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 مقدمة  
 
لجتماع اخلرباء املتعـدد السـنوات بشـتن تعزيـز البيالـة القتصـادية املواتيـة  الثالثةعهقدت الدورة  -1

               ، يف سويســـــرا،علـــــ  مليـــــع املســـــتويات لـــــدعم التنميـــــة الشـــــاملة واملســـــتدامة يف قصـــــر األمـــــم جبنيـــــف
ـــــومي  ـــــاء . 2015كـــــانون األول/ديســـــمرب   15و 14ي ـــــدورة أثن ـــــدد موضـــــوع ءـــــ   ال ـــــدورة وقـــــد حه ال

. وتناولــا الــدورة أيضــاا 2013حزيران/يونيــ   لــس التجــارة والتنميــة يفالتنفي يــة الســابعة واخلمســ  ج
 مواضيع مقررة للدورة الرابعة.

ات الــــثألو األوو عروضـــاا قــــدمها وتـــتلف الجتمــــاع مـــا أربــــع جلســـات: تضــــمنا ا لســـ -2
فريـــق مـــا اخلـــرباء، وتلتهـــا مناقشـــة بـــ  اخلـــرباء املشـــارك   وتناولـــا ا لســـة النهائيـــة نتـــائج الـــدورات 

 األوو والثانية والثالثة لجتماع اخلرباء املتعدد السنوات.
  

مااايج  الااارضيسن وجاااع يز اااي لتحقيااا  تني اااع اصاتياااا  وتس  ااا   يتاااا  القيماااة  -أوصا  
مضااا،ةب  مااا ،ااع رلااس عءاار اصدااتثمارب   ااد   تاصااة القر ااة اصاتيااا  ة ال

 المتناو ة للجميعب وص ديما النناع وال ءاب
 ما جدول األعمال( 3)البند 

 
 التني ع والتغير التكنيليجعن الروا ط واصدتراتيجيا  -ألف 

 
، يف معــــرد تقــــدب ءــــ ا البنــــد، إن الوقــــا التنميــــة ال مــــدير  ــــعبة العوملــــة واســــرتاتيجياتقــــ -3

يف تعزيـــز  ءامـــاا  دوراا مناســـب لبحـــحت ُنهـــج عفيـــز تنويـــع القتصـــاد. فـــالتنويع والتغيـــري ا يكلـــي ي ديـــان 
الصــدمات عمــل لشــباب والنســاء، وبنــاء القــدرة علــ  ســتدامة، وقلــق فــرل العمــل، مبــا يف ذلــك لال

الــــت التزمــــا الــــدول لعديــــد مــــا األءــــداف اامائيــــة املســــتدامة ويشــــكألن أيضــــاا أساســــاا لاخلارجيــــة. 
عفيـــز التنويـــع يف القتصـــاد العـــاملي احلـــا ، أمـــا  عـــديات كـــرب  غـــري أن ءنـــا  . األعضـــاء بتحقيقهـــا
مـــا فتالـــا  الـــت التســـليع إعـــادة أو التصـــنيع ختفـــي  واجتاءـــاتفـــل الـــدقل املتوســـط مثلمـــا يتبـــ  مـــا 

البلـدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة حاليـاا  الـت مـرت هبـا التارخييـة لتجربـةاتبـ  و . البلـدان بعـ تشهدءا 
بــل يتبلــب إًــاراا مــا السياســات  ،وحــدءا للســو  رت يهــ أن ميكــا ل التصــنيع، ، ول ســيماالتنويــعأن 

أكثــر فــتكثر ا مــع بينهــا يف مــا الصــعب وامل سســات واخليــارات السياســية الداعمــة الــت قــد يكــون 
 ا.السيا  الراء

أمهيـــة الصـــناعة التحويليـــة يف عمليـــة التنويـــع. وقـــال أحـــد اســـتمرار فريـــق اخلـــرباء علـــ   و ـــدد -4
املـرتبط بالصـناعة يف رأس املـال املـادي والبشـري تتجسـد للتنميـة، الـت ءـي أساسـية املعرفة، إن اخلرباء 

النجـــا  يف ءـــ   فـــ ن علـــ  أنشـــبة قبـــاع اخلـــدمات،  الرتكيـــز البلـــدانعنـــدما ختتـــار حـــ  و . التحويليـــة
تتسـم العاليـة. وباملثـل، املضـافة القيمـة املنتجـات الصـناعية ذات اسـتخدا  ب مرتبباا زال القباعات ل ي

كنســبة مالويــة مــا   مليـع القتصــادات النا ــالة الســريعة النمــو بارتفــاع مسـتو  القيمــة املضــافة التصــنيعية
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والتنميـــة يف امليــــدان نظمـــة التعـــاون م يتجـــاوىل إو حـــد بعيــــد متوســـط بلـــدانالنـــاتج ا لـــي ااملـــا ، 
 القتصادي.

. ومتحــور جــزء كبــري مــا النقــاة حــول مســتلة كيفيــة تعزيــز الصــناعة التحويليــة وعقيــق التنويــع -5
األنشــــبة اجتــــا  تنويــــع اختــــاذ قبــــوات صــــغرية فقــــط يف يف ءــــ ا الصــــدد وميكــــا أن تشــــمل الفخــــا  

النتقـــال إو مثـــل ) تمـــاد علـــ  الســـلع األساســـيةلتشـــمل تـــالت ل تـــزال تـــرتبط ارتباًـــاا وثيقـــاا بالع
يف اانتـــــاج أو ل تســـــهم النحـــــاس(، أو وإبقـــــاء ارتبـــــا  قـــــوي جـــــداا بوصـــــيد الســـــلمون إنتـــــاج النبيـــــ  
            أنـــ  ل يوجـــد ســـبيل وحيـــد للتنويـــع، ولكـــا متحـــدو ورأ  بعـــ  األنشـــبة املاليـــة(.  مثـــلاانتاجيـــة )

اانتـاجي  -م عل  أربعـة أنـواع علـ  األقـل مـا الـروابط املتعـددة ل بد ما إنشاء نظا  إنتاج حملي قائ
 الت ترتتب عليها آثار تراكمية. -والتكنولوجي والستهألكي واملا  

ـــةماميـــة و اانتـــاج األروابـــط وتفتقـــر البلـــدان الناميـــة يف كثـــري مـــا األحيـــان إو  -6 بســـبب  اخللفي
ليــل مــا الشــركات املتوســبة احلجــم، كمــا ءــو وعــدد ق قليــل مــا الشــركات ا ليــة الكــرب  وجــود عــدد

