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مقدمة
 -1عهقدت الدورة الثالثة لجتماع اخلرباء املتعـدد السـنوات بشـتن تعزيـز البيالـة القتصـادية املواتيـة
عل ـ ـ مليـ ــع املسـ ــتويات لـ ــدعم التنميـ ــة الشـ ــاملة واملسـ ــتدامة يف قصـ ــر األمـ ــم جبنيـ ــف ،يف سويس ـ ـرا،
ي ـ ــومي  14و 15ك ـ ــانون األول/ديس ـ ــمرب  .2015وق ـ ــد هح ـ ــدد موض ـ ــوع ء ـ ـ ال ـ ــدورة أثن ـ ــاء ال ـ ــدورة
التنفي يــة الســابعة واخلمسـ جلــس التجــارة والتنميــة يف حزيران/يونيـ  .2013وتناولــا الــدورة أيضـ ا
مواضيع مقررة للدورة الرابعة.
 -2وت ــتلف الجتم ــاع م ــا أرب ــع جلس ــات :تض ــمنا ا لسـ ـات ال ــثألو األوو عروضـ ـا ق ــدمها
فري ــق م ــا اخل ـرباء ،وتلته ــا مناقش ــة ب ـ اخل ـرباء املش ــارك وتناول ــا ا لس ــة النهائي ــة نت ــائج ال ــدورات
األوو والثانية والثالثة لجتماع اخلرباء املتعدد السنوات.

أوصا -ماايج الاارضيسن وجااع يز ااي لتحقياا تني ااع اصاتيااا وتس اا يتااا القيمااة
المضااا،ةب مااا ،ااع رلااس عءاار اصدااتثمارب ااد تاصااة القر ااة اصاتيااا ة
المتناو ة للجميعب وص ديما النناع وال ءاب
(البند  3ما جدول األعمال)

