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االجتماع الرفيع المستوى :تحويل االقتصادات من أجل تحقيق التمميقة
المستدامة والممو الشامل للجميع
موجز أعدته أمانة

األونكتاد 

 -1حدد املتكلمون واملناقشون عددا من اجملاات إلحادا واوا اقتدااد فعااا غراضا
التنمية املستدامة ،وذلك على النحو التايل:
مسؤولية احلكوما  -ينبغا أن ضطاعلا احلكوماا ساملساؤولية عان بيئاة سيئاة
(أ)
مواضية للنمو .وضُعاد احلومماة الضدايدس ودايادس الناانون داضني تزما لنحاا التحاوا ع التدانيا
وعجياد فاض عماع عالياة النيماة .وااة حا اة ع نباة أاضيبية أمةاض فعالياة مان أ اع ضعبئاة املاوا د
احمللية هبدف بيئة البضوف اإلنيا ية للتحوا اتقتداد ؛
(ب) مس ااؤولية النع ااا اخل ااا  -م اان الط ااضو ضعلي اال الس االوو التح ااا املس ااؤوا
للمس ااتةمضين ال اادولي  ،ااا ض ذل ااك دف ااا الط ا اضا ا ودع ااة ف ااا التنمي ااة عل ااى امل ااد العوي ااع
لالقتدادا اليت يعمع فيها املستةمضون؛ 
(ج) التمادك ات تماع  -ا ض ذلك العالقا الدناعية ذا العاسا املؤدس
واجليدس التنبية ،من الشضوط الالزمة أيطا جلذب اتدتةما ا من أ ع التحوا اتقتداد .

أوالا -االستثمار
 -2اضف اامل املش ااامون عل ااى أن احلكوم ااا ت فك اان أن وش ااد فضدم ااا ي ااا امل اوا د الالزم ااة
للتحااوا اتقتداااد النااا ت واملسااتداا ااا يتمادااى مااا أمااداف التنميااة املسااتدامة؛ وت ر ا عاان
دو النعاا اخلاا ض متوياع التنمياة املساتدامة والتحاوا اتقتدااد  .وماا اتعالاف سا ن العدياد
من البلدان قد وأعت خععا لتشحيا اتدتةما  -وت دايما ضنادا احلاوافل  -اقال املشاامون
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أن على اغونكتاد مساعدس البلدان والشضما على ضيسري اتدتةما  .وفكن لألونكتاد أن يدعة
البلدان النامية ض عنشاا وماات لاديها ماا يلالا مان مهاا ا ودالعة لتعليال وضيساري اتداتةما ا
على حنو فعاا.
 -٣وعلااى الااضرة ماان أييااة ضشااحيا اتدااتةما ماان أ ااع ونياامل التحااوا اتقتداااد  ،ف ا ن
ضيسري التدنيا يشكع ثغضس ض السيادا فكان لألونكتااد أن ينادا دعماا قيماا ملعاجلتهاا ،وذلاك
على دبيع املةاا عن نيضيامل كاكوو مان قبياع قا ماة ع اضا ا اغونكتااد سشا ن ضيساري اتداتةما -
وت داايما ض أقااع البلاادان اوا والبلاادان الاايت خض اات حااديةا ماان قا مااة أقااع البلاادان اوا .وعااالوس
علاى ذلاك ،فا ن عماع اغونكتااد علااى ضعليال الشاافافية وعمكانياة التنباؤ ض ضاااا وأاا السيادااا
وونيمل الكفا س ض اإل ضا ا اإلدا ية لألعماا التحا ية واملستةمضين ،مو أحد اجملاات الض يساية
جلذب اتدتةما وزيادس أثضه اإل ا .
 -٤والنب اااا السياد ااايل ال اادويل لالد ااتةما م ااو أيط ااا د ااضط عني ااا م اااا لتعلي اال اتد ااتةما
اإلنتااا ماان أ ااع دعااة التحااوا اتقتداااد  .وضناااوا أحااد املناقشا علااى داابيع املةاااا ضموعااة
البنود العشضين رري املللمة اليت اعتمد مؤخضا سش ن كايارة السياداا اتداتةما ية ،الايت ينبغا
أن ضتبعهاا مباادب سشا ن اتداتةما فيماا سا سلادان اجلناوب .ودعاا املاتكلة أيطاا ع كادو قاضا
من اغمة املتحدس سش ن اتدتةما  ،اغوا منذ عشضين دنة ،سغية عععا املليد من اللخة ملواكلة
وس البيئة اتدتةما ية ،ودعا اغونكتاد ع دعة مذين املسعي .

ثانيا -التجارة وسالسل القيمة العالمية
 -٥مااا اتع الاف سالعالقااة س ا التحااا س واتدااتةما  ،وسالاادو الااذ اأااعلعت سااه داابكا
اإلنتاج الدولية التاسعة للشضما املتعددس اجلنسيا ض حفل التحاا س ،ااا داامة ض دفاا الناد ا
اإلنتا ية وضيسري انتشا اتستكا التكنولو واإلدا  ،اة اضفا وادا النعاا علاى أن يواكاع
اغونكتاد دعة البلدان النامية ض هودما الضامية ع وس مكانتهاا ض دالداع النيماة العاملياة،
ومو التحوا اتقتداد الض يسا الاذ وتا اه البلادان النامياة لاد اتنتنااا مان عنتااج وضداديض
الساالا اغدادااية ع أ الا ماان دلساالة النيمااة ذا قيمااة مطااافة أعلااى وضتاايت املليااد ماان الفااض
لتوليد الدخع.
 -6ممااا ينبغ ا لألونكتاااد أن يواكااع ضناادا التو يااه ملنااض السيادااا وضناادا الاادعة ع
احلكوما والنعا اخلا  ،وعقامة واسط س اتقتداد احملل ودالدع النيماة العاملياة للشاضما
املتعددس اجلنسيا .

