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 الدورة اخلامسة والعشرون

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٤-٦نريويب، 

 من جدول األعمال املؤقت) أ(٨البند 
  من االتفاقية٤ من املادة ٩ و٨رتني تنفيذ الفق

 ١٠-م أ/١التقدم احملرز يف تنفيذ املقرر 

 تقرير عن اجتماع اخلرباء املتعلق بالتنوع االقتصادي

 مذكرة من إعداد األمانة

 موجز

تقدم هذه الوثيقة موجزاً الجتماع اخلرباء السابق للدورة املتعلق بالتنوع االقتصادي، يف سياق آثار تنفيذ               
 ١٦ من االتفاقية، وهو االجتماع الذي ُعقد يف بون، بأملانيا، يومي ٤ من املادة ٨بري االستجابة مبوجب الفقرة تدا
وركزت املناقشات على التنوع    . ١٠-م أ /١، وفقـاً  للوالية اليت ينص عليها املقرر          ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٧و

قين لبناء القدرات اهليكلية واملؤسسية لتحقيق التنوع       االقتصـادي والتنمية املستدامة يف البلدان النامية والدعم الت        
وتشمل هذه الوثيقة   . االقتصادي، وكيفية تشجيع االستثمار األجنيب واحمللي والشراكات لدعم التنوع االقتصادي         
 .أيضاً قائمة باملوضوعات اليت حددها املشاركون بوصفها جماالت ميكن مواصلة النظر فيها
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 ٣ ٣٤- ٥ .....................................................................موجز -ثالثاً 

 ٣ ١١- ٥ ........................................................عرض عام -ألف  

 ٥ ٢١-١٢ ............التنوع االقتصادي والتنمية املستدامة يف البلدان النامية -باء  

 ٧ ٣١-٢٢ ........الدعم التقين للقدرة اهليكلية واملؤسسية للتنوع االقتصادي -جيم  

االسـتثمارات األجنبية واحمللية والشراكات من أجل دعم التنوع          -دال  
 ٨ ٣٤-٣٢ .......................................................االقتصادي

 ٩ ٣٥   .....................................القضايا اليت تستوجب املزيد من النظر -رابعاً 
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  الوالية-أوالً 

اقتراناً بالدورة  ، إىل األمانة أن تنظم اجتماع خرباء قبل الدورة          ١٠-م أ /١طلب مؤمتر األطراف، يف مقرره       -١
 والعشرين للهيئة الفرعية للتنفيذ للنظر يف كيفية إدماج التنوع االقتصادي يف استراتيجيات التنمية املستدامة ودعم                الـرابعة 

 التقنية اليت قد يلزم تقدميها لبناء قدرات هيكلية ومؤسسية          التنوع االقتصادي هلذه االستراتيجيات، وملناقشة املساعدة     
التنوع االقتصادي، وكيفية تشجيع استثمارات القطاع اخلاص األجنبية        مـن أجل تيسري اجلهود املبذولة لتحقيق        

 .واحمللية يف هذه اجملاالت

  املداوالت-ثانياً 

 ١٦، يومـي )الدامنرك(عقد اجتماع اخلرباء بتوجيه من رئيس اهليئة الفرعية للتنفيذ، السيد توماس بيكر            -٢
 خبرياً ميثلون األطراف    ٤٥وحضره  ). غامبيا( بوبو جالو     يف بون، بأملانيا، برئاسة السيد     ٢٠٠٦مايو  / أيـار  ١٧و

 .)١(واملنظمات الدولية واملؤسسات البحثية والقطاع اخلاص

 :وركز االجتماع على املواضيع الرئيسية التالية، إضافة إىل القضايا العامة املتعلقة بالتنوع االقتصادي -٣

 ان النامية؛التنوع االقتصادي والتنمية املستدامة يف البلد )أ( 

 الدعم التقين لبناء القدرات اهليكلية واملؤسسية لتحقيق التنوع االقتصادي؛ )ب( 

 .االستثمارات األجنبية واحمللية والشراكات لدعم التنوع االقتصادي )ج( 

وكـان االجتماع يتألف من ثالث جلسات عمل بشأن املواضيع أعاله، سبقتها مناقشة عامة عن التنوع        -٤
وكان املشاركون يف الفريق ميثلون كالً من أستراليا        . واختـتم االجتماع جبلسة نقاش بني اخلرباء      . االقتصـادي 

