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مالحظة

ليــس يف التســميات املســتخدمة يف هــذا املنشــور، وال يف طريقــة عــرض مادتــه، ما يتضمــن 
التعبــر عــن أي رأي كان مــن جانــب األمــم املتحــدة بشــأن املركــز القانــوين ألي بلــد أو إقليــم أو مدينــة 

أو منطقــة، أو لســلطات أي منهــا، أو بشــأن تعيــن ختومهــا أو حدودهــا.

وميكــن االستشــهاد باملــادة الــواردة يف هــذا املنشــور أو إعــادة طبعهــا دون اســتئذان، ولكــن 
يُرجــى التنويــه بذلــك، مــع إرســال نســخة مــن املنشــور الــذي يتضمــن النــص املستشــهد بــه أو املعــاد طبعــه 

إىل أمانــة األونكتــاد. 
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تصدير

ســتكون الــدورة الرابعــة عشــرة ملؤمتــر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة )األونكتــاد الرابــع عشــر( 
حلظــة حامســة ال تقتصــر أمهيتهــا علــى التقــدم االقتصــادي واالجتماعــي يف العــامل النامــي فحســب، 
بــل ومتتــد أيضــاً إىل املســتقبل املشــرك لكافــة البلــدان واجملتمعــات. وباعتبــاره أول مؤمتــر وزاري لألمــم 
املتحــدة لفــرة ما بعــد عــام 2015، ســيمثل األونكتــاد الرابــع عشــر نقطــة انطــالق لرمجــة طموحــات 
والتزامــات اجملتمــع الــدويل املتزايــدة إىل خطــط عمــل ملموســة. فخطــة عمــل أديــس أبابــا، وأهــداف التنميــة 
املســتدامة، والدعــوة للعمــل املتوقــع صدورهــا عــن مؤمتــر األطــراف املعــي بتغــر املنــاخ يف باريــس جتســد معــاً 
برناجمــاً حافــالً بالتحديــات وشــديد الرابــط: فال بــد لنــا مــن تعبئــة كل املــوارد املاليــة والبشــرية والتنظيميــة 
املتاحــة لتعزيــز النمــو الشــامل والقضــاء علــى الفقــر، مــع احلــرص يف الوقــت نفســه علــى ختليــص االقتصــاد 

العاملــي مــن عــادم الكربــون - كل ذلــك يف غضــون الســنوات اخلمــس عشــرة املقبلــة. 

وقــد اتســعت التجــارة يف العقديــن املاضيــن بســرعة غــر مســبوقة، وأحدثــت التكنولوجيــات 
اجلديــدة حتــوالً يف أمنــاط التفاعــل، وأصبــح التمويــل مســة ســائدة يف احليــاة االقتصاديــة اليوميــة. ووجــدت 
احلكومــات احليــز واألدوات الالزمــة لتســخر هــذه القــوى بطــرق منتجــة، ومت انتشــال ما يقــرب مــن بليــون 
شــخص مــن براثــن الفقــر. ولكــن، رغــم كل التقــدم الــذي أحرزنــاه، ال يــزال أمامنــا طريــق طويــل جيــب 

vii

The fourteenth session of the United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD XIV) will mark a critical moment not only for economic 
and social progress in the developing world, but also for the common future of 
all countries and communities. As the first United Nations ministerial conference 
of the post-2015 era, it will represent a starting point to translate the heightened 
ambitions and commitments of the international community into concrete 
plans of action. The Addis Ababa Action Agenda, the sustainable development 
goals and the expected call for action at Conference of the Parties on climate 
change in Paris together embody an immensely challenging and interrelated 
programme: we must mobilize all available financial, human and entrepreneurial 
resources to foster inclusive growth and eradicate poverty while decarbonizing 
the global economy – all within the next 15 years. 

In the previous two decades, trade expanded with unprecedented speed, 
new technologies transformed patterns of interaction and finance became 
a pervasive feature of everyday economic life. Governments have found the 
space and instruments to harness these forces in productive ways, and nearly  
1 billion people have been lifted out of poverty. Yet for all our progress, we have 

FOREWORD“
FOREWORD
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أن نقطعــه. فأوجــه التفــاوت وعــدم املســاواة ال تــزال قائمــة أو تــزداد يف االتســاع، وكثــراً ما يرتبــط ذلــك 
بنفــس القــوى الــي ســاعدت علــى رفــع قدرتنــا علــى توليــد الثــروة، وصــارت املكاســب الــي حتققــت مــن 
العوملــة تتــوزع بشــكل غــر متســاو. ومل يعــد وجــود جــزر مــن الرخــاء حييــط هبــا الفقــر أمــراً يتفــق مــع العــامل 
الــذي نصبــو إليــه. وظهــرت نقــاط ضعــف وخماطــر جديــدة ترتبــط علــى وجــه اخلصــوص بصعــود "رأمساليــة 
الكازينوهــات" )رأمساليــة املضاربــة( واالعتمــاد علــى الديــون بشــكل غــر صحــي. وأصبحــت الصدمــات 
واألزمــات املاليــة أكثــر تواتــراً، ممــا أدى إىل ختلــف آفــاق التنميــة ســنوات، بــل عقــوداً يف بعــض احلــاالت.

واألونكتــاد - الــذي أنشــأه العــامل النامــي بالنيابــة عــن العــامل النامــي وبرؤيــة تتوخــى حتقيــق 
االزدهــار للجميــع - مؤهــل ملواجهــة التحديــات الــي هتــدد الكرامــة اإلنســانية والنمــو االقتصــادي وصحــة 
كوكبنــا. ويشــدد هــذا التقريــر علــى أربعــة مســارات للعمــل تلــزم لتحقيــق طموحــات خطــة التنميــة ملا بعــد 
عــام 2015: بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة إلحــداث حتــول يف االقتصــادات؛ وزيــادة فعاليــة الــدول وكفــاءة 
األســواق؛ ومعاجلــة نقــاط الضعــف وبنــاء القــدرة علــى التكيــف؛ وتعزيــز التعدديــة وإجيــاد حلــول مشــركة.

الدوليــة واملنظمــات غــر احلكوميــة وشــركات  إن تضافــر جهــود احلكومــات واملؤسســات 
القطــاع اخلــاص يتيــح إمكانيــة إقامــة عــامل أكثــر رخــاًء وعــدالً واســتدامًة. ويقــف األونكتــاد علــى أهبــة 

االســتعداد لالضطــالع بــدوره يف املهمــة الــي تنتظرنــا. 
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a long way to go. Inequalities persist or have widened further, oftentimes linked 
to the same forces that have helped raise our capacity to generate wealth, 
and the gains from globalization have been unevenly distributed. Islands of 
prosperity surrounded by poverty are incompatible with the world that we strive 
for. New vulnerabilities and risks have emerged, linked in particular to the rise 
of “casino capitalism” and an unhealthy dependence on debt. Financial shocks 
and crises have become more frequent, setting back development prospects 
by years and, in some extreme cases, by decades.

UNCTAD – initiated by the developing world, on behalf of the developing world, 
with a vision of prosperity for all – is equipped to address the challenges that 
jeopardize human dignity, economic growth and the health of our planet. 
This report underscores four action lines needed to fulfil the ambitions of the 
post-2015 development agenda: building productive capacity to transform 
economies; more effective States and more efficient markets; tackling 
vulnerabilities, building resilience; and strengthening multilateralism, finding 
common solutions. 

Concerted efforts by Governments, international institutions, non-governmental 
organizations and the corporate sector have the potential to make a world that 
is more prosperous, more equitable and more sustainable. UNCTAD stands 
ready to play its role in the task ahead.

Mukhisa Kituyi,  
Secretary-General of UNCTADموخيسا كيتويي
األمين العام لألونكتاد
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منــذ قيــام األمــم املتحــدة قبــل 70 عامــاً، شــهدت شــعوب العــامل تقدمــاً وحتــوالً ال ختطئهمــا   -1
األعــن. فلــم تنهــض البشــرية فحســب مــن حتــت أنقــاض الدمــار غــر املســبوق، بــل ختلصــت 

مــن أغــالل نظــام اســتعماري، وأكــدت حــق ومبــدأ تقريــر املصــر.

ومــع إنشــاء األونكتــاد قبــل 50 عامــاً، تبنــت األمــم املتحــدة للمــرة األوىل خطــة شــاملة   -2
واستشــرافية للتجــارة والتنميــة مببــادرة مــن العــامل النامــي، بالنيابــة عــن العــامل النامــي، وبرؤيــة 
تتوخــى حتقيــق الرخــاء للجميــع. ووفــر األونكتــاد الوســيلة الــي ميكــن مــن خالهلــا للجنــوب، 
مبــا يف ذلــك مــن خــالل تشــكيل جمموعــة الــ  77، التعبــر عــن طموحاتــه اجلماعيــة وتعبئــة 
اجملتمــع الــدويل للوفــاء بالوعــد االقتصــادي الــذي ينطــوي عليــه االســتقالل السياســي لصــاحل 

مجيــع مواطــي يف العــامل.

ومنذ ذلك احلن، بدأ هذا الوعد يؤيت مثاره. فقد انتقلنا من عامل تسيطر عليه االنقسامات   -3
بــن الشــمال واجلنــوب وبــن الشــرق والغــرب إىل عــامل يتميــز بالرابــط العاملــي حقــاً. ومــع 
اخنفــاض تكاليــف النقــل، وتقلــص العديــد مــن احلواجــز الــي تعــرض التدفقــات التجاريــة 
واملاليــة واالســتثمارية، ومــع التقــدم التكنولوجــي وفجــر عصــر املعلومــات، أصبــح عاملنــا مرابطاً 
بدرجــة غــر معهــودة مــن قبــل. وأدت العوملــة املدفوعــة بزيــادة التجــارة واالســتثمار والتمويــل 
إىل ربــط عالقــات الشــعوب بالشــعوب، واألعمــال التجاريــة باألعمــال التجاريــة، والبلــدان 
بالبلــدان، يف شــبكة أكثــر إحكامــاً مــن أي وقــت مضــى، عــر احلــدود الوطنيــة واالنقســامات 

التقليديــة.

ومتكــن عــدد متزايــد مــن االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة مــن االندمــاج يف االقتصــاد العاملــي.   -4
وأدى ذلــك إىل توســع غــر مســبوق يف التجــارة الدوليــة. فقــد ازدادت التجــارة كنســبة مئويــة 
إىل 24.4 يف  عــام 1970  املائــة يف  مــن 9.4 يف  العاملــي  اإلمجــايل  احمللــي  الناتــج  مــن 
املائــة يف عــام 2014. واليــوم، متثــل صــادرات البلــدان الناميــة نصــف اجملمــوع العاملــي. ومنــذ 
عــام 2008، تصــدر البلــدان الناميــة ككل أيضــاً بعضهــا لبعــض أكثــر مما تصــدره إىل البلــدان 
املتقدمــة. وحــى أفقــر البلــدان وأقلهــا اندماجــاً يف التجــارة، أي أقــل البلــدان منــواً، شــهدت 
ازديــاد صادراهتــا الســلعية مبقــدار مخــس مــرات تقريبــاً. ولوحظــت أيضــاً اجتاهــات مماثلــة يف 
قطــاع اخلدمــات، حيــث تكــون البلــدان الناميــة عــادة أقــل قــدرة علــى املنافســة. فقــد زادت 
آســيا صادراهتــا مــن اخلدمــات بأكثــر مــن ثــالث مــرات بــن عامــي 2003 و2013، وزادت 
أمريــكا الالتينيــة صادراهتــا مــن اخلدمــات بثــالث مــرات تقريبــاً، بينمــا زادت صــادرات أفريقيــا 

إىل أكثــر مــن الضعــف. 
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كمــا أن التوســع الكبــر يف التجــارة الدوليــة قــد تــرك أثــراً هامــاً علــى االســتثمار األجنــي   -5
املباشــر، والعكــس بالعكــس. ففــي عــام 2014، بلغــت تدفقــات االســتثمار األجنــي املباشــر 
العامليــة 1.2 تريليــون دوالر أمريكــي، مــع ارتفــاع حجــم االســتثمار األجنــي املباشــر ثــالث 
مــرات كنســبة مئويــة مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل العاملــي منــذ عــام 1990 )حيــث يبلــغ اآلن 
34 يف املائــة(. وبالنســبة لالقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة، متثــل تدفقــات االســتثمار األجنــي 
لتمويــل  رئيســياً حمتمــالً  املباشــر 40 يف املائــة مــن التمويــل اخلارجــي، مما جيعلهــا مصــدراً 
التنميــة. غــر أن البلــدان الناميــة ليســت وحدهــا املســتفيد الرئيســي مــن االســتثمار األجنــي 
املباشــر )ففــي العــام املاضــي، تلقــت البلــدان الناميــة واالقتصــادات االنتقاليــة 61 يف املائــة 
مــن االســتثمار األجنــي املباشــر العاملــي، أي ما يزيــد بقرابــة 320 بليــون دوالر عمــا تلقتــه 
البلدان املتقدمة النمو من تدفقات االســتثمار األجني املباشــر(. واليوم، تُعد البلدان النامية 
أيضــاً مصــدراً متناميــاً لالســتثمار األجنــي املباشــر، حيــث خيــرج منهــا أكثــر مــن ثلــث إمجــايل 
االســتثمار األجنــي املباشــر علــى الصعيــد العاملــي. بــل إن البلــدان الناميــة يف آســيا أصبحــت، 
يف واقــع األمــر، أكــر مســتثمر يف العــامل يف اآلونــة األخــرة، أكــر حــى مــن أمريــكا الشــمالية 

أو أوروبــا. 

وقــد ســاعد حتســن الربــط بشــبكات النقــل والفتوحــات التكنولوجيــة اجلديــدة، مثــل تكنولوجيــا   -6
االتصــاالت واملعلومــات، علــى حتقيــق ذلــك التغــر اهلــام يف حجــم وتكويــن وجغرافيــا التجــارة 
واالســتثمار علــى الصعيــد العاملــي. فمــن بــن أكــر 10 موانــئ يف العــامل مــن حيــث حركــة 
احلاويــات، تقــع 9 موانــئ منهــا اآلن يف آســيا الناشــئة )6 يف الصــن وحدهــا(؛ وال يوجــد 
حــى واحــد منهــا يف أوروبــا أو أمريــكا الشــمالية)1). وتتجــاوز بعــض التكنولوجيــات أيضــاً جمــرد 
حتســن النشــاط االقتصــادي التقليــدي، وتصــل إىل متكــن النــاس بصــورة أكثــر مباشــرة. ويُعــد 
"إنرنــت األشــياء" مثــاالً علــى ذلــك. فبــن عامــي 2000 و2011، زاد اســتخدام اإلنرنــت 
يف العــامل بنســبة 480 يف املائــة يف املتوســط؛ ويف أفريقيــا، بأكثــر مــن 500 2 يف املائــة. 
أما بالنســبة الســتخدام اهلواتــف احملمولــة، فقــد ازداد مبقــدار مرتــن ونصــف املــرة يف البلــدان 
املتقدمــة، يف الســنوات اخلمــس عشــرة املاضيــة، يف حــن ازداد مبقــدار اثنــي عشــرة مــرة تقريبــاً 
يف البلــدان الناميــة، الــي وصلــت اآلن إىل 91 مشــركاً يف خدمــات اهلاتــف احملمــول لــكل 

100 نســمة )أي أكثــر مــن ضعــف نســبته يف البلــدان املتقدمــة يف عــام 2001). 

يف عــام 2014، متــت مناولــة ما يُقــدر بــ  61 يف املائــة مــن صــادرات العــامل املنقولــة حبــراً و60 يف املائــة مــن واردتــه يف موانــئ   (1(
توجــد يف املناطــق الناميــة.
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واقرن تزايد االعتماد املتبادل والرابط والعوملة بتحول العديد من البلدان يف "العامل النامي"   -7
بســرعة غــر مســبوقة. فقــد أصبحــت عــدد مــن البلــدان الناميــة حمــركات هامــة للنمــو، ليــس 
يف مناطقهــا فحســب، وإمنــا أيضــاً بالنســبة لالقتصــاد العاملــي ككل. وأصبــح اجلنــوب يشــمل 
اآلن بلدانــاً متثــل قــوى حمركــة رئيســية للتجــارة واالســتثمار علــى الصعيــد العاملــي، بــل حــى يف 

توفــر االئتمانــات للبلــدان املتقدمــة ولغرهــا مــن البلــدان الناميــة علــى حــد ســواء.

كمــا أن هــذا الصعــود اهلــام لعــدد مــن االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة مهــد األرض أمــام   -8
إحــداث حتســينات اجتماعيــة مشــهودة يف مجيــع أحنــاء العــامل. فقــد ُأحــرزت أوجــه تقــدم 
ال ختطئهــا العــن يف الرفــاه البشــري علــى الصعيــد العاملــي: إذ مت انتشــال قرابــة بليــون شــخص 
مــن براثــن الفقــر املدقــع خــالل 20 عامــاً، واخنفضــت نســبة البشــر الذيــن يعيشــون يف فقــر 
مدقــع إىل النصــف)2). كما انضــم مئــات املاليــن إىل الطبقــة الوســطى مــع ما ينطــوي عليــه 
ذلــك مــن آفــاق حتقيــق الــذات. وإىل جانــب التأثــرات االقتصاديــة املباشــرة، كان لصعــود 
البلــدان الناميــة، إىل جانــب االصطفــاف وراء بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، أثــر عميــق 

علــى التنميــة البشــرية)3).

وقــد حتقــق التقــدم يف خمتلــف البلــدان، وإن يكــن بوتــرة متفاوتــة وبنتائــج متباينــة. وشــهدت   -9
آســيا ومنطقــة احمليــط اهلــادئ عمومــاً أكــر اخنفــاض يف معــدالت الفقــر وأكــر ارتفــاع يف 
مستويات املعيشة، وهو ما كان إىل حد كبر نتيجة للتحول اهليكلي يف بعض االقتصادات 
الرئيســية. وحققــت معظــم دول أمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريــي اخنفاضــات كبــرة 
يف معــدالت التفــاوت، وإن يكــن مــن مســتويات مرتفعــة أصــاًل. وباتــت بعــض االقتصــادات 
األفريقيــة اآلن مــن بــن األســرع منــواً يف العــامل. وجتــدر اإلشــارة بنفــس القــدر إىل التحــول 
العميــق الــذي حيــدث يف كثــر مــن االقتصــادات االنتقاليــة مــن التخطيــط االقتصــادي إىل 

االقتصــاد املختلــط و/أو اقتصــاد الســوق. 

اخنفضــت معــدالت الفقــر حــى باألرقــام املطلقــة. ففــي عــام 1981، كان البنــك الــدويل يقــدر أن العــامل النامــي يضــم حــوايل   (2(
2.6 بليــون شــخص يعيشــون علــى أقــل مــن دوالريــن يف اليــوم. وحبلــول عــام 2011، اخنفــض هــذا الرقــم إىل 2.2 بليــون 

شــخص، رغــم ازديــاد عــدد ســكان العــامل مــن حــوايل 4.5 بليــون إىل قرابــة 7 باليــن نســمة.

حتســنت صحــة النســاء واألطفــال حتســناً بالغــاً، وأصبــح النــاس يعيشــون أعمــاراً أطــول مــن أي وقــت مضــى. وتراجــع اجلــوع.   (3(
واتســع نطــاق التعليــم واإلملــام بالقــراءة والكتابــة، كما أصبــح التمييــز ضــد املــرأة والفئــات املهمشــة األخــرى يواَجــه مبقاومــة 

متناميــة.
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وكانــت الســنوات اخلمــس والعشــرين املاضيــة ســنوات هامــة مــن حيــث اإلجنــازات، وأيضــاً   -10
مــن حيــث الــدروس املســتفادة. فقــد علمتنــا أن مبقدورنــا توســيع حــدود ما نعتقــد أنــه ممكــن. 
وعلمتنــا أن مــن املمكــن إجنــاز حتســينات ال يســتهان هبــا مــن خــالل املــزج املناســب بــن 
السياســات وتوفــر البيئــات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة املواتيــة. فالتغيــر ممكــن، وحتقيقــه يف 
متنــاول أيدينــا. وقــد هيــأت تلــك الســنوات اخلمــس والعشــرين األجــواء إلجنــاز الدفعــة النهائيــة 
يف اســتئصال شــأفة الفقــر املدقــع خــالل جيــل واحــد. كما أهنــا أطلقــت الشــروط والثــروات 

الالزمــة، مبــا يف ذلــك مــن اجلنــوب، لبنــاء عــامل أكثــر رخــاًء وعــدالً واســتدامًة. 