مــد  علــ  هــا إلي فتقــارلالــروابط التكنولوجيــة أو اوينبــوي وجــود احلــال يف ملهوريــة تنزانيــا املتحــدة. 
اانتــــاج أو يف الســــتثمارات تبــــور ءــــ ا بــــدور  ســــرعة وحيــــدد   تعلــــم القباعــــات بعضــــها مــــا بعــــ 

مسـتوردة، إو سـلع الـدقل  لـ  عويـل الزيـادات يفعتشـجيع المـا  بـدلا و واجتـا  التنويـع. ، الستهأل 
. ســتهأل  للمســاعدة علــ  تعزيــز إنتــاج القيمــة املضــافة حمليــاا يف تــال الروابــط اقامــة ينبغــي الســعي 

إتاحــة اايــرادات الضــريبية هتــدف إو تعزيــز القــدرة املاليــة و  ومــا املستصــوب أيضــاا إقامــة روابــط ماليــة
 لدعم الستثمار املنتج.

  الســــبل الــــت ميكــــا هبــــا للسياســــات أن تعــــزىل ءــــ   الــــروابط دور لــــعفيــــدة ومــــا األمثلــــة امل -7
، مبــا يف ذلــك مكاتــب املعــايري واملرافــق ذات مــا القبــاع العــا  يف تــال التكنولوجيــا ا هــات الوســيبة

الزراعــــة يف الوليــــات مــــا األمثلــــة القبريــــة علــــ  ذلــــك قبــــاع الصــــلة، ومكاتــــب نقــــل التكنولوجيــــا. و 
فراوُنـــوفر يف يف  ـــيلي، وم سســـة الســـلمون  ة، وقبـــاعالرباىليليـــ Embrapaحـــدة األمريكيـــة، و ـــركة املت

ومــا الــدروس املستخلصــة أن فعاليــة أي تــدبري تــرتبط مبجموعــة التــدابري أكملهــا الــت ءــو جــزء أملانيــا. 
وتبــــــ  األمثلــــــة علــــــ  تموعــــــات رور الوقــــــا. منهــــــا، ألن السياســــــات تتفاعــــــل وتــــــرتابط وتتعــــــزىل مبــــــ

أحـد اخلـرباء أمثلـة علـ   لسياسات الصـناعية ضـرورة اعتبـار السياسـة الواحـدة جـزءاا مـا كـل. وأعبـ ا
لسياســـة املاليـــة لـــدعم التنويـــع، مبـــا يف ذلـــك فـــرد ضـــريبة علـــ  صـــادرات بلـــدان ااســـتخدا  بعـــ  ال

ـــة، أو علـــ  األقشـــاب اخلـــا   يـــةدالصـــناعة ا ل لتحفيـــزالســـلع األوليـــة يف كينيـــا  ة صـــناع يـــزعز لتا لي
مـــع  إو ضـــرورة اتســـا  سياســة القتصـــاد الكلـــياخلشــب الرقـــائقي يف إندونيســـيا. وأ ـــار قبــري آقـــر 

 الصناعية. اسرتاتيجيات السياسةاسرتاتيجيات التنويع و 
إذ  -التصــنيع  والتمويــل أحــد أكــرب العوائــق الــت تعــرتد التغــري التكنولــوجي الــ ي يقــو  عليــ  -8

يف املائــة  7.5جتــاوىلت نســبة حقيقيــة معــدلت إقــراد  83صــل مــا أبلــداا ناميــاا  40أكثــر مــا واجــ  
وتســع  . مل يهبــد املســتثمرون ا تملــون اءتمامــاا يهــ كر بالســتثمار فيهــا، و 2014و 2000بــ  عــامي 
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مـــا تكـــاثر الشـــركات املنافســـة ختشـــ  ا  ـــركاهتعزيـــز حقـــو  امللكيـــة الفكريـــة ألن تلاملتقدمـــة البلـــدان 
ب بنـــاء قبـــاع حملـــي مـــا م سســـات األعمـــال، مبـــا فيهـــا امل سســـات وبـــات مـــا الصـــعالعـــامل النـــامي. 

الدوليــة يف تــا  ات تفرضــ  التفاقــالنضــبا  الــدو  ا ديــد الــ ي اخلاصــة املرتببــة بالدولــة، بســبب 
 .الستثمار والتجارة

فينبغــي أن . ار بعــ  املنــدوب  مســتلة اســتمرار السياســاتيف املناقشــة الــت تلــا ذلــك، أثــو  -9
ولكــا . لتحقيــق الغــرد املتــوق  منهــاالقتصــادية متســقة علــ  مــد  فــرتة ًويلــة  اتياســالستكــون 

اختــ ت علــ  ســبيل املثــال، ف السياســات تتــتثر غالبــاا يف واقــع األمــر بــالتغيريات الــت تــدقلها احلكومــة.
مواصــلة دون  اا علــ  املاليـة العامـة، حـالماليـاا نضـباًاحلكومـة الرباىليليـة تـدبرياا جديـداا فرضــا مبوجبـ  ا

السياســـات املاليـــة والنقديـــة وميكـــا أن يتعـــارد أداء أًلقتهـــا احلكومـــات الســـابقة. سياســـة صـــناعية 
ـــة مثـــل تقـــدب احلـــوافز احلكوميـــة مـــا جهـــة، ورفـــع أســـعار ) فتصـــبل السياســـة الصـــناعية عدميـــة الفعالي

البويــل املــد  فــ ن ختبــيط الباقــة اانتاجيــة علــ  بااضــافة إو ذلــك، و . الفائــدة مــا جهــة أقــر (
وىلارات التخبــيط يف   ــهد العقــدان املاضــيان تفكيــكأساســي لوضــع سياســة صــناعية. ومــع ذلــك، 

علــ  التخبــيط القصــري  مــا ذلــك بــدلا فضــاعا اخلــربة. وانصــب الرتكيــز العديــد مــا البلــدان الناميــة، 
املتحـدة  ا معيـة العامـة لممـمعـرد ءـ   املسـتلة علـ  بناء الـزقم، اقـرت  أحـد اخلـرباء وبغية . األجل

 .هبا لتوعية رؤساء احلكومات
ينبغــي أن تهصـــمنم بعنايـــة يف عــامل معـــومل تشـــتد ن سياســـات التـــدقل وقــال بعـــ  املشــارك  إ -10

ـــــ  حركـــــة املســـــتثمريا  النظـــــا  ينبغـــــي أن ينتقـــــل عـــــدد مـــــا القـــــتأللت، ونظـــــراا إو  .ورأس املـــــالفي
وميكـا األسـعار العامليـة  ثألا، ءـي أءـمفتسـعار الصـرف، مـالقتصادي احلا  حنو نظـا  عـاملي جديـد. 