وتوفـالو وقطر وكندا واململكة العربية السعودية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج              
 .وارد العامليةوالنمسا، إضافة إىل خرباء من املعهد العريب للتخطيط ومعهد امل

  موجز-ثالثاً 

  عرض عام-ألف 

. قدمت العروض العامة خلفية عن قضية التنوع االقتصادي يف سياق تنفيذ تدابري االستجابة لتغري املناخ               -٥
وشـدد مقدمو العروض على أن ما يقود احلاجة إىل التنوع االقتصادي هو ضرورة تقليص اعتماد البلدان النامية                  

ويفاِقم هذا االعتماد هشاشة هذه .  املتأيت من سلع أساسية وحيدة مثل الوقود األحفوري     الشـديد عـلى الدخل    
البلدان إزاء اآلثار السلبية النامجة عن السياسات والتدابري اليت تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية                

                                                      

ميكـن االطالع على جدول األعمال وورقة املعلومات األساسية وعروض اخلرباء على موقع االتفاقية               )١(
 .<http://unfccc.int/meetings/workshops/other_meetings/items/3639.php>: على اإلنترنت
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، قد تكون أقل البلدان منواً والدول النامية     وإضافة إىل البلدان املنتجة للوقود األحفوري     . للتصـدي لـتغري املناخ    
. اجلزرية الصغرية عرضة للتأثر بتدابري االستجابة ألن قدرهتا ضئيلة على التكيف ولعدم وجود تنوع اقتصادي لديها

فالضـرائب البيئية على الوقود املستعمل يف النقل اجلوي قد تضر بصناعة السياحة، على سبيل املثال، وهو قطاع                 
 .ليه العديد من الدول النامية اجلزرية الصغرية اعتماداً مفرطاًيعتمد ع

ومع أنه ال يوجد هنج موحد يف جمال التنوع االقتصادي، شّدد مقدمو العروض على أن التدابري األساسية                  -٦
 ضمان ال سيما(للتشـجيع عـلى توفري بيئة استثمارية مؤاتية مفيدة، مبا يف ذلك اإلدارة الفعالية وسيادة القانون        

والبيئة االقتصادية الكلية املستقرة واهلياكل األساسية الفعالة والفعلية واملخاطر السياسية اليت ميكن            ) حقوق امللكية 
ومن الشروط األخرى للتنوع االقتصادي املشار إليها مواصلة اجلهود لتحسني البنية األساسية التعليمية             . إدارهتـا 

 احلكومات حوافز وتقيم شراكات على املستويني القطري والقطاعي         وإشـراك القطاع اخلاص وضرورة أن توفر      
 .للجمع بني أنواع خمتلفة من اخلربات

وأشـار املشاركون إىل أنه ينبغي للبلدان أن تتعلم أوالً من مناذج التنوع االقتصادي الناجحة؛ وميكنها                 -٧
السماح للقطاع اخلاص باختيار أنسب     وينبغي  . بعدئذ حتديد االجتاهات وتكييف احللول حسب ظروفها الوطنية       

 .القطاعات الستيعاب االستثمار

وكـان هناك اتفاق عام على أن التنوع ضروري يف التقليل إىل أبعد حد من آثار تدابري االستجابة، فإن                    -٨
اركون وأشار مش. العديد من املشاركني أعربوا عن قلقهم إزاء عدم توافر بيانات موثوق هبا عن آثار هذه التدابري

 ١٩ِمن انعدام اخلسارة إىل خسارة سنوية قدرها : آخرون إىل أن خمتلف الدراسات تتوقع جمموعة كبرية من اآلثار
). Charles River Associates -" شارل ريفر وشركاؤه"تقديرات (مليار دوالر بالنسبة للبلدان املصدرة للنفط 

سلبية لتدابري االستجابة، إذ إن أسعار النفط ما انفكت تزداد وأشـاروا إىل أنه حىت اآلن مل تظهر أي من اآلثار ال        
وشعر بعض املشاركني بالتايل بأنه ليس من الواضح كيف ستؤثر السياسات والتدابري اليت             . بسبب ارتفاع الطلب  

 .تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول يف االقتصاد العاملي

وع االقتصادي بأنه إجراء على األجل الطويل للتصدي آلثار تدابري          واعترف املشاركون بأنه ُينظر إىل التن      -٩
. االسـتجابة يف الوقت الذي ُتعترب فيه اإلجراءات املتعلقة بالتأمني وإدارة املخاطر بأهنا تدابري على األجل القصري                