ألف -التني ع والتغير التكنيليجعن الروا ط واصدتراتيجيا
 -3قـ ـال م ــدير ــعبة العومل ــة واسـ ـرتاتيجيات التنمي ــة ،يف مع ــرد تق ــدب ءـ ـ ا البن ــد ،إن الوق ــا
مناســب لبح ــحت ُن ـهـج عفي ــز تنوي ــع القتص ــاد .ف ــالتنويع والتغي ــري ا يكل ــي ي دي ــان دورا ءام ـ ا يف تعزي ــز
الســتدامة ،وقلــق فــرل العمــل ،مبــا يف ذلــك للشــباب والنســاء ،وبنــاء القــدرة علـ عمــل الصــدمات
اخلارجي ــة .ويش ــكألن أيضـ ـ ا أساسـ ـ ا للعدي ــد م ــا األء ــداف اامائي ــة املس ــتدامة ال ــت التزم ــا ال ــدول
األعضــاء بتحقيقهــا .غــري أن ءنــا عــديات كــرب أمــا عفيــز التنويــع يف القتصــاد العــاملي احلــا ،
مثلمــا يتب ـ مــا فــل الــدقل املتوســط واجتاءــات ختفــي التصــنيع أو إعــادة التســليع الــت مــا فتالــا
تشهدءا بعـ البلـدان .وتبـ التجربـة التارخييـة الـت مـرت هبـا البلـدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة حاليـ ا
أن التنويــع ،ول ســيما التصــنيع ،ل ميكــا أن يـهرت للســو وحــدءا ،بــل يتبلــب إًــارا مــا السياســات
وامل سســات واخليــارات السياســية الداعمــة الــت قــد يكــون مــا الصــعب أكثــر فــتكثر ا مــع بينهــا يف
السيا الراءا.
 -4و ــدد فريــق اخل ـرباء عل ـ اســتمرار أمهيــة الصــناعة التحويليــة يف عمليــة التنويــع .وقــال أحــد
اخلرباء إن املعرفة ،الـت ءـي أساسـية للتنميـة ،تتجسـد يف رأس املـال املـادي والبشـري املـرتبط بالصـناعة
التحويليــة .وح ـ عنــدما ختتــار البلــدان الرتكيــز عل ـ أنشــبة قبــاع اخلــدمات ،ف ـ ن النجــا يف ء ـ
القباعات ل يزال مرتببا باسـتخدا املنتجـات الصـناعية ذات القيمـة املضـافة العاليـة .وباملثـل ،تتسـم
مليـع القتصــادات النا ـالة السـريعة النمــو بارتفــاع مسـتو القيمــة املضــافة التصــنيعية كنســبة مالويــة مــا
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الن ــاتج ا ل ــي اامل ــا  ،يتج ــاوىل إو ح ــد بعي ــد متوس ــط بل ــدان منظم ــة التع ــاون والتنمي ــة يف املي ــدان
القتصادي.
 -5ومتحــور جــزء كبــري مــا النقــاة حــول مســتلة كيفيــة تعزيــز الصــناعة التحويليــة وعقيــق التنويــع.
وميك ــا أن تش ــمل الفخ ــا يف ءـ ـ ا الص ــدد اخت ــاذ قبـ ـوات ص ــغرية فق ــط يف اجت ــا تنوي ــع األنش ــبة
لتش ــمل ت ــالت ل ت ـزال ت ـرتبط ارتباً ـ ا وثيق ـ ا بالعتم ــاد عل ـ الس ــلع األساس ــية (مث ــل النتق ــال إو
إنتـ ــاج النبي ـ ـ وصـ ــيد السـ ــلمون وإبقـ ــاء ارتبـ ــا قـ ــوي جـ ــدا بالنحـ ــاس) ،أو ل تسـ ــهم يف اانتـ ــاج أو
اانتاجيــة (مثــل بع ـ األنشــبة املاليــة) .ورأ متح ــدو أن ـ ل يوجــد س ــبيل وحيــد للتنويــع ،ولك ــا
ل بد ما إنشاء نظا إنتاج حملي قائم عل أربعـة أنـواع علـ األقـل مـا الـروابط املتعـددة  -اانتـاجي
والتكنولوجي والستهألكي واملا  -الت ترتتب عليها آثار تراكمية.
 -6وتفتق ــر البل ــدان النامي ــة يف كث ــري م ــا األحي ــان إو رواب ــط اانت ــاج األمامي ــة واخللفي ــة بس ــبب
وجــود عــدد قليــل مــا الشــركات ا ليــة الكــرب وعــدد قليــل مــا الشــركات املتوســبة احلجــم ،كمــا ءــو
احلــال يف ملهوريــة تنزانيــا املتحــدة .وينبــوي وجــود الــروابط التكنولوجيــة أو الفتقــار إليهــا عل ـ مــد
تعل ــم القباع ــات بعض ــها م ــا بعـ ـ وحي ــدد ءـ ـ ا ب ــدور س ــرعة تب ــور الس ــتثمارات يف اانت ــاج أو
الستهأل  ،واجتـا التنويـع .وبـدلا مـا التشـجيع علـ عويـل الزيـادات يف الـدقل إو سـلع مسـتوردة،
ينبغــي الســعي اقامــة روابــط يف تــال الســتهأل للمســاعدة عل ـ تعزيــز إنتــاج القيمــة املضــافة حملي ـا.
ومــا املستصــوب أيض ـا إقامــة روابــط ماليــة هتــدف إو تعزيــز القــدرة املاليــة وإتاحــة ااي ـرادات الض ـريبية
لدعم الستثمار املنتج.
 -7وم ــا األمثل ــة املفي ــدة علـ ـ الس ــبل ال ــت ميك ــا هب ــا للسياس ــات أن تعـ ـزىل ءـ ـ ال ــروابط دور
ا هــات الوســيبة مــا القبــاع العــا يف تــال التكنولوجيــا ،مبــا يف ذلــك مكاتــب املعــايري واملرافــق ذات
