونقل التكنولوجيا املرتفع        
أن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص متثل أداة فعالة للحد من الطـابع غـري الرمسـي                 

 احمللية،  لالقتصادات يف البلدان النامية، وحتسني بيئة األعمال التجارية، وحتفيز التنمية الصناعية          
وإعادة بناء القدرة الصناعية احمللية بدايةً من مستوى        " الوسطى املفقودة "وذلك بسد الفجوة    

وبشكل خاص،  . املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من أجل حتسني قاعدة املورِّدين احملليني         
كانت الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وسيلة فعالة لتيسري وصول مشغلي سالسـل             
القيمة العاملية إىل املشاريع الرمسية الصغرية واملتوسطة احلجم وإىل بيئة أعمال جتاريـة ميكـن            
الوثوق هبا، كما كانت وسيلة إلنشاء قاعدة للمورِّدين احملللني ميكنها احلصول على حـصة              

  . القيمة املضافة يف سالسل القيمة العامليةمن أكرب 
 املندوبني طرقاً ووسائل ميكن للـشراكات بـني         ويف هذا السياق، حدَّد العديد من       -١٥

القطاعني العام واخلاص وللشركات َعرب الوطنية يف البلدان النامية أن تساعد من خالهلا على              
وأشار املندوبون إىل   . احمللية، بطرق منها تطوير البنية التحتية     يف جمال اإلمدادات    قدرات  البناء  

 البلدان النامية بالفكرة العامـة للـشراكات بـني    أن السنوات األخرية شهدت تزايد اهتمام  
القطاعني العام واخلاص، حيث ركَّزت هذه البلدان أساساً على مشاريع البنية التحتية، مبا يف              

ومن مث، تناول املنـدوبون     . ذلك إنشاء روابط بني اإلجراءات احمللية وسالسل القيمة العاملية        
الصغرية واملتوسطة احلجم يف البلدان الناميـة علـى         الطريقة اليت ميكن هبا مساعدة املشاريع       

مواجهة التحدي املزدوج املتمثل يف عدم كفاية اإلمدادات والقدرة التكنولوجية على النحـو             
ويف االضطرار إىل التعامل مع البنيـة       الذي حيقق معايري واشتراطات الشركات َعرب الوطنية،        

فاع تكاليف الكهرباء، مما أثر بـشدة يف قـدرهتا          التحتية غري الكافية فيما يتعلق بالنقل وارت      
وبيَّن املتحدثون كيف ميكن للشراكات بني القطاعني العـام         . التنافسية ويف تكاليف اإلنتاج   

التصدي هلذه التحديات عن طريق حتسني معايري سالسـل القيمـة            واخلاص أن تساعد على   
وذكَّر املندوبون املشاركني، مـع     . كاتالعاملية املتعلقة باإلدارة واملسؤولية االجتماعية للشر     

ذلك، بأن املسؤولية االجتماعية للشركات ليست إال عامل انطالق ومدخالً يسرياً، وبـأن             
على الشركات َعرب الوطنية أن تتجاوز نطاق املسؤولية االجتماعية للشركات إىل النظـر يف              

لقطاعني العام واخلـاص    إنشاء روابط كقرار جتاري استراتيجي، لكي تؤدي الشراكات بني ا         
وأشار أحد املتحدثني إىل الدور املفيد حلمالت التوعية واملعايري         . إىل النمو والتنمية املستدامني   

  .املرجعية الدولية يف حتفيز تبين االستدامة يف سالسل القيمة العاملية
عتمـد  وأشار املندوبون إىل برنامج األونكتاد للروابط التجارية وإىل الطرق الـيت ا             -١٦

الربامج من خالهلا على الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف وضع ترتيبات للـروابط               
مشروع تعزيـز   "ففي بريو، مثالً، ميثل     . تقوم على املصلحة املتباَدلة جلميع األطراف الفاِعلة      

د مثرة احلوار والتنسيق بني معه    " الصغرية واملتوسطة احلجم يف إقليم سيشورا     املشاريع  قدرات  
بريو إلدارة األعمال التجارية، واألونكتاد، وبلدية إقليم سيـشورا، والغرفـة التجاريـة يف              

وهي شركة تابعـة لـشركة      (سيشورا، واحلكومة اإلقليمية، وشركة ميسكي مايو للتعدين        
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Vale do Rio Doce واستهدف املشروع تطوير مصادر توفري احملتـوى   ). َعرب الوطنية الربازيلية
درات لدى املنظمات احمللية، وإقامة حتالفات لتعزيز التنمية املستدامة على املستوى           احمللي والق 
ويف زامبيا، ويف إطار مبادرة وحدة العمل يف األمم املتحدة، اليت أُطلقت مـؤخراً              . اإلقليمي

