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ةقدةة
انعقدت الدورة األوىل ل "اجتماع اخلربااء املتعربدد السربنوات بشربعز تعزيربز البيقربة القتصربادية
املواتي رب ربربة عل رب ربربو تي رب ربربع املس رب ربربتوايت ل رب ربربدعم التنمي رب ربربة الش رب ربرباملة واملس رب ربربتدامة وتعزي رب ربربز التكام رب ربربل والتع رب ربرباوز
القتص ربربادييف" يف قص ربربر األم ربربم يف جني ربربف ي ربربوم  26و 27تشرب ربرين األول/أكت ربربوبر  ،2017وفقرب ربا
لالختصاصات اليت أقرها جملس التجارة والتنمية يف دورته الستثنائية احلادية والثالثيف املعقودة يف
نيساز/أبريل .)TD/B(S-XXXI)/2( 2017

أوالا -ةوجز ةقدم ةن الرئيس
ألف -اجللسة العاةة االفتتاحية
 -1أكربربدت بئبربربة األمربربيف العربربام ل ونكتربرباد ،يف كلمتيربربا الفتتاحيربربة ،أز التغربريات الربربيت شربربيدها
القتصربرباد العربربامل علربربو مربربدت السربربنوات اخلمسربربيف األخربربرية جعل رب مربربن اإلس ربراع بتحقيربربق التكامربربل
القتصادي أمرا أشد صعوبة وحتمية مما مضو .فقد أثر حتول التجارة من إنتاج السلع وتصديرها
إىل أداء ميربربام أو خربربدمات راريربربة ،ربربددة ،إىل جانربربب التقربربدم الرب ي شربربيدته تكنولوجيربربا املعلومربربات
والتصربربالت ،يثربربريا ابلغرب ا يف بنيربربة اإلنتربرباج والتجربربارة يف العربربا  .وقربربد اغتنمرب بعرب البلربربداز الناميربربة
الفرص الساحنة مربن هرب ا التحربول وبربدأت يف تصربدير منتجربات أعلربو قيمربة مربن خربالل املشرباركة يف
سالسل القيمة العاملية واإلقليمية .غري أز البلداز النامية تواجه عقبات جديدة بشقة من التجربز
ومن اخلطر ال ي يشكله التخصص الضيق النطاق ،ومها عربامالز مربن شربع ما أز يضربيقا قاعربدهتا
التكنولوجية وأز يزيدا من اعتمادها علو الشركات عا الوطنية يف الوصربول إىل األسربواق الدوليربة.
وشربربددت بئبربربة األمربربيف العربربام علربربو أز اغتنربربام ه رب الفربربرص وت رب ليل تلرب العقبربربات يقتضربربياز ص ربوغ
اس ربياتيجيات إيائي ربربة متكامل ربربة اك ربربن البل ربربداز النامي ربربة م ربربن دخ ربربول ش ربرببكات اإلنت ربرباج الدولي ربربة وم ربربن
مواءمة قدراهتا مع فرص السوق.
 -2واستعرض مدير شعبة العوملة واسياتيجيات التنمية يف األونكتاد بع القضربااي الرئيسربية
الربربيت سربربتناقل خربربالل الربربدورة .وأكربربد أز دخربربول سالسربل القيمربربة العامليربربة ل يضربربمن حتقيربربق التصربربنيع
والتنميربربة القتصربربادية .ولربربيس هنربرباذ دليربربل يرب كر علربربو وجربربود تربرابيف إالربربا بربربيف املشربرباركة يف سالسربربل
القيمة العاملية والتصنيع .فقد جنحرب بعرب البلربداز ،ول سربيما يف شربرق وجنربوب شربرق ،سربيا ،يف
الندماج يف سالسل القيمة العاملية ،بينما تتوقف مسرية ه ا التقدم يف بع البلربداز فحسربب
ل بربربل احنسربربرت .وتتصربربل القضربربااي الرئيسربربية يف هرب ا الصربربدد بسربرببل تسربربخري سالسربربل القيمربربة العامليربربة
لتحقيق التنمية القتصادية ،ومبا ميكن أز تقوم به البلربداز لربدعم حتقيربق النمربو الشربامل للجميربع يف
ظل البيقة القتصادية احلالية اليت تتسم بضعف الطلب العامل وابخنفاض أسعار السلع األساسربية
وتزايد تقلب األسواق املاليربة .ويقتضرب إنعربال الطلربب والتجربارة علربو الصربعيد العربامل و ربع خطربة
طموحربربة تتجربرباول احللربربول التقليديربربة الربربيت تركربربز علربربو إلالربربة احل ربواجز التجاريربربة ولايدة حتريربربر القتصربرباد.
فالكثري من الشركات الدولية الكات تتنافس حاليا يف أسواق يشوهبا قصور شديد ويف عا يتسم
ابلسربربتقطاب الشربربديد .وقربربد اعتمربربدت البلربربداز الربربيت جنح رب يف املا رب  ،مثربربل اليربرباابز والربربولايت
املتحدة األمريكية ،ومؤخرا الصيف ،علو بناء القربدرات اإلنتاجيربة للقطاعربات والشربركات علربو حربد
سواء .ويف وء ه األمثلة ،أشار مدير شعبة العوملة واسياتيجيات التنمية إىل أز اسياتيجيات
النم ربربو وسياس ربربات الص ربربناعة يف القتص ربربادات النامي ربربة ينبغرب رب أل ترك ربربز ،كم ربربا ه ربربو احل ربربال يف الوقرب رب
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الراهن ،علو الوسائل (أي حتريربر القتصربادات ورفربع الضربوابيف التنظيميربة واخلصخصربة) وإيربا ينبغرب
أز ترك ربربز عل ربربو الغ ربرباايت (أي بن ربرباء الق ربربدرات وإال ربرباد ف ربربرص العم ربربل وتنوي ربربع القتص ربرباد والرب ربربيف ب ربربيف
قطاعاته).
 -3وأكربربد ال ربرئيس أز ال ربربدي الرئيس رب م ربربن ال ربربدورة هربربو في ربربم الظ ربربروي ال ربربيت هتي ربئ لش ربرببكات
اإلنتربرباج الدوليربربة فرصربربة أز تكربربوز مبثابربربة قربربوت دافعربربة لعجلربربة التنميربربة والنمربربو الشربربامل للجميربربع وفيربربم
السياتيجيات األجنع يف ه ا الصدد.

