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 . االجتماعاتإىلم بإحضار نسخهم من الوثائق ويرجى من أعضاء الوفود التكّر. ن هذه الوثيقة عدد حمدود من النسخبع م، طُُالتوفريلدواعي 

االستعمال الرجاء إعادة 
hgv 

  املؤمتر العام  
  الدورة الثالثة عشرة

  ٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول١١-٧فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقت٩البند 

         امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية
 امللتقى اخلاص مبسائل التنمية الصناعية    

    
 مة من األمانةورقة مسائل مقّد    

  
      الصناعة التحويليةلعاملي وأثره على التباطؤ االقتصادي ا :اجلزء األول    

    مةمقّد  -أوالً  
هي ، "كبريال ٢٠٠٨ركود عام "طلق عليها اسم  األزمة االقتصادية احلالية، اليت أُإن  - ١

، وذلك على الرغم من بروز أدلة على عودة ري الكب١٩٢٩ عام كسادأخطر أزمة حتدث منذ 
انتعاش مستدام يف حدوث  املعقودة علىآلمال  واالصناعة التحويلية إىل عجلة  عاملياًالنشاط

يف  والتفاؤل املتفاوت على النهوض من احلضيضلمؤشرات األخرية ليس لو. غضون عام
 اآلفاق العاملية والتنمية تتهّددى من حتديات خطرية  ما تبقّأن حيجباأسواق األوراق املالية 

احلقيقي، االقتصاد وخيمةٌ على  ومهية خلق ثروات  فعواقب األخطاء املتمثلة يف.الصناعية
 والتكامل القيمة والتوريد العاملية وشبكات التجارة وسالسل نظم اإلنتاج نالت من فهي قد

 .العاملي ألسواق عوامل اإلنتاج
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 /اجتماع واشنطن يف تشرين الثاين(ست ثالثة اجتماعات رفيعة املستوى رِّوقد كُ  - ٢
يونيه / واجتماع نيويورك يف حزيران٢٠٠٩ل أبري/ واجتماع لندن يف نيسان٢٠٠٨نوفمرب 
وكان اهلدف من عقد اجتماع القمة جملموعة العشرين يف  . احللولحبثاً عن) ٢٠٠٩
يت واشنطن ولندن بشأن  يف بيتسبورغ تقييم التقدم الذي أحرز منذ قّم٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

وضع إىل عت جمموعة العشرين وقد د .االنتعاش املستدام من األزمة املالية واالقتصادية العاملية
 .عاجلة املسائل احلامسةمل أقوىإطار تنظيمي 

    
   املواضيع العامة  -ثانياً  

 متعلقة بآفاق التنمية حمورية مثانية مواضيع  الكبري٢٠٠٨انبثقت عن ركود عام   - ٣
 :الصناعية، وهي

ما هي  األزمة، تسّببت يف حدوث الواضح اليت حاالت اإلخفاقيف أعقاب   )١( 
 االقتصادية؟  التنمية االجتماعيةتنظِّمالفلسفة االقتصادية اليت ينبغي أن 

واحليلولة دون حدوث اهنيار  —  تدافع مجيع البلدان إلنقاذ صناعاهتايف إطار  )٢( 
 الدور االقتصادي ما هو —  مستويات البطالة إىل حد غري مقبول ارتفاعاجتماعي بسبب

االقتصادية يف ‐طلعا به يف جمال التنمية االجتماعيةالذي ينبغي للدولة واحلكومة أن تض
  ؟انتعاش ال يولّد فرص العمالةسياق 

دور الدولة من جديد، إىل أي حد ينبغي هلذا الدور أن ب يف معرض االهتمام  )٣(  
من أجل تعزيز " فرض الضوابط -  إلغاء الضوابط" يعمل على  أنأو" إمنائياً -  تدخلياً"يكون 

 ما هو دور السياسة الصناعية؟، بعبارة أخرى املستدامة؟ التنمية الصناعية

الذي يستوجب  مسألة احلوكمة االقتصادية اخلالف الرئيسي يف موضوع  )٤(  
 حركة األسواق مرهونة أنأم األسواق يعرقل حركة تدخل الدولة  ما إذا كان احلسم هو

   التنظيمية للدولة؟ةالسلطب

 على  اخلسائرإال مرادف لتوزيعهي ما فيز التحوُرزم  إن مدفوعات اإلنقاذ  )٥(  
 اليت تدابري املتابعة التدابري وما هي هذههي القيود اليت جيب فرضها على فما . أفراد اجملتمع

  ؟احلوافز الضريبية إيقاف بعدينبغي اختاذها 

ىل أي  إ.عرب عن مشاعر قلق عميق بشأن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيةأُ  )٦(  
 حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية دون كي تستهدف احلوافز  وجهةيلحد ينبغي حتو

  االنتعاش؟ سبيلزالتضحية بالعوامل اليت تعّز
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  الصناعة على ختضريفاقميهل س ف. األزمة بدأت تنبثق عنالصناعة اخلضراء  )٧(  
 ؟االنتعاش الذي ال يولـّد فرص العمالة التقدم التكنولوجي مسألة أساس

 على مدى املتفّتقةتربهن الضغوط احلمائية فهل  . ال حتمي أحداًاحلمائية  )٨(  
  قواعد التجارة؟إىل تعزيزة احلاجة امللّح

    
   املسائل الرئيسية -ثالثاً  

  .ترد يف الصفحات التالية جمموعة من املسائل واألسئلة اهلامة الناشئة عن األزمة املالية  - ٤
    

