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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  بلدان اجلنوبلآفاق جديدة بشأن السياسات الصناعية     

  ألونكتاد الثالث عشرلحدث خاص     
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤ة، يف بالدوحللمؤمترات ُنظم يف مركز قطر الوطين 

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    

 العمل املشترك بني األونكتاد ومنظمة العمـل        نقاش لبحث  هذا احلدث حلقة     كان  -١
خوسيه /اش السيد قالنفريق  وشارك يف   . الدولية بشأن سياسات العمالة والسياسات الصناعية     

رايـت،   - ريتشارد كوزول /دولية؛ والسيد مانويل ساالزار، املدير التنفيذي ملنظمة العمل ال      
ة سـعاد مدير وحدة األونكتاد للتعاون والتكامل االقتصاديني فيما بني البلـدان الناميـة؛ و            

ّراز، نائب رئيس جواو كارلوس ِف/ديليب باروا، وزير الصناعات يف بنغالديش؛ والسيد     /السيد
نـدن للعلـوم االقتـصادية      روبرت ويد، أستاذ بكليـة ل     /مصرف التنمية الربازيلي؛ والسيد   

 يف الشؤون املالية والتنمية مبركز اجلنوب؛        أقدم مانويل مونتيس، مستشار  /والسياسية؛ والسيد 
  .جايايت غوش، أستاذة جبامعة جواهر الل هنرو باهلند/والسيدة

العمل الالئق، األمر الذي    ب النهوضويركز جدول أعمال منظمة العمل الدولية على          -٢
 ستيعابال العمل، وا  أوضاعالسياسات القطاعية، وحتسني    ب بالنهوض  جوهرياً يرتبط ارتباطاً 

. والعنصر املتعلق بالعمالة يف النمو    للجميع  سالسل اإلمداد، وال سيما النمو الشامل       ل الداخلي
 بتصنيع وقد ظل األونكتاد ملتزماً   .  مع جدول أعمال األونكتاد    كبرياً جداً  ويتسق ذلك اتساقاً  

احلكمة هذه الوالية رغم أن     احلفاظ على   واستمر  . ١٩٦٤ية منذ إنشائه يف عام      البلدان النام 
ضه، مفضلة  رفري للتنمية الصناعية يف حتقيق التنمية االقتصادية وت       و الدور احمل  التقليدية تعارض 
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ويف .  على مزايا نسبية معينة تدفع عجلة التنمية      ةقائمنظرة تقليدية   التجارة  النظر إىل   باألحرى  
  .ل، يقر النهج املتبع يف األونكتاد بأن السياسات الصناعية ميكن أن حتقق مزايا نسبيةاملقاب
 على أن أصولية السوق ال تنفع وأهنا تشكل خطـراً علـى             نيشناقواتفق معظم امل    -٣

فهي، على سبيل املثال، أحد أسباب استمرار األزمة املالية العاملية؛ ومن األمثلة   . البلدان النامية 
.  الصناعية يف أفريقيا   ة السياس يف طريق ها البنك الدويل    على ذلك العقبات اليت يض    األخرى ع 

وتستخدم عدة بلدان حاليـاً،     .  تنظيم السوق  احلاجة إىل وتترتب على أوجه قصور األصولية      
فيها بعض أكثر البلدان جناحاً، أدوات ختطيط التنمية لدعم استراتيجياهتا الرامية إىل اللحاق          مبا

لفترة  السياسات   رسم الصناعية مستبَعدة من عملية      ةظلت السياس فقد  ومع ذلك،   . بالركب
ألن إدراجها يعين أن احلكومة تتدخل يف آلية حتديد األسعار           عاماً   ٣٠ عاماً و  ٢٠تتراوح بني   
  . رحبية القطاعات البديلة، وهو أمر يعترب سلبياًبشأن مدىاملشاريع تنظيم ويف قرارات 

عيد إدراجها   الصناعية، وأُ  ةآلونة األخرية جتدد االهتمام بالسياس    ومع ذلك، شهدت ا     -٤
قطاعات لنتقائي   احلكومي اال  دعمإىل ال  الصناعية   ة السياس شريوت.  اإلمنائية ةيف برامج السياس  

بواسطة احلوافز الضريبية، واالئتمان املـدعوم،      والذي يقدَّم   أو منتجات معينة دون سواها،      
 الصناعية تتعلق أساساً ببنـاء القـدرات احملليـة لتلبيـة     ةن السياسواتُّفق على أ. وغري ذلك 