غــري أُنــا ل ختضــع للمواءمــة يف كثــري مــا األحيــان وتــ دي إو . أو تقوضــها تــدعم جهــود التنويــعأن 
يف القتصــــاد الكلــــي، األمــــر الــــ ي يــــربر احلاجــــة إو نظــــا  بريتــــون وودىل جديــــد، تتنــــافس تشــــوءات 
ال البلــدان الناميــة يف عقيــق تنميــة واســعة وإل تأل ــا آمــعلــ  أســاس اانتاجيــة  يف إًــار  البلــدان 
ينبغــــي أن ذلــــك،  ول يســــاعد النظــــا  التجــــاري احلــــا  علــــ  عقيــــق التنميــــة  وعــــألوة علــــ . النبــــا 
 املفاوضات التجارية احلالية واملستقبلية.حمور البعد اامائي يشكل 

 
 التجارة والتني ع اصاتيا ي والتنمية - اع 

 
لنظريــة التجــارة  وفقــاا و ســيا  التجــارة.   تنويــع اانتــاج وتبــوير  يف جلســة النقــاة علــركــزت  -11

ـــــت تكـــــون  ـــــا فيهـــــا لبلـــــدان أن تتخصـــــ  االتقليديـــــة، ينبغـــــي  ميـــــزة نســـــبية عـــــددءا يف اجـــــالت ال
أن البلـــدان تبـــ  األدلـــة التجريبيـــة القتألفـــات يف التكنولوجيـــا وعوامـــل اانتـــاج واانتاجيـــة. غـــري أن 

يف وميكـا أن يـ دي التنويـع الشــديد . ا اامائيـةسـاراهت  وفقـاا ملتركيـز اقتصـادءا   إعـادة متيـل إو تنويـع 
بلـــدان التجربـــة أن  تهظهـــرمنتجـــات أو وجهـــات جديـــدة. و النتقـــال إو يف  مـــاا اء دوراا  البلـــدان الناميـــة

قـرية يف التبـورات األتبـ  علـ  مـد  العقـديا املاضـي . و  ر  آسيا حققا جناحاا أكرب يف التنويـع 
وميكـــا أن يعـــز  ذلـــك إو ىليـــادة تنـــوع املنتجـــات. مـــد  إمكانيـــة إســـها  التجـــارة يف نظريـــة التجـــارة 
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رتبط و اانتاجيـــة، أو العكـــس بـــالعكس. ويـــإووصـــولا تنويـــع الصـــادرات أســـباب  ـــ  انبألقـــاا مـــا 
ـــا التنويـــع   ا ضـــداألمـــر الـــ ي حيص ـــمعـــدلت التبـــادل التجـــاري، برتاجـــع نســـبة تقلـــب النـــاتج وعس 

ءنــا  بعــ  األدلــة التجريبيــة التصــدير. و لــتعلم مــا قــألل اا لكــ لك فرصــيتــيل  الصــدمات اخلارجيــة و 
 وجود عألقة إجيابية ب  التنويع والتحول ا يكلي والنمو.عل  
بلـــدان لكـــا بعـــ  الالقـــائم علـــ  التصـــدير، و النمو عـــادة بـــجنـــا  دول  ـــر  آســـيا ويـــرتبط  -12

ســـريع يف صـــادراهتا، وحققـــا بلـــدان أقـــر  مـــواا قائمـــاا علـــ  مـــو  دونحققـــا تنويعـــاا يف اقتصـــادءا 
يشــمل مليــع رتاكم رأس املــال و يقــرتن التنويــع بــيف معظــم احلــالت، التصــدير دون تنويــع اقتصــادءا. و 

ومــا املنبقــي املوجهــة حنــو التصــدير.  يقتصــر علــ  القباعــات القابلــة للتــداول، ولالســلع قباعــات 
مبــا يف ذلــك مــا ائم علــ  الســتثمار وعلــ  قبــاع الســلع القابلــة للتــداول، القــالنمــو إذن الرتكيــز علــ  

وبالتـــا  فـــ ن الســـبيل إو تنويـــع ا ياكـــل . األنشـــبة األقـــر قـــألل األنشـــبة املوجهـــة حنـــو التصـــدير و 
التجارية والصناعية ءو توسيع نبا  قبـاع السـلع القابلـة للتـداول، الـ ي يتبلـب رؤوس أمـوال كثيفـة 

ســـعر مـــا   فــ ن مـــا  ــتن يف البلـــدان الناميــة. و   قبــاع الســـلع غــري القابلـــة للتــداول أكثــر  ــا يتبلبـــ
يف توىليـــع املـــوارد بـــ  قبـــاع  صـــرف احلقيقـــي أن يضـــبلع بـــدور حاســـم للنمـــو، ألن ب مكانـــ  التـــتثريال

ـــالقيمـــة خبـــس وميكـــا أن يتـــيل قابلـــة للتـــداول. الغـــري قبـــاع الســـلع القابلـــة للتـــداول و  الســـلع  ةاحلقيقي
الشــركات علــ  توســيع إمكانيــة حصــول البلــدان علــ  مــًو  قــد  دائــم يف قباعــات جديــدة، وحيفــز 

ءــو أقــو  األدلــة التجريبيــة أن ســعر الصــرف احلقيقــي أظهــرت قــد و الســو .  حيــزاملنتجــات و نبــا  
املنتجـــات تنويـــع خبـــس القيمـــة يـــرتبط عـــادة بوأن  ،الســـتثمارارع وتـــرية حلقـــات تســـمتغـــري يف تفســـري 

 التجاري . والشركاء

القتصـــاد الكلـــي والقتصــــاد بعـــدي ربط بـــ  عمومـــاا علـــ  ضـــرورة الـــاخلـــرباء وتوافقـــا آراء  -13
. دان عديــدة نفــس مســار التنويــعلــويشــكل قبــت التعمــيم قبــراا عنــدما تســلك بالتجــارة.  يفا زئــي 
د كثــــرة تشــــه، القــــبوجــــ  البلــــدان الناميــــة ف. أن تنشــــت أيضــــاا نزاعــــات فيمــــا يتعلــــق بــــالتوىليعوميكــــا 

