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 مجلس التجارة والتنمية

 لجنة التجارة والتنمية

  بيئة اقتـــداد ة مواةية ىلج جميا المستوياتاجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بتعزيز  
 وةعزيز التكامل والتعاون في الميدان االقتدادي دىمًا لتنمية شاملة ومستدامة، 

 الدورة الخامسة
 2022تشرين األول/أكتوبر  27-26جنيف، 

ــنوات المعني بتعزيز بيئــة     ةقرير اجتمــاع الخبراء المتعــدد الســـــــ
لمسـتويات دىمًا لتنمية شـاملة اقتـــــــــــدـاد ة مواةية ىلج جميا ا

ومســــــتدامة، وةعزيز التكامل والتعاون في الميدان االقتدــــــادي  
 ىن دورةه الخامسة

 2022تشرين األول/أكتوبر   27و 26المعقودة في قصر األمم بجنيف، يومي   
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 مقدمة  

ديال مواتيال ُعقدت الدورة الخامسةةال تجتماا الخاراا المتعدد السةةنوات المعني يتعبيب ياقال اقتةةةةةةةةةةةةةةةةصةةا 
في   على جميع المسةةتويات دعمال لتنميال مةةاملال ومسةةتدامال، وتعبيب التاامع والتعاول في المادال اتقتصةةاد 

 .2022مباط/فاراير  27و 26قصر األمم بجنيف، يومي 

 موجز الرئاسة -أوالً  

 قرارات إقليمية من أجل ةنمية مستدامة وشاملة للجميا  

 من جدول األعمال( 3)الاند  

 آفاق التنمية في ىالم متددع: االضطرابات العالمية والحلول اإلقليمية -1 

  مةةدد مدير مةةابال العولمال واتةةتراتيجيات التنميال، في يياتت اتفتتاىي، على الدور التاريخي لدوتاتاد -1
تصةنيع،  في إضةااا منوور إتمايي على مسةةلال التاتع القليمي، ت تةيما ما يتعلن منبا بالتحول البي لي وال

 وقّدم دراتةةال اتةةتقصةةاييال تاريخيال عن عمليات التاامع القليمي في جميع أتحاا العالم. ومةةدد على ات ت فات 
مقارتال بالترتابات السةةابقال، بما في كلا البابع ال الرييسةةيال في السةةياذ الُ  ُتتفخُ ايت الترتابات القليميال ىالي 

ركتت المحدودة والمقافدة في الماضةةي. واضةةافال إلى كلا، تةةل   مقارتال بح ال،المتنقع والبلان لرأس المال ىالي 
مدير الشابال الضوا على أوجت ضعف الالدال الناميال أمام الصدمات الخارجيال، التي أصبحت واضحال منُ 

، والتي اتاشةةةات كُلا تتيجال الجايحال والحري في أوكراتيا، 2008/2009األزمال الماليال العالميال في عامي  
ت النقديال في بعض الالدال المتقدمال النمو في األمةةةبر األ ارة. فقد أ رت  ُل الصةةةدمات  وتشةةةديد السةةةياتةةةا

بشةةةةةة ع تةةةةةةلاي على التقدم المحرز تحو تحقان األ داي التماييال في الالدال الناميال، وتجّدد ات تمام، في  ُا 
 دو األطر المتعددة األطراي للتحديات كات الصةلال، في وقت تا   محتم ل   السةياذ، بالترتابات القليميال يوصةابا ى ل 

 غار مناتبال. وتوم الدعم الحاليال تا ل 

وتةلف فرين المتحاورين في الجلسةةةةال غار الرتةةةةميال األولى من يروايسةةةةور من جامعال كا  تاول،   -2
جنوي أفريقيا؛ ورييسةةةةةةةال فرا تةةةةةةةياتةةةةةةةات اتقتصةةةةةةةاد الالي والتنميال، مةةةةةةةابال العولمال واتةةةةةةةتراتيجيات التنميال، 

 مومال للدراتات المتقدمال بمعبد الجامعال األوروبيال، فلورتسا بإيباليا.مركب روبرت   ومدير

وتاقش المتحاور األول الايفيال التي تسةةةةتبيع يبا منبقال التجارة الحرة القاريال األفريقيال أل تسةةةةاعد على  - 3
ما يان يلدال تعبيب التات ت القليميال الموجبال تحو التنميال والصةةةةةةمود أمام تمار المنا ، إلى جات  التعاول اي 

،  الجنوي والتوصع إلى اتااذ ياقي عالمي جديد. وعلى الرغم من أل ىصال أفريقيا من اتبعا ات غازات الدفاقال أقع 
من أمةد ث ار تمار المنا ، وأتةبمت األىداا المتصةلال يتمار المنا  في تااقم أزمال التنميال  ال إت أتبا مةبدت بعضة 

ر على أ ميال وجود مسةةار إتمايي يسةةتبيع الصةةمود أمام تمار المنا ،  في أفريقيا. وفي  ُا السةةياذ، مةةدد المتحاو 
يجمع يان المسةةا مات واتتةةتراتيجيات الراميال إلى التخفيف من ث ار تمار المنا  والقدرة على التايف والصةةمود.  
ت  والى جات  إدماج  ُل العناصةةةةةةةر في اتةةةةةةةتراتيجيات التنميال الوطنيال، تةةةةةةةل  المتحاور الضةةةةةةةوا على دور الباقا 

تحو مسةةةةةةةةارات تسةةةةةةةةتبيع  ال  القليميال مثع اتتحاد األفريقي ومنبقال التجارة الحرة القاريال األفريقيال في المضةةةةةةةةي قدم 
الصةةمود أمام تمار المنا ، وكلا يتعميم التخفيف من ث ار تمار المنا  والتايف معت ضةةمن اتةةتراتيجيات التنميال  

تنميال والصةةةةمود أمام تمار المنا  تعبيبس متتةةةةسةةةةات تمويع  القليميال. وتقتضةةةةي التات ت القليميال الموجبال تحو ال 
إلى  الحاجال  التنميال القليميال في أفريقيا وتعويم التعاول ايما يان يلدال الجنوي. وفي الختام، مدد المتحاور على  

منتديات متخصةصةال ُتعنى بقضةايا تمار المنا ، ألتت ت يم ن ىع  ُل القضةايا ببريقال مجبأة في المنتديات 
 ا نال، وألتبا تتبل  إجراا مااوضات من منوور إتاىال المنافع العامال على الصعاد العالمي.الر 
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  وتىوت المتحاورة الثاتيال القضةةةايا الرييسةةةيال الرا نال المتعلقال بمسةةةةلال التاامع والتعاول اتقتصةةةاديان، -4
على الصةةةةةةمود أمام اتةةةةةةتمرار األزمات وتبامنبا ال  بما في كلا ما إكا كال النوام المتعدد األطراي القايم قادر 
سةةةبم في قدرة اتقتصةةةاد العالمي على الصةةةمود،  وتبايد تعقاداتبا؛ وما إكا كال بإم ال التاامع القليمي أل ي 

لبُا المسةةةةعى؛ وما إكا كال التوجت الحالي  ال والدور الخاص الُ  يم ن أل تضةةةةبلع بت الالدال الناميال تحقيق
تحو التاتع القليمي تةةةةةياضةةةةةي إلى مسةةةةةتويات أعلى من التصةةةةةدا العالمي. وفي الختام، تاقشةةةةةت المتحاورة  

