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 ندوة الأونكتاد العامة

 نحو نظام اقتصادي عاملي أفضل تحقيقاً
للمساواة و التنمية املستدامة ملا بعد عام 2015

ية
يم

اه
مف

رة 
ذك

م

18-19 حزيران/يونيه 2014 
قرص األمم، جنيف  

 Preamble, First Part, of the Final Act of( االقتباس مأخـوذ من الديباجة الواردة يف الجـزء األول من الوثيـقة الختامية ملؤمتر األونكتاد األول *
.)4–3 .pp ,)1964( UNCTAD I

يصادف هذا العام الذكرى السنوية الخمسني إلنشاء مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(. ويف عام 
1964، حّددت الدول األعضاء املشاركة يف مؤمتر األونكتاد األول مجموعة من التحديات واملخاطر التي تواجه 

السالم والتنمية، والتي ما زالت ذات شأن إىل اليوم. ومع املناقشة العاملية الشاملة الدائرة يف املجتمع الدويل بشأن 
مالمح خطة التنمية العاملية الجديدة ملا بعد عام 2015، تتيح ندوة األونكتاد العامة الخامسة هذا العام فرصة 

فريدة من نوعها ملناقشة هذه التحديات يف السياق الحايل، قبل انطالق املفاوضات بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 
2015 يف الجمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب 2014.

لقد عقد مؤسسو األونكتاد العزم عىل »السعي إىل وضع نظام أفضل وأكرث فعالية للتعاون االقتصادي الدويل، 
]ميكن[ فيه أن ُيلغى تقسيم العامل إىل مناطق فقر ووفرة، وأن يحقق الجميع الرخاء.« واعرتفوا بوجود »ارتباط 

وثيق بني السالم والرخاء العامليني«، وأدركوا يف هذا الصدد »مخاطر الهّوة املتسعة بني املستويات املعيشية 
للشعوب«، وأشاروا إىل أنه »يف حالة استمرت أمناط االمتياز والرثاء الفاحش والفقر املدقع وانعدام العدالة 

االجتامعية، سنكون قد خرسنا هدف التنمية«. ويف املناقشات الحالية ألصحاب املصلحة املتعددين ملا بعد عام 
2015، تربز معالجة أوجه عدم املساواة املتنامية بني البلدان وداخلها كأولوية قصوى، مبا يف ذلك الحاجة إىل 

معالجة األسباب الجذرية الهيكلية والنُُّظمية. وال يزال هذا اإلحساس بإلحاح القضية مّتقداً اليوم كام كان قبل 
50 عاماً عندما كان مؤسسو األونكتاد »مصممني عىل بذل أقىص ما يف وسعهم للتأسيس لنظام اقتصادي عاملي 

أفضل«*.

وستنظر الندوة العامة يف سبل التصّدي لهذه التحديات واملساهمة يف املناقشات املتواصلة يف الجمعية العامة 
لألمم املتحدة بشأن وضع خطة التنمية ملا بعد عام 2015. وعن طريق مزيج من الجلسات العامة رفيعة املستوى 
والجلسات املصّغرة املعّمقة التي ينّظمها األونكتاد واملجتمع املدين وأصحاب مصلحة آخرون، ستتيح الندوة فرصة 

لتبادل اآلراء بشأن الدور املتوخى لألونكتاد فيام يتعلق بهذه القضايا يف تنفيذ خطة التنمية ملا بعد 2015.

املواضيع
1- اليوم األول: أبعاد االقتصاد الكيل لالمساواة

2- اليوم الثاين: من املامرسات السياساتية الفضىل إىل التحّول العاملي



1- أبعاد االقتصاد الكيل لالمساواة

سّلطت ندوة األونكتاد العامة األوىل يف عام 2009 الضوء عىل ما ترتب عىل تنامي أوجه عدم املساواة من آثار 
عىل االقتصاد الكيل، كعامل ساهم يف تراكم االختالالت العاملية وانفجار األزمة املالية العاملية يف عام 2008. فتنامي 

أوجه عدم املساواة بني البلدان وداخلها يؤدي إىل عدم كفاية الطلب اإلجاميل وازدياد االعتامد عىل منط استهاليك 
غري مستدام قائم عىل االستدانة. ويف الوقت نفسه، أّدت دورات االنتعاش والكساد التي ابُتيل بها االقتصاد العاملي 

يف العقود القليلة املاضية والتدابري غري املتناسقة ملواجهة الركود التي اتُّخذت للتصّدي لالختالالت العاملية، إىل 
تفاقم أوجه عدم املساواة والبطالة الجامعية واالحتجاجات العامة عىل الجور حول العامل. وسيبحث هذا الجزء 

من الندوة يف هذه الجوانب وغريها من جوانب عدم املساواة املرتبطة بالتجارة والتمويل واالستثامر والتكنولوجيا. 
وسيسعى أيضاً إىل تحديد اإلصالحات النُُّظمية والهيكلية املطلوبة لقلب األمناط الحالية والتحّول إىل أشكال أكرث 

استدامة وإنصافاً للتنمية االقتصادية حول العامل.