لتعزيز استدامة صناعة إقامة البنية التحتية يف زامبيا وقدرهتا التنافسية، تعاون األونكتاد مـع              
املـشاريع  كالة تنمية زامبيا من أجل متكني املقاولني العاملني يف املشاريع الـصغرية جـداً               و

غـري  الصغرية واملتوسطة احلجم من اكتساب أحدث املعارف يف جمال البناء عن طريق اآلثار              
ويتمثل حجر الزاوية يف الربنـامج يف تعزيـز         . الستثمار األجنيب املباشر  املباشرة النامجة عن ا   

اريع املشتركة والشراكات بني شركات مقاوالت البناء َعرب الوطنية ومنظمي املـشاريع            املش
  .العقارية التابعني للقطاع العام يف زامبيا، مثل اهليئة الوطنية لإلسكان

وأشار املتحدثون إىل أن معظم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم احمللية يف البلـدان               -١٧
ويؤكد ذلك أمهية إضافة مكوِّن بناء القـدرات إىل بـرامج           ". اكةجاهزة للشر "النامية ليست   

الروابط التجارية، هبدف تعزيز سلوك تنظيم املشاريع واملهارات غري التقنية للموردين احمللـيني،             
مثل املهارة اليت تقدمها مراكز اإلمربيتيك التابعة لألونكتاد، فضالً عن أمهية قيام احلكومـات               

م اليت تفشل يف كثري من األحيان يف إعداد منظِّمي مشاريع ملواجهة حتديات             بتحسني ُنظُم التعلي  
سالسل القيمة العاملية، وبتقدمي التثقيف يف جمال تنظيم املشاريع يف املدارس االبتدائية، وبتعزيـز              

ري وأكد املتحدثون أيضاً أمهية املبادرات الرامية إىل حتسني واعتماد معاي         . املدارس املهنية والتقنية  
اجلودة احمللية، واألدوات اليت هتدف إىل مراجعة أداء املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم بطريقة             

وشدَّد املتحدثون على أن أحد املعايري املرجعية الرئيسية لنجاح مبادرة الروابط           . موثوقة ومتسقة 
ارية، بتقليـل   التجارية هو تيسري حصول املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم على القروض التج          

وأخـرياً، حـدَّد    . أو مبادرات التمويل الثالثية   /تصوَّر املصارف للمخاطر عن طريق التعميل و      
املتحدثون عوامل أخرى باعتبارها مهمة لتحقيق نتائج ناجحة للشراكات بني القطاعني العـام             

ملـصرفية،  وتشمل هذه العوامل اجلدوى، والقدرة على حتمُّل التكاليف، واملقبوليـة ا          . واخلاص
 االقتصادي للمواطنني، والبيئة    -والقيمة لقاء املال، والتشارك يف املخاطر، والتمكني االجتماعي         

  .التشريعية، والترتيبات املؤسسية، وبناء القدرات

متكني املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من استغالل الفرص الـيت تتيحهـا              -دال  
  سالسل القيمة العاملية

إىل فهم هيكل وتأثري سالسـل      أن هناك حاجة    اء، يف اجللسة الثالثة، على      اتفق اخلرب   -١٨
. القيمة العاملية، ال سيما طريقة ارتباطها بنمو وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم          
. وشدَّد املتحدثون على دور هذه املشاريع يف توفري فرص العمل ويف تنويع االقتصادات احمللية             

على أنه إذا كانت املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم متثِّـل أغلبيـة            موماً،  ، ع واتفق اخلرباء 
األعمال التجارية يف معظم البلدان، فإن األعمال التجارية تواجه العديد من القيود املتعلقـة              
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جبانب العرض اليت تقّوض تطورها وقدرهتا على اغتنام الفرص اليت توفرها سالسـل القيمـة      
وأشـار  . ه القيود يف العديد من البلدان، وتشمل عوامل مادية وغري مادية          وتشيع هذ . العاملية

املتحدثون إىل القيود املادية املتعلقة بالعرض، مثل نقص التمويل يف خمتلف مراحل منو املشاريع          
الصغرية واملتوسطة احلجم ونقص رأس املال البشري، وعدم كفاية التكنولوجيـا، وضـعف          

وحدَّد املتحدثون البحث والتطوير يف جمال املشاريع الـصغرية         . ياتالبنية التحتية واللوجست  
وقالوا إن هـذه املـشاريع      . واملتوسطة احلجم باعتبارمها جماالً رئيسياً جديراً مبزيد من الدعم        

تتسم باالبتكار واملرونة البالغني، ولذلك ينبغي توجيه مزيد من التمويل إىل أنشطة البحـث              
 واقترح مندوب من املنظمة العاملية للملكية الفكريـة         .إطار هذه املشاريع  والتطوير املنفذَّة يف    

للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم، يف      وضع آليات أقوى حلماية حقوق امللكية الفكرية        
  .إطار إدماج هذه املشاريع يف سالسل القيمة العاملية والنهوض هبا يف سياق هذه السالسل