الص ــلة ،ومكات ــب نق ــل التكنولوجي ــا .وم ــا األمثل ــة القبري ــة علـ ـ ذل ــك قب ــاع الزراع ــة يف الولي ــات
املتحــدة األمريكي ــة ،و ــركة  Embrapaالرباىليلي ـة ،وقب ــاع الس ــلمون يف ــيلي ،وم سس ــة فراوُن ــوفر يف
أملانيــا .ومــا الــدروس املستخلصــة أن فعاليــة أي تــدبري تـرتبط مبجموعــة التــدابري أكملهــا الــت ءــو جــزء
منه ـ ــا ،ألن السياس ـ ــات تتفاع ـ ــل وتـ ـ ـرتابط وتتعـ ـ ـزىل مبـ ـ ـرور الوق ـ ــا .وتبـ ـ ـ األمثل ـ ــة علـ ـ ـ تموع ـ ــات
السياسات الصـناعية ضـرورة اعتبـار السياسـة الواحـدة جـزءا مـا كـل .وأعبـ أحـد اخلـرباء أمثلـة علـ
اس ــتخدا بع ـ البل ــدان السياس ــة املالي ــة ل ــدعم التنوي ــع ،مب ــا يف ذل ــك ف ــرد ض ـريبة عل ـ ص ــادرات
الس ــلع األولي ــة يف كيني ــا لتحفي ــز الص ــناعة ا لدي ــة ا لي ــة ،أو علـ ـ األقش ــاب اخل ــا لتعزي ــز ص ــناعة
اخلشــب الرقــائقي يف إندونيســيا .وأ ــار قبــري آقــر إو ضــرورة اتســا سياســة القتصــاد الكلــي مــع
اسرتاتيجيات التنويع واسرتاتيجيات السياسة الصناعية.
 -8والتمويــل أحــد أكــرب العوائــق الــت تعــرتد التغــري التكنولــوجي الـ ي يقــو عليـ التصــنيع  -إذ
واجـ أكثــر مــا  40بلــدا ناميـا مــا أصــل  83معــدلت إقـراد حقيقيــة جتــاوىلت نســبة  7.5يف املائــة
بـ عــامي  2000و ،2014ومل يهبــد املســتثمرون ا تملــون اءتمامـا يهـ كر بالســتثمار فيهــا .وتســع
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البل ــدان املتقدم ــة لتعزي ــز حق ــو امللكي ــة الفكري ــة ألن ــركاهتا ختشـ ـ تك ــاثر الش ــركات املنافس ــة م ــا
العــامل النــامي .وبــات مــا الصــعب بنــاء قبــاع حملــي مــا م سســات األعمــال ،مبــا فيهــا امل سســات
اخلاصــة املرتببــة بالدولــة ،بســبب النضــبا الــدو ا ديــد الـ ي تفرضـ التفاقـات الدوليــة يف تــا
الستثمار والتجارة.
 -9ويف املناقشــة الــت تلــا ذلــك ،أث ـار بع ـ املنــدوب مســتلة اســتمرار السياســات .فينبغــي أن
تكــون السياس ـات القتصــادية متســقة عل ـ مــد فــرتة ًويلــة لتحقيــق الغــرد املتــوق منهــا .ولكــا
السياســات تتــتثر غالبـ ا يف واقــع األمــر بــالتغيريات الــت تــدقلها احلكومــة .فعلـ ســبيل املثــال ،اختـ ت
احلكومـة الرباىليليـة تـدبريا جديـدا فرضــا مبوجبـ انضـباً ا ماليـ ا علـ املاليـة العامـة ،حـال دون مواصــلة
سياس ــة ص ــناعية أًلقته ــا احلكوم ــات الس ــابقة .وميك ــا أن يتع ــارد أداء السياس ــات املالي ــة والنقدي ــة
فتص ــبل السياس ــة الص ــناعية عدمي ــة الفعالي ــة (مث ــل تق ــدب احلـ ـوافز احلكومي ــة م ــا جه ــة ،ورف ــع أس ــعار
الفائــدة مــا جهــة أقــر ) .وبااضــافة إو ذلــك ،ف ـ ن ختبــيط الباقــة اانتاجيــة عل ـ املــد البويــل
أساســي لوضــع سياســة صــناعية .ومــع ذلــك ،ــهد العقــدان املاضــيان تفكيــك وىلارات التخبــيط يف
العديــد مــا البلــدان الناميــة ،فضــاعا اخلــربة .وانصــب الرتكيــز بــدلا مــا ذلــك علـ التخبــيط القصــري
األجل .وبغية بناء الـزقم ،اقـرت أحـد اخلـرباء عـرد ءـ املسـتلة علـ ا معيـة العامـة لممـم املتحـدة
لتوعية رؤساء احلكومات هبا.
 -10وقــال بع ـ املشــارك إن سياســات التــدقل ينبغــي أن تهص ـ نمم بعنايــة يف عــامل مع ـومل تشــتد
في ـ ـ حرك ـ ــة املس ـ ــتثمريا ورأس امل ـ ــال .ونظ ـ ـرا إو ع ـ ــدد م ـ ــا الق ـ ــتأللت ،ينبغ ـ ــي أن ينتق ـ ــل النظ ـ ــا
القتصادي احلا حنو نظـا عـاملي جديـد .فتسـعار الصـرف ،مـثألا ،ءـي أءـم األسـعار العامليـة وميكـا
أن تــدعم جهــود التنويــع أو تقوضــها .غــري أُنــا ل ختضــع للمواءمــة يف كثــري مــا األحيــان وت ـ دي إو
تش ــوءات يف القتص ــاد الكل ــي ،األم ــر الـ ـ ي ي ــربر احلاج ــة إو نظ ــا بريت ــون وودىل جدي ــد ،تتن ــافس
البلــدان يف إًــار عل ـ أســاس اانتاجيــة وإل تأل ــا آم ـال البلــدان الناميــة يف عقيــق تنميــة واســعة
النب ــا  .ول يس ــاعد النظ ــا التج ــاري احل ــا علـ ـ عقي ــق التنمي ــة وع ــألوة علـ ـ ذل ــك ،ينبغ ــي أن
يشكل البعد اامائي حمور املفاوضات التجارية احلالية واملستقبلية.

