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مءدمة
ُقد اجتماع اخلرباء املعين ذبو ووسبائو المبتقباء يذبتوت تنفيبل اةبالت عات األولويبة
املتف ب ي ببا يف ببر م مببو اسببطنبول يف قصببر األمببم ،سنيببف ،سويذ برا ،يببومي  6و 7تش برين
الثاين/نوفمرب .2017

أوتا -مىجز الر يس
ألف -الليان اتفتتاحي
 -1أش ببامب م ببدير ش ببعبة أفريقي ببا وأق ببو الب ببدان منب بوا والب بربام اخلا ببة ،ابألونكت بباد ،يف يانب ب
الفتتاحي ،إىل أن اجتماع اخلرباء سريكز ى المبتقاء يذتوت تنفيل جمالني مبن جمبالت األولويبة
املتفب ب ي ببا يف ببر م م ببو اس ببطنبول ،ببا ن بباء الق ببدمبات اإلنتاجي ببة ومض ببا فة حص ببة أق ببو
الب دان منوا يف الصبادمبات العامليبة و بول با  ،2020واةبال األريبري بو أيضب ا ايبة مبن باايت
اهلدف  17من أ داف التنمية املذتدامة.
 -2وأش ببامب امل ببدير أيض ب ا إىل أن اخل بربات الوتني ببة احلديث ببة تب ببني أن النم ببو الذ بري  ،وإن ك ببان
م مب با ،ل يكف ببي لتحقيب ب التنمي ببة املذ ببتدامة والش ببام ة يف أق ببو الب ببدان منب بوا .وأ بباف أن أوجب ب
التحذ ببن ال ببدائم يف املذ ببتوايت املعيش ببية والتق ببد يف مقيب ب أ ببداف التنمي ببة املذ ببتدامة وأ ببداف
ببر م مببو اسببطنبول ل كببن أن تتحقب إلا ببن تريب التحببول اهليك ببي والتنويب القتصبباد ،
ك ببي يتذ ببء إنش بباء ف ببر م ببو وقطا ببات عات قيم ببة مض ببافة أ ببى .وق ببال إن ن بباء الق ببدمبات
اإلنتاجيببة مكببون مبئيذببي .وأشببامب إىل أن أقببو الب ببدان منبوا املعتمببدة ببى الذب األساسببية تتعببر
لصبدمات ريامبجيبة وتتذببم أيضبا قطا بات مبا يببة بري مب يببة بخمة ،و بي وامببو ت كبد احلاجببة
إىل تنفي ببل اسب بااتيويات قوي ببة لتحقيب ب من ببو اقتص بباد واسب ب النط ببا وش ببامو ل وميب ب  ،و ياك ببو
حمذنة يف أقو الب دان منوا.
إنتاجية متنو ة ،وأمناط تصني َّ

 -3وفيما يتع يضا فة حصة أقبو الب بدان منبوا يف الصبادمبات العامليبة و بول با ،2020
أشببامب املببدير إىل أن أحببدا البيببا ت تبببني أن ببل احلصببة ا فض ب يف الواقب  .ويثببري علب ق ق ب ا
ريا با ألن ال بوامبدات ا دادت ايدة كبببرية يف الفبباة نفذ ب ا ،ببا أدت إىل ايدة العوببز التوببامب .
وابإل ببافة إىل عل ب  ،توا ر ببو تركببز ببادمبات أقببو الب ببدان من بوا مببن حي ب املنتوببات والوج ببات،
ا ي كد احلاجة إىل التنوي .
 -4وانطالقب با م ببن ببل اخل في ببة ،أش ببامب امل ببدير إىل أن اجتم بباع اخلب برباء سيذ ببتعر ال ببدمبو
املذتفادة حىت عل الوق من تنفيل ر م مو اسبطنبول وسبيحدد التحبدايت األساسبية الب
تواج ببا أقببو الب ببدان من بوا وشببركام ا يف التنميببة يف سبببيو تنفيببل جمببالت األولويببة املتفب ي ببا يف
ببر م مببو اسببطنبول .وإحببدت املذببائو عات الص ب ة ببي احلاجببة إىل استكشبباف الذبببو ال ب
ِّ
ومذن فر احلصول بى
كن ألقو الب دان منوا أن تعز من ريالهلا م ية حشد املوامبد احمل ية ا
التموي ببو اإلمن ببائي ال ببدو  ،ويش ببمو علب ب استكش بباف س بببو الس ببتفادة يزي ببد م ببن الفعالي ببة م ببن
الشراكات ني القطا ني العا واخلبا  .وأشبامب إىل وجبود مبدايت أريبرت تتع ب تمكبني القطباع
اخل ببا  ،واحلص ببول ببى التكنولوجي ببا وامل ببامبات الال م ببة ل نت ببا ع القيم ببة املض ببافة األ ببى،
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واستكشاف اآلليات الال مة ل مشبامبكة الفعالبة يف سالسبو القيمبة العامليبة وابين فوائبد إمنائيبة مبن
ل الذالسبو ،وتشبوي تبدفقات السبتثمامب األجنبا املباشبر ونقبو التكنولوجيبا إىل أقبو الب بدان
منوا .وأشامب إىل ٍ
مد آرير يتع اتيب أولوايت الذياسات ومقيب التذبا ين با صبومبة امبة،
و ببو مببا يعتمببد ببى بببروف كببو ببد .وأشببامب املببدير إىل أن األونكتبباد يعكببف ببى و ب إتببامب
مل ش برات ملذببتوت القببدمبة اإلنتاجيببة كببن قياس ب ا ،و ببي م ش برات مببن شببي ا أن تذببا د مبا ببي
الذياس ببات .ويف اخلت ببا  ،أش ببامب امل ببدير إىل أ ي ببة النظ ببر فيم ببا ك ببن أن يفع ب الش ببركاء يف التنمي ببة
ملذببا دة أقببو الب ببدان منبوا ببى حببو أفضببو لتحقيب بباايت ببر م مببو اسببطنبول ،يببا يف علب
فر مذني شروط دريول أقو الب دان منوا يف األسوا والتصد ل حواجز ري اامركية.

ابء -ا ببل ووا ببا اتراء بباء مس ببتى انفيب ب اجمل بباتت ذات األولىي ببة املتف ببق عليه ببا يف
برانمج عم ااطنلىل :بناء الءدرات اإلنتاجية ومضاعفة حصة أقب الللبدان ابىا
يف الصادرات العاملية
(البند  3من جدول األ مال)