،  ُيعبى في أغل  األىيال إلى هي ع النوام المالي العالمي. وما زال  ُا البي ع التصةةةةةةةةةدا البي لي الحالي، الُ   
على اتقتصةةةةةادات الناميال ال وتقاعس بعض الح ومات المتقدمال النمو عن معالجال أ رل على النمو، يت رال تةةةةةلب 

 المبادئ المعلنال للمتتسات المتعددة األطراي.  ويقوضال 

  المسةةةةةةتاادة من عمليال التاامع األوروبي على مدى العقود القلالال واتةةةةةةتشةةةةةةبد المتحاور الثال  بالدروس   -5
الماضةةةةةةةيال ايما يتعلن باحفاذ الحاليال للتاامع التجار  في السةةةةةةةياقات القليميال الرتةةةةةةةميال في مناطن أ رى.  
وعرض المتحاور بالتاصةةةةةةةاع التحديات التي تواجت إتشةةةةةةةاا هياكع إقليميال أتسةةةةةةة  لدارة مختلف المصةةةةةةةال  

ي الالدال الناميال. وتىظ الدروس الرييسةةيال التاليال المسةةتاادة من التجربال األوروبيالت اتةةتيعاي  ف  والحسةةاتةةيات
الخيار ال التوترات األتةةةةةاتةةةةةيال يان أمةةةةة ال التاامع الوطنيال والدوليال؛ والقرار بةل التاامع القليمي ليس دايم

لترتابات الحوكمال؛ والقرار بحدود   لما يترت  عليت من ث ار على الديناميات السةةياتةةيالال  األول أل  يلد، تور 
الحجم الُ  يم ن أل تة ُل مجموعال إقليميال بشةةةةةةةةةة ع مسةةةةةةةةةةتدام؛ واتةةةةةةةةةةتيعاي أل المناطن والتوترات دا لبا 

بمرور الوقةةت؛ والقرار بةةةل التحةةد  األكار ت يتعلن بةةالقواعةةد المبّبقةةال لتنويم ال  توةةع على ىةةالبةةا دايمةة  ت
و السةةةةةياتةةةةةات النقديال، يع يتعلن بإجرااات وضةةةةةع القواعد واتااك ا التجارة أو التمويع أو أتةةةةةعار الصةةةةةري أ

 وايجاد ىلول للخ فات.

وأ نةةاا المنةةاقشةةةةةةةةةةةةةةةال التي تلةةت كلةةا، ككر أىةةد المنةةدوبان أل أكار الصةةةةةةةةةةةةةةعوبةةات لتحقان التنميةةال  -6
بسةةةياقات  اتقتصةةةاديال في الالدال الناميال ُيعبى إلى ىد كاار إلى ا ت ي تةةةياقات الالدال في أفريقيا مقارتال  

الالدال المتقدمال النمو، ألل الالدال الناميال ت تملا بعد مسةةةةتويات رأس المال ال زمال للاناا على المصةةةةال  
اتقتصةةةةةةةاديال التي يم ن أل تصةةةةةةةب  تقاطس التقاا للتاامع القليمي؛ وأل للالدال في أفريقيا مبايا اتةةةةةةةتراتيجيال  

ا اتتتقةال واتلتبامةات التي تمف يتعلن بةاتتتقةال األ ضةةةةةةةةةةةةةةر، لان الاجوة الموجود ايمةا ة يان الحةاجةال إلى  ُة
التعبد يبا ولم تحترمبا اتقتصةةةةةةادات المتقدمال النمو للمسةةةةةةاعدة على تمويلت تشةةةةةة ع عقبال كاارة أمام تحقان 
التحوتت ال زمال؛ وأل توىاد التدايار الااقيال قد يصةةةب  عقبال أمام األ داي التماييال في الالدال الناميال ألل 

إلى عمليات تصةنيع ت تاضةي إلى تبايد التلوا، على   ي عمليات التصةنيع السةابقال؛  ال الالدال تحتاج ىالي  ُل 
  . وتسةةةةةةةةةاال عن الايفيال التي يم ن يبا لمنبقال أفريقيا أل تتعاول للتصةةةةةةةةةد  للتحديات المتصةةةةةةةةةلال يتمار المنا 

 يال في تياذ تمار المنا ، وتساال وتىظ مندوي ث ر الحاجال إلى تحقان تحوتت ماملال في اتقتصادات النام 
  عن الايفيال التي يم ن يبا للترتابات القليميال أل تساعد الالدال على تحقان  ُل التحوتت. وتىظ أىد المندوبان 
  اعتماد العديد من الالدال الناميال على الدعم المتعدد األطراي في تةةياذ يتسةةم يتعدد األزمات، وطل  توضةةيحات 

وبشةةةةةةةل الخيارات المتاىال للالدال الناميال لتمويع تبلعاتبا التماييال.  ال الدعم مسةةةةةةتدام  بشةةةةةةةل ما إكا كال  ُا
ما تادو متعارضال مع قواعد منومال  ال وأيرز مندوي ث ر أل الجبود الراميال إلى تحقان التاامع القليمي كثار 

الالدال األفريقيال   التجارة العالميال، وطل  في  ُا السةةةةياذ توضةةةةيحات بشةةةةةل المجاتت التي ينبمي أل تركب
جبود ا علابا. وأيرز أىد المتحاورين ضةةةةةةرورة أل تضةةةةةةع الالدال الناميال التصةةةةةةنيعس في صةةةةةةميم اتتقالبا إلى 
اقتصةةةةةةةةةةةةةةاد  فيض الاربول، وأل بةالم ةال التملة  على العقبةات، مثةع القةدرة المحةدودة لبعض الالةدال على 

  عن طرين التعةةاول عار الحةةدود؛   تمويةةع اتتةةةةةةةةةةةةةةتثمةةارات ال زمةةال وصةةةةةةةةةةةةةةمر ىجم بعض الالةةدال، وكلةةا 
إلى يناا تةةةة تةةةةع ييمال إقليميال في القباا الصةةةةناعي لتيسةةةةار تنويع اتقتصةةةةادات وزيادة قدراتبا   والحاجال 

 التتةةاجيةةال؛ وىةةاجةةال أفريقيةةا إلى إتشةةةةةةةةةةةةةةةاا  اقةةات إقليميةةال لتمويةةع التنميةةال عن طرين الجمع يان موارد ةةا. 
 ت ثليات التمويع القليميال لجعع الترتابات القليميال فعالال؛ األماتال على الدور الحاتةةةم الُ  تضةةةبلع ب  ومةةةددت 
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ما تاول غار ال  وأل بعض الشةةةروط غالب  ال،وعلى أل الحصةةةول على التمويع المتعدد األطراي مشةةةروط ىالي 
ر على الصةعاد الدولي عنصةر   م يمال في ىالال العديد من الالدال في أفريقيا؛ وعلى أل التمويع العام الميسةّ

اعدة الالدال الناميال على تلايال اىتياجاتبا التمويليال، إلى جات  تخفيف ع ا الديول والمايبا  ىاتةةم في مسةة 
   بةالنسةةةةةةةةةةةةةةبةال للالةدال المثقلةال بةالةديول؛ وأل أىةد الخيةارات المم نةال ي من في إتةاىةال الالةدال المتقةدمةال النمو تموي ل 

تىظ أىةد المتحةاورين أل    يعوض للالةدال النةاميةال عن اتخاةاض اتةةةةةةةةةةةةةةتخةدام موارد الاربول. وفي الختةام، 
  البيادات في المسةةةاعدة التماييال الرتةةةميال واعادة تخصةةةيس ىقوذ السةةةح  الخاصةةةال عنصةةةرال محتم ل 
  امال لبيادة  يارات التمويع المتاىال للالدال الناميال، وأيرز األ ميال المتبايدة للتعاول يان يلدال الجنوي.