 عمل لم يكتمل بعد: 
 تحديات مستمرة وأخرى 
مستجدة
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ال يــزال هنــاك عــدد كبــر جــداً مــن الــدول والشــعوب الــي ختلفــت عــن الركــب. وإذا كان مــن   -11
الضــروري أن نعــرف بالتقــدم اهلائــل الــذي حتقــق اليــوم، فــإن مــن األمهيــة أن نتذكــر ونعــرف، 
يف الوقــت نفســه، بأنــه ال يــزال أمامنــا طريــق طويــل ال بــد أن نقطعــه للوصــول إىل درجــة 

التنميــة الــي مــن شــأهنا أن تعكــس رؤيــة الرخــاء للجميــع.

واســع االنتشــار.  الــدول وداخلهــا يشــكالن حتديــاً  بــن  فمــا زال الفقــر وانعــدام املســاواة   -12
فاجلانــب األعظــم مــن حــاالت االخنفــاض الكبــرة يف معــدالت الفقــر منــذ عــام 1990 قــد 
حــدث يف بضعــة بلــدان ناشــئة كبــرة. وال يــزال العــامل منقســماً بشــدة بــن مناطــق واســعة 
يســودها الفقــر واحلرمــان مــن جهــة، وجيــوب مــن االزدهــار مــن جهــة أخــرى. وعلــى مســتوى 
العــامل، ال يــزال أكثــر مــن بليــون شــخص يعيشــون يف حالــة مــن الفقــر املدقــع، يف ظــل ظــروف 
غر مقبولة ألي من إخوتنا البشــر. وعالوة على ذلك، جتاوز التقدم مئات املالين بســبب 
نــوع جنســهم أو أعمارهــم أو إعاقاهتــم أو انتمائهــم اإلثــي. ومــن بــن أكثــر مــن 7 باليــن 
شــخص كانــوا يعيشــون علــى ســطح هــذا الكوكــب يف عــام 2011، كان 011 1 مليونــاً 
منهــم )16.99 يف املائــة مــن ســكان العــامل( يعيشــون علــى أقــل مــن 1.25 دوالراً يف اليــوم، 
و20 يف املائــة منهــم يعيشــون يف دول متزقهــا الصراعــات، وأكثــر مــن 10 يف املائــة يعانــون 
مــن اجلــوع املزمــن. ويف بلــدان الشــرحية الدنيــا مــن الدخــل املتوســط، وعلــى وجــه اخلصــوص 
يف أقــل البلــدان منــواً، ينتشــر الفقــر، وال يتقلــص إال ببــطء. بــل يــزداد عــدد األشــخاص الذيــن 
يعيشــون يف فقــر مدقــع يف بعــض البلــدان. كما تســتمر عــدم املســاواة أو تتســع أكثــر مــن 
ذلــك، يف ارتبــاط يف كثــر مــن األحيــان بنفــس القــوى الــي ســاعدت علــى زيــادة قدرتنــا 
علــى توليــد الثــروة، يف حــن تتــوزع مكاســب العوملــة بشــكل غــر متســاو. وال تتفــق جــزر 
الرخــاء احملاطــة ببحــار الفقــر مــع العــامل الــذي نســعى جاهديــن لبلوغــه. وتظهــر نقــاط ضعــف 
وخماطــر جديــدة، ترتبــط علــى وجــه اخلصــوص بصعــود "رأمساليــة الكازينوهــات" واالعتماد غر 
الصحــي علــى الديــون. وأصبحــت الصدمــات واألزمــات املاليــة أكثــر تواتــراً، مما أعــاد آفــاق 

التنميــة إىل الــوراء ســنوات، بــل عقــوداً يف بعــض احلــاالت القصــوى. 

وال يــزال أحــد األســباب الرئيســية لذلــك يتمثــل يف التحديــات الــي تواجههــا العديــد مــن   -13
البلــدان الناميــة، إن مل يكــن معظمهــا، يف تنويــع اقتصاداهتــا وإخفاقهــا يف ترمجــة النمــو إىل 
احلــد مــن الفقــر وتوفــر وظائــف أكثــر وأفضــل مبا فيــه الكفايــة. ويكــون هــذا التحــدي أعظــم 
بالنســبة للبلــدان ذات القــدرة اإلنتاجيــة واملــوارد املاليــة احملــدودة. وحــى الســنوات األوفــر حظــاً 
للنمــو االقتصــادي ومنــو الصــادرات، املدفوعــة يف جانــب منهــا بازدهــار الســلع األساســية، 
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مل ترجــم النمــو إىل ما يكفــي مــن احلــد مــن الفقــر وتوفــر وظائــف أكثــر وأفضــل. ويف الواقــع، 
فــإن معظــم مــن يعيشــون يف فقــر مدقــع يف العــامل اليــوم يعيشــون يف بلــدان متوســطة الدخــل. 
وهنــاك أعــداد أكــر مــن النــاس قــد ال يعيشــون حتــت خــط الفقــر، ولكنهــم يفتقــرون إىل 
الوســائل الالزمــة لتحســن ظروفهــم وحيــاة أطفاهلــم. ففــي أمريــكا الالتينيــة علــى ســبيل املثــال، 
وهــي املنطقــة األشــد تفاوتــاً يف العــامل، تشــر التقديــرات إىل أن 28 يف املائــة مــن الســكان 
كانــوا ال يزالــون يعيشــون حتــت خطــوط الفقــر الوطنيــة يف عــام 2014)4). وذلــك يقــوض 
الرخــاء، ويــؤدي إىل تــآكل العقــد االجتماعــي. كما أنــه ال يتوافــق مــع عــامل الكرامــة الــذي 

نســعى إليــه. 

إن تضييــق ثغــرات التفــاوت وفجــوات الرخــاء أمــر بالــغ األمهيــة ويتطلــب بــذل املزيــد مــن   -14
اجلهــود املتضافــرة. ويف الوقــت نفســه، فــإن األوضــاع االقتصاديــة العامليــة احلاليــة أصبحــت 
أكثــر صعوبــة مما كانــت عليــه يف بدايــة األلفيــة. فقــد شــهدت الســنوات األخــرة انــدالع 
أكــر أزمــة ماليــة واقتصاديــة يواجههــا االقتصــاد العاملــي يف فــرة ما بعــد احلــرب. وال تــزال 
تداعيــات األزمــة ختيــم فوقنــا اليــوم. وال يــزال النمــو متباطئــاً بســبب اســتمرار انكمــاش الطلــب 
العاملــي. وتنمــو التجــارة اآلن مبعــدل أبطــأ مــن منــو الناتــج العاملــي، وإذا مل يتعــاف منــو التجــارة 
قريبــاً، فــإن معــدل النمــو هلــذا العقــد يواجــه خطــر أن يكــون أدىن معــدل يف فــرة ما بعــد 
احلــرب. وباملثــل، فــإن الطريــق إىل انتعــاش االســتثمار األجنــي املباشــر العاملــي ال يــزال وعــراً، 
وال يــزال االســتثمار األجنــي املباشــر حباجــة إىل الوصــول إىل الفئــات األكثــر فقــراً مــن أجــل 
املســامهة يف التنميــة املســتدامة. وكل ذلــك يعــي فــرض قيــود ال يســتهان هبــا علــى فــرص 
منــو االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة مســتقباًل. بــل إن ذلــك يزيــد مــن صعوبــة إجنــاز مهمتنــا 
املتمثلــة يف القضــاء علــى الفقــر واحلــد مــن التفــاوت. وتتفاقــم التحديــات االقتصاديــة مــن جراء 
التحديــات البيئيــة وتغــر املنــاخ، فضــالً عــن حتديــات الســالم واألمــن والتحديــات اإلنســانية 

النامجــة عــن الصراعــات واإلرهــاب. 

وكما أظهرت األزمة األخرة، فإن عدم االستقرار املايل والتقلبات االقتصادية تشكل خطراً   -15
علــى أوجــه التحســن الــي حتققــت بالفعــل فيما يتعلــق باالزدهــار. فمــع تزايــد الرابــط بــن 
البلــدان، ونظــراً لغيــاب التنظيــم الســليم، ميكــن أن تنتشــر األزمــات املاليــة بســرعة يف االقتصــاد 
العاملــي مــن خــالل العــدوى، مما يهــدد رفــاه مجيــع البلــدان. وال تــزال تدفقــات رؤوس األمــوال 

United Nations, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2014,  (4( 
.Social Panorama of Latin America (Santiago, Sales No. E.15.II.G.6), p. 16



10

من اتخاذ القرارات إىل تنفيذ اإلجراءات

الكبــرة، واملضاربــة غالبــاً، تعــرض للخطــر القــدرة علــى حتمــل الديــون واســتقرار االقتصــاد 
الكلــي يف عــدد مــن البلــدان الناميــة. وباملثــل، فــإن حنــو 70 يف املائــة مــن البلــدان الناميــة - 
و85 يف املائــة مــن البلــدان األقــل منــواً - تعــاين مــن االنكشــاف الشــديد أمــام تقلبــات أســواق 
الســلع األساســية)5)، مما يــؤدي إىل تذبــذب عائــدات النقــد األجنــي بدرجــة كبــرة. ويــزداد 
األمــر صعوبــة يف أقــل البلــدان منــواً مــن جــراء االعتمــاد املفــرط علــى تدفقــات املعونــة الــي 
ال ميكــن التنبــؤ هبــا يف كثــر مــن األحيــان. وكما أوضحــت األزمــة األخــرة، بالنســبة للعديــد 
مــن البلــدان الناميــة، والبلــدان املتقدمــة أيضــاً، فــإن التقلبــات االقتصاديــة كثــراً ما يرتب عليها 

ازديــاد الضعــف وارتفــاع التكاليــف االجتماعيــة.

ويف غيــاب انتعــاش اقتصــادي حقيقــي وأوضــاع ماليــة أكثــر اســتقراراً، فــإن ســد "الفجــوة بــن   -16
االزدهــار والفقــر" بــن البلــدان وداخلهــا ســوف يــزداد صعوبــة. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن 
اســتمرار االجتاهــات األخــرة يف توزيــع الدخــل علــى املســتوى العاملــي ســيجعل القضــاء علــى 
الفقــر أصعــب كثــراً بالتأكيــد. وال يــزال النمــو يف مرحلــة ما بعــد األزمــة يغلــب عليــه طابــع 
"تقلــص األجــور" و"غيــاب الوظائــف". فقــد اســتمر بعــد األزمــة االجتــاه القائــم منــذ وقــت 
طويــل لراجــع حصــة األجــور. فعــدد الوظائــف الرمسيــة املفقــودة منــذ بدايــة األزمــة وصــل 
حاليــاً إىل 62 مليــون وظيفــة، دون أن يكــون هنــاك كثــر مــن املؤشــرات علــى قــرب انعــكاس 
هــذا االجتــاه. ويف الوقــت نفســه، ومــع مراعــاة الداخلــن اجلــدد إىل ســوق العمــل، وخاصــة 
الناميــة، ســيتعن خلــق مــا ال يقــل عــن 280 مليــون وظيفــة جديــدة حبلــول  البلــدان  يف 
عــام 2019 جملــرد العــودة إىل مســتويات العمالــة الــي ســبقت األزمــة. وهــذا النقــص يف فــرص 
العمــل الالئقــة ال يشــكل فحســب حتديــاً اقتصاديــاً، بــل إنــه ميثــل أيضــاً مأســاة للمتضرريــن 
وينطــوي علــى حتديــات جمتمعيــة خطــرة، وخاصــة يف البلــدان ذات الغالبيــة مــن الســكان 
الشــباب - ومعظمهــا مــن بــن البلــدان األكثــر فقــراً. ويف مجيــع أحنــاء العــامل، جتــري عمليــات 
التوســع احلضــري بوتــرة ســريعة جــداً يتعــذر اســتمرارها، مدفوعــة بعــدم وجــود فــرص عمــل 
الئقــة يف املناطــق الريفيــة أكثــر مما هــي مدفوعــة بتوفــر الفــرص يف املــدن. وخلــق ذلــك قطاعــاً 
غــر رمســي متضخمــاً ومنخفــض اإلنتاجيــة مما خيلــق بــدوره وظائــف منخفضــة النوعيــة داخــل 
املراكــز احلضريــة وحوهلــا. واليــوم، متثــل هــذه الوظائــف غــر املســتقرة 61 يف املائــة مــن العمالــة 

يُعــرف تعبــر "االنكشــاف الشــديد" بأنــه يعــي أن متثــل الســلع األساســية ما ال يقــل عــن 60 يف املائــة مــن إمجــايل الصــادرات   (5(
 UNCTAD, 2015, The State of Commodity Dependence 2014 (Geneva, United :ًالسلعية لبلد ما. انظر أيضا

.Nations publication)
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احلضريــة يف أفريقيــا. وعلــى نطــاق العــامل، يقــدر أن القطــاع غــر الرمســي يســتأثر بنصــف قــوة 
العمــل العامليــة. وكما خيلــق عــدم وجــود عمــل الئــق ضغوطــاً مــن أجــل اهلجــرة الداخليــة، فإنــه 
يدفــع النــاس يف البلــدان الناميــة أيضــاً لإلقــدام علــى خماطــر هائلــة، حــى إىل درجــة املخاطــرة 
حبياهتــم، للبحــث عــن فــرص عمــل يف البلــدان الغنيــة، مبــا يف ذلــك البلــدان الناميــة األفضــل 
حــااًل. ومــن الواضــح أنــه ال بــد مــن إجيــاد مســارات جديــدة، يرتــب عليهــا توزيــع أفضــل لثمــار 

النمــو العاملــي.

اليــوم أعظــم التهديــدات املتناميــة لطريقــة حياتنــا  البيئــي مهــا  املنــاخ والتدهــور  ولعــل تغــر   -17
والقتصاداتنــا، بــل وللبشــرية مجعــاء. فارتفــاع متوســط درجــات احلــرارة يف العــامل وتدمــر املــوارد 
البيولوجيــة لــألرض والقضــاء عليهــا يؤثــران علينــا مجيعــاً، بغــض النظــر عــن مســتويات الدخــل، 
حــى إهنمــا صــارا يشــكالن هتديــداً وجوديــاً لبعــض الــدول. ويظــل أحــد التحديــات امللحــة 
يتمثــل يف إجيــاد اإلرادة السياســية ملعاجلــة العوامــل اخلارجيــة الســلبية وتوفــر احلوافــز للمنتجــن 
واملســتهلكن للتحــرك حنــو أمنــاط لإلنتــاج واالســتهالك أقــل كثافــة للكربــون. ومثــة حتــٍد هائــل 
يتمثــل يف فصــل النمــو االقتصــادي عــن إهــدار املــوارد وانبعاثــات غــازات الدفيئــة دون تعريــض 
التقــدم االقتصــادي للخطــر. وخبــالف ذلــك، ســيظل االزدهــار املشــرك يف املســتقبل هدفــاً 

بعيــد املنــال. 

إننــا حباجــة لالنتهــاء مــن املهمــة الــي شــرعنا فيهــا يف مطلــع األلفيــة. وال يــزال هنــاك الكثــر   -18
مما يتعــن إجنــازه. غــر أن هنــاك أيضــاً حتديــات مســتجدة تعــرض الطريــق إىل الرخــاء والكرامــة 
وإقامــة كوكــب أفضــل للجميــع، وهــي التحديــات الــي تعــرض للخطــر التقــدم الــذي أحرزنــاه، 
والعــامل الــذي نريــد إقامتــه حبلــول عــام 2030. ويتطلــب ذلــك اختــاذ إجــراءات جديــدة علــى 

الصعيــد العاملــي.





 رفع مستوى التوقعات: 
 أهداف التنمية المستدامة
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يف مواجهــة هــذه التحديــات املســتمرة واملســتجدة، تشــكل أهــداف التنميــة املســتدامة، الــي   -19
ســُتعتمد يف نيويورك )بالواليات املتحدة األمريكية( يف أيلول/ســبتمر 2015، توافقاً عاملياً 
جديــداً علــى كفالــة الكرامــة للجميــع، واالزدهــار للجميــع، واســتدامة الكوكــب لصــاحل اجلميــع 

حبلــول عــام 2030. 

وستدعو أهداف التنمية املستدامة الدول لالستفادة من أوجه التآزر بن االقتصاد واجملتمع   -20
والبيئــة يف حتقيــق التنميــة العامليــة الشــاملة واملســتدامة. وهــذا هــو الدافــع النهائــي خلطــة التنميــة 
الطموحــة والعامليــة ملا بعــد عــام 2015. وتكــرس األهــداف توافــق اآلراء علــى أن اجملتمعــات 
العادلــة ختــدم النمــو واالزدهــار؛ وأن محايــة البيئــة أمــر ضــروري لضمــان ســبل عيــش أكثــر 
مشــوالً واســتدامة، بــل ضــروري للحفــاظ علــى وجــود مجيــع األمــم؛ وأن احملــركات االقتصاديــة 

لالزدهــار ميكــن وجيــب أن تفيــد اجملتمــع ككل، فضــالً عــن فائــدة الكوكــب بأســره. 

وخطــة التنميــة املســتدامة ملا بعــد عــام 2015 ترتفــع مبســتوى التوقعــات، وتتطلــب إجــراءات   -21
وجهــود غــر مســبوقة. فيجــب أال يتخلــف أحــد عــن ركــب التقــدم: فجــزر الرخــاء احملاطــة 
الــي ميكــن حتملهــا  باألمــور  ليســت  البيئــي  والتدهــور  املنــاخ  الفقــر والظلــم وتغــر  ببحــار 
وال قبوهلــا. وال يكفــي أن حنــد مــن الفقــر، بــل جيــب علينــا اســتئصال شــأفته. غــر أنــه ال ميكــن 
اســتئصال شــأفة الفقــر إال إذا قضينــا عليــه يف كل مــكان. ويتطلــب ذلــك رفــع احلــد األدىن 
ملســتوى االســتهالك يف عمليــات إعــادة التوزيــع علــى الصعيديــن العاملــي والوطــي إىل خــط 
هــي حمــك االختبــار  اليــوم)6). وســتكون أقــل البلــدان منــواً  الفقــر البالــغ 1.25 دوالراً يف 
احلقيقــي لبلــوغ هــذا اهلــدف. فبالنســبة للبلــدان األقــل منــواً، يتطلــب القضــاء علــى الفقــر 
حبلــول عــام 2030 إجنــاز معجــزة اقتصاديــة أكــر مما حتقــق يف الصــن. ولوضــع حجــم هــذا 
التحــدي يف منظــوره الصحيــح، فــإن مســتوى الفقــر املدقــع يف الصــن يف عــام 1994 كان 
يعــادل تقريبــاً نفــس املســتوى احلــايل يف البلــدان األقــل منــواً )46 يف املائــة(. ويف الســنوات 
اخلمــس عشــرة التاليــة، حققــت الصــن معــدل منــو لنصيــب الفــرد مــن الناتــج احمللــي اإلمجــايل 

تشــر التقديــرات األخــرة إىل أنــه مل تطــرأ أي زيــادات علــى احلــد األدىن ملســتوى االســتهالك يف االقتصــاد العاملــي علــى مــدى   (6(
 M Ravallion, 2014, Are the world’s poorest being left behind?, Working Paper )انظــر  عامــاً   30-20
National Bureau of Economic Research, Cambridge, United States, table 1, p. 32 ,20791(. ويف بعــض 
 B Losch, S Fréguin-Gresh( املناطق الريفية يف أقل البلدان منواً، يقل احلد األدىن لالستهالك عن 0.10 دوالراً يف اليوم
 and E Thomas White, 2012, Structural Transformation and Rural Change Revisited: Challenges for
(Late Developing Countries in a Globalizing World, World Bank, table 3.5, p. 104، مبا يتطلب زيادته 14 

مــرة جملــرد الوصــول إىل خــط الفقــر املدقــع، وعلــى مــدى 15 عامــاً فحســب.
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الســنوي يبلــغ 9.4 يف املائــة. ورغــم هــذا املســتوى الرائــع ألداء النمــو، مل يكــن مبقــدور الصــن 
خفض مستوى الفقر املدقع إىل درجة الصفر، وإمنا إىل نسبة 11.8 يف املائة. ومن املتوقع 
ألقــل البلــدان منــواً أن ختفــض معــدل الفقــر لديهــا مــن 46 يف املائــة إىل درجــة الصفــر يف 
الفــرة الزمنيــة نفســها )15 عامــاً( إذا ما جنحــت يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة حبلــول 
عــام 2030. وبعبــارة أخــرى، ســيتعن علــى البلــدان األقــل منــواً القيــام مبا هــو أفضــل بكثــر، 

وأن حتقــق معجــزة اقتصاديــة أكــر مما حققتــه الصــن.