تكييفها حسب الظروف فأما اجلوانب احمللية فينبغي . واتُّفق على أن للتنوع االقتصادي جوانب حملية وأخرى عاملية
فصناعة التعدين، على سبيل . احمللية، وأما اجلوانب العاملية فتتعلق بتأثر االقتصادات الوطنية بشدة باألسواق الدولية

املـثال، تواجـه يف الغالب مشكلة التقلبات الكثرية يف أسواق دولية متغرية ينبغي أن جتد البلدان بشأهنا أساليب                  
 .جتعلها تتسم باملرونة

وأكد عدد من املشاركني جمدداً أثناء النقاشات على أن آثار تدابري االستجابة ستعّجل احلاجة إىل التنوع                 -١٠
بيد أن بعض املشاركني شددوا أيضاً على أنه ال ميكن لعملية تغري املناخ يف . االقتصادي يف البلدان األطراف النامية

ن حتدث أثراً كبرياً على جهود التنمية املستدامة اليت تبذهلا البلدان اليت حد ذاهتا، نظراً إىل جمموعة القضايا املعنية، أ
واعُترب التحدي بالتايل بأنه    . قـد تتضرر من آثار تدابري االستجابة اليت تتخذها األطراف املدرجة يف املرفق األول             
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 من االتفاقية،   ٤ املادة    من ١٠ و ٨يتمـثل يف حتديـد اجملاالت واألساليب اليت تتبعها األطراف مبوجب الفقرتني             
 .والقرارات املقترنة هبا اليت اختذها مؤمتر األطراف بغية حفز الدعم من عمليات أخرى

وبرنامج األمم  ) األونكتاد(وأبرز بعض املشاركني أن منظمات مثل مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية             -١١
جملال، وأن والية عملية تغري املناخ ال تعوقها عن االعتماد على     املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل جتري حبوثاً يف هذا ا        

واقترح بعض املشاركني أن يتمثل دور عملية تغري املناخ يف سياق التنوع            . جهود منظمات أخرى لدعم أهدافها    
ستعماهلا لدعم  االقتصادي يف حتديد اآلليات، مبا فيها آلية التنمية النظيفة وغريها من املبادرات القائمة اليت ميكن ا               

 .األطراف يف مساعيها

  التنوع االقتصادي والتنمية املستدامة يف البلدان النامية-باء 

أشار املشاركون إىل أن التنمية املستدامة تعزز القدرة على التكيف وتؤّمن آفاق االقتصادات اهلشة على                -١٢
واتفق املشاركون على أن التنوع     . الستجابةاألجـل الطويـل يف خلفـية استنفاد املوارد الطبيعية وآثار تدابري ا            

االقتصادي ليس سوى جانب من جوانب التنمية املستدامة، مما يسمح بالنظر يف قضايا واسعة النطاق مثل احلد من 
 .الفقر وتطوير التكنولوجيات وزيادة فرص العمل وضمان توفري خدمات النظام البيئي

ية املستدامة ليست مفهوماً جامعاً مانعاً وال بد من حتديده يف وأكـد املشاركون من جديد على أن التنم     -١٣
وهكذا، ينبغي أن تتم متابعة التنوع االقتصادي يف . سياق كل اقتصاد وطين وحسب الظروف واألولويات اخلاصة

 .أي بلد حسب جدول أعمال قطري املنحى

ا حالة قَطَر، اليت فتحت قطاع النفط       وأشـري إىل العديد من جتارب التنوع االقتصادي الناجحة، مبا فيه           -١٤
والغـاز للمستثمرين من القطاع اخلاص فنجم عن ذلك صناعة كيماوية مزدهرة، واإلمارات العربية املتحدة اليت                

كما جنحت إندونيسيا يف استثمار . أوجدت فرصاً للقطاع املصريف لدعم التنوع االقتصادي يف عدد من القطاعات
 .صناعة والزراعةإيراداهتا النفطية يف ال

وشدد املشاركون أيضاً على أن تنمية املوارد البشرية واالبتعاد عن االعتماد فقط على اإليرادات املتأتية                -١٥
فكوريا اجلنوبية على سبيل املثال ظلّت     . مـن تصدير املوارد الطبيعية عنصران مهمان يف تعزيز التنوع االقتصادي          