 المستدامةالتكامل التجاري اإلقليمي ألغراض التنمية  -2 

تةلف فرين المتحاورين في الجلسةةةةةال غار الرتةةةةةميال الثاتيال من مديرة دايرة تنميال التاامع، اللجنال   -7
  اتقتصةاديال للمنبقال األوروبيال احتةاويال؛ ومو ف أقدم للشةتول اتقتصةاديال بارا التعاول والتاامع اتقتصةاديان

ال؛ و اارة اقتصةاديال بمركب الدراتةات اتتةتب  يال  يان الالدال الناميال، مةابال العولمال واتةتراتيجيات التنمي
والمعلومات الدوليال، فرتسةةةةا؛ ورييس دايرة الشةةةةتول اتقتصةةةةاديال بارا تةةةةياتةةةةات اتقتصةةةةاد الالي والتنميال، 

 مابال العولمال واتتراتيجيات التنميال. 

وروبيال وعرضةةةت المتحاورة األولى تجربال التاامع اتقتصةةةاد  في اتتحاد اتقتصةةةاد  للمنبقال األ -8
احتةةةةاويال والدروس المسةةةةتاادة. ومن يان  ُل الدروس، تةةةةلبت المتحاورة الضةةةةوا على الارص التي تتيحبا 

، التي 2008/2009األزمةات لمواصةةةةةةةةةةةةةةلةال جبود التاةامةع، مثةع مةا ىةدا في أعقةاي األزمةال المةاليةال العةالميةال  
األزمال الناجمال عن الجايحال عن كاتت بمثابال ىافب لعمليال التاامع في اتتحاد. وبالبريقال تاسةةةةةبا، أتةةةةةارت  

يُل جبود مشةةتركال في اتتحاد للتمل  على الصةةعوبات التي واجبتبا الالدال األعضةةاا. ومةةددت المتحاورة  
على أ ميال تعاول اتتحاد مع الشةةةركاا الدولاان والراببات الدوليال، وتبادل أفضةةةع الممارتةةةات والخارات في  

متحاورة الضةةوا على الع قال المبامةةرة يان التاامع وتحقان أ داي العمليات الاوميال. وفي الختام، تةةلبت ال
 في التقدم تحو تحقان  ُل األ داي.ال أتاتي ال التنميال المستدامال، ىا  ُيعد تعمان التعاول أمر 

وتاقش المتحاور الثاتي التحديات المتعددة التي تواجببا يلدال الجنوي والبريقال المم نال للمضةةةةي   -9
التعةةاول ايمةةا يانبةةا. وككر المتحةةاور أل الالةةدال النةةاميةةال تواجةةت تحةةديةةات كثارة، من ىاة   ايمةةا يتعلن بةة ال  قةةدمةة 

،  اىتياجاتبا من الباقال، وارتااا تااليف المايشةةةةةةةةال، وتبايد اتعدام أمنبا المُايي، وتعقادات الجمراايال السةةةةةةةةياتةةةةةةةةيال 
.  كثر عرضةةةةةةةةةةال ألزمال تمار المنا  وأ باا ديوتبا، والقاود الماليال المتبايدة، و ي تحديات جعلت يلدال الجنوي أ 

وفي  ُا السةةةةةةةةةةةياذ، قدم المتحاور مقترىات بشةةةةةةةةةةةةل الايفيال التي يم ن يبا للالدال الناميال أل تتعافى وتاني  
اقتصادات قادرة على الصمود، بما في كلا الحاجال إلى القيام بما يليت زيادة التمويع دا ع يلدال الجنوي، 

مصةةةةاري التنميال القليميال دورال مركبيال أكار في  ُا الصةةةةدد؛ واعادة مع التركاب على الحاجال إلى أل تتد  
 النور في السياتات التجاريال والصنا يال؛ وتعبيب ت تع القيمال القليميال.

  وعرضةةةةةت المتحاورة الثالثال بالتاصةةةةةاع عمليات البي لال القليميال للتجارة في تةةةةةياذ التصةةةةةدا الجمرافي  -10
على العمليال التاريخيال غار المتاافقال للعولمال التي تركبت على أوروبا  السةةةياتةةةي للعولمال. وتةةةلبت الضةةةوا 

  وأمري ا الشةةةةةماليال، وتحولت ايما بعد باتضةةةةةمام الصةةةةةان إلى منومال التجارة العالميال، وما أعق  كلا من تصةةةةةدا 
والتتاج  مارط لعمليات التتاج. وفي  ُا الصةةةدد، مةةةددت المتحاورة على زيادة وزل الالدال الناميال في التجارة  

 في السنوات األ ارة.  العالماان 

تقودل يلدال الجنوي يم ن أل يسةةةةةةم  للالدال الناميال بالتمل    يدي ل ال  وتاقش المتحاور الرابع مسةةةةةةار  -11
 إلى الخارات الم تسةةةةةةةةةبال من العقدين الماضةةةةةةةةةاان، ال على المةزذ اتقتصةةةةةةةةةاد  العالمي الحالي. واتةةةةةةةةةتناد 

ع يان يلدال الشةةمال وبان يلدال الجنوي وبان أغل  الالدال الناميال، اتسةةعت   لبما الاجوة في الد  اللُين
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مجديال تمّ ن  ُل الالدال  مةةدد المتحاور على أل أتموكج العولمال السةةايد، القايم على التمويع، لم يقدم ىلوتل 
ل   جبةد من تحقان التنميةال. فقةد ُأىرز بعض التقةدم ايمةا يتعلن بةالتعةاول يان يلةدال الجنوي، لان ينبمي يُة

ىاتةم أكار لتعمان  ُا التعاول بحا  تصةب   ُل الالدال قادرة على التعامع مع الالدال المتقدمال النمو من 
  موقع قوة. وقّدم المتحاور تااصةةاع مجموعال من المقترىات في  ُا الصةةدد، بما فابا ما يتعلن يتعبيب وتوتةةيع

  ال إىياا تعدديال األطراي من منوور المصةةةةةال تباذ اتتااقات يان يلدال الجنوي وممارتةةةةةال تة ار إيجايي ب ي 
الجما يال لالدال الجنوي. وفي الختام، ككر المتحاور أل بالم ال تش اع مستقاع مختلف لان كلا يتبل   

 إجرااات جريقال في مجال السياتات العامال لعباا األولويال للتنميال واتتتدامال الااقيال.