ابء -تسخري شبكات اإلنتاج الدولية ةن أجل تعزيز النمو الشىاةل للجميىت والقىدرات
اإلنتاجية احمللية
(البند  3من جدول األعمال)

سالسل القيمة العاملية ،والقدرات احمللية ،والنمو الشاةل للجميت
 -4تناول رب اجللسربربة العامربربة األوىل مو ربربوع سالسربربل القيمربربة العامليربربة وعالقتيربربا بعمليربربة التنميربربة
برمتيربربا .وسربربليف املربربتكلم الرئيسرب  ،وهربربو وليربربر الصربربناعة واإلنتاجيربربة يف إكربوادور ،الضربربوء علربربو السربرببل
اليت ا ّكربن البلربداز مربن إدارة عمليربة النربدماج يف سالسربل القيمربة العامليربة إدارة بجحربة .وأشربار إىل
أز هياكربربل التصربربدير واإلنتربرباج يف إك ربوادور تركربربز أساس ربا علربربو املنتجربربات األوليربربة والزراعيربربة .غربربري أز
احلكومربربة اسربربتثمرت أيض رب ا اسربربتثمارا كب ربريا يف الربربالت املكملربربة ،مثربربل البنيربربة التحتيربربة والتصربربالت
السربربلكية والالسربربلكية واخلربربدمات اللوجسربربتية وامل ربوارد البش ربرية ،مربربن أجربربل حتسربربيف القربربدرة التنافسربربية
للصربربادرات .ويف الوق رب تاتربربه ،اعتمربربدت إك ربوادور علربربو سياسربربة صربربناعية تشربربجع التنويربربع واإلنتربرباج
ال ي يتسم بقيمة مضافة عالية يف قطاع اخلدمات والصربناعة التحويليربة .وتغلّبرب إكربوادور علربو
العقبات املتصلة ابملشاركة يف سالسل القيمة العاملية وبدخول األسربواق الدوليربة مربن خربالل تطبيربق
سياس ربربة ص ربربناعية متكامل ربربة ترك ربربز عل ربربو رس ربربة جم ربربالت رئيس ربربية ،هرب رب رايدة األعم ربربال والبتك ربربار،
واجلودة ،واإلنتاجية ،والستثمار ،واألسواق .وابإل افة إىل تل  ،أنشعت احلكومة أطربرا تنظيميربة
وهيّربعت بيقربربة اقتصربادية مواتيربربة للتصربدير ويسربربرت البتكربربار والقربدرة علربربو التنربافس .ورّكربزت احلكومربربة
علربربو حتسربربيف جربربودة املنتجربربات ،وتنويربربع السربربلع واخلربربدمات ،وتشربربجيع البتكربربار القط رباع  ،وتعزيربربز
نظام اإلنتاج.
 -5وبقل احملاور األول يف اجللسة التحدايت اليت رابه أقل البلربداز يربوا يف بنرباء نظربم إنترباج
،لية واليت تتصل ابلروابيف الرأسية واألفقية علو حربد سربواء .فمشرباركة البلربداز األفريقيربة ،مربثالا ،يف
سالسل القيمة العاملية ،تيكز يف املراحل األولية من ه السالسل ويظل جناح املنطقة يف دخربول
املراحل املتقدمة منيا ،دودا ومقربيبا بصربعوابت يف اغتنربام فربرص توليربد القيمربة .وبوجربه عربام ،غالبرب ا
ما ترّكِّز أقل البلداز يوا ،لدت دخولا سالسل القيمة العاملية واإلقليمية ،تركيزا أكربا علربو القطرباع
األويل وقط ربرباع الص ربربناعات الس ربربتخراجية مقارن ربربة بقط ربرباع الص ربربناعات التحويلي ربربة .و تس ربربتفد هرب رب
القتصربربادات بعربربد مربربن التحربربول الصربربناع ول مربربن النمربربو الشربربامل .وأكربربد احملربرباور أز جنربرباح ي ربربوتج
تصنيع تقود سالسل القيمة العاملية أو اإلقليمية يتوقف علو التفاعل بيف ثالثة عوامل ه  :نربوع
شرب ربرببكات اإلنترب ربرباج الوطنيرب ربربة والدوليرب ربربة ،ويرب ربرباتج اإلدارة ،والتغرب ربربري التكنولرب ربربوج  .فقرب ربربد يرب ربربؤدي التغرب ربربري
التكنول ربربوج السرب ربريع ،م ربربثالا ،إىل اإلخ ربربالل بترب ربوالز العمال ربربة ،مثلم ربربا ح ربربد يف قط ربرباع التع ربربدين يف
جنوب أفريقيا؛ ويتوقف احلفاظ علو الوظائف ابلتايل علو مدت تكامل القتصرباد احمللرب تكربامالا
رأسي ا مربع شرببكات اإلنترباج الدوليربة ،وكرب ل تكاملربه أفقيرب ا عربا الشربركات املنتجربة وقطاعربات نظربام
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اإلنتاج احملل ومسربتوايته .وقربد تربؤثر العوامربل السياسربية القتصربادية أيضرب ا علربو تطربوير نظربم اإلنترباج
السربربماح لربرببع اجليربربات الفاعلربربة فرب عائربربدات ريعيربربة .ويف ه رب ا
احملليربربة مربربن خربربالل حتربربوير احلربوافز و ّ
السربربياق ،تتوقربربف فعاليربربة السياسربربات العامربربة واملشربرباريع التجاريربربة واس ربياتيجيات السربربتثمار األجن رب
املباشر علو مربدت اسربتيدافيا للمؤسسربات والربروابيف احليويربة يف نظربم اإلنترباج احملليربة ومربدت معاجلربة
الصعوابت اليت تعاين منيا تل النظم.
 -6وأشربربار احملربرباور الثربرباين إىل أز تصربربميم سياسربربات فعالربربة يتوقربربف إىل حربربد كبربربري علربربو جربربودة
البيربربابت املتاحربربة لصربربانع السياسربربات .وأكربربد أمهيربربة مسربربعلة القيربربا يف سالسربربل القيمربربة العامليربربة يف
ه رب ا الصربربدد .فنتيجربربة للفصربربل بربربيف قطاعربربات اإلنتربرباج إابز العقربربود القليلربربة املا ربربية ،تعربربد املي ربزات