، وميكـــا أن تهســـتخد  فيهـــا األســـوا  املاليـــةوقلـــة مـــو ، الســـلع القابلـــة للتـــداولقبـــاع التشـــوءات يف 
يــــة منخفضــــة جــــداا وارد بتكلفــــة املــــ ارتفــــاع معــــدلت الببالــــة. ل ســــيما يف العمــــل يف ســــيا  و  - حد 

 لدولية.األسوا  اسامها معظم البلدان النامية إسهاماا صغرياا نسبياا يف وعألوة عل  ذلك، 
وتوســيع األســوا ، وقاصــة  لتوليــد البلــب اخلــارجي ةمــاءتعتــرب التجــارة الدوليــة ومــع ذلــك،  -14

ميـــزان املـــدفوعات القيـــود املفروضـــة علـــ  تصـــدير وميكـــا أن خيفـــف اللبلـــدان الصـــغرية. بالنســـبة إو ا
ـــتعلم.  تفـــورابو يـــة فيمـــا يتعلـــق وحيقـــق مكاســـب دينام احلجـــم والقـــدرات التخصصـــية ويتـــيل فـــرل ال

            ن التجــــارة التبــــوير والتحــــول ا يكلــــي. غــــري أو  ويــــرتبط النمــــو القتصــــادي مبســــار الر يــــة واانتاجيــــة
مشــاركة  القتصــاد العــامليءــو كيفيــة مشــاركتها يف لبلــدان الناميــة ومــا يهــم امــو. إو  رتجم تلقائيــاا ل تهــ

ل متــر بالضــرورة عــا ًريــق التحريــر، بــل علــ  حنــو يــ دي إو عــول ءيكلــي وىليــادة يف القيمــة املضــافة 
ـــا العمالـــة. بـــل علـــ  املكاســـب مـــا التجـــارة،  الرتكيـــز علـــ  املكاســـب الثابتـــة املتتتيـــةل ينبغـــي و  وعس 

 ة.الدينامي
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فـــتولا، مـــد  العقــديا املاضــي . بعــديا علــ  تغـــرياا ذا ًبيعـــة القتصــاد العــاملي  لقــد تغــريت -15
مــع سألســل القيمــة العامليــة والتجــارة يف الســلع الوســيبة، أد  جتــزؤ اانتــاج وعوملتــ  إو تزايــد أمهيــة 

ــــة ســــرتاتيجيات نــــتج ذلــــك عــــا تغــــري يف اواخلــــدمات والســــلع األساســــية. و  ءيمنــــة الصــــناعة التحويلي
نيــــة، ألُنــــا ت إو اخلــــارج ونقــــل األعمــــال  ألساســــيةأكثــــر علــــ  الكفــــاءات ا ركــــزالشــــركات عــــرب الًو

الـت أسـهما يف ذلـك ىليـادة توجـ  البلـدان الناميـة والستعانة مبصادر قارجية. وما العوامل األقـر  
املعلومــات  تتكنولوجيـاتبــور و  ،عريــر التجـارة والســتثمار، واتفـاد تكــاليف النقـلو ، حنـو التصـدير
ــا والتصــالت.  والنــدماج يف معينــة أنشــبة دان مــا التخصــ  يف البلــسألســل القيمــة العامليــة ومتك 

فتتـــيل الفـــرل مـــا جهـــة، وتنبـــوي مـــا جهـــة أقـــر  علـــ  قيـــود ءامـــة يف الرتقـــاء األســـوا  العامليـــة، 
جديـدة صـعود القتصـادات النا ـالة باعتبارءـا حمركـات بالتغـريات يف البلـب ارتببـا ، والتبور. وثانياا 

اتســـعا أيضـــاا رقعـــة التجـــارة بـــ  املتقدمـــة. و  ب يف البلـــدانللنمـــو وأســـواقاا ُنائيـــة، مبـــواىلاة ركـــود البلـــ
ملـا كــان البلـب ا لــي يعتـرب ذا أمهيــة قاصــة ألســوا  ا ليــة. و بلـدان املنبقــة الواحـدة وتزايــدت أمهيـة ا

 للبلدان الكرب ، ف ن ءنا  حاجة إو إقامة روابط ب  التجارة الداقلية والتجارة اخلارجية.
ينبغـــي أن يتجـــاوىل الصـــناعة التحويليـــة لـــ  التحـــول ا يكلـــي والتصـــنيع عوالرتكيـــز مـــا جديـــد  -16

 وأمــا  كثــري مــا البلــدان الناميــة أيضــاا إمكانــات. املتزايــد ا تــو  التكنولــوجيويشــمل اخلــدمات ذات 
ويشــــكل عمــــل ءــــ   البلــــدان علــــ  تبــــوير ءــــ يا جتهيــــز املنتجــــات الزراعيــــة والتعــــديا. قبــــاعي يف 

كمـا أن مـا املهـم إقامـة روابـط أماميـة وقلفيـة.   علـ  أنواتفق معظـم اخلـرباء القباع  منبلقاا جيداا. 
ــــدان الناميــــة أن جتــــد ميكــــا و حاســــم للصــــناعات الســــتخراجية. الــــرابط املــــا   ســــهولة يف بعــــ  البل

غــري أن ءنــا  قبــراا يف . ائــدةشــركات الر الالتعامــل مــع بسألســل القيمــة العامليــة والتنويــع إو دقول الــ
ة مصــــنوعات منخفضــــة ومتوســــبة التكنولوجيــــا بلــــدان حبيســــفتصــــبل الو القــــاع، ســــبا  حنــــحــــدوو 

ــــادل التجــــاري، أو تنبــــوي علــــ  اتفــــاد  ــــعأنشــــبة حبيســــة معــــدلت التب ــــك . التجمي ــــيل ذل ول يت
علــ  حنــو مســتدا ، ألن ســر النجــا  ل يكمــا يف املشــاركة يف سألســل القيمــة لنمــو الــدقل  أساســاا 

إمكانـــات سألســـل القيمـــة العامليـــة وختتلـــف  اانتـــاج يف سلســـلة القيمـــة.العامليـــة فقـــط، بـــل يف تبـــوير 
يبــدو أن . وعــألوة علــ  ذلــك، وتتبــايا فيهــا املعــايري وإمكانــات التبــوير ،نهايــةالبــاقتألف األســوا  
فل البلـــدان يقـــع معظمهـــا يف البلـــدان املتقدمـــة. وتكـــا ءـــي الشـــركات الكـــرب  الـــتالشـــركات الرائـــدة 

 اســتفادة أفضـــل مــا فوائـــدل ســـيما بســبب القيـــود املاليــة، مــا أجـــل و ، ا ــركاهتالناميــة لزيــادة حجـــم 
 سألسل القيمة العاملية.

