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 متج  ال ئيس -أوالا  
التعةةاون والتكامةةل الةةدورة الرابعةةة لجتمةةاع املةةداء املتعةةدد السةةنوات بشةة ن تعزيةةز ُعقةةدت  -1
وفةةةةا نيسةةةةان/أبريل،  15و 14يف قصةةةةر األمةةةم جبنيةةةةف، يويسةةةةرا، يةةةومي  امليةةةدان القتصةةةةاد  يف

املعقةةودة يف السةةابعة واملمسةةني  جملةةس التجةةارة والتنميةةة يف دورتةةذ التنفي يةةةالشةةروا الةةف اتفةةا عليهةةا 
  .2013حزيران/يونيذ  28-26الفرتة 

 البيا  االفتتاحي -ألف 
والتعةةةاون يف امليةةةدان القتصةةةاد  بةةني البلةةةدان الناميةةةة، التةةةابع تنةةاول رئةةةيس فةةةرع التكامةةل  -2

لشةةعبة العوملةةة وايةةرتاتيجيات التنميةةة، ففةةاا  تلةةف أشةةكال التعةةاون الةةدود الراميةةة إ  املسةةاعدة 
ضةةةمن السةةةةياا األويةةةةع  2030علةةةق حتقيةةةةا األاةةةداإل الرئيسةةةةية ملتةةةة التنميةةةةة املسةةةتدامة لعةةةةا  

  لالقتصاد العاملي الشديد التقلب.
وقةةةةال إن البلةةةةدان الناميةةةةة تواجةةةةذ حتةةةةديات عديةةةةدة تضةةةةعف قةةةةدر ا علةةةةق التكيةةةةف مةةةةع  -3

الصةةدمات القتصةةادية املارجيةةة يف حقبةةة مةةا بعةةد الكسةةاد الكبةةو. ومةةن شةة ن التعةةاون بةةني بلةةدان 
اجلنوب أن يكون مكمالا للتعاون التقليد  بني الشمال واجلنوب ليس يف جمال التمويةل والتجةارة 

يف تنسةيا ييايةات اليةترمار احملليةة وتويةيع ا ياكةل األيايةية أيضةا. وب مكةان  فحسب، وإيةا
البلدان النامية أن حتقا منافع كدى إذا طبقت املماريةات الفضةلق يف جمةاد ييايةات القتصةاد 
الكلةي وبنةةاء القةةدرة علةةق التكيةةف  لةةدى بلةةورة ييايةةا ا الوطنيةةة الراميةةة إ  تعزيةةز النمةةو املسةةتدا  

  ل وتوطيد قدرا ا علق إدارة األزمات القتصادية وحتمّلها.والشام
شةةدد املتحةةدى علةةق أشيةةة املشةةاركة اليةةرتاتيجية يف شةةبكات ائنتةةاي والتجةةارة العامليةةة و  -4

وأشيةةة اعتمةةاد ييايةةةات نةةناعية نشةةتة يكةةةون سوراةةا تكةةوين رأق املةةةال، والتنةةوع القتصةةةاد ، 
اجليدة، من أجل حفز يو جامع ومستدا  وبنةاء املرونةة  والتتوير التكنولوجي، وخلا فرص العمل

 القتصادية. 

 حبين جميا  أكاكاا الت ااو  وال ا انة مان أجال التجاارة والتنمياة زقياة  حقيا   -زال 
  األهناف اإلنمائية المتف  عليها وولياا 

 سياساز االقتصاو الكلي لت     الم ونة في األمن القصي   
علةةةةةةق التحةةةةةةديات املتعلقةةةةةةة بسةةةةةةيناريو القتصةةةةةةاد الكلةةةةةةي الةةةةةةراان ركةةةةةةزت اجللسةةةةةةة األو   -5

واليتجابات املمكنة للبلدان النامية يف  تلف جمالت السياية العامة. ورأى احملاورون أنذ علةق 
الةةر م مةةن تفشةةي اعتمةةاد األدوات  ةةو التقليديةةة كالتسةةهيالت الكميةةة وأيةةعار الفائةةدة السةةلبية، 