النسربرببية للبلربربداز حتربربدد مربربن حيربربن املنتجربربات أو القطاعربربات ،بربربل أ ربربح حتربربدد بشربربكل متزايربربد مربن
حيربربن امليربربام أو الوظربربائف .وميكربربن قيربربا مسربربتوت التخصربربص يف بلربربد مربربا علربربو مسربربتوت األنشربربطة
أو الوظ ربربائف التجاري ربربة يف القطاع ربربات الص ربربناعية ،ول ربربيس عل ربربو مس ربربتوت الص ربربناعات أو املنتجرب ربات
أبس ربربرها .وق ربربد أظي ربربر حتلي رب رربل ألي ربربا التخص ربربص أج ربربري ابسرب ربتخدام منيجي ربربة م ربربن هرب رب ا القبي ربربل أز
الربربولايت املتحربربدة والربربدول الربربيت انضربربم إىل الحتربرباد األورو من رب وق رب طوي ربل قربربد صص رب يف
أنشطة البحن والتطوير من عام  1999وأز القتصادات الناشقة ابترب تتمتربع مبيربزات نسرببية يف
أنشطة اإلنتاج والتجميع.
الرتكيز علع إضافة القيمة يف اجلنوب األفريقي
 -7حبث رب رب اجللسرب ربربة الثانيرب ربربة إمكرب ربربابت لايدة تطرب ربربوير سالسرب ربربل القيمرب ربربة اإلقليميرب ربربة يف اجلنرب ربربوب
األفريق رب كسربرببيل بربربديل ل ربزايدة القيمربربة املضربربافة وتنويربربع اإلنتربرباج .وتتمتربربع املنطقربربة إمكربربابت تكامربربل
واعربربدة وتربربوفر فرص ربا سربرباحنة يف قطاعربربات تلفربربة ،مثربربل قطربرباع املعربربدات اإلنتاجي ربة لصربربناعة التعربربدين
والتحويل الصناع للمنتجات الزراعية وقطاع الطاقة املتجددة .لكن ه الفرص ليس مستغلة
ابلقربربدر الكربربايف يف الوقرب الربراهن .ويتعربرباوز األونكتربرباد علربربو حنربربو وثيربربق مربربع بعرب بلربربداز املنطقربربة يف
تنفيرب رب مش ربربروع يي ربربدي إىل تش ربربجيع تط ربربوير سالس ربربل القيم ربربة اإلقليمي ربربة وتعزي ربربز اجلماع ربربة اإليائي ربربة
للجنوب األفريق يف إطار خطة عمل صناعية إقليمية.
 -8وتناول احملاوروز الراهات اإلقليمية األخرية وسلّطوا الضربوء علربو التحربولت الربيت شربيدهتا
املنطقة واليت تتمثربل يف ابتعرباد التربدفقات التجاريربة عربن األسربواق التقليديربة وتزايربد أمهيربة الصربيف كوجيربة
راريربة .وأشرباروا إىل أز تسربارع يربو النرباتج احمللرب اإلتربايل والتوسربربع العمربراين القربوي يف بلربداز اجلنربربوب
األفريقرب يعربربزلاز النمربربو السربريع الرب ي تشربربيد أسربواق السربربلع واخلربربدمات فييربربا .ويفربربتا النمربربو املتواصربربل
ال ي تشيد أسواق املنطقة أفاقربا جديربدة للتجربارة فيمربا بربيف بلربدا ا ويعربزل سالسربل القيمربة اإلقليميربة
ويسربربيم يف لايدة صربربادرات املنتجربربات املصربربنعة .غربربري أز احملربرباورين أكربربدوا أز ه رب الفربربرص ل ربن تتبلربربور
ابلكامل ما تدعميا تدابري سياساتية مالئمة علو الصعيدين الوط واإلقليم .
 -9وشربربدد احملربرباور األول علربربو أمهيربربة السياسربربة الصربربناعية يف ه رب ا السربربياق .فمربربن خربربالل رفربربع
مسربربتوايت السربربتثمار الثابرب يف قطرباع الصربربناعة التحويليربربة ،ولايدة تطربربوير املنربربتج املصرب ّدر ،وتسربريع
وت ربربرية التغ ربربري التكنول ربربوج  ،ميك ربربن للسياس ربربة الص ربربناعية أز ت ربربؤدي إىل لايدة ص ربربادرات الص ربربناعات
التحويلية ومعدلت النمو الصناع  .فف تسعينات القرز املا رب  ،حرباول صربانعو السياسربات يف
جنربربوب أفريقيربربا أز اقق ربوا مصربربا وأهربربدافا تلفربربة يف ،ز واحربربد .ونتيجربربة ل رب ل  ،يتجربرباول نطربرباق
التنمي ربربة الص ربربناعية قط ربرباع التع ربربدين والص ربربناعة الثقيل ربربة .وب ربربدلا م ربربن تل رب  ،تس ربربارع وت ربربرية تغلغ ربربل
ال رب ربواردات يف البلرب ربربد وتباطرب ربربعت وترب ربربرية يرب ربربو صرب ربربادراته وتنويعيرب ربربا وارتفع رب رب مسرب ربربتوايت البطالرب ربربة فيرب ربربه.
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ويف عربربام  ،2007و ربربع صربربانعو السياسربربات إطربربارا أولي رب ا للسياسربربة الصربربناعية الوطنيربربة حربربددوا فيربربه
بو ربوح معربربا هرب السياسربربة .وتنربرباول هرب ا اإلطربار مسربربائل تتعلربربق ابلتنويربربع وإ ربربافة القيمربربة والعمالربربة
واإلدمربرباج القتصربربادي والتكامربربل اإلقليمرب  ،كمربربا تضربربمن أدوات سياسربرباتية شرب بربربدءا مربربن التمويربربل
الصناع وانتياء ابملشيايت احلكومية ،وركز علو ثالثة قطاعربات رئيسربية ،هرب صربناعة السربيارات
وصربربناعة ا لت وصربربناعة األغ ي ربربة واملشربربروابت .وأخ ربريا ،اسربربتيدي ه رب ا اإلط ربربار تعزيربربز التكام ربربل
ِّ
ِّ
املكملة.
اإلقليم املنتج مع اليكيز علو سالسل القيمة اإلقليمية ّ