السياســـات وامل سســـات علـــ   واتفـــق املشـــاركون عمومـــاا علـــ  الـــدور الرئيســـي الـــ ي ت ديـــ  -17
الصــــعيديا الــــدو  والــــًو  فيمــــا يتعلــــق بالتجــــارة والســــتثمار الصــــناعي وأســــوا  العمــــل واملهــــارات 

 وأ ــري بوجــ  قــال إو أن السياســة الصــناعية تواجــ  التحــدي نفســ  يف تبــوير. ياكــل األساســيةوا 
وينبغـــي أن تعمـــل سياســـات ًتلفـــة معـــاا يف عصـــر سألســـل القيمـــة العامليـــة. وىليادهتـــا القيمـــة املضـــافة 

دوليــة  أمهيــة وجــود بيالــة رك د مــا املشــا. وأبــرىل عــدالسياســة الجتماعيــة علــ  حنــو تكــاملي، مبــا فيهــا
ـــة. ويف ءـــ ـــدعم التنويـــع يف البلـــدان النامي البلـــدان   ا الســـيا ، أكـــد عـــدد مـــا اخلـــرباء حاجـــةمواتيـــة ل
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سألســــل القيمــــة العامليــــة  إو حيــــز سياســــا  كــــاف مــــا أجــــل التنميــــة. وينبغــــي أن تهســــتخد الناميــــة 
كـون فـيمكا أن تليميـة ااقاا يف إًار اسـرتاتيجية البلـد اامائيـة، أمـا سألسـل القيمـة انتقائي استخداماا 
 .لتبويرل أساساا 

 
 النيادة اليناعية -جيم 

 
يف  وأعلــ  نبــا  ومضــمون السياســة الصــناعية ســواء مــا الناحيــة التارخييـــة ت املناقشــة كــز ر  -18

إن العـــداء الـــ ي تكنـــ  امل سســـات املاليـــة ســـيا  التحـــديات القتصـــادية الراءنـــة. وقـــال بعـــ  اخلـــرباء 
 وا ـــــنبا يف توافـــــق آراءقـــــألل  أقـــــف اليـــــو   ـــــا كـــــان عليـــــ  احلـــــالة لسياســـــات الصـــــناعيالدوليـــــة ل

مليــع السياسـات الصـناعية يف ت ديـ  الـدور الــ ي الثمانينـات والتسـعينات مـا القــرن املاضـي، غـري أن 
النجاحــــات املكتملــــة بصــــناعية السياســــات وتــــرتبط ال. يهــــبخس حقــــ  دائمــــاا  تقريبــــاا الــــدول الصــــناعية 

تــرتبط أيضــاا مبــا  ــهدت  القتصــادات املتقدمــة ، و يف اآلونــة األقــرية آســيا ــر  اامائيــة الــت  ــهدءا 
مثــــل فرنســــا واململكـــة املتحــــدة لربيبانيــــا العظمـــ  وأيرلنــــدا الشــــمالية مـــا تصــــنيع يف املاضــــي البعيـــد، 

بع  الــ تهفهــم فهمـاا ســيالاا ألنمــا  غالبـاا ة ن السياسـة الصــناعييـات املتحــدة. وقـال بعــ  اخلــرباء إوالول
 ."انتقاء الدولة للفائزيا"ا تع  أُنيعتقد 
املعـ  سـتيعاب يف ا تسـاعدعلـ  العناصـر الرئيسـية الـت ذلـك وركزت حلقة النقاة الت تلا  -19

باعتبارءـــا جهـــوداا متضـــافرة الصـــناعية  السياســـةأحـــد املشـــارك  وعـــر ف الكامـــل للسياســـة الصـــناعية. 
يكمــا أحــد أءــدافها الرئيســية يف هتيالــة بيالــة مواتيــة لتغيــري ا يكــل اانتــاجي، و الدولــة ومتواصــلة تبــ  ا 

اء علـ  اخلـرب وتوافقـا آراء القبـاع اخلـال. تدير القتصاد إدارة فعالة، مبـا فيهـا م سسـات مل سسات 
إو النمــــو يـــ دي ءيكلـــي تســـفر عــــا عـــول  وأُنـــا ،الـــروابط ســـتخد  اقامــــةته أن السياســـة الصـــناعية 

يســـــية مـــــا األدوات الـــــت تســـــتخدمها الـــــدول التنمويـــــة، وءـــــي ة رئالسياســـــة الصـــــناعية أداو والتنميـــــة. 
 التنميـــة، بــل ينبغـــي أن تقـــرتن بسياســات القتصـــاد الكلـــيركــب ضــرورية ولكنهـــا غــري كافيـــة للحـــا  ب

 الداعمة.
وتناولـــا حلقـــة النقـــاة أمثلـــة علـــ  ســـبل بنـــاء روابـــط قائمـــة علـــ  التجـــارب الـــت مـــرت هبـــا  -20

يف ( وأوروغـــواي )يف الثمانينـــاتمقاًعـــة تـــايوان الصـــينية ) يفقباعـــات الصـــناعات التحويليـــة بعـــ  
وميكــا لبلــدان ناميــة أقــر  أن عــاكي بســهولة اآلليــات (. العقــد األول مــا القــرن احلــادي والعشــريا

إ ـــا  لتصـــميم أن تســـتفيد منهـــا باعتبارءـــا مصـــدر األقـــل أو علـــ   ،يف ءـــ   األمثلـــة املتنوعـــة املعتمـــدة
 اسرتاتيجية صناعية.