وباملثــل، فــإن أهــداف التنميــة املســتدامة تتطلــب تعبئــة املــوارد مــن كافــة املصــادر املختلفــة،   -22
علــى نطــاق غــر مســبوق. وســتحتاج البلــدان الناميــة وحدهــا أن تســتثمر ســنوياً يف حــدود 
3.3-4.5 تريليــون دوالر يف البنيــة التحتيــة األساســية، واألمــن الغذائــي، والتخفيــف مــن أثــر 
تغر املناخ والتكيف معه، والصحة، والتعليم. وباملســتويات احلالية لالســتثمار، توجد فجوة 
يبلــغ حجمهــا 2.5 تريليــون دوالر ســنوياً، بالقيمــة احلقيقيــة. منــذ عــام 1990 تتضــاءل 
االســتثمارات الســنوية يف توفــر البنيــة التحتيــة باملقارنــة باملعــدالت الالزمــة لتحقيــق أهــداف 
ازدادت  املثــال،  علــى ســبيل  لأللفيــة،  اإلمنائيــة  األهــداف  إطــار  ففــي  املســتدامة.  التنميــة 
معــدالت توفــر فــرص وصــول النــاس يف أقــل البلــدان منــواً إىل خدمــات البنيــة التحتيــة بأكثــر 
مــن الضعــف بالنســبة للكهربــاء، وبأكثــر مــن النصــف بالنســبة للميــاه، وبقرابــة الربــع بالنســبة 
خلدمــات الصــرف الصحــي. غــر أن حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة سيســتلزم حتســن هــذه 
املعــدالت بدرجــة أكــر بكثــر، وزيــادة معــدل التقــدم مرتــن للميــاه، ومخــس مــرات للكهربــاء 
وأفضــل،  أكثــر  ومســاعدات  وأفضــل،  أكثــر  اســتثمارات  وســنحتاج  الصحــي.  والصــرف 

وإشــراك للقطــاع اخلــاص بدرجــة أكــر وأفضــل. 

وســيتفاقم التحــدي املتمثــل يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن جــراء انعــدام اليقــن   -23
يف البيئــة اخلارجيــة مــع اســتمرار االقتصــاد العاملــي يف مواجهــة الصعوبــات يف أعقــاب األزمــة 
املاليــة العامليــة. فاالنتعــاش االقتصــادي يف البلــدان املتقدمــة والبلــدان الناميــة ال يــزال مؤقتــاً 
وهشــاً، واســتعادة الثقــة يف الســوق بشــكل أكــر تســتغرق وقتــاً. وســيتطلب حتقيــق أهــداف 
التنميــة املســتدامة توفــر بيئــة اقتصاديــة عامليــة مواتيــة. وســيتعن علــى البلــدان واملناطــق واجملتمــع 
الــدويل بأكملــه االســتعانة بأهــداف التنميــة املســتدامة كمخطــط الختــاذ إجــراءات منســقة 
لبلــوغ املســتقبل الــذي نتصــوره حبلــول عــام 2030. وســيتطلب االنتقــال مــن اختــاذ القــرارات 
إىل تنفيــذ اإلجــراءات العمليــة ســعياً وراء حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة توفــر العزميــة وتبــي 
سياســات اســتباقية، علــى مجيــع املســتويات ويف مجيــع اجملــاالت السياســية، مبا يتوافــق مــع 
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األهــداف اجلديــدة. وسيشــمل ذلــك تنشــيط الشــراكات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة مــن 
أجــل التنميــة، وابتــكار هُنــج جديــدة، ليــس فيمــا بــن احلكومــات فحســب، وإمنــا أيضــاً مــع 
اجملتمــع املــدين ودوائــر األعمــال مــن خــالل مشــاركة أصحــاب املصلحــة املتعدديــن. كما أنــه 
يفــرض تعزيــز املســاءلة واتســاق السياســات وتدعيــم البيئــة التمكينيــة علــى مجيــع املســتويات. 
وســتحتاج البلــدان إىل تبــي هنــج "شــامل للحكومــة بأكملهــا" يف وضــع السياســات، بالقــدر 
الــذي ســتحتاج بــه املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة إىل تبــي هنــج متماســك ومتكامــل لتوفــر 
املنافــع العامــة. وباملثــل، ال بــد مــن بــذل جهــود واســعة لزيــادة إتاحــة البيانــات واإلحصــاءات 

ذات الصلــة لكفالــة املســاءلة وتســهيل إجنــاز التحســينات القائمــة علــى األدلــة.

وســيكون من الضرورة البالغة تعبئة مجيع أدوات السياســات املتاحة لتحقيق أهداف التنمية   -24
املســتدامة. وسيشــكل اإلعــالن السياســي الــذي ســيعتمد يف نيويــورك، واألهــداف الســبعة 
عشــر للتنميــة املســتدامة وما يتصــل هبــا مــن الغايــات الــ  169، فضــالً عــن خطــة عمــل أديــس 
أبابــا، الــي وافــق عليهــا املؤمتــر الــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة يف متوز/يوليــه 2015، معــاً إطــاراً 
عاملياً شــامالً لكفالة الوســائل الكافية للتنفيذ. وســيظل األونكتاد طرفاً مؤسســياً رئيســياً من 

أصحــاب املصلحــة يف هــذه العمليــة.

وبالتــايل، فــإن عــام 2015 هــو عام حاســم لتعدديــة األطــراف، ولتحقيــق التنميــة، وملســتقبلنا   -25
املشــرك. ففــي هــذا العــام، حنــدد معــامل العــامل الــذي نطمــح لتحقيقــه حبلــول عــام 2030. 
فاملؤمتــر الــدويل لتمويــل التنميــة، ومؤمتــر قمــة أهــداف التنميــة املســتدامة، والــدورة احلاديــة 
والعشــرين ملؤمتــر األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ، واملؤمتــر 
الــوزاري العاشــر ملنظمــة التجــارة العامليــة، ومؤمتــر القمــة العاملــي املعــي مبجتمــع املعلومــات بعــد 
عشــر ســنوات، هــي مجيعهــا جــزء مــن اجلهــود الــي نبذهلــا لضبــط بوصلــة املســتقبل الــذي 
نتصــوره. وعــالوة علــى ذلــك، ســيكون األونكتــاد الرابــع عشــر، املقــرر عقــده يف آذار/مــارس 
2016، أول مؤمتــر وزاري تعقــده األمــم املتحــدة يف حقبــة التنميــة ملا بعــد عــام 2015. 
وعلــى هــذا النحــو، جيــب أن ميثــل نقطــة انطــالق لرمجــة عزمنــا وتطلعاتنــا إىل أفعــال، علــى 
النحو املبن يف أهداف التنمية املستدامة. وهناك الكثر الذي يتعن القيام به. وجيب على 
األونكتــاد أن يقــوم بــدوره، وفقــاً للواليــة املســندة إليــه واالختصاصــات األساســية الــي ينهــض 

هبــا.



 مسارات عمل األونكتاد في 
 فترة ما بعد عام 2015 
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يف ضــوء نصــف قــرن مــن خــرات األونكتــاد يف قضايــا التنميــة، وكما أكــدت خطــة عمــل   -26
أديــس أبابــا، فــإن األونكتــاد وجمــاالت السياســة العامــة الــي يضطلــع بتنســيقها داخــل منظومــة 
األمــم املتحــدة - قضايــا التجــارة والتنميــة واملســائل املرابطــة املتعلقــة باالســتثمار والتمويــل 
والتكنولوجيا والتنمية املســتدامة - تلعب دوراً بالغ األمهية يف ضمان حتقيق أهداف التنمية 
املســتدامة)7). ويتعــن علــى األونكتــاد إكمــال اجلهــود الــي يبذهلــا اجملتمــع الــدويل يف ســعينا 
اجلماعي إلقامة عامل من االزدهار املشــرك، ليس ألنفســنا فحســب، وإمنا لألجيال القادمة 
أيضــاً. ووصــوالً هلــذه الغايــة، جيــب أن حيــدد املؤمتــر الــوزاري الرابــع عشــر، الــذي يُعقــد كل أربــع 

ســنوات، جمموعــة قويــة مــن اإلجــراءات لألونكتــاد كــي يضطلــع مبســؤولياته.

ومســارات العمــل احملــددة، الــي ميكــن وينبغــي لألونكتــاد أن يقــدم فيهــا أقصــى املســامهات يف   -27
حقبــة ما بعــد عــام 2015 هــي أربعــة مســارات:

بناء القدرات اإلنتاجية إلحداث حتول يف االقتصادات؛ )أ( 

دول أكثر فعالية وأسواق أكثر كفاءة؛ )ب( 

معاجلة نقاط الضعف، وبناء القدرة على التكيف؛ )ج( 

تعزيز التعددية، وإجياد حلول مشركة. )د( 

ولكي تكون مســارات العمل هذه قادرة على إحداث التحول، وتســهم بشــكل    
كبــر يف ســعينا لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، فال بــد مــن متابعتهــا جنبــاً إىل جنــب، 
بصــورة متماســكة، وتفعيلهــا علــى مســتويات احلوكمــة الثالثــة مجيعهــا: الوطنيــة واإلقليميــة 

والدوليــة.

أعــادت خطــة عمــل أديــس أبابــا التأكيــد علــى أمهيــة الــدور الــذي يضطلــع بــه األونكتــاد، باعتبــاره اجلهــة املســؤولة داخــل منظومــة   (7(
األمــم املتحــدة عــن تنســيق املعاجلــة املتكاملــة ملســائل التجــارة والتنميــة واملســائل املرابطــة يف جمــاالت التمويــل والتكنولوجيــا 

واالســتثمار والتنميــة املســتدامة، وأكــدت االلتــزام بتعزيــز هــذا الــدور.
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بناء القدرات اإلنتاجية إلحداث تحول في االقتصادات ألف- 

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، مــن الضــروري بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة وضمــان إجنــاز   -28
التحــول االقتصــادي. ويتطلــب القضــاء علــى الفقــر حبلــول عــام 2030 تســارعاً هائــالً يف 
تطويــر القــدرات اإلنتاجيــة، وخباصــة يف البلــدان األقــل منــواً. وحنــن حباجــة إىل زيــادة اإلنتاجيــة 
داخــل وعــر القطاعــات. وحنــن حباجــة إىل تنويــع االقتصــادات بتحويــل املــوارد مــن القطاعــات 
األقــل إنتاجيــة وغــر املســتدامة بيئيــاً إىل القطاعــات األكثــر إنتاجيــة واســتدامة. وجيــب علينــا 
أيضــاً أن نفعــل ذلــك بالطريقــة الــي خنلــق هبــا ما يكفــي مــن فــرص العمــل والفــرص االقتصاديــة 
ــن اجلميــع مــن توليــد الدخــل الــذي يتجــاوز خــط الفقــر. وســيعي ذلــك  عاليــة املــردود مبا مُيكِّ
وضــع التحــول اهليكلــي واالســتدامة البيئيــة والعمــل الالئــق يف صميــم ما يُتخــذ مــن إجــراءات 

لتطبيــق أي مــن األدوات االقتصاديــة املتاحــة.

وميكــن أن يكــون االســتثمار والتجــارة والتكنولوجيــا وريــادة األعمــال، واالرتباطــات فيمــا   -29
بينهــا، وســائل مهمــة للمســاعدة يف بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة الــي تشــتد احلاجــة إليهــا )انظــر 
الفصــل الرابــع(. ولتحقيــق خطــة ما بعــد عــام 2015، جيــب االســتفادة مــن هــذه األدوات 
- الــي تصاحبهــا تدابــر تكميليــة يف إطــار اســراتيجية أوســع للتنميــة الصناعيــة - اســتفادة 

أوســع وأفضــل، كما جيــب أن تتوفــر جلميــع البلــدان علــى حنــو أكثــر عــدالً وإنصافــاً.

تعبئة الموارد من أجل بناء القدرات اإلنتاجية  -1
ال ميكننا بناء القدرات اإلنتاجية وإحداث حتول يف االقتصادات دون استثمارات. وتشكل   -30
تعبئــة املــوارد لســد فجــوة االســتثمار الســنوية الــي ال تقــل عــن 2.5 تريليــون دوالر حتديــاً 
هائــاًل، وإن كان أمــراً ميكــن حتقيقــه. وسيســتلزم ذلــك مــوارد عامــة وخاصــة، فضــالً عــن املــوارد 

احملليــة واخلارجيــة.

وســيظل العامــل الرئيســي يتمثــل يف تعبئــة املــوارد احملليــة لالســتثمار. يف العديــد مــن البلــدان   -31
الناميــة تعكــس حمدوديــة املــوارد والقــدرات العامــة احملليــة اخنفــاض الدخــل، والفقــر، وضخامــة 
القطاعــات غــر الرمسيــة، وعــدم كفــاءة أســواق االئتمــان، وإنتــاج الكفــاف. ورغــم ذلــك، يظــل 
هنــاك جمــال واســع - وحاجــة ملحــة - لتوســيع القاعــدة الضريبيــة، وتعزيــز قــدرات حتصيــل 
الضرائــب واحلــد مــن التهــرب الضريــي وجتنبــه، ووقــف هــروب رؤوس األمــوال والتدفقــات املالية 
غــر املشــروعة. فعلــى ســبيل املثــال، لــو اســتُثمرت املــوارد الــي خرجــت مــن البلــدان األفريقيــة 
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بــدالً مــن نزوحهــا مــع الكثــر مــن رؤوس األمــوال يف الفــرة ما بــن عامــي 2000 و2010 
لــكان معــدل الفقــر يف املنطقــة أقــل بــ  2.5 نقطــة مئويــة مما هــو عليــه. 

احملليــة  اخلاصــة،  للمــوارد  أفضــل  حشــد  أيضــاً  تتطلــب  لالســتثمار  املــوارد  تعبئــة  أن  كمــا   -32
واألجنبيــة، علــى حنــو أفضــل مــن خــالل التنظيــم الفعــال والتيســر، ومــن خــالل تطويــر أدوات 
وحوافــز ماليــة جديــدة تتناســب مــع بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة وإحــداث حتــول يف االقتصــادات. 
وباملثل، يشــكل االســتثمار األجني املباشــر اآلن مصدراً هاماً من مصادر التمويل اخلارجي 
للبلــدان الناميــة، وميكــن أن يلعــب، إذا أمكــن توظيفــه بشــكل صحيــح، دوراً هامــاً يف زيــادة 
التهــرب  فــإن ممارســات  ذلــك،  العمــل. ومــع  اإلنتاجيــة وفــرص  القــدرات  الدخــل وتعزيــز 
الضريــي مــن جانــب الشــركات عــر الوطنيــة، فضــالً عــن اإلعفــاءات الضريبيــة الــي تقدمهــا 
البلــدان مــن أجــل اجتــذاب االســتثمارات يف بعــض األحيــان، تقلــص اإليــرادات احلكوميــة يف 
البلــدان الناميــة إىل حــد كبــر. وال بــد مــن التصــدي هلــذه املمارســات بشــكل صحيــح علــى 
املســتويات الوطنيــة واإلقليميــة والعامليــة، مــع احلــرص يف الوقــت ذاتــه علــى ضمــان أال تــؤدي 

هــذه اجلهــود إىل تقويــض التدفقــات االســتثمارية احلاليــة واملســتقبلية. 

وهنــاك أيضــاً حاجــة إىل زيــادة املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة إىل املســتويات املُلتــزم هبــا دوليــاً،   -33
وإعادة توجيهها وفقاً للوسائل واالحتياجات النسبية للبلدان، مبا يتماشى مع اسراتيجيات 
التنمية يف البلدان املستفيدة. وبالنسبة لعدد من البلدان النامية، وخباصة البلدان األقل منواً، 
تظــل املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة عامــالً حامســاً كمصــدر لالســتثمار. وملا كانــت البلــدان األقــل 
منــواً متثــل ما يــراوح بــن 40 و50 يف املائــة مــن احتياجــات حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة 
علــى مســتوى العــامل، مــن حيــث الفقــر املدقــع وزيــادة فــرص احلصــول علــى امليــاه والكهربــاء، 
فإنــه ينبغــي توجيــه أولويــة املعونــات إىل هــذه البلــدان، مبــا يتفــق مــع خطــة عمــل أديــس أبابــا. 
كما ميكــن التفكــر يف حتديــد مســتوى مســتهدف للمســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة يف ضــوء قــدرة 
التمويــل احمللــي احملــدودة بشــكل خــاص يف معظــم البلــدان األقــل منــواً، علــى األقــل حــى يتســى 

هلــذه البلــدان حتســن قدراهتــا احملليــة علــى حتصيــل الضرائــب. 

ومع ذلك، فإن تعبئة املوارد ليست مسألة كمية فحسب؛ فال بد كذلك من حتسن نوعية   -34
االســتثمارات بشــكل كبــر. فالتحــول اهليكلــي وخلــق فــرص العمــل الالزمــة إلمــكان حتقيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة ومواصلــة إحــراز تقــدم يف حتقيقهــا، تتطلــب مجيعهــا اســتثمارات 
عاليــة اجلــودة موجهــة حنــو بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة. ويف عــامل ما بعــد عــام 2015، مثــة 
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حاجــة ملحــة لوضــع اســراتيجيات وخطــط عمــل ملموســة لتعبئــة املــوارد - العامــة واخلاصــة، 
احملليــة واألجنبيــة - وتوجيههــا إىل أهــداف التنميــة املســتدامة.

استغالل االرتباط بين التجارة واالستثمار من أجل التنويع  -2
أصبــح مــن النــادر بشــكل متزايــد أن يتــم إنتــاج الســلع أو اخلدمــات بكاملهــا يف عمليــة إنتــاج   -35
متكاملــة، يف مــكان واحــد، وبواســطة كيــان واحــد. وبــدالً مــن ذلــك، صــار إنتــاج الســلع، 
وحــى اخلدمــات، ينطــوي علــى عمليــة متزايــدة التعقيــد تتضمــن مدخــالت وســيطة وأنشــطة 
داعمــة يتــم احلصــول عليهــا بصــورة عامليــة مــن أي مــكان حيقــق الكفــاءة األعظــم يف احلصــول 
عليهــا. وهــذه الرتيبــات الدوليــة املركبــة لإلنتــاج، إىل جانــب التحســينات يف البنيــة التحتيــة 
للنقــل واخلدمــات اللوجســتية ومرافــق التجــارة العابــرة للحــدود، والتحســينات يف بيئــة األعمــال 
والتجــارة واالســتثمارات ذات الصلــة، قــد مكنــت بعــض البلــدان الناميــة مــن تعميــق جتارهتــا 

مــن خــالل االندمــاج يف سالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة.

وعــالوة  تلقائيــة.  بصــورة  ال تتحقــق  والعامليــة  اإلقليميــة  القيمــة  سالســل  فوائــد  أن  غــر   -36
علــى ذلــك، فــإن الوصــول إىل سالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة ليســا بالعمليــة التلقائيــة 
وال الســهلة، واألهــم مــن ذلــك هــو االرتقــاء يف سلســلة القيمــة املضافــة. فالنجــاح يف االرتبــاط 
بسالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة يســتلزم خفــض التكاليــف التجاريــة واالســتثمارية العامــة، 
مبــا يف ذلــك مــن خــالل حتســن البنيــة التحتيــة املاديــة وغــر املاديــة. ويُعــد تنفيــذ تدابــر لتيســر 
التجــارة أمــراً حموريــاً يف هــذا الصــدد. وبالنســبة لبعــض البلــدان الناميــة، وخاصــة البلــدان الناميــة 
غــر الســاحلية، قــد يســتغرق إيصــال املنتــج مــن املصنــع إىل األســواق الدوليــة وقتــاً طويــاًل، 
وكثــراً ما يكــون مكلفــاً. وميكــن لتيســر التجــارة، وحتويــل اجلمــارك إىل األنظمــة اآلليــة، إىل 
جانب االستثمار يف البنية التحتية التمكينية، أن تزيد من احتماالت ارتباط البلدان النامية 

بسالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة واالســتفادة منهــا.

وعلــى مــدار العقديــن املاضيــن، جنــح عــدد مــن البلــدان الناميــة، وخاصــة يف شــرق وجنــوب   -37
شــرق آســيا، ويف أماكــن أخــرى، يف حتويــل اقتصاداهتــا، حيــث انتقلــت بســرعة مــن االعتمــاد 
علــى صــادرات الســلع األساســية واملــواد اخلفيفــة التجهيــز إىل الســلع املصنعــة واخلدمــات 
األكثــر تطــوراً مــن الناحيــة التكنولوجيــة، الــي حتقــق قيمــة مضافــة أعلــى. وإىل جانــب تطويــر 
البنيــة التحتيــة للنقــل واخلدمــات اللوجســتية ومرافــق التجــارة العابــرة للحــدود، فضــالً عــن 
التحســينات يف بيئــة األعمــال، مكنــت التجــارة واالســتثمارات ذات الصلــة هــذه البلــدان مــن 
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تعميــق قدراهتــا اإلنتاجيــة، وخباصــة مــن خــالل زيــادة اندماجهــا يف سالســل القيمــة اإلقليميــة 
والعامليــة. فقــد ازدادت بالتــايل قدرهتــا علــى الوصــول إىل قطاعــات التجــارة األســرع منــواً، أي 
التجارة البينية بن الشــركات والتجارة يف الســلع واخلدمات الوســيطة. واخلدمات هي عنصر 
أساســي يف سالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة: فالقيمــة الــي تضيفهــا اخلدمــات كانــت متثــل 
يف عــام 2011 قرابــة 40 يف املائــة مــن إمجــايل قيمــة صــادرات البلــدان الناميــة وأكثــر مــن 
40 يف املائــة مــن صــادرات البلــدان املتقدمــة؛ ويف عــام 2014، كان قرابــة 60 يف املائــة مــن 

حجــم االســتثمار األجنــي املباشــر العاملــي ُموظــف يف قطــاع اخلدمــات. 