 . عاماً قبل أن تتوصل إىل التنوع االقتصادي٥٠ة طوال تستثمر يف البنية األساسية التعليمي

وأشـار العديد من مقدمي العروض إىل أن نظم الطاقة قد تكون املرشحة األوىل للتنوع يف الوقت الذي                   -١٦
ففي العديد من األطراف غري املدرجة يف املرفق األول باالتفاقية هناك حاجة واضحة             . تؤمَّن فيه التنمية املستدامة   

وأوضحت ورقة املعلومات   .  تغيري نظم الطاقة، مع التركيز على كل من العمليات القائمة واالستثمار اجلديد            إىل
 ترليون دوالر ١٦األساسية املعدة هلذا االجتماع أن توقعات الوكالة الدولية للطاقة تشري إىل ضرورة استثمار زهاء 

وبالتايل، فمن املهم للغاية دعم القرارات . ٢٠٣٠ و٢٠٠٥ة بني يف البنية األساسية اجلديدة للطاقة يف البلدان النامي
الرامـية إىل اعتماد أفضل التكنولوجيات املتاحة لكي تطور البلدان النامية قدرهتا التنافسية الدولية وحتافظ عليها                

 .وتعززها يف السنوات القادمة وتليب تطلعات مواطنيها يف جمال توفري الطاقة
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حد مقدمي العروض أن التنوع داخل قطاٍع للطاقة قائٍم قد يتحقق من خالل عدد من               وجاء على لسان أ    -١٧
األنشطة الالحقة باملعاجلة مثل التكرير وإنتاج البتروكيماويات، إضافة إىل تكنولوجيات حتويل الفحم إىل سوائل              

 .اين أكسيد الكربون املتولدلكن، لكي ال تضر هذه األنشطة بالبيئة، من املهم احتباس ث. وحتويل الغاز إىل سوائل

وأشـار املشاركون إىل إمكانية استعمال الريع املتأيت من املوارد الناضبة يف االستثمار يف املصادر البديلة                 -١٨
وقدمت أمثلة على هذه املصادر البديلة اليت ليست ناضبة وال تضر           . ألغراض حتقيق تنوع مستدام يف قطاع الطاقة      

قليص االعتماد على تصدير الوقود األحفوري واستهالكه، مبا يف ذلك الكتلة األحيائية بالبيـئة وهي قادرة على ت     
 يف املائة من إمجايل إمدادات الطاقة األولية العاملي، والطاقة الكهرمائية اليت متثل             ١١والنفايات، وهو ما ميثل حنو      

غري أنه جيب مراعاة . ائة من الكهرباء يف العامل يف امل١٦ يف املائة من إمجايل إمدادات الطاقة األولية العاملي أو ٢,٣
كما أشري إىل أن املصادر املتجددة، مثل طاقة الرياح . الشواغل االجتماعية والبيئية يف إنتاج طاقة كهرمائية إضافية

يف  يف املائة من إمجايل إمدادات الطاقة األولية العاملي بسبب التكال          ١والطاقـة الشمسية، ال توفر سوى أقل من         
 .ومع ذلك، يتعاظم بسرعة استعمال طاقة الرياح وإمكانات الطاقة الشمسية هائلة. الباهظة

وبوصف الطاقة الشمسية عنصراً رئيسياً يف تنويع الطاقة، فإهنا جذابة بسبب إقامة مليار شخص حالياً يف          -١٩
ن تكنولوجيا الطاقة الكهربائية    وتبني أن تركيز مصانع توليد الطاقة الشمسية أرخص م        . مناطق تصلح الستعماهلا  

وهناك مصطلحات تكنولوجية جديدة    . الضوئية ويضمن دعم الوقود األحفوري أو ختزين احلرارة استمرار الطاقة         
موجودة أصالً مثل النظام الشمسي املتكامل ذي الدورة املتحدة وتوليد البخار مباشرة واألمالح املصهورة لتخزين 

وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تصبح الطاقة الشمسية يف العديد من البلدان أهم . ستمراحلرارة وإنتاج الطاقة امل   
والطاقة . وطاقة الرياح هي أيضاً مورد رئيسي، مثالً يف املغرب ومصر وعمان. ٢٠٥٠مصدر للكهرباء حبلول عام 