ااتعراض التءدم احملرز يف انفي وإجناز أهداف برانمج عم ااطنلىل
ر األمانة ،يف اا ذبة بري الر يبة األوىل ،الوةيقبة األساسبية املعنونبة نمذبني تنفيبل
-5
ببر م مببو اسببطنبول واأل ببداف والعبباايت املتع قببة ابلقببدمبات اإلنتاجيببة ومضببا فة حصببة أقببو
الب ببدان من بوا يف الصببادمبات العامليببةن ( ،)TD/B/C.I/EM.9/2و ببي وةيقببة تضببمن تقييم ب ا ل تقببد
الببل أحر ت ب أقببو الب ببدان من بوا حببو مقي ب أ ببداف و بباايت معينببة يف ببر م العمببو لصببا أقببو
الب دان منوا ل عقد  ( 2020-2011ر م مبو اسبطنبول) .وأشبامبت إىل أن التوبامبب األريبرية
يف أقب ببو الب ب ببدان من ب بوا يَّن ب ب أن النمب ببو القتصب بباد وحب ببد ل يضب ببمن مقي ب ب التنميب ببة املذب ببتدامة
والشببام ة .فببر م النمببو الكبببري الببل مقب يف أقببو الب ببدان منبوا يف العقببد األول مببن القببرن احلبباد
والعشرين ،مل تتمكن ل الب دان من أن مذن امل شرات البشرية والجتما ية أو أن تزيد دمبجبة
كبرية فر العمو أو القيمة املضافة ل تصني  .وأشامبت األمانبة إىل أن أ مبال األونكتباد تببني أن
النم ببو والتنمي ببة املذ ببتدامني والش ببام ني ل ك ببن مقيق م ببا إلا بن بباء أو تنمي ببة الق ببدمبات اإلنتاجي ببة
و ببف ا مك ببو ت أساس ببية ل تح ببول اهليك ببي والتنوي ب القتص بباد  .و ين ب أن األونكت بباد ح ببدَّد
ببدف مضببا فة حصببة أقببو الب ببدان من بوا يف الصببادمبات العامليببة و ببول ببا  ،2020و ببو أحببد
اةالت عات األولوية يف ر م مبو اسبطنبول ،و بف أحبد أ بعب التحبدايت الب تواج با
أقو الب دان منوا ،ال تعر ل فبا يف بل احلصبة منبل با  ،2010باحب وبز وا ب
يف امليزان التوامب و ايدة تركز الصادمبات.
 -6وأتلببف فري ب احملبباومبين يف اا ذببة ببري الر يببة األوىل مببن و يببر ببامبة و ببنا ة سببا  ،يف
بباي و وكبببري مذتشببامبين اقتصبباديني ل برئيس الببو مباء ،يف الذببنعالو وموبببف برام كبببري ،يكتببب
املمثببو الذببامي ألقببو الب ببدان منبوا والب ببدان الناميببة ببري الذبباح ية والببدول اازمبيببة الصببعرية الناميببةو
ومبئيس وحدة ختطيط التنمية والنمو الشامو ،رب م األمم املتحدة اإلمنائيو ومبئيس قذم الب بدان
عات الحتياجات اخلا ة ،ونة األمم املتحدة القتصادية والجتما ية آلسيا واحمليط اهلادئ.
 -7وقد أكد احملاومب األول أن أ م مذيلة يف الوق الرا ن ي مان التآ مب والتذبا بني
اخلطط الوتنية والربام والتفاقات الدولية ،يا يف علب أ بداف التنميبة املذبتدامة و بر م مبو
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اسببطنبول .و ببر احملبباومب ر ببة بباي  ،ال ب التزم ب تحقي ب أ ببداف التنميببة املذببتدامة وتنفيببل
ببر م مببو اسببطنبول و ببف ما جببزءا ل يتوبزأ مببن إتامب ببا اإلمنببائي الببوتين ،ومب علب ل يبزال
أمام ببا شببوط تويببو ينبعببي أن تقطعب يف العدي بد مببن اةببالت .وحببدد احملبباومب ببعف اإلحذببا
ابمل كيببة و ببعف القببدمبات امل سذببية و ببد ايدة الش براكات و ببف ا أكببرب العقبببات أمببا تقببد
الب د حو مقي أ داف ر م مو اسطنبول.
 -8وس ط احملاومب الثاين الضوء ى أ ية اتذا ر م مو اسطنبول م الربام التوامبيبة
ببى احلاجببة إىل مب ببط ريطببط العمببو ص بومبة أفضببو
واإلمنائيببة الدوليببة األريببرت ،م ب تركيببز ريببا
يعايري اخلرو من قائمة أقو الب دان منوا .فالذنعال ،مثالا ،أدجم اةالت عات األولوية الثمانية
لببرب م مببو اسببطنبول يف ريطت ببا اإلمنائيببة الوتنيببة ،وأحببر ت تقببدم ا منببل ببا  2011يف معظببم
أ ببداف الببرب م  ،يببا يف علب األ ببداف عات الصب ة عتبببات اخلببرو مببن القائمببة .وأشببامب احملبباومب
إىل أن الذببنعال كن ببا اخلببرو م ببن قائم ببة أقببو الب ببدان من بوا و ببول ببا  2025إعا جنح ب يف
احملافظة ى مذتوايهتا الرا نة يف األداء القتصاد  -الجتما ي.
ى أ ية احلد من مظبا ر الضبعف و نباء القبدمبة بى التحمبو يف
 -9وشدَّد احملاومب الثال
ببى
أقببو الب ببدان من بوا .ويف ببلا الص ببدد ،أك ببد احملبباومب ببرومبة ايدة الس ببتثمامب ،العببا واخل ببا
الذواء ،ول سيما يف جمالت الطاقة واهلياكو األساسية وتكنولوجيا املع ومات والتصالت .وم
علب أشببامب احملبباومب إىل أن أشبكال التمويببو ليذب ك ببا مناسبببة اميب األ برا  ،وأن مببن امل ببم
ألقببو الب ببدان من بوا أن تقببيِّام مببا إعا كان ب تك فببة اسببتثمامب معببني هلببا مببا يربمب ببا مببن حيب ائببداهتا
الجتما ي ببة والقتص ببادية .وابإل ببافة إىل علب ب  ،أك ببد احمل بباومب احلاج ببة إىل مذ ببني ق ببدمبات أق ببو
الب دان منوا يف جمالت إدامبة الضرائب وتطوير املشامبي والتفاو م املذتثمرين.
 -10وأشبامب احملباومب الرا ب  ،مبن واقب جممو بة متبامبة مبن امل شبرات ،إىل إحبرا تقبد كببري حببىت
