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  موجز الرئيس  -أوالً  

  تتاحيةالبيانات االف  -ألف  
: ركزت الدورة الرابعة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعـاون الـدويل             -١

التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي، على متويل التجارة وعلـى دور املؤسـسات              
  .املالية اإلقليمية يف تعزيز التجارة واالستثمار بني بلدان اجلنوب

 نائب األمـني العـام لألونكتـاد، يف مالحظاتـه           وأشار السيد بتكو دراغانوف،     -٢
االفتتاحية، إىل أن تأثري األزمة يطرح مسائل خطرية بشأن مرونة وفعالية النظام املايل الدويل،              

ومع ذلك، تشري املبادرات احلديثـة إىل       . مبا يف ذلك قدرته على دعم توسع التجارة الدولية        
وأشـار إىل أن    . اجلنوب يف بيئة ما بعد األزمة     يف التكامل والتعاون بني بلدان      حدوث زيادة   

عدة بلدان نامية حتولت بصورة متزايدة إىل الترتيبات اإلقليمية من أجل تعزيز الروابط بـني               
التجارة والتمويل والتنمية، وأشار أيضاً إىل إجراء نقاش واسع بشأن أفضل طريقة للجمع بني              

وقال إن ظهور   . دعم التنمية املستدامة والشاملة   اهلياكل املتعددة األطراف واإلقليمية من أجل       
جديدة يف اجلنوب قد زاد االهتمام بتلك الترتيبات وبنطاق املبادرات بني بلـدان             منو  أقطاب  

ويف الوقت نفسه، أدى انتشار سالسل القيمـة        . منو االقتصاد العاملي  دعم  اجلنوب الرامية إىل    
ـ حللقات   للتنمية من خالل املشاركة يف ا      ديدةإمكانية اتباع طرق ج   العاملية إىل حتسني      دنياال

غري أن الفوائد اليت عادت على البلدان النامية من هذه املشاركة مل تتحقـق              . هلذه السالسل 
  .تلقائياً، وإمنا تعرضت لالختالل بسبب الصدمات املالية والتجارية

بالتعاون بـني   مانزو، أعمال األونكتاد املتعلقة     . واستعرض رئيس اجللسة، السيد ج      -٣
بلدان اجلنوب، وركّز على آثارها على بناء القدرات اإلنتاجية يف البلدان النامية، وعلى كيفية              

وشـدد  . تعزيز الروابط فيما بني البلدان اليت ختتلف يف الثروات والقدرات والتاريخ املؤسسي     
ة يف التنمية الطويلة    خفض متويل التجارة يف فترة ما بعد األزم       تأثري  على أمهية النظر يف طريقة      

واجهة تأثري األزمة عن طريق التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب            ملطرق  الاألجل، ويف أفضل    
  .وفيما بني الوكاالت

  الترتيبات اإلقليمية لتعزيز التجارة والتنمية  -باء  
عرض اخلرباء، يف الدورة األوىل، بعض االجتاهات والتحديات الرئيـسية املتعلقـة              -٤

وتناول املتحدث الرئيسي، السيد خوسيه لويس سـيلفا        .  والتنمية يف البلدان النامية    بالتجارة
التعاون بني بلدان اجلنوب من     إمكانية  مارتينوت، وزير التجارة اخلارجية والسياحة يف بريو،        

أجل دعم التنمية، وتناول أيضاً تزايد أمهية بلدان اجلنوب يف االقتصاد العاملي، ال سـيما يف                
وعرض حالة بريو بالتفصيل، وبّين كيف ميكن أن يسهم االنفتاح االقتصادي           . ة العاملية التجار
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املخطط واالتفاقات البناءة مع بلدان أخرى، ال سيما يف اجلنوب، يف حتسني النمو االقتصادي              
  .والرعاية االجتماعية

 تولـد   السلع األساسية واالجتاه املتصاعد يف أسعارها عن       انتعاش أسواق    وقد أسفر   -٥
غري أن التقلب احلديث يف أسـواق     . موارد إضافية ميكن استخدامها لدعم التنوع االقتصادي      

وأجـرى  . خرىأية بالنسبة إىل بريو واقتصادات نامية       نتائج عكس السلع األساسية أدى إىل     
ت اخلرباء حتليالً هلذا الوضع وللصعوبات األخرى اليت تواجهها البلدان النامية من جراء الترتيبا            