قديةةة الةةف تسةةتخدمها البلةةدان الناميةةة حاليةةاا برانةةت عةةن عةةد  كفايتهةةا فةة ن التةةدابو السيايةةاتية الن
لتحصةةةينها مةةةن جوانةةةب الضةةةعف النامجةةةة عةةةن عةةةد  اليةةةتقرار املةةةاد و  تكفةةةل  ةةةا يةةةواا اقتصةةةادياا 
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مسةةتداماا. وقةةد أنةةبه اليةةتهالن بةةدلا مةةن اليةةترمار اةةو حةةافز النمةةو عمومةةاا يف فةةرتة مةةا بعةةد 
رتابط الشديد بني األيواا املالية يف العصر الراان، ف ن أبسط التغيةوات الكساد الكبو. ونظراا لل

السيايةةةةاتية الةةةةف حُتةةةةدثها القتصةةةةادات الرائةةةةدة، مرةةةةل رفةةةةع أيةةةةعار الفائةةةةدة يف الوليةةةةات املتحةةةةدة 
األمريكيةةة، قةةةد تسةةبب اضةةةتراباا يف البلةةدان الناميةةةة وقةةد تةةةقد ، مةةرالا، إ  ا فةةةا  قيمةةة العملةةةة 

 موال. ونزوح رؤوق األ
وأشار احملاورون، بت ييةد مةن عةدة خةداء، إ  اليةترمارات العامةة بونةفها مةن امليةارات  -6

السيايةةةاتية الواعةةةدة والفعالةةةة، حيةةةا ككةةةن توتيفهةةةا كويةةةيلة ليةةةتدامة اليةةةترمارات يف األمةةةد 
أيةعار التويل ويف الوقت ذاتذ تعزيز املرونة القتصادية يف األمد القصو. عةالوة علةق ذلةف، فة ن 

الفائدة املنخفضة عموماا جتعل اليترمارات العامة خياراا يياياتياا  و مكلةف نسةبياا يف السةياا 
 العاملي الراان. 

وينبغةةي أن تضةةتلع املصةةارإل ائيائيةةة علةةق الصةةعد الةةوطم وائقليمةةي وفيمةةا بةةني بلةةدان  -7
لتويلةةة األمةةد.  ةةو أن مةةن اجلنةةوب بةةدورك مركةةز  يف تقةةدأل رؤوق األمةةوال الالزمةةة لاليةةترمارات ا

املهةةم كةة لف تبةةم ييايةةات ضةةريبية سكمةةة لضةةمان ايةةتدامة اليةةترمارات العامةةة، حيةةا تتسةةم 
. لة ا  معدلت الضريبة يف معظم البلدان النامية با فاضها الشديد وعد  تصاعداا بشكلك كاإلك

الةةدول عمومةةاا  ينبغةةي إيةةالء ااتمةةا  أكةةد ملسةةائل الةةدخل وحتصةةيل الضةةرائب مةةن الشةةركات وقةةدرة
 علق مجع ائيرادات، توخياا لتعزيز مرونتها القتصادية. 

وقد يقد  الدين العا  إ  عرقلة اليترمارات العامةة بشةدة. فقةد يةجل جممةوع الةديون  -8
، واةةو مةةا يتجلةةق بوضةةوح يف 2008العامليةةة زيةةادة حةةادةا منةة  حةةدوى األزمةةة املاليةةة العامليةةة لعةةا  

عديةةد مةةن القتصةةادات الناشةةاة. فقةةد ازداد إمجةةاد ديةةن الصةةني أربعةةة أضةةعاإل امليزانيةةة العموميةةة لل
، ويةةةجلت ديةةةون كةةةلك مةةةن الدازيةةةل وتركيةةةا وجنةةةوب أفريقيةةةا زيةةةادة كبةةةوة  2007 تقريبةةةاا منةةة  عةةةا 

كةة لف. ويعةةّد الوضةةع مقلقةةاا يف الصةةني بشةةكل خةةاص نظةةراا ملوقعهةةا القتصةةاد  واملةةاد، حيةةا 
ماد داخلي فيها انعكايات اائلة يف بقية أحنةاء العةا .  ةو  يرجه أن ترتتب علق أ  اضتراب

أن الضةةةةةوابط املاليةةةةةة املفروضةةةةةة حاليةةةةةاا برانةةةةةت عةةةةةن فعاليتهةةةةةا يف منةةةةةع التسةةةةةارع احملمةةةةةو  للنشةةةةةاا 
 القتصاد  ودعم ايتقرار األيواا. 