علب الوقب يف تنفيبل بر م مببو إسبطنبول .بري أن التقبد تفبباوت فيمبا بني جمبالت األولويببة
الثمانية وفيما بني الب بدان .وقبال احملباومب إن أقبو الب بدان منبوا جممو بة بري متوانذبة ،األمبر البل
ي كد احلاجة إىل النظبر إىل أ عبد مبن متوسبطات اةمو بات ،والنظبر إىل التقيبيم اخلبا كبو بد
ببى حببدة .وشببدَّد احملبباومب ببى أن اإلجنببا ات الب حققت ببا أقببو الب ببدان منبوا شببة ،و ببى وجببود
مبباتر شببديدة تنببلمب وببدوا تراج ب ذبببب امبتفبباع معببدل النمببو الذببكاين ،واأل مببات الذياسببية
واألمنية املذتمرة ،وامبتفاع مذتوت د املذاواة.
 -11وسبَّط احملبباومب اخلببامس الضببوء ببى أن أقببو الب ببدان منبوا يف منطقببة آسببيا واحملببيط اهلببادئ
متنو بة مببن حيب مب ببيد ا مبن املبوامبد ،يبا في ببا املبوامبد البشبرية والطبيعيبة ،ومببن حيب اخلصببائ
الد عرافيببة وامل سذببات والتقببد احملببر حببو مقي ب األ ببداف .وأشببامب احملبباومب إىل أن ب ينبعببي نببب
الن الل يناسبب ييب احلبالت ،وأن التنبوع يذبت ز مواج بة التحبدايت اخلا بة كبو بد يف
إتامب من الد م الدو املتكامو املقد ألقو الب دان منوا .ولف احملاومب النتبا شكو ريبا إىل
مش ببك ة ببد وج ببود ياك ببو أساس ببية وإىل الحتياج ببات املالي ببة الكب ببرية يف ببلا الص ببددو وتش ببري
التقديرات إىل أن األموال الال مة إلقامة ياكو أساسية جديدة وتوسي نطا اهلياكبو األساسبية
القائمة و يانت ا يف أقو الب دان منوا تب غ  10.7يف املائة من النات احمل ي اإليا يف الذنة حىت
با  .2030وفيمببا يتع ب ابخلببرو مببن القائمببة ،شببدَّد احملبباومب ببى أن أقببو الب ببدان منبوا ببب أن
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ر تقييما وا بحا لتكباليف ومنباف اخلبرو مبن القائمبة ،أو ملبزااي ومذباوئ  ،و بى أن التبدا ري
احملددة لد م أقو الب دان منوا ينبعي إلعام ا طريقة تدمب ية كن التنب هبا.
 -12ومبكببزت املناقشببة التاليببة ببى وسببائو مقي ب تقببد يف جمببالت األولويببة اخلا ببة ببرب م
م ببو اس ببطنبول .وش ببدد من ببدوب ببى أ ي ببة مدي ببد أفض ببو املمامبس ببات فيم ببا يتع ب ابلحتف ببا
ابمل امبات وهتيئة يئة تشو قاء أ حاب امل امبات احمل يني يف الب بد .وأشبامب منبدوب آريبر جمبددا
إىل ببرومبة مقي ب مزيببد مببن التذببا فيمببا ببني اخلطببط اإلمنائيببة الوتنيببة وريطببة التنميببة الدوليببة،
وشببدَّد أيضبا ببى أ يببة إ ببادة ال تبببامب ملف ببو الذياسببة الصببنا ية الببل مل ب منببل ببد عيببد
تواف ا يف اآلمباء .وساط ضعة مندو ني الضوء ى احلاجة إىل وجود سياسة نا ية فعالبة،
وأكببدوا أ يببة أنشببطة التصببني مببن حي ب تببوفري فببر مببو وتنميببة امل ببامبات وآاثمب ببا املضببا ِّفة.
وا اف حماومب أب ية قطاع التصني يف معظم أقو الب دان منبوا ،ولكنب أشبامب إىل أن عبب الب بدان
يعاين مبن أسبوا بعرية ومبوامبد حمبدودة تق بو قبدمبهتا بى تطبوير أنشبطة التصبني  .وأشبامب احملباومب
إىل وجود تواف واس النطا يف اآلمباء ى أن أقو الب دان منوا أحر ت تقدم ا يف عب اةالت
ولكن لبيس شبين العديبد مبن امل شبرات األساسبية .وأكبدت املناقشبة أن نباء القبدمبات اإلنتاجيبة
أمببر ابلببغ األ يببة يف أقببو الب ببدان من بوا لتحقي ب أ ببداف التنميببة ،وأن ت بوافر البيببا ت ومصببداقيت ا
امببو أساسببي يف مذببا دة أقببو الب ببدان منبوا ببى إجبراء تقيببيم كمببي ملذببتوايت قببدمباهتا اإلنتاجيببة
كببي كببن مديببد اإلجنببا ات ونقبباط القببوة ونقبباط الضببعف واألولببوايت األكثببر إحلاح ب ا ،وكببلل
و وتنفيل سياسات واسااتيويات ملواج ة التحدايت.
اءىية الءدرات اإلنتاجية لتحءيق التحىل والتنمية
 -13أتل ببف فريب ب احمل بباومبين يف اا ذ ببة ببري الر ي ببة الثاني ببة م ببن مبئ ببيس ف ببرع التو ببامبة والفق ببر،
ابألونكت ببادو وأس ببتاع يف جامع ببة كومب وتينذ ببي يف مدمبي ببدو ومنذب ب ببر م التكنولوجي ببا والتح ببول
اهليك بي والوبببائف ،ينظمببة العمببو الدوليبةو ومببدير شب ون املعرفببة والبتع م ،ي سذببة نبباء القببدمبات
األفريقي ببةو ومذتش ببامب ببامب  ،أبمان ببة الكومنولب ب و وشب بري م س ببس يف ش ببركة نت ببامب إنذ ببايتس
) (Ntare Insightsرواندا.
 -14وح ب ادد احمل بباومب األول تب بريقتني لتحذ ببني الق ببدمبات اإلنتاجي ببة ،ببا ايدة تب ب املنتو ببات
الرا نببة وإنتببا منتوببات جديببدة أكثببر تط بومبا ،و ببو مببا يشببمو التنوي ب  .وأكببد احملبباومب أن ب مب ببم أن
اهلدف ى األجو املتوسط إىل الطويو ينبعي أن يكبون نباء قبدمبات جديبدة ،فبرتن الاكيبز ينبعبي
أن ينصببب يف األجببو القصببري ببى كيفيببة احملافظببة ببى القببدمبات الرا نببة والسببتفادة من ببا ،م ب