املالية والنقدية الدولية، وركزوا على أمهية التعاون النقدي واملايل على الصعيد اإلقليمي مـن              
كما تناولوا بالدراسة تأثري األزمات املالية وأزمات ميزان        . أجل التغلب على هذه الصعوبات    

وأدت . ها األعـم املدفوعات على البلدان النامية، مبا يف ذلك آثار أزمة منطقة اليورو ودروس         
صـعوبات  إىل  التدفقات الرأمسالية غري املقيدة، ال سيما يف الظروف احلالية لألزمة العامليـة،             

خطرية بالنسبة للبلدان النامية، إما بنقص متويل التنمية وإما بالتدفقات الرأمساليـة املفرطـة              
الصرف وقد يـؤدي   عادة عدم اتساق يف أسعار با يسب وتدفقات رؤوس أموال املضاربة، م    

وناقش اخلـرباء   . احمللياملايل  نظام  الإىل صعوبات أمام استقرار العالقات التجارية اخلارجية و       
النطاق املتاح ملزيد من التعاون يف جمال السياسات املالية والنقدية فيما بني البلـدان الناميـة،        

 تسوية عمالهتا   سيما املزايا احملتملة للترتيبات التجارية اليت جتنب تلك البلدان احلاجة إىل           وال
  .بالعمالت الدولية التقليدية

أن أقل البلدان منواً ال تزال تعـاين      املناطق  نظرة إىل أمناط التجارة يف خمتلف       توضح  و  -٦
ألسواق، رغم ما طرأ مـؤخراً   أو من حيث ا   من عدم تنوع صادراهتا، سواء من حيث السلع         

وسلط اخلرباء . يف التجارة العامليةمن حتسن على األسواق نتيجة تزايد مشاركة بلدان اجلنوب      
الضوء على احلاجة إىل تنويع االقتصاد بعيداً عن مصادر هشاشته، وإىل تبين التحول اهليكلي              

 حيـزاً   حتقيق ذلك يتطلب  و. النمو الذي حتقق خالل العقد األخري     تعزيز  والتصنيع من أجل    
 أن الترتيبات املالية للمؤسسات     غري. سياساتياً ومتويالً من أجل حل املشاكل اهليكلية اجلذرية       

احليـز املتـاح الختبـار    تقلص ى األرجح إىل الشروط السياساتية اليت  تلجأ عل املالية العاملية   
على العكس من ذلـك،     فأما املؤسسات املالية اإلقليمية،     . السياسات غري التقليدية ولإلبداع   

ـ أوسـع لتجر سياسايت  لى حيز   احلصول ع ميكنها أن تدعم بصورة فعالة البلدان النامية يف          ة ب
وقد ُنفذت ترتيبات مالية إقليمية يف آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا            . استراتيجيات إمنائية بديلة  

واسع ملزيد من التقدم يف     جمال  حتقق جناح أكرب يف آسيا وأمريكا الالتينية، ويوجد         والالتينية،  
  . أفريقيا

 جمال السياسات املالية والنقدية يف بلدان    ونظر اخلرباء أيضاً يف دور التعاون األوثق يف         -٧
مـشتركة  اجلنوب ويف احلاجة إىل هذا التعاون، وكذلك يف مزايا إنشاء صناديق احتياطيـة              

وميكن للشبكات اإلقليمية للتعاون بشأن     . ومصارف للتنمية اإلقليمية فيما بني البلدان النامية      
 الصرف أن تدعم جهود البلدان النامية       السياسات النقدية واملالية وسياسات االحتياطي وسعر     
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أيضاً  ميكن   وتلك املبادرات . الرامية إىل حتقيق مزيد من األمن املايل واألمن مليزان املدفوعات         
أن ترفع الكفاءة االقتصادية وأن حتد من تكاليف اإلنتاج يف الشركات العاملـة يف البلـدان                

رات اليت طرحتها مؤخراً الدول األعـضاء يف        وباإلضافة إىل ذلك، ناقش اخلرباء املباد     . النامية
  . التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية

  التحديات والفرص: متويل التجارة  -جيم  
ناقشت الدورة الثانية إسهام مؤسسات بلدان اجلنوب املعنية بتمويل التنمية، ال سيما              -٨

خـرباء   رؤية وأفكار     الدورة وعرضت هذه . مصارف التصدير واالسترياد، يف متويل التجارة     
وبلدان نامية خمتلفة، حيث قدم اخلرباء معلومـات مفـصلة عـن            مناطق  متويل التجارة من    