غــر أن هــذه التدابــر، يف حــد ذاهتــا، ليســت كافيــة للوصــول إىل سالســل القيمــة اإلقليميــة   -38
والعاملية واالرتقاء فيها. فالقدرة اإلنتاجية القائمة يف بلد ما حتدد أيضاً ما ميكن أن يصدره 
ذلــك البلــد، وما نــوع االســتثمار األجنــي املباشــر الــذي يُرجــح أن جيتذبــه، وبالتــايل ما الفوائــد 
احملتملــة الــي ميكــن أن تعــود عليــه مــن سالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة. وميكــن أن تظــل 
البلــدان الناميــة ذات القــدرات اإلنتاجيــة احملــدودة حماصــرة يف حــدود منافســات أدىن أنشــطة 
القيمــة املضافــة يف اجلــزء الســفلي مــن سالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة، وخباصــة إنتــاج 
الســلع األساســية األوليــة، مــع إعاقــة إمكانيــة االرتقــاء والرقــي يف سلســلة القيمــة مــن خــالل 
نقــل التكنولوجيــا والتعلــم. وينتمــي إىل هــذه الفئــة العديــد مــن البلــدان األقــل منــواً والبلــدان 
الناميــة غــر الســاحلية ودول اجلــزر الصغــرة الناميــة. غــر أن كثــراً مــن البلــدان املتوســطة 

الدخــل تواجــه أيضــاً حتديــات يف التقــدم واالرتقــاء يف سالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة.

ويتطلــب اخلــروج مــن تلــك الفخــاخ اتبــاع سياســات فعالــة لتعزيــز القــدرات اإلنتاجيــة، وتوســيع   -39
قاعــدة املنتجــات وجعلهــا أكثــر قــدرة علــى املنافســة. وتتســم هــذه السياســات بأمهيــة حامســة 
يف حشــد كامــل إمكانــات سالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة مــن أجــل التنميــة الشــاملة 
واملســتدامة. فالبلــدان الــي تنتــج منتجــات أكثــر تطــوراً، أو ســلعاً وخدمــات ذات حمتــوى عــاٍل 
مــن حيــث القيمــة املضافــة، عــادة ما تنمــو بشــكل أســرع وتســتفيد بدرجــة أكــر مــن سالســل 
القيمــة اإلقليميــة والعامليــة)8). ويوفــر تنويــع اإلنتــاج والصــادرات قاعــدة أوســع وأقــوى للتنميــة، 
الفــرص  التكنولوجيــا الســتغالل  االســتثمارات وتســخر  اجتــذاب  وهــو ما حيققــه كذلــك 
االقتصاديــة اجلديــدة بطريقــة أفضــل مــن مــا تتيحــه املزايــا النســبية القائمــة، علــى ســبيل املثــال 

R Hausmann, J Hwang and D Rodrik, 2007, What you export matters, Journal of Economic  (8( 
.Growth, 12(1): 1-25
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يف جمــاالت اخلدمــات، والتصنيــع الزراعــي، والســلع الصديقــة للبيئــة، والصناعــات اإلبداعيــة 
أو "االقتصــاد األزرق".

التصديــر وتنويــع  الســلع األساســية بصفــة خاصــة، يتســم  الــي تعتمــد علــى  البلــدان  ويف   -40
االســتثمارات أيضــاً بأمهيــة جوهريــة للحــد مــن التعــرض لتقلبــات األســواق الدوليــة للســلع 
مــن فــرص العمــل،  قــدر قليــل نســبياً  األساســية. ومتيــل الصناعــات االســتخراجية لتوليــد 
وال تــرك ســوى القليــل مــن اآلثــار غــر املباشــرة علــى االقتصــاد األوســع. وحتتــاج االقتصــادات 
الناميــة واالنتقاليــة لضمــان احلصــول علــى حصــة أكــر مــن أربــاح األنشــطة االســتخراجية، 
والنهائيــة،  األوليــة  القطاعــات  بكاملــه، وتطويــر  االقتصــاد  الريعيــة يف  املــوارد  فوائــد  لنشــر 
ومســاعدة اجملتمعــات احملليــة علــى االســتفادة مــن الفــرص الناجتــة عــن ذلــك، مــن خــالل 
االستثمارات يف البنية التحتية وبناء القدرات والتدريب على املهارات القابلة للنقل. وميكن 
أيضــاً إلنشــاء صناديــق الثــروة الســيادية املصممــة بشــكل مناســب أن يســاعد البلــدان الــي 
تعتمــد علــى الصناعــات االســتخراجية علــى تقليــص املخاطــر املرتبطــة مبا يســمى لعنــة املــوارد 

الطبيعيــة.

وال يــزال هنــاك الكثــر الــذي يتعــن إجنــازه مــن أجــل اســتخالص الفوائــد مــن االندمــاج يف   -41
سالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة بصــورة أكثــر فاعليــة، فضــالً عــن حتســن فــرص الوصــول 
إىل سالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة واالرتقــاء فيهــا. وعــادة ما تكــون التعريفــات اجلمركيــة 
أعلــى يف قطاعــات املنتجــات الــي هتــم البلــدان الناميــة، وتتصاعــد مــع ازديــاد تطــور املنتــج، 
مبا يزيــد مــن صعوبــة زيــادة القيمــة املضافــة يف البلــدان األفقــر. وتواجــه الصــادرات الزراعيــة 
بشــكل خــاص عقبــات وتشــوهات كبــرة، وكذلــك مصائــد األمســاك. وباإلضافــة إىل ذلــك، 
ويف حــن مت منــح البلــدان األقــل منــواً معاملــة تفضيليــة كبــرة، بــل إعفــاًء كامــالً مــن الرســوم 
اجلمركيــة، واســتثناًء مــن نظــام احلصــص يف بعــض أســواق االســتراد الرئيســية، فإهنــا ال تــزال 
تواجــه حتديــات يف االســتفادة مــن هــذه الفــرص للوصــول يف عــدد مــن األســواق بســبب 
قواعــد املنشــأ املعقــدة والتقييديــة. كمــا أن كل البلــدان، مبا فيهــا أقــل البلــدان منــواً، قــد تأثــرت 
ســلباً مــن جــراء التدابــر التقييديــة اجلديــدة يف جمــاالت التجــارة واالســتثمار يف أعقــاب األزمــة 
املاليــة. وباملثــل، تلعــب التدابــر غــر اجلمركيــة دوراً أكــر يف التجــارة العامليــة، حيــث تؤثــر علــى 
العديــد مــن البلــدان الناميــة، وخباصــة البلــدان األقــل منــواً. وملا كانــت املعايــر العامــة واخلاصــة، 
وعمليات اإلنتاج وغرها من التدابر غر اجلمركية قد أصبحت حمددات أعظم أثراً من أي 
وقــت مضــى يف الوصــول إىل األســواق، فــإن جــودة املنتــج صــارت تتســم بأمهيــة متزايــدة. غــر 
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أن تكاليــف االمتثــال تكــون مرتفعــة بوجــه عــام، ويواجــه كل مــن مصــدري البلــدان األقــل منــواً 
واملؤسســات الصغــرة واملتوســطة مشــكالت كبــرة يف الوفــاء مبتطلبــات التدابــر غــر اجلمركيــة 
بصــورة فعالــة مــن حيــث التكلفــة. فــكل هــذه التدابــر غــر اجلمركيــة تتطلــب تركيــز االهتمــام 
علــى معاجلــة املعوقــات الــي حتــد مــن رفــع مســتوى جــودة املنتــج وتنويــع املنتجــات اجلديــدة 

واالرتبــاط بسالســل القيمــة اإلقليميــة والعامليــة.

االستفادة من التكنولوجيا في بناء القدرات اإلنتاجية  -3
يتســم تطويــر التكنولوجيــا بأمهيــة حامســة يف تعزيــز اإلنتاجيــة وتطويــر القــدرات اإلنتاجيــة.   -42
فمتوســط اإلنتاجيــة يف البلــدان األقــل منــواً يعــادل حنــو 10 يف املائــة مــن اإلنتاجيــة يف االحتــاد 
األورويب، و7 يف املائة من اإلنتاجية يف أمريكا الشمالية. وحى يف البلدان النامية األخرى، 
يعــادل متوســط اإلنتاجيــة 45 يف املائــة مــن إنتاجيــة االحتــاد األورويب، و32 يف املائــة مــن 
إنتاجيــة أمريــكا الشــمالية. ومتثــل الفجــوات التكنولوجيــة جــزءاً مهمــاً مــن الســبب يف ذلــك، 
وســيكون ســد هــذه الفجــوات ضروريــاً لتقليــص فجــوة االزدهــار والفقــر بــن البلــدان. كمــا أن 
نشــر التقــدم التكنولوجــي علــى حنــو أكثــر فعاليــة ميثــل عامــالً رئيســياً يف حتقيــق االســتدامة. 
ومنــذ بضــع ســنوات قليلــة، كانــت التكنولوجيــات الصديقــة للبيئــة تعتــر علــى نطــاق واســع 
مــن قبيــل الكماليــات الــي يتعــذر حتقيقهــا بالنســبة للبلــدان الناميــة. أمــا اآلن، وبفضــل زيــادة 
توافرهــا وتيســر احلصــول عليهــا، فقــد أصبحــت توفــر آفــاق النمــو األخضــر الشــامل لعــدد 

متزايــد مــن البلــدان.

املعــارف  هامــاً يف نشــر  إســهاماً  املباشــر والتجــارة  وميكــن أن يســهم االســتثمار األجنــي   -43
والتكنولوجيــات بــن الشــركات احملليــة. غــر أن ذلــك يتطلــب وجــود مؤسســات حمليــة لديهــا 
احلاجــة  بــدوره  ذلــك  ويــرز  واســتخدامها.  التكنولوجيــات  تلــك  اســتيعاب  علــى  القــدرة 
إىل االســتثمار يف القــدرات التكنولوجيــة احملليــة ويف سياســات مســتمرة واســتباقية للعلــوم 
والتكنولوجيــا واالبتــكار تشــجع اســتيعاب التكنولوجيــا. وحاليــاً، ال تســتثمر البلــدان الناميــة 
ســوى أقــل القليــل يف جمــال البحــوث والتطويــر. ويبلــغ متوســط اســتثمارات البحــوث والتطويــر 
0.57 يف املائــة مــن إمجــايل الناتــج احمللــي يف البلــدان الناميــة، وعــادة أقــل مــن 0.2 يف املائــة 
يف أفريقيــا. أمــا يف البلــدان املتقدمــة، فيبلــغ 2.82 يف املائــة. وإىل جانــب البحــوث والتطويــر 
والتكنولوجيــا  العلــوم  سياســات  تعــزز  التعليــم(،  يف  بكثــر  ذلــك  مــن  أكثــر  )واالســتثمار 
واالبتــكار تطويــر نظــم وطنيــة متطــورة لالبتــكار، مــع شــبكات كثيفــة مــن القــدرات البشــرية 
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واملؤسســية، الــي تتضافــر بشــكل متزايــد يف ارتباطــات تعاونيــة وتعمــل يف بيئــة اقتصاديــة توفــر 
احلوافــز لالبتــكار وريــادة األعمــال.

وقد أدت زيادة فرص الوصول إىل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل حتسن اإلنتاجية،   -44
وخاصــة عندمــا تتواكــب مــع اســتثمارات تكميليــة وتغيــرات تنظيميــة. وينبغــي للبلــدان الناميــة 
أن تنشــط يف تعزيــز تبــي تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، وخاصــة بــن املشــاريع البالغــة 
الصغــر والشــركات الصغــرة، لزيــادة إنتاجيتهــا ومســاعدهتا علــى التغلــب علــى العوائــق الــي 
حتــول دون منوهــا. كما ميكــن للحكومــات واجلهــات الفاعلــة األخــرى الــي تشــارك يف تنميــة 
القطــاع اخلــاص أن تســتخدم تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت جلعــل تدخالهتــا أكثــر 
فعاليــة ومشــواًل. وميكــن االســتفادة مــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف قطــاع النقــل 
لتحســن العمليــات والكفــاءة اللوجســتية وكفــاءة اســتخدام الطاقــة، وخفــض تكاليــف النقــل 
والتجــارة، فضــالً عــن التأثــرات البيئيــة. وباملثــل، ميكــن االســتفادة مــن تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت يف تعزيــز التجــارة واالســتثمار. فعلــى ســبيل املثــال، يــؤدي التحــول حنــو التجــارة 
اإللكرونيــة أيضــاً إىل متكــن املزيــد مــن البلــدان مــن املشــاركة يف سالســل القيمــة العامليــة. ومــن 
أمثلــة ذلــك اهلنــد، حيــث ارتفعــت صــادرات تكنولوجيــا املعلومــات واخلدمــات القائمــة علــى 
تكنولوجيــا املعلومــات مــن 24 بليــون دوالر يف عــام 2005 إىل أكثــر مــن 84 بليــون دوالر 

يف عــام 2013.

ومــع توجــه األنشــطة االقتصاديــة إىل شــبكة اإلنرنــت بأكثــر مــن أي وقــت مضــى، تصبــح   -45
احملتملــة  الفوائــد  جلــي  ضروريــاً  أمــراً  الناميــة  البلــدان  يف  املالئمــة  السياســات  اســتجابات 
والتخفيــف مــن حــدة املخاطــر، ولضمــان أن يــؤدي التغــر التكنولوجــي إىل تضييــق الفجــوات 
القائمــة بــدالً مــن توســيعها. وميكــن لتوفــر إمكانيــة الوصــول إىل النطــاق العريــض بأســعار 
معقولــة أن يســهل الصــادرات مــن اخلدمــات؛ كما ميكــن أن يكــون للحوســبة الســحابية 

والبيانــات الكبــرة والطباعــة الثالثيــة األبعــاد تأثــر عميــق علــى التحــول االقتصــادي.

تشجيع تنمية المشاريع في القطاع الخاص  -4
متثــل تنميــة املشــاريع وتعزيــز قــدرات مباشــرة األعمــال احلــرة العناصــر األساســية لبنــاء القــدرات   -46
اإلنتاجيــة، وعلــى هــذا النحــو، ميكنهمــا تعزيــز التحــول اهليكلــي وتشــجيع النمــو الشــامل 
وخلــق فــرص العمــل وتوســيع الفــرص أمــام اجلميــع، مبــا يف ذلــك النســاء والشــباب. ففــي كثــر 
مــن األحيــان، يدفــع رجــال األعمــال عجلــة النمــو االقتصــادي واالبتــكار، ولكــن ميكنهــم 
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التصــدي  بــدور مهــم يف حتســن األوضــاع االجتماعيــة واملســاعدة يف  االضطــالع  أيضــاً 
للتحديــات البيئيــة)9). ولتعزيــز دور القطــاع اخلــاص يف خطــة ما بعــد عــام 2015، يلــزم بــذل 
ــرك مجيــع  املزيــد مــن اجلهــود حنــو تبــي هنــج شــامل ومنســق يســتوعب السياســات العامــة وُيشِّ

أصحــاب املصلحــة، فضــالً عــن حتســن البيئــة التنظيميــة.

وينبغــي للحكومــات هتيئــة إطــار سياســات متكينيــة لتنميــة املشــاريع البالغــة الصغــر واملشــاريع   -47
الصغــرة واملتوســطة. وهنــاك أربعــة جمــاالت رئيســية لتنميــة املشــاريع ومباشــرة األعمــال احلــرة 

لتحقيــق النمــو الشــامل واملســتدام تتطلــب اهتمامــاً خاصــاً:

ميكــن أن يــؤدي ختضــر االقتصــاد مــن خــالل الرويــج ملفهــوم "مباشــرة األعمــال  )أ( 
احلــرة اخلضــراء" إىل خلــق ما يــراوح بــن 15 و60 مليــون وظيفــة إضافيــة علــى 
مســتوى العــامل، مــع حتســن اإلنتاجيــة بنســبة 1.5 املائــة حبلــول عــام 2020، 
لرتفــع التحســن إىل 5 يف املائــة حبلــول عــام 2050)10)، ويف الوقــت نفســه احلــد 
مــن الفقــر حلــوايل 400 مليــون مــن املزارعــن أصحــاب احليــازات الصغــرة يف 

البلــدان الناميــة؛

ميكــن أن تســهم روح املبــادرة بتنظيــم األعمــال احلــرة لــدى الشــباب يف التغلــب  )ب( 
علــى فجــوة فــرص العمــل وتعزيــز التنميــة الشــاملة مــن خــالل متكــن الشــباب مــن 

توليــد الدخــل مــن خــالل العمــل احلــر؛

ميكــن أن يضيــف توفــر احلوافــز املالئمــة ونظــم دعــم روح املبــادرة بتنظيــم األعمــال  )ج( 
احلــرة لــدى النســاء ما يــراوح بــن نقطــة ونقطتــن مئويتــن مــن الناتــج احمللــي 
االقتصاديــة  احلواجــز  خفــض  خــالل  مــن  البلــدان،  مــن  العديــد  يف  اإلمجــايل 
واالجتماعيــة والثقافيــة والقانونيــة الــي تواجههــا النســاء صاحبــات األعمــال احلــرة 

يف الوصــول إىل املدخــالت واألرض واالئتمــان وملكيــة األصــول؛

تأكــدت أمهيــة مباشــرة األعمــال احلــرة يف ســياق أهــداف التنميــة املســتدامة نتيجــة جلهــود اجلمعيــة العامــة، ولقــراري اجلمعيــة   (9(
العامــة 202/67 و210/69 بشــأن مباشــرة األعمــال احلــرة مــن أجــل التنميــة.

International Labour Organization, International Labour Office, 2012, Working towards  (10( 
 Sustainable Development. Opportunities for Decent Work and Social Inclusion in a Green Economy,

.Geneva, p. 168
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ميكــن أن يســاعد تنظيــم املشــاريع االجتماعيــة يف التخفيــف مــن حــدة الفقــر  )د( 
وحتفيــز التحــول االجتماعــي، مــن خــالل التعامــل املباشــر مــع الفئــات احملرومــة 
لتعزيــز قدراهتــا اإلنتاجيــة أو مــن خــالل إنتــاج الســلع واخلدمــات الــي يتيســر لتلــك 

الفئــات احلصــول عليهــا.

وهــذه النمــاذج الشــاملة مــن األعمــال التجاريــة واملشــاريع احلــرة، وخباصــة ما يتصــل منهــا   -48
بالفقــراء، تضمــن نوعيــة اخلدمــات العامــة ومشوهلــا، مــع دعمهــا يف نفــس الوقــت لرجــال 
إىل  الشــامل  الوصــول  فــرص  تعــزز  أن  قدراهتــم. كما ميكــن  وحتســن  احملليــن  األعمــال 
املثــال مــن خــالل خمططــات االئتمانــات املخصصــة  التكنولوجيــا والتمويــل، علــى ســبيل 
املوجهــة إىل املؤسســات وأصحــاب احليــازات الصغــرة واملتوســطة املســتبعدين ماليــاً. فعلــى 
سبيل املثال، قام مصرف Equity Bank يف كينيا بتطوير منتجات مالية موجهة إىل أصحاب 
احليــازات الصغــرة يف املناطــق الريفيــة، وأظهــر أنــه حــى املصــارف التجاريــة اخلاصــة ميكــن أن 
حتقــق أرباحــاً يف الوقــت الــذي تلــي فيــه احتياجــات قطاعــات مــن الســوق عــادة ما تعتــر 

املصــارف التقليديــة أنــه يتعــذر القيــام باألعمــال املصرفيــة فيهــا.