ول تنحصةر مشةةكلة الةدين العةةا  يف القتصةادات الناشةةاة. فالعديةد مةةن البلةدان املصةةدرة  -9
لسةةلع األيايةةية، و انةةة يف أفريقيةةا وأمريكةةا الالتينيةةة، تنةةزع إ  القةةرتا  املفةةرا لتعةةوي  تةةد  ل

أيةةعار الصةةادرات. واةةو مةةا يضةةيف إ  عةةبء الةةديون الةةف ترقةةل كااةةل العديةةد مةةن القتصةةادات 
 املتقدمة ويقد  إ  تفاقم عد  اليتقرار القتصاد  علق الصعيد العاملي.  

ون إ  أن العديةةد مةةن البلةةدان الناميةةة قةةد راكمةةت، خةةالل العقةةد املاضةةي،  وأشةةار احملةةاور  -10
احتياطةةات ضةةخمة كضةةمانة ملواجهةةة عةةد  اليةةتقرار املةةاد، واةةو مةةا حقةةا شةةيااا مةةن التةةوازن مةةع 
عبء الديون.  و أن ا ه الحتياطات   حتقا يوى عوائد منخفضةة جةداا، مقارنةةا ب مكانةات 

ليةةة. ونظةةراا لتةةدفا رؤوق األمةةوال الدوليةةة القصةةوة األمةةد إ  األيةةواا اليةةترمارات ائنتاجيةةة احمل
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احملليةةةةة للعديةةةةد مةةةةن القتصةةةةادات الناشةةةةاة والبلةةةةدان الناميةةةةة، فحةةةة  املخةةةةزون الكبةةةةو القةةةةائم مةةةةن 
احتياطةةةات القتةةةع األجنةةةب   يعةةةد يبةةةدو كافيةةةاا، حيةةةا يةةةجل نةةةايف أنةةةول العديةةةد مةةةن اةةة ه 

 ا الوضةع ثغةرة ختةوة ألنةذ يف حالةة حةدوى نةزوح مفةاج  القتصادات نتائج يلبية. ويشةكل اة
ومزعزع لرؤوق األموال، ف ن الحتياطات الكبوة تلف قةد تربةت عةد  كفايتهةا. وقةد اتفةا املةداء 
احملاورون علق احلاجة إ  إجراء املزيد من البحا للتونل إ  فهم أفضةل لتةداعيات نةزوح رؤوق 

سم ب يعار فائدة منخفضة بل ويلبية أحياناا يف البلةدان األموال، ل ييما ويط مشهد عاملي يت
 املصدرة لرؤوق األموال.

ونظةةر احملةةاورون يف بعةة  تةةدابو القتصةةاد الكلةةي الرئيسةةية الةةف ككةةن تتبيقهةةا لضةةمان  -11
مرونةةة القتصةةاد الكلةةي، مةةع إيةةالء ااتمةةا  خةةاص حلةةالف بةةنغالدين والدازيةةل. فمةةن شةة ن بةةرامج 

علق يبيل املرال، أن تنش  فرص عمل مققتة وتعزز يف اآلن ذاتةذ األنةول  يوا العمل النشتة،
القتصادية التويلة األمد، مرل ا ياكل األيايية.  و أن حتقيةا أقصةق ايةتفادة ةكنةة مةن اة ه 

 الدامج يقتضي ربتها بتتوير املهارات والتدريب. 
 لطت لالبياساز الصناعية لتحقي  الم ونة واالستق ار في األمن ا  

ُخصصةةت اجللسةةة الرانيةةة مةةن الجتمةةاع لتنةةاول  ةةاطر التحةةول عةةن التصةةنيع قبةةل األوان  -12
الةةف تواجههةةا العديةةد مةةن القتصةةادات الناميةةة والناشةةاة. وإ التتةةرا أيضةةا إ  أشيةةة السيايةةات 

  الصناعية يف التكيف مع ا ه املخاطر وتعزيز املرونة القتصادية يف األمد التويل.
ر  احملاورون أدلة إحصائية حديرة العهد عن أيةاا التصةنيع والتحةول عةن التصةنيع، وع -13

ُتظهةةر أن القتصةةادات الناميةةة اليةةو  تتحةةول عةةن التصةةنيع عنةةد مسةةتويات دخةةل منخفضةةة نسةةبياا. 
ويف  تلةةف املنةةاطا الناميةةة، تبلةةع حصةةو العمالةةة والقيمةةة املضةةافة يف جمةةال الصةةناعات التحويليةةة 