بني أيضاً القيود غري امللموسة اليت تعترض تنميـة املـشاريع     وناقش العديد من املندو     -١٩
هذه القيود عدم   ومن  . الصغرية واملتوسطة احلجم وتعوق املشاركة يف سالسل القيمة العاملية        

وعدم استقرارها، فـضالً عـن تعقُّـد وتكـرار           كفاية السياسات االستثمارية والتجارية   
وشدَّد املندوبون على   . ت والشركات َعرب الوطنية   االشتراطات واملعايري اليت تفرضها احلكوما    

أن االفتقار إىل املعارف املتعلقة بسالسل القيمة العاملية وصعوبة الوصول إىل هذه املعـارف              
وأشار املنـدوبون أيـضاً إىل أن       . عائقان رئيسيان أمام املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم      

ال تثق يف الشركات َعرب الوطنية ويف القطاع العام،         املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم احمللية      
مؤسسات تقـدمي األمـوال     وأشاروا كذلك إىل وجود مؤسسات لدعم هذه املشاريع، مثل          

، ووكاالت تنمية األعمـال التجاريـة، وغـرف         )Public Seed Funding(األولية احلكومية   
يع احلاالت من هذه اخلدمات     التجارة، وأشاروا كذلك إىل أن هذه املشاريع ال تستفيد يف مج          

واتفق املندوبون على أمهية توعية هذه املؤسسات وزيادة الثقة         . نظراً إىل نقص املعارف والثقة    
  .الستفادة من اخلدمات املتاحةاملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم من اهبا لتمكني 

واتفق املتحدثون أيضاً على حنو واسع على أن التعاون بني القطاعني العام واخلـاص                -٢٠
من شأنه أن يتصدى بفعالية للقيود اليت تعترض تنمية املشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم               

وأشاروا إىل أن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص   . ومشاركتها يف سالسل القيمة العاملية    
صلحة، حيث يعّزز   املصاحبة  من اجلهات   كل جهة   كفاءات  اقات طوعية تستفيد من     متثل اتف 

. األطراف الفاِعلة مبا يعود باملنفعة العميمة املتبادلة على مجيع        أطراف هذه الشراكات التعاون     
والحظ املتحدثون أن املنظمات الدولية، كاألمم املتحدة، تـؤدي دوراً رئيـسياً يف هـذه               

د املتحدثني، كمثال، جتربة ماليزيا يف شراكة بني القطـاعني العـام            وعرض أح . الشراكات
وبيَّن املتحـدث أن برنـامج      . واخلاص شاركت فيها منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية       

شركة املشاريع الصغرية   : التنمية املستدامة للمورِّدين يف ماليزيا يشارك فيه ثالثة شركاء، هم         
املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم ُتعـىن       يا، وهي وكالة لتنمية     واملتوسطة احلجم يف ماليز   

بتحديد الشركات احمللية اليت ميكن دخوهلا يف روابط جتارية؛ ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة              
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الصناعية، وهي منظمة تقدم الدعم التقين من أجل النهوض باملشاريع الـصغرية واملتوسـطة              
وفِّر للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم املاليزيـة فـرص          احلجم؛ ووكالة يابانية مانِحة ت    

لالستفادة ومن شأن هذه الشراكات أن تعزز هذه املشاريع وجتهزها          . الوصول إىل األسواق  
مزيد من الفرص يف األسواق الدولية من جانب، وأن توفِّر للشركات َعرب الوطنية مصادر              من  

  .رإنتاج رفيعة اجلودة وُمستدامة، من جانب آخ
وأكد عدد من املندوبني أمهية دور الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف حتقيق               -٢١

وعرض أحد املندوبني برنـامج     . املرأة والتنمية املستدامة  إشراك  أهداف التنمية، مبا يف ذلك      
املعونة من أجل التجارة يف فنلندا، وهو برنامج يتناول مسائل تقليص الفقر وتعميم املنظـور               

ونظـراً إىل   . نساين واالستدامة املناخية عن طريق تعزيز سالسل القيمة يف البلدان الناميـة           اجل
، ينبغي  املصلحةاجلهات صاحبة   بني  مع  اجلقدرة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص على        

هلذه الشراكات أن توائم األهداف اإلمنائية العامة مع أهـداف تنميـة املـشاريع الـصغرية           
واتفق احملـدثون   . احلجم وزيادة مشاركة هذه املشاريع يف سالسل القيمة العاملية        واملتوسطة  

وأشار املندوبون أيضاً إىل أن . على ضرورة قياس تأثري الشراكات بني القطاعني العام واخلاص     
مـن  جناح هذه الشراكات يف حتقيق أهدافها يتوقف على فَهم الدور االستراتيجي لكل جهة              