دول أكثر فعالية وأسواق أكثر كفاءة باء- 

لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، ســيتعن علــى العديــد مــن البلــدان، وخاصــة الناميــة منهــا،   -49
اختــاذ إجــراءات اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة واســعة النطــاق، والتأكــد مــن أن األســواق تعمــل 
بشــكل أكثــر كفــاءة لصــاحل شــعوهبا. وتظــل الدولــة هــي املؤسســة الوحيــدة القــادرة علــى إدارة 
التغيــرات اجملتمعيــة الواســعة النطــاق، مثــل التغيــرات املتوخــاة يف أهــداف التنميــة املســتدامة. 
ويصــدق ذلــك بشــكل خــاص يف البلــدان الناميــة الــي ال تــزال أســواقها تعــاين مــن الضعــف؛ 
ويلــزم وجــود "دولــة تنمويــة" لتوجيــه املــوارد مــن القطاعــات األقــل إنتاجيــة إىل القطاعــات 
األعلــى إنتاجيــة. ومــن األمهيــة مبــكان ضمــان أن تظــل الدولــة تتســم بالكفــاءة والفعاليــة مــن 
خــالل السياســة الصناعيــة املوجهــة والتدابــر احملفــزة للقطاعــات االســراتيجية. وال بــد وأن 
تتمتع احلكومات بالكفاءة يف توفر اخلدمات األساســية، وأن تتســم بالشــفافية، وأن ختضع 
للمســاءلة وأن تتجــاوب مــع الشــعب، وأن توفــر للفقــراء صوتــاً يف تقريــر سياســات احلكومــة. 
فالــدول الفعالــة تكــون أكثــر قــدرة علــى تعبئــة املــوارد احملليــة مــن خــالل حتصيــل الضرائــب 

واإليــرادات، وأكثــر قــدرة علــى اســتخدام املــوارد املتاحــة لتوفــر اخلدمــات العامــة الالزمــة.
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كمــا جيــب علــى الــدول الفعالــة الــي تركــز اهتمامهــا علــى التنميــة توفــر احلوافــز واألنظمــة   -50
الصحيحــة لألســواق كــي حتقــق النمــو والتنميــة بصــورة مســؤولة ولصــاحل عمــوم الســكان. 
وميكــن لألســواق، بطبيعــة احلــال، أن تلعــب دوراً مفيــداً يف كثــر مــن النواحــي. غــر أنــه مــن 
قبيــل املغالطــة أن تُــرك األســواق الوطنيــة والدوليــة علــى حــد ســواء للعمــل مــن تلقــاء نفســها 
بــدون اآلليــات التنظيميــة املناســبة. فاملواطنــون يف معظــم البلــدان الناميــة يواجهــون إخفاقــات 
الســوق املســتمرة، الــي تتفاقــم مــن جــراء عــدم كفايــة توفــر الدولــة للخدمــات وشــيوع القطــاع 
غــر الرمســي. لذلــك، فــإن إصــالح األســواق أو تكييفهــا علــى مجيــع املســتويات جيــب أن 
يكــون مــن بــن األولويــات لكفالــة عمــل األســواق علــى حنــو أكثــر فعاليــة واســتدامة. وميكــن 
للدولــة، وجيــب عليهــا، تصحيــح إخفاقــات الســوق، وإضافــة إىل ذلــك، لعــب دور متكيــي 
)من خالل احلوافز والسياسات والدعم املؤسسي( للجهات الفاعلة يف السوق كي توظف 
بشــكل متزايــد اســتثمارات منتجــة طويلــة األجــل خلدمــة التنميــة واألهــداف االجتماعيــة 
والبيئيــة، مبا يتماشــى مــع املصــاحل العامــة. ويف مثــل هــذه الظــروف، ميكــن أن تكــون األســواق 
والقواعــد التنظيميــة وجهــن لعملــة واحــدة، مثلمــا هــو احلــال مــع توفــر خدمــات شــبكة البنيــة 
التحتيــة. ومــن املهــم بشــكل خــاص يف هــذا الصــدد ضمــان تكافــؤ الفــرص مــن خــالل قواعــد 

تنظيميــة تشــجع املنافســة.

تعزيز المنافسة وحماية المستهلك  -1
إن املنافســة النزيهة والقوية عامل أساســي ال غى عنه لعمل الســوق الي تفيد املســتهلكن،   -51
وتوفــر ما يلــزم للنمــو مــن زيــادة اإلنتاجيــة واالبتــكارات. إال أنــه رغــم أوجــه التحســن اهلامــة يف 
بيئة األعمال واملنافســة يف العقود األخرة، ال تزال بلدان نامية عديدة جتد نفســها يف وضع 
ضعيــف. فالشــركات احملليــة أو األجنبيــة قــد تســتغل ضعــف البــى التحتيــة لألعمــال التجاريــة، 
وتعقيــد القواعــد التنظيميــة وحواجــز الســوق، إىل جانــب االفتقــار إىل القواعــد التنظيميــة الــي 
تشــجع املنافســة، إلســاءة اســتخدام قوهتــا يف الســوق، ومزامحــة األعمــال التجاريــة اجلديــدة 
مبا فيها الشــركات الصغرة واملتوســطة وإخراجها من الســوق، واملغاالة يف رفع األســعار على 
املســتهلكن. كمــا أن عــدم كفايــة إنفــاذ قواعــد املنافســة القائمــة، وهــو ما يرجــع يف كثــر مــن 
األحيــان إىل القيــود املفروضــة علــى القــدرات أو هيمنــة املصــاحل اخلاصــة علــى اهليئــات الرقابيــة 
يف بعــض األحيــان، مينــع الدولــة مــن رصــد هــذه الســلوكيات املنافيــة للمنافســة والتصــدي هلــا 
علــى حنــو فعــال. ونتيجــة لذلــك، فليــس مــن املســتغرب أن تكــون جتــارب العديــد مــن البلــدان 

الناميــة مــع نتائــج الســوق خمتلطــة يف أفضــل األحــوال.
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وقــد ازدادت احلاجــة إىل وجــود سياســة وطنيــة للمنافســة ومحايــة املســتهلك، فضــالً عــن   -52
التعــاون الــدويل يف هــذه اجملــاالت، مــع توســع األســواق العامليــة، إىل جانــب صعــود الشــركات 
الكرى، الذي أدى يف بعض احلاالت إىل ممارســات منافية للمنافســة على املســتوى الدويل 
مما يشــوه املنافســة علــى املســتوى الوطــي. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن توســع األســواق العامليــة 
مل يشــجع فحســب التجــارة املشــروعة عــر احلــدود، بــل وعــزز أيضــاً خمتلــف أشــكال التجــارة 
غــر املشــروعة. ويف البلــدان الناميــة علــى وجــه اخلصــوص، تــزداد حــدة مشــكلة املنتجــات 
الــي حتمــل بطاقــات تعريفيــة مضللــة، أو تكــون دون املســتوى، أو حــى مــزورة متامــاً. وفضــاًل 
عــن أن هــذه املنتجــات ختــدع املســتهلكن وتشــكل حتديــات اقتصاديــة، فإهنــا تســبب قلقــاً 
متزايــداً مــن الزاويــة األمنيــة والصحيــة واالجتماعيــة والبيئيــة. كمــا أن ثــورة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت، وحتديــداً شــبكة اإلنرنــت كســاحة للمعامــالت التجاريــة، قــد أضافــت حتديــات 

جديــدة حلمايــة املســتهلكن واحلفــاظ علــى خصوصياهتــم.

وأصبــح املزيــد واملزيــد مــن البلــدان الناميــة تســتجيب هلــذه التحديــات احملليــة والعامليــة للمنافســة   -53
ومحايــة املســتهلك مــن خــالل وضــع القواعــد واألنظمــة وإنشــاء الســلطات الوطنيــة وتعزيــز 
التعــاون الــدويل. وهــو أمــر الزم وحمــل ترحيــب. فال بــد مــن محايــة املســتهلكن كــي يثقــوا يف 
األســواق. كما جيــب احلفــاظ علــى املنافســة الســليمة يف األســواق إذا أريــد للمســتهلكن أن 
يســتفيدوا. وباملثــل، يتيــح التعــاون الــدويل للــدول إمكانيــة التصــدي بفعاليــة أكــر للتحديــات 
الــي تواجــه إنفــاذ قوانــن املنافســة ومحايــة املســتهلك يف عــامل يــزداد عوملــة، أو حــى يصبــح 
البلــدان  بــن  فيمــا  اإلقليميــة  للمنظمــات  وميكــن  اإلنرنــت(.  شــبكة  حالــة  )يف  افراضيــاً 
الناميــة أن تتســم بأمهيــة خاصــة يف هــذا الصــدد: فهنــاك جمــال واســع لتطويــر تطبيــق قانــون 
املنافســة املشــرك بشــكل ال مركــزي داخــل الــدول األعضــاء. كما ينبغــي زيــادة اســتخدام مجــع 
املعلومــات االســتخبارية وتبادهلــا بــن وكاالت املنافســة، مبــا يف ذلــك مــن خــالل تبــادل أفضــل 
املمارســات وإنشــاء مصــرف بيانــات حــول قضايــا املنافســة الــي ميكــن أن تؤثــر علــى أكثــر مــن 

بلــد واحــد.

رفع مستوى خدمات البنية التحتية  -2
تتســم خدمــات البنيــة التحتيــة - الــي تشــمل اخلدمــات املاليــة والنقــل واخلدمــات اللوجســتية   -54
واالتصــاالت وامليــاه والطاقــة - بأمهيــة حامســة للتنميــة االقتصاديــة. فهــذه اخلدمــات هــي مبثابــة 
مــواد التشــحيم لالقتصــاد ككل، مبا قــد يــؤدي إىل كثــر مــن اآلثــار اإلجيابيــة غــر املباشــرة 
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علــى إنتاجيــة القطاعــات األخــرى وأدائهــا. كما ميكنهــا أن تســهم يف معاجلــة حــاالت النقــص 
يف البنيــة التحتيــة املاديــة يف كثــر مــن البلــدان الناميــة، مبا يعــزز النمــو الشــامل. وباملثــل، 
فــإن خدمــات البنيــة التحتيــة توفــر وتدعــم اخلدمــات األساســية )أي الكهربــاء والغــاز وميــاه 

الشــرب( البالغــة األمهيــة بالنســبة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

ويــؤدي عــدم كفايــة البنيــة التحتيــة األساســية يف كثــر مــن األحيــان إىل عــزل كثــر مــن النــاس   -55
يف البلــدان الناميــة بصــورة ماديــة عــن الفــرص املتاحــة يف الســوق. وذلــك يعــوق اإلنتــاج، فضــاًل 
عــن رفــع تكاليــف التجــارة. وال بــد مــن بــذل جهــود لتحســن االســتثمار يف البنيــة التحتيــة 
واخلدمــات املتصلــة هبــا، علــى الصعيديــن الوطــي واإلقليمــي علــى حــد ســواء. ومثــة حاجــة 
لتعزيــز بيئــة مواتيــة جلــذب االســتثمارات اإلنتاجيــة اخلاصــة واملؤسســية، فضــالً عــن احلاجــة إىل 
تعزيــز مصــادر وآليــات التمويــل املبتكــرة )مثــل ســندات البنيــة التحتيــة، والســندات اخلضــراء، 
والتمويــل املتعلــق باملنــاخ، والشــراكات بــن القطاعــن العــام واخلــاص، ومــا إىل ذلــك(. وميكــن 
أن يســاعد ذلــك يف رفــع مســتوى التمويــل املطلــوب لتطويــر البنيــة التحتيــة واخلدمــات املتصلــة 
هبــا. ومــع ازديــاد تكامــل أنظمــة البنيــة التحتيــة عــر القــارات، كما هــو احلــال يف أفريقيــا مــن 
خــالل مبــادرات قوميــة إقليميــة )مثــل برنامــج تنميــة البنيــة التحتيــة يف أفريقيــا التابــع لالحتــاد 
األفريقــي(، وأســواق الكهربــاء املشــركة، ميكــن أن تتحقــق فوائــد كبــرة مــن وفــورات احلجــم 
وتقاســم املــوارد. غــر أن تكامــل أنظمــة البنيــة التحتيــة ســوف يتطلــب أيضــاً تعاونــاً وتنظيمــاً 

فعالــن علــى الصعيــد اإلقليمــي.

واالفتقــار إىل فــرص الوصــول إىل اخلدمــات املاليــة، باعتبارهــا واحــدة مــن العديــد مــن خدمــات   -56
البنيــة التحتيــة، ميكــن أن ميثــل عائقــاً كبــراً أمــام فــرص الدخــل والرفــاه االقتصــادي لألفــراد، 
وخاصــة بالنســبة للفقــراء والنســاء والشــباب وســكان الريــف واملهاجريــن ومــن يعملــون يف 
االقتصــاد غــر الرمســي، وكذلــك بالنســبة للشــركات، وخاصــة الصغــرة واملتوســطة واملتناهيــة 
الصغــر. فعلــى ســبيل املثــال، ال ميلــك حســاباً مصرفيــاً ســوى 20 يف املائــة مــن األفارقــة يف 
املناطق الريفية، باملقارنة مع 38 يف املائة من سكان احلضر. ومن املهم رفع مستوى اإلملام 
بالقواعــد املاليــة األساســية هلــذه الفئــات مــن الســكان، وللشــركات الصغــرة واملتوســطة، مثلمــا 
هــو مهــم الرويــج بشــكل اســتباقي لتوفــر اخلدمــات املاليــة للجميــع. وباملثــل، فــإن حقــوق 
امللكية الثابتة، الي متكِّن من توفر الضمانات الي ميكن لألشــخاص االقراض واالســتثمار 
مقابلهــا، تُعــد عنصــراً أساســياً يف بنــاء أســواق تعمــل لصــاحل اجلميــع. كمــا أن اإلصــالح 
الزراعــي وتوفــر فــرص الوصــول املضمــون إىل األرض وغرهــا مــن األصــول اإلنتاجيــة هــي 
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أمثلة إلصالحات السياســات احلكومية الي حتسِّــن فرص الوصول إىل األســواق. كما ميكن 
للخدمــات املاليــة أن تســهِّل التحويــالت املاليــة، الــي تعتــر مصــدراً هامــاً مــن مصــادر متويــل 

التنميــة يف عــدد مــن البلــدان الناميــة.

ولكــي تــؤدي خدمــات البنيــة التحتيــة إىل حتســن أداء األســواق وتســهم بنجــاح يف التنميــة   -57
االقتصاديــة واالجتماعيــة، جيــب أن تكــون البيئــة املؤسســية والتنظيميــة القائمــة داعمــة لذلــك. 
فعــادة ما يعتمــد العديــد مــن خدمــات البنيــة التحتيــة علــى الشــبكات الــي تكــون مملوكــة يف 
الغالــب لكيــان وحيــد، ســواء كان كيانــاً عامــاً أو خاصــاً، أو حمليــاً و/أو وطنيــاً، أو خاضعــاً 
هليمنة جهة أو بضع جهات من مقدمي اخلدمات. وقد خيتلف نوع ملكية هذه اخلدمات 
- ســواء كانــت ملكيــة الدولــة، أو ملكيــة خاصــة، أو شــراكة بــن القطاعــن اخلــاص والعــام، 
أو مشــروع مشــرك - طاملا تظل تســهم يف حتقيق األهداف اإلمنائية للحكومة. إال أنه نظراً 
لطبيعتها، يتعن أن يعاجل التنظيم االقتصادي الشــواغل املتعلقة باملنافســة، مبا يف ذلك عدم 
متاثل املعلومات، وإســاءة اســتخدام اهليمنة، ومحاية مصاحل املســتهلكن )على ســبيل املثال، 
إتاحــة فــرص الوصــول للخدمــات للجميــع، وتيســر احلصــول عليهــا، وجودهتــا، واحلفــاظ علــى 
البيئــة(. واالســتقالل التنظيمــي عنصــر علــى نفــس القــدر مــن األمهيــة يف توفــر خدمــات البنيــة 
التحتيــة بصــورة فعالــة. وجيــب علــى احلكومــات وضــع إطــار تنظيمــي ومؤسســي ســليم يتوخــى 

حتقيــق كفــاءة األســواق والوصــول بشــكل عــادل وميســور خلدمــات البنيــة التحتيــة.

تهيئة بيئة مالئمة لألعمال التجارية   -3
ُتشــكِّل أعمــال القطــاع اخلــاص الســوق وتؤثــر علــى حســن أدائهــا. فالقواعــد التنظيميــة، مثــل   -58
سياســة املنافســة وقوانــن العمــل ومحايــة البيئــة، تكــون ضروريــة ملنــع الســلوكيات غــر املقبولــة 
ووضــع حــد أدىن للممارســات التجاريــة املقبولــة. كمــا أن هنــاك جمــاالً واســعاً لتعزيــز "أفضــل 
املمارسات" على حنو استباقي. وجيب علينا تعزيز مسامهة القطاع اخلاص وفرادى األعمال 
التجاريــة يف حتقيــق التنميــة املســتدامة. ويتطلــب ذلــك هتيئــة بيئــة األعمــال املناســبة، وتوفــر 
احلوافــز، حبيــث ميكــن للشــركات تطويــر مزايــا تنافســية إلجنــاز املزيــد وإجنــازه علــى حنــو أفضــل.

ويؤدي اإلبالغ من جانب الشركات دوراً هاماً يف هذا الصدد. فتوفر املزيد من املعلومات،   -59
واملزيــد مــن املعلومــات املوثوقــة، يســهم يف تعزيــز ثقــة املســتثمرين وغرهــم مــن أصحــاب 
املصلحــة، ويعــزز اإلدارة اجليــدة للشــركات. وهــو يســهل تدفــق االســتثمارات، ويســاعد يف 

الوقــت نفســه علــى احلــد مــن الفســاد وســوء إدارة املــوارد.
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ومــن منظــور أهــداف التنميــة املســتدامة، فــإن تعزيــز أفضــل املمارســات التجاريــة املســؤولة   -60
يســتوجب منــا أيضــاً مســاءلة الشــركات واملؤسســات عــن اآلثــار االجتماعيــة والبيئيــة الــي 
ترتــب علــى أعماهلــا. ويســتلزم ذلــك أن تتضمــن تقاريــر الشــركات عنصــراً يتعلــق باملعلومــات 
غــر املاليــة، أي البيئيــة، واإلبــالغ عــن اإلدارة االجتماعيــة وإدارة الشــركات. فعندمــا تفصــح 
الشــركات عــن املعلومــات املتعلقــة باالســتدامة، مثــل اســتخدامها للطاقــة وامليــاه، وسياســات 
املســاواة بــن اجلنســن ونوعيــة ظــروف العمــل للعاملــن فيهــا ومــا إىل ذلــك، يصبــح مبقــدور 
املســتثمرين وغرهــم مــن أصحــاب املصلحــة اختــاذ القــرارات وختصيــص املــوارد للشــركات 
واملشــاريع الــي تدعــم التنميــة املســتدامة حقــاً. غــر أن حتقيــق املصداقيــة والفائــدة يقتضــي 
منــا تنســيق تقاريــر الشــركات وحتســن قابليتهــا للمقارنــة علــى أســاس املتطلبــات الدوليــة 

واملمارســات املُثلــى. 

وميكــن أن تكــون البورصــات مفيــدة بشــكل خــاص يف تعزيــز الســلوك املســتدام لألعمــال   -61
التجاريــة. فهــي توجــد عنــد نقــاط التقاطــع بــن املســتثمرين والشــركات واجلهــات القائمــة 
علــى تنظيــم األســواق الرأمساليــة. ويعــي ذلــك أهنــا يف وضــع مثــايل ميكنهــا مــن تعزيــز اإلبــالغ 
األفضــل. وقــد أثبتــت مبــادرة البورصــات املســتدامة الــي أطلقتهــا األمــم املتحــدة نفســها كمنــر 
مفيــد للتعلــم بــن األقــران الستكشــاف الســبل الكفيلــة بعمــل البورصــات جنبــاً إىل جنــب مــع 
املســتثمرين واجلهات التنظيمية والشــركات لتعزيز شــفافية الشــركات، وحتســن أدائها يف هناية 
املطــاف، فيما يتعلــق بقضايــا اإلدارة البيئيــة واالجتماعيــة وإدارة الشــركات وتشــجيع الُنهــج 

املســؤولة الطويلــة األجــل لالســتثمار.

وتُعــد الصناعــات االســتخراجية مــن اجملــاالت احملــددة الــي يلــزم فيهــا املزيــد مــن الشــفافية،   -62
مبــا يف ذلــك مــن خــالل اإلبــالغ. وكما شــهد عــدد مــن البلــدان الناميــة الغنيــة باملــوارد، 
فقــد اختفــت يف بعــض األحيــان عائــدات كبــرة مــن اســتخراج املــوارد، إمــا بســبب الفســاد 
أو االحتيــال الضريــي والتهــرب الضريــي، أو بســببهما معــاً. وحيــرم اختفــاء عائــدات مــن هــذا 
النــوع أجيــاالً كاملــة مــن املــوارد الالزمــة لبنــاء حيــاة أفضــل ألنفســهم وألطفاهلــم. ومثلمــا رأينــا 
يف بضــع حــاالت، ميكنهــا أن تغــذي زعزعــة االســتقرار والصراعــات السياســية، الــي كثــراً 
ما تنطــوي علــى فظائــع جســيمة تشــكل انتهــاكات حلقــوق اإلنســان. وقــد أُطلقــت مبــادرات 
هامــة ملعاجلــة هــذه املشــكلة، علــى ســبيل املثــال مــن خــالل مبــادرة الشــفافية يف الصناعــات 

االســتخراجية.
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االستثمار في تنمية المهارات والقدرات القيادية  -4
التنميــة املســتدامة اختــاذ احلكومــات إلجــراءات هامــة. إذ جيــب صياغــة  تشــمل أهــداف   -63
واعتمــاد اســراتيجيات وسياســات؛ كما ميكــن صياغــة وتنقيــح أو إصــدار القوانــن والقواعــد 
التنظيميــة؛ وســيلزم حتســن املؤسســات، أو حــى رمبــا بناؤهــا مــن األســاس. وكل ذلــك ســيقوم 
تعزيــز كفــاءة  املهــم  مــن  أنــه  أو اهليئــات. ويف حــن  الــوزارات  الساســة وموظفوهــم يف  بــه 
األســواق واألعمــال التجاريــة املســؤولة، فــإن هنــاك حاجــة بنفــس القــدر إىل حتســن املهــارات 

الفنيــة والقــدرات القياديــة يف احلكومــة لتعزيــز فعاليتهــا وقدرهتــا علــى اإلجنــاز.