 جذور األزمة : ١املسألة     
  

، أي لنظام املايلا ات سياسةتكمن يف دينامي الراهنة ول إن جذور األزمةميكن الق  - ٥
وعجز آلية حترير االقتصادات الغربية على جانيب األطلسي وإلغاء الضوابط التنظيمية عليها 

  وعندما صاَحَب ذلك.سمى باالبتكارات يف األسواق املاليةُي جماراة ما عن احلوكمة املالية
عاً متسارعاً يف عمليات ّس توكانت النتيجة احلسابات العاملية اجلارية، ن موازي يفاختالل هائل

سيما يف أسواق   وال-  ال ُتطاق مستويات بلغ األصول وارتفاعاً عاماً يف أسعار االئتمان
 .االئتمانات والديوننتيجة تصعيد دّوامة  السكن

سواق االئتمان إىل انتشار  يف أاجملازفة تزايدرت من ّوت طبيعة األزمة، اليت تطّدوقد أ  -٦
 متسارع هبوطلقطاع الشركات، إىل مث  بادئ األمر املعيشية يف لُألسر ،االئتمانشّح حالة من 

فقد . يالتجارحجم التبادل  أثر على مع ما ترّتب عليه من ،لطلب من جانب املستهلكيف ا
عما كان  يف املائة ١٣ و٩بني  بنسبة تتراوح ما ٢٠٠٩ يف عام  التجارة العاملية مستوىاخنفض

 . يف املائة٤٥ البضائع بنسبة  منصادراتالوهبطت قيمة  ٢٠٠٨عليه يف عام 

 يف ٧٠ ويف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اليت متثل حوايل  - ٧
ملائة  يف ا٥ و٤املائة من إمجايل الناتج احمللي العاملي، يتوقع أن يتقلص الناتج بنسبة تتراوح بني 

  .٢٠٠٩يف عام 
    

   السؤال املطروح    
ي األزمات املالية، كيف ميكن للبلدان تفّشلقابلية ، ونظراً الترابطيف عامل متزايد   - ٨

ئ  أن هتّي—  من أجل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةما زالت تسعى جاهدة اليت —النامية 
 ؟ل الصدمات اخلارجية يف االقتصاد العامليّمنفسها لتح
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    األزمةةقنوات العدوى ودينامي  :٢املسألة     
 ، نظم اإلنتاج املعوملة يف عصرنا هذايف سياق ، قنوات عدوى التراجع االقتصاديإن  - ٩

 يف املائة من التجارة ٧٥ إىل ٦٥ فحوايل . دولياًاملتكاملةشبكات الشركات عرب الوطنية هي 
 يف ٦٨( حنو البلدان املتقدمة ه التجارةهذالعاملية تقوم هبا شركات عرب وطنية، ويتدفق معظم 

 يف املائة إىل ٥ يف املائة إىل البلدان النامية و٢٧املائة منها إىل االقتصادات املتقدمة و
 . مكوناتهباالعتماد املتبادل بني" املصنع العاملي"ويتسم  ).االقتصادات املارة مبرحلة انتقالية

ت الشركات يف البلدان املتقدمة بتعديل  قطاعاوتقوموهكذا، عندما ينهار الطلب   -١٠
فإن الصناعة  تشكيل شبكاهتا بغية خفض تكاليفها، وتعيدهياكل تكاليفها باجتاه ختفيضها 

  عاميففقد تراجع حجم الصناعة التحويلية واألمثلة على ذلك كثرية،  . حتماًتراجعالتحويلية ت
 يف ٤٣ و يف املائة يف الربازيل١٥وروبا  يف املائة يف أو١٢ مقارنة بالسنة السابقة بنسبة ٢٠٠٩

نتاج الصناعي يف الواليات املتحدة األمريكية إلص الّن الصينية، يف حني تقااملائة يف مقاطعة تايو
 . يف املائة١٤ بنحو

ع يف عامل االقتصاد املتشابك هو أيضاً مستهلك لسلع وسيطة فإن ـّ كل مصنوملّا كان  - ١١
يف االهنيار يف  العاملية والوطنية ودون الوطنية آخذة لتوريد وا القيمة سالسلالروابط يف

 منظمة التعاون والتنمية يف  بلدان إمجايل استثمارات يف يف املائة١١ اخنفاض بنسبة أعقاب
 للصناعات اخنفاض سنوي يف اإلنتاج العامليإىل  هذه الديناميات  وتفضي.امليدان االقتصادي

 ٢٥  الناشئة وحوايلفيما يتعلق باألسواق يف املائة ٢٠(ائة  يف امل٢٥ إىل ٢٠ بنحو التحويلية
 ). آسيا الناشئةفيما يتعلق ببلدانيف املائة 

    
    السؤال املطروح    

ع والتكامل مكانياً، بالتوّزيّتسم  واإلنتاج الصناعة التحويلية نظام نظرا إىل أنّ  - ١٢
 تعديالت االقتصاد اجلزئي زاءإ صناعاهتا مرونة مقاومةكيف ميكن للبلدان النامية زيادة 

 القيمة سالسلاليت جتريها الشركات الدولية والشركات عرب الوطنية، وزيادة روابط 
 والتوريد العاملية فيما بني بلدان اجلنوب؟

    الصناعة التحويليةاألهداف اإلمنائية لأللفية ودور  : ٣املسألة     
جهود البلدان النامية لتحقيق  يف التراجع االقتصادي العاملي سيؤثرإىل أي حد   - ١٣