يف الرتاجع عند مستويات أدىن بكرو ةا كانت يف املاضي فيما يتعلا بنصةيب الفةرد  ذرو ا وتبدأ
من الناتج احمللي ائمجاد. وا ه الظاارة، الف تُعرإل بايةم التحةول عةن التصةنيع قبةل األوان،  ةا 
فثار ضارة بشكل خاص ألن القتصادات الناميةة ل تكةون قةد ايةتفادت بشةكل كامةل بعةد مةن 

نيع عنةةةدما تبةةةدأ يف التحةةةول عنهةةةا، وألن قتةةةاع املةةةدمات فيهةةةا ل يكةةةون مهيةةة ا بعةةةد أنشةةةتة التصةةة
ليصبه سركاا بديالا للنمو. وانان عالقة تالز  بةني الة روة التارةيةة للعمالةة يف قتةاع التصةنيع ومةا 

ن البلدان الف حققت حصةة أكةد مةن العمالةة يف قتةاع إيليها من مستويات دخل الفرد، حيا 
   املاضي تتمتع اليو  سمستويات دخل أعلق والعكس نحيه.التصنيع يف

واقةةةرتح احملةةةاورون أنةةةذ كلمةةةا كانةةةت عمليةةةة التحةةةول عةةةن التصةةةنيع قبةةةل األوان أيةةةرع وتةةةوةا   -14
كانت فثاراا علق اللحمة الجتماعية والسيايية أشد وط ة، متمرلةا يف تةد  املةدمات الصةحية 

  ة علق فقد املهارات وتفشي البتالة.وتفاقم الفقر وتداور توزيع الدخل عالو 
ونةةةةاقن احملةةةةاورون الةةةةدور املركةةةةز  للسيايةةةةات الصةةةةناعية وييايةةةةات التحةةةةول الصةةةةناعي  -15

وائنتةةةاجي ملنةةةع العةةةدول عةةةن التصةةةنيع أو عفيةةةف فثةةةاره، ولةةةدعم العةةةودة إ  التصةةةنيع. وينبغةةةي أن 
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يةةي واملةةوارد التبيعيةةة لكةةل ت خةة  اةة ه السيايةةات يف احلسةةبان العوامةةل احملليةةة، كالقتصةةاد السيا
بلد، واجلغرافيا الدولية اجلديدة لإلنتاي، سما يف ذلف ياليل القيمةة العامليةة، والتكةتالت واأليةاا 

  التجارية، والتغوات يف التوزيع اجلغرايف ألياا ائنتاي واليتهالن العاملية.
التنميةةةة التةةةابع ملنظمةةةة  وعةةةر  احملةةةاورون العمةةةل املشةةةرتن الةةة   قةةةا  بةةةذ األونكتةةةاد ومركةةةز -16

التعةةاون القتصةةاد  والتنميةةة يف إطةةار مبادرتةةذ السيايةةاتية بشةة ن ياليةةل القيمةةة العامليةةة والتحةةول 
ائنتاجي والتنمية. وكان ادإل ا ا العمل إتاحة إطار توجيهي ملساعدة مقرر  السيايات علق 

التنميةةةة مةةةن خةةةالل التحةةةول حتديةةةد امليةةةارات واليةةةتجابات السيايةةةاتية العمليةةةة الكفيلةةةة بتعزيةةةز 
  ا يكلي القائم علق تقييم مقارن ألنول البلدان وأولويا ا وإمكانات تتويراا.

وكةةان أحةةد األاةةداإل الرئيسةةةية  ةة ا املشةةروع التعةةاو  اةةةو تعزيةةز القةةدرات الوطنيةةة علةةةق  -17
املةةاص. اش مةةع القتةةاع ايةةتباا التغيةةوات. وككةةن تيسةةو اةة ا ا ةةدإل عةةن طريةةا التشةةاور والنقةة

يكون للتعاون مع ا ا القتاع أشية حامسة أيضاا يف مناقشة أنشتة ائنتاي اجلديدة املمكنة،  وقد
أ  اكتشةةةةاإل امليةةةةزة النسةةةةبية املمكنةةةةة لقتصةةةةاد مةةةةا يف قتاعةةةةات جديةةةةدة وحتديةةةةد يةةةةبل دعمهةةةةا. 
ويستتيع مستشارو ائنتاي العامون مةرال املسةاعدة علةق سةا يةبل عصةيو مةوارد متويةتة إ  

جديةةدة ويةةبل حتديةةد أولويةةة األنشةةتة يف إطةةار بياةةة التجةةارة ائقليميةةة  طويلةةة األمةةد لتبةةم أنشةةتة
  األويع نتاقاا.