يواجههـا  االجتاهات احلديثة يف التجارة العاملية والتجارة بني بلدان اجلنوب، والعقبات اليت            
سترياد ومؤسسات  متويل التجارة، واألشكال اجلديدة للتعاون فيما بني مصارف التصدير واال         

  . متويل التنمية من بلدان اجلنوب
ووثّق اخلرباء التوسع الباهر يف التجارة بني بلدان اجلنوب اليت منت بسرعة تعـادل                 -٩

ضعف سرعة منو التجارة بني بلدان الشمال واجلنوب يف تسعينات القرن املاضي ويف العقـد               
 عامالً رئيسياً أسهم يف توسع التجارة،       ورغم أن متويل التجارة كان    . األول من القرن احلايل   

فإن االجتاه احلايل ليس بالغ اإلجيابية، وال تزال املتطلبات املتزايدة لتمويل التجارة يف بلـدان               
هذا النقص يف متويل التجارة إىل ضعف االنتعـاش          وقد عزا اخلرباء  . اجلنوب غري ملباة جزئياً   

وشدد اخلرباء أيضاً على    . رف يف منطقة اليورو   العاملي وإىل خفض القروض اليت تقدمها املصا      
  . دور تفادي اخلطر وزيادة عالوات حتمل املخاطرة

وفيما يتعلق بأفريقيا، أدت أوضاع االقتصاد الكلي العاملية غري املواتيـة إىل تفـاقم                -١٠
قطاع مايل يعاين من ختلف مزمن، والقدرة احملدودة للمـصارف          : املشاكل يف اجملاالت التالية   

املصارف، وحمدوديـة الـدعم     رمسلة  على تنظيم صفقات متويل التجارة واملشاريع، وضعف        
 بلـداً أفريقيـاً إىل      ٥٤  جمموع  بلداً من  ١٥يفتقر  (املؤسسي الوطين املقدم لتمويل التجارة      

 بلدان فقط مؤسسات كاملة املقومات لتمويل التجارة        ٤لدى  ومؤسسات متويل الصادرات،    
اخلرباء أن التغريات من اتفـاق بـازل   رأى التنظيمي، ا يتعلق باجلانب    فيمو). وآليات للدعم 

والواقع . األول إىل اتفاق بازل الثاين متثل عامالً مهماً آخر يثبط متويل التجارة ويرفع تكاليفه             
أن اتفاق بازل الثاين طرح مفهوم التصنيفات السيادية، وهو ما رفع بدوره تكاليف متويـل               

  .لبلدان الناميةما خيص افيالتجارة، ال سيما 
وخلص التقييم العام الذي أجراه اخلرباء إىل أن سعر متويل التجارة بالنسبة إىل العديد               -١١

من البلدان النامية ال يعرب عن املخاطر الفعلية اليت تواجهها اجلهات املقرضة، ال سيما يف ضوء                
صنيف االئتماين الرئيسية،   وفيما يتعلق بدور وكاالت الت    . اخنفاض خطر التخلف عن السداد    
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اليت يوجد معظمها يف البلدان املتقدمة، أشار اخلرباء إىل احلاجة امللحة إىل مزيد من الدراسـة               
  .هلذه املسألة

 بني مؤسسات متويل التنمية ومصارف التصدير واالسترياد        وكان هناك تعاون متزايد     -١٢
وقد جـرى هـذا     . دان اجلنوب من أجل التغلب على هذه الصعوبات ودعم التجارة بني بل         

سسات متويل التنمية،   التعاون جزئياً يف إطار الشبكة العاملية ملصارف التصدير واالسترياد ومؤ         
املوارد املالية والتقنية لدعم تـدفقات التجـارة        حشد  األونكتاد هبدف   وهي مبادرة يقودها    

يف تقـدمي تـسهيالت     وقد قامت الشبكة بدور بالغ النشاط       . واالستثمار بني بلدان اجلنوب   
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨ائتمانية ثنائية لدعم التجارة، ال سيما أثناء األزمة املالية العاملية يف الفتـرة              

وقد شارك أيضاً يف التعاون املتزايد فيما بني الوكاالت اجلنوبية مصارف إمنائية من الربازيـل               
عـززت التمويـل    واالحتاد الروسي واهلند والصني وجنوب أفريقيا، وهي املصارف الـيت           

عدة التقنية لبلدان نامية    باهلند الذي قدم املسا   بالعمالت احمللية؛ ومصرف التصدير واالسترياد      
متويل التجارة؛ ومنتدى منتجات مثالً، تبادل اخلربات يف هيكلة من هذه املساعدة،  و-أخرى 