 تريليونات  فيهفي الوقت الذي تضّخ فاألهداف اإلمنائية لأللفية عن طريق التنمية الصناعية؟
 إغفال، من املهم عدم وُرزم حوافز شكل إعانات مالية يفالدوالرات يف خطط اإلنقاذ 
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 العديد تمل أن يتعذر علىمن احمل  يف هذا الشأنوما مل تبذل جهود حثيثة .الفقراء وإمكاناهتم
وحىت وقت قريب، ساعد النمو القوي للدخل  .من البلدان حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

الناتج عن جتاوب القطاع اإلنتاجي مع حالة االستقرار اليت شهدها العديد من البلدان على 
 وعلى .الدخلمن حيث فقر المستوى االقتصاد الكلي على تسريع التقدم حنو تقليص 

أعداد أكرب من ب، دفع النمو القائم على ارتفاع أسعار السلع األساسية النقيض من ذلك
  .اإلنتاج على أكثر مما أثرت األزمة املالية على العمالة توأثر.  مصيدة الفقرإىلاألشخاص 

واستناداً إىل دراسة جديدة أجرهتا إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة   - ١٤
ستة بلدان يف أمريكا الالتينية، طبقته على  لة شامة استخدمت فيها إطار منذج، املتحدةلألمم
 حىت عام يتبعه انتعاش بطيء وتدرجيي ٢٠١٠ و٢٠٠٩ركود يف عامي حصول   افتراضفإن

بعض البلدان املنخفضة الدخل يف سوف حييد ب باجتاه مستويات منو ما قبل األزمة ٢٠١٥
 حتقيق األهداف اإلمنائية  السبيل إىل عنبعيداً) ندوراس ونيكاراغوابوليفيا وه(هذه املنطقة 

 مثل الربازيل وشيلي وكوستاريكا، اليت كانت على املسار الصحيح حنو اً بلدان بل إن.لأللفية
  . تعجز عن حتقيق عدة أهداف منها بسبب األزمة املالية العامليةقدحتقيق تلك األهداف، 

    
  السؤال املطروح  

  
 دينامية على طريق دافعة قوة تكون مبثابة أن للصناعة التحويليةل ميكن ه  - ١٥

   البلدان النامية من حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية؟نيتمكلاالنتعاش 
    

    إجراءات مواجهة التباطؤ االقتصادي :٤املسألة     
ملتقدمة  خمتلف حكومات البلدان ا لدىمواجهة التباطؤ االقتصادياتـّبعت إجراءات   - ١٦
تسعى البلدان وعلى النقيض من ذلك، . ُرزم من احلوافزتقدمي ، وهو  متشاهباً عموماًمنطاً

  .تطبيق سياسات خاصة بكل منها ملعاجلة مشاكلهاإىل النامية 

الكساد "وخالل الثالثينات من القرن املاضي، كانت التدخالت إلخراج العامل من   - ١٧
 كينيز يستند إىل حتفيز االستهالك  ملدرسةهنج تقليدي عموماً على اتباع تركِّز "الكبري

وكانت تلك . أو ختفيض الضرائب/واالستثمارات عرب زيادات مؤقتة يف إنفاق احلكومة و
 الركود  حالةأما يف.  االقتصاد عجلةالتدابري إىل حد كبري تدابري قصرية األجل هدفها حتريك

  النمومسار وعن املالئمةدابري التحفيزية بدأت البلدان تبحث حتديداً عن التقد احلايل ف
 .ربز كجزء رئيسي من عملية التحولي  احلافز وقد بدأ االبتكار.املالئمالتحويلي 
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  فإن ومن وجهة نظر اليونيدو ". تذهب سدى أزمة أيال تترك " :قالُيوكما   - ١٨
برنامج يف  وناعةيف عامل الص يف جمال صنع السياسات يربز للمصاحل التقاءما نشهده اليوم هو 

. حقاً"  اخلضرالفروع " منوفرصة ساحنة لتشجيعتتجلى بازدياد كفاألزمة احلالية . تغري املناخ
  لصاحل األحباث والتعليم والتكنولوجيات ومصادر الطاقةاملركَّزة عمليات التمويل وتشكِّل
تكار جزءاً  األنظف واالستثمارات يف التقنيات اخلضر واألشكال األخرى من االباجلديدة

  .رئيسياً من هذا الربنامج األخضر اجلديد للنمو

 التحفيزية اليت اختذهتا بلدان منظمة التعاون  والُرزمستراتيجيةالوتشمل التدابري ا  - ١٩
 جمموعة  القومية االقتصاديةمن منطلقوالتنمية يف امليدان االقتصادي لتخفيف األعباء املالية 

 برأس املال،قن واحل ،ضمان ديون املصارفو ،لودائع ا تأمني:شىت بنسب متفاوتة وهي
متويل األوراق التجارية و ،اسدةكاألصول وشراء األصول البعض محاية و ،التأميمو

 ومزيج من ،بيع ألجل قصريالفرض القيود على عمليات و ، باألصولاملدّعمةوالسندات 
 .تدابري تقليدية وغري تقليدية

 ا عموماً وأقل البلدان منواً خصوصاً أهنالناميةبلدان د الجت، وعلى النقيض من ذلك  - ٢٠
 أسعار وتقلّب ،احنسار التجارة( من الصدمات الالحقة جمموعةواجه وعليها أن ت مستضعفة

ص حجم احلواالت واالستثمار األجنيب املباشر واملساعدة اإلمنائية لّتقو ،النفط واألغذية
 مبا يف ذلك صندوق النقد الدويل والبنك ، الدويل لالعتماد على اجملتمعة مضطراوأهن) الرمسية