 -10وابإل رب ربربافة إىل تل رب رب  ،أشرب ربربار احملرب ربرباور إىل أز اسرب ربربتيداي سالسرب ربربل القيمرب ربربة اإلقليميرب ربربة يف
اجلنربوب األفريقرب ميثربربل اسربياتيجية إيائيربربة فعالربة لعربربدة أسربباب .فمربربن املتوقربع أز يرتفربربع عربدد سربربكاز
املنطقربربة ،البربربال  470مليربربوز شربربخص حالي ربا ،أبكثربربر مربربن  60يف املائربربة حبلربربول ع ربام  ،2030وأز
يرتف ربربع مس ربربتوت الس ربربتيالذ احلقيق رب رب ل س ربربر املعيش ربربية بنس ربرببة  3.5س ربربنوايا .وفض رب ربالا ع ربربن تل رب رب ،
ل تف ربربرض أسرب ربواق املنطق ربربة مع ربربايري ص ربربارمة ول كث ربربرية فيم ربربا يتعل ربربق ابلعالم ربربات التجاري ربربة وأس ربرباليب
التسربويق .وتضربم املنطقربة شرببكات توليربع قائمربربة ويالحربو أز احلصربول علربو املعلومربات فييربا أيسربربر.
وأبرمرب بلربربداز املنطقربربة اتفاقربربات اسربربتثمار ورربربارة حربربرة .غربربري أز التكامربربل القتصربربادي مربا لال هربربدفا
بعيربربد املنربربال ،ول ت ربزال إمكانيربربة حتقيربربق مزيربربد مربربن التكامربربل تثربربري ربرباوي تعربربزت إىل تنفي رب سياسربربات
وطنيربربة ل ت ربربدعم خطربربة التكام ربربل اإلقليم رب  ،وإىل تزايربربد أمهي ربربة احل ربواجز غربربري اجلمركي ربربة ،وتب ربرباين أداء
البلربربداز .فجنربربوب أفريقيربربا ،مربربثالا ،حتقربربق جناحرب ا أكربربا يف جمربربال التصربربدير مقارنربربة بشربربركائيا التجربربارييف
اإلقليمييف ا خرين ،ول سيما يف تصدير املنتجات غري املعدنية.
 -11وعلربربو وجربربه التحديربربد ،ي ربرتبيف أحربربد تل رب املخربرباوي املتصربربلة هبيمنربربة جنربربوب أفريقيربربا علربربو
اقتصاد املنطقة بتغلغل سالسل احملالت التجارية الكات الرائدة يف البلد تغلغالا متزايربدا يف أسربواق
املنطقة .وأشار احملاور الثاين إىل أز سالسل احملالت التجارية الكات يف جنوب أفريقيا استفادت
من ميزة كو ا أول من ابدر بدخول سوق املنطقة وأ ربا أصرببح مبثابربة قنربوات لربدخول املنتجربات
م ربربن جن ربربوب أفريقي ربربا .ويش ربربكل تزاي ربربد منافس ربربة ص ربربادرات جن ربربوب أفريقي ربربا وهيمن ربربة ،الهت ربربا التجاري ربربة
الكات علو أسواق املنطقة حتدايا ابلنسرببة للمربوردين احملليربيف يف بلربداز اجلنربوب األفريقرب األخربرت.
وإلعربربادة هرب ا الو ربربع إىل توالنربربه ،ل بربربد مربربن أز يصربربمم صربربانعو السياسربربات تربربدابري تشربربمل مبربربادرات
ترم إىل تنمية قدرات املوردين وو ع مدونة قواعد سلوذ إقليمية للمحالت التجارية الكات.
 -12وابإل افة إىل تل  ،أشار احملاور إىل أز جنربوب أفريقيربا اسربتفادت مربن هيمنتيربا املتزايربدة
علو صادرات املعدات اإلنتاجية املستخدمة يف صناعة التعدين ،األمربر الرب ي يربدل علربو مكانتيربا
كمركربربز إقليمرب يتمتربربع بقربربدرات قويربربة .وتعربربد بعرب بلربربداز املنطقربربة ،مثربربل مولامبيربق ولامبيربا ،مربربن بربربيف
أسربواق املقصربربد الرئيسربربية لصربادرات جنربربوب أفريقيربربا .غربربري أز مسربربتوايت التنميربربة متفاوتربربة يف البلربربداز
األخربربرت يف املنطقربربة ،ول بربربد مربربن أز يتخ رب صربربانعو السياسربربات يف تل رب البلربربداز التربربدابري الاللمربربة
لتيسربربري تبربربادل املعربرباري وو ربربع ربربج منسربربق لتعزيربربز قربربدرات بلربربدا م وأز يسربربعوا إىل رسربربم سياسربربات
داعمة للمحتوت احملل وإىل إقامة روابيف مع أنشربطة املراحربل األوليربة لربال التعربدين لالسربتفادة مربن
إمكابت الصناعة الستخراجية يف بلدا م ،وهو ما من شعنه أز يربؤدي إىل مضرباعفة مربردود هرب ا
ِّ
املضاعف إىل القطاعات األخرت.
القطاع وإىل انتقال أثر
 -13وأشربربارت األمانربربة إىل أز التحربربدايت الربربيت تواجربربه منطقربربة اجلنربربوب األفريقرب ل تقتصربربر علربربو
،دوديربربة التنميربربة وتفاوهتربربا فييربربا .فقربربد أدت القتصربرباد الرقم رب الناشربربئ ،ال رب ي يعتمربربد علربربو الياكربربل
األساسربربية الرقميربربة ،إىل ظيربربور حتربربدايت أخربربرت تشربربمل إمكانيربربة الوصربربول إىل اإلنين رب  ،واحلصربربول
علربربو التعلربربيم يف جمربربال تكنولوجيربربا املعلومربربات والتصربربالت ،واكتسربرباب امليربربارات الرقميربربة ،واحلوسربرببة
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الس ربربحابية ،والياك ربربل األساس ربربية للبي ربربابت ،وحتلي ربربل البي ربربابت ،والطباع ربربة الثالثي ربربة األبع ربرباد ،وعل ربربم
ال ربربتحكم ا يل ،والتج ربربارة اإللكيوني ربربة .وتع ربربد الياك ربربل األساس ربربية الرقمي ربربة م ربربن املقوم ربربات األساس ربربية
لالقتصاد الرقم  ،أل ا ا ّكربن مربن حتويربل البيربابت الضربخمة إىل معلومربات ومعرباري ،األمربر الرب ي