توجي اا ود أساس ا حو اةالت ال من املمكن أن تتحق في با مكاسبب سبريعة .ومب علب ،
أشامب احملباومب إىل أن أ اقتصباد مبن املمكبن أن يعايب نبوع ريباتت مبن التعبري اهليك بي ،البل قبد
يتزامن م مذتوايت منخفضة مبن تنميبة القبدمبات اإلنتاجيبة .وأشبامب احملباومب أيضبا إىل وجبود قبدمب
وافببر مببن األفكببامب واألتببر شببين كيفيببة تنميببة القببدمبات اإلنتاجيببة ،ولكببن ينبعببي تببوفري مزيببد مببن
املع ومات شين كيفية تفعيو ل امل امبات صومبة م ية ى مذتوت الب د.
 -15وتناول احملاومب الثاين مذيلة املعونة من أجو التوبامبة ،وكيبف كبن أن تبد م بل املعونبة
القببدمبات اإلنتاجيببة والتصببديرية يف أقببو الب ببدان من بوا .وقببال إن النببدما يف نظببا التوببامبة العامليببة
ل يعتمد ى ناء القدمبات التنافذية واإلنتاجية فحذب ،وإمنا أيض ا و دمبجة متزايدة ى ما إعا
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كببان يقببدومب الب ببدان تق ببي احل بواجز التوامبيببة داريببو احلببدود واحل بواجز احلدوديببة .وأ بباف أن
املعونة من أجو التوامبة هتدف إىل د م الب دان املفتقرة إىل القدمبات ،كي يتذء هلا و وتنفيبل
سياسببات امبيببة ومذببني اإلجبراءات وامل سذببات واهلياكببو األساسببية .وأشببامب احملبباومب إىل تفبباوت
فعاليبة مببدأ املعونبة مبن أجبو التوبامبة بى القبدمبات التوامبيبة ل ب بدان املت قيبة ل معونبة ،ومب علب
فببرتن حصببي ة التقيببيم صبومبة امببة كانب إ ا يببة .وشببدَّد ببى أنب  ،نظبرا إىل أن مبوامبد املعونببة مببن
أجو التوامبة ،احملدودة ،تتدف الب ا إىل الب دان عات الدريو املتوسط ،فينبعبي توجيب بل املبوامبد
ى حو أفضو ،م ايدة ما ُُيص من ا ألقو الب دان منوا.
 -16وتناول احملاومبة الثالثبة مذبيلة مويبو التع بيم خلدمبة التنميبة الصبنا ية والتكنولوجيبة ألقبو
الب ببدان منبوا ،هبببدف مقيب مببول إنتبباجي س بري ومذببتدا وشببامو .وأكببدت احملبباومبة أ يببة ال بنُب ُ
القائمببة ببى التع ببيم واملعرفببة يف مقي ب مببول إنتبباجي يركببز ببى مذببني قببدمبات اامعيببات ببى
ال تكامب والتنوي واملشامبكة يف أنشطة أكثر تعقيدا وإنشاء نا ات منو جديدة .وساط الضوء
ى حاجة كو د إىل و مبميت اخلا ة شين التحول اإلنتاجي وو سياسات تع يمية من
شببي ا أن تبببين قا ببدة املعببامبف والقببدمبات الال مببة لتحقي ب التحببول اهليك ببي والتنميببة الصببنا ية.
وأشببامبت إىل أن ببل الذياسببات ينبعببي أن تتضببمن ال تعبباد ببن الاكيببز شببكو حصببر ببى
التع ببيم ال ت ببدائي وال ببا إىل و ب ب جممو ببة م ببن الذياس ببات الرامي ببة إىل مقيب ب التذ ببا ببني
سياسببات التع ببيم والتببدمبيب مببن ج ببة ،والذياسببات املتع قببة ابلصببنا ة وال تكببامب والتوببامبة ،مببن
ج ة أريرت.
 -17و قش احملاومب الرا مذيلة ناء القدمبات يف جمال الع م والتكنولوجيا وال تكامب من أجبو
تنوي ب القتصبباد يف أقببو الب ببدان من بوا .ويف سببيا الاكيببز ببى ر ببة عببب ببدان أفريقيببا ،أشببامب
احملبباومب إىل أن إةيو يببا ومبوانببدا ش ب دي ،فضببو سياسببات الع ببم والتكنولوجيببا وال تكببامب ،قفببزة يف
ائببداهتما مببن ببادمبات الببا واملنتوببات الصببنا ية اخلفيفببة ،ببى الت بوا  .وقببد احملبباومب تو ببيات
سياسبباتية مفص ب ة ،يببا يف عل ب تو ببيات يف اةببالت التاليببة :ببيا ة وتنفيببل سياسببات تصببني
معز لتحقي التنميبة يف
قائمة ى األدلة والع م والتكنولوجيا وال تكامبو وتقدمي د م ما وتقين َّ
جمببال الع ببم والتكنولوجي ببا وال تكببامب ببن تري ب آليببات املعون ببة م ببن أجببو التو ببامبةو ود ببم ج ببود
امل سذات الرامية إىل تنمية القدمبات وتنذي الذياسبات ،هببدف نباء القبدمبات يف جمبالت الع بم
والتكنولوجيا وال تكامب ى الصعيدين الوتين واإلق يمي.
 -18واستط احملاومب اخلامس العالقة فيما ني التفاقات التوامبية الثنائية واإلق يمية واملتعددة
األت براف ،و نبباء القببدمبات اإلنتاجيببة يف أقببو الب ببدان من بوا ،وأشببامب إىل أن التفاقببات التوامبيببة يف
أفريقيببا جنببوب الصببحراء الكببربت ودول ببعرية مت فببة مببن املمكببن أن تكببون ببكوك ا مفيببدة يف
التخفيف من عب القيود ال تعو تنمية القدمبات اإلنتاجية .وش ادد احملباومب بى أن التفاقبات
التوامبيببة تتببي فر با لتيذببري الو ببول إىل األسبوا ذببر ة ،و ببو مببا كببن أن يشببكو حببافزا لبنبباء
القدمبات اإلنتاجية .ري أن احملاومب أشامب إىل أن ل املناف ل كن مقيق ا دون التفاو إل را
اتفاقات امبيبة جيبدة تكفبو لثيبو أقبو الب بدان منبوا و باع بوهتا .وأشبامب إىل أن الب بدان املتقدمبة
ينبعي أن تقد مذا دة امبية تكفو لب دان أفريقيا ،والدول اازمبية الصعرية النامية ،وأقو الب دان
منوا تنمية قدمبهتا ى اإلنتا والتوامبة.