اآلقــريا علــ  أن التصــنيع عمليــة ًويلــة، حــ  عنــدما عــدد مــا املنــدوب  واملشــارك  و ــدد  -21
             معيــــاران أساســــيان مــــا معــــايري النجــــا .التســــا  والســــتدامة و سياســــات صــــناعية نشــــبة.  تدعمــــ 

 ســنة، 15ســنوات و 10فــرتة تــرتاو  بــ  يســتغر  وملــا كــان النجــا  يف تنفيــ  السياســة الصــناعية قــد 
يف ءـ ا السـيا ، و . النتـائج تقيـيمتعتمـد منظـوراا ًويـل األجـل يف التخبـيط و الدول أن فسيتع  عل  
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اســية الــت ميكــا أن الظروف السيت الصــناعية  يــحت تكــون أقــل ارتباًــاا بــالســرتاتيجياتصــميم ينبغــي 
 علـــ  نبـــا  تتسيســـها علـــ  توافـــق آراء سياســـي قـــوي ومشـــرت القصـــري، وينبغـــي  ختتلـــف يف األجـــل

  ــرا  العمــال والشــركات. وأكــد املة قــدر اامكــان، وقاصــة بواســع. ولــ لك، ينبغــي أن تكــون  ــ
  السياســات الصــناعيةإمكانيــة اســتمرار  كثــرياا   يعيــقعــدد مــا املشــارك  أن عــد  الســتقرار السياســي 

 يف بلداُنم.
علــ  فيــ ءا. تصــميم السياســات الصــناعية املناســبة وتنفبصــعوبة واعــرتف العديــد مــا اخلــرباء  -22

جتــد تواىلنــاا بــ  رعايــة الصــناعات وفــرد ضــوابط عليهــا، مثلمــا ســبيل املثــال، يتعــ  علــ  الــدول أن 
دعـــم النقضـــاء املوقـــوت يف بنـــود ل ـــر  آســـيا والـــدور ا ـــا  الـــدول التنمويـــة يف جناحـــات يتضـــل مـــا 

داقـل منظومـة  مـةفهـم ديناميـات قلـق القيالدولة للصناعة. وأ ـار العديـد مـا املشـارك  إو صـعوبة 
وتســع  بلــدان كثــرية لتقويـــة نقبــة حا ــة يف تصــميم السياســات الصــناعية املناســبة.  ءــ  اانتــاج، و 

لمصــــول  ةالجتماعيــــ فتكــــافل مــــا أجــــل تســــخري البنيــــة، معي نــــة قيمــــة ــــركات معي نــــة أو سألســــل 
أن البلـدان  خلـرباءعل  حنو ي دي إو قلـق القيمـة والسـتفادة منهـا. وأقـرياا، لحـا بعـ  اتنافسية ال

أن السياســة الصــناعية تنــدرج يف  صــادية قارجيــة أكثــر تقلبــاا، ورغــمبيالــة اقتأضــحا اآلن يف الناميــة 
نـــاتج تنويـــع الومـــا  ـــتن . ينبغـــي تعـــديل األءـــداف املتصـــلة هبـــا وفقـــاا لـــ لكمنظـــور ًويـــل األجـــل، 

يف التغلـــب علـــ   اســـاعدعلـــ  البلـــب ا لـــي، أن ي ىليـــادة العتمـــادعـــا  ، فضـــألا التجـــاري  شـــركاءوال
 ء   التحديات.

كبــــرياا أمــــا   عائقــــاا حليــــز السياســــات الــــًو  ســــتمر املتقييــــد الواعتـــرب العديــــد مــــا املشــــارك   -23
التصـــديق علـــ  التفاقـــات التجاريـــة يـــ دي عظـــم البلـــدان الناميـــة، إو مبالنســـبة فلسياســـة الصـــناعية. ا

العديــد وأصــبل لسياســات الصــناعية. املتــا  لنبــا   ــديد لل  يتقلــإو املتعــددة األًــراف والثنائيــة 
ا النا ـــالة أو تشـــجيع التنويـــع صـــناعاهترعايـــة البلـــدان املتقدمـــة يف املاضـــي لاختـــ هتا مـــا التـــدابري الـــت 

مـــــا ىلالـــــا ءنـــــا  إمكانيـــــة لســـــتخدا  السياســـــة الصـــــناعية  ،بعيـــــد املنـــــال. ومـــــع ذلـــــكالقتصـــــادي 
وتنفيــ ءا. وقـــال  عديـــد ءــ   التــدابريءــ ا الصــدد ءــو  ولكــا التحــدي املبـــرو  يف: اســتخداماا بن ــاءا 
تنتقــل انتقــالا مفيــداا مــا الســعي لتحقيــق ءــدف ن مــربرات السياســة الصــناعية ميكــا أن أحــد اخلــرباء إ
إو اســــتهداف الحتياجــــات واألولويــــات الجتماعيــــة، مبــــا يف  - مثــــل التصــــنيع -ضــــيق اقتصــــادي 

ومـا  ـتن ذلـك أن الجتماعيـة األقـر  مثـل امليـا  النظيفـة. ذلك الصحة والسـتدامة البياليـة واملنـافع 
 وتنفي ءا. ء توافق اجتماعي أوسع حول تصميم تلك السياسةبناميك ا ما 

 
 جلنة اجتمال الاءراع الن اضية - ال 

 
ــــاد  -24 ــــدورات الــــثألو الســــابقة نتــــائج أءــــم قــــدما أمانــــة األونكت لجتمــــاع اخلــــرباء املتعــــدد ال

مركـــزة ، 2015ديســـمرب كـــانون األول/و  2013أبريل نيســـان/بـــ  يف الفـــرتة قـــدت الـــت عه  ،الســـنوات
تعزيـز البيالـة القتصـادية املواتيـة علـ  "واألدوات الـت هتـدف إو  يةتـدابري السياسـاتالقال علـ  بوج  

 ."مليع املستويات لدعم التنمية الشاملة واملستدامة
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 الدورة األولى -1 
ـــــدورة األوو عه  -25 ـــــفلجتمـــــاع قـــــدت ال ـــــومي  اخلـــــرباء يف جني              نيســـــان/ 17و 16بسويســـــرا، ي

ـــــل  ـــــاء القـــــدرة "الجتمـــــاع  . وكـــــان موضـــــوع2013أبري علـــــ  عمـــــل الصـــــدمات اخلارجيـــــة آفـــــا  بن
الببـــيء الـــ ي  املـــداولت األداء . وتنـــاول جـــزء ءـــا  مـــا"والتخفيـــف مـــا أثرءـــا يف التجـــارة والتنميـــة

لــرتابط تتســم بــبطء النمــو نتيجــة  ســيما يف أوروبــا، وتــداعيات بيالــة لو القتصــادات املتقدمــة، تشــهد  
ضـعف البلـدان الناميــة أصـبل احلـد مــا أوجـ  الـرتابط، ءــ ا يف سـيا  و القتصـادات الناميـة واملتقدمـة. 