مي ّكن 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
القيمربربة العامليربربة واإلقليميربربة إىل تقليربربل عربربدد الشربربركات الرائربربدة وإىل تغيربربري طبيعربربة اإلنتربرباج مربربن خربربالل
النتقربربال مربربن يربربوتج اإلنتربرباج ابجلملربربة إىل يربربوتج اإلنتربرباج احمللرب األ ربربيق نطاقرب ا ابسربربتخدام وحربربدات
إنترباج أصربغر حجمربا تتربيا تكييربف املنتجربات مبربربا يالئربم احتياجربات كربل فربرد .وابإل ربافة إىل تلرب ،
ستصربرببا سالسربربل القيمربربة العامليربربة املرقمنربربة أقصربربر وسيصربرببا اإلنتربرباج أقربربرب إىل املسربربتيل  .وأخربربريا،
يتوقع أز تنتقل سالسل القيمة العاملية املرقمنة إىل البلداز اليت تتمتع مبيارات رقمية أكا.
 -14ويف رد علربربو استفسربربار عمربربا إتا كان رب سالسربربل القيمربربة العامليربربة سربربتظل سربرببيالا مربربن سربرببل
حتقي ربربق التنمي ربربة املس ربربتدامة ووس ربربيلة م ربربن وس ربربائل اجت رب رب اب الس ربربتثمار األجن رب رب املباش ربربر ،يف ربربوء
الراهات األخربرية السربائدة واملتمثلربة يف إعربادة املصربانع إىل بلربدا ا األصربلية ،شربدد احملرباوروز علربو
ربربرورة أز تع ربربزل البل ربربداز النامي ربربة خااهت ربربا التقني ربربة يف جم ربربال الرقمن ربربة لجترب رب اب الس ربربتثمار األجنرب رب
املباشربربر وأز تتفربرباوض يف الوقرب تاتربربه علربربو القضربربااي البالغربربة األمهيربربة ،مثربربل تقاسربربم اليميربربز األساسرب
والتدفق احلر للبيابت .وردا علو استفسار عما إتا كانرب هنرباذ قطاعربات أخربرت ،لربالي قطرباع
الصربناعات التحويليربربة ،تنطربربوي علربربو بربربات إالابيربربة مربن قبيربربل يربربو اإلنتاجيربربة والربربروابيف بربيف قطاعربربات
اإلنتربرباج ،وعربربن مربربدت املبالغربربة يف وصربربف الربربدور الربربدام للرقمنربربة ،أكربربد املتكلمربربوز أز التغيربربري اربربد
بسرعة وأنه ينبغ للبلداز أز تكوز مسربتعدة لربه ،واسربتدركوا قربائليف إنربه ميكربن اعتبربار هرب العمليربة
مبثابة هدم بنّاء من شعنه أز يتيا فرصرب ا سرباحنة لرب البلربداز .وأخربريا ،ردا علربو استفسربار عمربا إتا
كربرباز ميكربربن اعتبربربار قطربرباع الزراعربربة مربربن القطاعربربات الربربيت ميكربربن أز تولِّّربربد يربوا عاليربا يف اإلنتاجيربربة وعربن
مدت احتمال أز يؤدي تراجع التصنيع إىل احتضار قطاع الصناعات التحويلية ،أشربار املشرباركوز
إىل أز تراج ربربع التص ربربنيع يع ربربد مش ربربكلة إتا ح ربربد قب ربربل األواز ،وأز تع ربربوي فربق ربربد ي رب ربو اإلنتاجي ربربة
سيستغرق وقت ا أطول بكثري ممربا كرباز يسربتغرقه يف املا رب مربا يوجربد قطرباع ،خربر ميكنربه أز يكربوز
بربربديالا لقطربرباع الصربربناعات التحويليربربة يف دفربربع عجلربربة يربربو اإلنتاجيربربة .ومربربع تلرب  ،فمربربن امليربربم التحلرب
ابملرونربربة والنظربربر يف الربربدور الرب ي ميكربربن أز تؤديربربه القطاعربربات األخربربرت ،مثربربل قطرباع الزراعربربة ،يف لايدة
العائدات والقيمة املضافة.
استخدام السياسة الصناعية لدعت النمو الشاةل
 -15ركزت اجللسربة اخلتاميربة علربو اسربتخدام السياسربة الصربناعية لربدعم النمربو الشربامل للجميربع.
وسربربليف اخل ربااء الضربربوء علربربو الربربديناميات الصربربناعية والتجاريربربة الناشربربقة ،إىل جانربربب التح ربدايت الربربيت
تطرحيربربا التكنولوجيربربات اجلديربربدة ،وتنربرباولوا السربرببل الكفيلربربة بتسربربخري املشربرباركة يف سالسربربل القيم ربربة
العاملية لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة واملستدامة.
 -16وبقربربل احمل ربرباور األول ،اثر الرقمن ربربة ونظ ربربم التصربربنيع املتقدم ربربة يف سالس ربربل القيم ربربة العاملي ربربة،
مشددا علو أز جمرد الرتبا بسالسل القيمربة العامليربة قربد ل يكربوز كافيربا .فثمربة حاجربة إىل إقامربة
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
احمل رباور أز الرقمنربربة تعيربربد تعريربربف مفيربربوم تنظربربيم اإلنتربرباج داخربربل الشربربركات وفيمربربا بينيربربا وتربربؤثر علربربو
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مصادر العائدات الريعية .فالعلوم والتكنولوجيا والتحدايت العاملية والتطلعات والقيم اجلديدة هرب
العوامربربل الدافعربربة للتغيربربري يف ه رب ا الربربال ،وهنربرباذ حاجربربة متزايربربدة إىل صربربوغ ر ت اس ربياتيجية وا ربربات
إجربراءات سياسربربية تسربربتبق ه رب ا التغيربربري وإىل و ربربع سياسربربات رعربربل التنميربربة أكثربربر ربربولا واسربربتدامة.
وينبغرب رب إقام ربربة شرب ربراكات جدي ربربدة إلح ربربدا التغي ربربري امل ربربؤدي إىل التح ربربول ،كم ربربا ينبغرب رب لل ربربدول أز
