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 ةقدةة  
"اجتماع اخلربااء املتعربدد السربنوات بشربعز تعزيربز البيقربة القتصربادية  لانعقدت الدورة األوىل  

التعربربربربرباوز لتكامربربربربربل و ااملواتيربربربربربة علربربربربربو تيربربربربربع املسربربربربربتوايت لربربربربربدعم التنميربربربربربة الشربربربربرباملة واملسربربربربربتدامة وتعزيربربربربربز 
، وفقربربرباا 2017تشربربربرين األول/أكتربربربوبر  27و 26القتصربربربادييف" يف قصربربربر األمربربربم يف جنيربربربف يربربربوم  

دة يف لثالثيف املعقو ادية واختصاصات اليت أقرها جملس التجارة والتنمية يف دورته الستثنائية احللال
 (.TD/B(S-XXXI)/2) 2017نيساز/أبريل 

 ةوجز ةقدم ةن الرئيس -أوالا  
 اجللسة العاةة االفتتاحية -ألف 

التغربربريات الربربيت شربربيدها أكربربدت بئبربربة األمربربيف العربربام ل ونكتربرباد، يف كلمتيربربا الفتتاحيربربة، أز  -1
كامربربل حقيربربق التالقتصربرباد العربربامل  علربربو مربربدت السربربنوات اخلمسربربيف األخربربرية جعلربرب  مربربن اإلسربربراع بت

لع وتصديرها نتاج السمضو. فقد أثر حتول التجارة من إ القتصادي أمراا أشد صعوبة وحتمية مما
ملعلومربربات وجيربربا اولخربربدمات راريربربة ،ربربددة، إىل جانربربب التقربربدم الربرب ي شربربيدته تكن إىل أداء ميربربام أو

يربربة البلربربداز النام غتنمربرب  بعربرب اابلغربرباا يف بنيربربة اإلنتربرباج والتجربربارة يف العربربا . وقربربد  اا والتصربربالت، يثربربري 
ة يف املشربارك الفرص الساحنة مربن هرب ا التحربول وبربدأت يف تصربدير منتجربات أعلربو قيمربة مربن خربالل

 شقة من التجربز بت جديدة سالسل القيمة العاملية واإلقليمية. غري أز البلداز النامية تواجه عقبا
دهتا ضربيقا قاعربيومن اخلطر ال ي يشكله التخصص الضيق النطاق، ومها عربامالز مربن شربع ما أز 

سربواق الدوليربة. إىل األ التكنولوجية وأز يزيدا من اعتمادها علو الشركات عا الوطنية يف الوصربول
وغ صربربقتضربربياز يعقبربربات وشربربددت بئبربربة األمربربيف العربربام علربربو أز اغتنربربام هربرب   الفربربرص وتربرب ليل تلربرب  ال

ليربربربة ومربربربن تربربرباج الدو اسربربربياتيجيات إيائيربربربة متكاملربربربة اكربربربن البلربربربداز الناميربربربة مربربربن دخربربربول شربربرببكات اإلن
 مواءمة قدراهتا مع فرص السوق.

واستعرض مدير شعبة العوملة واسياتيجيات التنمية يف األونكتاد بع  القضربااي الرئيسربية  -2
يضربربمن حتقيربربق التصربربنيع  ل القيمربربة العامليربربة لالربربيت سربربتناقل خربربالل الربربدورة. وأكربربد أز دخربربول سالسربرب

والتنميربربة القتصربربادية. ولربربيس هنربرباذ دليربربل يربرب كر علربربو وجربربود تربربرابيف إالربربا  بربربيف املشربرباركة يف سالسربربل 
سربيما يف شربرق وجنربوب شربرق ،سربيا، يف  القيمة العاملية والتصنيع. فقد جنحرب  بعرب  البلربداز، ول

ف مسرية ه ا التقدم يف بع  البلربداز فحسربب تتوق الندماج يف سالسل القيمة العاملية، بينما  
بربربل احنسربربرت. وتتصربربل القضربربااي الرئيسربربية يف هربرب ا الصربربدد بسربرببل تسربربخري سالسربربل القيمربربة العامليربربة  ل

ميكن أز تقوم به البلربداز لربدعم حتقيربق النمربو الشربامل للجميربع يف  لتحقيق التنمية القتصادية، ومبا
الطلب العامل  وابخنفاض أسعار السلع األساسربية ظل البيقة القتصادية احلالية اليت تتسم بضعف 

وتزايد تقلب األسواق املاليربة. ويقتضرب  إنعربال الطلربب والتجربارة علربو الصربعيد العربامل  و ربع خطربة 
طموحربربة تتجربرباول احللربربول التقليديربربة الربربيت تركربربز علربربو إلالربربة احلربربواجز التجاريربربة ولايدة حتريربربر القتصربرباد. 

عا  يتسم  فس حالياا يف أسواق يشوهبا قصور شديد ويففالكثري من الشركات الدولية الكات تتنا
ابلسربربربتقطاب الشربربربديد. وقربربربد اعتمربربربدت البلربربربداز الربربربيت جنحربربرب  يف املا ربربرب ، مثربربربل اليربربرباابز والربربربولايت 
املتحدة األمريكية، ومؤخراا الصيف، علو بناء القربدرات اإلنتاجيربة للقطاعربات والشربركات علربو حربد 

بة العوملة واسياتيجيات التنمية إىل أز اسياتيجيات  وء ه   األمثلة، أشار مدير شع سواء. ويف
هربربربو احلربربربال يف الوقربربرب   تركربربربز، كمربربربا النمربربربو وسياسربربربات الصربربربناعة يف القتصربربربادات الناميربربربة ينبغربربرب  أل
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الراهن، علو الوسائل )أي حتريربر القتصربادات ورفربع الضربوابيف التنظيميربة واخلصخصربة( وإيربا ينبغرب  
وإالربربربرباد فربربربربرص العمربربربربل وتنويربربربربع القتصربربربرباد والربربربربربيف بربربربربيف أز تركربربربربز علربربربربو الغربربربرباايت )أي بنربربربرباء القربربربربدرات 

 قطاعاته(.
لشربربرببكات  ئوأكربربربد الربربربرئيس أز الربربربدي  الرئيسربربرب  مربربربن الربربربدورة هربربربو فيربربربم  الظربربربروي الربربربيت هتيربربرب -3

جميربربع وفيربربم  لشربربامل للااإلنتربرباج الدوليربربة فرصربربة أز تكربربوز مبثابربربة قربربوت دافعربربة لعجلربربة التنميربربة والنمربربو 
 السياتيجيات األجنع يف ه ا الصدد.