 ةةةو أن السيايةةةات الصةةةناعية وحةةةداا ل تكفةةةي للتصةةةد  للتحةةةول عةةةن التصةةةنيع قبةةةل  -18
األوان. فسيايةةةةةات القتصةةةةةاد الكلةةةةةي والتجةةةةةارة ضةةةةةرورية أيضةةةةةاا يف اةةةةة ا السةةةةةياا، شةةةةة  ا شةةةةة ن 

كنولوجيا الفعالة وايةرتاتيجيات تعزيةز العمالةة. ولتحقيةا ذلةف، يكتسةي فهةم يةبل بنةاء وتعزيةز الت
قةةةدرات ائنتةةةاي والةةةتعلم أشيةةةةا حامسةةةة يف حتقيةةةا حتةةةولت إنتاجيةةةة واقعيةةةة وةكنةةةة.  ةةةو أن  ايةةةة 

  امللكية الدولية، مرلما أكد أحد املداء، قد توان بشدة ا ه اجلهود السياياتية.
ول احملةةاورون وبعةة  املةةداء مسةة لة التفاعةةل املعقةةد بةةني التموحةةات الوطنيةةة والوقةةائع وتنةةا -19

الدوليةةة لةةدى تصةةميم وتنفيةة  السيايةةات الصةةناعية. فهنةةان ختةةر النفتةةاح املبكةةر أو املفةةرا علةةق 
التجةةةارة الدوليةةةة، خصونةةةاا بالنسةةةبة لالقتصةةةادات ا شةةةة الةةةف ل تةةةزال يف مراحةةةل التنميةةةة األو ، 

شةةكل جمةةرد العتمةةاد علةةق امليةةزة النسةةبية والتخصةةو أكرةةر ايةةرتاتيجيات النمةةو فعاليةةة حيةةا ل ي
  بالنسبة   ه القتصادات.

 (Imbs and Wacziarg (2003))( 2003وقةد أشةار البحةا الة   أجةراه إمةبس ووازيةار    -20
وأكرةر تنوعةاا مةع يةو متويةط نصةيب الفةرد  إ  أن ائنتاي والعمالة القتاعيني يصةبحان أقةل تركةزا ا
من الدخل، ح  مرحلة متة خرة نسةبياا مةن عمليةة التنميةة. ففةي املراحةل األو  مةن النمةو، يتةزامن 

رتفعةةاا تعزيةةز ائنتةةاي وتتةةويره مةةع التنةةوع القتةةاعي.  ةةو أنةةذ عنةةدما خقةةا بلةةد مةةا مسةةتوى دخةةل م
يصةةبه شةةرطاا  -ومةةن ا التخصةةو  -نسةةبياا، فةة ن اكتسةةاب معرفةةة متقدمةةة  تةةوا إنتةةاي سةةددة 
ويةةع والتخصةةو كمةةا لةةو كانةةا ضةةدين ضةةرورياا لتحقيةةا يةةو مسةةتدا . وبالتةةاد، ينبغةةي أل يُنظةةر للتن

 جيتمعان، وإيا كدعامتني تعزز إحداشا األخرى طوال عملية التنمية.  ل
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عةدة خةداء التحةديات الةف يواجههةا العديةد مةن القتصةادات الناميةةة يف  وأخةواا، ونةف -21
حتقيا ايةتفادة قصةوى مةن املشةاركة يف ياليةل القيمةة العامليةة وارتقةاء السةلم التكنولةوجي ضةمن 
شبكات ائنتاي الدولية. وناقشوا مزايا ومساوئ يوذي "التصنيع أل را  التصدير" يف املكسيف 

عادلةةةة الدقيقةةةة بةةةني خلةةةا الوتةةةائف وإضةةةافة القيمةةةة أو التنويةةةع. واقةةةةرتح ليسةةةلتوا الضةةةوء علةةةق امل
احملاورون أنذ ما من يبيل أوحد حلةل اة ه املعادلةة أو ايةرتاتيجية وحيةدة لضةمان املشةاركة بنجةاح 
يف ياليةةةل القيمةةةة العامليةةةة، ألن القةةةرارات السيايةةةاتية األمرةةةل تتوقةةةف علةةةق جمموعةةةة متنوعةةةة مةةةن 