GE.17-20836

7

TD/B/C.I/EM.9/3

 -19و ببر احمل بباومب الذ بباد ابلتفص ببيو ج ببود مباون ببدا ويا ببة ش ببر أفريقي ببا الرامي ببة لب بزايدة
حصص ب ا يف التوببامبة وتطببوير قببدمباهتا اإلنتاجيببة .وقببال إن حكومببة مباونببدا حببددت اس بااتيويت ا
اإلمنائيبة يف مبميبة با  ،2020و بي مبميبة هتبدف إىل مويبو مباونبدا ،و بول با  ،2020إىل بد
متوسببط الببدريو يتمتب ابقتصبباد موجب حببو اخلببدمات وقببائم ببى املعرفببة .ويف شببر أفريقيببا ،أدت
تحقي نتائ إ ا ية و ت قي مبدود
مشامبي تكامو املمر الشما إىل تيذري حركة الذ  ،ا
إ ا ية من القطاع اخلا  .وش ادد احملاومب ى أن احلكومات كن ا و سياسبات تشبمو د بم
م سذببات ببعرية ومتوسببطة احلوببم متببامبة لتيذببري الو ببول إىل األسبوا اخلامبجيببة ،وتشببمو أيضب ا
تنفيل رام تنمية املومبدين اعو سالسو اإلمداد أكثر كفاءة.
 -20وتناول ب ب املناقشب ببة التاليب ببة مذ ببيلة مب ببا إعا كب ببان ينبع ببي ل حكومب ببات أو القطب بباع اخلب ببا
الستثمامب يف التع يم .وقد أشامب حماومب إىل أن أ م مذيلة بي تعيبني مبن البلين ينبعبي أن يتحمبو
مذب ولية مديببد برام التع ببيم وأسبباليب التببدمبيب ،وأشببامب أيضبا إىل أن مببن امل ببم أن يوجببد نظببا
تع يمببي يركببز ببى امل ببا كببن ل حكومببات وامل سذببات واةتم ب املببدين اإلس ب ا في ب  .وتذبباءل
منببدوب ببن فوائببد التفاقببات التوامبيببة ل ب ببدان الناميببةو فنيوببرياي ،مببثالا ،مل توق ب اتفببا ش براكة
اقتصادية م الماد األومبويب ألن عل كان من املمكن أن ي د إىل تراجب الب بد بن التصبني .
وشببدَّد ضببعة مشببامبكني آري برين ببى احلاجببة إىل مفاو ببني مببا رين كببن م الببدفاع ببن املصببا
التوامبية واإلمنائية ل ب دان النامية يف التفاقات الدولية.
حشد املىارد املالية من أج انمية الءدرات اإلنتاجية
 -21أشببامب مبئببيس اا ذببة ببري الر يببة الثالثببة ،يف مالحظات ب الفتتاحيببة ،إىل أن اهلببدف ببو
مديد أفضو املمامبسات يف حشد املوامبد احمل ية ،ومناقشة كيف كن ل شركاء يف التنمية ول قطاع
اخلا د بم م يبة تنميبة القبدمبات اإلنتاجيبة ألقبو الب بدان منبوا .وأتلبف فريب احملباومبين مبن املبدير
واملمث ببو اخل ببا ل بن ب ال ببدو ل ببدت األم ببم املتح ببدة ومنظم ببة التو ببامبة العاملي ببةو وكب ببري اقتص بباديني
ابلصببندو الببدو ل تنميببة الزمبا يببةو وكبببري مببوبفي األ مببال التوامبيببة يصببرف السببتثمامب نكاسببا
ديب ببو ي إ ريذب ب ن ) ،(Cassa Depositi e Prestitiإبيطالي بباو و ئ ببب امل ببدير الع ببا ملرك ببز تط ببوير
ووا الذياسات ،بو امبة التخطبيط والسبتثمامب ،ي ومبيبة لو الد قراتيبة الشبعبيةو وكببري ابحثبني
يع د التوامبة العامليةو وابح يع د تنمية ما ومباء البحامب.
 -22وأشبامب احملباومب األول إىل أن املذبا دة اإلمنائيببة الر يبة ل تبزال دون املذبتوت املذببت دف،
و ببو  0.7يف املائببة مببن الببدريو القببومي اإليببا  ،حي ب يب ببغ حالي ب ا حببو  0.3يف املائببة .وأشببامب
احملاومب إىل أن اهلدف ،حىت وإن مق  ،قد ل يكفي لتمويو أ داف التنميبة املذبتدامة الب متبا
إىل حببو ةذببة تري يببو ت دولمب سببنوايا .ولببلل ينبعببي تببوفري م بوامبد إ ببافية تعزيببز حشببد امل بوامبد
احمل يببة ،ومذببني اسببتخدا املذببا دة اإلمنائيببة الر يببة وتببدفقات مبأ املببال اخلببا  ،يببا يف عل ب
السببتثمامب األجنببا املباشببر والتحببويالت والتمويببو املقببد مببن امل سذببات اخلرييببة .وس ب ط احملبباومب
الضببوء ببى أ مببال البن ب الببدو املتع قببة تحذببني الذياسببة الض بريبية وإدامبة الض برائب يف أقببو
الب ببدان من بوا .وأ بباف أن ةببة حاجببة إىل اسببتخدا املذببا دة اإلمنائيببة الر يببة طريقببة اس بااتيوية
أفضو وإىل ختطيط املشامبي طريقة تعظم استخدا مبأ املبال التوبامب  .ويف بلا الذبيا  ،أشبامب
احملاومب إىل الن املتذ ذو ل بن الدو فيما يتع تحديد التمويو البال ل مشبامبي  ،و بو ب
يكفو د استخدا األموال العامة إل إعا مل كن جلب أ مبأ مال امب .
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 -23وأكد احملاومب الثاين أن البحوا ين وجود امبتباط إ ايب بني التحبول اهليك بي وتق بي
الفقر يف املنات الريفية ،وإن كان سر ة التحول تتفباوت تفباويا كببريا مبن بد إىل آريبر .وأشبامب
احملبباومب إىل وجببود حاجببة ،نبباءا ببى عل ب  ،إىل سياسببات دا مببة تعببز اإلنتاجيببة الزمبا يببة ،طببر
من ا الستثمامبات يف نظم التصني الزمبا ي ال كن أن تذا د أيضا أقو الب دان منوا ى ايدة
ا الزمبا ي و ى احلد من تكاليف السترياد املتزايدة ال تتحم ا.
 -24وس ب ب ط احملب بباومب الثال ب ب الضب ببوء ب ببى الب ببدومب الب ببل كب ببن أن ت دي ب ب وكب ببالت تشب ببوي
السببتثمامب الوتنيببة ملذ با دة أقببو الب ببدان من بوا يف احلصببول ببى مبأ املببال اخلببا  .فمببثالا ،مببن
املتوق ب ب أن ت ب ببوفر ريط ب ببة الس ب ببتثمامب اخل ب ببامبجي لالم ب بباد األومبويب أكث ب ببر م ب ببن  44م ي ب ببامب دولمب يف
السببتثمامبات املتيتي ببة م ببن مذ ببا ات العام ببة ،البالع ببة  4.1م ي ببامبات دولمب .وأش ببامب احمل بباومب إىل أن
السببتفادة مببن مبأ املببال التوببامب متببا إىل و ب مشببامبي ومنبباع ماليببة جديببدة ،مثببو التمويببو
امليذر والتمويو املقد من املصامبف التوامبية.
املخت ط الل م ني التمويو َّ
 -25و ر احملاومب الرا ابلتفصيو التحدايت ال تواج ا ي ومبية لو الد قراتيبة الشبعبية