تسخري شبكات اإلنتاج الدولية ةن أجل تعزيز النمو الشىاةل للجميىت والقىدرات  -ابء 
 اإلنتاجية احمللية

 من جدول األعمال( 3)البند   
 سالسل القيمة العاملية، والقدرات احمللية، والنمو الشاةل للجميت  

التنميربربة تناولربرب  اجللسربربة العامربربة األوىل مو ربربوع سالسربربل القيمربربة العامليربربة وعالقتيربربا بعمليربربة  -4
علربربو السربرببل  ر، الضربربوءبرمتيربربا. وسربربليف املربربتكلم الرئيسربرب ، وهربربو وليربربر الصربربناعة واإلنتاجيربربة يف إكربربوادو 
 جحربة. وأشربار إىلإدارة ب اليت اّكربن البلربداز مربن إدارة عمليربة النربدماج يف سالسربل القيمربة العامليربة

اعيربربة. غربربري أز الزر يربربة و أز هياكربربل التصربربدير واإلنتربرباج يف إكربربوادور تركربربز أساسربرباا علربربو املنتجربربات األول
 تيربربربة والتصربربربالتنيربربربة التحاحلكومربربربة اسربربربتثمرت أيضربربرباا اسربربربتثماراا كبربربربرياا يف الربربربالت املكملربربربة، مثربربربل الب

التنافسربربربية   القربربدرةالسربربلكية والالسربربلكية واخلربربربدمات اللوجسربربتية واملربربوارد البشربربربرية، مربربن أجربربل حتسربربربيف
تربرباج يربربع واإلنالتنو الوقربرب  تاتربربه، اعتمربربدت إكربربوادور علربربو سياسربربة صربربناعية تشربربجع  للصربربادرات. ويف

وادور علربو غّلبرب  إكربال ي يتسم بقيمة مضافة عالية يف قطاع  اخلدمات والصربناعة التحويليربة. وت
ن خربالل تطبيربق لدوليربة مربالعقبات املتصلة ابملشاركة يف سالسل القيمة العاملية وبدخول األسربواق ا

ر، البتكربربربرباو  سياسربربربربة صربربربربناعية متكاملربربربربة تركربربربربز علربربربربو رسربربربربة جمربربربربالت رئيسربربربربية، هربربربرب  رايدة األعمربربربربال
 تنظيميربة اا أ طربر  احلكومة واجلودة، واإلنتاجية، والستثمار، واألسواق. وابإل افة إىل تل ، أنشعت
زت احلكومربربة افس. ورّكربربوهيربعت بيقربربة اقتصربادية مواتيربربة للتصربدير ويسربربرت البتكربربار والقربدرة علربربو التنرب

عزيربربربز اع ، وتقطربربربعلربربو حتسربربربيف جربربربودة املنتجربربربات، وتنويربربربع السربربربلع واخلربربربدمات، وتشربربربجيع البتكربربربار ال
 نظام اإلنتاج.

األول يف اجللسة التحدايت اليت رابه أقل البلربداز يربواا يف بنرباء نظربم إنترباج  احملاوروبقل  -5
،لية واليت تتصل ابلروابيف الرأسية واألفقية علو حربد سربواء. فمشرباركة البلربداز األفريقيربة، مربثالا، يف 

ة من ه   السالسل ويظل جناح املنطقة يف دخربول سالسل القيمة العاملية، تيكز يف املراحل األولي
بصربعوابت يف اغتنربام فربرص توليربد القيمربة. وبوجربه عربام، غالبرباا  ومقربيبا  اا املراحل املتقدمة منيا ،دود

أكربا علربو القطرباع  اا لدت دخولا سالسل القيمة العاملية واإلقليمية، تركيز  ،اا تركِّز أقل البلداز يو  ما
تسربربربربتفد هربربربرب    السربربربربتخراجية مقارنربربربربة بقطربربربرباع الصربربربربناعات التحويليربربربربة. و األويل وقطربربربرباع الصربربربربناعات 

أز جنربربرباح يربربربوتج  احملربربرباورمربربربن النمربربربو الشربربربامل. وأكربربربد  القتصربربربادات بعربربربد مربربربن التحربربربول الصربربربناع  ول
اإلقليمية يتوقف علو التفاعل بيف ثالثة عوامل ه : نربوع  تصنيع تقود  سالسل القيمة العاملية أو

ليربربربربربة، ويربربربربرباتج اإلدارة، والتغربربربربربري التكنولربربربربربوج . فقربربربربربد يربربربربربؤدي التغربربربربربري شربربربربرببكات اإلنتربربربربرباج الوطنيربربربربربة والدو 
التكنولربربربربوج  السربربربربريع، مربربربربثالا، إىل اإلخربربربربالل بتربربربربوالز العمالربربربربة، مثلمربربربربا حربربربربد  يف قطربربربرباع التعربربربربدين يف 
جنوب أفريقيا؛ ويتوقف احلفاظ علو الوظائف ابلتايل علو مدت تكامل القتصرباد احمللرب  تكربامالا 

عربا الشربركات املنتجربة وقطاعربات نظربام  اا ة، وكرب ل  تكاملربه أفقيربرأسياا مربع شرببكات اإلنترباج الدوليرب
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اإلنتاج احملل  ومسربتوايته. وقربد تربؤثر العوامربل السياسربية القتصربادية أيضرباا علربو تطربوير نظربم اإلنترباج 
هربرب ا  احملليربربة مربربن خربربالل حتربربوير احلربربوافز والّسربربماح لربرببع  اجليربربات الفاعلربربة فربرب  عائربربدات ريعيربربة. ويف

سياسربربات العامربربة واملشربرباريع التجاريربربة واسربربياتيجيات السربربتثمار األجنربرب  السربربياق، تتوقربربف فعاليربربة ال
املباشر علو مربدت اسربتيدافيا للمؤسسربات والربروابيف احليويربة يف نظربم اإلنترباج احملليربة ومربدت معاجلربة 