اع -التجارة والتني ع اصاتيا ي والتنمية
 -11ركــزت جلســة النقــاة عل ـ تنويــع اانتــاج وتبــوير يف ســيا التجــارة .ووفق ـا لنظريــة التجــارة
التقليدي ـ ــة ،ينبغ ـ ــي أن تتخص ـ ـ البل ـ ــدان يف اج ـ ــالت ال ـ ــت تك ـ ــون ـ ــا فيه ـ ــا مي ـ ــزة نس ـ ــبية ع ـ ــددءا
القتألف ــات يف التكنولوجي ــا وعوام ــل اانت ــاج واانتاجي ــة .غ ــري أن األدل ــة التجريبي ــة تب ـ أن البل ــدان
متيـل إو تنويـع اقتصـادءا إعـادة تركيـز وفقـا ملسـاراهتا اامائيـة .وميكـا أن يـ دي التنويـع الشــديد يف
البلــدان الناميــة دورا ءام ـا يف النتقــال إو منتجــات أو وجهــات جديــدة .وتهظهــر التجربــة أن بلــدان
ر آسيا حققا جناحا أكرب يف التنويـع علـ مـد العقـديا املاضـي  .وتبـ التبـورات األقـرية يف
نظريــة التج ــارة م ــد إمكاني ــة إســها التج ــارة يف ىلي ــادة تن ــوع املنتجــات .وميك ــا أن يع ــز ذل ــك إو
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أس ــباب ـ ـ انبألقـ ـا م ــا تنوي ــع الص ــادرات ووص ــولا إو اانتاجي ــة ،أو العك ــس ب ــالعكس .ويـ ـرتبط
التنوي ــع برتاج ــع نس ــبة تقل ــب الن ــاتج وعس ــا مع ــدلت التب ــادل التج ــاري ،األم ــر الـ ـ ي حيصـ ـا ض ــد
الصــدمات اخلارجيــة ويتــيل ك ـ لك فرص ـا للــتعلم مــا قــألل التصــدير .وءنــا بع ـ األدلــة التجريبيــة
عل وجود عألقة إجيابية ب التنويع والتحول ا يكلي والنمو.
 -12ويـ ـرتبط جن ــا دول ــر آس ــيا ع ــادة بـ ـالنمو الق ــائم علـ ـ التص ــدير ،ولك ــا بعـ ـ البل ــدان
حقق ــا تنويعـ ـ ا يف اقتص ــادءا دون م ــو س ـريع يف ص ــادراهتا ،وحقق ــا بل ــدان أق ــر مـ ـوا قائم ـ ا علـ ـ
التصــدير دون تنويــع اقتصــادءا .ويف معظــم احلــالت ،يقــرتن التنويــع ب ـرتاكم رأس املــال ويشــمل مليــع
قباعــات الســلع القابلــة للتــداول ،ول يقتصــر عل ـ القباعــات املوجهــة حنــو التصــدير .ومــا املنبقــي
إذن الرتكيــز علـ النمــو القـائم علـ الســتثمار وعلـ قبــاع الســلع القابلــة للتــداول ،مبــا يف ذلــك مــا
قــألل األنشــبة املوجهــة حنــو التصــدير واألنشــبة األقــر  .وبالتــا ف ـ ن الســبيل إو تنويــع ا ياكــل
التجارية والصناعية ءو توسيع نبا قبـاع السـلع القابلـة للتـداول ،الـ ي يتبلـب رؤوس أمـوال كثيفـة
أكثــر ــا يتبلب ـ قبــاع الســلع غــري القابلــة للتــداول يف البلــدان الناميــة .ومــا ف ـ ن مــا ــتن ســعر
الصــرف احلقيق ــي أن يض ــبلع ب ــدور حاســم للنم ــو ،ألن ب مكان ـ الت ــتثري يف توىليــع امل ـوارد ب ـ قب ــاع
الس ــلع القابل ــة للت ــداول وقب ــاع الس ــلع غ ــري القابل ــة للت ــداول .وميك ــا أن يت ــيل خب ــس القيم ــة احلقيقي ـة
إمكانيــة حصــول البلــدان عل ـ مــوً قــد دائــم يف قباعــات جديــدة ،وحيفــز الشــركات عل ـ توســيع
نبــا املنتجــات وحيــز الســو  .وقــد أظهــرت األدلــة التجريبيــة أن ســعر الصــرف احلقيقــي ءــو أقــو
متغــري يف تفس ــري حلق ــات تس ـارع وتــرية الس ــتثمار ،وأن خب ــس القيم ــة ي ـرتبط ع ــادة بتنوي ــع املنتج ــات
والشركاء التجاري .
 -13وتوافق ــا آراء اخلـ ـرباء عمومـ ـا علـ ـ ض ــرورة الـ ـربط بـ ـ بع ــدي القتص ــاد الكل ــي والقتص ــاد
ا زئــي يف التجــارة .ويشــكل قبــت التعمــيم قب ـرا عنــدما تســلك بل ـدان عديــدة نفــس مســار التنويــع.
وميك ــا أن تنش ــت أيضـ ـا نزاع ــات فيم ــا يتعل ــق ب ــالتوىليع .فالبل ــدان النامي ــة بوجـ ـ قـ ـال ،تش ــهد كث ــرة
التش ــوءات يف قب ــاع الس ــلع القابل ــة للت ــداول ،وقل ــة م ــو األسـ ـوا املالي ــة ،وميك ــا أن تهس ــتخد فيه ــا
املـ ـوارد بتكلف ــة حدي ــة منخفض ــة ج ــدا  -ول س ــيما يف العم ــل يف س ــيا ارتف ــاع مع ــدلت الببال ــة.
وعألوة عل ذلك ،سامها معظم البلدان النامية إسهاما صغريا نسبيا يف األسوا الدولية.
 -14ومــع ذلــك ،تعتــرب التجــارة الدوليــة ءام ـة لتوليــد البلــب اخلــارجي وتوســيع األس ـوا  ،وقاصــة
بالنس ــبة إو البل ــدان الص ــغرية .وميك ــا أن خيف ــف التص ــدير القي ــود املفروض ــة علـ ـ ميـ ـزان امل ــدفوعات
وحيق ــق مكاس ــب دينامي ــة فيم ــا يتعل ــق بوف ــورات احلج ــم والق ــدرات التخصص ــية ويت ــيل ف ــرل ال ــتعلم.
ويـ ـرتبط النم ــو القتص ــادي مبس ــار الر ي ــة واانتاجي ــة والتب ــوير والتح ــول ا يكل ــي .غ ــري أن التج ــارة