وميكن تطوير  . ة السعودية واليمن  احلـرارية األرضـية متاحة يف تركيا ومجهورية إيران اإلسالمية واململكة العربي           
 .املوارد الرئيسية للطاقة الكهرمائية والكتلة األحيائية يف تركيا ومجهورية إيران اإلسالمية والعراق ومصر

واعترف املشاركون بإمكان حتقيق أهداف التنوع يف قطاع الطاقة من خالل صنع تكنولوجيات جديدة               -٢٠
فقد يصبح مصدرو   . ك اجلهود ينبغي أن تستند إىل مواطن القوة احمللية        ونشـرها عـلى نطاق واسع وقالوا إن تل        

الوقود األحفوري، على سبيل املثال، مصدرين للخربة يف جمال الطاقة الشمسية، نظراً إىل الدراية العملية اهلندسية                
 اآلنفة الذكر   وشدد املشاركون على أنه رغم اإلمكانات     . احمللـية يف تطويـر قطـاع النفط وإىل موقعهم املالئم          

فسيكون التنوع الزراعي   . خبصوص التنوع يف قطاع الطاقة، فليست كل البلدان مهيأة للتنوع يف مجيع القطاعات            
صعباً على بلدان اخلليج على سبيل املثال ألن معظمهم ال ميلك مياهاً سطحية كافية وهي تعتمد على مياه جوفية                   

ويف هذا السياق، قد تكون حتلية املياه خياراً جيداً للتنوع          . ذه املياه غري متجددة، علماً بأهنا تفرط يف استعمال ه       
 .االقتصادي

وباملثل، فإن اخليارات االقتصادية املتاحة ألقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية غالباً ما تكون                -٢١
ويف هذه احلاالت، سيستلزم   . املناخمقصـورة على السياحة والزراعة وصيد األمساك، وكلها قطاعات تتأثر بتغري            

وعملية برنامج العمل الوطين للتكيف أداة . التنوع االقتصادي والتنمية املستدامة تنازالت استناداً إىل املزايا النسبية
 .قابلة للتطبيق وميكن من خالهلا تعزيز التنوع االقتصادي يف أقل البلدان منواً
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 واملؤسسية للتنوع االقتصادي الدعم التقين للقدرة اهليكلية -جيم 

كان هناك اتفاق عام على أن املناقشات بشأن الدعم التقين للقدرة اهليكلية واملؤسسية ينبغي أن تقوم على  -٢٢
فهم املشكلة اليت يتعني عالجها، وأنه ال يكفي جمرد احلصول على دعم األطراف املدرجة يف املرفق الثاين باالتفاقية، 

وتشمل اجملاالت اليت ميكن أن تعزز      . تفاق على أهداف املساعدة التقنية اجلديدة وشكلها      لكـن من الضروري اال    
القدرة على التنوع االقتصادي نقل التكنولوجيا وتيسري سبل وصول صادرات البلدان النامية األطراف إىل األسواق 

 .وزيادة الفرص التجارية

 املقدم يف حلقة العمل السابقة بشأن التنوع االقتصادي وجدد العديد من املشاركني التأكيد على االقتراح -٢٣
اليت عقدت يف طهران، جبمهورية إيران اإلسالمية، من أجل إنشاء منتدى ملناقشة التجارب القطرية والقطاعية يف                

ثار جمال التنوع االقتصادي وحتديد األنشطة اليت قد تزيد من تعزيز التنوع االقتصادي، يف سياق قابلية التضرر باآل          
 .السلبية لتغري املناخ وأثر تنفيذ تدابري االستجابة، قصد إجياد فرص للتنمية املستدامة

كما جدد بعض املشاركني التأكيد على ضرورة تلقي املساعدة لتجميع املساعدة املالية الالزمة من خالل            -٢٤
ملناخ والبنك الدويل، ودعوة األطراف     املؤسسـات املالـية، مبا فيها مرفق البيئة العاملية والصندوق اخلاص لتغري ا            

 املدرجة يف املرفق الثاين إىل دعم تطوير استخدامات الوقود األحفوري يف غري جماالت الطاقة طبقاً ألحكام املقرر                 
وعالوة على ذلك، دعا املشاركون األطراف يف املرفق الثاين إىل تعزيز االستثمار يف البلدان النامية من                . ٧-م أ /٥