 الصعوابت اليت تعاين منيا تل  النظم.
الثربرباين إىل أز تصربربربميم سياسربربات فعالربربربة يتوقربربف إىل حربربربد كبربربري علربربربو جربربربودة  احملربربرباوروأشربربار  -6

عامليربربة يف لقيمربربة الاالبيربربابت املتاحربربة لصربربانع  السياسربربات. وأكربربد أمهيربربة مسربربعلة القيربربا  يف سالسربربل 
تعربربد امليربربزات   ربربية،  هربرب ا الصربربدد. فنتيجربربة للفصربربل بربربيف قطاعربربات اإلنتربرباج إابز العقربربود القليلربربة املا

ربربدد  ن مربربل متزايربربد القطاعربربات، بربربل أ ربربح  حتربربدد بشربربك مربربن حيربربن املنتجربربات أوالنسربرببية للبلربربداز حت 
ألنشربربطة علربربو مسربربتوت ا الوظربربائف. وميكربربن قيربربا  مسربربتوت التخصربربص يف بلربربد مربربا حيربربن امليربربام أو

ات املنتجربربربرب والوظربربربائف التجاريربربربة يف القطاعربربربربات الصربربربناعية، ولربربربيس علربربربربو مسربربربتوت الصربربربناعات أ أو
 لقبيربربربربل أزتخدام منيجيربربربربة مربربربربن هربربربرب ا اأبسربربربربرها. وقربربربربد أظيربربربربر حتليربربربربلر أليربربربربا  التخصربربربربص أجربربربربري ابسربربربرب

صربرب  يف ل قربربد  صالربربولايت املتحربربدة والربربدول الربربيت انضربربم  إىل الحتربرباد األورو  منربرب  وقربرب  طويربرب
مبيربزات نسرببية يف  وأز القتصادات الناشقة ابترب  تتمتربع 1999 أنشطة البحن والتطوير من  عام

 أنشطة اإلنتاج والتجميع.

 األفريقيالرتكيز علع إضافة القيمة يف اجلنوب   
حبثربربربربرب  اجللسربربربربربة الثانيربربربربربة إمكربربربربربابت لايدة تطربربربربربوير سالسربربربربربل القيمربربربربربة اإلقليميربربربربربة يف اجلنربربربربربوب  -7

مكربربابت تكامربربل نطقربربة إاألفريقربرب  كسربرببيل بربربديل لربربزايدة القيمربربة املضربربافة وتنويربربع اإلنتربرباج. وتتمتربربع امل
 التعربربدين ة لصربربناعةواعربربدة وتربربوفر فرصربرباا سربرباحنة يف قطاعربربات  تلفربربة، مثربربل قطربرباع املعربربدات اإلنتاجيربرب
  مستغلة لفرص ليسوالتحويل الصناع  للمنتجات الزراعية وقطاع الطاقة املتجددة. لكن ه   ا
ملنطقربربة يف ا  بلربربداز ابلقربربدر الكربربايف يف الوقربرب  الربربراهن. ويتعربرباوز األونكتربرباد علربربو حنربربو وثيربربق مربربع بعربرب

ائيربربربربة اعربربربربة اإليتنفيربربربرب  مشربربربربروع ييربربربربدي إىل تشربربربربجيع تطربربربربوير سالسربربربربل القيمربربربربة اإلقليميربربربربة وتعزيربربربربز اجلم
 وب األفريق  يف إطار خطة عمل صناعية إقليمية.للجن
وتناول احملاوروز الراهات اإلقليمية األخرية وسّلطوا الضربوء علربو التحربولت الربيت شربيدهتا  -8

يربة مهيربة الصربيف كوجأوتزايربد  املنطقة واليت تتمثربل يف ابتعرباد التربدفقات التجاريربة عربن األسربواق التقليديربة
نربربوب وي يف بلربداز اجلراين القربو النرباتج احمللرب  اإلتربايل والتوسربربع العمربراريربة. وأشرباروا إىل أز تسربارع يربرب

مربربو املتواصربربل يفربربتا الناألفريقربرب  يعربربزلاز النمربربو السربربريع الربرب ي تشربربيد  أسربربواق السربربلع واخلربربدمات فييربربا. و 
ة لقيمربة اإلقليميربسالسربل ا ال ي تشيد  أسواق املنطقة أفاقرباا جديربدة للتجربارة فيمربا بربيف بلربدا ا ويعربزل

تتبلربربربور  نلربرب  الفربربرص دة صربربادرات املنتجربربات املصربربربنعة. غربربري أز احملربرباورين أكربربدوا أز هربربرب ويسربربيم يف لاي
 قليم .تدعميا تدابري سياساتية مالئمة علو الصعيدين الوط  واإل   ابلكامل ما

وشربربربدد احملربربرباور األول علربربربو أمهيربربربة السياسربربربة الصربربربناعية يف هربربرب ا السربربربياق. فمربربربن خربربربالل رفربربربع  -9
اع الصربربناعة التحويليربربة، ولايدة تطربربوير املنربربتج املصربربّدر، وتسربربريع مسربربتوايت السربربتثمار الثابربرب  يف قطربرب

وتربربربربرية التغربربربربري التكنولربربربربوج ، ميكربربربربن للسياسربربربربة الصربربربربناعية أز تربربربربؤدي إىل لايدة صربربربربادرات الصربربربربناعات 
التحويلية ومعدلت النمو الصناع . فف  تسعينات القرز املا رب ، حرباول صربانعو السياسربات يف 

يتجربرباول نطربرباق   تلفربربة يف ،ز واحربربد. ونتيجربربة لربرب ل ،   اا جنربربوب أفريقيربربا أز اققربربوا مصربربا  وأهربربداف
مربربربن تلربربرب ، تسربربربارع  وتربربربرية تغلغربربربل  التنميربربربة الصربربربناعية قطربربرباع  التعربربربدين والصربربربناعة الثقيلربربربة. وبربربربدلا 

الربربربربربواردات يف البلربربربربربد وتباطربربربربربعت وتربربربربربرية يربربربربربو صربربربربربادراته وتنويعيربربربربربا وارتفعربربربربرب  مسربربربربربتوايت البطالربربربربربة فيربربربربربه. 
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للسياسربربربة الصربربناعية الوطنيربربربة حربربربددوا فيربربربه  اا وليربربربأ اا ، و ربربربع صربربربانعو السياسربربات إطربربربار 2007 عربربام ويف
بو ربوح معربربا  هربرب   السياسربربة. وتنربرباول هربرب ا اإلطربار مسربربائل تتعلربربق ابلتنويربربع وإ ربربافة القيمربربة والعمالربربة 