ل تهـرتجم تلقائي ـ ا إو مــو .ومــا يهــم البلــدان الناميــة ءــو كيفيــة مشــاركتها يف القتصــاد العــاملي مشــاركة
ل متــر بالضــرورة عــا ًريــق التحريــر ،بــل علـ حنــو يـ دي إو عــول ءيكلــي وىليــادة يف القيمــة املضــافة
وعســا العمالــة .ول ينبغــي الرتكيــز عل ـ املكاســب الثابتــة املتتتيــة مــا التجــارة ،بــل عل ـ املكاســب
الدينامية.
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 -15لقــد تغــريت ًبيعــة القتصــاد العــاملي تغ ـريا ذا بعــديا عل ـ مــد العقــديا املاضــي  .فــتولا،
أد جتــزؤ اانتــاج وعوملت ـ إو تزايــد أمهيــة سألســل القيمــة العامليــة والتجــارة يف الســلع الوســيبة ،مــع
ءيمن ــة الص ــناعة التحويلي ــة واخل ــدمات والس ــلع األساس ــية .ون ــتج ذل ــك ع ــا تغ ــري يف اس ـ ـرتاتيجيات
الشـ ــركات عـ ــرب الوًنيـ ــة ،ألُنـ ــا تركـ ــز أكثـ ــر عل ـ ـ الكفـ ــاءات األساسـ ــية ونقـ ــل األعمـ ــال إو اخلـ ــارج
والستعانة مبصادر قارجية .وما العوامل األقـر الـت أسـهما يف ذلـك ىليـادة توجـ البلـدان الناميـة
حنـو التصـدير ،وعريــر التجـارة والســتثمار ،واتفـاد تكــاليف النقـل ،وتبــور تكنولوجيـات املعلومــات
والتصــالت .ومتكــا سألســل القيمــة العامليــة البل ـدان مــا التخص ـ يف أنشــبة معينــة والنــدماج يف
األس ـوا العامليــة ،فتتــيل الفــرل مــا جهــة ،وتنبــوي مــا جهــة أقــر عل ـ قيــود ءامــة يف الرتقــاء
والتبور .وثانيا ،ارتببـا التغـريات يف البلـب بصـعود القتصـادات النا ـالة باعتبارءـا حمركـات جديـدة
للنم ــو وأس ـواقا ُنائي ــة ،مب ـواىلاة رك ــود البل ـب يف البل ــدان املتقدم ــة .واتس ــعا أيض ـا رقع ــة التج ــارة ب ـ
بلـدان املنبقــة الواحـدة وتزايــدت أمهيـة األسـوا ا ليــة .وملـا كــان البلـب ا لــي يعتـرب ذا أمهيــة قاصــة
للبلدان الكرب  ،ف ن ءنا حاجة إو إقامة روابط ب التجارة الداقلية والتجارة اخلارجية.
 -16والرتكيــز مــا جديــد عل ـ التحــول ا يكلــي والتصــنيع ينبغــي أن يتجــاوىل الصــناعة التحويليــة
ويشــمل اخلــدمات ذات ا تــو التكنولــوجي املتزايــد .وأمــا كثــري مــا البلــدان الناميــة أيض ـ ا إمكانــات
يف قب ــاعي جتهي ــز املنتج ــات الزراعي ــة والتع ــديا .ويش ــكل عم ــل ءـ ـ البل ــدان علـ ـ تب ــوير ء ـ ـ يا
القباع منبلق ا جيدا .واتفق معظـم اخلـرباء علـ أن مـا املهـم إقامـة روابـط أماميـة وقلفيـة .كمـا أن
ال ـ ـرابط امل ــا حاس ــم للص ــناعات الس ــتخراجية .وميك ــا أن جت ــد بع ـ ـ البل ــدان النامي ــة س ــهولة يف
الـدقول إو سألســل القيمــة العامليــة والتنويــع بالتعامــل مــع الشــركات الرائــدة .غــري أن ءنــا قبـرا يف
ح ــدوو س ــبا حنـ ـو الق ــاع ،فتص ــبل البل ــدان حبيسـ ـة مص ــنوعات منخفض ــة ومتوس ــبة التكنولوجي ــا
تنب ــوي عل ـ ـ اتف ــاد مع ــدلت التب ــادل التج ــاري ،أو حبيس ــة أنش ــبة التجمي ــع .ول يت ــيل ذل ــك
أساس ـ ا لنمــو الــدقل عل ـ حنــو مســتدا  ،ألن ســر النجــا ل يكمــا يف املشــاركة يف سألســل القيمــة
العامليــة فقــط ،بــل يف تبــوير اانتــاج يف سلســلة القيمــة .وختتلــف إمكانــات سألســل القيمــة العامليــة
بــاقتألف األس ـوا النهايــة ،وتتبــايا فيهــا املعــايري وإمكانــات التبــوير .وعــألوة عل ـ ذلــك ،يبــدو أن
الش ــركات الرائ ــدة ء ــي الش ــركات الك ــرب ال ــت يق ــع معظمه ــا يف البل ــدان املتقدم ــة .وتك ــافل البل ــدان
الناميــة لزيــادة حجــم ــركاهتا ،ول ســيما بســبب القيــود املاليــة ،مــا أجــل اســتفادة أفضــل مــا فوائــد
سألسل القيمة العاملية.
 -17واتف ــق املش ــاركون عمومـ ـا علـ ـ ال ــدور الرئيس ــي الـ ـ ي ت ديـ ـ السياس ــات وامل سس ــات علـ ـ
الص ــعيديا ال ــدو وال ــوً فيم ــا يتعل ــق بالتج ــارة والس ــتثمار الص ــناعي وأسـ ـوا العم ــل وامله ــارات
وا ياكــل األساســية .وأ ــري بوج ـ قــال إو أن السياســة الصــناعية تواج ـ التحــدي نفس ـ يف تبــوير
القيمــة املض ــافة وىليادهت ــا يف عص ــر سألس ــل القيم ــة العاملي ــة .وينبغ ــي أن تعم ــل سياس ــات ًتلف ــة مع ـا
علـ حنــو تكــاملي ،مبــا فيهــا السياســة الجتماعيــة .وأب ـرىل عــدد مــا املشــارك أمهيــة وجــود بيالــة دوليــة
مواتي ــة ل ــدعم التنوي ــع يف البل ــدان النامي ــة .ويف ءـ ـ ا الس ــيا  ،أك ــد ع ــدد م ــا اخلـ ـرباء حاج ــة البل ــدان
6/13