قنية إىل البلدان   مصارف التصدير واالسترياد اآلسيوية الذي قدم الدعم يف جمال املعلومات الت          
وشارك يف التعاون علـى صـعيد       . األعضاء من أجل وضع برامج هتدف إىل متويل التجارة        

احلكومات الوطنية احتاد املقاصة اآلسيوي، واالتفاق الثنائي بني األرجنتني والربازيل لتـسوية            
  .تسوية التجاريةالالعمالت، الذي يهدف إىل تيسري 

إنشاء آليات لتوجيه جـزء مـن احتياطيـات         األخرى  تشمل التطورات اإلجيابية    و  -١٣
العمالت األجنبية الضخمة اليت حتتفظ هبا املصارف املركزية يف البلدان النامية حنـو متويـل               

وأنشأ مصرف التصدير واالسـترياد األفريقـي برنـامج    . التجارة والتنمية يف بلدان اجلنوب   
جزء من االحتياطيات الدوليـة الـيت       االستثمار يف املصرف املركزي، هبدف توجيه       /اإليداع

  .  يف أفريقيا حنو متويل التجارة ومشاريع أخرى يف أفريقياةحتتفظ هبا املصارف املركزي
املصارف اإلقليمية دوراً مهماً يف تعزيز التمويل والتعاون بني بلدان اجلنوب؛           تؤدي  و  -١٤

فمثالً، ينبغي  . مية يف اجلنوب  إىل تعزيز مؤسسات متويل التجارة والتن     امللحة  ما يؤكد احلاجة    
للحكومات أن حتسن قدرة اتفاقات التعاون االقتصادي على حتمل املخاطر بإتاحة مزيد من             

باإلضافة إىل ذلك، اقترح اخلرباء تعزيز استخدام ترتيبات الدفع الثنائية فيما بـني             . رأس املال 
تجارة واالسـتثمار   اقتصادات اجلنوب، وإنشاء صندوق جديد لسوق رأس املال ُيخصص لل         

بني بلدان اجلنوب، وحتسني قدرات املصارف التجارية يف البلدان النامية على التعاون، وإنشاء       
  .آليات مبتكرة لتوجيه املوارد املالية املتجمعة يف اجلنوب حنو دعم التجارة والتنمية

  هل تغري مصارف التنمية يف بلدان اجلنوب املشهد املايل؟  -دال  
هلا التعامل مـع حالـة عـدم التـيقن          يتيح  ضع  بوارف التنمية اإلقليمية    مصتتمتع    -١٥
ميكنها الداعمة للتجارة والتنمية، و   والطويلة األجل   الكبرية  يتعلق باملشاريع االستراتيجية     فيما



TD/B/C.II/MEM.2/12 

GE.12-51943 6 

ويف إطار التـصدي    .  التغلب على القيود املهمة يف تقدمي القروض       يفمساعدة البلدان النامية    
وسة يف الترتيبات احلالية، بدأت آليات متويل جديدة بني بلدان اجلنوب يف ألوجه القصور امللم 

الظهور يف السنوات األخرية، هبدف حشد املوارد ملشاريع البنية األساسية ومشاريع التنميـة             
ويف الدورة الثالثة، ناقش اخلرباء التجارب اجلديدة ملـصارف التنميـة يف بلـدان      . املستدامة

  .ملصارفاجلنوب، وآفاق هذه ا
لـدى  حتياطيات العمالت األجنبية     النطاق ال  يالتراكم السريع العامل  ووصف اخلرباء     -١٦
لبلدان النامية والصاعدة خالل العقد األخري، واستثمار جزء مـن هـذه االحتياطيـات يف               ا

 راكم املذهل يف انتعاش   وتتمثل األسباب الرئيسية هلذا الت    . صناديق الثروة السيادية هلذه البلدان    
وتكديس األصول الدولية من جانب البلدان      أسعار النفط،   السلع األساسية، ال سيما     أسعار  

غـري أن   . غري املصدرة للسلع األساسية اليت لديها فائض كبري ومستمر يف احلساب اجلاري           
جـزءاً مـن    و. جزءاً كبري من هذه األصول مستثمر حالياً يف األسواق املالية للبلدان املتقدمة           

املوجودة يف صناديق الثروة السيادية، األصول لطويلة األجل بالنقد األجنيب، ال سيما  األصول ا 
 أو بصورة أكثر طموحـاً يف أحـد         -ميكن استثمارها يف مصارف التنمية اإلقليمية اجلنوبية        