يف سب بببيو مقي ب ب التحب ببول اهليك ب ببي وتنوي ب ب الصب ببادمبات .وقب ببال إن الب ب ببد حق ب ب من ب بوا كب ب بريا منب ببل
ا بن اسبتعالل املبوامبد الطبيعيبة وقطباع اخلبدمات .وأشبامب إىل أن
ا  ،2002وإن كان عل
الب د دأ ،منل ا  ،1980تصدير حو  40منتو ا جديدا ،وأن م شبر تعقبد املنتوبات يف الب بد
منخفب نذبيا .وابإل افة إىل علب  ،تشبامبك نذببة  20يف املائبة فقبط مبن الشبركات املصبنعة يف
الب د يف شببكات اإلنتبا الدوليبة ،ومعظبم بل الشبركات كببرية .وأشبامب احملباومب إىل أن علب يببني
التحدايت ال تواج ا امل سذات الصعرية واملتوسطة احلوم يف الب دان النامية ري الذباح ية يف
سبيو الندما يف سالسو القيمة العاملية.
 -26وقببد احملبباومب الثالب م ببيالا لتببدفقات املعونببة مببن أجببو التوببامبة يف جمببال اخلببدمات ،الب
لثو البية األموال املقدمة يف إتامب الرب م  .وقال إن البحبوا تببني أن البرب م يواجب مبدايت
وج ب إىل الب ببدان
فيمببا يتع ب ابلتو ي ب والفعاليببة .وأشببامب إىل أن معظببم املعونببة مببن أجببو التوببامبة تُ َّ
املتوس ببطة ال ببدريو ل إىل أق ببو الب ببدان منب بوا ،وأنب ب ل يوج ببد امبتب بباط إ ببايب ببني الت ببدفقات الك ي ببة
ل معونبة مببن أجببو التوببامبة واملذببا دة اإلمنائيببة الر يببة بري املتع قببة ابملعونببة مببن أجببو التوببامبة ،مببن
ج ة ،والتوامبة من ج ة أريرت .و ى العكس من عل  ،ترتبط املعونة املخصصة لبناء القبدمبات
اإلنتاجيببة يف القطا ببات ببري اخلدميببة ،كالزمبا ببة والتعببدين والصببنا ة والتشببييد ،صببادمبات الذب .
وم ب عل ب  ،أشببامب احملبباومب إىل أن ببلا التببيةري ل كببن مديببد يف حالببة املعونببة مببن أجببو التوببامبة
املخصصة ل ياكو األساسية القتصادية أو لبنباء القبدمبات اإلنتاجيبة يف اخلبدمات أو الذياسبات
بى بل املذبيلة ،وكبلل إبيبالء مزيبد
والنظم التوامبية .وأو ى احملباومب اكيبز مزيبد مبن البحب
من ال تما لتخطيط رام املعونة من أجو التوامبة ،هبدف تعزيز فعالية ل الربام .
 -27وأش ببامب احمل بباومب الذ بباد إىل أن الت ببدفقات املالي ببة اخلا ببة إىل أفريقي ببا جن ببوب الص ببحراء
الكببربت ا دادت يف الذببنوات العشببر األريببرية ،وإن ب ب متفاوتببة تفبباويا شببديدا وذببب الب ببدان،
حي لب أقو الب دان منوا نذبة بعرية مبن بل التبدفقات .فمبثالا ،عب حصبة نيوبرياي مبن
ببل الت ببدفقات  45يف املائ ببة .وابإل ببافة إىل عل ب  ،اس ببت دف معظ ببم الت ببدفقات قط بباع امل بوامبد
الطبيعية .وس ط احملاومب الضوء ى عب العقبات ال يواج ا مذتثمرو القطاع اخلا يف أقبو
الب دان منوا ،ومن ا املذتوايت العاليبة ل مخباتر الذياسبية ومباتر القتصباد الك بي ،والفتقبامب إىل
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وسائو الستثمامب الكافية ،وامبتفاع تكباليف اإلمبداد ابلك برابء و بد موةوقيتب  ،و بعو ة الو بول
إىل األسبوا العامليببة ،والفتقببامب إىل منبباع األ مببال التوامبيببة املثبتببة .وأشببامب احملبباومب إىل أن التببدا ري
الذياساتية احملتم ة ل تصد هلل الشوا و تشمو تكييف اهلياكو املالية ى حو أفضو ومذبني
التنذي من أجو تطوير سالسو القيمة.
 -28ويف املناقشة التالية ،س ط مندوب الضوء ى التحدايت ال تواج با أقبو الب بدان منبوا
يف سبيو الو ول إىل أسبوا  ،و بى احلاجبة إىل ايدة مذبتوت الطمبوا اإلمنبائي .وشبدد منبدوب
آريببر ببى أن لتب أقببو الب ببدان منبوا ابلقببدمبات اإلنتاجيببة ل يقببو أ يببة ببن و ببوهلا إىل األسبوا ،
و ببى أن ت ببدا ري ال ببد م امل برتبط ابلتو ببامبة ل تُببدم دائم ب ا يف اخلط ببط اإلمنائي ببة الوتني ببة .وتذ بباءل
مندوب ن الطريقة الب كبن هببا ل شبركاء يف التنميبة ول قطباع اخلبا د بم م يبة حشبد املبوامبد
احمل ية يف أقو الب دان منبوا ،وتذباءل منبدوب آريبر مبا إعا كانب املصبامبف املركزيبة تب د دومبا يف
حشد املوامبد احمل ية ويف د بم امل سذبات الصبعرية واملتوسبطة احلوبم .وأشبامب ثبو منظمبة حكوميبة
دوليبة إىل أن المباد األومبويب مل تثبو عبد لقبرامب منظمبة التوبامبة العامليبة إبلعباء إ با ت التصببدير.
وفيمبا يتع ب وشببد املبوامبد ،أشببامب ثببو ببر م ي ب ل مببم املتحببدة إىل أن ببلا احلشببد يتعقببد ألن
العديببد مببن أقببو الب ببدان من بوا يواج ب مببدايت يف اسببتخدا امل بوامبد فعاليببة ،وألن أج بزاء كبببرية مببن
العديد من اقتصادات ل الب دان ري مب ية ،وألن تشبا ياك با القتصبادية نب العديبد من با
من التوامبة فيما ين ا .ونظر املمثو فيمبا إعا كبان تعزيبز القبدمبة بى ممبو ال ربدين يف أقبو الب بدان
منوا كن أن يد م اا ود الرامية إىل ايدة املوامبد احمل ية.
 -29وأشببامب احملبباومبون إىل أن البنب الببدو أجببرت استعرا ب ا ل نفقببات الوتنيببة هبببدف مذببني
كف بباءة اس ببتخدا املب بوامبد ،وأنب ب يق ببو أب م ببال مذ ببتمرة ش ببين الذياس ببة الضب بريبية .وفيمب با يتع ب ب
ابألنش ببطة ببري الر ي ببة الواس ببعة النط ببا يف أق ببو الب ببدان منب بوا ،أش ببامب احمل بباومبون إىل أن ببددا م ببن
املنظمببات الدوليببة تذببعى إىل إ ببفاء الطببا الر ببي ببى األنشببطة القتصببادية ،واقاح بوا ،فيمببا
يتع ابحلاجة إىل مذني التنذي  ،إدما اخلطبط املاليبة يف اخلطبط اإلمنائيبة الوتنيبة .وأشبامبوا إىل
أن الستفادة من تدفقات مبأ املال اخلا تنطو ى ريطر التعبر لالسبتدانة ،وإىل احلاجبة
إىل تببوريي احلببلمب يف ببلا الصببدد .وأشببامب احملبباومبون أيضبا إىل أن املصببامبف املركزيببة ينبعببي أن تركببز