وبالتــايل، فــإن زيــادة االســتثمارات يف القــدرات البشــرية للحكومــات تصبــح أمــراً أساســياً.   -64
فيجــب أن نكفــل توفــر جمموعــات املهــارات الســليمة واخلــرات الفنيــة وحتديــث القاعــدة 
املعرفيــة للموظفــن يف البلــدان الناميــة، وذلــك يف مواجهــة التحــدي اهلائــل املتمثــل يف حتقيــق 
التقنيــة )مبــا يف ذلــك  املســاعدة  توفــر  أيضــاً  املســتدامة. ويتطلــب ذلــك  التنميــة  أهــداف 
التدريــب(، واملزيــد مــن تبــادل اخلــرات، وتطويــر أدوات تقييــم األثــر، وبنــاء قواعــد البيانــات 
القــرارات  اختــاذ  لتســهيل  الالزمــة  مــن األدوات  والقــدرات اإلحصائيــة والرجميــات وغرهــا 

املســتنرة املبنيــة علــى األدلــة.

واالنفصــال بــن القيــادة السياســية الوطنيــة واخلــرات الفنيــة لــإلدارات الوطنيــة هــو مــن أهــم   -65
القيــود الــي تواجــه احلكومــة الفعالــة، مما يعيــق جنــاح اســراتيجيات التنميــة الوطنيــة. وتفــرض 
العامــة داخــل  السياســات  اتســاق  مــن  متامــاً  املســتدامة مســتوى جديــداً  التنميــة  أهــداف 
السياســي واإلداري.  املســتوين  الــوزارات علــى  الــوزارات وداخــل  بــن  احلكومــات، ســواء 
وال ميكــن اعتبــار ذلــك أمــراً مفروغــاً منــه. فال بــد مــن تطويــر املهــارات القياديــة يف احلكومــة 
لتلبية املطالب املتزايدة السراتيجيات التنمية السليمة واتساق السياسات وتنسيقها وتنفيذ 

السياســات. 

معالجة نقاط الضعف، وبناء القدرة على التكيف جيم- 

تنطــوي حالــة الضعــف علــى تقلــص القــدرة علــى التعامــل مــع التغــرات واألزمــات والصدمــات   -66
املفاجئــة. ويتمثــل أحــد أوجــه اإلجحــاف الكــرى يف عاملنــا يف أن الفقــراء غالبــاً ما يكونــون 
األكثــر ضعفــاً وتعرضــاً للخطــر - كأشــخاص وكــدول علــى حــد ســواء. ولذلــك، فإهنــم 
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عــادة ما يتحملــون العــبء األكــر مــن تكلفــة األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة. 
ويف بعــض األزمــات، كما هــو احلــال بالنســبة لتغــر املنــاخ، قــد يصــل ذلــك حــى إىل حــد أن 
يصبــح مســألة حيــاة أو مــوت. وذلــك ليــس فقــط أمــراً مشــكوكاً فيــه مــن الزاويــة األخالقيــة، 
بــل إنــه يتعــارض أيضــاً بصــورة مباشــرة مــع طموحــات القضــاء علــى الفقــر وحتقيــق أهــداف 

التنميــة املســتدامة.

ولذلــك ال بــد وأن تكــون أوجــه الضعــف، وخباصــة ضعــف الفقــراء، مصــدر قلــق عاملــي وحمــل   -67
التــزام مشــرك بالعــالج. ومــن أجــل تعزيــز فــرص التنميــة املســتدامة الــي تعــود بالنفــع علــى 
اجلميــع حقــاً، جيــب علــى البلــدان واملناطــق واجملتمــع الــدويل التصــدي للتحديــات احملــددة 
املنــاخ، ومتكــن  تغــر  املــايل، ومكافحــة  االســتقرار  عــدم  االقتصــادات، ومعاجلــة  لضعــف 
الفئــات األكثــر ضعفــاً داخــل اجملتمعــات. والوقايــة هــي أفضــل عــالج، بطبيعــة احلــال. ومــع 
ذلــك، فإننــا حباجــة أيضــاً إىل آليــات لضمــان أن تكــون البلــدان قــادرة علــى إدارة األزمــات 

بشــكل فعــال عنــد اندالعهــا.

التغلب على التقلبات المالية واالقتصادية  -1
مــع اســتمرار تداعيــات األزمــة املاليــة، تضاعــف احلالــة االقتصاديــة العامليــة احلاليــة حتديــات   -68
التقلبــات املاليــة واالقتصاديــة. فهــذه التقلبــات وقصــر اآلجــال ودورات االزدهــار والكســاد 
ال هتــدد فقــط بتأخــر االنتعــاش االقتصــادي، ولكنهــا ميكــن أيضــاً أن تــؤدي بالبلــدان إىل 
التخلــف مــرة أخــرى يف التنميــة االقتصاديــة، وخاصــة إذا اندلعــت أزمــات جديــدة. ويكمــن 
جانــب مــن املشــكلة األساســية يف عــدم االســتقرار البنيــوي الــذي يصاحــب األســواق املاليــة 
العقــارات  وقيــم  األصــول  أســواق  الســريعة يف  التقلبــات  وتــؤدي  للتنظيــم.  اخلاضعــة  غــر 
وأســعار الصــرف علــى األرجــح إىل زيــادة انعــدام الثقــة بالنســبة لالســتثمارات واحلــد مــن آفــاق 
التخطيــط وتشــجيع االســراتيجيات الدفاعيــة واملضاربــة الــي ميكــن أن تؤثــر ســلباً علــى ســرعة 
واجتــاه النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص العمــل. ويصــدق ذلــك بصفــة خاصــة يف القطاعــات 
املعرضــة لســلوك القطيــع، مثــل االســتثمارات العقاريــة الســكنية والتجاريــة، وإن كان مــن 

املمكــن حدوثهــا أيضــاً يف القطاعــات اإلنتاجيــة.

وهكــذا، كانــت إحــدى القــوى الرئيســية احملركــة للضعــف االقتصــادي يف الســنوات األخــرة   -69
تتمثــل يف األموَّلــة العامليــة غــر اخلاضعــة للتنظيــم وحــركات رؤوس األمــوال الكبــرة، ومعظمهــا 
قصــرة األجــل، الــي أدت إليهــا. وبطبيعــة احلــال، فــإن ازديــاد التكامــل املــايل ينطــوي علــى 
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إمكانيــة تعزيــز فــرص احلصــول علــى التمويــل اخلارجــي للتنميــة. إال أنــه مل يكــن هنــاك، حــى 
اآلن، ســوى صلــة ضعيفــة بــن اندمــاج معظــم االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة يف األســواق 
املاليــة العامليــة وبــن التنميــة علــى املــدى الطويــل فيهــا. بــل وشــهدت هــذه الصلــة املزيــد مــن 
الضغــوط يف الســنوات األخــرة بســبب الســيولة املفرطــة الناجتــة عــن االندمــاج يف األســواق 
املاليــة العامليــة. وكانــت وعــود العائــدات األعلــى علــى تدفقــات رؤوس األمــوال يف البلــدان 
الناميــة، وتصــور أهنــا تشــكل خماطــر أقــل مــن ذي قبــل، قــد جعلــت البلــدان الناميــة بديــاًل 
جذابــاً ملســتثمري املؤسســات الدوليــة. وأصبحــت تدفقــات رؤوس األمــوال الدوليــة الكبــرة 
الــي يــزداد حجمهــا وتقلباهتــا، وخاصــة التدفقــات املضاربــة القصــرة األجــل، تُعــرِّض البلــدان 

الناميــة ملخاطــر دورات االزدهــار والكســاد املاليــة)11).

ويؤثــر هــذا التأثــر املتنامــي لألســواق املاليــة علــى سياســة االقتصــاد الكلــي املتبعــة حمليــاً. فعلــى   -70
وجه التحديد، حتدث التدفقات املالية القصرة األجل املفرطة تغيراً يف املؤشرات األساسية 
لالقتصــاد الكلــي، وتؤثــر علــى السياســة العامــة بطــرق ميكــن أن تؤثــر ســلباً علــى إمكانيــات 
النمــو والتنميــة املســتدامة. وكما رأينــا يف األزمــات املاليــة األخــرة، متيــل احلكومــات يف هنايــة 
املطاف وبصورة عامة إىل حتمل املخاطر والتكاليف النامجة عن فشل املضاربات واألسواق 

اخلاصــة. وبالتــايل، ينتهــي األمــر بــأن يتحمــل املواطنــون العــبء األكــر.

ويف ضــوء ذلــك، جيــب حتســن إدارة األموَّلــة وآثارهــا علــى االقتصــاد الكلــي، وكذلــك تعزيــز   -71
الصلــة بــن السياســات املاليــة والنقديــة وبــن حتقيــق أهــداف التنميــة. وجيــب أن يدخــل تعزيــز 
القواعــد التنظيميــة علــى الصعيديــن احمللــي والعاملــي يف صلــب اجلهــود املبذولــة لالســتفادة مــن 
فوائــد التمويــل الــدويل. ومــن املســلم بــه علــى حنــو متزايــد، مبــا يف ذلــك مــن جانــب املؤسســات 
املاليــة الدوليــة، أن املــزج الرشــيد بــن ضوابــط رأس املــال وإدارة ســعر الصــرف، مبــا يف ذلــك 
أن يســاعد يف  األمــوال، ميكــن  تدفقــات رؤوس  التأثــر علــى كميــة وتكويــن  مــن خــالل 
احلفــاظ علــى فــرص الوصــول إىل التمويــل اخلارجــي املنتــج، مــع تشــجيع االســتثمار احمللــي يف 
نفــس الوقــت. كمــا أن هنــاك ضــرورة لتبــي سياســات ماليــة وصناعيــة اســتباقية لتوليــد اهليــاكل 
والظــروف الــي تدعــم منــو اإلنتاجيــة احملليــة والتوســع يف الطلــب الكلــي. وبالنظــر إىل أن األمــر 
ميكــن أن ينتهــي إىل تكــدس الديــون اخلاصــة علــى البلــدان، وليــس أقلهــا مــن خــالل عمليــات 

رغــم أن البلــدان املتوســطة الدخــل عــادة ما تكــون أكثــر اندماجــاً يف االقتصــاد العاملــي، وتبــدو لذلــك أكثــر انكشــافاً أمــام آثــار   (11(
األموَّلــة، فــإن أحجــام تدفقــات رؤوس األمــوال، بالنســبة للناتــج احمللــي اإلمجــايل، وآثارهــا علــى االقتصــاد الكلــي، الــي يناقشــها 

هــذا الفصــل، تنطبــق علــى مجيــع االقتصــادات الناميــة واالنتقاليــة.
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اإلنقــاذ يف األزمــة املاليــة، فإنــه يتعــن علــى البلــدان أن تــزن بعنايــة املخاطــر احملتملــة هلــذا 
االقــراض، وأن تتبــع إدارة نشــطة للديــون، خاصــة عندمــا تكــون هنــاك فــروق ال يســتهان هبــا 
يف أســعار الصــرف وآجــال االســتحقاق. وســيتطلب ذلــك أيضــاً مواصلــة بــذل اجلهــود لتعزيــز 
قــدرة البلــدان الناميــة علــى حتليــل حمافــظ ديوهنــا، وهــو ما يســتلزم توفــر املســاعدة التقنيــة. 
وكل هــذه التدابــر احملليــة جيــب أن تســر جنبــاً إىل جنــب مــع إجــراءات أكثــر تصميمــاً علــى 

الصعيديــن اإلقليمــي والعاملــي.

التصدي لتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي  -2
تغــر املنــاخ هــو التحــدي املشــرك األعظــم يف عصرنــا. وتتمثــل االســتجابة امللموســة هلــذا   -72
التحــدي يف اعــراف اجملتمــع الــدويل بــأن التنميــة املســتدامة جيــب أن تكــون يف صلــب جــدول 
أعمــال التنميــة يف الســنوات املقبلــة. وعــالوة علــى ذلــك، فقــد شــرع اجملتمــع الــدويل، بتحديــده 
األهــداف العامليــة املشــركة )أي أهــداف التنميــة املســتدامة(، يف إدراك أنــه ليــس مبقــدور تلــك 
احللــول القائمــة علــى الســوق املتبعــة يف املاضــي القريــب أن تقــدم حلــوالً لذلــك التهديــد. غــر 
أنــه يف ســاحة اقتصاديــة عامليــة تفتقــر إىل التكافــؤ، جيــب علــى احللــول املتعــددة األطــراف 
البناء على اإلقرار مببدأ املســؤوليات املشــركة واملتباينة يف نفس الوقت لكافة أطراف اجملتمع 
الــدويل. كما جيــب أن توفــر حيــزاً كافيــاً يســمح للبلــدان مبتابعــة خطــط سياســاهتا العامــة وفقــاً 
للتحديات والقيود احملددة الي يواجهها كل منها. وحى يف أكثر السيناريوهات تفاؤاًل)12)، 
فــإن تغــر املنــاخ ســيؤثر مباشــرة علــى األنشــطة االقتصاديــة يف مجيــع أحنــاء العــامل. فبالنســبة 
للتجــارة، ســيؤدي تغــر املنــاخ إىل تفاقــم مشــاكل النقــل واملشــاكل اللوجســتية للبلــدان الناميــة 
غــر الســاحلية والــدول اجلزريــة الصغــرة الناميــة، وللمناطــق النائيــة الضعيفــة يف غرهــا مــن 
البلــدان. وتتســم البنيــة التحتيــة للنقــل وخدماتــه بأمهيــة حموريــة للعوملــة والتنميــة الــي تقودهــا 
التجــارة. ويف الوقــت نفســه، فــإن ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر والظواهــر اجلويــة احلــادة وارتفــاع 
درجــات احلــرارة ميكــن أن يتســبب يف تأخــر وانقطــاع وصــالت النقــل البالغــة األمهيــة، مثــل 
املوانــئ واملطــارات، مما ســيكون لــه تداعيــات اقتصاديــة هامــة. وجيــب علينــا تعزيــز قــدرة البنيــة 

 Climate Change ،2013 ،لالطــالع علــى التنبــؤات األخــرة لتغــر املنــاخ، انظــر: الفريــق احلكومــي الــدويل املعــي بتغــر املنــاخ  (12(
 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of
 the Intergovern-mental Panel on Climate Change (Cambridge University Press, Cambridge, United

.Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and New York, United States of America)
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التحتيــة الرئيســية للنقــل علــى حتمــل آثــار تغــر املنــاخ، حــى جنــد اســراتيجية للتنميــة املســتدامة 
علــى املــدى الطويــل.

ومن املمكن أيضاً أن تؤدي اإلجراءات املتخذة للحد من انبعاثات الكربون على املســتوى   -73
العاملــي بصــورة مباشــرة أو غــر مباشــرة إىل زيــادة تكلفــة النقــل. وميكــن لذلــك أيضــاً أن يؤثــر 
سلباً على صادرات البلدان النامية. وعلى سبيل املثال، تظهر بيانات األونكتاد أن البلدان 
الناميــة يف أفريقيــا وأوقيانوســيا، مبا فيهــا العديــد مــن الــدول اجلزريــة الصغــرة الناميــة والبلــدان 
الناميــة غــر الســاحلية، تدفــع بالفعــل لنقــل ســلعها وخدماهتــا علــى الصعيــد الــدويل ما يزيــد يف 
املتوســط مبا يــراوح بــن 10 و30 يف املائــة عــن املتوســط العاملــي. وبالنســبة للبلــدان املصــدرة 
للســلع األساســية، ترتفــع حصــة تكاليــف النقــل يف أســعار الســلع املصــدرة بشــكل خــاص. 
ومثــة حاجــة لضمــان أال تقــع أيــة تكاليــف إضافيــة للتجــارة والنقــل مما يلــزم ملكافحــة تغــر 

املنــاخ علــى الفئــات األفقــر بصــورة غــر متناســبة. 

شــهدنا  وقــد  البشــري.  للنشــاط  نتيجــة  خطــرة  ضغوطــاً  البيولوجــي  التنــوع  يواجــه  كمــا   -74
بالفعــل انقــراض أعــداد كبــرة مــن األنــواع، بينمــا يواجــه العديــد مــن األنــواع األخــرى التهديــد 
باالنقــراض. وال يفعــل تغــر املنــاخ ســوى التعجيــل هبــذه االجتاهــات املقلقــة بدرجــة أكــر. 
ويؤثــر تقلــص التنــوع البيولوجــي ســلباً علــى اجملتمعــات واالقتصــادات والبيئــة، مبــا يف ذلــك 
مــن خــالل اشــتداد انعــدام األمــن الغذائــي وتقويــض التوقعــات االقتصاديــة والنمــو مســتقباًل. 
فاســتنزاف املــوارد الســمكية مــن خــالل املمارســات الضــارة وغــر املســتدامة، علــى ســبيل 
املثــال، يهــدد ســبل معيشــة املاليــن مــن اجملتمعــات احملليــة املعتمــدة علــى البحــر، كما يهــدد 
األمن الغذائي على املدى الطويل يف العامل بشــكل عام. وتتعرض صحة احمليطات والبحار 
أيضــاً لتهديــد خطــر مــن جــراء تراكــم ثــاين أكســيد الكربــون يف ميــاه البحــر، وتعــدد مصــادر 
التلــوث )مــن تســرب النفــط إىل النفايــات البالســتيكية(، وارتفــاع درجــة حــرارة امليــاه ومســتوى 

ســطح البحــر، واســتخراج املعــادن الــذي يضــر بقــاع البحــار. 

مــن  التحــول  يف  القادمــة  عشــرة  اخلمــس  للســنوات  األساســية  التحديــات  أحــد  ويتمثــل   -75
األنشــطة االقتصادية واحلوافز الضارة الي تؤثر على التنوع البيولوجي يف العامل إىل األنشــطة 
للبلــدان واجملتمعــات احملليــة الغنيــة  اقتصاديــاً حقيقيــاً  اجلديــدة املســتدامة الــي توفــر بديــالً 
وخدمــات  منتجــات  يف  املســتدامة  التجــارة  تعزيــز  يكــون  أن  وميكــن  البيولوجيــة.  باملــوارد 
التنــوع البيولوجــي أداة رئيســية الجتــذاب االســتثمارات يف ميــدان محايــة األنــواع. فهــو خيلــق 
حوافــز لضمــان اســتمرارية التنــوع البيولوجــي. كما أنــه يتصــدى لقــوى الســوق الــي متيــل إىل 
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جتاهــل تكلفــة فقدانــه. وقــد بلغــت املبيعــات يف "التجــارة البيولوجيــة" 5.2 بليــون دوالر يف 
عــام 2012، مما يــدل علــى حتوهلــا بوضــوح مــن ســوق خضــراء متخصصــة ســابقاً إىل قطــاع 
فرعــي أقــوى مــن قطاعــات االقتصــاد يف كثــر مــن البلــدان الناميــة. وال يــزال هنــاك متســع 

لتحقيــق املزيــد مــن النمــو. 

وباملثــل، فــإن ختفيــف اآلثــار والتكيــف معهــا يتيحــان إمكانيــات لتعزيــز االســتثمارات وحتديث   -76
البنيــة التحتيــة البالغــة األمهيــة. وميكــن أن يوفــر التحــول إىل مســارات منخفضــة االنبعاثــات 
يف النمــو االقتصــادي إىل نشــوء "صناعــات خضــراء" و"وظائــف خضــراء" جديــدة حمتملــة، 
فضــالً عــن احلــد مــن التعــرض آلثــار تغــر املنــاخ. ويشــتد اليــوم الطلــب بــن املســتهلكن 
علــى الســلع واخلدمــات اخلضــراء الــي تراعــي البيئــة، مثــل األغذيــة العضويــة، الــي ميكــن أن 
تدعــم التنويــع يف املزيــد مــن املنتجــات والصــادرات اخلضــراء. كمــا أن التوســع يف اســتخدام 
تكنولوجيــات الطاقــة املتجــددة ميكــن أن ُيســتخدم لتعزيــز وصــول الطاقــة جلميــع املواطنــن، 
حيــث إن الطاقــة املتولــدة مــن هــذه التكنولوجيــات ميكــن أن تصــل إىل املناطــق الريفيــة والنائيــة 

دون ربطهــا بشــبكات الطاقــة. 