 .ا يف معاجلة أوجه الضعف لديه،العاملي ووكاالت األمم املتحدة املتخصصة

وتتضمن .  والنقدية لتدابري املواجهة تبعات أوسعالضريبيةكل جانب من اجلوانب لو  - ٢١
 من جهة، وخلق  بني اجلميع،واملخاطرهذه التدابري خصخصة املكاسب وتقاسم التكاليف 

لبلدان ا وأما. ضغوط تضخمية وفرض قواعد تنظيمية حتد من اإلبداع، من جهة أخرى
 . الفقريقعون ثانية فريسةاحلد من عدد األفراد الذين هو  األول  فهّمهاالنامية

ورمبا  . احلمائيةالنـزعة للقلق يف مواجهة التباطؤ االقتصادي تزايد ةامل املثريو العومن  - ٢٢
 التحدي أما . احلمائيةالنـزعات  هذه البلدان قواعد التجارة بغية ضبطلكي تعززوقت حان ال

  . إىل احلمائيةالنـزوع عداإخراج العامل من حالة الركود املايل بأي وسيلة فهو 
    

  األسئلة املطروحة    
  

 السياساتوضع  يف" الضرييبامش اهل"و" هامش احلرية"نظراً للتباين الكبري يف   - ٢٣
، كيف ميكن للبلدان املتأزمة االقتصادات  خمتلفاتساق تدابري سياسات املواجهة يفوعدم 
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ف آثار األزمة ل من أجل التصدي ملختوتسخريها على املوارد وتوليدها احلفاظالنامية 
 عملية التحول من الزيادات يف الكمية إىل  صلب يفواالبتكار والتطويروإدخال البحث 

ل احلمائية التجارية هي السبيل إىل معاجلة األزمة االقتصادية وه التحسينات يف النوعية؟
 وهل مقاومة التدابري احلمائية مقبولة من الناحية االقتصادية واالجتماعية؟؟ احلالية

    
    آفاق االنتعاش : ٥املسألة     

 اإلنتاج والصناعة التحويلية الطلب واهنيار  يفخنفاضاال عكس اجتاه ائلال تزال مس  - ٢٤
 رأسكساد على ال عودة لتفادي ارتفاع معدل البطالة واحتماوع التجارة العاملية وتراج

 السياسات الصناعية يف البلدان املتقدمة ورامسيأولويات القائمني على املصارف املركزية 
فرص والتحدي الرئيسي يف جمال السياسات هو تفادي االنتعاش دون  . على السواءالناميةو

 دون اإلنتاجز، ميكن زيادة زَّ والتقدم التقين املعالصناعة التحويلية ةرقدلفرط فنظراً . عمل
 . حقاً للقلقمدعاةهذا و. زيادة العمالة

القائم النشاط اجلماهريي حيل حمله  على قوى السوق يتالشى وبدأ املفرطفاالعتماد   - ٢٥
 .تباين يف السياسة املتبعةبعض ال مع ، السوقعلى أساس

 أثر ذلك على النشاط مدىاآلثار الناجتة واملتطلبات الناشئة، أي بطة باملبالغ املرتو  - ٢٦
   حوايلفقد بلغ حىت اليوم ما شطب من القطاع املايل  :االقتصادي والصناعي، تثري الذهول

   حوايل من احلكومات لتمويل املصارف املقّدمة احلوافز تريليونات دوالر؛ وبلغت ٤
  صندوق النقد الدويل لفجوة إعادة التمويل حوايل تقديراتوتبلغ تريليونات دوالر؛ ٩

 قيمة السندات الالزمة لتقليص حجم إعانات وتبلغ؛ ٢٠١١ تريليون دوالر يف عام ٢٥,٦
   املتحدة، فيما يتعلق بالواليات مليار دوالر ٥٠٠  حوايل١ إىل ١٧املديونية إىل نسبة 

 فيما يتعلق باململكة  دوالرمليار ٢٥٠ اليورو وفيما يتعلق مبنطقة مليار دوالر ٧٢٥و
األزمة املالية واالقتصادية العاملية  "بعنوانر تقرير األمني العام لألمم املتحدة قّديو .املتحدة

كميات الأن ) ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٢، املؤرخ A/CONF.214/4" (وتأثريها يف التنمية
 تبلغ، ٢٠٠٨سبتمرب /يلول أ١ت يف النظام املايل العاملي منذ ضّخاليت ضخمة من السيولة ال

الركود العاملي ويف ظل .  يف املائة من الناتج العاملي اإلمجايل٣٠ تريليون دوالر أو حنو ١٨
) هامعظمها يف وسط أوروبا وشرق(األسواق الناشئة إىل اجة احل وتزايد يف اإلنتاجاملتزامن 

أن يوىل قدر أقل من  تريليون دوالر، هناك احتمال ب١,٨ حبوايلإلعادة متويل ديون تقدر 
 .األولوية للمساعدة التقنية املقدمة إىل البلدان النامية عموماً وإىل أقل البلدان منواً خصوصاً
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   السؤال املطروح    
نظراً حلجم التباطؤ االقتصادي العاملي، وما يصاحبه من صعوبات يف جمال  - ٢٧

 مليون ٥١ إىل فقدان تؤّديقد أزمة البطالة اليت ما ترتب عليها من  والصناعة التحويلية
 على مستوى العامل، ما الذي ينبغي للبلدان النامية القيام به لتجاوز األضرار فرصة عمل

 ؟يف هناية املطافوإدارة األزمة واخلروج منها أقوى 
    

   استغالل الفرص -االنتعاش االقتصادي العاملي : اجلزء الثاين    
     صناعاتلتخضري ال  