وأشاروا أيضاً إىل ضرورة استدامة هذه الـشراكات،        . لحة يف الشراكة  صاملصاحبة  اجلهات  
واقترحوا أن يكون القطاع اخلاص، يف نقطة معينة من اإلطار الزمين هلذه الشراكات، هـو               
القائد الرئيسي لسلسلة القيمة، وأن يكون القطاع العام واملنظمات غري احلكوميـة وسـائل              

  .إلمنائيةلضمان حتقيق هذه السالسل لألهداف ا
وناقش أحد املتحدثني دور الدوائر األكادميية والتعليمية يف الشراكات بني القطاعني             -٢٢

العام واخلاص، مشرياً إىل وجود فجوة معرفية بني الدوائر األكادميية واألعمـال التجاريـة              
ارسـات  وأشار أيضاً إىل أن الدوائر األكادميية ينبغي أن تكون أكثر ارتباطـاً باملم            . الدولية

العاملية احلقيقية وأن تتعلم منها لكي ختّرج طالباً على دراية جيدة باألعمال التجارية وتنظيم              
ودعا إىل سد الفجوة املعرفية     . املشاريع على حنو ميكنهم من تلبية احتياجات االقتصاد العاملي        

. يمة العامليةبني القطاع األكادميي والقطاع العام بغية وضع سياسات أفضل تتعلق بسالسل الق
ودعا أيضاً إىل أن تتسم املقررات الدراسية يف جمال األعمال التجارية وتنظيم املشاريع باملرونة             

وأشار عدد مـن    . والقدرة على التكيف مع الطلبات والفرص الدائمة التغري يف سوق العمل          
املهارات الالزمة لتحقيق   املندوبني إىل أمهية التعليم يف تنمية املهارات املهنية والتقنية، ال سيما            

ال غىن عـن أن  فإنه ولذلك . سالسل القيمة العامليةبالنسبة إىل   عايري  املودة و قدر معني من اجل   
  . تتسم برامج التعليم والتدريب بطابع عملي على حنو أوثق

اتبـاع  واتفق املتحدثون على حاجة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم املختلفة إىل             -٢٣
وأشار أحد املندوبني إىل أن اقتصادات بلدان أمريكا الالتينية خمتلفة، وأن كـالً             . لفةُنُهج خمت 

وعلى مثل هذا النحو، أكد منـدوب آخـر أن املـشاريع            . منها ينبغي تناوله بصورة فردية    
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الصغرية واملتوسطة احلجم يف ماليزيا ختتلف من حيث احلجم والقطاع واالستعداد لالرتبـاط      
وأشار إىل أن أدوات تقييم قدرة املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم          . عامليةبسالسل القيمة ال  

ضرورية لتحديد الوسائل املناسبة لتطوير هذه الشركات حبيث تستفيد من الفرص املتاحة يف             
) إمربيتيـك (ويف هذا السياق، أشار مندوبون إىل برنامج تطوير املـشاريع           . السوق الدولية 

ية، اللذين ينفذمها األونكتاد، مبيناً أهنما يتعاونان مع القطاعني العـام          وبرنامج الروابط التجار  
واخلاص يف البلدان املنفذة هلما من أجل تعزيز املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، ويقيمـان          

وبيَّن أحد املندوبني أن برنامج إمربيتيك يقدم دورات    . روابط فعالة مع الشركات عرب الوطنية     
وقـال إن   . خصيصاً للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم بناًء على احتياجاهتا       تدريبية معدة   

املراكز ُتستخدم أيضاً لتنفيذ أنشطة رسم خرائط القيمة من أجل حتديد األماكن اليت ميكـن               
للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم أن تشارك فيها وحتقـق قيمـة مـشتركة للمـشاريع               

وأشار إىل أمهية الـشراكة يف حتقيـق هـذه       .  اإلمدادات وللشركات عرب الوطنية يف سلسلة    
املـرأة  إشـراك   األهداف والتأكد من ارتباط هذه األهداف باألهداف األخرى للتنمية، مثل           

واتفق العديد من املندوبني على وجود حل موحد هلذه املسائل، وعلـى            . واالستدامة البيئية 
  . ضرورة دراسة كل وضع على حدة

  لشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف التنميةقياس أثر ا  -هاء  
توسيع "يف اجللسة الرابعة، أشار أحد اخلرباء إىل أمهية البيان الربناجمي املشترك بشأن               -٢٤

وتعزيز التعاون بني القطاعني العام واخلاص من أجل تنميـة عريـضة القاعـدة وشـاملة                
الرفيع املستوى الرابع املعين بفعالية املعونة      ، وهو البيان الذي اُتفق عليه يف املنتدى         "ومستدامة

