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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  إدماج اجلنوب: االقتصادات النامية الدينامية وأقل البلدان منواً    

  حدث خاص لألونكتاد الثالث عشر    

  ٢٠١٢أبريل /نيسان ٢٥مؤمترات، يف الدوحة، يف مركز قطر الوطين للُعقد يف 

  موجز أعّدته أمانة األونكتاد    

وكان هـدف اجللـسة     .  واألونكتاد ثاشترك يف تنظيم هذا احلدث أمانة الكومنول        -١
جلنـوب،  مواصلة العمل علـى إدمـاج ا      املقبل الرامي إىل    الرئيسي مناقشة جدول األعمال     

ن والتآزر بني االقتصادات الناميـة الديناميـة وأفقـر          سيما مناقشة كيفية تعزيز التعاو     وال
جدول األعمال أنه ينبغي    ال ُيفهم من     هويف مستهل اجللسة، لوحظ أن    . االقتصادات وأضعفها 

للشمال أن يكون بأي حالٍ أقلَّ التزاماً بوصفه جهةً ماحنة ألقل البلدان منواً أو أن يـضطلع                 
ة الدينامية قد واجهت جتارب وحتـديات مماثلـة         فمعظم االقتصادات النامي  . مبسؤوليات أقل 

لتلك اليت تواجه أقل البلدان منواً اليوم، وهو ما قد ُيثبت جدواه يف خطاب التنميـة يف أقـل     
  . البلدان منواً

. وذكر اخلرباء أن التجارة بني بلدان اجلنوب اكتسبت رواجاً منذ مطلع العقد املاضي  -٢
 من السلع اآلن إىل البلدان النامية األخرى،      قل البلدان منواً  إذ ُتوجَّه أكثر من نصف صادرات أ      

وقـد  . بلدان اجلنوب يتزايد بسرعة منذ العقد املاضي      بني  املباشر  وال يزال االستثمار األجنيب     
أدى منو بعض االقتصادات النامية الدينامية، مثل الربازيل واهلند والصني وجنوب أفريقيا، إىل             

وقد تعّزز ذلك بالطفرة اليت شهدهتا أسـعار        . تجارة بني بلدان اجلنوب   زيادة تعزيز إمكانية ال   
 مل تستِفد كلها من هذه الطفـرة، وخباصـة تلـك            السلع األساسية، لكنَّ أقل البلدان منواً     
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 الشبيه نوعاً   - وناقش املشاركون ضرورة االمتناع عن تعزيز منط التجارة       . الصافيةاملستورِدة  
  .    الذي يركّز على القطاع األويلّ- ن الشمال واجلنوبما بنمط التجارة بني بلدا

 بلـدان   بالتكامل بني ما يتعلق    كثرية في  وتواجه االقتصادات النامية الدينامية حتدياتٍ      -٣
عالوةً على ذلك، فمستوى دخل الفرد يف هذه االقتصادات أقل بكـثري منـه يف               و. اجلنوب

ارنة مستوى دخل الفرد يف الربازيل والـصني يف         فعلى سبيل املثال، ميكن مق    . البلدان املتقدمة 
    مبستواه يف الواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى            ٢٠٠٨ عام
ويف املقابل، ميكن مقارنة مستوى دخل الفرد يف اهلنـد يف         . ١٩٤٠يرلندا الشمالية يف عام     آو

 املتطلِّعة  - بعض البلدان املتوسطة الدخل   وجتد  . ١٩٠٠ مبستواه يف أملانيا يف عام       ٢٠٠٨ عام
 نفسها عالقةً يف َشَرك الدخل املتوسط؛ وقدرهتا على حتقيق طفرة هائلة            - ملزيد من الدينامية  

  .  مرهونةٌ بعوامل داخلية وخارجية كثرية
سيما  وال فرصاً فريدة،     للجنوب األقل منواً   هتيئغري أن االقتصادات النامية الدينامية        -٤

نسبياً إىل  متطورة  إذ ميكن ألقل البلدان منواً أن تصّدر سلعاً تكنولوجية          . الشمالارنة مع   باملق
وقد يكون ذلك ممكنـاً بـسبب    .  للشمال أكثر مما تصّدره منها   االقتصادات النامية الدينامية    

اتساع طائفة املستهلكني يف خمتلف مستويات الدخل يف هذه البلدان، مبا فيها الربازيل والصني 
 أن حتصل على االستثمارات األجنبيـة       ولبناء قدراٍت منِتجة، ميكن ألقل البلدان منواً      . واهلند

وعمليات نقل التكنولوجيا من االقتصادات النامية الدينامية يف مقابل املنافع الـيت ميكـن أن               
ت تقدمها لالقتصادات النامية الكبرية، وخباصة بإمدادها باملوارد حفاظاً على ارتفاع معـدال           

ومن ثَم، ميكن لالقتصادات النامية الدينامية أن تساعد هذه البلدان على ارتقـاء             . النمو فيها 
  . ُسلَّم القيمة املضافة وإعادة هيكلة إنتاجها