 .ر مصادر الطاقة اليت تنبعث منها غازات دفيئة بكميات أقلأجل تطوي

وتشـمل جمـاالت أخرى ذات صلة حتتاج إىل دعم تقين ومايل تطوير البنية األساسية الضرورية للنشاط           -٢٥
، )الصناعة واخلدمات(االقتصادي، وتعزيز االستثمار األجنيب املباشر، والصادرات اليت تستخدم اليد العاملة بكثرة 

لوصـول إىل أسـواق الـبلدان املتقدمة، وتعديل األسعار وإصالح امللكية يف صناعة الطاقة، وبناء القدرات،                 وا
 .واألنشطة واملشاريع اليت تعزز التآزر بني احلد من الفقر والتكيف والتنوع االقتصادي

القتصادي، مبا يف ذلك    وأفاد ممثل لالحتاد األورويب بأن هذا األخري يضطلع بأنشطة حمددة لدعم التنوع ا             -٢٦
التعاون التكنولوجي لتعزيز تنوع مصادر الطاقة وكفاءة الطاقة وبناء القدرات وتطوير تكنولوجيا احتباس الكربون 

 .وختزينه

وأشارت مذكرة ألمانة األونكتاد إىل أن األونكتاد يشارك يف األنشطة التالية اليت تدعم التنوع االقتصادي  -٢٧
 :غري مباشرةإنْ بصفة مباشرة أو 

 متكني البلدان النامية من جلب فرص االستثمار والتجارة يف إطار آلية التنمية النظيفة؛ )أ( 

حتلـيل التحديات والفرص آللية التنمية النظيفة يف بعض قطاعات السلع األساسية مثل املطاط               )ب( 
 والوقود األحفوري؛
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اص ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري       مسـاعدة أقـل الـبلدان منواً من خالل الربنامج اخل           )ج( 
ويشجع هذا الربنامج التنمية    . السـاحلية واجلـزرية لتشجيع فرص آلية التنمية النظيفة وتعزيز التنوع االقتصادي           

 االجتماعية االقتصادية ألقل البلدان منواً عرب البحث وحتليل السياسات وبناء القدرات؛

 .االستجابة على التنمية والتجارة للبلدان املصدرة للنفطتقييم آثار تنفيذ تدابري  )د( 

واإلطار املتكامل للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة املقدمة ألقل البلدان منواً، املعروف أيضاً باسم اإلطار       -٢٨
 يف وضعه فقد شارك. املتكامل، منوذج ميكن استعماله يف تعزيز التنوع االقتصادي، كما أكد أحد العروض املقدمة

كـل من األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية وصندوق النقد الدويل ومركز التجارة الدولية وبرنامج األمم املتحدة   
اإلمنائي والبنك الدويل لدعم حكومات أقل البلدان منواً يف جمايل التجارة وبناء القدرات ويف إدراج قضايا التجارة          

 .يف استراتيجيات التنمية الوطنية

أوالً، التوعية بأمهية التجارة للتنمية؛ ثانياً، إجراء دراسة        : ويـندرج اإلطـار املـتكامل يف أربع مراحل         -٢٩
تشخيصـية للـتكامل التجاري لتحديد العقبات اليت تعترض التجار والقطاعات اليت تنطوي على أكرب إمكانات              

العاملي؛ ثالثاً، إدراج خطة العمل يف خطة للتصدير، ووضع خطة عمل إلدماج االقتصاد الوطين يف النظام التجاري 
 .التنمية الوطنية؛ رابعاً، تنفيذ خطة العمل بالشراكة مع املنظمات املعنية بالتنمية

وتكتسي مرحلة الدارسة التشخيصية للتكامل التجاري أمهية كبرية للتنوع االقتصادي ألهنا تشمل حتليل              -٣٠
.  وتقييم البيئة االقتصادية الكلية واملناخ االستثماري، والقضايا املؤسسية        األداء االقتصادي والتصديري للبلد املعين    

وفضـالً عن ذلك، تقدم تقييماً لعدد من القطاعات الرئيسية اليت ُيعتقد أن هلا إمكانات هائلة للتوسع من حيث                   
تنفيذ، فقد أشري إىل أن     ومع أن اإلطار املتكامل أداة جيدة للتحليل وال       . الـناتج والتجارة وميكن أن تفيد الفقراء      