  دائماً ةوتنطوي هذه السياس  . لية، واالرتقاء باإلنتاجية، وزيادة الدخل احمللي     االحتياجات احمل 
األهـداف  حمددة ب وربط السياسات املتصلة بقطاعات     املتداولة   األسعار   اخلطأ يف على تعمُّد   

 الـصناعية  ةالـسياس يف النقـاش   من هذه االعتبارات، ناقش املـشاركون   وانطالقاً. العامة
  .بنغالديشل
قطاع الـصناعة   ن نطاق    الصناعية أوسع م   ةواتفق املشاركون على أن نطاق السياس       -٥

وتتضمن أهدافه التنـوع االقتـصادي،      . التحويلية، ألنه ميكن أن يشمل اخلدمات والزراعة      
شـراك الـدخل   طرحـه  داد العاملية، والتحدي الـذي ت سالسل اإلم الداخلي ل ستيعاب  الوا

على  غلبعلى استحالة الت  يف النقاش   واتفق املشاركون   . املتوسط، وبناء القدرات التكنولوجية   
الـصناعية  ة ، ينبغي أن ُتعترب السياس    عىنذا امل هبو. هذه التحديات بدون سياسات صناعية قوية     

ـ  حتق من أجل كاملة من السياسات احملددة،      متكاملة، تشمل طائفة     حزمة إمنائية جزءاً من    ق ي
اضطلعت، يف مجيع حاالت التصنيع، بدور نشط؛ واتُّفق عموماً         قد  غري أن احلكومة    . النجاح

  .على أن ذلك شرط ضروري ولكنه غري كاف لتحقيق النجاح والتنمية
ة،  الصناعية مصممة إلحداث تغيريات يف هيكل اإلنتاج والبنية االجتماعي         ةوالسياس  -٦

؛ أي أهنـا     وتارخيياً أن تكون حمددة سياقياً   جيب  ة   السياس هذهيعين أن   هذا  و. وإلجياد أسواق 
 دائماً وجود روابط قوية بـني القطاعـات         طلبتتطلب تصميماً وتنفيذاً مرنني، غري أهنا تت      
  .االقتصادية من أجل ضمان فعاليتها وتأثريها

 الـصناعية،   ةوالت اإلنتاجية والسياس   الصالت القائمة بني التح    ت اجللسة أيضاً  حبثو  -٧
. لتحقيق تنمية سريعة مقترنة باإلدماج االجتمـاعي      طلوب  التحوالت اإلنتاجية امل  من  زيج  املو
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استخدامها من أجل    الصناعية   ةوتكمن إحدى الصعوبات الرئيسية يف كيفية تكييف السياس       
 أي  - احلكوميـة ضـئيلة       آليات السوق ضعيفة والقدرات    اليت تكون فيها  يف البلدان النامية    

 حجم النخب، وعالقات التبعيـة      رَغِصحيث يزيد احتمال إخفاق السوق واحلكومة بسبب        
  .القائمة على مفهوم املالك والزبون، وغري ذلك

 الصناعية  ة الصناعية، مستنتجني أن السياس    ةوحبث املشاركون شروط جناح السياس      -٨
ـ  داف احلكومية األوسع نطاقـاً   األهيف  ا   دجمه حتقق أكرب قدر من النجاح عند      عيد  علـى ص

 أدوات سياسات االقتصاد الكلي األفقية بـاالقتران مـع          االقتصاد الكلي، وعندما ُتستخدم   
 الفائـدة،   أسـعار وبعبارة أخرى، جيب مواءمة إدارة      .  الصناعية ةلسياسلاألدوات العمودية   

 والسياسات التنظيمية   ةيفات، والضرائب مع أدوات السياسة الصناعي     ر الصرف، والتعر  اسعأو
ومن املهم اإلشارة إىل أن هذه األدوات ختتلف باختالف الصناعات واملراحـل            . وما شاهبها 
السياق الدويل، والعالقات بني البلدان، والقواعد اليت تنظم التجـارة          تعتمد على   اإلمنائية، و 

  .العاملية
 الـصناعية ومعـايري     ةوناقشت اجللسة املبادئ التوجيهية الستخدام أدوات السياس        -٩

دراسـات  يف النقـاش    ويف هذا السياق، حبث املشاركون      . اختيار القطاعات ذات األولوية   
 ال سيما الربازيل وبنغالديش واهلند، ولكنـهم حبثـوا أيـضاً         و(بلدان معينة   إفرادية ل حاالت  

اعية  الصنةالسياسأو عدم جناح اليت تفسر جناح وضاع واأل) حاالت عدة بلدان يف شرق آسيا    
  .يف تلك البلدان

        