مربربن التمويربربل  اا تضربربمن أدوات سياسربرباتية شربرب  بربربدء واإلدمربرباج القتصربربادي والتكامربربل اإلقليمربرب ، كمربربا
ثالثة قطاعربات رئيسربية، هرب  صربناعة السربيارات  الصناع  وانتياء ابملشيايت احلكومية، وركز علو

وصربربربناعة ا لت وصربربربناعة األغ يربربربة واملشربربربروابت. وأخربربربرياا، اسربربربتيدي هربربرب ا اإلطربربربار تعزيربربربز التكامربربربل 
لة.  اإلقليم  املنتِّج مع اليكيز علو سالسل القيمة اإلقليمية املكمِّّ

ليميربربربربربة يف وابإل ربربربربربافة إىل تلربربربربرب ، أشربربربربربار احملربربربربرباور إىل أز اسربربربربربتيداي سالسربربربربربل القيمربربربربربة اإلق -10
تفربربع عربدد سربربكاز قربع أز ير اجلنربوب األفريقرب  ميثربربل اسربياتيجية إيائيربربة فعالربة لعربربدة أسربباب. فمربربن املتو 

، وأز 2030 اميف املائربربربة حبلربربربول عربربرب 60أبكثربربربر مربربن  ،اا مليربربربوز شربربخص حاليربربرب 470املنطقربربة، البربربربال  
عربربربربن تلربربربرب ،  سربربربربنوايا. وفضربربربربالا  3.5يرتفربربربربع مسربربربربتوت السربربربربتيالذ احلقيقربربربرب  ل سربربربربر املعيشربربربربية بنسربربربرببة 

أسربربرباليب و لتجاريربربربة يتعلربربربق ابلعالمربربربات ا كثربربربرية فيمربربربا تفربربربرض أسربربربواق املنطقربربربة معربربربايري صربربربارمة ول ل
أيسربربر.  مربات فييرباالتسربويق. وتضربم املنطقربة شرببكات توليربع قائمربربة ويالحربو أز احلصربول علربو املعلو 

 اا لال هربربدف اقتصربربادي مربربوأبرمربرب  بلربربداز املنطقربربة اتفاقربربات اسربربتثمار ورربربارة حربربرة. غربربري أز التكامربربل ال
  سياسربربات إىل تنفيربرب تربربزال إمكانيربربة حتقيربربق مزيربربد مربربن التكامربربل تثربربري  ربرباوي تعربربزت املنربربال، ولبعيربربد 

تبربربرباين أداء و مركيربربربة، تربربربدعم خطربربربة التكامربربربل اإلقليمربربرب ، وإىل تزايربربربد أمهيربربربة احلربربربواجز غربربربري اجل وطنيربربربة ل
 ائيا التجربربارييفرنربربة بشربربركالبلربربداز. فجنربربوب أفريقيربربا، مربربثالا، حتقربربق جناحربرباا أكربربا يف جمربربال التصربربدير مقا

 سيما يف تصدير املنتجات غري املعدنية. اإلقليمييف ا خرين، ول
وعلربربو وجربربربه التحديربربربد، يربربرتبيف أحربربربد تلربربرب  املخربرباوي املتصربربربلة هبيمنربربربة جنربربوب أفريقيربربربا علربربربو  -11

سربواق أ متزايربداا يف د تغلغالا اقتصاد املنطقة بتغلغل سالسل احملالت التجارية الكات الرائدة يف البل
ريقيا استفادت  جنوب أفيفالثاين إىل أز سالسل احملالت التجارية الكات املنطقة. وأشار احملاور 

ملنتجربات ات لربدخول من ميزة كو ا أول من ابدر بدخول سوق املنطقة وأ ربا أصرببح  مبثابربة قنربوا
اريربربربة هتربربربا التجمربربربن جنربربربوب أفريقيربربربا. ويشربربربكل تزايربربربد منافسربربربة صربربربادرات جنربربربوب أفريقيربربربا وهيمنربربربة ،ال

 فريقرب  األخربرت.جلنربوب األاحتدايا ابلنسرببة للمربوردين احملليربيف يف بلربداز  الكات علو أسواق املنطقة
بربربادرات  تشربربمل مبربربد مربربن أز يصربربمم صربربانعو السياسربربات تربربدابري وإلعربربادة هربرب ا الو ربربع إىل توالنربربه، ل

 ة الكات.التجاري ترم  إىل تنمية قدرات املوردين وو ع مدونة قواعد سلوذ إقليمية للمحالت
أشار احملاور إىل أز جنربوب أفريقيربا اسربتفادت مربن هيمنتيربا املتزايربدة  وابإل افة إىل تل ، -12

مكانتيربا   يربدل علربو علو صادرات املعدات اإلنتاجية املستخدمة يف صناعة التعدين، األمربر الرب ي
ا، مربربن بربربيف ق ولامبيربربكمركربربز إقليمربرب  يتمتربربع بقربربدرات قويربربة. وتعربربد بعربرب  بلربربداز املنطقربربة، مثربربل مولامبيربرب

 البلربربداز تفاوتربربة يفمادرات جنربربوب أفريقيربربا. غربربري أز مسربربتوايت التنميربربة أسربربواق املقصربربد الرئيسربربية لصربرب
لاللمربربربة التربربربدابري ابربربربد مربربربن أز يتخربربرب  صربربربانعو السياسربربربات يف تلربربرب  البلربربربداز  األخربربربرت يف املنطقربربربة، ول

ياسربربات ىل رسربربم سلتيسربربري تبربربادل املعربرباري وو ربربع  ربربج منسربربق لتعزيربربز قربربدرات بلربربدا م وأز يسربربعوا إ
 ن لالسربتفادة مربنل التعربديمة روابيف مع أنشربطة املراحربل األوليربة لرباداعمة للمحتوت احملل  وإىل إقا

دود هرب ا ضرباعفة مربر ممن شعنه أز يربؤدي إىل  إمكابت الصناعة الستخراجية يف بلدا م، وهو ما
 القطاع وإىل انتقال أثر  املضاعِّف إىل القطاعات األخرت.