التنويع في االقتصادات األكثر ضعفاً وانكشافًا  -3
تــزداد حــدة االنكشــاف والضعــف اهليكلــي بشــكل خــاص يف البلــدان األقــل منــواً والبلــدان   -77
الناميــة غــر الســاحلية والــدول اجلزريــة الصغــرة الناميــة والــدول اخلارجــة مــن النزاعــات. ويكــون 
ضعفهــا، يف نفــس الوقــت، ســبباً ونتيجــة الســتمرار ختلفهــا عــن ركــب التنميــة االقتصاديــة. 
وملعاجلــة هــذا التحــدي، جيــب علــى مجيــع االقتصــادات الضعيفــة هيكليــاً وضــع اســراتيجيات 

ســليمة لبنــاء القــدرة علــى الصمــود.

واملرونــة االقتصاديــة تعــي، يف جوهرهــا، بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة بطريقــة تــؤدي إىل تنويــع   -78
االقتصــاد، وبالتــايل حفــز خلــق املزيــد مــن الوظائــف، وتوليــد دخــل أفضــل، وحتســن ســبل 
العيــش املســتدامة. واالقتصــادات املُنوعــة بشــكل جيــد عــادة ما تتحمــل الصدمــات اخلارجيــة 
بشــكل أفضل، وختلق املزيد من فرص النمو الشــامل للجميع من خالل توفر فرص العمل 

الالئــق. 

ويتمثــل أحــد العناصــر الرئيســية يف عمليــة التنويــع يف البلــدان األقــل منــواً والبلــدان الناميــة غــر   -79
الســاحلية والــدول اجلزريــة الصغــرة الناميــة يف الســعي لتحقيــق "مزيــج ذكــي مــن املنتجــات" 
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لالســتجابة لتطــور الطلــب العاملــي. وأمثلــة خيــارات التخصــص االقتصــادي الناجحــة اســتناداً 
إىل األصول الطبيعية والثقافية تشمل مزيج املنتجات من السلع واخلدمات القابلة للتصدير 
ذلــك(،  ومــا إىل  واملــاس،  البوكســيت  )مثــل  املعدنيــة  املنتجــات  جتهيــز  مثــل  جمــاالت  يف 
واملنتجــات الغذائيــة العضويــة )مبــا يف ذلــك الفواكــه واخلضــروات اخلــام واملعلبــة(، وخدمــات 
الســياحة الدوليــة املتخصصــة )مبــا يف ذلــك اخلدمــات الصحيــة واخلدمــات الثقافيــة(، وتوفــر 
وســائل النقــل واخلدمــات اللوجســتية وخدمــات املــرور العابــر، وتصديــر اخلدمــات املتصلــة 
باألعمــال التجاريــة، وخدمــات االســتعانة مبصــادر خارجيــة. وميكــن أن يكــون للمزيــج الذكــي 
مــن املنتجــات أثــر حتفيــزي علــى طائفــة واســعة مــن اجلهــات الفاعلــة االقتصاديــة، وميكــن أن 
يشجع االستثمار األجني واحمللي يف سلع أو خدمات أخرى. فتطوير أحدث مرافق النقل 
اجلــوي، علــى ســبيل املثــال، لن يكــون حتــركاً منطقيــاً لزيــادة القــدرة التنافســية يف الســياحة 
الدوليــة فحســب، بــل ميكــن أن يكــون أيضــاً حافــزاً قويــاً للمســتثمرين املباشــرين األجانــب 

الستكشــاف الفــرص االقتصاديــة يف القطاعــات االقتصاديــة األخــرى.

كمــا أن بنــاء املرونــة مــن خــالل التنويــع االقتصــادي أمــر بالــغ األمهيــة عندمــا ختطــط البلــدان   -80
للخــروج مــن حالــة البلــدان األقــل منــواً. وقــد حــدد برنامــج عمــل اســطنبول )برنامــج العمــل 
لصــاحل أقــل البلــدان منــواً للعقــد 2011-2020( هدفــاً صرحيــاً يتمثــل يف متكــن نصــف عــدد 
أقــل البلــدان منــواً مــن اســتيفاء معايــر اخلــروج مــن تلــك الفئــة حبلــول عــام 2020. إال أنــه 
مل خيــرج، حــى اآلن، مــن فئــة أقــل البلــدان منــواً ســوى أربعــة بلــدان علــى مــدى 44 عامــاً. 
ويتعــن القيــام مبا هــو أكثــر مــن ذلــك بكثــر لتشــجيع التحــول اهليكلــي الــالزم ألقــل البلــدان 
منــواً. كمــا أن اخلــروج مــن وضــع أقــل البلــدان منــواً ال يتحقــق إال بتكاليفــه. وذلــك ما يســتلزم 
بدرجــة أكــر أن تبــي البلــدان الــي علــى وشــك اخلــروج مــن تلــك الفئــة املرونــة الالزمــة إلدارة 

املرحلــة االنتقاليــة علــى املــدى الطويــل.

إحداث تحول في االقتصادات الريفية للقضاء على الفقر  -4
رغــم تراجــع الفقــر يف العــامل، كان التقــدم احملــرز يف هــذا الصــدد متفاوتــاً. ففــي معظــم البلــدان   -81
الناميــة، يركــز الفقــر بشــكل رئيســي يف املناطــق الريفيــة. ومــع وجــود ثالثــة أربــاع الفقــراء 
املدقعــن يف العــامل يف املناطــق الريفيــة، فــإن التنميــة الريفيــة ستتســم بأمهيــة مركزيــة يف حتقيــق 
أهــداف التنميــة املســتدامة. وهنــاك أيضــاً إمكانــات مهمــة غــر مســتغلة للتحــول اهليكلــي، 
وبالتــايل القضــاء علــى الفقــر يف االقتصــادات الريفيــة. ومــن شــأن هــذا التحــول أن يفيــد املــدن 
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أيضــاً عــن طريــق إبطــاء تدفــق اهلجــرة مــن الريــف إىل احلضــر واحلفــاظ علــى وتــرة اســتدامة 
التحــول احلضــري. 

ففــي  الغذائــي.  واألمــن  العمالــة  ميــداين  يف  وخباصــة  بالغــة،  بأمهيــة  تتســم  الزراعــة  وتظــل   -82
أفريقيــا، علــى ســبيل املثــال، تبــدو الزراعــة إىل حــد بعيــد القطــاع الــذي يتحقــق فيــه أعلــى 
قــدر مــن املرونــة فيما يتعلــق بالنمــو، مما يشــر إىل أن االســتثمارات ينبغــي أن تســتهدف 
ذلــك القطــاع. ومــن احملتــم أن تلعــب زراعــة احليــازات الصغــرة، باعتبارهــا الدعامــة األساســية 
لالقتصــاد الريفــي، دوراً رئيســياً يف النمــو. ومــن الضــروري زيــادة إنتاجيــة احليــازات الزراعيــة 
الصغــرة مبا يســمح بزيــادة إنتــاج األغذيــة األساســية لالســتهالك املنــزيل وللســوق عنــد معاجلــة 
التحديــات الــي تواجــه حتســن البنيــة التحتيــة. وميكــن حتســن األمــن الغذائــي مــن خــالل اختــاذ 
إجــراءات تســتجيب لالحتياجــات العاجلــة للفئــات الضعيفــة )شــبكات األمــان( وتســهم يف 
حتقيــق املرونــة علــى املــدى الطويــل، علــى النحــو املبــن يف هنــج املســار املــزدوج لفرقــة العمــل 

الرفيعــة املســتوى املعنيــة بأزمــة األمــن الغذائــي العامليــة التابعــة لألمــم املتحــدة.

لتلبيــة  وحدهــا  الصغــرة كافيــة  الزراعيــة  احليــازات  تكــون  أن  املرجــح  مــن  ليــس  أنــه  غــر   -83
االحتياجــات الغذائيــة ألعــداد الســكان املتســارعة النمــو والتحضــر يف املســتقبل؛ وال مــن 
املرجــح أن تكــون يف حــد ذاهتــا حمــركاً كافيــاً للنمــو. فاالســتثمارات الواســعة النطــاق يف جمــال 
الزراعــة ســتكون ضروريــة، مــع ضمــان االلتــزام مببــادئ االســتثمار الزراعــي املســؤول يف نفــس 

الوقــت.

ومــع ذلــك، فــإن الزراعــة ليســت ســوى جــزء مــن الصــورة. إذ ســيكون مــن الضــروري تنويــع   -84
العمالة الريفية وحتويلها إىل األنشطة غر الزراعية للتعجيل باحلد من الفقر. وكثراً ما يكون 
منــو األنشــطة غــر الزراعيــة مدفوعــاً بالنمــو الزراعــي، وميكــن أن حيفــز خلــق فــرص العمــل 
احملليــة. كمــا أن ســد الفجــوة بــن اجلنســن يف التعليــم وفــرص احلصــول علــى املــوارد اإلنتاجيــة 

ميكــن أن يعــزز بدرجــة كبــرة متكــن املــرأة والدخــل الزراعــي.

ويتســم ضمــان شــبكات النقــل واخلدمــات اللوجســتية الريفيــة بنفــس القــدر مــن األمهيــة.   -85
ويواجــه العديــد مــن البلــدان الناميــة نقصــاً شــديداً يف البــى التحتيــة للنقــل يف املناطــق الريفيــة، 
فضــالً عــن اخلدمــات اللوجســتية، مما ميكــن أن يعيــق قدراهتــا التنافســية. ومــن األمهيــة مبــكان 
باألســواق  مفيــد  بشــكل  األمســاك  ومصائــد  والغابــات  الزراعــة  يف  الفقــراء  املنتجــن  ربــط 
اإلقليميــة والعامليــة ملنتجاهتــم. وميكــن أن تســهم قطاعــات مثــل التجــارة البيولوجيــة والوقــود 
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احليــوي والزراعــة العضويــة واحلراجــة املســتدامة ومنتجــات الغابــات ومصائــد األمســاك يف حتقيــق 
التنميــة واحلــد مــن الفقــر واالســتدامة.

عدم السماح بتخلف أحد عن الركب وتمكين المرأة  -5
أصبــح اتســاع التفاوتــات مســة بــارزة يف االقتصــاد العاملــي علــى مــدى الســنوات الثالثــن   -86
بــل  فحســب،  االقتصــادي  الطابــع  ذات  الشــواغل  إثــارة  علــى  مما ال يقتصــر  املاضيــة، 
واملخــاوف ذات الطابــع االجتماعــي والسياســي أيضــاً. والتفــاوت بــن اجلنســن جــزء مهــم 
ال يتجــزأ مــن التفاوتــات االقتصاديــة، وهــو يأخــذ أشــكاالً متعــددة، مبــا يف ذلــك يف ســوق 
العمــل حيــث حتصــل النســاء عمومــاً علــى أجــور أقــل. ففــي بعــض البلــدان، حتصــل النســاء 
يف املتوســط علــى أجــور أقــل مــن الرجــال بنســبة 30 يف املائــة. ويف بلــدان أخــرى، جيــري 
منعهــن مــن بعــض فــرص العمــل متامــاً. وعلــى نطــاق العــامل، تعمــل 53 يف املائــة مــن مجيــع 
النســاء العامــالت، الــاليت يبلــغ عددهــن حنــو 600 مليــون نســمة، يف وظائــف غــر مســتقرة 
يف أعمــال حــرة أو أعمــال منزليــة أو أعمــال عائليــة بــدون أجــر. وهــذه الفــوارق بــن اجلنســن 
تنشــأ عن اســتمرار تقســيم ســوق العمل حســب نوع اجلنس يف األنشــطة االقتصادية، وعدم 
تكافــؤ أعبــاء أعمــال الرعايــة واملســؤولية األســرية، وعــدم املســاواة يف فــرص احلصــول علــى 

املــوارد، وتــدمي تلــك التقســيمات والتباينــات. 

وميكــن أن تلعــب املــرأة دوراً رئيســياً يف مجيــع قطاعــات االقتصــاد، يف حــن أهنــا كثــراً ما تلقــى   -87
الزراعــة واالقتصــادات  رئيســياً يف قطاعــات  بالفعــل دوراً  املــرأة  تلعــب  التجاهــل. وحاليــاً، 
الريفيــة غــر الزراعيــة والصناعــات التحويليــة كثيفــة العمالــة. ولذلــك، فــإن معاجلــة القيــود 
اجلنســانية الــي تعيــق حتقــق إمكانــات املــرأة بشــكل أكثــر فعاليــة، وبالنســبة لالقتصــاد ككل، 
أمــر بالــغ األمهيــة للتحــول االقتصــادي. والتقاعــس عــن القيــام بذلــك يقلــل الكفــاءة ويضعــف 
اســتجابات العــرض علــى حــد ســواء. ولــو توفــرت للنســاء يف مجيــع أحنــاء العــامل نفــس فــرص 
الوصــول إىل املــوارد اإلنتاجيــة الــي تتوفــر للرجــال، فــإن مبقدورهــن زيــادة عائــدات مزارعهــن 
بنســبة تــراوح بــن 20 و30 يف املائــة، وزيــادة اإلنتــاج الزراعــي العاملــي بنســبة تــراوح بــن 
2.5 و4 يف املائة. ويلزم تبي سياســات اســتباقية لكســر أمناط االســتبعاد احلالية، والســماح 

للنســاء بتحقيــق إمكاناهتــن، وبنــاء اقتصــادات وجمتمعــات أكثــر حيويــة.
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تعزيز التعددية وإيجاد حلول مشتركة دال- 

منــذ ســبعن عامــاً، تبنــت شــعوب العــامل التعدديــة للحيلولــة دون تكــرار الكســاد العظيــم   -88
واحلــرب العامليــة الثانيــة مــن خــالل زيــادة فعاليــة العمــل اجلماعــي العاملــي وإقامــة هيــكل 
اقتصــادي عاملــي جديــد. ويف عــام 2015، تقــف التعدديــة يف مفــرق طــرق. وتشــتد احلاجــة 
للعمــل اجلماعــي العاملــي للتصــدي للتحديــات العابــرة للحــدود إىل أقصــى مســتوى هلــا علــى 

اإلطــالق. غــر أن احللــول اجلماعيــة املعروضــة قليلــة.

وتتســم التعدديــة بأمهيــة حموريــة لتقــدمي هــذه احللــول اجلماعيــة. فالتعدديــة وحدهــا ميكنهــا   -89
جتنــب حــدوث كارثــة بيئيــة عامليــة. والتعــاون املتعــدد األطــراف وحــده ميكنــه تصحيــح ســوء 
اإلدارة االقتصاديــة يف اآلونــة األخــرة، الــذي تســبب يف الكســاد العظيــم، ووضــع االقتصــاد 
العاملــي علــى طريــق االنتعــاش احلقيقــي. والتعــاون املتعــدد األطــراف وحــده ميكنــه أن يقلــل إىل 
الصفــر حــاالت احلرمــان االجتماعــي الــي تبقــي املاليــن يف أغــالل الفقــر املدقــع أو يف إســار 

التفاوتــات.

أمــا أهــداف التنميــة املســتدامة، والطموحــات العامليــة الــي جتســدها، فإهنــا تتيــح للمجتمــع   -90
الــدويل فرصــة لفتــح صفحــة جديــدة وإعــادة وضــع التعدديــة والتعــاون االقتصــادي العاملــي 

القــوي علــى املســار الصحيــح.

دعم الحوكمة االقتصادية العالمية وإصالح النظام المالي الدولي  -1
إن توفــر الدعــم املتعــدد األطــراف أمــر حيــوي إلجيــاد بيئــة اقتصاديــة عامليــة مســتقرة. فالتعــاون   -91
االقتصــادي الــدويل األكثــر مشــوالً واألفضــل تنســيقاً ميكــن أن يعــزز االقتصــاد العاملــي، ويــؤدي 
إىل إصــالح املؤسســات املاليــة الدوليــة علــى حنــو أفضــل، وحتســن القواعــد التنظيميــة املاليــة، 
واملســاعدة يف تنفيذ اإلصالحات االقتصادية الرئيســية. وينبغي للحوكمة االقتصادية العاملية 
أن تكمــل قــدرات الدولــة. وينبغــي االضطــالع بإصالحــات النظــام املــايل الــدويل بغيــة زيــادة 

املشــاركة اجلماعــي للبلــدان مــن خمتلــف مســتويات التنميــة.

القــرار  لصنــع  إنصافــاً  أكثــر  حنــو مؤسســات  تدرجيــي  تقــدم  إحــراز  يتــم  أنــه  نــدرك  وحنــن   -92
االقتصادي العاملي. وكان إنشــاء جمموعة العشــرين يف أعقاب أزمات أواخر التســعينات من 
القــرن املاضــي مبثابــة إقــرار بضــرورة البحــث عــن حلــول مجاعيــة لالســتقرار املــايل الــدويل يكــون 
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من شأهنا إدماج وجهات نظر االقتصادات النامية واالنتقالية الرئيسية. غر أنه رغم اجلهود 
املبذولة لتنســيق االســتجابة العاملية لألزمة العاملية الي شــهدهتا الفرة 2009/2008، والي 
بــدأت يف االقتصــادات املتقدمــة وســببت هلــا أشــد األضــرار، فــإن صنــع القــرار االقتصــادي 
العاملــي ال يــزال أبعــد ما يكــون عــن الفعاليــة أو الشــمول. وال تــزال البلــدان الناميــة خــارج 
جمموعــة العشــرين مهمشــة نســبياً. وعــالوة علــى ذلــك، فــإن إصالحــات اهليــكل املــايل الــدويل 
الــي طــال انتظارهــا ال تــزال متعثــرة، مما حيــد مــن الدرجــة الــي ميكــن هبــا للبلــدان الناميــة أن 

تشــارك بصــورة معقولــة يف حوكمــة االقتصــاد العاملــي.

وبعــد مــرور ســبع ســنوات، وعلــى الرغــم مــن التقــدم األويل احملــرز، فــإن االســتجابة العامليــة   -93
لألزمــة االقتصاديــة واملاليــة العامليــة يف الفــرة 2009/2008 تكشــف عالمــات مثــرة للقلــق 
على العودة إىل "أسلوب بقاء األمور على حاهلا". فقد تركزت هذه االستجابة، حى اآلن، 
علــى احلــد مــن الضــرر دون إصــالح حقيقــي للنظــام املــايل. وباملثــل، فــإن مزيــج السياســات 
االنكماشــية احلاليــة قــد تــرك أثــره علــى آفــاق النمــو، ومل تتعــاف املاليــة العامــة، وكان االنتعــاش 
االقتصــادي األوســع دون املتوســط يف احلــاالت الــي حــدث فيهــا. وجنــح العديــد مــن البلــدان 
إىل اســتخدام التدابــر احلمائيــة وختفيضــات العملــة التنافســية للحفــاظ علــى قدراهتــا التنافســية 
يف غيــاب منــو اإلنتاجيــة. ويتســم اإلشــراف علــى هــذه القضايــا ومتابعتهــا بصــورة متعــددة 
األطــراف باألمهيــة يف هــذا الصــدد، وخباصــة لضمــان توفــر رؤيــة شــاملة للجهــود الراميــة إىل 

تنســيق النمــو القــوي واملســتدام واملتــوازن علــى الصعيــد العاملــي.

وســيتطلب تصحيــح الركــود العاملــي املمتــد احلــايل تنســيق السياســات النقديــة واملاليــة واهليكليــة   -94
علــى املســتوى الــدويل. وتشــمل أولويــات السياســات العامــة بــذل اجلهــود لتعزيــز الطلــب مــن 
خــالل السياســات والرامــج املاليــة التوســعية لتعزيــز املهــارات والتوســع يف االئتمانــات املوجهــة 
حنــو االســتثمار احلقيقــي وتلبيــة احتياجــات املســتهلكن علــى املــدى القصــر. كما تشــمل 
اتبــاع سياســات متســقة لرفــع دخــل العمــال وزيــادة االســتهالك دون زيــادة ديــون األســر 
املعيشــية، والتنســيق الــدويل لضــخ الطلــب العاملــي اإلضــايف، مــع التقليــل مــن خماطــر انــدالع 

األزمــات املاليــة نتيجــة لالختــالالت اخلارجيــة غــر املتناســبة. 