2

GE.16-12573

TD/508

ثالثا -التكمولوجيا
 -7مااا اإلحانيااة علمااا سالاادو اماااا الااذ ضؤديااه التكنولو يااا ض زيااادس اإلنتا يااة ،ت داايما
عنتا ية العمالة ،اا يسامة ض اتستكا وضعليل النمو والناد س التنافساية ،اقال املشاامون أن يعالز
عنها ااا اإلنتا اااج
اغونكتا اااد ااثا ااا التكنولو يا ااة اإلجياسيا ااة را ااري املبادا ااضس الا اايت فكا اان أن يا ااتم
واتداتةما الاادولي  ،مااا أاامان أقداى قااد ماان اغثااض اإل اا لنشااض التكنولو يااا واخلا س التننيااة
والد ايااة الفنيااة .ممااا يُعااد اتستكااا أماضا أداداايا لتحنياامل أمااداف التنميااة املسااتدامة وقااد يسااامة،
م عوس أو  ،ض ضولياد البياناا ووسا اداتغالما .ومان املهاة عضاحاة الوكاوا ع البياناا مان
أ ع ضوفري الوأو سش ن ما مو معلوب وعظها ميفية العةو على الفض .

رابعا -تممية المشاريع
 -٨م ااا الت مي ااد عل ااى ال اادو الض يس ا لتع ااويض املش ااا يا احمللي ااة ض سن ااا قع ااا خ ااا د االية
يس ااامة ض النم ااو وعجي اااد ف ااض العم ااع ،ن اااقن املش ااامون الكيفي ااة ال اايت ينبغا ا أن يواك ااع هب ااا
اغونكت اااد ه ااوده ل اادعة عقام ااة املش ااا يا وضعلي اال ضعبئ ااة امل اوا د م اان أ ااع ضع ااويض املش ااا يا وضنوي ااا
اتقتداااد .وينبغ ا عععااا اغولويااة لاادعة البلاادان ض سنااا أنيااض دياداااضية مواضيااة لتنبااية املشااا يا
وضن اادا املس اااعدس سشا ا ن ضيس ااري اغعم اااا التحا ي ااة؛ وفك اان أن ضش اامع ض ااات ال اادعة الض يس ااية
ضشحيا وس دبع الوكاوا ع متوياع اغعمااا التحا ياة اجلديادس ،والاضسط الشابك  .ومان املهاة
أيطا العمع ما املؤدسا التعليمية جلعلها أقاضب ع احتيا اا النعاا اخلاا ووسا نيضيناة
ضعلية التكنولو يا ،ما اللميل على الفض السوقية.
 -٩وع ااالوس عل ااى ذل ااك ،ف ا ن ضيس ااري ضس ااحيع اغعم اااا التحا ي ااة ور ااري ذل ااك م اان وان ااا
احلوممة اإللكلونية يُعد أمضا ماما للمساعدس على ضعو و و اغعماا التحا ية .ومن املهة للغاية
عااض أفطااع املما دااا ض مااذا اجملاااا واإلدااادس هبااا وضنا هااا ،وذلااك عاان نيضياامل داابع منهااا
التسحيع العامل للمؤدسا  .مما فكن لألونكتاد أن يطا اغنياض السيادااضية واغدوا وضنادا
الدعة لليادس وضعليل مشامة النسا والشباب والفئا املهمشة اغخض ض اتقتداد ،اغمض الذ
فكن أن يشكع مساية مبريس ض التحوا اتقتداد املستداا .ومن الفض اغخض ضعليال ضنمياة
املشا يا اخلطضا .


والخاص
خامسا -الشراكات بين القطاعين العام
 -10أ سع املشام أن الشضاما س النعاع العاا واخلا مل ضستغع سدو س مافية.
وفكن لألونكتاد أن يستكشف ميفية اتدتفادس منها سفعالية أم سغية ودياد اغولوياا وعجيااد
سيئااة مواضيااة لألعماااا التحا يااة واتدااتةما واملشااامة ض متويااع املشااا يا اغدادااية لتحنياامل التنميااة
اتقتدادية املستدامة ،مةع اميامع اغدادية ،وذلك من خالا ليا متويع خمتلط.
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سادسا -التعاون الدولي
 -11اضفاامل املشااامون علااى احلا ااة ع التطااامن الاادويل ،والتعاااون والتنساايمل الاادولي  ،سغيااة
ضعليل اغثض اإل ا للسياداا الضامياة ع سناا الناد ا اإلنتا ياة مان أ اع ووياع اتقتداادا .
وتحظ سع املشام أن على اغمة املتحدس سدفة عامة ،ت دايما اغونكتااد ،النباض ض ميفياة
وس مشامة النعا اخلا ض العمع التعاوين مان أ اع ونيامل التنمياة املساتدامة ،وذلاك علاى
دبيع املةاا ض عنيا دضاما اغمة املتحدس ما النعا اخلا من أ ع التنمية.
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