وميكـن أن   .  اليت ميكنها تقدمي قروض يف مجيع أحناء العامل النامي         -بلدان اجلنوب   مصارف  
تكون هذه اخليارات أكثر كفاءة من منظور مايل حبت، هو تنويع احلـوافظ املاليـة، إذ إن                 
البلدان النامية تقدم عوائد أعلى على االستثمارات الطويلة األجل، وال يرتبط أداؤها اخلاص             

  . القتصادات املتقدمةبالنمو بأداء ا
وميكن ملصارف التنمية اجلنوبية احملّسنة أن تيسر عملية تنويع الصادرات يف البلـدان               -١٧

النامية، ومن مث تزيد من استقرار االقتصاد الكلي؛ وميكنها أيضاً أن تعزز التجـارة داخـل                
أن تـوفر مـصدراً    و- وبالتايل تنويع الشركاء التجاريني      -اإلقليم وفيما بني بلدان اجلنوب      

موثوقاً للتمويل اإلمنائي الطويل األجل الالزم بصورة خاصة خالل األزمات، مبا أن صناديق             
وميكـن  . القطاع اخلاص وصناديق املاحنني املتعددة األطراف مسايرة بقوة لالجتاهات الدورية         

سواق حامسـة  أيضاً أن تعمل مصارف التنمية اجلنوبية على إنشاء أسواق للعملة احمللية وهي أ          
وأخرياً، ميكن أن تدمج هذه املصارف مـصادر        . األمهية لتقليل التفاوت يف أسعار العمالت     

بسبب عوامـل   (التمويل اخلاصة اليت ال تقدم عموماً التمويل الكايف للبىن األساسية اإلقليمية            
بسبب عدم تناسق املعلومات املتعلقـة مبخـاطر        (، ولالقتصادات الشديدة الضعف     )خارجية
  .، وللتكنولوجيات اخلضراء، نظراً إىل أهنا متثل سلع عامة دولية)اإلقراض

كما أن إنشاء مصارف إمنائية جنوبية وإقليمية يفيد بطريقة غري مباشرة االقتصادات              -١٨
وكان مؤمتر األمم املتحدة املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العامليـة وتأثريهـا يف             . املتقدمة

، قد أكد أن بتعزيز أقطاب النمو املستقلة يف اجلنوب ميكن أن            ٢٠٠٩ود يف عام    التنمية، املعق 
تقدم تلك املصارف إسهاماً مهماً يف حتسني قدرة النظام املايل العاملي على مواجهة األزمات              

  .احملتملة يف املستقبل
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وتعمل بعض مصارف التنمية اإلقليمية بالفعل يف اجلنوب، على مـستوى بلـدان               -١٩
طقة يف املقام األول، من أجل دعم مشاريع التنمية الطويلة األجل، وتوفر هذه املـصارف               املن

وركّز اخلرباء على جتربتني يف أمريكا الالتينية،       . وقاية من التقلبات الدورية أثناء األزمة املالية      
، ومـصرف اجلنـوب،     CAFمصرف األنديز للتنمية، املعروف أيضاً مبختصره اإلسباين        : مها
  .Banco del Sur أو
هو املؤسسة املالية الرئيسية املتعددة األطراف الـيت تتـوىل          ومصرف األنديز للتنمية      -٢٠

حشد املوارد من األسواق الدولية إىل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب من أجل تقدمي              
ملـسامهة يف  خدمات مصرفية متعددة إىل العمالء من كال القطاعني العام واخلاص يف البلدان ا     

ويستهدف املصرف توطيد استقرار االقتصاد الكلي يف املنطقة، والعدالة واإلدماج          . املصرف
. االجتماعيني، والتكامل االقتصادي والتحول اإلنتاجي، واالستدامة البيئية يف األمد البعيـد          

 العقدين   ولكنه منا منواً متسارعاً جداً، ال سيما يف        ١٩٧٠وقد أطلق املصرف عملياته يف عام       
 يف املائة من رأمساله     ٩٠ بلداً؛ ويأيت    ١٨ويتباهى املصرف بأعضائه البالغ عددهم      . األخريين

  .من أمريكا الالتينية
أوهلا أن التـزام البلـدان      . وميكن استخالص ثالثة دروس قّيمة من جناح املصرف         -٢١