، حيث أكد اإلعالن احلاجة إىل توسـيع        )مجهورية كوريا ( يف بوزان    ٢٠١١املعقود يف عام    
وأشـار املتحـدث إىل أن      . نطاق املعونة من أجل التنمية ليشمل دعم القدرات اإلنتاجيـة         

ة القطاعية هي يف كـثري مـن        املشاركة األصلية للقطاع اخلاص يف هنج تطوير سالسل القيم        
  . األحيان أكثر تأثرياً يف جناح الشراكة من املسامهات املالية املباشرة املقدمة من القطاع اخلاص

األهداف اإلمنائية لأللفية املشترك مع     يعمل يف إطار مشروع برنامج      وقام خبري آخر      -٢٥
ت نام بعرض جتربة الربنامج يف      األمم املتحدة بشأن اإلنتاج األخضر والتجارة اخلضراء يف فيي        

هنج لتطوير سالسل القيمة يف قطاع احلرف اليدوية يف إطار شراكة بني القطاعني العام              اتباع  
هنج واضح قائم على الطلب، وأمهيـة توجهـات         اتباع  واخلاص، حيث أكد أمهية وضمان      

للمبادرات منذ  وأكد مندوبان ضرورة ضمان مشاركة احلكومة وأمهية امللكية احمللية          . السوق
وأشار املندوبان أيضاً إىل أمهية وإمكانية      . الوهلة األوىل لتجنب االعتماد على اجلهات املاحنة      

إشراك البلديات واحلكومات احمللية، باإلضافة إىل ضمان مشاركة الشركات احمللية، يف حتديد            
  .ة واملتوسطة احلجمالعقبات وإجياد احللول من أجل تعزيز القدرة اإلنتاجية للمشاريع الصغري
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وأكد متحدثون من جلنة املاحنني املعنية بتنمية املشاريع، ومن وكالة التنمية الدوليـة               -٢٦
التابعة للواليات املتحدة، ضرورة إجراء تقييم دقيق لألثر من أجل احلصول على معلومـات              

اص يف البلدان   بشأن أمهية وفعالية وكفاءة وأثر واستدامة الشراكات بني القطاعني العام واخل          
وأشار املتحدثون إىل أمهية بيان منطق التدخل بشكل واضح، حبيث ميكـن حتديـد              . النامية

، وكذلك أمهية وضع أهداف قابلة للقياس       ونسبة اآلثار إىل مصادرها   العوامل الدافعة للتغيري    
يف واتفق املتحدثون على احلاجة إىل زيادة توحيد املؤشـرات          . وإجراء تقييم أساسي واضح   

لتغريات الصافية يف الدخل    امجيع الربامج والتدخالت، مبا يف ذلك قياسات احلجم وقياسات          
  . والعمل واملنافسة

، مشريين  "لغة مشتركة " العام واخلاص    حتّدث القطاعني وأعاد اخلرباء النظر يف أمهية        -٢٧
 ، مثالً،  القطاع العام  ُيستخدمفي حني   ف. إىل أن هذه املسألة أكثر أمهية فيما يتعلق بتقييم األثر         

للتحدث عن زيادة الدخل وبناء القدرات، فإن القطاع اخلاص يشري إىل هذين العاملني مـن               
أيضاً أمهيـة   أحد املتحدثني   وأكد  . حيث القدرة الشرائية احمللية وموثوقية سلسلة اإلمدادات      

دة فعاليـة   قياس قيمة أي ترتيب معني للشراكة بني القطاعني العام واخلاص، من حيث زيـا             
بيـان قيمـة    فإنه ال بد مـن      تنسيق هذه الُنُهج يستلزم تكاليف باهظة،       وملا كان   . الربامج

  .التكاليف بصورة واضحة
وقدم أحد املندوبني معلومات مفصلة عن قدرة املعايري الطوعية اخلاصة، مثل املعايري              -٢٨

الف مـن أجـل الغابـات    اليت أرستها مبادرة الشفافية يف الصناعات االستخراجية، أو التح   
املطرية، أو االحتاد الدويل للمنظمات املاحنة لعالمة التجارة العادلة، لتكون نقاطـاً مرجعيـة              

 مثلها مثل أي ترتيب للشراكة بـني القطـاعني   -لتقييم األثر، مشرياً إىل أن املعايري الطوعية        
 القطـاع اخلـاص أو       من املمكن أن تضعها احلكومة أو اجلهات املاحنة أو         -العام واخلاص   

فخريطة معايري مركز التجارة الدولية، مثالً، متاحة كأداة مرجعية على شبكة           . اجملتمع املدين 
  . اإلنترنت لكي تتمكن الشركات من تقييم أنشطتها يف ضوء هذه املعايري

وبالنظر إىل أن املعايري الطوعية اخلاصة ميكن اعتبارها يف حد ذاهتا مبادرات للشراكة               -٢٩
ني القطاعني العام واخلاص، أكد مندوب آخر جمدداً أمهية األثر اإلمنائي للمعايري الطوعيـة               ب