وناقش املشاركون الدور الذي تؤديه مبادرات مثـل نظـام األفـضليات املعمَّـم                -٥
 يف تنمية القدرات املنِتجة يف أقل البلـدان منـواً  وخمططات اإلعفاء من الرسوم ومن احلصص  

  .وتشجيع تنّوع الصادرات
وأقل  وذكر وزير التجارة يف بنغالديش أن أحد التحديات اِجلسام اليت تواجهها بالده     -٦

وركّزت املناقشات على تنامي أمهية     . هو تنويع اهلياكل اإلنتاجية والصادرات    األخرى  البلدان منواً   
 وشـدَّدت   .التنمية املؤسسية ، و والتحديث التكنولوجي ، وبناء اهلياكل األساسية،     تيسري التجارة 

. علـى حجمـه    يف االقتصاد العاملي، ال      املناقشات على مسألة جودة إدماج أقل البلدان منواً       
وأُضيف أن ارتفاع نسبة التجارة إىل الناتج احمللي اإلمجايل ال يعكس جودة عملية اإلدمـاج،             

. لسلع األولية قد ال تؤدي إىل هتيئة فرص العمل وحتقيق النمو الشامل للجميع            ذلك أن جتارة ا   
، إىل جانـب    واتفق كثري من املشاركني على أن التمويل والتكنولوجيا مها قناتان ضروريتان          

  . كّنان من حتسني جودة عملية إدماج اجلنوب يف االقتصاد العامليالتجارة واالستثمار، مت
ئيسية اليت يواجهها جدول أعمال بلدان اجلنوب تنـافس أقـل           ومن التحديات الر    -٧

 واملنتجات األولية على سبيل املثـال، مـع          كاملنسوجات  يف كثري من اجملاالت،    البلدان منواً 
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وتستدعي احلاجة يف هذه اجملاالت النقاَش والتداول والتفـاوض  . االقتصادات النامية الدينامية 
  . اإلقليمية دوراً هاماً يف هذا اخلطابوقد تؤدي . فيما بني بلدان اجلنوب

وذكر كثري منهم أن البلـدان    . األفريقي - وناقش املشاركون مسألة التعاون اهلندي      -٨
برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتقاسم املعرفة اليت تنفذها اهلند مـع           وجدت  األفريقية قد   

 جانب الربازيل وروسـيا     كما حبث املشاركون فكرة إنشاء مصرف من      . مفيدة جداً  أفريقيا
اهلياكـل األساسـية ونقـل    تطوير واهلند والصني وجنوب أفريقيا ودوره يف متويل عمليات       

  . التكنولوجيا يف اجلنوب
ودور اإلنتاج يف التعاون بني بلـدان       سالسل القيمة   وناقشت اجللسة كذلك دور       - ٩

.  تبدأ وتنتهي يف اجلنـوب     ومثة حاجة إىل تعزيز سالسل اإلمدادات اإلقليمية، اليت       . اجلنوب
ويعتمـد منـو    .  إجراء حتّول هيكلي وبناء هياكـل أساسـية يف اجلنـوب           ذلكوسيستلزم  

نامية اعتماداً حامساً على منو البلدان النامية األخرى، ذلـك أن         االقتصادات النامية الدي  
بـاً  نوجت. ديناميتها بزيادة املشاركة بينها وبني هذه البلدان      استمدت  هذه االقتصادات   

  .زيادة عدد االقتصادات النامية الدينامية ومشاركاهتاللعبة احملصِّلة الصفرية، ال غىن عن 
واقترح أحد املشاركني إنشاء فرقة عمل ُتعىن بتحديد الدور الذي ميكن أن يؤديـه                -١٠

لتمويل من التعـبري    املتلقية ل إنشاء مصرف للجنوب من أجل متكني اجلهات املاحنة واجلهات          
 وأعرب كثري من املشاركني عن تقديرهم لألونكتاد واملنظمات األخرى        . ات نظرها عن وجه 

وقد أفادت بنغالديش، بوجٍه خاص، مـن  . ه من دور يف جمال التعاون اإلمنائي الدويل     ملا تؤدي 
ومن مثّ، استطاعت أن تنـّوع سـلَّة        . خمططات نظام األفضليات املعمَّم ومسامهة األونكتاد     

  .  قتصادراهتا مبرور الو
وانتهى اخلرباء إىل أنه ينبغي إدماج جدول أعمال بلدان اجلنوب يف جدول أعمـالٍ                -١١

ومنظمتان كاألونكتاد  .  وأنه ينبغي إضفاء طابع عاملي على التعاون اإلمنائي        دويل أوسع نطاقاً  
 يف  وأمانة الكومنولث مهّيأتان متاماً للمضي قُدماً جبدول أعمال بلدان اجلنوب، نظراً لعملهما           

  .هذا اجملال

        