ارة ذاتية، وال تتخلـف     فهذه البلدان متنح املصرف استقاللية وإد     : األعضاء عامل بالغ األمهية   
وثاين هذه الدروس أن االستدامة املالية عامل مهم لـضمان          . مطلقاً عن سداد التزاماهتا املالية    

وثالثها أن تعزيز مشاريع التعاون بني بلدان اجلنوب        . التمويل امليّسر نسبياً يف األسواق اخلاصة     
وسـع نطـاق التكامـل      باالشتراك مع مصارف التنمية األخرى يف اجلنوب من شأنه أن ي          

  .االقتصادي إىل خارج حدود القارة
: ، مخسة أعضاء، هي   ٢٠٠٧وقد صّدق على مصرف اجلنوب، الذي أُنشئ يف عام            -٢٢

مجهورية فرتويال البوليفارية، ودولة بوليفيا املتعددة القوميـات، وإكـوادور، واألرجنـتني،       
الجتماعية والبيئيـة لألعـضاء     وهدف املصرف هو متويل التنمية االقتصادية وا      . وأوروغواي

بطريقة متوازنة ومستقرة؛ واحلد من التباين اإلقليمي؛ وتعزيز التوزيع العادل لالستثمار فيمـا         
ويعمل املصرف، بشكل حمدد، على إنشاء أسواق للسندات الـصادرة          . بني البلدان األعضاء  

يات العمالت األجنبية للبلدان    بالعملة احمللية لبلدان أمريكا الالتينية، وعلى اإلفراج عن احتياط        
وسلّط اخلرباء الضوء، خالل الدورة، على      . املقترضة من أجل استثمارها يف مشاريع إنتاجية      

ورغم أن املصرف ُيمول    . بعض األساليب اإلدارية املبتكرة املهمة اليت مّيزت مصرف اجلنوب        
 معظـم مـصارف     من مسامهات رأس املال اليت تتفاوت من بلد عضو إىل آخر، على غرار            

التنمية املتعددة األطراف، فإنه يوّزع سلطة اختاذ القرار بصورة أكثر مساواة بني األعضاء، مبا              
عالوة على ذلك، فإن حـل مـشاكل        . أن معظم قراراته تتخذ باألغلبية البسيطة لألصوات      

أوجـه  العمل اجلماعي املألوفة اليت تؤثر يف املصارف املتعددة األطراف يكون أسهل، لوجود             
  .متاثل متعددة ورؤية إمنائية مشتركة بني البلدان األعضاء
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واتفق اخلرباء على وجود فرصة للقيام باستثمارات عامة كبرية يف جمال التنميـة ألن                -٢٣
املصارف العامة وصناديق الثروة السيادية يف بلدان اجلنوب مجعت أصوالً ضخمة، ألن الثقة             

واتفقوا أيضاً على األولويات اليت ينبغي لرامسـي        . سبياًيف آليات التوزيع اخلاصة منخفضة ن     
توسيع قاعدة رأس مال مصارف التنمية    : السياسات اتباعها لالستفادة من هذه الفرصة، وهي      

اإلقليمية العاملة بالفعل، وإنشاء مصارف تنمية إقليمية جديدة يف املناطق اليت ال تعمل هبا بعد               
  .قاليمي أكرب لبلدان اجلنوباملصارف املوجودة، وإنشاء مصرف أ

  التجارة والتمويل يف سياق سالسل القيمة العاملية  -هاء  
أتاحت مظاهر التقّدم يف تكنولوجيا املعلومات واالتـصال يف العقـدين األخرييـن،               -٢٤
صاحبها من ختفيض تدرجيي للحواجز التجارية اليت حتركها السياسات، جتزئـة العمليـة              وما

وأتاح ذلك فرصاً جتاريـة جديـدة       .  اقتصادية متميزة ومنفصلة جغرافياً    اإلنتاجية إىل خطوات  
ويف حني ُينظر عادة إىل سالسـل       . للبلدان النامية، وال سيما التجارة يف منتجات أكثر دينامية        

القيمة العاملية على أهنا ذاتية التمويل، فإن تأثريها على موازين املدفوعات ليس واضحاً، كما أن               
واستطلع اخلرباء، يف الدورة الرابعة، املسائل      . سل بالتعميق املايل ليست واضحة    صلة هذه السال  

املتعلقة بالروابط بني التجارة والتمويل يف سياق سالسل القيمة العاملية، ونظروا يف إمكانية تعزيز              
  .سالسل القيمة يف البلدان النامية من خالل التكامل والتعاون بني بلدان اجلنوب