تقتصربربر علربربو  ب األفريقربرب  لوأشربربارت األمانربربة إىل أز التحربربدايت الربربيت تواجربربه منطقربربة اجلنربربو  -13
،دوديربربة التنميربربة وتفاوهتربربا فييربربا. فقربربد أدت القتصربرباد الرقمربرب  الناشربربئ، الربرب ي يعتمربربد علربربو الياكربربل 
األساسربربية الرقميربربة، إىل ظيربربور حتربربدايت أخربربربرت تشربربمل إمكانيربربة الوصربربول إىل اإلنينربرب ، واحلصربربربول 

رات الرقميربربة، واحلوسربرببة علربربو التعلربربيم يف جمربربال تكنولوجيربربا املعلومربربات والتصربربالت، واكتسربرباب امليربربا
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السربربربربحابية، والياكربربربربل األساسربربربربية للبيربربربربابت، وحتليربربربربل البيربربربربابت، والطباعربربربربة الثالثيربربربربة األبعربربربرباد، وعلربربربربم 
الربربربتحكم ا يل، والتجربربربارة اإللكيونيربربربة. وتعربربربد الياكربربربل األساسربربربية الرقميربربربة مربربربن املقومربربربات األساسربربربية 

لومربات ومعرباري، األمربر الرب ي لالقتصاد الرقم ، أل ا اّكربن مربن حتويربل البيربابت الضربخمة إىل مع
ميّكن بدور  من توليد القيمة اليت تستند إلييربا تكنولوجيربا الرب كاء الصربطناع ، الربيت تربؤدي بربدورها 
إىل إنتربرباج منتجربربات وتقربربدت خربربدمات أكثربربر فعاليربربة وأقربربل تكلفربربة. وميكربربن أز تربربؤدي رقمنربربة سالسربربل 

تغيربربري طبيعربربة اإلنتربرباج مربربن خربربالل  القيمربربة العامليربربة واإلقليميربربة إىل تقليربربل عربربدد الشربربركات الرائربربدة وإىل
النتقربربال مربربن يربربوتج اإلنتربرباج ابجلملربربة إىل يربربوتج اإلنتربرباج احمللربرب  األ ربربيق نطاقربرباا ابسربربتخدام وحربربدات 

يالئربم احتياجربات كربل فربرد. وابإل ربافة إىل تلربرب ،  إنترباج أصربغر حجمرباا تتربيا تكييربف املنتجربات مبربربا
 ،اا أقربربرب إىل املسربربتيل . وأخربربري  ستصربرببا سالسربربل القيمربربة العامليربربة املرقمنربربة أقصربربر وسيصربرببا اإلنتربرباج

 يتوقع أز تنتقل سالسل القيمة العاملية املرقمنة إىل البلداز اليت تتمتع مبيارات رقمية أكا.
مربربن سربرببل  رد علربربو استفسربربار عمربربا إتا كانربرب  سالسربربل القيمربربة العامليربربة سربربتظل سربرببيالا  ويف -14

  ربربربربوء باشربربربربر، يفنربربربرب  املحتقيربربربربق التنميربربربربة املسربربربربتدامة ووسربربربربيلة مربربربربن وسربربربربائل اجتربربربرب اب السربربربربتثمار األج
لربو دد احملرباوروز عصربلية، شربالراهات األخربرية السربائدة واملتمثلربة يف إعربادة املصربانع إىل بلربدا ا األ

ثمار األجنربربرب  اب السربربربت ربربربرورة أز تعربربربزل البلربربربداز الناميربربربة خااهتربربربا التقنيربربربة يف جمربربربال الرقمنربربربة لجتربربرب 
ميربربز األساسربرب  اسربربم الي مهيربربة، مثربربل تقاملباشربربر وأز تتفربرباوض يف الوقربرب  تاتربربه علربربو القضربربااي البالغربربة األ

ي قطرباع خربرت، لربالعلو استفسار عما إتا كانرب  هنرباذ قطاعربات أ اا والتدفق احلر للبيابت. ورد
يف قطاعربربات لربربروابيف بربربالصربناعات التحويليربربة، تنطربربوي علربربو بربربات إالابيربربة مربن قبيربربل يربربو اإلنتاجيربربة وا

غيربربري اربربد  أز الت كربربد املتكلمربربوزاإلنتربرباج، وعربربن مربربدت املبالغربربة يف وصربربف الربربدور الربربدام للرقمنربربة، أ
ر هرب   العمليربة كربن اعتبربابسرعة وأنه ينبغ  للبلداز أز تكوز مسربتعدة لربه، واسربتدركوا قربائليف إنربه مي

تا  استفسربار عمربا إ داا علربور  ،اا مبثابة هدم بّناء من شعنه أز يتيا فرصرباا سرباحنة لرب   البلربداز. وأخربري 
ن  اإلنتاجيربربة وعربربيف اا عاليربرب ميكربربن أز ت ولِّربربد يربربواا  كربرباز ميكربربن اعتبربربار قطربرباع الزراعربربة مربربن القطاعربربات الربربيت

ملشرباركوز ، أشربار امدت احتمال أز يؤدي تراجع التصنيع إىل احتضار قطاع الصناعات التحويلية
ربربربربد  اجيربربربربة و اإلنتيربربربربإىل أز تراجربربربربع التصربربربربنيع يعربربربربد مشربربربربكلة إتا حربربربربد  قبربربربربل األواز، وأز تعربربربربوي  فرب ق 

ز يكربوز أخربر ميكنربه يوجربد قطرباع ،   املا رب  مرباكرباز يسربتغرقه يف  أطول بكثري ممربا اا سيستغرق وقت
تحلربرب  لفمربربن امليربربم ا بربربديالا لقطربرباع الصربربناعات التحويليربربة يف دفربربع عجلربربة يربربو اإلنتاجيربربة. ومربربع تلربرب ،
عربربة، يف لايدة اع الزراابملرونربربة والنظربربر يف الربربدور الربرب ي ميكربربن أز تؤديربربه القطاعربربات األخربربرت، مثربربل قطربرب

 العائدات والقيمة املضافة.