  مقّدمة -أوالً  
  

طويل وسط مؤشرات ال للتنمية على املدى كشرط الزم" اخلضراء" الصناعة تربز  - ٢٨
ترمي  حتفيزية وطنية ُرزم شكل يف  تصرف الدوالراتمليارات  ومثة.انتعاش اقتصادي عاملي

 استخدام املوارد إىل إدخال حتسينات على كفاءة الصناعة تزايد دعم نقلة حتويلية من إىل
 االنتعاش اخلضر ظاهرة للعيان، وهناك دعوة واسعة النطاق فروعوقد أصبحت  .العاملية

االنتعاش و . من أجل اقتصاد عاملي أخضراء خضرة جديدصفقةتقودها األمم املتحدة إلبرام 
 املوارد  استخدامكفاءةتتسم بتوجيه االستثمارات حنو صناعة أنظف األخضر مرهون حتماً ب

ر وتقّد .كربون ومحاية البيئةال منخفضةاعية أساسية  صنوإقامة بىنأمن طاقة مستدام حتقيق و
  مليار١ ٠٠٠  الكربون حالياً حبوايلاملنخفضةالسوق العاملية لتكنولوجيا البيئة والصناعات 

  .٢٠٢٠ دوالر حبلول عام  مليار٣ ٠٠٠ دوالر، ويتوقع هلا أن تنمو إىل حوايل

 للحيلولة دون ضروري وهو ممكن ومربح،أمر وحتقيق اقتصاد عاملي أخضر متاماً   - ٢٩
وهناك  . استخدام املوارد الطبيعية واستنفاد النظم اإليكولوجية وتغري املناخفرط آثار أسوأ

 إطار  هلا، إذا ما توفر اليت ميكنها يف خمتلف القطاعات الصناعيةالساحنةالعديد من الفرص 
 يف املائة ٥٠فيئة بنسبة تشريعي عاملي قابل للتطبيق، أن تساعد يف خفض انبعاثات غازات الد

دة السياسية واملوارد إلرا بشرط توفر اخليارات التكنولوجية الضرورية وا٢٠٥٠حبلول عام 
 أكثر استدامة حنو عرب مسالك االقتصادات لدفعوتتيح األزمة االقتصادية احلالية فرصة  .املالية

مة تشجع على  استثمارات عامة خضراء وتنفيذ سياسات عامن خاللاالنتعاش والنمو 
وقد خصص العديد من البلدان هلذا الغرض نسباً ضخمة من  .أكثر خضرةاستثمارات خاصة 

  . يف املائة يف مجهورية كوريا٨١ يف املائة يف إسبانيا و٦وحت بني ا التحفيزية، ترالُرزم
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  الوعيتوفر مبادرة اليونيدو للصناعات اخلضر تستدعي هذه التطورات، ويف ضوء  - ٣٠
وتدعو إىل تقدمي ، والقدرات يف املؤسسات املسؤولة عن التنمية الصناعية املستدامة واملعارف

سبل ويتضمن ذلك، يف مجلة أمور، اتباع  . الصناعةلتخضرياملساعدة للمشاريع اليت تسعى 
صناعية، وزيادة كفاءة استخدام املواد اخلام، وزيادة استخدام التنمية ال منخفضة الكربون حنو

قبول نظم و، أدقفرعية املعاد تدويرها، واعتماد التزامات دولية ومعايري بيئية املنتجات ال
وتتناول املبادرة أيضاً إنشاء  . القيمة العامليةسالسلاإلدارة البيئية كشرط للمشاركة يف 

وتشغيل شركات جديدة متارس أنشطة خضر، مثل التدوير ومعاجلة النفايات وتقدمي 
وميكن الستخدام املعايري وخطط الوسم بطريقة . واد والطاقةستشارات بشأن كفاءة املاال

نظم فعالة، أن يقدم حوافز سوقية لتعزيز الصناعة والتجارة كان مصحوباً بذكية، إذا 
 ترويج العمومية من أجل التوريد اخلطط يف اختاذ قرارات هذهكما أن استخدام . ويناخلضرا

 . بدور حاسم يف هذا الشأن أيضاً أن يضطلعاملنتجات واملعدات واخلدمات املستدامة ميكن
وتعكف احلكومات والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية على إعداد جمموعة متنوعة من 

  .دورة حياة اإلنتاج واستدامتهكامل املعايري وملصقات الوسم وبرامج االعتماد تراعي 

فاءة استخدام املوارد كب اليت تتسمنامية جمال الصناعات البلدان ال دخول وينطوي  - ٣١
اعتبارات االستدامة تؤدي و .ة هائلعلى إمكانات الكربون واخلدمات املرتبطة هبا واملنخفضة

لدى املستهلكني والسياسات البيئية للحكومات إىل منو سريع هلذه الصناعات يف البلدان 
داخل اقتصادات سيما  املتقدمة النمو، وقد جنحت هذه الصناعات يف بعض البلدان النامية، وال
ويف  . الكربوناملنخفضةالسوق الناشئة، يف إنشاء شركات منافسة دولياً يف جمال الصناعات 

 استخدام فإناحلاالت اليت ال حيظى فيها سكان البلدان النامية بإمكانية الوصول إىل الكهرباء، 
 تغري املناخ بل احلد منيف جيايب  اإلثراأل ال يقتصر علىالفقراء من أهايل الريف للطاقة املتجددة 