ببى ببمان الس ببتقرامب النق ببد ل ببى املش ببامبكة يف حش ببد املب بوامبد احمل ي ببة أو د ببم امل سذ ببات
الصعرية واملتوسطة احلوم .و شكو ريا  ،أكد حماومب أ ية مقي معدلت ادريامب أ ى يف أقو
الب دان منوا لتشوي حشبد املبوامبد احمل يبة ،وعلب  ،مبثالا ،بن تريب التبيمني بى الودائب  .وأريبريا،
أشامبت األمانة إىل أن البحوا ال أجرا ا األونكتباد مب ريرا يانب أن تشبا اهلياكبو القتصبادية
ل ثو قبة أما النشاط التوامب فيما ني أقو الب دان منوا ،وأن الفتقامب إىل القدمبات اإلنتاجية
امو أكثر أ ية يف من التوامبة.
ال وواا مضاعفة احلصة التصديرية ألق الللدان اىا واعزيز ااتفادهتا من التجارة العاملية
 -30أتلببف فري ب احمل بباومبين يف اا ذ ببة ببري الر ي ببة الرا ع ببة م ببن أس ببتاع سامع ببة جني ببفو وكب ببري
اقتصاديني يركز التوامبة الدوليةو ومبئيس قذم و النماع القتصادية والتح يو الكمي ،ينظمة
التوببامبة العامليببةو ومبئببيس ال بربام يف شبببكة العببامل الثال ب  -أفريقيبباو وكبببري ابحثببني يع ببد جنببوب
أفريقيا ل ش ون الدوليةو ومنذ مشامبي  ،ابملديرية العامة ل توامبة ،ابملفو ية األومبو ية.
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 -31و قببش احملبباومب األول أنبواع الصببكوك الذياسبباتية ونظببم اإلدامبة الب كببن أن تذببا د يف
تش ببوي الص ببادمبات يف الب ببدان املنخفض ببة ال ببدريو وأق ببو الب ببدان منب بوا .وسب ب ط الض ببوء ببى دومب
الذياس ب ببات ال عام ب ببة ،ويفا ب ببة يف ش ب ببكو وك ب ببالت لتش ب ببوي التص ب ببدير ،يف تش ب ببوي الص ب ببادمبات
والتوامبة ،ال من املرج أن مق ائدات أ ى من حي منو الصادمبات .وأشامب احملاومب إىل أن
وكالت تشوي التصدير ختت ف من حي حوم ا القتصاد وامليزانية املخصصبة هلبا و يك با
اإلدامب وأنبواع األنشببطة الب لامبسب ا .وأشببامب أيضب ا إىل أن أفضببو املمامبسببات تطبومبت يف العديببد
مببن وكببالت تشببوي الصببادمبات يف ييب أحبباء العببامل ،وإىل أتةبريات إ ا يببة ِّ
لوحظب فيمببا يتع ب
ابلشركات املتوسطة احلوم وكنتيوة ل حبوافز املقدمبة لتصبدير منتوبات جديبدة و/أو فبت أسبوا
جديدة ،و بو مبا لب أتةبري إ بايب حمتمبو بى التنويب والتحبول اهليك بي .وشبدد احملباومب بى أ يبة
ف ببم الذ ببياقات امل سذ ببية املخت ف ببة يف الب ببدان النامي ببة .وق ببال إن آاثمب الص ببادمبات ببى التنمي ببة،
ل سيما من حي الرفا  ،و ي آاثمب تتواو ولية وكالت تشوي التصدير ،ينبعبي أن تُ ريبل يف
احلذببان .واسببتنت احملباومب أن أقببو الب ببدان منبوا ينبعببي هلبا أن تنظببر عنايببة يف أنبواع الصببادمبات الب
تببود تش ببويع ا ويف الت ببيةري احملتمببو هل ببل الص ببادمبات .فم ببثالا ،مببن املمك ببن أن ُم ببدا الص ببنا ات
الس ببتخراجية ،ك ببالنفط ،آاثمبا س ب بية ببى البيئ ببة ،وأن تث بببط أيض ب ا مقي ب األ ببداف اإلمنائي ببة إعا
مل يُذتثمر مبي النفط يف الربام القتصادية والجتما ية.
 -32ومبكز احملباومب الثباين بى دومب املنافذبة فيمبا بني امل سذبات الصبعرية واملتوسبطة احلوبم يف
مذني استفادة أقو الب دان منوا من التوامبة العاملية ومضبا فة حصبة بل الب بدان مبن الصبادمبات
العاملي ببة .وأش ببامب إىل أن ل م سذ ببات الص ببعرية واملتوس ببطة احلو ببم دومبا م م ب با يف مقي ب ب أ ببداف
التنميببة ،وأن مببن املمكببن أن تتعببدد املنبباف نظبرا إىل النتشببامب الواسب النطببا هلببل امل سذببات يف
الع بباملو فنح ببو  95يف املائ ببة م ببن الش ببركات العاملي ببة م سذ ببات ببعرية ومتوس ببطة احلو ببم ،و ببي
تذتخد حو  70يف املائة من القوة العام ة ،أو البيت ا ،أساس ا مبن مبال صب ون بى أجبومب
منخفضببة ،أ أ ببم مصببدمب الببدريو األساسببي ألسببر معيشببية ببعيفة .وشببدد احملبباومب ببى أ يببة
الفووات اإلنتاجية ني امل سذات الكبرية والصعرية ،و و مبا يبنعكس أيضبا يف فوبوات األجبومب.
وأشامب إىل أن للل أتةبريا م مب ا بى إمكانيبة مب بط أقبو الب بدان منبوا ذالسبو القيمبة العامليبة بن
تري ب التو ببامبة .وأش ببامب احمل بباومب إىل أن الب ببدان األش ببد فقب برا ببادةا م ببا تع بباين م ببن ا ف ببا ق ببدمبهتا
التنافذية ومن فوبوات يف اإلنتاجيبة ابملقامبنبة مب القتصبادات األكثبر تقبدما .ولبلل فبرتن توجيب
الستثمامب إىل أقبو الب بدان منبوا مبن أجبو مذبني قبدمبهتا التنافذبية أمبر م بم ،كمبا أن و ب برام
ناء القدمبات ،ابإل افة إىل الستثمامب ،أمر ابلغ األ ية.
 -33وأشب ببامب احملب بباومب الثب بباين أيض ب با إىل نصب ببر آريب ببر م ب ببم يف ايدة حصب ببة أقب ببو الب ب ببدان من ب بوا
مببن الصببادمبات العامليببة وتنوي ب ببادمباهتا ،ببو دومب التفببا املتع ب تيذببري التوببامبة ،الببل ب اد
ي  17دا مبن أقبو الب بدان منبوا .ولحب احملباومب الثالب أن مذبامب حصبة أقبو الب بدان منبوا مبن
ِّ
مشو  ،ري أن التعري الل حدا يف يكبو التوبامبة مل يكبن م حوببا .وقبال
الصادمبات العاملية ا
إن تنفيل التفا املتع تيذري التوامبة من املمكن أن يذ م يف تنوي الصادمبات ،إع من املتوقب
أن يب ب د ببلا التف ببا إىل ريف ببب التك بباليف الثا ت ببة ل تو ببامبة ،ببا يذ ببم ل ش ببركات تص ببدير
املنتوببات ال ب كان ب تُببباع يف املا ببي يف األس بوا احمل يببة فقببط ،و ببدريول أس بوا كان ب تُعببد يف
املا ي الية التكاليف .وأشامب احملاومب إىل أ ية امل سذات الصعرية واملتوسبطة احلوبم فيمبا يتع ب
GE.17-20836