 السياسة الصناعية لدعت النمو الشاةلاستخدام   
ركزت اجللسربة اخلتاميربة علربو اسربتخدام السياسربة الصربناعية لربدعم النمربو الشربامل للجميربع.  -15

دايت الربربيت انربربب التحربربوسربربليف اخلربربااء الضربربوء علربربو الربربديناميات الصربربناعية والتجاريربربة الناشربربقة، إىل ج
القيمربربربة   سالسربربربليفري املشربربرباركة تطرحيربربربا التكنولوجيربربربات اجلديربربربدة، وتنربربرباولوا السربربرببل الكفيلربربربة بتسربربربخ

 العاملية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة.
األول ،اثر الرقمنربربربة ونظربربربم التصربربربنيع املتقدمربربربة يف سالسربربربل القيمربربربة العامليربربربة، احملربربرباور وبقربربربل  -16

يكربوز كافيرباا. فثمربة حاجربة إىل إقامربة  علو أز جمرد الرتبا  بسالسل القيمربة العامليربة قربد ل اا مشدد
روابيف بيف  تلف أصحاب املصلحة وإىل بناء القدرات يف جمال األعمال احلرة، وك ل  إىل سربن 
قوانيف مناسبة للحد من ترّكز النشا  القتصادي يف  تلف األسواق. وابإل افة إىل تل ، أكربد 

اور أز الرقمنربربربة تعيربربربد تعريربربربف مفيربربربوم تنظربربربيم اإلنتربربرباج داخربربربل الشربربربركات وفيمربربربا بينيربربربا وتربربربؤثر علربربربو احملربربرب
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مصادر العائدات الريعية. فالعلوم والتكنولوجيا والتحدايت العاملية والتطلعات والقيم اجلديدة هرب  
ا ربربات العوامربربل الدافعربربة للتغيربربري يف هربرب ا الربربال، وهنربرباذ حاجربربة متزايربربدة إىل صربربوغ ر ت اسربربياتيجية و 

إجربربراءات سياسربربية تسربربتبق هربرب ا التغيربربري وإىل و ربربع سياسربربات رعربربل التنميربربة أكثربربر  ربربولا واسربربتدامة. 
ينبغربربربرب  للربربربربدول أز  وينبغربربربرب  إقامربربربربة شربربربربراكات جديربربربربدة إلحربربربربدا  التغيربربربربري املربربربربؤدي إىل التحربربربربول، كمربربربربا

 تضطلع بدور فعال وأز تتعاوز مع القطاع اخلاص.
ديربدة تتربيا للبلربداز الناميربة واملتربعخرة عربن الركربب وأكد احملاور الثرباين أز التكنولوجيربات اجل -17

ء القربربدرات علربربو بنربربا فرصربربة حتقيربربق قفربربزات نوعيربربة للحربرباق بركربربب التنميربربة، غربربري أز البلربربداز الربربيت تعمربربل
رو  سربربتخالص دالاللمربربة هربرب  وحربربدها القربربادرة علربربو السربربتفادة مربربن هربرب   التكنولوجيربربات. وميكربربن ا

ا. فعلربو شربرق ،سربي ارب بلربداز منطقربة جنربوبمن مقارنة رارب بلداز منطقة أمريكا اجلنوبية بتجرب
 تمربربرباد علربربربوسربربرببيل املثربربربال، نوعربربرب  بلربربربداز منطقربربربة جنربربربوب شربربربرق ،سربربربيا اقتصربربرباداهتا مربربربن خربربربالل الع

ملنتجربة ارص العمربل فربأكا يف قطاعيف صناعييف واكنرب  مربن  ربماز اسربتمرارية  اا الروبواتت اعتماد
ناع  واحربد، قطاع ص يف ت إلتعتمد علو الروبوات بلداز أمريكا اجلنوبية، فال بشكل أفضل. أما

ثافربربة قارنربربة لكمت ربربتا لربربا فربربرص لتنويربربع اقتصربرباداهتا. وعلربربو وجربربه اخلصربربوص، يتضربربا مربربن  ولربرب ل ،  
وريربربربربربة كربربربربربوراي أز تي 2014و 2008العتمربربربربرباد علربربربربربو الروبربربربربربواتت يف الفربربربربربية املمتربربربربربدة بربربربربربيف عربربربربربام  

از مكاسربربب رنيربرب ت،وسربربنغافورة، مربربثالا، ومهربربا بلربربداز يعتمربربداز علربربو اسربربتخدام أكثربربر كثافربربة للروبربربوات
 . وابإل ربافة إىلقربدرة بعربدتتمتربع بلربداز أمريكربا اجلنوبيربة هبرب   ال يترباح مربن فربرص، بينمربا ل فورية ممربا
انربربربربب بربربربربد مربربربربن و ربربربربع سياسربربربربات صربربربربناعية وسياسربربربربات ابتكربربربربار وتربربربربدريب وتعلربربربربيم، إىل ج تلربربربرب ، ل

جيربة إلنتاحتسربيف ا سياسات لتحديد األجور وتوليع الدخل، من أجل تقاسم املكاسب املتعتية من
لربربرب كاء ة جمربربربال اولايدة الطلربربربب علربربربو املنتجربربربات اجلديربربربدة. ومربربربن الربربربالت الربربربيت تبشربربربر بفربربربرص جديربربربد
عار ت الستشربربربالصربربربطناع ، فيمربربربا يتصربربربل فمربربربع البيربربربابت الضربربربخمة، واخلوارلميربربربات، وتكنولوجيربربربا

ت قربدرات الصربناعا ة لتعزيربزاملتقدمة، والطباعة الثالثية األبعرباد. وميكربن تسربخري التكنولوجيربا احلديثرب
 حلرفية يف البلداز النامية.ا

وتنربربربربرباول احملربربربربرباور الثالربربربربربن رربربربربربارب بعربربربربرب  القتصربربربربربادات األفريقيربربربربربة لسربربربربربتخالص الربربربربربدرو   -18
يتعلق بتعثري سالسل القيمة العاملية والسربتثمار األجنرب  املباشربر علربو التنميربة.  املستفادة منيا فيما

مربربة العامليربربة، مشربربرياا إىل أز وشربربدد علربربو أمهيربربة الرتقربرباء بنوعيربربة النشربربا  القتصربربادي يف سالسربربل القي
إنتاج منتجات تات قيمربة مضربافة أعلربو يتطلربب الرتقرباء بوسربائل اإلنترباج وعملياتربه وقطاعاتربه مربن 
خالل حتسيف امليارات واخلرباات الفنيربة وتعزيربز رأ  املربال والتكنولوجيربا والعمليربات. وأشربار إىل أز 