المندوبان الضةةةوا على القاود الماليال ومشةةةاكع الديول  و  ل المناقشةةةال التي تلت كلا، تةةةل  أىد -12
ال وأوجت القصةةةةةةور في الانى التحتيال التي يعاتابا العديد من الالدال الناميال، وطل  في  ُا الصةةةةةةدد توضةةةةةةيح
بشةةةةةةةةةةل كيفيال زيادة التمويع عن طرين التعاول يان يلدال الجنوي. وطل  مندوي ث ر أمثلال على التجاري 

مجال تبوير التانولوجيات النوياال التي من مةةةةتبا أل تسةةةترمةةةد يبا الالدال الناميال وأفضةةةع الممارتةةةات في 
في جبود ا كات الصةةةةةةةلال. وايما يتعلن بالتقاطع والتضةةةةةةةاري المحتمع يان الحاجال إلى تاامع إقليمي أعمن 

ال ن توضيحيان اتقتصادات الناميال وبان تبايد مخاطر تمار المنا  كات الصلال بالتجارة، طل  أىد المندوبا 
بشةةةةةل دور الصةةةة ود المتعددة األطراي مثع اتااذ السةةةةلع الااقيال في المااوضةةةةات الجاريال في إطار منومال  
التجارة العالميال. وتةةةةةةةةةل  أىد المتحاورين الضةةةةةةةةةوا على دور مصةةةةةةةةةاري التنميال القليميال في توفار التمويع 

وتضةةةةةع تدايار اتةةةةةتجابالل  القروضللالدال الناميال؛ ومةةةةةدد على ضةةةةةرورة أل تقدم  ُل المصةةةةةاري المبيد من 
لحاتت البوارئ وتقدم الدعم المالي للمشةةةةةةةةةةاريع التقنيال؛ وأوضةةةةةةةةةة  أل التعاول يان يلدال الجنوي ينبمي أل 
ي ّمع التعاول يان يلدال الشةةمال وبلدال الجنوي ت أل يحع محلت. ومةةّدد متحاور ث ر على أتت أصةةب  من 

قتصةةةةةةةةاد العالمي وزيادة مسةةةةةةةةتويات التراب  المالي والتجار  األ ميال بم ال في  ع البابع المتشةةةةةةةةابا ل  
إمةةةةةةةةةةةةةراد الالدال المتقدمال النمو والمراكب الماليال الرييسةةةةةةةةةةةةةيال في عمليال إعادة النور في البي ع   والتانولوجي 

المالي الدولي الحالي، ت تةةةةةةةةةيما ايما يتعلن يوضةةةةةةةةةع  بال مح مال لعادة هي لال الديول للجميع، وتنقي   
 ليال لعادة هي لال الديول؛ غار أتت ت يم ن تحقان  ُا األمر ما لم تجمع يلدال الجنوي  الجرااات الشةةةة 

في معالجال  ُل المسةةةةةةةةايع. وايما يتعلن بةفضةةةةةةةةع الممارتةةةةةةةةات في مجال تبوير   قوا ا وتتضةةةةةةةةافر جبوُد ا 
  ألمم المتحدةالتانولوجيات النوياال، أمةةةةار أىد المتحاورين إلى المنصةةةةات القايمال، بما في كلا يرتام  م ت  ا 

للتعاول ايما يان يلدال الجنوي، لتبادل الخارات والمشةةةاريع والتد  ت السةةةياتةةةاتيال في مجال يناا الصةةةمود 
أمةام الحوادا المتصةةةةةةةةةةةةةةلةال يتمار المنةا ، وبرتةام  األوتاتةاد لتبةادل الخارات يان يلةدال الجنوي في مجةاتت  

عن القدرة على تحمع ع ا الديول، و ي   فضةةةة ل  التمويع الالي  والتجارة والصةةةةناعال والسةةةةياتةةةةات الرقميال،
مجاتت تتتوتع لتشمع السياتات المتعلقال بالمنا ؛ وأمار إلى أل من مةل مصاري التانولوجيا الخضراا  

بمثابال منصةةةةةةةات لتبادل المعاري ُتمّ ن الالدال الناميال من إيراز أ ميال ال  الماتوىال المصةةةةةةةدر أل تاول أيضةةةةةةة 
م زيادة تدفقات تقع التانولوجيا الخضراا في يلدال الجنوي. وايما يتعلن يدور التانولوجيات النوياال، ومن   

الصةةةةةة ود المتعددة األطراي، ككر أىد المتحاورين أل تحرير تعرياات تةةةةةةلع ياقيال بعانبا يم ن أل ياضةةةةةةي  
يال لبُل إلى  سةةةاير كاارة في إيرادات التعرياات الجمركيال للالدال الناميال التي ُتصةةةّنف يلداتا مسةةةتوردة صةةةاا

السةلع؛ وتىظ المناقشةات الدايرة بشةةل مسةةلال تحرير الخدمات الااقيال التي من مةةتبا أل تاضةي إلى تقليس 
الحاب التنويمي المتةةال للالةةدال النةةاميةةال؛ ومةةةةةةةةةةةةةةةّدد على األ ميةةال التي تولابةةا الالةةدال النةةاميةةال لتيسةةةةةةةةةةةةةةار تقةةع 

ال وككر أل المقترىات قاد المناقشةةةةةةةةةةةال ىالي التانولوجيا الخضةةةةةةةةةةةراا، وىصةةةةةةةةةةةولبا على التمويع وبناا قدراتبا؛  
من كلا على تحرير التجارة في السةةةةةةلع والخدمات، و و ما قد يت ر   تتناول  ُل المسةةةةةةايع، يع تركب يدتل  ت
 على مصال  معوم الالدال الناميال.ال تلب 
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 الشركات العالمية واالستثمار والتنمية اإلقليمية -3 

ار الرتةةميال الثالثال من أتةةتاك في السةةياتةةات الدوليال بجامعال تةلف فرين المتحاورين في الجلسةةال غ -13
لندل؛ وأتةةةتاكة قاتول الضةةةراي  بجامعال يريتوريا؛ ورييسةةةال فرا تةةةياتةةةات اتقتصةةةاد الالي والتنميال   -  تةةةاتي

 بشابال العولمال واتتراتيجيات التنميال.

 ال، وتىظ أل المراجحال وعرض المتحاور األول بالتاصةةاع البحوا التي ُأجريت بشةةةل المراجحال التجاري  -14
إلى الحد من يبضةةةةةال القواتان المحليال. وككر المتحاور أل المراجحال التجاريال ركبت ال القضةةةةةاييال ترمي عموم

في المال  على التبري الضةةرياي في الماضةةي، لانبا ُتسةةتخدم في الوقت الحاضةةر في أمور تتعلن بالعديد  
ا. واضةافال إلى كلا، ما زال عدد المتتةسةات المتعددة من القواعد األ رى، مثع تقارير الشةركات ومسةتولياتب

في المايال من   49و  في المايال من النات  30ومع كلا فإل  ُل المتتةسةات تمثع   ال؛تسةاي ال الجنسةيات محدود
في المايال من التجارة    60و 30الصةةةةةةةةةةادرات؛ وع وة على كلا، تتراول تسةةةةةةةةةةبال التجارة يان الشةةةةةةةةةةركات يان  

لمراجحال بسةةةةبولال علابا. وككر المتحاور أل المتتةةةةسةةةةات المتعددة الجنسةةةةيات غار العالميال، ويم ن تباان ا
موجودة في ىد كاتبا؛ فالشةةركال باألىرى  ي كيال قاتوتي لت ىن العمع في إطار توام قاتوتي، والمتتةةسةةال  
المتعددة الجنسةةةةيات مةةةةب ال  من الشةةةةركات المناصةةةةلال دول تعريف قاتوتي. وقد تحولت  ُل المتتةةةةسةةةةات إلى 

ت ألتةةةةباي عمليال في أعقاي قرار صةةةةدر في الوتيات المتحدة األمري يال في تسةةةةعانيات القرل التاتةةةةع مةةةةب ا
عشةر أجاز للشةركات امت د أتةبم في مةركات أ رى، وتىظ المتحاور أل المحاكم والباقات التنويميال في  

ا أعبى الشةةةةركات "تةةةةراي" قاتوتي عن كياتات تجاريال مناصةةةةلال، و و م الوقت الرا ن تحتاظ لبُا السةةةةا  ي 
المتعددة الجنسةةةةةةةةةةةيات مابة مقارتال بالشةةةةةةةةةةةركات األ رى ايما يتعلن بالضةةةةةةةةةةةراي  وغار ا من القواعد الوطنيال. 