 . أنشطة صناعية ومشاريع مستدامة بيئياًلتوليد أيضاً حافزاً كبرياً يوفر
    

   مواضيع عامة  -ثانياً  
 من تربز تسعة مواضيع عامة ، الصناعاتختضرينتعاش وفرص بوادر االوسط   - ٣٢

 : املتوقع يف السنوات القادمة األخضراالنتعاش

 املناخ، هل يندفع أصحاب املصلحة حنو بالنظر إىل مقتضيات تغري  )١(  
 ومنح وحوافز أم ُرزم حتفيزية شكل يف الدوالرات املتاحة ملياراتالصناعات اخلضر بسبب 

  األجل الطويل؟يفبسبب استدامة العائدات التجارية 
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  صناعاهتا؟ختضريل تكاليف ّمهل بإمكان الدول النامية حت  )٢(  

 الصناعات يعتمد على نشر املعرفة ونقل ختضري أن حتقيق فرص نظرا إىل  )٣(  
التكنولوجيا وبناء القدرات، إىل أي حد تستطيع البلدان النامية الوفاء مبتطلبات إنتاج أنظف، 

  النمو االقتصادي؟تأخري الكربون دون املنخفض البلدان الشروع يف التصنيع هذهوهل تستطيع 

 عملية يف صلبواالبتكار  يةث والتنمو البحإدخالالتركيز على يف إطار   )٤(  
رها يف سياسة  الكربون، ما هي الشروط الواجب توفّاملنخفض والتحول حنو اإلنتاج االنتعاش

كيف  و للتشجيع على حتقيق مستويات أعلى من اإلنتاج األخضر؟مؤسسيةمتكينية وبيئة 
بلدان احلديثة  يف الاألخضرع من وترية االبتكار ميكن هتيئة سياسة متكينية وبيئة مؤسسية تسّر

 عملية التصنيع؟بالعهد 

ف قّ الصناعات يتولتخضري أن تغيري منط الطاقة واستخدام املواد نظرا إىل  )٥(  
إىل  أن البلدان النامية غالباً ما تفتقر ونظرا إىل حدود التكنولوجيا، حنوعلى تقليص املسافة 

تكنولوجيا، ما هي وسائل  حدود الحنوتقيم املسافة ل ويعّول عليهابيانات أصلية وسليمة 
  اإلنتاج؟ختضرييف جمال بكل منتج رة لتمكني أفضل املمارسات املتعلقة فّالدعم املتو

يزات مب البلدان النامية تتمتع، هل ةلا العملفرص االنتعاش املتوقع يف أعقاب  )٦(  
  الصناعات اخلضر؟ترويجنسبية يف جمال 

واحلد من الفقر مع حتقيق اقتصاد هل تتوافق األهداف اإلمنائية لأللفية   )٧(  
  الكربون؟منخفض

 الناشئة عن الصناعات اخلضر، هل ختصص الكامنةبالنظر إىل الفرص   )٨(  
تمويه ال "خماطر، ما هي األمر كذلك وإذا كان التخضري؟اخلطط الوطنية موارد كافية حلافز 

اإلنتاج حنو ة حقيقية تقدمي إعانات دون ضغوط تشريعية ودولية باجتاه حتقيق نقل" (األخضر
 ؟)الكربوناملنخفض 

لشركات لفاوضات الدولية بشأن تغري املناخ، كيف ميكن املبالنظر إىل   )٩(  
 م؟ينظت بصورة مقنعة عن طريق ال أن تلتزمالصناعية

    
    املسائل الرئيسية  -ثالثاً  

صلة بعملية ترد يف الصفحات التالية جمموعة خمتارة من املسائل واألسئلة املهمة املت  - ٣٣
 .املرتقبعاملي القتصادي االنتعاش اال الصناعة يف سياق ختضري
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    "األخضر"إىل االقتصاد " البين" من االقتصاد - االنتعاش العاملي   :١املسألة     
 فإن إنشاء صناعات خضر جديدة كبرية، جراء ة قيمة السوق احملتملمهما كانت  - ٣٤

 أن  ويقّدر. الصناعات القائمة قد تكون أكرب منهاتخضريلالقيمة احملتملة البيئية واالقتصادية 
ينتج عن إدخال حتسينات على كفاءة عمليات اإلنتاج الصناعية، مبا يف ذلك عمليات حجز 

 يف املائة تقريباً حبلول ٣٧ انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون بنسبة اخنفاضالكربون وختزينه، 
من خالل زيادة استخدام " البين "اإلنتاجت االستعاضة عن عمليامن شأن و. ٢٠٥٠عام 

يف توفري ال ومن يف استخدام الطاقة تتسم بقدر أكرب من النظافة والكفاءةتكنولوجيات 
  ما، يف الكفاءة والتنافسية اإلمجالية لصناعةأن تسهماملواد وإعادة تنظيم اإلنتاج استخدام ا
ض لتقلبات ّرل ذلك من التعلِّيقوعالوة على ذلك، س . يف كفاءة أسهم رأس املالومن مث

 .أسعار الطاقة وأسعار املواد اخلام
    

    السؤال املطروح    
 املستدام القتصاد العامل، وهل" احملرك"صبح ي الصناعة أن لتخضريهل ميكن   - ٣٥
 ؟ة النمو يف إطار صناعات خضر مرتفعلفرص عملرسي القاعدة ي

    
    الصناعةختضري أجل النقل الفعال للتكنولوجيا من   :٢املسألة     

القرار الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري يوجِّه   -٣٦
د العتماد برنامج بوزنان االستراتيجي ملرفق البيئة ّه، الذي مالرابعة عشرةاملناخ يف دورته 