 .التنوع االقتصادي أوسع نطاقاً من القضايا املتصلة بالتجارة

وأقر االجتماع بأن دور احلكومات الوطنية للبلدان النامية يف دعم التنوع االقتصادي سيكون حمدوداً إذا                -٣١
 .مل تكن املساعدة املالية والتقنية املقدمة هلا كافية

 نبية واحمللية والشراكات من أجل دعم التنوع االقتصادي االستثمارات األج-دال 

األطراف غري املدرجة يف املرفق األول اجتاه       نـاقش املشاركون كيف ميكن لالستثمارات أن تيسر جهود           -٣٢
وأشارت ورقة املعلومات األساسية يف هذا الصدد إىل أن تيسري تدفق رأس املال، ومن مث تسهيل                . التنوع االقتصادي 

رأس املـال احمللي ألغراض التنمية املستدامة والتنوع االقتصادي، يتوقف إىل حد بعيد على مناخ االستثمار                تدفـق   
 .ويشمل خصائص من قبيل حجم السوق، ونوعية اليد العاملة والبنية األساسية، واستقرار االقتصاد الكلي

 لالستثمار األجنيب املباشر أن    وجـادل أحـد مقدمي العروض بأنه مىت توفرت الظروف املالئمة، ميكن            -٣٣
بيد أن نوعية هذا االستثمار أهم من كميته، ال سيما فيما يتعلق مبقصد             . يسـاعد عـلى إجياد صناعات جديدة      

 .الصادرات والتوزع القطاعي ومستوى التكنولوجيا واملعرفة التسويقية
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ليت أقدم عليها مصدرو النفط، مبا      وألقى مشاركون من االحتاد األورويب الضوء على عدد من املبادرات ا           -٣٤
 ومناقشات املائدة املستديرة املتواترة بشأن قضايا مثل أسواق النفط          ٢٠٠٥فيها حوارات وزراء الطاقة منذ عام       

وسياسـات الطاقة واعتزام مركز التكنولوجيا يف الكويت وضع تكنولوجيا متطورة يف جمال الوقود األحفوري،               
 .، ومنتدى الطاقة الدويل)٢(ويب وجملس التعاون اخلليجيوالتعاون بني االحتاد األور

  القضايا اليت تستوجب املزيد من النظر-رابعاً 

شـدد العديد من املشاركني على أن القضايا اليت تستوجب املزيد من النظر واملتفق عليها يف حلقة عمل                   -٣٥
ى عدد من اجملاالت اليت تستحق املزيد       وسلط املشاركون الضوء باخلصوص عل    .  ال تزال قائمة   ٢٠٠٣طهران لعام   

 :من النظر، ومنها ما يلي

 إدراج استراتيجيات التنمية املستدامة يف اجلهود الرامية إىل حتقيق التنوع االقتصادي يف البلدان النامية؛ )أ( 

 :املساعدة التقنية واملالية، مبا فيها من خالل اآليت )ب( 

 غي تقدميها إىل الصندوق اخلاص لتغري املناخ بشأن التنوع االقتصادي؛االتفاق على التوجيهات اليت ينب `١`

 التعاون يف جماالت تطوير التكنولوجيا ونشرها ونقلها؛ `٢`

 التعاون يف جمال بناء القدرات؛ `٣`

 إشراك القطاع اخلاص عرب االستثمار األجنيب املباشر؛ `٤`

االقتصادي وحتديد األنشطة اليت قد تعزز املزيد من     إنشاء منتدى ملناقشة اخلربات يف جمال التنوع         )ج( 
 التنوع االقتصادي يف كل من سياق قابلية التضرر من اآلثار السلبية لتغري املناخ وأثر تنفيذ تدابري االستجابة؛

حتديـد كيف ميكن لآلليات واملبادرات القائمة يف إطار عملية تغري املناخ أن تساهم يف التنوع                 )د( 
  البلدان الشديدة التأثر ؛االقتصادي يف

مـراعاة اعتـبارات التنوع االقتصادي يف عملياٍت ومنظمات غري االتفاقية اإلطارية بشأن تغري                )ه( 
املـناخ، مثل األونكتاد والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل ومصارف التنمية اإلقليمية وجلنة التنمية املستدامة               

 . للوقود األحفوريواحلوارات بني املنتجني واملستهلكني

- - - - - 

                                                      

لبحرين وعمان وقطر والكويت واململكة     اإلمارات العربية املتحدة وا   : الـدول األعضاء يف اجمللس هي      )٢(
 .العربية السعودية