ممت  ُل المتتةةسةةات أيضةة  يمان، و و ما غافر التصةةميم القاتوتي ل تةةتثمار  ال  وصةةُ على مةة ع وتةةباا وقسسةة 
أل يسةةةلا و وتيال قضةةةاييال "ضةةةاياال"،  في م ك ضةةةرياي أال  ما ي ول موجودال  ىا  يم ن للوتةةةي ، الُ  غالب 

طرين المراجحال ل لتااي على قواعد الالد األم أو الالد المضةيف. وعلى النقيض من كلا، ُيسةتخدم القسةيم في  
المال  للتبري من القواعد المتعلقال بعتبات الملايال، ألتت يمّ ن المتتةةةةةسةةةةةال من السةةةةةيبرة على كيال تجار  من 

لختام، مةةةةةةةةةدد المتحاور على أل اح ار المترتبال على المراجحال التجاريال في    ل عدة مةةةةةةةةةركات فر يال. وفي ا 
مجال السياتات العامال ث ار  كاارة ببريقتان  مات أل اتتخدام المراجحال ينشئ تااوتات في التوزيع يان التتاج 

اتقتصةةةةةةاد الالي   عن المخاطر واتلتبامات؛ وأل قرااة يياتات التجارة واتتةةةةةةتثمار في   والتجارة والثروة، فضةةةةةة ل 
 تع س ت ع  الشركات يبا، و و ما يتبل  اتتامالبا يتحلا ت عن هياكع الشركات. 

وتةةةلبت المتحاورة الثاتيال الضةةةوا على المراجحال التجاريال المتصةةةلال بالضةةةراي  في أفريقيا، وعلى  -15
بُل التحوي ت تحدا  تآكع الوعاا الضةةرياي وتقع األربال جراا النقع غار المبامةةر لدصةةول إلى الخارج. ف

عندما ُتحّول أصةةةةةول الشةةةةةركات إلى كيال ث ر في وتيال قضةةةةةاييال أ رى، وت تسةةةةةتبيع تةةةةةلبات يلد القامال  
فرض ضةةةريبال على أربال رأس مالبا بسةةةا  وجود  مرات في قاتوتبا التنويمي. واضةةةافال إلى كلا، عادة ما 

ذ التعدين واألصةةةةةةةول في قباعي النا  تحدا  ُل التحوي ت تتيجال ييع أتةةةةةةةبم الشةةةةةةةركات والعقارات وىقو 
والماز أو اتتصةةةةاتت السةةةةلايال وال تةةةةلايال. وقدمت المتحاورة تااصةةةةاع دراتةةةةات ىاتت إفراديال ُأجريت في  
أفريقيا وتىوت أل التحوي ت غار المبامةةةةةةةرة في الخارج أتةةةةةةةارت عن  سةةةةةةةاير ضةةةةةةةريايال كاارة في الالدال 

نموكجان لارض وأوصت ي   2016عاول بشةل الضراي  في عام  الناميال؛ وفي  ُا الصدد، ُأطلقت منصال الت 
أل أى ام محاربال التبري ال ضراي  على أربال رأس المال للتصد  لبُل التحوي ت. وأيرزت المتحاورة أيض

الضةةرياي، التي ُوضةةعت في تةةياذ مشةةروا تآكع الوعاا الضةةرياي وتقع األربال على الصةةعاد العالمي الُ  
، أى ةام  تمثةع  بوة إلى األمةام،  20  والتنميةال في الماةدال اتقتصةةةةةةةةةةةةةةاد  ومجموعةال التقودل منومةال التعةاول  

أل تحديات كثارة ما زالت قايمال. وككرت المتحاورة أل من المم ن تيسار الاشف عن التبري الضرياي  ولو
عن طرين تةةةةةةةةن تشةةةةةةةةريعات إي ل  اصةةةةةةةةال ب ع يلد على ىدة وتبادل المعلومات؛ وأل من المم ن تيسةةةةةةةةار  
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اع اليرادات الضةةةةةةريايال على أربال رأس المال عن طرين اقتباا الضةةةةةةراي  على الصةةةةةةعاد المحلي  تحصةةةةةة 
تآكع  عن طرين تقديم المساعدة على تحصاع  ُل الضراي . وفي الختام، تىوت المتحاورة أل مشروا  أو

؛ د من المخاطر على مقاربال  ايتال ت تمّ ن من التصةةةةةةةةةةةةد  للعدي ال الوعاا الضةةةةةةةةةةةةرياي وتقع األربال ما زال قايم 
لم افحال  ال على الرغم من إىراز بعض التقدم، لم يتضةةةمن العديد من اتااقات اتزدواج الضةةةرياي أى ام وأتت

على المعا دات يقتضي امت د القدرة والناوك، و ما عنصرال تاتقر ال التبري الضرياي؛ وأل التااوض مجدد
 إلابما الالدال الناميال في الاثار من األىيال.

قشةةت المتحاورة الثالثال الحاجال إلى وضةةع مقاربال توميال لابم مخاطر المراجحال التجاريال في السةةياذ وتا  - 16
السةةةةةةةياتةةةةةةةي للتاامع القليمي، وككرت أل البحوا اتقتصةةةةةةةاديال تحتاج إلى زيادة التركاب على المراجحال التجاريال  

إلى أقصةةةةى ىد ضةةةةمن أ داي   وهياكلبا. فالمتتةةةةسةةةةات المتعددة الجنسةةةةيات ترمي إلى النبوض يبياكع مةةةةركاتبا 
ل البيةاكةع معقةدة وتولةّد  (،  مختلاةال )مثةع التقلاةع إلى أدتى ىةد من الضةةةةةةةةةةةةةراية  وغار ةا من اتلتبامةات  ومن  م، فبُة

ىاتت مةةةةةةاكة في يياتات اتقتصةةةةةةاد الالي. وتىوت المتحاورة أل البحوا ينبمي أل تماب يان الاروا التشةةةةةةماليال  
التي يقتصةةةر غرضةةةبا على ملايال األصةةةول؛ فاألولى تاصةةة  عن   وعبا للمتتةةةسةةةات المتعددة الجنسةةةيات وبان فر 

تاصة  إت عن يياتات الماباتيال، ويم ن   يياتات اليرادات، و و ما يع س النشةاط اتقتصةاد  الحقيقي، والثاتيال ت 
كات  في المايال من الشةةةةةةر   30من  م اعتبار ا اتةةةةةةتثمارات "و ميال". واتةةةةةةتشةةةةةةبدت المتحاورة بةدلال تجريايال تاان أل 

متتةسةال رايدة متعددة الجنسةيات في يلدال الجنوي مةركات  يقتصةر غرضةبا على ملايال األصةول،   100  الار يال ل 
  مع ما يترت  على كلا من ث ار على السةياتةات. ولبُا السةا ، ت ي اي التمااب يان اتةتثمار الحافوال واتتةتثمار 

ال ات اتتةةتثمار األجناي المبامةةر، وينبمي أيضةة األجناي المبامةةر. وينبمي أل ُتجرى إصةة ىات لتحسةةان إىصةةايي 
أل ترّكب تدايار مسةةةةةةاالال الشةةةةةةركات على  ُل الشةةةةةةركات الار يال. وفي  ُا الصةةةةةةدد، ككرت المتحاورة أل اتتحاد  
األوروبي  و أول مجموعال إقليميال تنور في إلبام الشةةةركات المتعددة الجنسةةةيات على إتاىال تااصةةةاع عن فروعبا  