. رباء إىل أن فوائد سالسل القيمة العاملية شديدة التفاوت فيما بني املناطق           وأشار اخل   -٢٥
فمعظم سالسل القيمة سالسل بني بلدان الشمال، مبعىن أن الشركات الرئيـسية تنـشأ يف               
البلدان املتقّدمة، وأن املنتجات النهائية تباع إىل بلدان متقّدمة، بينما جتري عمليات التـصنيع             

غري أن السنوات األخـرية     . افة املنخفضة يف احللقات اجلنوبية من السالسل      ذات القيمة املض  
. شهدت تزايد يف الروابط اجلنوبية مع زيادة التخصص يف تقـسيم األنـشطة االقتـصادية              

وتضاعفت صادرات االقتصادات النامية من املنتجات املصنعة أربع مـرات وهـي تـساهم     
وازدادت أيضاً حصة البلدان النامية،     .  التجارة العاملية   يف املائة من الزيادة الكلية يف      ٦٠ بنسبة

ال سيما يف السلع واملكونات   يف املائة من حجم جتارة الشبكات العاملية٥٠اليت تساهم بنسبة    
وتستأثر آسيا بأربعة أمخاس جتارة الشبكات العاملية، وتتركّز أساساً على املالبـس            . الوسيطة

  . السياراتوالصناعات اإللكترونية وصناعة
ودرس اخلرباء آراء تقليدية خمتلفة بشأن الفوائد املرتبطة بسالسل القيمة وما يتصل هبا   -٢٦

والحظ اخلرباء، أوالً، أن االستثمار األجنيب املباشـر        . من تدفقات لالستثمار األجنيب املباشر    
يت جتذب االسـتثمار    يكون عادة متغرياً تابعاً يف عملية النمو، مبعىن أن البلدان الناجحة هي ال            

وثانياً، أن التفاؤل الزائد بشأن تطور سلسلة القيمة نتج عـن           . األجنيب املباشر وليس العكس   
جتارب مجهورية كوريا وهونغ كونغ والصني وغريها من اقتصادات املستوى األول احلديثـة             

غري . املكثّفالتصنيع اليت متكّنت من التطور والتنويع بوترية سريعة بسبب التدخل السياسايت            
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أن بلداناً أخرى وقعت يف َشَرك الدخل املتوسط، حيث حققت مكاسب كـبرية يف بدايـة                
مشاركتها يف السالسل ولكنها واجهت صعوبة يف االرتقاء إىل األنشطة ذات القيمة املضافة             

يـة  وثالثاً، أن األمولة التدرجي   . األعلى، كما هو احلال، مثالً، مع ماليزيا وتايلند وكوستاريكا        
لالقتصاد العاملي كان هلا تأثري مهم على أداء سالسل اإلمداد واالستثمار األجـنيب املباشـر،        

سيما خالل العقد األخري، حيث خضع العديد من الـشركات عـرب الوطنيـة هليمنـة                 ال
ونتيجة لـذلك،   . االستراتيجيات اجلديدة للشركات اليت تركّز على الرحبية يف األجل القصري         

. ة ترمجة املشاركة يف السالسل إىل فوائد اقتصادية واجتماعية للبلدان املضيفة          ازدادت صعوب 
وبشكل حمدد، دفع نقل األعمال إىل اخلارج الشركات الكربى إىل زيادة هامش أرباحها وإىل 

  .نقل املخاطر إىل املنتجني يف السالسل
 االستثمار األجنيب   وأوصى اخلرباء بأن تركّز االقتصادات النامية ال على كيفية جذب           -٢٧

املباشر فحسب، وإمنا أيضاً على األهداف اإلمنائية األكثر مشوالً، وعلى التنويـع والتطـوير              
  . التكنولوجي، بغية االستفادة الفعلية من املشاركة يف سالسل القيمة الدولية

واتساقاً مع هذا التحليل، حققت سالسل القيمة العاملية فوائد اقتـصادية ملموسـة،               -٢٨
غري أن سالسل القيمة وتدفقات االستثمار األجـنيب        . سيما يف آسيا، وبدرجة أقل يف أفريقيا       ال

املباشر ليست بديالً للسياسات اإلمنائية السليمة؛ وإمنا هي مكّملة لالستراتيجيات وللـسياسات   
قات وينبغي أن تتضمن هذه السالسل والتـدف      . الصناعية اليت تنفذها أية دولة ذات توّجه إمنائي       

  . تدابري احتياطية ضد تقلّب االستثمار األجنيب املباشر، وسياسات هتدف إىل دعم تنويع اإلنتاج