تضطلع بدور فعال وأز تتعاوز مع القطاع اخلاص.
 -17وأكد احملاور الثرباين أز التكنولوجيربات اجلديربدة تتربيا للبلربداز الناميربة واملتربعخرة عربن الركربب
فرصربربة حتقيربربق قفربزات نوعيربربة للحربرباق بركربربب التنميربربة ،غربربري أز البلربربداز الربربيت تعمربربل علربربو بنربرباء القربربدرات
الاللمربربة هرب وحربربدها القربربادرة علربربو السربربتفادة مربربن هرب التكنولوجيربربات .وميكربربن اسربربتخالص درو
من مقارنة رارب بلداز منطقة أمريكا اجلنوبية بتجربارب بلربداز منطقربة جنربوب شربرق ،سربيا .فعلربو
س ربرببيل املث ربربال ،نوعرب رب بل ربربداز منطق ربربة جن ربربوب ش ربربرق ،س ربربيا اقتص ربرباداهتا م ربربن خ ربربالل العتم ربرباد عل ربربو
الروبواتت اعتمادا أكا يف قطاعيف صناعييف واكنرب مربن ربماز اسربتمرارية فربرص العمربل املنتجربة
بشكل أفضل .أما بلداز أمريكا اجلنوبية ،فال تعتمد علو الروبواتت إل يف قطاع صناع واحربد،
ول رب ل  ،تربربتا لربربا فربربرص لتنويربربع اقتصربرباداهتا .وعلربربو وجربربه اخلصربربوص ،يتضربربا مربربن مقارنربربة لكثافربربة
العتمرب ربرباد علرب ربربو الروبرب ربربواتت يف الفرب ربربية املمترب ربربدة برب ربربيف عرب ربربام  2008و 2014أز تيوريرب ربربة كرب ربربوراي
وسربربنغافورة ،مربربثالا ،ومهربربا بلربربداز يعتمربربداز علربربو اسربربتخدام أكثربربر كثافربربة للروبربربواتت ،رني رباز مكاسربربب
فورية ممربا يترباح مربن فربرص ،بينمربا ل تتمتربع بلربداز أمريكربا اجلنوبيربة هبرب القربدرة بعربد .وابإل ربافة إىل
تل رب رب  ،ل ب ربربد م ربربن و ربربع سياس ربربات ص ربربناعية وسياس ربربات ابتك ربربار وت ربربدريب وتعل ربربيم ،إىل جانرب ربربب
سياسات لتحديد األجور وتوليع الدخل ،من أجل تقاسم املكاسب املتعتية من حتسربيف اإلنتاجيربة
ولايدة الطلربربب علربربو املنتجربربات اجلديربربدة .ومربربن الربربالت الربربيت تبشربربر بفربربرص جديربربدة جمربربال ال رب كاء
الص ربربطناع  ،فيم ربربا يتص ربربل فم ربربع البي ربربابت الض ربربخمة ،واخلوارلمي ربربات ،وتكنولوجي ربربات الستش ربعار
املتقدمة ،والطباعة الثالثية األبعرباد .وميكربن تسربخري التكنولوجيربا احلديثربة لتعزيربز قربدرات الصربناعات
احلرفية يف البلداز النامية.
 -18وتن رب ربرباول احمل رب ربرباور الثال رب ربربن ر رب ربربارب بع رب رب القتص رب ربربادات األفريقي رب ربربة لس رب ربربتخالص ال رب ربربدرو
املستفادة منيا فيما يتعلق بتعثري سالسل القيمة العاملية والسربتثمار األجنرب املباشربر علربو التنميربة.
وشربربدد علربربو أمهيربربة الرتقربرباء بنوعيربربة النشربربا القتصربربادي يف سالسربربل القيمربربة العامليربربة ،مشربريا إىل أز
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
البحو اليت أجريرب علربو مسربتوت الشربركات يف  20بلربدا أفريقيربا أثبترب أز املشرباركة يف سالسربل
القيمة العاملية من خالل الستثمار األجن املباشر أدت إىل الرتقرباء مبسربتوت اإلنترباج وأز الربدعم
احلكربربوم كربرباز لربربه دور حاسربربم يف ه رب ا الصربربدد .وابإل ربربافة إىل تل رب  ،ميكربربن لالسربربتثمار األجن رب
املباشر أز يؤدي إىل مكاسب علو صربعيد اإلنتاجيربة والتكنولوجيربا بفضربل سالسربل القيمربة العامليربة
وإىل رفع مستوايت املنافسة احمللية وأز يسيم ب ل يف لايدة كفاءة الشركات احملليربة .ومربع تلرب ،
فمربربن امليربربم أيض رب ا مراعربرباة اخلصربربائص الربربيت تتميربربز هبربربا الشربربركات األجنبيربربة ،مربربن حيربربن اس ربياتيجيات
امللكيربربة والتنظربربيم واإلمربربداد ،ومربربا إتا كربرباز السربربتثمار األجن رب املباشربربر يسربربعو إىل حتقيربربق ال ربربا يف
السربربوق أم إىل حتقيربربق الكفربرباءة .ويعربربد سربربد الثغ ربرات التكنولوجيربربة وتعزيربربز القربربدرات السربربتيعابية مربربن
الربربالت الربربيت ل بربربد مربربن أز تركربربز علييربربا الشربربركات احملليربربة .وينبغرب للبلربربداز األفريقيربربة أز تسربربعو إىل
ج رب ب السربربتثمار األجن رب املباشربربر اجليربربد ،بسربرببل منيربربا التعربرباوز مربربع الشربربركات األجنبيربربة يف إقامربربة
منربرباطق صربربناعية حربربرة أو منربرباطق اقتصربربادية خاصربربة وإقامربربة شربراكات بربربيف الشربربركات احملليربربة واألجنبيربربة
وربطيا ابألسواق احمللية.
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 -19وتناولرب رب األمان ربربة ال ربربدور الرب رب ي تؤدي ربربه السياس ربربة الص ربربناعية يف ظ ربربل تس ربربارع وت ربربرية األات ربربة
واسربربتخدام الروبربربواتت ،وقربربدم وصربربفا لطبيعربربة الروبربربواتت الصربربناعية واجليربربل الرابربربع مربربن تطبيقربربات