  و ما من مةتت أل ييسر تن تشريعات واتخاك إجرااات عامال "بعادة النور". في تج ت الشركات، و 

وأ ناا المناقشةال التي تلت كلا، اتةتاسةر أىد المندوبان عن الارذ يان الوتةباا والقسةيمان، وث ار كلا   - 17
لارص.  على الالدال الناميال، وكيف يسةةةةةتبيع األوتاتاد أل يسةةةةةاعد  ُل الالدال على ضةةةةةمال أجواا تتي  تاافت ا 

ومدد أىد المتحاورين على أل الح ومات ت تحتاج إلى النور في ىجم اتتتثمار األجناي المبامر الُ  تتلقال  
في هي لت، ألل  ُا التحلاع وىدل الاااع بمسةاعدتبا على التااوض بشةةل مةروط تااع  ال  فحسة ، يع النور أيضة 

فتقار إلى الخارة المحليال يعني أل الحاجال تدعو إلى  تولاد القيمال وتسةةةجالبا دا ع وتياتبا القضةةةاييال؛ غار أل ات 
تعمع منتدىل لتعبيب التعاول    ، إتشةةةةةاا متتةةةةةسةةةةةال أكار لبا تمثاع  واتةةةةةع النباذ، ضةةةةةمن إطار األمم المتحدة مث ل 

بشةل  ُل المسايع. وقّدم متحاور ث ر أمثلال على ث ر الممارتات الجادة يان الح ومات في أفريقيا. ومدد أىد  
ن على أل قدرة األوتاتاد الحاليال على تقديم المسةةةةةاعدة محدودة، لان من مةةةةةةل  ُل المبمال أل تتبور  المتحاوري 

  يناا على طلبات الدول األعضةةةاا. وارتةى أىد األكاديماان أتت ت ينبمي النور في اتتةةةتثمارات المتعلقال بالتجارة 
(،  يال )ىجم اتتةةةتثمارات الدا لال والخارجال النور فابا من زاويال كم ال  من الناىيال النقديال فحسةةة ، يع ينبمي أيضةةة 

ل المقةةةاربةةةات تتبلةةة  جبةةةد  أكار. واتان عةةةدد قلاةةةع من الخاراا على أل جميع  ال  تجريايةةة ال  على الرغم من أل  ةةُة
في أفريقيا تشةةةةبد تاسةةةةبا  ُل  ال  القباعات غار محصةةةةنال ضةةةةد المراجحات التجاريال، وأل أكثر اتقتصةةةةادات تقدم 

من األماتال بشةةةل تآكع الوعاا الضةةرياي وتقع األربال، مةةدد أىد المتحاورين  على اتةةتاسةةارات  ال  المراجحات. ورد 
على ضةةةةةرورة تنويم المناقشةةةةةات باأل ُ بمقاربال أوتةةةةةع، أ  مناقشةةةةةال الممتلاات غار الماديال، التي ُتعتار أوتةةةةةع  

ا والبند،  مقارتال باتقتصةةةةةةةةاد الرقمي. وتىظ متحاور ث ر أل بعض الالدال، مثع باكسةةةةةةةةتال وكانيا وتيجاري ال  تباق 
توقع مشةةةةةةةروا اتتااذ المتعلن يتآكع الوعاا الضةةةةةةةرياي وتقع األربال على الصةةةةةةةعاد العالمي لمنومال التعاول   لم 

والتنميال في المادال اتقتصةةةةةةةاد ، وأتبا وضةةةةةةةعت تدايار أ رى؛ وأيرز أل التنسةةةةةةةان الدولي عن طرين المنومال  
لمناقشةةةةال المسةةةةايع    دة أل تاول منتدى أكثر تمثا ل بما ي اي وأل من مةةةةةل األمم المتح   ي ن ىتى احل مةةةةام ل  لم 

 المتعلقال بالممتلاات غار الماديال والضراي  والمراجحات التجاريال. 
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 مدارف التنمية اإلقليمية -4 

  تةلف فرين المتحاورين في الجلسةةةةال غار الرتةةةةميال الرابعال من كاار اتقتصةةةةاديان بالمصةةةةري احتةةةةاو   -18
،  زمالال باىثال في الخدمات المصةةةةةةةةةةرايال العامال بمعبد اتيتاار واألغراض العامال ل تةةةةةةةةةةتثمار في الانيال التحتيال؛ و 

يوتياارتاتي كولادج لندل؛ وأتتاك اتقتصاد ب ليال الدراتات الشرييال واألفريقيال، جامعال لندل؛ وكاار مو اي  
 ميال.الشتول اتقتصاديال بارا تياتات اتقتصاد الالي والتنميال، مابال العولمال واتتراتيجيات التن 

تاقش المتحاور األول دور مصةةةةةةاري التنميال القليميال في تحقان التنميال المتااملال وتوفار المنافع  -19
ل المنةةافع العةةامةةال ُتتةةال عن طرين الح ومةةات الوطنيةةال، لان يم ن تعبيب إتةةاىتبةةا عن  العةةامةةال الةةدوليةةال. فبةُة

جر  إتتاجبا ببرذ مختلاال، وأل إتاىتبا  طرين التعاول الدولي. وتىظ المتحاور أل المنافع العامال الدوليال ي 
تتبل  المشةةةةاركال على مسةةةةتويات مختلاال، وأل التةةةةبامات الارديال تت ر ببرذ مختلاال على المسةةةةتوى العام 
للمنافع العامال. وأضةةةةاي أل من مةةةةةل تعويم دور مصةةةةاري التنميال القليميال أل يسةةةةبم في إتاىال المنافع 

ر التعاول على الصةةةةةعاد القليمي.  الدوليال، وأل وجود تاريخ مشةةةةةترد  العامال  وييم مشةةةةةتركال يان الالدال ُييسسةةةةةّ
فعلى تةااع المثال، أ ات التعاول يان أعضةاا المصةري احتةاو  ل تةتثمار في الانيال التحتيال كاااة المصةري  
  منُ إتشةةةةةةةةايت. وككر المتحاور أل دور المصةةةةةةةةاري التماييال المتعددة األطراي يتمّثع في عملبا وتةةةةةةةةيبال أمانال 
يحرص على أت يقّوض التعاوُل الدولي السةةيادةس الوطنيال، وأتت ينبمي لبُل المصةةاري إدارة مخاطر السةةياتةةات  
العامال المتصةةةةلال بمشةةةةاريع إتاىال المنافع العامال الدوليال، ووضةةةةع أدوات تةةةةياتةةةةاتيال تختلف عن المسةةةةاعدة التي 

صات عالميال، أو تعمع كياتات مناّ ُة تقدمبا الدولال. وعلى تااع المثال، يم ن لبُل المصاري أل تنشئ من 
 للصنادين العالميال المنشةة لتمويع إتاىال المنافع العامال الدوليال، أو تتعاول مع المنومات القليميال.