11

TD/B/C.I/EM.9/3

صب ببادمبات أقب ببو الب ب ببدان من ب بوا ،وإىل أن تيذب ببري التوب ببامبة مب ببن شب ببين أن يعب ببز دريوهلب ببا إىل أس ب بوا
التص ببدير .وق ببال إن الش ببركات األ ببعر حوم ب ب ا م ببن امل ببرج أن تص ب ب اِّدمب وأن تزي ببد حص ببت ا م ببن
الصادمبات أكثر من الشركات الكبرية .وأريريا ،من شين التفا املتع تيذري التوامبة أن ِّاذن
جلب الستثمامب األجنبا املباشبر ،كمبا أن األحكبا اخلا بة والتفا ب ية تذبم ل بدول األ ضباء
تكييف تنفيل التفا يا يناسب بروف ا.
 -34وشببدد احملبباومب الرا ب ببى أ يببة األُتببر الذياسبباتية الوتنيببة يف نبباء القببدمبات اإلنتاجيببة،
اب تبامب ببا متذبباوية يف األ يببة م ب امل بوامبد املاليببة إن مل تكببن أكثببر أ يببة .ومبكببز احملبباومب ببى أوج ب
التب ببداريو ب ببني ب ببر م مب ببو اسب ببطنبول والب ببنظم الذياسب بباتية الدوليب ببة األريب ببرت ،ل سب ببيما النظب ببا
التوامب  .وأشامب إىل أن أقو الب دان منوا أحر ت تقدم ا م موس ا ى الصعيدين الوتين واإلق يمي
يف تنوي ب قوا ببد التصببدير ،ولكن ب أشببامب إىل ببد إح برا تقببد يف نظببا التوببامبة الدوليببة ،وإىل أن
الب ببدان املتقدمببة الشبريكة تقب ببى اتق ببا مذب ولية يف ببلا الصببدد .وسب ط احملبباومب الضببوء ببى
العواقببب الذ ب بية لببنظم الذياسببات الدوليببة ،يف جمببالت التوببامبة والسببتثمامب واملذببا دة اإلمنائيببة
الر ية ،ى مبسم الذياسات الوتنية ،ويفا ة فيما يتع ويز الذياسات.
 -35وتنباول احملبباومب اخلببامس املنبباف الب تعببود ببى أقببو الب ببدان منبوا مببن املشببامبكة يف سالسببو
القيمببة اإلق يمي ببة والعامليببة ،والتح ببدايت ال ب تواج ببا يف ببلا الص ببدد .وأشببامب إىل أن م ببن امل ببم
المبتببباط ذالسببو القيمببة اإلق يميببة والعامليببة ،وإىل أن الدولببة القويببة وجممو ببة الذياسببات ت ب د
دومبا م مبا يف ببلا الذببيا  .وأكببد احملبباومب أن التفاقببات التوامبيببة اإلق يميببة لثببو وسببي ة لالنببدما
ى حو أفضو يف سالسو القيمة اإلق يميبة والعامليبة ،إع تتضبمن بل التفاقبات جبدول أ مبال
ل مال التوامبية ال كن أن تفيد العمالة وأن توس نطا التوامبة.
 -36و ق ببش احمل بباومب الذب بباد دومب املخطط ببات التفض ببي ية ال ب ب نح ببا الش ببركاء يف التنميب ببة
لصادمبات أقو الب دان منوا ،ول سيما يوجبب مببادمبة كبو شبيء إل الذبالا ،الب أت ق با المباد
األومبويب ،ومط ببط نظ ببا األفضب ب يات املعم ببم .وأش ببامب احمل بباومب إىل أن املخطط ببات البب با م ببا تفي ببد
الب ببدان عات الق ببدمبات اإلنتاجي ببة األكث ببر تط بومبا ،ببى حذ بباب ببدان أري ببرت م ببن أق ببو الب ببدان
منب بوا .فم ببثالا ،تصب ب اِّدمب أق ببو الب ببدان منب بوا يف منطق ببة جن ببوب آس ببيا ح ببو  85يف املائ ببة م ببن وامبدات
المب بباد األومبويب يوجب ببب مبب ببادمبة كب ببو شب ببيء إل الذب ببالا .وس ب ب ط احملب بباومب الضب ببوء ب ببى أ يب ببة
مططببات األفض ب يات فيمببا ُي ب نببوع ااببنس ،ويفا ببة يف جمببا املنذببوجات واملال ببس ،ال ببلين
تشببكو النذبباء معظببم القببوة العام ببة املذببتخدمة في مببا ،األمببر الببل ببن اةتمعببات قببدمبة ببى
إحداا التعيري.
 -37ومبكببزت املناقشببة التاليببة ببى الطريقببة ال ب كببن هبببا ألقببو الب ببدان من بوا أن تذببتفيد مببن
الشببركات املتعببددة القوميببات .وأشببامب منببدوب إىل أنب  ،ابإل ببافة إىل مضببا فة الصببادمبات ،ينبعببي
الاكيز ى كيفية مقيب املنباف الب ينبعبي أن تعبود بى أقبو الب بدان منبوا ،يبا يف علب تبدفقات
مبأ املال واملوامبد األريرت الال مبة لتنميبة الصبادمبات وتنويع با .وسب ط حمباومب الضبوء بى املذبائو
املثببرية ل وبدل املتع قببة ابلتوببامبة الدوليببة ونظببم املعونببة ،ويفا ببة حاجببة أقببو الب ببدان منبوا املاسببة إىل
الحتف ببا وي ببز ل ذياس ببات .وأري ب بريا ،أك ببد من ببدوب أن أق ببو الب ببدان من ب بوا تفتق ببر إىل الق ببدمبات
امل سذية والتقنيبة الال مبة لو ب السبااتيويات الضبرومبية لنمبو اقتصباداهتا وموي با ،وشبدد بى
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حاجت ببا إىل العم ببو معب با م ببن أج ببو و ب ب أُت ببر مش بباكة ل تع بباون وتنفي ببل الذياس ببات .وسب ب ط
املناقشة الضوء ى أ ية د إ فال أحد يف م ية التنمية.

اثني ا -املسا التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األ مال)

 -38انتخ ببب اجتم بباع اخلب برباء املع ببين ذ بببو ووس ببائو المبتق بباء يذ ببتوت تنفي ببل اة ببالت عات
األولوي ببة املتفب ب ي ببا يف ببر م م ببو اس ببطنبول ،يف ج ذ ببت العام ببة الفتتاحي ببة املعق ببودة يف 6
تشرين الثاين/نوفمرب  ،2017الذيدة جو إمونبد (كنبدا) مبئيذبة لالجتمباع والذبيد حممبد يفيب
(الذودان) ئبا ل رئيس ومقرمبا.

ابء -إقرار جدول األعمال وانظيم العم
(البند  2من جدول األ مال)

 -39أق ب ببر اجتم ب بباع اخلب ب برباء ،يف ج ذ ب ببت العام ب ببة الفتتاحي ب ببة أيض ب با ،ج ب ببدول أ مال ب ب امل قب ب ب
) .(TD/B/C.I/EM.9/1وابلتا كان جدول األ مال كما ي ي:
-1

انتخاب أ ضاء املكتب

-2

إقرامب جدول األ مال وتنظيم العمو

-3

سبببو ووسببائو المبتقبباء يذببتوت تنفيببل اةببالت عات األولويببة املتف ب ي ببا يف
ببر م مببو اسببطنبول :القببدمبات اإلنتاجيببة ومضببا فة حصببة أقببو الب ببدان منبوا
يف الصادمبات العاملية

-4

ا تماد تقرير الجتماع

جيم -نتا ج اتجتماع
 -40واف اجتماع اخلرباء ،يف ج ذت العامة الفتتاحية أيضا ،بى أن يتبوىل البرئيس ت خبي
املناقشات.

دال -اعتماد اءرير اتجتماع

(البند  4من جدول األ مال)

 -41أعن اجتم ب ب بباع اخلب ب ب برباء ،يف ج ذ ب ب ببت العام ب ب ببة اخلتامي ب ب ببة املعق ب ب ببودة يف  7تشب ب ب برين الث ب ب بباين/
نوفمرب  ،2017لنائب الرئيس  -املقرمب أبن يتوىل ،مب إشبراف البرئيس ،إ بداد الصبيعة الن ائيبة
ل تقرير عد اريتتا الجتماع.
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املرفق
احلضىر*

-1

حضر الجتماع ث و الدول التالية األ ضاء يف األونكتاد:
الذودان
إةيو يا
ُمان
األمبدن
مصر
إسبانيا
املعرب
أملانيا
املم كة العر ية الذعودية
إيران (ي ومبية  -اإلسالمية)
مو امبي
عامباي
ميامنامب
تو و
نيبال
اازائر
نيورياي
ي ومبية لو الد قراتية الشعبية
اي
جيبويت
الياابن
الذنعال

-2

وكان املنظمات احلكومية الدولية التالية ُ ث ة يف الجتماع:
جممو ة دول أفريقيا والكامبيا واحمليط اهلادئ
أمانة الكومنول
الماد األومبويب
أمانة منتدت جزمب احمليط اهلادئ
مركز اانوب

-3

وكان أج زة األمم املتحدة و يئاهتا و راجم ا التالية ُ ث ة يف الجتماع:
ال ونة القتصادية والجتما ية آلسيا واحمليط اهلادئ
مركز التوامبة الدولية
مكتببب املمثببو الذببامي ألقببو الب ببدان منبوا والب ببدان الناميببة ببري الذبباح ية والببدول اازمبيببة
الصعرية النامية
ر م األمم املتحدة اإلمنائي

-4

وكان الوكالت املتخصصة واملنظمات عات الص ة التالية ُ ث ة يف الجتماع:
الصندو الدو ل تنمية الزمبا ية
منظمة العمو الدولية
الماد الدو لالتصالت
منظمة التوامبة العاملية

-5

وكان املنظمات ري احلكومية التالية ث ة يف الجتماع:

الفئة العامة:

شبكة العامل الثال

__________

*
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