GE.16-00220

TD/B/C.I/MEM.5/9

النامي ــة إو حي ــز سياس ــا ك ــاف م ــا أج ــل التنمي ــة .وينبغ ــي أن تهس ــتخد سألس ــل القيم ــة العاملي ــة
استخداما انتقائيا يف إًار اسـرتاتيجية البلـد اامائيـة ،أمـا سألسـل القيمـة ااقليميـة فـيمكا أن تكـون
أساسا للتبوير.

جيم -النيادة اليناعية
 -18ركــزت املناقشــة عل ـ نبــا ومضــمون السياســة الصــناعية س ـواء مــا الناحيــة التارخييــة أو يف
ســيا التحــديات القتصــادية الراءنــة .وقــال بع ـ اخل ـرباء إن العــداء ال ـ ي تكن ـ امل سســات املاليــة
الدوليـ ــة للسياسـ ــات الصـ ــناعية أقـ ــف اليـ ــو ـ ــا كـ ــان علي ـ ـ احلـ ــال قـ ــألل توافـ ــق آراء وا ـ ــنبا يف
الثمانينـات والتسـعينات مـا القــرن املاضـي ،غـري أن الـدور الـ ي ت ديـ السياسـات الصـناعية يف مليــع
ال ــدول الص ــناعية تقريب ـ ـا يهــبخس حق ـ ـ دائم ـ ـا .وت ـ ـرتبط السياس ــات الص ــناعية املكتمل ــة بالنجاح ــات
اامائيــة الــت ــهدءا ــر آســيا يف اآلونــة األقــرية ،وت ـرتبط أيض ـا مبــا ــهدت القتصــادات املتقدمــة
م ــا تص ــنيع يف املاض ــي البعي ــد ،مث ــل فرنس ــا واململك ــة املتح ــدة لربيباني ــا العظمـ ـ وأيرلن ــدا الش ــمالية
والوليـات املتحــدة .وقـال بعـ اخلـرباء إن السياسـة الصــناعية غالبـا مــا تهفهــم فهمـا سـيالا ألن الـبع
يعتقد أُنا تع "انتقاء الدولة للفائزيا".
 -19وركزت حلقة النقاة الت تلا ذلـك علـ العناصـر الرئيسـية الـت تسـاعد يف اسـتيعاب املعـ
الكامــل للسياس ــة الص ــناعية .وع ــرف أح ــد املشــارك السياس ــة الص ــناعية باعتبارء ــا جه ــودا متض ــافرة
ومتواصــلة تبـ ا الدولــة لتغيــري ا يكــل اانتــاجي ،ويكمــا أحــد أءــدافها الرئيســية يف هتيالــة بيالــة مواتيــة
مل سسات تدير القتصاد إدارة فعالة ،مبـا فيهـا م سسـات القبـاع اخلـال .وتوافقـا آراء اخلـرباء علـ
أن السياس ــة الص ــناعية تهس ــتخد اقام ــة ال ــروابط ،وأُن ــا تس ــفر ع ــا ع ــول ءيكل ــي يـ ـ دي إو النم ــو
والتنميـ ــة .والسياسـ ــة الصـ ــناعية أداة رئيسـ ــية مـ ــا األدوات الـ ــت تسـ ــتخدمها الـ ــدول التنمويـ ــة ،وءـ ــي
ضــرورية ولكنهــا غــري كافيــة للحــا بركــب التنميــة ،بــل ينبغــي أن تقــرتن بسياســات القتصــاد الكلــي
الداعمة.
 -20وتناولــا حلقــة النقــاة أمثلــة عل ـ ســبل بنــاء روابــط قائمــة عل ـ التجــارب الــت مــرت هبــا
بعـ ـ قباع ــات الص ــناعات التحويلي ــة يف مقاًع ــة ت ــايوان الص ــينية (يف الثمانين ــات) وأوروغـ ـواي (يف
العقــد األول مــا القــرن احلــادي والعش ـريا) .وميكــا لبلــدان ناميــة أقــر أن عــاكي بســهولة اآلليــات
املتنوعــة املعتمــدة يف ء ـ األمثلــة ،أو عل ـ األقــل أن تســتفيد منهــا باعتبارءــا مصــدر إ ــا لتصــميم
اسرتاتيجية صناعية.
 -21و ــدد عــدد مــا املنــدوب واملشــارك اآلقـريا علـ أن التصــنيع عمليــة ًويلــة ،حـ عنــدما
تدعمـ ـ سياس ــات ص ــناعية نش ــبة .والتس ــا والس ــتدامة معي ــاران أساس ــيان م ــا مع ــايري النج ــا .
وملــا كــان النجــا يف تنفي ـ السياســة الصــناعية قــد يســتغر فــرتة ت ـرتاو ب ـ  10ســنوات و 15ســنة،
فسيتع عل الدول أن تعتمـد منظـورا ًويـل األجـل يف التخبـيط وتقيـيم النتـائج .ويف ءـ ا السـيا ،
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ينبغــي تصــميم السـرتاتيجيات الصــناعية يــحت تكــون أقــل ارتباًـا بـالظروف السياســية الــت ميكــا أن
ختتل ــف يف األج ــل القص ــري ،وينبغ ــي تتسيس ــها عل ـ تواف ــق آراء سياس ــي ق ــوي ومش ــرت عل ـ نب ــا
واســع .ول ـ لك ،ينبغــي أن تكــون ـاملة قــدر اامكــان ،وقاصــة ب ـرا العمــال والشــركات .وأكــد
عــدد مــا املشــارك أن عــد الســتقرار السياســي يعيــق كث ـريا إمكانيــة اســتمرار السياســات الصــناعية
يف بلداُنم.
 -22واعــرتف العديــد مــا اخل ـرباء بصــعوبة تصــميم السياســات الصــناعية املناســبة وتنفي ـ ءا .فعل ـ
ســبيل املثــال ،يتع ـ عل ـ الــدول أن جتــد تواىلن ـ ا ب ـ رعايــة الصــناعات وفــرد ض ـوابط عليهــا ،مثلمــا
يتضــل مــا جناحــات الــدول التنمويــة يف ــر آســيا والــدور ا ــا لبنــود النقضــاء املوقــوت يف دعــم
الدولة للصناعة .وأ ـار العديـد مـا املشـارك إو صـعوبة فهـم ديناميـات قلـق القيمـة داقـل منظومـة
اانتــاج ،وء ـ نقبــة حا ــة يف تصــميم السياســات الصــناعية املناســبة .وتســع بلــدان كثــرية لتقويــة
ـ ــركات معينـ ــة أو سألسـ ــل قيمـ ــة معينـ ــة ،فتكـ ــافل مـ ــا أجـ ــل تسـ ــخري البنيـ ــة الجتماعي ـ ـة لمصـ ــول
التنافسية عل حنو ي دي إو قلـق القيمـة والسـتفادة منهـا .وأقـريا ،لحـا بعـ اخلـرباء أن البلـدان
الناميــة أضــحا اآلن يف بيالــة اقتصــادية قارجيــة أكثــر تقلب ـ ا ،ورغــم أن السياســة الصــناعية تنــدرج يف
منظ ــور ًوي ــل األج ــل ،ينبغ ــي تع ــديل األء ــداف املتص ــلة هب ــا وفق ـ ا لـ ـ لك .وم ــا ــتن تنوي ــع الن ــاتج
والشــركاء التجــاري  ،فض ـألا عــا ىليــادة العتمــاد عل ـ البلــب ا لــي ،أن يســاعدا يف التغلــب عل ـ
ء التحديات.
 -23واعت ــرب العدي ــد م ــا املش ــارك التقيي ــد املس ــتمر حلي ــز السياس ــات ال ــوً عائقـ ـا كبـ ـريا أم ــا
السياســة الصــناعية .فبالنســبة إو معظــم البلــدان الناميــة ،ي ـ دي التصــديق عل ـ التفاقــات التجاريــة
ــديد للنبــا املتــا للسياســات الصــناعية .وأصــبل العديــد
املتعــددة األً ـراف والثنائيــة إو تقل ـي
م ــا الت ــدابري ال ــت اختـ ـ هتا البل ــدان املتقدم ــة يف املاض ــي لرعاي ــة ص ــناعاهتا النا ـ ـالة أو تش ــجيع التنوي ــع
القتص ـ ــادي بعي ـ ــد املن ـ ــال .وم ـ ــع ذل ـ ــك ،م ـ ــا ىلال ـ ــا ءن ـ ــا إمكاني ـ ــة لس ـ ــتخدا السياس ـ ــة الص ـ ــناعية
اســتخداما بنــاءا :ولكــا التحــدي املبــرو يف ء ـ ا الصــدد ءــو عديــد ء ـ التــدابري وتنفي ـ ءا .وقــال
أحــد اخلـرباء إن مــربرات السياســة الصــناعية ميكــا أن تنتقــل انتقــالا مفيــدا مــا الســعي لتحقيــق ءــدف
اقتص ــادي ض ــيق  -مث ــل التص ــنيع  -إو اس ــتهداف الحتياج ــات واألولوي ــات الجتماعي ــة ،مب ــا يف
ذلك الصحة والسـتدامة البياليـة واملنـافع الجتماعيـة األقـر مثـل امليـا النظيفـة .ومـا ـتن ذلـك أن
ميكا ما بناء توافق اجتماعي أوسع حول تصميم تلك السياسة وتنفي ءا.