وتةاقشةةةةةةةةةةةةةةةت المتحةاورة الثةاتيةال تمةاكج تمويةع التنميةال والتعةاول التمةايي من منوور الدارة المةاليةال،  -20
 ابا تةةةياتةةةات اتتةةةتثمار بالوكاتت التي تحدد ا وتناُ ا. وعند النور في دور معتارةل أل الدارة عمليال ترتب  ف 

. الح ومات يوصةابا جبات مسةتثمرة اتةتراتيجيال، من الضةرور  النور في السةياتةات واتتةتراتيجيات والقدرات 
لحد  وككرت المتحاورة أتت من أجع اجتُاي اتةةةتثمارات تناتةةة  أغراض التنميال أو التحول األ ضةةةر، ت ي اي ا 

  من مخاطر المشةةةةةةاريع أو المسةةةةةةاعدة على تحديد األتةةةةةةعار تورال للعوامع الااقيال الخارجيال. فالتحول األ ضةةةةةةر 
من مجرد تخضةةار التمويع، ومن  م  ّع التمويع   أ  عن طرين التصةةنيع، يدتل   ال،هي لي ال  تماار ال يشةةمع أيضةة 

تتةةةتراتيجي األتةةةاتةةةي للتحول  لتحقان البدي اال  ضةةةروري ال  الصةةةناعي تحت  ع الرأتةةةماليال اتتةةةتراتيجيال أمر 
األ ضةةةةةةةةةر، أ   دي التصةةةةةةةةةنيع. ومع كلا، للوكاتت الح وميال أ داي متباينال، على تحو ما يتضةةةةةةةةة  من 
مختلف دراتةةةةةةةةةةات الحاتت الفراديال الوطنيال. فقد أيرزت المتحاورة أل توجيت اتيتمال إلى قباعات بعانبا، 

الدروس المسةةةتاادة في مجال السةةةياتةةةات العامال تشةةةار  أو اتعدام اتيتمال،  و تتيجال لمبال  متنافسةةةال، وأل
إلى ضةةرورة تنسةةان أو ن يان وزارات الماليال والمصةةاري اتتةةتثماريال الح وميال والمصةةاري المركبيال لتوجيت  

 اتيتمال إلى القباعات المبمال لتحقان اتتقال عادل.

  دفع المتتةسةات الماليال الدوليال  وبح  المتحاور الثال  مسةةلال التمويع األ ضةر وما إكا كال بإم اتت  -21
تحو مقاربات مسةةةةةةةةتدامال للتاامع المالي القليمي والحد من المخاطر السةةةةةةةةياديال. ويعترض العديد من القاود 
  طرين تعاقال التمويع الخاص. واضةةةةةافال إلى كلا، ينار المسةةةةةتثمرول الخواص من المخاطرة، وت يتيحول ما ي اي 

دة وت يدعمول التحول البي لي بشةةة ع مناتةةة  من اتيتمال والتمويع البويع األجع   .  للشةةةركات الصةةةمارة أو المجدّ 
ولم ينج  تحويةع تمويةع التنميةال "من الالاوتةات إلى التريلاوتةات"، عن طرين مقةاربةال التمويةع المختل  الُة  

.  الخاص يعتمد على مبالغ صةةةمارة من المال العام، في الحد من مخاطر المشةةةاريع الااارة، وفي اجتُاي التمويع  
ويماع رأس المال إلى التدفن من يلدال الجنوي إلى يلدال الشةمال على الرغم من اتخااض مسةتويات العايد 
  أو ىتى العايدات السةةةةلايال في المراكب الماليال المتقدمال النمو، ومةةةةدد المتحاور على أتت يتعان على الالدال الناميال 

.  ضةةةةد الشةةةةواغع المحتملال المتصةةةةلال بمسةةةةةلال السةةةةاولال ال  تةمان من  م مراكمال اىتياطيات العم ت األجنايال يوصةةةةابا  
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لخبر ىةةدوا أزمةةال ديول، تحتةةاج الالةةدال النةةاميةةال إلى تعبيب القنوات المحليةةال لتابةةال الموارد المةةاليةةال، ال  وتور 
ويلبمبا إعادة هي لال ديوتبا قاع اتتقناي اتتتثمار العام والخاص. وفي الوقت الرا ن، أفضى ارتااا تالاال 

ل إلى إضةةعاي اتتةةتثمار وفاقم المشةةاكع القايمال، وضةةاعف تمار المنا   ُل التالاال، ووّلد ع وة رأس الما
  لمخاطر المنا ، و و ما أتشةةةةةةة ىلقال مارغال أعاقت جبود التخفيف والتايف. وفي  ُا السةةةةةةياذ، كال للمصةةةةةةاري 

ي المايال من اتتةةةةةةتثمار ف  10التماييال المتعددة األطراي دور في تعويم اتتةةةةةةتثمار المسةةةةةةتدام؛ فقد مّولت 
العالمي، وينبمي رفع  ُل النسةةةةةةبال لتمويع التحول البي لي. وأمام  ُا التحد ، تتمتع  ُل المصةةةةةةاري بمبايا 
عديدة، مثع الخارة والااااة الداريال وصةة ىيال الدعوة الى اتجتماا. فإكا كاتت المصةةاري التماييال العامال 

  لاد األموال وتعويم التمويع الخاص؛ لان تصةةةةةةةةةنيف معوم الالدال فإتبا تةةةةةةةةةتسةةةةةةةةةتبيع تو   ، مدعومال من دول قويال 
الناميال غالبال ما ي ول تصةةةةنياال متدتيال. وككر المتحاور لبُا السةةةةا  أتت ينبمي للمصةةةةاري التماييال المتعددة 
  لى األطراي، إلى جات  متتةةسةةات تمويع التنميال، أل تدعم المصةةاري التماييال العامال الوطنيال، لان الخبوة األو 

 الضروريال في  ُا الصدد تامن في تعبيب الوتيات والحوكمال.

وعرض المتحاور الرابع بالتاصةاع تتاي  البحوا الجاريال بشةةل المصةاري التماييال المتعددة األطراي.   - 22
وبسةةةةةةةةا  الحري في أوكراتيا، والتضةةةةةةةةخم وأزمتي الباقال والمُاا، تحول تركاب المناقشةةةةةةةةات بعادال عن الحاجال إلى 

وفي  ُا السياذ، كال للمصاري   . في عالم متصدا أص ل ال دة الاناا على تحو أفضع"، لان البدي  ع قايم "إعا 
المركبيال ومصةةاري التنميال والمصةةاري التماييال المتعددة األطراي دور تم اني بالنسةةبال للدولال التماييال، التي 

اج . وفي  ُا الصةةدد، ىلع األوتاتاد،  ما زال لدور ا اتتةةتراتيجي والتخبيبي أ ميال قصةةوى تتتقال عادل وت 
، الدور المتبور للماليال العامال على الصةةةةعد الوطنيال والقليميال والمتعددة  2022تقرير التجارة والتنميال لعام في  

، وتاقش كيف أل المسةةةةةةاعدة التقلاديال عن طرين  1976األطراي منُ تةتةةةةةةيس صةةةةةةندوذ النقد العربي في عام 
ت يترتابةات مةاليةال إقليميةال مع مرور الوقةت،  م اتةةةةةةةةةةةةةُتاملةت في احوتةال األ ارة صةةةةةةةةةةةةةنةدوذ النقةد الةدولي اتةةةةةةةةةةةةةُتاملة 

في الوقت الرا ن أكثر من غار ا من ال  بمقايضةةةات  ناييال قدمتبا مصةةةاري إتماييال متعددة األطراي أتاىت قروضةةة 
، ي أتاىت المتتةةةةةسةةةةةات المتعددة األطراي. وفي الختام، تىظ المتحاور أل المصةةةةةاري التماييال المتعددة األطرا 

المنخاضةةةال للح ومات التي اىتاجت إلى العملال األجنايال الصةةةابال، لان اتةةةتعاتال الالدال  ال  ، ىاب 2018منُ عام 
 لتناقس التمويع الُ  تتيحت ترتابات التمويع القليميال.ال الد ع ينوام المقايضات ما زالت محدودة تور 