حوسربرببة الصربربناعة " ."Industry 4.0فقربربد أاتح اسربربتخدام الروبربربواتت تس ربريع وتربربرية األاتربربة ابلعتمربرباد
علو الاجميات احلاسوبية ،غري أز ه ا األسلوب ل يدر ابلضرورة رحبا اقتصربادايا .فليرب ا السرببب،
تس ربربتخدم الروب ربربواتت اس ربربتخدام ا  ،ربربدودا يف قطاع ربربات مث ربربل ص ربربناعة املنس ربربوجات واملالب ربربس تف ربربادايا
لفقربداز العمالربربة املنخفضربة األجربربر .ومربن شربربعز اسربربتخدام روبربواتت أصربربغر حجمربا ،جنبربا إىل جنربربب
م ربربع تكنولوجي ربربا الطباع ربربة الثالثي ربربة األبع ربرباد ،أز يت ربربيا فرصرب رب ا جدي ربربدة للتص ربربنيع يف البل ربربداز النامي ربربة.
وابإل ربربافة إىل تل رب  ،تسربربيم التكنولوجيربربات الرقميربربة يف إعربربادة تشربربكيل عمليربربات اإلنتربرباج ويربرباتج
تنظربربيم العمربربل ،فض ربالا عربربن التربربدفقات التجاريربربة ،ومربربن امليربربم احلفربرباظ علربربو حيربربز سياسربرباف يف سربربياق
قواعد التجارة املتعددة األطراي.
 -20وخربربالل املناقشربربة الربربيت أعقب رب تل رب  ،أطلربربع أحربربد املنربربدوبيف احلضربربور علربربو رربربربة كربربواب يف
جمال صنع السياسات املتعلقة بدخول سالسل القيمة العاملية .وأشار مندوب ،خر إىل أز معربدل
مشاركة قطاع اخلدمات الرقم يف إكوادور أعلربو نسرببيا ممربا هربو عليربه يف البلربداز الناميربة األخربرت.
ويف اخلتربربام ،أشربربار أحربربد احملربرباورين إىل أز الحتربرباد الربربدويل لعلربربم الربربتحكم ا يل يظربربل مصربربدر البيربربابت
الوحيد املتاح يف ه ا الال ،رغم بع القيود.
اخلالصة
 -21أو ربربح املناقش ربربات الربربيت دارت يف ال ربربدورة أز الكتفربرباء ابلس ربربع إىل لايدة املش ربرباركة يف
سالسل القيمة العاملية ل يفض تلقائي ا ول مباشرةا إىل التصنيع ألز امليم يف ه ا الصدد هو نوع
املشاركة يف سالسل القيمة العاملية واملكانة اليت يتبو ها البلد يف سلسلة توليع امليام علربو الصربعيد
العامل  .وتتطلب لايدة املشاركة يف سالسل القيمة العاملية و ع اسياتيجيات لتعزيربز جيربود تنميربة
القربربدرات واإلمكربربابت اإلنتاجيربربة الاللمربربة لالرتقربرباء ابإلنتربرباج ،واسربربتباق الف ربرص اجلدي ربدة .غربربري أنربربه
ل يوجد ج سياساف أمثل واحد يف ظل تغري جمرايت األمور ابستمرار .وبدلا مربن تلرب  ،ينبغرب
رسربربم السياسربربات ابتبربرباع ربربج عمل رب ومنفربربتا خلربربوض التجربربارب اجلديربربدة .ل رب ا ،مربربن األمهيربربة مبكربرباز
احلفرباظ علربو هربامل للسياسربة العامربربة وتعزيربز أحكربام اتفرباق منظمربربة التجربارة العامليربة املتعلربق بتيسربربري
التجارة اليت تنص علو معاملة البلداز النامية معاملة خاصة وتفضربيلية .وشربدد الربرئيس علربو عربدد
مربربن التوصربربيات يف جمربربال السياسربربة العامربربة ،منيربربا ربربرورة تطربربوير القربربدرات واإلمك ربابت اإلنتاجيربربة،
مشربريا إىل ربربرورة أز تسربربتبق السياسربربات العامربربة التغربريات والفربربرص اجلديربربدة ،وأز تسربربعو إىل إقامربربة
الروابيف ،وأز تكوز قابلة للتطبيق من الناحية اليكليربة وجمديربة مربن الناحيربة السياسربية ،وإىل ربرورة
تعزيز التكامل اإلقليم والتكامل فيما بيف بلداز اجلنوب.
 -22ويف ه رب رب ا الس رب ربربياق ،ميك رب ربربن ل ونكت رب ربرباد أز يس رب ربرباعد احلكوم رب ربربات يف و رب ربربع اس رب ربياتيجيات
السياسات الصناعية وتنفي ها ويف مواصلة تنفيرب مبربادرات علربو غربرار مبربادرة اسربتعراض سياسربات
التحربربول اإلنتربرباج  ،املنف رب ة ابلتعربرباوز مربربع مركربربز التنميربربة التربربابع ملنظمربربة التعربرباوز والتنميربربة يف امليربربداز
القتص ربربادي ،ويف توس ربربيع نط ربرباق تلرب رب املب ربربادرات ،كم ربربا ميكن ربربه أز يك ربربوز ،فرب ربالا لتب ربربادل اخلرب رباات
فيمربربا بربربيف احلكومربربات هبربربدي التوصربربل إىل توافربربق يف ا راء بشربربعز الس ربياتيجيات املتبع ربة وتوسربربيع
نطاق اليتيبات اإلقليمية وأشكال التعاوز القتصادي القائمة يف بلداز اجلنوب.
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اثني ا -املسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -23انتخربربب "اجتمربرباع اخل ربااء املتعربربدد السربربنوات املع رب بتعزيربربز البيقربربة القتصربربادية املواتيربربة علربربو
تيربربع املسربربتوايت لربربدعم التنميربربة الشربرباملة واملسربربتدامة وتعزيربربز التكامربربل والتع رباوز القتصربربادييف" ،يف
جلسته العامربة الفتتاحيربة ،املعقربودة يف  26تشربرين األول/أكتربوبر  ،2017السربيد لربويس  -ألاتربو
فارغربربا روخربربا (نيكربرباراغوا) رئيسرب ا والسربربيدة ثيمبيكيلرب مالجنيرب (جنربربوب أفريقيربربا) بئبربةا للربرئيس
ومقررة.