اا أثبترب  أز املشرباركة يف سالسربل بلربداا أفريقيرب 20البحو  اليت أ جريرب  علربو مسربتوت الشربركات يف 
القيمة العاملية من خالل الستثمار األجن  املباشر أدت إىل الرتقرباء مبسربتوت اإلنترباج وأز الربدعم 
احلكربربوم  كربرباز لربربه دور حاسربربم يف هربرب ا الصربربدد. وابإل ربربافة إىل تلربرب ، ميكربربن لالسربربتثمار األجنربرب  

جيربا بفضربل سالسربل القيمربة العامليربة املباشر أز يؤدي إىل مكاسب علو صربعيد اإلنتاجيربة والتكنولو 
وإىل رفع مستوايت املنافسة احمللية وأز يسيم ب ل  يف لايدة كفاءة الشركات احملليربة. ومربع تلرب ، 
فمربربن امليربربم أيضربرباا مراعربرباة اخلصربربائص الربربيت تتميربربز هبربربا الشربربركات األجنبيربربة، مربربن حيربربن اسربربياتيجيات 

نربربرب  املباشربربربر يسربربربعو إىل حتقيربربربق الربربربربا يف إتا كربربرباز السربربربتثمار األج امللكيربربربة والتنظربربربيم واإلمربربربداد، ومربربربا
إىل حتقيربربق الكفربرباءة. ويعربربد سربربد الثغربربرات التكنولوجيربربة وتعزيربربز القربربدرات السربربتيعابية مربربن  السربربوق أم

بربربد مربربن أز تركربربز علييربربا الشربربركات احملليربربة. وينبغربرب  للبلربربداز األفريقيربربة أز تسربربعو إىل  الربربالت الربربيت ل
نيربربربا التعربربرباوز مربربربع الشربربربركات األجنبيربربربة يف إقامربربربة جربربرب ب السربربربتثمار األجنربربرب  املباشربربربر اجليربربربد، بسربربرببل م

منربرباطق اقتصربربادية خاصربربة وإقامربربة شربربراكات بربربيف الشربربركات احملليربربة واألجنبيربربة  منربرباطق صربربناعية حربربرة أو
 وربطيا ابألسواق احمللية.
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وتناولربربربرب  األمانربربربربة الربربربربدور الربربربرب ي تؤديربربربربه السياسربربربربة الصربربربربناعية يف ظربربربربل تسربربربربارع وتربربربربرية األاتربربربربة  -19
بيقربربربات رابربربربع مربربربن تطلطبيعربربربة الروبربربربواتت الصربربربناعية واجليربربربل ال اا وصربربربفواسربربربتخدام الروبربربربواتت، وقربربربدم  

 اتربربة ابلعتمربرباد". فقربربد أاتح اسربربتخدام الروبربربواتت تسربربريع وتربربرية األIndustry 4.0حوسربرببة الصربربناعة "
، فليرب ا السرببب تصربادايا.اق اا يدر ابلضرورة رحب علو الاجميات احلاسوبية، غري أز ه ا األسلوب ل

فربربربادايا ملالبربربربس تاماا ،ربربربدوداا يف قطاعربربربات مثربربربل صربربربناعة املنسربربربوجات واتسربربربتخدم الروبربربربواتت اسربربربتخد
جنربربب  نبربرباا إىلجلفقربداز العمالربربة املنخفضربة األجربربر. ومربن شربربعز اسربربتخدام روبربواتت أصربربغر حجمرباا، 
ز الناميربربربربة.  البلربربربربدايفمربربربربع تكنولوجيربربربربا الطباعربربربربة الثالثيربربربربة األبعربربربرباد، أز يتربربربربيا فرصربربربرباا جديربربربربدة للتصربربربربنيع 

ويربربرباتج  اإلنتربربرباج كنولوجيربربربات الرقميربربربة يف إعربربربادة تشربربربكيل عمليربربرباتوابإل ربربربافة إىل تلربربرب ، ت سربربربيم الت
سربربياق  ياسربرباف يفعربربن التربربدفقات التجاريربربة، ومربربن امليربربم احلفربرباظ علربربو حيربربز س تنظربربيم العمربربل، فضربربالا 

 قواعد التجارة املتعددة األطراي.
وخربربالل املناقشربربة الربربيت أعقبربرب  تلربرب ، أطلربربع أحربربد املنربربدوبيف احلضربربور علربربو رربربربة كربربواب يف  -20

أز معربدل  ،خر إىل السياسات املتعلقة بدخول سالسل القيمة العاملية. وأشار مندوب جمال صنع
اميربة األخربرت. بلربداز النهربو عليربه يف ال ممربا اا مشاركة قطاع اخلدمات الرقم  يف إكوادور أعلربو نسرببي

صربربدر البيربربابت ميل يظربربل اخلتربربام، أشربربار أحربربد احملربرباورين إىل أز الحتربرباد الربربدويل لعلربربم الربربتحكم ا  ويف
 وحيد املتاح يف ه ا الال، رغم بع  القيود.ال

 اخلالصة  
أو ربربربح  املناقشربربربات الربربربيت دارت يف الربربربدورة أز الكتفربربرباء ابلسربربربع  إىل لايدة املشربربرباركة يف  -21

ع  ا الصدد هو نو همليم يف امباشرةا إىل التصنيع ألز  يفض  تلقائياا ول سالسل القيمة العاملية ل
لصربعيد ع امليام علربو اسلة توليها البلد يف سل  ملية واملكانة اليت يتبو املشاركة يف سالسل القيمة العا

 زيربز جيربود تنميربةجيات لتعالعامل . وتتطلب لايدة املشاركة يف سالسل القيمة العاملية و ع اسياتي
دة. غربربربري أنربربربه رص اجلديربربربالقربربربدرات واإلمكربربربابت اإلنتاجيربربربة الاللمربربربة لالرتقربربرباء ابإلنتربربرباج، واسربربربتباق الفربربرب

لرب ، ينبغرب  تدلا مربن ياساف أمثل واحد يف ظل تغري جمرايت األمور ابستمرار. وبيوجد  ج س ل
كربرباز ألمهيربربة مبرسربربم السياسربربات ابتبربرباع  ربربج عملربرب  ومنفربربتا خلربربوض التجربربارب اجلديربربدة. لربرب ا، مربربن ا