ال للتكنولوجيا من الشمال العاملية بشأن نقل التكنولوجيا، االهتمام إىل احلاجة إلجراء نقل فع
رف ا اجلنوب، على أن يصاحب عملية النقل تدفق للمعومن اجلنوب إىلإىل اجلنوب 

وميكن للبلدان املصدرة  .واملعلومات يتيح االضطالع بدور كبري يف تسريع منو الصناعة اخلضراء
ئفة واسعة من للتكنولوجيا أن تستفيد من فرص األعمال اليت تنشأ نتيجة لتزايد الطلب على طا

وميكن، يف الواقع،  . الكربوناملنخفضةتكنولوجيات توفري الطاقة واملواد والتكنولوجيات 
حلديثي العهد بعملية التصنيع أن يتكيفوا مع الطلب على الصناعات اخلضر من خالل استخدام 

  بشرط تزايد االستعداد العتماد-رف البيئية اتكنولوجيات تصنيع مستدامة وخدمات املع
أحد األبعاد الرئيسية يف هذه العملية وجود سياسة  و.آليات التمويل الداعمة لنقل التكنولوجيا

جديدة وأدوات اقتصادية قائمة على السوق ال تراعي العوائد اخلاصة للشركات فحسب بل 
 .لبيئةا  واليت تراعي الكربوناملنخفضةوالعوائد االجتماعية للتكنولوجيات اجلديدة 
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 للتنمية الصناعية يف البلدان ة حامسأمهيةلتكنولوجيات املتقدمة نسبياً ل وستكون  - ٣٧
بيد أن البلدان النامية متيل إىل االكتفاء بتلقي املنتجات املبتكرة وتكنولوجيات  .املتدنية الدخل

 االستثمارات يف الطاقة النظيفة قد تؤديوحبسب برنامج األمم املتحدة للبيئة  .اإلنتاج
 مليون فرصة عمل يف جمال ٢٠  حوايلإىل إجيادالكربون املنخفضة  والتكنولوجيات

 املبشِّرة بإجيادحىت هذه االحتماالت لكن و. ٢٠٣٠الكربون حبلول عام املنخفضة الصناعات 
 .فرص العمل قد ال تكفي للتصدي لتحديات العمالة يف بلدان العامل النامي

النامية انتقاء خيارات تقنية حتقق االستخدام املوارد يف البلدان  وغالباً ما يتطلب توفر  - ٣٨
الكربون بطبيعتها إىل أن تكون املنخفضة متيل التكنولوجيات اجلديدة واألمثل لليد العاملة، 
سيما  ، قد يؤدي اعتماد الشركات، وال ومن قبيل التناقض.ال املرأسل كثيفة االستخدام

الكربون إىل خفض ومنخفضة داً املؤسسات الصغرية واملتوسطة، لتكنولوجيات متقدمة ج
ومع ذلك، ينبغي اعتبار هذا األمر مبثابة فرصة ساحنة أمام  .مستويات العمالة بدل رفعها

البلدان النامية للتكيف تكنولوجياً مع الظروف احمللية، ووسيلة لدعم القدرات الوطنية يف 
  .اإلنتاج  عواملما يتوفر لديها منجمال العلم والتكنولوجيا بطريقة تتسق مع 

    
  السؤال املطروح    

  
كفاءة استخدام املوارد ب اليت تتسمبالنظر إىل السمات االبتكارية للتكنولوجيات   -٣٩
 أحباث بأساليب تفضي إىل إجراء التجارة الدولية تسخري الكربون، كيف ميكن اخنفاضو

  البلدان النامية؟ األحباث من البلدان املتقدمة إىلهذه، يف الوقت ذاته، من نقل ومتكِّنخضر 
  

   واالبتكاروالتطويردور البحث   :٣املسألة     

 آثار تغري املناخ أ وختفيف أسو الراهنةيتطلب اخلروج من األزمة االقتصادية العاملية  - ٤٠
ملوارد الطبيعية وتزايد ااستهالك عن تزايد النمو للمضي يف فصل  ثورة صناعية خضراء قيام

 واالبتكار، بدعم جزئي من التمويل املخصص والتطويرلبحث ل اكِّويش .انبعاثات الكربون
 ركناًحتفيز عملية االبتكار ينبغي أن يكون و . هذه الثورة الصناعية اخلضراءمنطلقللمناخ، 

أساسياً يف عملية التحول حنو اعتماد أطر أعمال جتارية جديدة تعيد موازنة اخليارات العاملية 
 .بشأن استخدام املوارد

 دعمها لالبتكار من حيث ٢٠٠٨ عام يف االنتعاش اليت أعلن عنها ُرزماوت وتتف  -٤١
  ونسبة ) يف إيطاليا (الُرزمة يف املائة من ١فهي تتراوح بني نسبة  .واالستثمارات اخلضر

ويذهب أكثر النهج جرأة،  .HSBCوفقاً لبحث قام به مصرف ) مجهورية كوريا( يف املائة ٦٩
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النمو " على ٢٠١٥ دوالر حىت عام مليار ٨٧، إىل حد إنفاق الذي اتبعته مجهورية كوريا
 منتجات وعمليات وصناعات خضر جديدة فحسب، بل يقتصر علىنه ال ويبدو أ، "األخضر

 .تراعي التوازن اإليكولوجياقتصادية مستدامة بيئياً ومعايري -يشمل أيضاً اعتماد ترتيبات اجتماعية