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

 -24أقرب ربربر اجتمرب ربرباع اخل رب ربااء املتعرب ربربدد السرب ربربنوات ،يف جلسرب ربربته العامرب ربربة الفتتاحيرب ربربة أيض رب رب ا ،جرب ربربدول
األعمال املؤق للدورة ( .)TD/B/C.I/MEM.8/1وفيما يل جدول األعمال:
-1

انتخاب أعضاء املكتب؛

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل؛

-3

تسرب ربربخري شرب ربرببكات اإلنترب ربرباج الدوليرب ربربة مرب ربربن أجرب ربربل تعزيرب ربربز النمرب ربربو الشرب ربربامل للجميرب ربربع
والقدرات اإلنتاجية احمللية؛

-4

اعتماد تقرير الجتماع.

جيت -نتائج الدورة
 -25اتفق اجتماع اخلااء املتعدد السنوات ،يف جلسته العامة الفتتاحية أيضا ،علو أز يتربوىل
الرئيس تلخيص املناقشات.

دال -اعتماد تقرير االجتماع

(البند  4من جدول األعمال)

 -26أتز اجتماع اخلااء املتعدد السنوات ،يف جلسته العامة اخلتامية ،املعقودة يف  27تشرين
األول/أكتربربوبر  ،2017لنائبربربة ال ربرئيس  -املقربربررة أبز تضربربع التقريربربر يف صربربيغته النيائيربربة بعربربد اختتربربام
اجللسة.

10

GE.17-21070

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

املرفق
احلضور

*

-1

حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد:
إثيوبيا
األرجنتيف
األردز
إسبانيا
إكوادور
أملانيا
أوغندا
تركيا
ترينيداد وتوابغو
تشيكيا
تونس
اجلزائر

جزر البياما
تيورية لو الدميقراطية الشعبية
جنوب أفريقيا
شيل
الفلبيف
املغرب
املكسي
اململكة العربية السعودية
النمسا
نيبال
نيجرياي
نيكاراغوا

-2

وحضر الدورة ممثلو الدولة املراقبة غري العضو التالية:
دولة فلسطيف

-3

وكان املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة:
منظمة التعاوز والتنمية يف امليداز القتصادي
منظمة التعاوز اإلسالم
مركز اجلنوب

-4

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

-5

وكان الوكالة املتخصصة التالية ممثَّلة يف الدورة:
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

-6

وكان املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة:

من الفقة العامة

املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة

__________
*
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