تعلربق بتيسربربري امليربة املاحلفرباظ علربو هربامل للسياسربة العامربربة وتعزيربز أحكربام اتفرباق منظمربربة التجربارة الع
يس علربو عربدد شربدد الربرئص علو معاملة البلداز النامية معاملة خاصة وتفضربيلية. و التجارة اليت تن

نتاجيربربربة، ابت اإلمربربن التوصربربربيات يف جمربربربال السياسربربة العامربربربة، منيربربربا  ربربربرورة تطربربوير القربربربدرات واإلمكربربرب
ىل إقامربربة إأز تسربربعو و مشربربرياا إىل  ربربرورة أز تسربربتبق السياسربربات العامربربة التغربربريات والفربربرص اجلديربربدة، 

ة سربية، وإىل  ربرور يربة السياز قابلة للتطبيق من الناحية اليكليربة وجمديربة مربن الناحالروابيف، وأز تكو 
 تعزيز التكامل اإلقليم  والتكامل فيما بيف بلداز اجلنوب.

هربربربربرب ا السربربربربربياق، ميكربربربربربن ل ونكتربربربربرباد أز يسربربربربرباعد احلكومربربربربربات يف و ربربربربربع اسربربربربربياتيجيات  ويف -22
سياسربات  اسربتعراض و غربرار مبربادرةمواصلة تنفيرب  مبربادرات علرب السياسات الصناعية وتنفي ها ويف

از تنميربربربة يف امليربربربدعربربرباوز والالتحربربربول اإلنتربربرباج ، املنفربربرب ة ابلتعربربرباوز مربربربع مركربربربز التنميربربربة التربربربابع ملنظمربربربة الت
اات تبربربربربادل اخلربربربربميكنربربربربه أز يكربربربربوز ،فربربربربالا ل توسربربربربيع نطربربربرباق تلربربربرب  املبربربربربادرات، كمربربربربا القتصربربربربادي، ويف

ة وتوسربربربيع ت املتبعربربربالسربربربياتيجيا بربربربيف احلكومربربربات هبربربربدي التوصربربربل إىل توافربربربق يف ا راء بشربربربعز فيمربربربا
 جلنوب.انطاق اليتيبات اإلقليمية وأشكال التعاوز القتصادي القائمة يف بلداز 
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 املسائل التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند   

القتصربربربادية املواتيربربربة علربربربو انتخربربربب "اجتمربربرباع اخلربربربااء املتعربربربدد السربربربنوات املعربربرب  بتعزيربربربز البيقربربربة  -23
تصربربربادييف"، يف اوز القتيربربربع املسربربربتوايت لربربربدعم التنميربربربة الشربربرباملة واملسربربربتدامة وتعزيربربربز التكامربربربل والتعربربرب

ألاتربو  - سربيد لربويس، ال2017تشربرين األول/أكتربوبر  26جلسته العامربة الفتتاحيربة، املعقربودة يف 
بربربةا للربربرئيس يقيربربا( بئ)جنربربوب أفر والسربربيدة ثيمبيكيلربرب  مالجنيربرب   اا فارغربربا  روخربربا  )نيكربرباراغوا( رئيسربرب

 ومقررة.

 إقرار جدول األعمال وتنظيت العمل -ابء 
 من جدول األعمال( 2)البند   

أقربربربربر اجتمربربربرباع اخلربربربربااء املتعربربربربدد السربربربربنوات، يف جلسربربربربته العامربربربربة الفتتاحيربربربربة أيضربربربرباا، جربربربربدول  -24
 (. وفيما يل  جدول األعمال:TD/B/C.I/MEM.8/1األعمال املؤق  للدورة )

 ب أعضاء املكتب؛انتخا -1
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛ -2
تسربربربربخري شربربربرببكات اإلنتربربربرباج الدوليربربربربة مربربربربن أجربربربربل تعزيربربربربز النمربربربربو الشربربربربامل للجميربربربربع  -3

 والقدرات اإلنتاجية احمللية؛
 اعتماد تقرير الجتماع. -4

 نتائج الدورة -جيت 
أيضاا، علو أز يتربوىل  اتفق اجتماع اخلااء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة الفتتاحية -25

 الرئيس تلخيص املناقشات.

 اعتماد تقرير االجتماع -دال 
 من جدول األعمال( 4)البند   

تشرين  27أتز اجتماع اخلااء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اخلتامية، املعقودة يف  -26
تتربربام النيائيربربة بعربربد اخ املقربربررة أبز تضربربع التقريربربر يف صربربيغته - ، لنائبربربة الربربرئيس2017األول/أكتربربوبر 

 اجللسة.



TD/B/C.I/MEM.8/3 

11 GE.17-21070 

 املرفق

 *احلضور  
 حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد: -1

 إثيوبيا

 األرجنتيف

 األردز

 إسبانيا

 إكوادور

 أملانيا

 أوغندا
 تركيا

 ترينيداد وتوابغو

 تشيكيا

 تونس

 اجلزائر

 جزر البياما

 تيورية لو الدميقراطية الشعبية

 أفريقياجنوب 

 شيل 

 الفلبيف

 املغرب

 املكسي 

 اململكة العربية السعودية

 النمسا

 نيبال

 نيجرياي

 نيكاراغوا

 وحضر الدورة ممثلو الدولة املراقبة غري العضو التالية: -2
 دولة فلسطيف 

ثلة يف الدورة: -3  وكان  املنظمات احلكومية الدولية التالية مم 
 القتصادي امليداز يف والتنمية التعاوز منظمة 
 اإلسالم  التعاوز منظمة 
 مركز اجلنوب 

 وكان  األجيزة واليقات والاامج التالية التابعة ل مم املتحدة ممثلة يف الدورة: -4
 ألورواب القتصادية اللجنة 
 مركز التجارة الدولية 

 وكان  الوكالة املتخصصة التالية ممثَّلة يف الدورة: -5
 املتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم  

 وكان  املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة: -6
 من الفقة العامة 
 املستدامة والتنمية للتجارة الدويل املركز 

    

__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.8/INF.1تتضمن قائمة احلضور ه   املشاركيف املسجليف. ولالطالع علو قائمة املشاركيف، انظر  *