 مبقدار لالبتكار حمفزاتموعة العشرين عن ومع ذلك، وعلى الرغم من إعالن جم  - ٤٢
 لنمو وانتعاش قائمني على املالئمة هتيئة الظروف اإلطارية ال بد من دوالر، مليار ٢٠٠
نظر إىل األزمة احلالية بشكل متزايد على أهنا فرصة ساحنة للتشجيع على النمو وُي .رفااملع

النامية فإن التمويل واملساعدة التقنية  البلدان يف ة املاليلنقص املوارداألخضر، ولكن نظراً 
 .ال جزءاً رئيسياً من برنامج النمو األخضر اجلديدكِّ أن يشينبغي

    
   السؤال املطروح    

 النطاق يف املشاريع اخلضر، ما هي حبكمتركيز إىل حتقيق وفورات الحول يتعندما   - ٤٣
 إمكانية املنافسة املتوفرة لدى البلدان النامية؟

    
   الساحنةبناء القدرات بغية استغالل الفرص   :٤ املسألة    

من الوصول إىل نفس املعايري اإلنتاجية املطبقة يف البلدان   البلدان الناميةلكي تتمكَّن  - ٤٤
 وإىل تكنولوجيات مناسبة وإىل حمكمة املقياس حتتاج إىل تطبيق استراتيجيات  فإهناالصناعية

 املصنعني حيفِّزفهذا  .افز يف جمال السياساتدعم كاف يأخذ شكل بناء قدرات إضافة حلو
نهم من إعادة هندسة عمليات إنتاجهم ال للتقليل إىل أقصى حد من استخدام املواد وميكّ

  .إىل أقصى حد ممكنوالطاقة إلنتاج الوحدة فحسب بل والستخدام املواد القابلة للتدوير 

 اقتصاد يتسم بكفاءة استخدام ل إىلّو االستثمارات يف متويل بناء القدرات للتحإن  - ٤٥
 الكربون ضخمة ولكنها ضئيلة جداً إذا ما قورنت باالستثمارات الرأمسالية واخنفاضاملوارد 
وسيكون من املهم جداً اجتذاب رأمسال القطاع اخلاص من خالل سياسة عامة  .املطلوبة

 .وتنظيم متنيجيدة التركيز 
    

   السؤال املطروح    
 بناء يكون عناصر االنتعاش العاملي، هل عتماد املتبادل بنيتزايد االيف إطار   - ٤٦

 وإذا كان األمر كذلك، ما هو احلد اً؟القدرات من أجل صناعة خضراء صاحلاً عاملياً عام
 األدىن من الشروط املسبقة الالزمة لتحقيق الكفاءة يف عملية بناء القدرات؟
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    دور الدولة  :٥املسألة     
 أمام الصناعة اخلضراء يف االنتعاش االقتصادي العاملي الساحنةاستغالل الفرص إن   - ٤٧

 من وإمنا صناعية ألصول ملكيتها حيث من اليستدعي من الدولة أن تربز كصاحبة مشروع 
 الدروس اضطرتوقد  . للنمو األخضر الالزمة الديناميةللموارد تأطريها وحتفيزها حيث

 اعتماد سياسات ودور تنظيمي أكثر إىلحلكومات  من األزمة املالية واالقتصادية ااملستخلصة
فقد اتضح أن ترك األسواق دون تنظيم رقايب ال يؤدي بالضرورة  .فعالية يف التنمية الصناعية

إىل نتائج اجتماعية أفضل يف اجملال البيئي، وال يزال اجلدل دائراً بشأن دور احلكومات يف 
 القويني يف الفترة األخرية  ودعمهاماتومع ذلك، فلوال تدخل احلكو .الصناعة واألسواق

 .باهظةضت عدة صناعات متكاملة عاملياً لالهنيار مع ما يرافق ذلك من تكلفة اجتماعية رَّلتع
 إعادة هيكلة جييز هلا التدخل يف احلكومات ال  جانبوالنجاح النسيب هلذا التدخل من

تجدة من مشاركة الصناعة وتنميتها فحسب بل يفتح الفرص أيضاً أمام أشكال مس
 .احلكومات يف الصناعة اخلضراء

وينظر إىل السياسة الصناعية عموماً على أهنا سياسة مستلهمة من احلكومة وتدخل   - ٤٨
 يهدف إىل تعديل هيكل اإلنتاج الصناعي وصوالً إىل إنتاجية أكثر تقدماً ووفرة حافز

وعلى  .دة يف خيارات الرفاه زيا إىل يف هناية املطافتؤديوأنشطة ذات قيمة إضافية أعلى 
حنو صناعات أكثر املضي قدماً املستوى االستراتيجي، تكفل السياسة الصناعية املستدامة أن 

 صناعات أكثر كفاءة يف استخدام املوارد وينشئعلى الفقر يؤدي إىل القضاء تقدماً 
استجابات الدول يف جمال و ضمانات، تالفرص املتاحة ليس و. الكربونومنخفضة

 من تاالنتعاش الناشئ، برزووأثناء التراجع االقتصادي العاملي  .ال بد منهلسياسات أمر ا
  .لدولةادور أمهية جديد 

    
    السؤال املطروح    

 يف املائة ٤٥ أن متوسط اإلنفاق احلكومي العام للبلدان الصناعية يبلغ نظرا إىل  - ٤٩
حكومات االضطالع به يف مساعدة من الناتج احمللي اإلمجايل، ما هو الدور الذي ينبغي لل

الصناعة اخلضراء على تأدية دورها الدينامي، وما هي احلدود اليت ينبغي وضعها 
  لصالحيات الدولة؟

  
 