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
انتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية، أعضاء املكتب             -٢٩

  :على النحو التايل
  )زمبابوي(السيد جيمس مانزو       :الرئيس  
  )بنما(السيد ألفريدو سويسكوم   : املقرر-نائب الرئيس   

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
أقر اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية، جدول األعمـال              -٣٠

  :يما يلي جدول أعمال الدورةوف). TD/B/C.II/MEM.2/10الوارد يف الوثيقة (املؤقت للدورة 
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
متويل التجارة ودور املؤسسات املاليـة اإلقليميـة يف تـشجيع التجـارة               -٣  

  واالستثمار بني بلدان اجلنوب
  اعتماد تقرير االجتماع  -٤  

  الوثيقة اخلتامية للدورة  -جيم  
رباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة يـوم            اتفق اجتماع اخل    -٣١

  .، على أن ُيعد الرئيس موجزاً للمناقشات٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥ اخلميس

  اعتماد التقارير  -دال  
 املقرر -يف اجللسة اخلتامية أيضاً، أذن اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات لنائب الرئيس   -٣٢

  .إشراف الرئيس، بوضع الصيغة النهائية للتقرير بعد اختتام االجتماعبأن يقوم، حتت 
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  املرفق

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

  إثيوبيا
  األردن
  إسبانيا 
  إكوادور
  إندونيسيا
  أنغوال
  آيرلندا
  إيطاليا

  بنغالديش
  بنما

  بوركينا فاسو
  بريو

  بيالروس
  تايلند
  رية الدومينيكيةاجلمهو

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  جنوب أفريقيا

  زمبابوي
  سري النكا

  العراق

  الفلبني
  فنلندا

  فييت نام
  قربص

  كازاخستان
  الكرسي الرسويل

  كوت ديفوار
  كينيا
  ليبيا

  ليسوتو
  ماليزيا

  مدغشقر
  املغرب
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
  موريشيوس

  ميامنار
  هاييت
  اهلند

  :ت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورةوكان  -٢
  جمموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ  
  مصرف التصدير واالسترياد األفريقي   
  االحتاد األفريقي  

__________ 

  .TD/B/C.II/MEM.2/INF.4لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة   *  
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  أمانة الكومنولث  
  مركز اجلنوب  

  :ة يف الدورةوكانت أجهزة األمم املتحدة أو هيئاهتا أو براجمها التالية ممثل  -٣
  مركز التجارة الدولية   

  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورة  -٤
  منظمة العمل الدولية  
  منظمة التجارة العاملية  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة  -٥
  مهندسو العامل  
  املستدامةاملركز الدويل للتجارة والتنمية   
  الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل  
  التحالف التعاوين الدويل  
  املنظمة الكامريونية لتعزيز التعاون االقتصادي الدويل  
  منظمة القرية السويسرية  

  :وقد ُوجهت الدعوة إىل املتحدثني التالية أمساؤهم حلضور الدورة  -٦

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٤األربعاء، 
  السيد خوسيه سيلفا مارتينو، وزير التجارة اخلارجية والسياحة، بريو  
  السيد أبراهام تاكست مسكل، وزير الدولة، وزارة املالية والتنمية االقتصادية، إثيوبيا  
   تروخيو، مستشار اللجنة الرئاسية املعنية باهليكل املايل اجلديد، إكوادورفريديالسيد   
رف التصدير واالسترياد األفريقي، الرئيس الشريف للشبكة السيد جان لوي إكرا، مص  

  العاملية ملصارف التصدير واالسترياد ومؤسسات متويل التنمية
  رانغاناثان، الرئيس واملدير العام ملصرف التصدير واالسترياد اهلندي. أ. س. السيد ت  
  السيد ستيفن بيك، رئيس شعبة متويل التجارة، مصرف التنمية اآلسيوي  

  ٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول٢٥خلميس، ا
  السيد خريمان ريوس، مصرف األنديز للتنمية  
   جونز، األستاذة جبامعة كولومبيا، الواليات املتحدة األمريكية-السيدة ستيفاين غريفيث   
 Rethinking Bretton Woods Projectالسيد ألدو كالياري، مدير مشروع   
  مثل الدائم جلنوب أفريقياالسيد فيصل إمساعيل، السفري وامل  
  السيدة سوزان نيومان، احملاضرة يف االقتصاد اإلمنائي، جامعة إرامسوس، روتردام  

        