ال -جلنة اجتمال الاءراع الن اضية
 -24ق ــدما أمانـ ــة األونكت ــاد أءـ ــم نتـ ــائج ال ــدورات الـ ــثألو السـ ــابقة لجتم ــاع اخل ـ ـرباء املتعـ ــدد
الس ــنوات ،ال ــت عهق ــدت يف الف ــرتة ب ـ نيس ــان/أبريل  2013وك ــانون األول/ديس ــمرب  ،2015مرك ــزة
بوج قال علـ التـدابري السياسـاتية واألدوات الـت هتـدف إو "تعزيـز البيالـة القتصـادية املواتيـة علـ
مليع املستويات لدعم التنمية الشاملة واملستدامة".
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 -1الدورة األولى
 -25عهق ـ ــدت ال ـ ــدورة األوو لجتم ـ ــاع اخل ـ ـرباء يف جني ـ ــف بسويسـ ـ ـرا ،ي ـ ــومي  16و 17نيس ـ ــان/
أبري ـ ــل  .2013وك ـ ــان موض ـ ــوع الجتم ـ ــاع "آف ـ ــا بن ـ ــاء الق ـ ــدرة علـ ـ ـ عم ـ ــل الص ـ ــدمات اخلارجي ـ ــة
والتخفي ــف م ــا أثرء ــا يف التج ــارة والتنمي ــة" .وتن ــاول ج ــزء ء ــا م ــا امل ــداولت األداء البب ــيء ال ـ ي
تشــهد القتصــادات املتقدمــة ،ول ســيما يف أوروبــا ،وتــداعيات بيالــة تتســم بــبطء النمــو نتيجــة لـرتابط
القتصـادات الناميـة واملتقدمـة .ويف سـيا ءـ ا الـرتابط ،أصـبل احلـد مــا أوجـ ضـعف البلـدان الناميــة
عامألا أساسي ا لبنـاء القـدرة علـ عمـل الصـدمات اخلارجيـة .وعلـ املـد القصـري ،ينبغـي أن ينصـب
الرتكيز علـ سياسـات مواجهـة التقلبـات الدوريـة أمـا علـ املـد البويـل ،فـأل بـد مـا تنويـع العـرد
والبل ــب .وم ــا الض ــروري تنوي ــع البل ــب م ــا أج ــل تقلي ــل العتم ــاد علـ ـ الص ــادرات املوجه ــة إو
القتصادات املتقدمة ،وإعباء دور أكرب لمسوا ا لية وااقليمية.
 -26وميكا استخألل الستنتاجات التالية ما مناقشات الجتماع:
• إن حال ــة القتص ــاد الع ــاملي الراءن ــة ،ال ــت تتس ــم ب ــبطء م ــو القتص ــادات املتقدم ــة وركودء ــا
وتراببه ــا م ــع القتص ــادات النامي ــة م ــا ق ــألل التموي ــل والتج ــارة ،ليسـ ـا حال ــة ع ــابرة ب ــل
تعكــس أىلمــة ءيكليــة ذات ج ـ ور وآثــار ًويلــة األمــد .ويف ء ـ ا العــامل املتكامــل ،ل يوجــد
أمــا البلــدان ســو نبــا حمــدود للتحصــا ض ـد اآلثــار املبا ــرة وغــري املبا ــرة املرتتبــة عل ـ
األىلمة املالية والقتصادية العاملية
• نظـرا إو الـرتابط النــاتج عــا التجــارة الدوليــة ،أبـرىلت األمــا املتغــرية للبلــب العــاملي العيــوب
وم ـواًا الض ــعف املرتبب ــة باسـ ـرتاتيجيات النم ــو الق ــائم علـ ـ التص ــدير ال ــت تتبعه ــا البل ــدان
النامي ـ ــة .وبغي ـ ــة بن ـ ــاء الق ـ ــدرة عل ـ ـ عم ـ ــل ء ـ ـ املخ ـ ــاًر وأوج ـ ـ الض ـ ــعف ،س ـ ــيكون م ـ ــا
املستصوب استخدا سياسـات ولـوائل تنظيميـة عامـة تركـز علـ التغـري التكنولـوجي والتعـاون
ال ــدو والتعددي ــة وبن ــاء الق ــدرات وعدي ــد موق ــع ًتل ــف القتص ــادات يف سألس ــل القيم ــة
العاملية
• إن الوضــع احلــا للنظــا املــا الــدو ي ـ دي إو عــد اســتقرار البلــدان الناميــة مــا قــألل
دورات النتعــاة والكســاد .ويتبلــب التعامــل مــع حالــة عــد الســتقرار ءـ إعــادة التفكــري
يف عريــر حســاب رأس املــال وض ـوابط رأس املــال ،وأىلمــة الــديون وأدوار املــدين والــدائن ،
وآفا الستقرار النقدي واملا
• إن وض ـ ــع ااحص ـ ــاءات ذات الص ـ ــلة ويف الوق ـ ــا املناس ـ ــب عنص ـ ــر أساس ـ ــي لفه ـ ــم الع ـ ــامل
القتص ـ ــادي الس ـ ـريع التغ ـ ــري ،وميك ـ ــا أن يس ـ ــاعد يف بن ـ ــاء الق ـ ــدرة عل ـ ـ عم ـ ــل الص ـ ــدمات
اخلارجيـ ـ ـ ــة .ومـ ـ ـ ــا ىلالـ ـ ـ ــا إسـ ـ ـ ــهامات قاعـ ـ ـ ــدة البيانـ ـ ـ ــات املسـ ـ ـ ــماة إحصـ ـ ـ ــاءات األونكتـ ـ ـ ــاد
( )UNCTADStatواملشـ ـ ــاريع الـ ـ ــت يـ ـ ــدعمها األونكتـ ـ ــاد ،مثـ ـ ــل نظـ ـ ــا املعلومـ ـ ــات املتعلقـ ـ ــة