 باملقارنـة مـع     -اخلاصة املتعلقة باختيار الشركاء من الشركات امللتزمة منذ الوهلة األوىل           
وأشار املندوب أيضاً إىل الـدور      . الشركات اليت تعتمد أساساً هنج إدارة املخاطر واالمتثال       

لرئيسي الذي تؤديه سياسة احلكومة يف تيسري املعايري الطوعية حبيث تعمل بفعالية وتكتسب             ا
  .شرعية واسعة النطاق

وشدد مندوبان على احلاجة إىل قياس آثار الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص               -٣٠
ته اليت تتجاوز مستوى املستفيدين من الربامج، أي من وجهة نظر البلد ككـل واسـتراتيجي              

وعلى مستوى السياسة الوطنية، ينبغي إيالء أولوية لإلصالحات التنظيميـة          . اإلمنائية الوطنية 
الرامية إىل زيادة إضفاء الطابع الرمسي على املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، وتيسري النظم             
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لية وأكد مندوب آخر أيضاً فائدة قياس أوجه الزيادة يف قدرة مؤسسات الدعم احمل            . الضريبية
على تقدمي اخلدمات يف جمال تنمية األعمال التجارية نتيجة ترتيبات الشراكة بني القطـاعني              

  .العام واخلاص، باإلضافة إىل أثر املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم نفسها
وبيَّن دليل قدمه أحد املندوبني هنجاً ميكن من خالله تقدير قيمـة العقـد احملتملـة                  -٣١

دة بني الشركات عرب الوطنية واملشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم منـذ            للشراكات اجلدي 
وطرح مندوبان آخران مسألة معاجلة األداء غري       . البداية، ومقارنة هذه القيمة باإلجناز الفعلي     

املناسب نتيجة عدم االمتثال للطرائق املتفق عليها املتعلقة بالشراكات بني القطـاعني العـام              
واتفق املتحدثون بشكل عام على أن أي       . اجة إىل مساءلة مجيع الشركاء    واخلاص، وأكدا احل  

نظام جيد األداء للرصد والتقييم ينبغي أن حيدد املشاكل لدى وقوعها، مبا يساعد على حتسني          
  .فهم نقاط قوة مجيع الشركاء وقدراهتم

  تشجيع املمارسات التجارية املسؤولة يف سالسل القيمة العاملية  -واو  
م اخلرباء، يف اجللسة األخرية، بعض املبادرات املتعلقـة مبمارسـات املـسؤولية             قد  -٣٢

وأكدت هذه  . االجتماعية للشركات يف مجيع خطوات اإلنتاج يف إطار سالسل القيمة العاملية          
. املبادرات دور الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف ضمان عدم إمهال التنمية الوطنيـة            

ى الدور الذي تؤديه اجلهات صاحبة املصلحة، يف القطـاعني العـام            وركزت املناقشات عل  
هلذه املبادرات من املمكن أن تضمن بالفعل استدامتها يف          واخلاص، وبيَّنت أن امللكية الوطنية    

  .األجل الطويل
وقام املتحدثون بتقدمي ومناقشة السمات الرئيسية لثالثة إجراءات تقـع يف إطـار               -٣٣

سل قيمة معينة، مثل الكاكاو، واملنسوجات واملالبـس، واألعمـال          قطاعات جتارية وسال  
والحظ املتحدثون أن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، يف مجيـع األمثلـة             . الزراعية

الثالثة، من املمكن أن تساعد بشكل فعال على اختاذ إجراءات مماثلة لتعزيز احلوار وبناء الثقة               
ففي حالة مبادرة الكاكاو الدولية، مثالً، أدت املـسؤولية         . ةواإلسهام يف السلوكيات الشفاف   

أي الصناعات واجملتمع (املشتركة فيما بني خمتلف األطراف الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص 
إىل حتقيق االتساق والكفاءة يف مكافحة عمل األطفـال       ) املدين وحكومات البلدان املستثمرة   

احلوار، وحتديد املخاطر القائمة، وضمان قيـام الـشخص         وكان لتعزيز   . يف قطاع الكاكاو  
املناسب بالدور املناسب، دور أساسي يف التحول من اخلطب الرنانة إىل اإلجراءات العملية،             
كما يف حالة كوت ديفوار وغانا، حيث ساعدت أنشطة بناء القدرات يف سلسلة اإلمـداد               

ملنظمات احمللية على فهم معايري املـسؤولية       العاملية لشركة عرب وطنية املوردين واجملتمعات وا      
وأدت هذه األنشطة أيـضاً إىل      . االجتماعية للشركات وتطبيق هذه املعايري يف السياق احمللي       