 د، كاملساحة واملوقع اجلغرايف والرروات التبيعية.السمات املانة بكل بل
 الت او  النولي في ظل التحن از االقتصاو ة ال اهنة  

كةةةان سةةةور اجللسةةةة الرالرةةةةة لالجتمةةةاع التعةةةاونظ بةةةني بلةةةةدان اجلنةةةوب يف تةةةل التحةةةةديات  -22
والبعيةةد. القتصةةادية املةة كورة أعةةاله واحلاجةةة إ  بنةةاء القةةدرة علةةق التكيةةف يف األمةةدين القريةةب 

ودار جةةل النقةةاش، يةةواء يف عةةرو  احملةةاورين أو تعليقةةات املةةداء، حةةول الةةدور ا ةةا  الةة   ككةةن 
لألونكتةةاد أن يضةةتلع بةةذ لتشةةجيع التعةةاون بةةني بلةةدان اجلنةةوب وتعزيةةز أثةةره، ل يةةيما دوره فيمةةا 

القيةا  بةدور يتصل بالقضايا والتحديات القتصةادية املرتبتةة بتحقيةا أاةداإل التنميةة املسةتدامة، و 
  سفل لالقتصادات اجلنوبية وةرل مقيسي  ا يف املفاوضات القتصادية العاملية.

وايةةةتعر  احملةةةاورون أسةةةاى األونكتةةةاد املتعلقةةةة باألمرلةةةة الراانةةةة للتعةةةاون املةةةاد والنقةةةد   -23
ائقليمةةي بةةني بلةةدان اجلنةةوب، كمرةةال ُختةة ى بةةذ. وتعةةّد اةة ه النمةةاذي ج ابةةة بشةةكل خةةاص يف 

ياا أاداإل التنمية املسةتدامة واحلاجةة إ  تعزيةز لويةل التنميةة والتصةنيع. وايتكشةف احملةاورون ي
وعةةدة خةةةداء قتةةةريني سايةةةن الشةةراكات بةةةني القتةةةاعني العةةةا  واملةةاص ومسةةةاوئها. ور ةةةم التةةةابع 

تنتةةو   -ائقليميةةة منهةةا والوطنيةةة  -املخةةتلط لتجةةارب اةة ه الشةةراكات، فةة ن املصةةارإل ائيائيةةة 
ق إمكانات أكد لتحقيا الغايات ائيائية التويلة األمد احملددة يف أاداإل التنمية املسةتدامة. عل

ويكمةةةن حتةةةدك رئيسةةةي إذن يف تويةةةيع قةةةدرات اةةة ه املصةةةارإل ائيائيةةةة جلمةةةع األمةةةوال عةةةن طريةةةا 
 الضرائب. 

ن بةةةني وتعةةّد البيانةةات أحةةةد ايتةةالت الةةف ينشةةةط مةةن خال ةةا األونكتةةةاد يف تعزيةةز التعةةاو  -24
بلةةدان اجلنةةوب. ومةةن األمرلةةة علةةق ذلةةف عملةةذ مةةع شةةبكة جمةةامع الفكةةر اجلنوبيةةة ومكتةةب األمةةم 

إحصةةائية عةةةن املتحةةدة للتعةةاون فيمةةا بةةني بلةةةدان اجلنةةوب، لتنفيةة  اقرتاحةةذ بتتةةةوير قاعةةدة بيانةةات 
 التعاون بني بلدان اجلنوب. ويتستند قاعدة البيانات إ  مفاايم ومنهجيات مستقاة نراحةا من
ا ه البلدان وحتظق بت ييداا. وأشار احملاورون بشةكل أكرةر عموميةةا إ  أشيةة البيانةات يف حتديةد 
وقيةةةاق التقةةةد  احملةةةرز يف حتقيةةةا أاةةةداإل التنميةةةة املسةةةتدامة. فةةة ذا   لسةةةف بلةةةدان اجلنةةةوب زمةةةا  