GE.16-00220

9/13

TD/B/C.I/MEM.5/9

باألســوا الزراعيــة ،تســاعد يف فهــم قن ـوات وأحجــا الصــدمات ،ووضــع سياســات هتــدف
إو بناء القدرة عل التحمل.
 -2الدورة الثايية
 -27عهق ـ ـ ــدت ال ـ ـ ــدورة الثاني ـ ـ ــة لجتم ـ ـ ــاع اخلـ ـ ـ ـرباء يف جني ـ ـ ــف بسويسـ ـ ـ ـرا ،ي ـ ـ ــومي  8و 9ك ـ ـ ــانون
األول/ديس ــمرب  .2014وك ــان موض ــوع الجتم ــاع ء ــو "حن ــو نظ ــا جت ــاري متع ــدد األًـ ـراف مـ ـوات
لتحقيق التنمية الشاملة واملستدامة" .ومتحورت املناقشات حول النقا التالية:
• لقــد حــدو تب ــور يف مســامهة التج ــارة يف التنميــة الش ــاملة واملســتدامة .ومل ــا كانــا التج ــارة
عنص ـرا رئيســيا يف قبــة التنميــة ملــا بعــد عــا  ،2015فمــا املهــم ربــط السياســات التجاريــة
بالسياســات اامائيــة األقــر مثــل السياســة الصــناعية .وينبغــي أن تعكــس ء ـ السياســات
الواقــع ال ـراءا ،مبــا يف ذلــك مــو التجــارة عل ـ ًــول سألســل القيمــة العامليــة ،وتقلــب أســعار
السلع األساسية ،وىليادة التجارة يف اخلدمات ،ومو التجارة فيما ب بلدان ا نوب
• ينبغــي الع ـرتاف بــدور النظــا التجــاري املتعــدد األً ـراف بوصــف منفعــة عامــة ،إل أن ء ـ ا
النظــا ل بــد أن يكــون ــامألا وفعــالا ليحظ ـ بــالعرتاف .ول ـ لك ف ـ ن املبــاد األساســية
ملنظم ــة التج ــارة العاملي ــة ،مب ــا فيه ــا مب ــدآ الش ــمولية وتواف ــق اآلراء يف اخت ــاذ القـ ـرارات ،تبقـ ـ
سارية املفعول
• تشــمل املناقشــات بشــتن ءيكــل التجــارة ااقليميــة ا ديــد والعألقــة ب ـ التفاقــات التجاريــة
املتعددة األًراف وااقليمية جتزؤ ا يكل التجاري واحتمال استبعاد البلدان الصغرية
• ينبغــي أن تضــم ااج ـراءات املتخ ـ ة يف ســيا املضــي قــدم ا لتعزيــز النظــا التجــاري املتعــدد
األًراف عدة تدابري للتكيف تتعلق بقضايا مثل اقتألل قيم العمألت وتغري املنا .
 -3الدورة الثالثة
 -28عهق ـ ــدت ال ـ ــدورة الثالث ـ ــة لجتم ـ ــاع اخلـ ـ ـرباء يف جني ـ ــف بسويسـ ـ ـرا ،ي ـ ــومي  14و 15ك ـ ــانون
األول/ديس ــمرب  .2015وك ــان موض ــوع الجتم ــاع ء ــو "وض ــع هُن ــج لتحفي ــز تنوي ــع القتص ــاد وتعزي ــز
إنت ــاج القيم ــة املض ــافة ،مب ــا يف ذل ــك ع ــرب الس ــتثمار ،هب ــدف إتاح ــة الفرص ــة القتص ــادية املتس ــاوية
للجميــع ،ول ســيما النســاء والشــباب" .وي ـرتبط ء ـ ا املوضــوع ارتباً ـا وثيق ـا مبوضــوع تقريــر التجــارة
والتنمية لعا  .2016وأكدت حصيلة الجتماع النقا التالية:
• ل يـزال التنويــع حموري ـ ا يف عمليــة التنميــة ،ولكن ـ حيتــاج إو فهــم أفضــل مــا قــألل إج ـراءات
تشــمل مراعــاة أنـواع 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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• إن العناصــر الــت تشــكل بيالــة دوليــة مواتيــة للتنميــة والتنويــع والنمــو يف اانتاجيــة ،مبــا يف ذلــك
مد تتثري ظهور سألسـل القيمـة العامليـة يف ءـ العألقـات ،عناصـر أساسـية ينبغـي إيألؤءـا
مزيدا ما العتبار وفهمها عل حنو أفضل
• إن مســتلة حيــز السياســات املت ـا للبلــدان الناميــة يف ظــل البيالــة القتصــادية العامليــة احلاليــة
موضوع مشرت ب مليـع املناقشـات .ورغـم القيـود املتزايـدة ،ميكـا أن تنفـ البلـدان تموعـة
متنوعة ما السياسات الصناعية لدعم التنمية
• ينبغــي التفكــري يف السياســة الصــناعية مبعـ واســع ،مــع إيــألء العتبــار لجتاءــات وسياســات
القتصاد الكلي ،والسياسات التجارية ،واألًر امل سسية.

ثاييا -المناضل التنظيمية
ألف -ايتااب أعضاع المكتب

(البند  1ما جدول األعمال)

 -29انتخ ــب اجتم ــاع اخلـ ـرباء املتع ــدد الس ــنوات ،يف جلس ــت العام ــة الفتتاحي ــة املعق ــودة يف 14
كــانون األول/ديســمرب  ،2015الســيد رافاييــل ءريموســو (الفلب ـ ) رئيس ـا ل ـ  ،والســيدة ماريــا ناتاليــا
باتشيكو رودريغيز (دولة بوليفيا املتعددة القوميات) نائبة للرئيس  -مقررة.

اع -ارار جدول األعمال وتنظيم السمل
(البند  2ما جدول األعمال)

 -30اعتمــد اجتمــاع اخلـرباء املتعــدد الســنوات يف جلســت العامــة الفتتاحيــة أيضـا جــدول األعمــال
امل قا للدورة الوارد يف الوثيقة  .TD/B/C.I/MEM.5/7فكان جدول األعمال كالتا :
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-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

وضــع هُنــج لتحفيــز تنويــع القتصــاد وتعزيــز إنتــاج القيمــة املضــافة ،مبــا يف ذلــك عــرب
الســتثمار ،هبــدف إتاحــة الفرصــة القتصــادية املتســاوية للجميــع ،ول ســيما النســاء
والشباب

-4

اعتماد تقرير الجتماع.
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جيم -يتاضي الدورة
 -31اتفــق اجتمــاع اخل ـرباء املتعــدد الســنوات ،يف جلســت العامــة اخلتاميــة املعقــودة يف  15كــانون
األول/ديسمرب  ،2015عل أن يتوو الرئيس تلخي املناقشات.

ال -اعتما تقر ر اصجتمال

(البند  4ما جدول األعمال)

 -32أذن اجتمــاع اخل ـرباء املتعــدد الســنوات ،يف جلســت العامــة اخلتاميــة ،لنائب ـة ال ـرئيس  -املقــررة
بتن تتوو ،عا إ راف الرئيس ،إعداد صيغة التقرير النهائية بعد اقتتا الجتماع.
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المر،ق

الحضير

()1

-1

حضر الدورة ثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد:
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

-2

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

-3

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

-4

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

-5

وكانا املنظمات غري احلكومية التالية ثلة يف الدورة:

الفالة العامة

الشبكة الدولية لتوحيد هادات التعليم العا
املنظمة الدولية للرؤية العاملية

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