2- من املامرسات السياساتية الفضىل إىل التحّول العاملي

تكرث يف بلدان ومناطق العامل املختلفة املامرسات السياساتية واالسرتاتيجيات اإلمنائية الناجحة التي ميكن استنساخها 
يف مواقع أخرى وتعميمها. ومن بني هذه املامرسات سياسات االقتصاد الكيل والسياسات القطاعية التي تهدف 

إىل تحقيق أشكال منو كثيفة العاملة، وبرامج اجتامعية قامئة عىل إعادة توزيع الرثوة، وتغريات يف عالقات امللكية 
)مثاًل عن طريق اإلصالح الزراعي أو توسيع التعاونيات(، والرشاكات املصممة بعناية بني القطاعني العام والخاص، 
واألشكال املبتكرة للتعاون املايل والنقدي اإلقليمي. فهل ميكن للرشاكات السياسية بني أصحاب املصلحة املختلفني 

أن تساعد يف استنساخ وتعميم املامرسات الفضىل هذه يف الفرتة التي تسبق عام 2015 وما بعده؟ وهل توجد 
قيود غري مرّبرة مفروضة عىل فضاء السياسة العامة املطلوب توّفره لتتمكن البلدان واملناطق من تنفيذ هذه 

التدابري؟ وإىل أي مدى ميكن للمبادرات الوطنية واإلقليمية أن تؤدي إىل تحّول عاملي ذي مغزى يف غياب تغريات 
محورها التنمية يف قواعد التجارة والتمويل العامليني؟

وسُتفتتح ندوة هذا العام بحوار جنيف الثالث، وهو جزء من سلسلة من األنشطة التي يناقش خاللها خرباء من 
مجتمع التجارة يف جنيف وجهات معنية أخرى بشأن القضايا االقتصادية العاملية، مبا يف ذلك خطة التنمية ملا بعد 

عام 2015.

نبذة عن ندوة األونكتاد العامة
م ندوة األونكتاد العامة بالتعاون مع دائرة األمم املتحدة لالتصال مع املنظامت غري الحكومية ورشكاء آخرين. ُتنظَّ

والندوة هي نشاط التوعية السنوي الذي يعقده األونكتاد، حيث يجتمع أصحاب املصلحة من مسؤولني حكوميني 
وممثلني عن املجتمع املدين وأكادمييني وممثلني عن القطاع الخاص من أجل إجراء حوار مفتوح وتفاعيل بشأن 

القضايا العاملية الرئيسية التي تؤثر يف التنمية. وتشّجع الندوة عىل املشاركة الواسعة وترّكز عىل التعاون بني 
أصحاب املصلحة املتعددين، متيحًة بذلك فرصة فريدة من نوعها لتبادل أفضل املامرسات، وإرشاك مجموعة 

واسعة من الجهات الفاعلة يف املجال اإلمنايئ يف حوار بّناء بشأن السياسة العامة.

واملشاركة يف الندوة مفتوحة للممثلني عن الحكومات ومنظامت املجتمع املدين وقطاع األعامل والنقابات العاملية 
والربملانيني واألكادمييني واملنظامت الدولية األخرى.

وستكون الرتجمة الفورية إىل اللغات الرسمية لألمم املتحدة )العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية واإلسبانية 
والروسية( متاحة أثناء الجلسات العامة، ولكن ليس يف الجلسات املصّغرة.

النتائج
اختري موعد ندوة هذا العام لتتزامن مع سلسلة أنشطة متتد أسبوعاً )16-20 حزيران/يونيه 2014( إلحياء الذكرى 

السنوية الخمسني إلنشاء األونكتاد. وكام يف السابق، سُتحال النتائج التي تسفر عنها الندوة إىل مجلس التجارة 
والتنمية التابع لألونكتاد، ومنه إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة. وميكن أن ُيسرتشد مبا ينبثق عن الندوة من 

استنتاجات يف تنفيذ عمليات موازية، مبا فيها املفاوضات الوشيكة بشأن خطة التنمية ملا بعد عام 2015.
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