تعزيز اُألطر الوطنية وحتديد األعمال األساسية الالزمة لتطبيق املمارسات املسؤولة يف سالسل            
  .أخرى للقيمة
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ملتحدثني بشأن اإلجراءات اجلماعية الـيت تتخـذها        وأشار مثال آخر، عرضه أحد ا       -٣٤
وركز اإلجراء على املمارسـات     . الشراكات بني القطاعني العام واخلاص، إىل قطاع املالبس       

املسؤولة يف سالسل القيمة العاملية للمالبس يف سبعة بلدان، فيما خيـص مـسائل العمـل                
نظمة العمل الدولية، الشركات    وقد أشرك برنامج العمل األفضل، الذي تنفذه م       . والتوظيف

يف التنمية الوطنية وتنمية القدرات الوطنية، وأسهم فيها، على حنو يتجاوز جمـرد              عرب الوطنية 
وعزز هذا الربنامج احلوار علـى الـصعيد        . االمتثال ملعايري املسؤولية االجتماعية للشركات    

ات املوردين واحلكومات   الوطين من أجل حتديد املسائل والتصدي للتحديات هبدف بناء قدر         
  .احمللية يف اجملاالت ذات الصلة بالعمل

وفيما يتعلق بأمهية تقييم أثر املمارسات التجارية املسؤولة، أشار أحد املتحدثني إىل              -٣٥
أن التوفيق بني املصاحل العامة واخلاصة بالطريقة املناسبة ميكن أن يؤدي بالفعل إىل اسـتدامة               

وقـال  . شراكات بني القطاعني العام واخلاص إىل حاالت جتاريـة        إنتاج السلع وأن حيول ال    
املتحدث إن إشراك الشركات عرب الوطنية الكربى يف اعتماد املمارسات املستدامة ميكنـه أن           

. يؤثر يف سالسل القيمة لتلك الشركات وأن حيقق تغريات إجيابية حقيقية على الصعيد احمللي             
 اجليدة واملستدامة أن يـساعد علـى خفـض          وبشكل خاص، من شأن تطبيق املمارسات     

ومع أن هذه الفوائد ميكنها أن تغذي الشركات عـرب الوطنيـة            . التكاليف وحتسني اإلنتاج  
باعتماد ممارسات مستدامة، استفسر أحد املندوبني عن أشكال الضمان األخرى اليت تكفـل             

أشار بعض املتحدثني   و. التزام الشركات الكربى مبمارسات املسؤولية االجتماعية للشركات      
  . إىل أن جودة اإلمدادات وأمنها مها ما يدفعهم أساساً إىل االمتثال للممارسات املستدامة

وأكد أحد املتحدثني أمهية قياس إجنازات تلك املبادرات، ومدى امتثال الـشركات              -٣٦
 االمتثـال  عرب الوطنية، مضيفاً أن ممارسات املسؤولية االجتماعية للشركات ينبغي أن تتجاوز 

وأشار املتحدث إىل أن ممارسـات      . للمعايري، وأال ُينظر إليها باعتبارها جمرد أدوات تسويق       
 تتزايد أمهيتها بالنسبة لالقتصادات الناشـئة       - واالمتثال للمعايري الدولية     -اإلنتاج املستدامة   

عاملية، ومن  ورغم أن نسبة كبرية من عمليات اإلنتاج هي جزء من سالسل القيمة ال            . الكبرية
وهذا هو سبب عدم وضـوح      . مث جيري تصديرها، فإن جزءاً متزايداً مما ُينتج ُيستهلك حملياً         

تأثري املعايري واملمارسات الدولية املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات، ولذلك ينبغي دعم           
ة حبقـوق   وباإلضافة إىل ذلك، طرح مندوبان مسألة اجلوانب املتعلق       . ذلك بسياسات وطنية  

امللكية الفكرية لسالسل القيمة العاملية، لكي تضمن الشركات الكـربى االمتثـال لنظـام              
العالمات التجارية ولكي تضع املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم عالماهتا التجارية لتـصبح      

  . ذات توجه تصديري ولتشارك يف سالسل القيمة العاملية املتعددة
اً على احلاجة إىل اتباع هنج شامل لتعزيز البيئة الـسليمة           وأبدى مندوب آخر تعليق     -٣٧

لتنظيم املشاريع، وهي البيئة اليت ميكنها أن تستفيد من وجود الشركات عـرب الوطنيـة يف                
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البلدان املضيفة، مشرياً إىل ضرورة مواءمة التعليم والتدريب املركّز مبـا يالئـم ممارسـات               
  . السل القيمة العامليةاملسؤولية االجتماعية للشركات وواقع س

وأكد بعض املندوبني الدور األساسي للحكومات يف االضطالع باملبادرات املقدمة            -٣٨
واتفق عدد من املندوبني على أمهية املشاركة املبكرة واالسـتباقية  . بعد انتهاء مرحلة املشاريع   