على اتتةةةةتاسةةةةارات الواردة من األماتال،  ال رد وأ ناا المناقشةةةةال التي تلت كلا، تىظ أىد المتحاورين،   - 23
من  أل المصةةري احتةةاو  ل تةةتثمار في الانيال التحتيال يركب على تمويع مشةةاريع الانى التحتيال الضةةخمال يدتل 

من ال  متبايد ال وأل عدد   ؛ الانى التحتيةال البةاييةال الصةةةةةةةةةةةةةمارة الحجم التي تاتقر إلابةا المنةاطن الريفيةال في البنةد مث ل 
أو غار راغ  في تااد المبيد من الديول لتمويع اتتةتثمار ال  ن ضةايقال الديول وقد ت ي ول قادر الالدال يعاتي م 

ال زم للتخفيف من ث ار تمار المنا  والتايف معت، و و ما يوىي باشةةةةع ومةةةةيا في مجال التنسةةةةان؛ وليجاد 
ت داينال أ رى من أجع  ىع لبُا اتىتمال، يتعاول المصةةةةةري احتةةةةةاو  ل تةةةةةتثمار في الانيال التحتيال مع جبا 

أكثر ال من الحصةةةةول على ايتمال أر س إكا ىققت أ داف    ، تم ان الح ومات، في باكسةةةةتال وتةةةةر  تتاا مث ل 
ايما يتعلن بالمنا ؛ وأل معوم القراض ما زال يتال بالعملال الصةةةابال وما زال  ناد الاثار مما ينبمي  ال  طموى 

مةاتةال أل النور في الجرااات المنةا يةال من زاويةال مةاليةال عملةت لتبوير أتةةةةةةةةةةةةةواذ العم ت المحليةال. وتىوةت األ 
إلى اتةةةةةةةتخراج الوقود األىاور  واتةةةةةةةتب كت.  ال  مجردة تور  ت يجد  تاعال ألل ث ار تمار المنا  ترجع أتةةةةةةةاتةةةةةةة 

وأيرز عدد قلاع من الخاراا أ ميال اعتماد منوور قباعي أوتةةةةةةع في المناقشةةةةةةات المتصةةةةةةلال يتمار المنا ، وأتت  
ما زال تنااُ ا    ال، أل بعض الح ومات قدمت تعبدات ملموتةةال بشةةةل المسةةا مات المحددة وطني   على الرغم من 

غار كاي، تاهيا أل المصةةةةةةةةةةةةةاري التماييال المتعددة األطراي لم توايم بعُد أطرس القراض مع األ داي  ال محلي 
ال المتعددة األطراي  المنا يال؛ ومع كلا، ت تدعو الحاجال إلى التةراا يوضةع توصةيال تدعو المصةاري التمايي 

ألل الوروي  ال  إلى اتباا تةةةةياتةةةةال تقوم على تااد  اتتةةةةتثمار في المشةةةةاريع المتصةةةةلال بالوقود األىاور ، تور 
المحليال تختلف من يلد إلى ث ر وألل الدول يم نبا أل تمارس ضةموطال أكار من   ل المشةاركال في عمليات 

 صنع القرارات كات الصلال يبُل المشاريع. 
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 لمسائل التنظيميةا -ثانياً  

 انتخاب أىضاء المكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)الاند  

  اتتخ  اجتماا الخاراا المتعدد السةةةةةنوات المعني يتعبيب ياقال اقتصةةةةةاديال مواتيال على جميع المسةةةةةتويات  -24
  سةةةةةتت العامال اتفتتاىيال دعمال لتنميال مةةةةةاملال ومسةةةةةتدامال، وتعبيب التاامع والتعاول في المادال اتقتصةةةةةاد ، في جل 

، السةةةةادة صةةةةوايا يوزا )مةةةةالي( رييسةةةةال، والسةةةةادة دياتا زاكاتوفا 2022تشةةةةرين األول/أكتوبر  26المعقودة في 
 مقررة. - )كازا ستال( تايبال للرييسال

 إقرار جدول األىمال وةنظيم العمل -باء 

 من جدول األعمال( 2)الاند  

أقر اجتماا الخاراا المتعدد السنوات المعني يتعبيب ياقال اقتةةةةصاديال مواتيال على جميع المستويات  -25
  دعمال لتنميال مةةةةةاملال ومسةةةةةتدامال، وتعبيب التاامع والتعاول في المادال اتقتصةةةةةاد ، في جلسةةةةةتت العامال اتفتتاىيال 

  (. TD/B/C.I/MEM.8/13لمتقت للدورة ) ، جدول األعمال ا 2022تشرين األول/أكتوبر   26أيضال المعقودة في  
 وكال جدول األعمال كما يليت

 اتتخاي أعضاا الم ت . -1

 إقرار جدول األعمال وتنويم العمع. -2

 قرارات إقليميال من أجع تنميال مستدامال وماملال للجميع. -3

 اعتماد تقرير اتجتماا. -4

 اىتماد ةقرير االجتماع -جيم 

 جدول األعمال(من  4)الاند  

أكل اجتماا الخاراا المتعدد السنوات المعني يتعبيب ياقال اقتةةصاديال مواتيال على جميع المستويات  -26
،  دعمال لتنميال مةةاملال ومسةةتدامال، وتعبيب التاامع والتعاول في المادال اتقتصةةاد ، في جلسةةتت العامال الختاميال 

المقررة، تحت إمةةةةةراي الرييسةةةةةال، يوضةةةةةع   -  نايبال الرييسةةةةةال، ل2022تشةةةةةرين األول/أكتوبر   27المعقودة في 
 الصيمال النباييال للتقرير المتعلن يدورتت الخامسال بعد ا تتام اتجتماا.

  

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.8/13
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 المرفق  

 *الحضور  

 ىضر الدورة ممثلو الدول التاليال األعضاا في األوتاتادت -1

 اتتحاد الروتي

 إ اوبيا

 أفماتستال

 أوغندا

 الت ميال(  -إيرال )جمبوريال 

 الارازيع

 يربادوس

 ينم ديش

 ينما

 يوتسواتا

 يارو

 جاماي ا

 جمبوريال الاوتمو الديمقراطيال

 جمبوريال تنباتيا المتحدة

 دولال فلسبان

 زامايا

 تاموا

 تر  تتاا

 السلاادور

 تورينام

 مالي

 غامايا

 فاات تام

 زا ستالكا

 كماوديا

 الاوتمو

 كانيا

 لانال

 مدغشقر

 مصر

 الممري

 مياتمار

 تيجاريا

 البند

 وكاتت المنومات الح وميال الدوليال التاليال ُممثفلال في الدورةت -2

 الصندوذ المشترد للسلع األتاتيال

 اللجنال اتقتصاديال للمنبقال األوروبيال احتاويال

 فرين الدراتال الدولي للمباط

 تانيالمعبد اليبالي األمري ي ال 

 منومال التعاول الت مي

  

  

لان. ل ط ا على قايمال المشاركان، اتور الو يقال   *  .  TD/B/C.I/MEM.8/INF.5تتضمن قايمال الحضور  ُل المشاركان المسجف

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.8/INF.5
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 وكاتت أجببة و اقات وبرام  األمم المتحدة التاليال ُممثفلال في الدورةت  -3

 منومال األغُيال والبراعال لدمم المتحدة

 منومال العمع الدوليال

 وكاتت المنومات غار الح وميال التاليال ُممثفلال في الدورةت -4

 الاقال العامال 

 ب ال الدوليال لتوىاد مبادات التعليم العاليالش 
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