ملقيسةات املبادرة يف مجع ائحصاءات الالزمة لقياق التقد  احملرز يف بلو  ا ه األاداإل، فة ن ا
املاليةةةة الدوليةةةة القائمةةةة، واملاضةةةعة لقيةةةادة بلةةةدان الشةةةمال بشةةةكل رئيسةةةي، يةةةتقو  بةةة لف عوضةةةاا 
عنهةةةا. ومةةةا أن حُتةةةدد التعةةةاريف الةةةف جُتمةةةع ائحصةةةاءات علةةةق أيايةةةها، فسةةةيكون مةةةن الصةةةعب 
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زحزحتهةةا، حةة  لةةو ثبةةت بعةةد ذلةةف أ ةةا  ةةو مالئمةةة. واةةي مشةةكلة يشةةهد عليهةةا مةةرالا ايةةتخدا  
 حمللي ائمجاد وحده لقياق مستوى التنمية. الناتج ا

وقةال احملةاورون إن األمةم املتحةدة مضةيف مقيسةي طبيعةي للتعةاون بةني بلةدان اجلنةوب،  -25
حيةةةا تنسةةةا العمةةةل املعيةةةار  الرامةةةي إ  تعريةةةف أاةةةداإل التنميةةةة املسةةةتدامة والنهةةةو   ةةةا. ومةةةع 

املي الراان، نش ت أشةكال جديةدة تضاؤل حجم املساعدات ائيائية يف السياا القتصاد  الع
واجلنوب لسةد الفةرا  النةاجم عةن ذلةف الةنقو إ  حةد  (1 من التعاون بني بلدان جمموعة بريكس

ما. وب مكان بلدان اجلنوب أن تستمد من القوة املقيسية لألمةم املتحةدة لتقايةم اة ه األشةكال 
 اجلديدة من التعاون وتوجيهها مجاعياا. 

يسةةية الةةف أثةةوت أثنةةاء النقةةاش حةةول دور األونكتةةاد وشةةدد عليهةةا عةةدة ومةةن املسةةائل الرئ -26
خةةةةةداء، مسةةةةة لة التحةةةةةد  الكةةةةةامن يف إدارة التةةةةةدفقات املاليةةةةةة علةةةةةق حنةةةةةو يضةةةةةمن توجيههةةةةةا حنةةةةةو 
اليترمارات ائنتاجية التويلة األمد. فالبلدان النامية تواجذ تناقضاا جوارياا يصعب عتيذ. فهي 

املةةارجي ليةترمارا ا احملليةة، ومةن جهةةة أخةرى يصةعب توجيةذ اةة ه  مةن جهةة حتتةاي إ  التمويةل
اليترمارات حنو  ايات إيائية بعد دخو ا البلةد. ويعةد تكةاثر الصةناديا النتهازيةة مرةالا متترفةاا 
علةةةق اةةة ه املشةةةكلة. ويتعلةةةا األمةةةر كةةة لف بالتحةةةد  الةةة   يرةةةوه فةةة  الةةةدخل املتويةةةط، حيةةةا 

مركةز الةدخل املتويةط النتقةال إ  مركةز الةدخل املرتفةع، جزئيةاا يصعب علق البلدان الف حققةت 
بسةةبب العالقةةات  ةةو املتكافاةةة مةةع البلةةدان املرتفعةةة الةةدخل. ومةةن شةة ن وضةةع املزيةةد مةةن فليةةات 
التكامل والتعاون القتصاديني بني البلدان املتويتة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل أن يساعد 

سمقةةدور األونكتةةاد الضةةتالع بةةدور اةةا  يف بنةةاء اةة ه القةةدرات  يف حةةل اةة ه املشةةكلة، كمةةا أن
  املقيسية.

وأخواا، تساءل عدة خداء عن كيف ككن لألونكتاد أن يقو  بةدور سفةل ملناقشةة يةبل  -27
عفيف فثةار التقلةب املةاد وإدارة نةدمات القتصةاد الكلةي وتعزيةز القةدرة علةق التكيةف وتوطيةد 

لدان اجلنوب. وينتو  حتقيا ذلف كلذ علق جانب اةا  يتمرةل يف بنةاء التعاون القتصاد  بني ب
ترتيبةةةةات وأشةةةةكال التعةةةةاون القتصةةةةاد  ائقليميةةةةة القائمةةةةة يف اجلنةةةةوب وتويةةةةيع نتاقهةةةةا. ويضةةةةع 