أن ينصـب الصـدمات اخلارجيـة. وعلـ  املـد  القصـري، ينبغـي عمـل لبنـاء القـدرة علـ   عامألا أساسياا 
فـأل بـد مـا تنويـع العـرد علـ  املـد  البويـل،    أمـات مواجهـة التقلبـات الدوريـةعلـ  سياسـاالرتكيز 

إو املوجهــــة مــــا الضــــروري تنويــــع البلــــب مــــا أجــــل تقليــــل العتمــــاد علــــ  الصــــادرات والبلــــب. و 
 القتصادات املتقدمة، وإعباء دور أكرب لمسوا  ا لية وااقليمية.

 مناقشات الجتماع:وميكا استخألل الستنتاجات التالية ما  -26
وركودءــــا القتصــــادات املتقدمــــة  بــــبطء مــــو ســــمالــــت تتالراءنــــة،  القتصــــاد العــــامليإن حالــــة  • 

حالـــة عـــابرة بــــل  اليســــاميـــة مـــا قــــألل التمويـــل والتجـــارة، النمـــع القتصــــادات  هـــاتراببو 
ل يوجـــد تكامـــل، املعــامل ويف ءـــ ا ال. مــدأىلمـــة ءيكليــة ذات جـــ ور وآثــار ًويلـــة األتعكــس 

املرتتبــة علـــ  اآلثــار املبا ــرة وغــري املبا ــرة د للتحصــا ضـــنبــا  حمــدود أمــا  البلــدان ســو  
  مة املالية والقتصادية العامليةألىل ا

عيــوب اللبلــب العــاملي أبــرىلت األمــا  املتغــرية لالتجــارة الدوليــة، نــاتج عــا إو الــرتابط ال نظــراا  • 
لبلـــدان قـــائم علـــ  التصـــدير الـــت تتبعهـــا امـــو الاســـرتاتيجيات النمـــواًا الضـــعف املرتببـــة بو 

ـــــة الناميـــــة.  ـــــاء القـــــدرة علـــــ  وبغي ســـــيكون مـــــا عمـــــل ءـــــ   املخـــــاًر وأوجـــــ  الضـــــعف، بن
التكنولـوجي والتعـاون تركـز علـ  التغـري  املستصوب استخدا  سياسـات ولـوائل تنظيميـة عامـة

ألســــل القيمــــة تصــــادات يف سالقًتلــــف قــــع الــــدو  والتعدديــــة وبنــــاء القــــدرات وعديــــد مو 
  العاملية

لبلـــدان الناميـــة مـــا قـــألل يـــ دي إو عـــد  اســـتقرار اللنظـــا  املـــا  الـــدو   إن الوضـــع احلـــا  • 
إعــادة التفكــري  حالــة عــد  الســتقرار ءــ  التعامــل مــع ويتبلــب والكســاد.  النتعــاةدورات 

والـــدائن ،   أىلمـــة الـــديون وأدوار املـــدينو رأس املـــال،  يف عريـــر حســـاب رأس املـــال وضـــوابط
  رار النقدي واملا وآفا  الستق

لفهـــــم العـــــامل عنصـــــر أساســـــي يف الوقـــــا املناســـــب ذات الصـــــلة و ااحصـــــاءات إن وضـــــع  • 
ـــــ   يفســـــاعد الســـــريع التغـــــري، وميكـــــا أن يالقتصـــــادي  ـــــاء القـــــدرة عل الصـــــدمات  عمـــــلبن
املســــــــماة إحصــــــــاءات األونكتــــــــاد البيانــــــــات ومــــــــا ىلالــــــــا إســــــــهامات قاعــــــــدة اخلارجيــــــــة. 

(UNCTADStat)   ملتعلقـــــــة علومـــــــات ااملواملشـــــــاريع الـــــــت يـــــــدعمها األونكتـــــــاد، مثـــــــل نظـــــــا
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الصـــدمات، ووضـــع سياســـات هتـــدف  تســـاعد يف فهـــم قنـــوات وأحجـــا   الزراعيـــة، اســـو ألبا
 .التحملإو بناء القدرة عل  

 
 الدورة الثايية -2 

كـــــــانون   9و 8عهقـــــــدت الـــــــدورة الثانيـــــــة لجتمـــــــاع اخلـــــــرباء يف جنيـــــــف بسويســـــــرا، يـــــــومي  -27
حنــــو نظــــا  جتــــاري متعــــدد األًــــراف مــــوات ". وكــــان موضــــوع الجتمــــاع ءــــو 2014األول/ديســـمرب 

 . ومتحورت املناقشات حول النقا  التالية:"لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة
 التنميـــة الشـــاملة واملســـتدامة. وملـــا كانـــا التجـــارة لقـــد حـــدو تبـــور يف مســـامهة التجـــارة يف • 

، فمــا املهــم ربــط السياســات التجاريــة 2015عنصــراا رئيســياا يف قبــة التنميــة ملــا بعــد عــا  
بالسياســات اامائيــة األقــر  مثــل السياســة الصــناعية. وينبغــي أن تعكــس ءــ   السياســات 

القيمــة العامليــة، وتقلــب أســعار  الواقــع الــراءا، مبــا يف ذلــك مــو التجــارة علــ  ًــول سألســل
  و التجارة فيما ب  بلدان ا نوبالسلع األساسية، وىليادة التجارة يف اخلدمات، وم

ينبغــي العــرتاف بـــدور النظــا  التجــاري املتعـــدد األًــراف بوصــف  منفعـــة عامــة، إل أن ءـــ ا  • 
النظــا  ل بــد أن يكــون  ـــامألا وفعــالا ليحظــ  بــالعرتاف. ولـــ لك فــ ن املبــاد  األساســـية 
ملنظمــــة التجــــارة العامليــــة، مبــــا فيهــــا مبــــدآ الشــــمولية وتوافــــق اآلراء يف اختــــاذ القــــرارات، تبقــــ  

  عولسارية املف

تشــمل املناقشــات بشــتن ءيكــل التجــارة ااقليميــة ا ديــد والعألقــة بــ  التفاقــات التجاريــة  • 
  املتعددة األًراف وااقليمية جتزؤ ا يكل التجاري واحتمال استبعاد البلدان الصغرية

ينبغــي أن تضـــم ااجـــراءات املتخــ ة يف ســـيا  املضـــي قـــدماا لتعزيــز النظـــا  التجـــاري املتعـــدد  • 
 ألًراف عدة تدابري للتكيف تتعلق بقضايا مثل اقتألل قيم العمألت وتغري املنا .ا