يتسىن هلا استيعاب   للحكومات احمللية يف مبادرات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، لكي           
املسائل املطروحة، وتطوير قدرهتا الداخلية على التعامل مع املسائل، وتعظيم املسامهة اإلجيابية            

وطـرح  . لالستثمار األجنيب املباشر لتحقيق التنمية والنمو االقتصادي على الصعيد الـوطين          
ددة املتعلقة مبشاركتها   بعض املندوبني مسألة مسامهة املرأة يف تنظيم املشاريع، والتحديات احمل         

وقّدم مندوبان معلومات عن االستخدام الناجح لألهـداف غـري          . يف سالسل القيمة العاملية   
والحظ بعض املنـدوبني    . التقنية لتعزيز مشاركة املرأة يف سالسل القيمة املراعية لنوع اجلنس         

ن تساعد املوردين علـى     أن املبادرات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية للشركات ينبغي أيضاً أ        
ويصدق . االرتقاء يف سالسل القيمة بإضافة قيمة للخطوات اإلنتاجية اليت قد يشاركون فيها           

ذلك بشكل خاص على االقتصادات اليت ُتوجَّه فيها االستثمارات األجنبية على حنـو شـبه               
  . حصري حنو الصناعات االستخراجية، كالنفط والتعدين

ناقشات اليت جرت خالل الدورة، اتفق املتحدثون على أمهية         ويف سياق استعراض امل     -٣٩
اإلرادة السياسية لتعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص كأداة لتحفيز احلوار بـشأن             

وأكد املتحدثون أن   . ممارسات املسؤولية االجتماعية للشركات، وبناء الثقة، وتعزيز الشفافية       
اص، رغم معاناهتا من قلة وندرة املوارد، ميكنها أن تساعد       الشراكات بني القطاعني العام واخل    

البلدان النامية واالقتصادات الناشئة على االستفادة من االستثمارات األجنبية يف توسيع نطاق            
  . املمارسات املسؤولة يف اخلطوات اإلنتاجية اليت يشارك فيها موردون حمليون

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  عضاء املكتبانتخاب أ  -ألف  
  :انتخب اجتماع اخلرباء، يف جلسته العامة االفتتاحية، أعضاء اجمللس التالية أمساؤهم  -٤٠

  )إندونيسيا(السيد إيدي يوسوب       :الرئيس  
  )إسبانيا(السيدة ماريا رمييديوس روميو   : املقرر-نائب الرئيس   
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
اء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية، جدول األعمـال          أقّر اجتماع اخلرب    -٤١

  : وكان جدول األعمال كما يلي). TD/B/C.II/EM.3/1الوارد يف الوثيقة (املؤقت للدورة 
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
ة والتنميـة يف  تقييم أثر الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف التجـار           -٣

  البلدان النامية
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤

  حصيلة الدورة  -جيم  
 /آذار ٢٨اتفق اجتماع اخلرباء، يف جلسته العامة اخلتامية املعقودة يـوم اخلمـيس               -٤٢

  .، على أن يعّد الرئيس موجزاً للمناقشات٢٠١٣مارس 

  اعتماد التقرير  -دال  
 املقررة بأن تقوم، حتت  -اجتماع اخلرباء لنائبة الرئيس     يف اجللسة اخلتامية أيضاً، أذن        -٤٣

  .إشراف الرئيس، بوضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام االجتماع
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  مرفق

  *احلضور    
  :حضر اجتماع اخلرباء ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

  إثيوبيا
  إسبانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا
  أنغوال

  ) اإلسالمية-مجهورية (يران إ
  آيرلندا
  إيطاليا

  بربادوس
  بنغالديش

  بنن
  بوتسوانا

  بريو
  تركيا
  اجلزائر

  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  زامبيا
  السنغال
  السودان
  سويسرا

  الصني
  العراق
  ُعمان
  غامبيا
  غانا

  الفلبني
  فنلندا

  فييت نام
  كازاخستان
  الكامريون

  كندا
  اركوت ديفو
  كوستاريكا
  كولومبيا

  ليبيا
  ماليزيا
  مصر

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية

  موزامبيق
  الواليات املتحدة األمريكية

  

  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة  -٢
  أمانة الكومنولث  
  االحتاد األورويب  

  :الية ممثلة يف الدورةوكانت أجهزة أو هيئات أو برامج األمم املتحدة الت  -٣
  اللجنة االقتصادية ألوروبا  
  مركز التجارة الدولية  

__________ 

ولالطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني       *  
TD/B/C.II/EM.3/INF.1.  
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  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورة  -٤
  منظمة العمل الدولية  
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية   
  جمموعة البنك الدويل  
  ةاملنظمة العاملية للملكية الفكري  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة  -٥
  غرفة التجارة الدولية  
  منظمة أوكسفام الدولية  

        