ئنشاء اياكةل التعةاون املة كورة و واةا  77 األونكتاد قدراتذ البشرية والفنية يف خدمة جمموعة الة
  ية يف يبيل حتقيا أاداإل التنمية املستدامة.ولتعزيز القدرات اجلماع

__________ 

 الدازيل والحتاد الرويي وا ند والصني وجنوب أفريقيا.  (1 
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 التنظيمية المبائل -ثانياا  
  انتخاب أعضال المكتب  -ألف 

 من جدول األعمال( 1 البند 
 14العامةةة الفتتاحيةةة، املعقةةودة يف انتخةةب اجتمةةاع املةةداء املتعةةدد السةةنوات يف جلسةةتذ  -28

بةةةةني( رئيسةةةةاا لةةةةذ، والسةةةةيد ليةةةةزو  نكةةةةومبيال ، السةةةةيد رفاييةةةةل اومويةةةةو  الفل2016نيسةةةةان/أبريل 
 مقرراا.  - نوب أفريقيا( نائب رئيس ج

  إق ار جنوا األعماا و نظيم ال مل  -زال 
 من جدول األعمال( 2 البند 
جةةةةدول   جلسةةةةتذ العامةةةةة الفتتاحيةةةةة أيضةةةةاا يف املتعةةةةدد السةةةةنوات اعتمةةةةد اجتمةةةةاع املةةةةداء -29

  كالتاد:(، وكان  TD/B/C.I/MEM.6/10 الوثيقة الوارد يف للدورة األعمال املققت 
 انتخاب أعضاء املكتب -1 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2 
حتسةةني مجيةةع أشةةكال التعةةاون والشةةراكة مةةن أجةةل التجةةارة والتنميةةة بغيةةة حتقيةةا  -3 

 األاداإل ائيائية املتفا عليها دولياا 
 اعتماد تقرير الجتماع -4 

 النورةنتائج  -جيم 
نيسةةةان/  15يف جلسةةةتذ املتاميةةةة، املعقةةةودة يف  اتفةةةا اجتمةةةاع املةةةداء املتعةةةدد السةةةنوات -30
 للمناقشات. موجزاا علق أن يُِعّد الرئيس  ،2016 أبريل

 من جنوا األعماا( 4اعتماو  ق    االجتما  )البنن  -واا 
ضةةع ي بةة ن الرئيس/املقةةرر لنائةةب يف جلسةةتذ املتاميةةة أذن اجتمةةاع املةةداء املتعةةدد السةةنوات -31

  نيغة التقرير النهائية بعد اختتا  الجتماع.



TD/B/C.I/MEM.6/12 

GE.16-07072 10 

 

 الم ف 
 *الحضتر  

 حضر الدورة ةرلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد: -1
 إكوادور

 ائمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا

 أو ندا
   أوكرانيا

 ائيالمية( -إيران  مجهورية 
 باكستان
 بيالروق
 بولندا
 تركيا
 تونس

 كوت ديفوار
 كينيا

 مد شقر
 مجهورية إفريقيا الويتق

 اجلمهورية الدومينيكية
 مجهورية الكونغو الدكقراطية

 زمبابو 
 شيلي
 الصني
   الفلبني

 الكاموون
 كوبا

 املغرب
 اململكة العربية السعودية

 موريتانيا
 الوليات املتحدة

 اليابان
  اليونان

 
 لة يف الدورة:الدولية التالية ةر  كانت املنظمات احلكومية و  -2

  األوروبية اآلييويةاللجنة القتصادية للمنتقة 
 الحتاد األورويب

 فونيةاملنظمة الدولية للفرانك
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصاد 

 أمانة منتدى جزر احمليط ا ادئ

 مركز اجلنوب
  الصلة التالية ةرلة يف الدورة:وكانت الوكالة املتخصصة أو املنظمة ذات  -3

 منظمة السياحة العاملية
  املنظمة  و احلكومية التالية ةرلة يف الدورة:وكانت  -4

 الفاة العامة  
 مهنديو العا 

    
__________ 

تتضةةةةمن قائمةةةةة املشةةةةاركني اةةةة ه أمسةةةةاء املشةةةةاركني املسةةةةح لني. ولالطّةةةةالع علةةةةق قائمةةةةة املشةةةةاركني، انظةةةةر الوثيقةةةةة  *
TD/B/C.I/MEM.6/INF.4.   