 
 الدورة الثالثة -3 

كــــــانون   15و 14عهقــــــدت الــــــدورة الثالثــــــة لجتمــــــاع اخلــــــرباء يف جنيــــــف بسويســــــرا، يــــــومي  -28
ـــج لتحفيـــز تنويـــع القتصـــاد وتعزيـــز ". وكـــان موضـــوع الجتمـــاع ءـــو 2015األول/ديســـمرب  وضـــع ُنه

إنتــــاج القيمــــة املضــــافة، مبــــا يف ذلــــك عــــرب الســــتثمار، هبــــدف إتاحــــة الفرصــــة القتصــــادية املتســــاوية 
تقريـــر التجـــارة . ويـــرتبط ءـــ ا املوضـــوع ارتباًـــاا وثيقـــاا مبوضـــوع "للجميـــع، ول ســـيما النســـاء والشـــباب

 . وأكدت حصيلة الجتماع النقا  التالية:2016والتنمية لعا  
ريــاا يف عمليــة التنميــة، ولكنــ  حيتــاج إو فهــم أفضــل مــا قــألل إجــراءات ل يــزال التنويــع حمو  • 

تشــمل مراعــاة أنــواع الــروابط والتكنولوجيــا والسياســة املاليــة ودور ًتلــف قباعــات القتصــاد 
  )الصناعة مقابل اخلدمات( يف تعزيز التغيري ا يكلي والتنمية الل ان يزيدان اانتاجية
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الــة دوليــة مواتيــة للتنميــة والتنويــع والنمــو يف اانتاجيــة، مبــا يف ذلــك إن العناصــر الــت تشــكل بي • 
مد  تتثري ظهور سألسـل القيمـة العامليـة يف ءـ   العألقـات، عناصـر أساسـية ينبغـي إيألؤءـا 

  ما العتبار وفهمها عل  حنو أفضلمزيداا 

ة العامليـــة احلاليـــة   للبلـــدان الناميـــة يف ظـــل البيالـــة القتصـــاديا إن مســـتلة حيـــز السياســـات املتـــ • 
موضوع مشرت  ب  مليـع املناقشـات. ورغـم القيـود املتزايـدة، ميكـا أن تنفـ  البلـدان تموعـة 

  السياسات الصناعية لدعم التنمية متنوعة ما

ينبغــي التفكــري يف السياســة الصــناعية مبعــ  واســع، مــع إيــألء العتبــار لجتاءــات وسياســات  • 
 تجارية، واألًر امل سسية.القتصاد الكلي، والسياسات ال

  
 المناضل التنظيمية -ثايياا  

 
  ايتااب أعضاع المكتب -ألف 

 ما جدول األعمال( 1)البند 
 
  14انتخــــب اجتمــــاع اخلــــرباء املتعــــدد الســــنوات، يف جلســــت  العامــــة الفتتاحيــــة املعقــــودة يف  -29

)الفلبـــ ( رئيســاا لـــ ، والســيدة ماريـــا ناتاليـــا  ، الســيد رافاييـــل ءريموســو2015كــانون األول/ديســـمرب 
 مقررة. -باتشيكو رودريغيز )دولة بوليفيا املتعددة القوميات( نائبة للرئيس 

 
   ارار جدول األعمال وتنظيم السمل - اع 

 ما جدول األعمال( 2)البند 
 
جــدول األعمــال  ضــاا اعتمــد اجتمــاع اخلــرباء املتعــدد الســنوات يف جلســت  العامــة الفتتاحيــة أي -30

 . فكان جدول األعمال كالتا :TD/B/C.I/MEM.5/7الوثيقة  الوارد يفامل قا للدورة 
 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
ــج لتحفيــز تنويــع القتصــاد وتعزيــز إنتــاج القيمــة املضــافة، مبــا يف ذلــك عــرب  -3 وضــع ُنه

القتصــادية املتســاوية للجميــع، ول ســيما النســاء الســتثمار، هبــدف إتاحــة الفرصــة 
 والشباب

 .اعتماد تقرير الجتماع -4
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 يتاضي الدورة -جيم 
كـــانون   15اتفـــق اجتمـــاع اخلـــرباء املتعـــدد الســـنوات، يف جلســـت  العامـــة اخلتاميـــة املعقـــودة يف  -31

 عل  أن يتوو الرئيس تلخي  املناقشات. ،2015 األول/ديسمرب
 

  اصجتمالاعتما  تقر ر  - ال 
 ما جدول األعمال( 4)البند 

 
ة املقـــرر  -الـــرئيس  ةلنائبـــ ، يف جلســـت  العامـــة اخلتاميـــة،أذن اجتمـــاع اخلـــرباء املتعـــدد الســـنوات -32

 .بعد اقتتا  الجتماعإعداد صيغة التقرير النهائية ، عا إ راف الرئيس، بتن تتوو
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  المر،ق
 (1)رالحضي   

 حضر الدورة  ثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد: -1
 

 إثيوبيا
 األرجنت 
 إسبانيا
 إكوادور
 إندونيسيا
 أوروغواي
 باكستان
 بوروندي
 بولندا
 تايلند
 تركيا

 ا زائر
 الص 
 فرنسا

 كوت ديفوار
 مصر
 املغرب

 اململكة العربية السعودية
 نيبال
 ا ند

 الوليات املتحدة
   اليونان

 وكانا املنظمات احلكومية الدولية التالية  ثلة يف الدورة: -2
 مركز ا نوب 

 وكانا أجهزة األمم املتحدة وءيالاهتا وبراتها التالية  ثلة يف الدورة: -3
 مركز التجارة الدولية 
 معهد األمم املتحدة لبحوو التنمية الجتماعية 

 التالية  ثلة يف الدورة:وكانا الوكالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة  -4
 منظمة األغ ية والزراعة لممم املتحدة 
 منظمة العمل الدولية 
 العاد الدو  لألتصالت 

 وكانا املنظمات غري احلكومية التالية  ثلة يف الدورة: -5
 الفالة العامة 
 الشبكة الدولية لتوحيد  هادات التعليم العا  
 ةاملنظمة الدولية للرؤية العاملي 

 

__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.5/INF.3تتضما قائمة احلضور ء   املشارك  املسجل . ولألًألع عل  قائمة املشارك ، انظر الوثيقة  (1) 