كمــا يلــزم اســتمرار اليقظــة والبحــث عــن احللــول املبتكــرة املتعــددة األطــراف لضمــان القــدرة   -95
علــى حتمــل الديــون، والعمــل مــن أجــل إجيــاد آليــة متعــددة األطــراف إلعــادة هيكلــة الديــون 
السيادية يكون من شأهنا محاية حقوق املقرضن واملقرضن، وتشجيع التوصل إىل تسويات 
يف حــاالت األزمــات. ونظــراً لشــيوع اخنفــاض أســعار الفائــدة علــى املســتوى العاملــي، يلجــأ 
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العديــد مــن البلــدان الناميــة، وخباصــة مــن انضمــت حديثــاً إىل فئــة البلــدان املتوســطة الدخــل، 
إىل القــروض الســيادية بأســعار الســوق بشــكل متزايــد. ويف الســنوات اخلمــس املاضيــة، جلــأ 
أكثــر مــن عشــرة مــن البلــدان الفقــرة املثقلــة بالديــون ســابقاً إىل أســواق الديــون الســيادية. 
ويعكس ذلك تنامي قدرة البلدان على احلصول على التمويل دون احلاجة إىل املســاعدات 
الدوليــة، ولكــن يبقــى اخلطــر متمثــالً يف أن الصدمــات اخلارجيــة أو الزيــادة املفاجئــة يف أســعار 
الفائــدة ميكــن أن هتــدد قــدرة هــذه البلــدان علــى حتمــل الديــون. وحنتــاج أيضــاً إىل إجــراءات 

منظمــة لتســوية الديــون الســيادية، تســتفيد مــن خــرات قوانــن اإلفــالس الوطنيــة.

كمــا أن حتقيــق االســتقرار االقتصــادي يتطلــب إصــالح النظــام املــايل الــدويل. فالبيئــة العامليــة   -96
احلاليــة تتســم مــن ناحيــة باخنفــاض أســعار الفائــدة إىل مســتويات تارخييــة ونقــص الطلــب 
وتراجــع حصــة األجــور ونقــص االســتفادة مــن القــوى العاملــة بشــكل فــادح، ومــن ناحيــة 
أخــرى براكــم الديــون اهلائلــة وارتفــاع حصــة األربــاح واإلفــراط يف االســتدانة املاليــة والتدفقــات 
املاليــة القصــرة األجــل والكبــرة املتقلبــة. وقــد أدى اســتمرار التقلبــات املاليــة إىل تكديــس 
االحتياطيــات بصــورة وقائيــة، مما قــد يتطلــب األخــذ بقواعــد تنظيميــة حتوطيــة علــى املســتوى 
الكلــي، وإدارة تدفقــات رؤوس األمــوال لضمــان أال يــؤدي عــدم االســتقرار املفــرط للنظــام 
املــايل الــدويل إىل هتديــد االنتعــاش االقتصــادي ومنــو التجــارة علــى الصعيــد العاملــي. ومــن 
األمهية البالغة يف هذا الصدد بذل املزيد من اجلهود من أجل تطوير أنظمة مالية متماسكة 

ومتســقة وتتســم بالشــفافية.

تعزيز الشراكات العالمية من أجل التعاون اإلنمائي وتمويل التنمية  -2
علــى  تعتمــد  الــي  للبلــدان  بالنســبة  بالغــة  بأمهيــة  تتســم  الرمسيــة  اإلمنائيــة  املســاعدة  تظــل   -97
املســاعدات، وخباصــة أقــل البلــدان منــواً. وينبغــي علــى ماحنــي جلنــة املســاعدة اإلمنائيــة الوفــاء 
بااللتزام القائم منذ وقت طويل األمد بتخصيص 0.7 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل 
للماحنــن هلــذه املســاعدات، باإلضافــة إىل مواصلــة حتســن نوعيــة وفعاليــة املعونــات. ومــن 
الضــروري احــرام مبــدأ اإلضافــة إىل املــوارد فيما يتعلــق باملســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، وأال ينتهــي 
األمــر ببعــض مصــادر التمويــل اجلديــدة واملبتكــرة قيــد املناقشــة إىل متييــع هــذا االلتــزام. وميكــن 
ــن  توجيــه تكويــن تدفقــات املعونــة بشــكل أكثــر اســتهدافاً حنــو القطاعــات االقتصاديــة الــي متكِّ
املســتفيدين مــن تعبئــة مواردهــم اخلاصــة مــن أجــل التنميــة وخلــق القــدرات اإلنتاجيــة اجلديــدة، 
عــن القطاعــات االجتماعيــة. والقــدرات اإلنتاجيــة والتحــوالت  دون حتويــل املــوارد بعيــداً 
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اهليكليــة الالزمــة لتحقيــق االســتدامة االقتصاديــة للتنميــة البشــرية تتطلــب زيــادة كبــرة يف 
ختصيــص املــوارد للقطاعــات اإلنتاجيــة. وتظــل مبــادرة املعونــة مــن أجــل التجــارة الــي أُعلنــت 
عــام 2005 تتســم بأمهيــة خاصــة يف ســياق التجــارة والتنميــة. ولضمــان أن تكــون املعونــة مــن 
أجــل التجــارة هــي أيضــاً معونــة مــن أجــل التنميــة، ميكــن أن يســتمر حتســن فعاليــة املبــادرة، 
وميكــن أن تســتمر مواءمــة أولوياهتــا علــى حنــو أفضــل مــع القيــود امللزمــة يف البلــدان املتلقيــة.

ويف حــن ينبغــي أن تظــل البلــدان املتقدمــة املصــدر الرئيســي لتمويــل التنميــة، فــإن البلــدان   -98
الناميــة الــي ميكنهــا القيــام بذلــك جيــب أيضــاً أن تلعــب دوراً أكثــر نشــاطاً يف متويــل التنميــة، 
ليــس أقلــه مــن خــالل خمتلــف آليــات التعــاون فيمــا بــن بلــدان اجلنــوب. ويوفــر ظهــور مصارف 
جديــدة للتنميــة فيمــا بــن بلــدان اجلنــوب بدايــة جديــدة لتمويــل بديــل طويــل األجــل. وقــد 
يكــون مــن املمكــن خدمــة االقتصــاد العاملــي بشــكل أفضــل اليــوم مــن خــالل شــبكة أقــوى مــن 
املؤسســات الــي تضــم مصــارف التنميــة اإلقليميــة القائمــة واجلديــدة، يف حــن ميكــن ملصــارف 
متكاملــة ويدعــم  املاليــة املتعــددة األطــراف أن تلعــب أدواراً  التنميــة الوطنيــة واملؤسســات 

بعضهــا البعــض.

زيادة فعالية النظام التجاري المتعدد األطراف في العقود المقبلة  -3
كان النظــام التجــاري العاملــي مــن القــوى اهلامــة احملركــة الندمــاج البلــدان الناميــة يف االقتصــاد   -99
العاملــي، كما وفــر منتــدى قائمــاً علــى القواعــد لتســوية النزاعــات التجاريــة وللتعبــر عــن خماوف 
االقتصــادات الصغــرة. واجتــذب النظــام أيضــاً أعضــاء جــدداً، مبا اقــرب بالنظــام بالتــايل مــن 
العامليــة. ولذلــك، فرغــم النكســات املتكــررة، يظــل النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف ميثــل 
منفعة عامة عاملية تشــتد احلاجة إليها. غر أنه يف الســنوات الســبع الي انقضت منذ األزمة 
العامليــة، مل يعــد منــو التجــارة إىل مســتوياته قبــل األزمــة، وأصبحــت سياســات التجــارة ختضــع 
لتدقيــق متزايــد. كما أصبــح أثرهــا علــى التنميــة حمــل تســاؤل. ويف ضــوء حتديــات التنميــة يف 
القــرن احلــادي والعشــرين، أصبــح بالتــايل تنشــيط النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف كمنفعــة 

عامــة عامليــة ذات زخــم وأمهيــة متجدديــن أمــراً الزمــاً لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة.

والنظــام التجــاري الــدويل هــو األســاس الــذي يقــوم عليــه الــدور الــذي ميكــن أن تلعبــه التجــارة   -100
املتعــدد  التعــاون  املاضيــة، كان  العشــرين  الســنوات  وخــالل  املســتدامة.  التنميــة  تعزيــز  يف 
األطــراف عامــالً أساســياً يف العمــل علــى إقامــة نظــام جتــاري دويل منفتــح، وقابــل للتنبــؤ، وغــر 
متييــزي، فضــالً عــن عدالتــه، وحتســن إدارة شــؤون التجــارة، وتعزيــز النمــو االقتصــادي القائــم 
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علــى القواعــد. وتظــل هنــاك حتديــات يف معاجلــة اختــالالت النظــام. وعلــى الصعيديــن الوطــي 
واإلقليمــي، ســتؤدي سياســات التجــارة إىل جانــب االســراتيجيات اإلمنائيــة األوســع نطاقــاً 
إىل حتســن البيئــة التجاريــة وحتفيــز التنميــة الشــاملة واملســتدامة. وعلــى الصعيــد العاملــي، ميكــن 
ملنظمــة التجــارة العامليــة، مــن خــالل تنفيــذ اتفاقيــات منظمــة التجــارة العامليــة واختتــام خطــة 
الدوحــة للتنميــة مــع احلفــاظ علــى بعدهــا اإلمنائــي، أن تســاعد علــى توليــد املزيــد مــن التجــارة 

املســتدامة.

وكان انعقــاد املؤمتــر الــوزاري التاســع ملنظمــة التجــارة العامليــة يف عــام 2013 مكســباً جــاء يف   -101
الوقــت املناســب باملوافقــة علــى "جمموعــة تدابــر بــايل"، مبــا يف ذلــك اتفــاق تســهيل التجــارة 
والقرارات املتعلقة بالزراعة والقطن والتنمية وقضايا أقل البلدان منواً. وتتسم كل هذه األمور 
باألمهيــة مــن منظــور التنميــة. غــر أن ذلــك جيــب أن يكــون اخلطــوة األوىل فحســب يف ســبيل 
إعــادة تنشــيط منظمــة التجــارة العامليــة ومفاوضاهتــا املســتمرة منــذ وقــت طويــل بشــأن خطــة 
الدوحــة للتنميــة. ويف املؤمتــر الــوزاري املقبــل ملنظمــة التجــارة العامليــة املقــرر عقــده يف نــرويب يف 
كانــون األول/ديســمر 2015، ميكــن، وجيــب، اختــاذ خطــوات حامســة إىل األمــام بشــأن 
القضايــا الرئيســية األخــرى مــن خطــة الدوحــة للتنميــة، مــع إعطــاء األولويــة لقضايــا التنميــة.

وتســخر التجــارة العامليــة مــن أجــل التنميــة يتجــاوز اليــوم املســائل التقليديــة املتعلقــة بالوصــول   -102
إىل األســواق، بل ويتجاوز أحياناً جدول أعمال املفاوضات احلالية ملنظمة التجارة العاملية. 
فقــد أصبحــت أمنــاط وسياســات التجــارة اليــوم أكثــر تعقيــداً وتعــدداً يف جوانبهــا. فخصائــص 
املنتجــات ومتطلباهتــا تســاعد علــى محايــة الصحــة والبيئــة، ولكنهــا تؤثــر علــى التجــارة وتــرك 
تأثــراً غــر متناســب علــى أقــل البلــدان منــواً. ومثــة حاجــة، علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعاملــي، 
لتحسن الشفافية املسبقة وتقارب القواعد التنظيمية املتعلقة بالتدابر غر اجلمركية. وينبغي 
أن يســاعد ذلــك البلــدان الناميــة، وخباصــة البلــدان األقــل منــواً، علــى مواجهــة التحديــات الــي 
التدابــر غــر  لفــرص وصوهلــا إىل األســواق، والســتخدام  التدابــر غــر اجلمركيــة  تشــكلها 

اجلمركيــة كأدوات إلحــراز تقــدم يف جمــاالت مــن قبيــل األمــن الغذائــي ومحايــة البيئــة.

وقــد أثــار انتشــار اتفاقــات التجــارة العميقــة علــى املســتويات الثنائيــة واإلقليميــة واإلقليميــة   -103
املتعــددة  واالتفاقــات  العمليــات  مــع  واتســاقها  عالقاهتــا  حــول  أســئلة  واملتعــددة  الكــرى 
األطراف. وأصبح من الطبيعي اآلن أن تكون مجيع البلدان تقريباً أطرافاً يف واحدة أو أكثر 
مــن هــذه الرتيبــات، وتريــد البلــدان احلفــاظ علــى حريــة االســتفادة مــن الوســائل املتاحــة لتعزيــز 
مصاحلهــا التجاريــة مــع البلــدان الشــريكة. وحــى مــع ذلــك، ميكــن بــذل املزيــد مــن اجلهــود 
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لكفالــة زيــادة اتســاق خمتلــف قواعــد هــذه االتفاقــات ودعمهــا لبعضهــا البعــض. ويتســم ذلــك 
باألمهيــة بصفــة خاصــة عندمــا يؤثــر تقــارب القواعــد التنظيميــة املنشــودة يف إطــار اتفاقيــات 
التجــارة اإلقليميــة علــى البلــدان الناميــة الــي ليســت أطرافــاً يف هــذه االتفاقيــات. إذ ينبغــي 
أن يكــون مبقــدور هــذه البلــدان التكيــف مــع أي آثــار حيتمــل أن تنشــأ علــى أوضــاع الســوق 
والتخفيــف منهــا. وبشــكل أعــم، ال بــد مــن ضمــان أن تكــون االتفاقــات اإلقليميــة واملتعــددة 
األطــراف مبثابــة أحجــار بنــاء واقعيــة لتعدديــة أقــوى. وجيــب أن يتمثــل اهلــدف يف تعزيــز نزعــة 
إقليميــة مفتوحــة، وليســت مغلقــة، لتجنــب قيــام نظــام جتــاري أكثــر تفتتــاً وانغالقــاً. وبالتــوازي 
مــع ذلــك، علينــا أن نعــزز التعدديــة نفســها، مــن خــالل إحــراز تقــدم يف مفاوضــات منظمــة 
التجــارة العامليــة، باعتبارهــا الريــاق األكثــر فعاليــة للمخاطــر النامجــة عــن اتفاقــات التجــارة 

اإلقليميــة املنغلقــة علــى نفســها.

تعزيز اتساق السياسات ألجل االستثمار للتنمية المستدامة  -4
تنشــأ حتديــات سياســات االســتثمار الدوليــة اليــوم مــن ضــرورة التنميــة املســتدامة والــدور   -104
املتزايــد للحكومــات يف االقتصــاد وتطــور املشــهد االســتثماري. واالســتثمار قضيــة حامســة 
ميتــد أثرهــا إىل تنفيــذ مجيــع أهــداف التنميــة املســتدامة. وميكــن أن تســاعد اجلهــود الدوليــة يف 
تعبئــة األمــوال، وتوجيــه االســتثمارات إىل قطاعــات املســتهدفة للتنميــة املســتدامة، وضمــان 
حتقــق فوائــد التنميــة املســتدامة، مــع التصــدي يف نفــس الوقــت للتحــدي املتمثــل يف ســد 
الفجــوة االســتثمارية الســنوية الــي يبلــغ حجمهــا 2.5 تريليــون دوالر لتمويــل أهــداف التنميــة 
املســتدامة يف البلــدان الناميــة. ويســتلزم ذلــك وضــع إطــار عمــل جديــد لتوجيــه عمليــة رســم 
السياســات االســتثمارية بصــورة متســقة فيمــا بــن املســتوين الوطــي والــدويل، وكذلــك بــن 

سياســات االســتثمار وغرهــا مــن السياســات العامــة.

وفيما يتعلــق باحلوكمــة الدوليــة لالســتثمار، يــزداد أيضــاً الشــعور بعــدم االرتيــاح إزاء األداء   -105
احلــايل للنظــام العاملــي )وإن كان مفتتــاً للغايــة( التفاقــات االســتثمار الدوليــة. فمــع االعــراف 
بــأن الغــرض مــن اتفاقــات االســتثمار الدوليــة هــو تشــجيع االســتثمار، فــإن مــن املســلم بــه 
أيضــاً أن هنــاك حاجــة ملحــة إلصــالح النظــام احلــايل الــذي يشــمل أكثــر مــن 000 3 اتفــاق 
مــن اتفاقــات االســتثمار الدوليــة. وتشــمل إجــراءات اإلصــالح التغلــب علــى أوجــه القصــور 
البنيويــة التفاقــات االســتثمار الدوليــة، ومعاجلــة عــدم التــوازن بــن حقــوق والتزامــات الــدول 
واملســتثمرين، وإصــالح نظــام تســوية املنازعــات بــن املســتثمرين والدولــة، وضمــان أن تســهم 
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اتفاقــات االســتثمار يف التنميــة الشــاملة واملســتدامة. كما جيــب لعمليــة اإلصــالح هــذه، الــي 
هتــدف أيضــاً إىل تقريــب هُنــج االســتثمار علــى الصعيــد العاملــي، أن تعمــل علــى تســخر 
االســتثمار لصــاحل التنميــة الشــاملة واملســتدامة، وتقليــل الصراعــات وحتقيــق أقصــى قــدر مــن 
التــآزر مــع السياســات العامــة األخــرى، مثــل محايــة البيئــة وحقــوق اإلنســان. وقــد أكــدت 
خطــة عمــل أديــس أبابــا علــى أمهيــة هــذا اإلصــالح، ودعــت األونكتــاد إىل توفــر منتــدى وآليــة 

لذلــك اإلصــالح)13). 

وهنــاك حاجــة أيضــاً إىل تنســيق سياســات االســتثمار علــى الصعيــد الــدويل لرصــد واســتعراض   -106
تطــورات سياســات االســتثمار الوطنيــة بصــورة منتظمــة هبــدف تســخر االســتثمارات لصــاحل 
التنميــة وكبــح مجــاح النزعــة احلمائيــة لالســتثمارات. وعلــى هــذا النحــو، ميكــن تيســر تبــادل 

أفضــل املمارســات يف جمــال وضــع سياســات االســتثمار.

تعزيز تهيئة بيئة عالمية مواتية للتكنولوجيا  -5
يوفــر التعــاون املتعــدد األطــراف لتســهيل التكنولوجيــا الدعــم للبلــدان يف إنشــاء وتطويــر نظــم   -107
املعرفة والتكنولوجيا واالبتكار لدعم اســراتيجيات التنمية املســتدامة. كما ينبغي أن يســاعد 
علــى حتقيــق التــوازن بــن األبعــاد العامــة واخلاصــة للتكنولوجيــا واالبتــكار واملعرفــة لدعــم إطــار 
عمل جديد لنقل التكنولوجيا يكون من شأنه إكمال بناء القدرات التكنولوجية واالبتكارية 
واملعرفية احمللية؛ ودعم تعبئة املوارد احمللية يف البلدان النامية لتشــجيع األنشــطة كثيفة املعرفة؛ 
وضمــان الوصــول إىل التكنولوجيــات الالزمــة لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، مبــا يف 
ذلــك االنتقــال الســريع مــن مســارات التنميــة ذات انبعاثــات الكربــون املرتفعــة إىل مســارات 

منخفضــة االنبعاثــات.

وكمــا تعــرف أهــداف التنميــة املســتدامة، فــإن التكنولوجيــات عنصــر أساســي يف اقتصــاد   -108
املعرفة، وهو عنصر يســهم يف تنمية القدرات البشــرية ويؤثر على القدرة التنافســية للشــركات 
ومشــاركتها يف التجــارة الدوليــة. ويتيــح التطــور الكاســح والدينامــي لتكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصــاالت فرصــاً هائلــة للبلــدان. ولكــن قلــة مــن البلــدان هــي الــي كان مبقدورهــا االســتفادة 
مــن هــذه الفــرص. وإىل جانــب االســراتيجيات الوطنيــة، تتطلــب مســاعدة البلــدان علــى 
الوصــول إىل تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت واالســتفادة منهــا بشــكل أفضــل وضــع أطــر 

انظر: خطة عمل أديس أبابا، الفقرة 91.  (13(
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متعــددة األطــراف للتعــاون تكــون مصممــة تصميمــاً جيــداً. كمــا أن قــوة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت يف إحــداث التحــوالت، وبعــض التحديــات الــي تنطــوي عليهــا، تتطلــب حــواراً 
علــى أعلــى املســتويات بشــأن احلوكمــة العامليــة لقطــاع تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. 
وســيوفر االســتعراض الــذي جتريــه اجلمعيــة العامــة للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ نتائــج مؤمتــر القمــة 
العاملــي جملتمــع املعلومــات يف كانــون األول/ديســمر 2015 فرصــة مناســبة ملثــل هــذا احلــوار 

والتأمــل يف املســألة.





 األونكتاد في فترة ما بعد 
عام 2015  - دعوة للعمل
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يف أول خطــاب أوجهــه جمللــس التجــارة والتنميــة كأمــن عام لألونكتــاد، قلــت: "يف الوقــت   -109
الــذي ميــر فيــه االقتصــاد العاملــي حبالــة ركــود طويلــة األمــد، وبينمــا نالحــظ حــدوث حتــوالت 
جذريــة يف االقتصــاد العاملــي، وعندمــا تقــف التعدديــة يف مفــرق طــرق، وعندمــا تلقــي األزمــة 
املاليــة بظــالل التســاؤالت علــى النمــوذج الســائد للتنميــة، وبينمــا نعمــل علــى حتديــد خطــة 
التنميــة ملا بعــد عــام 2015، جيــب أن يكــون هنــاك دور لألونكتــاد". وما زلــت أؤمــن بــأن 
هذا الدور مطلوب اآلن بأكثر من أي وقت مضى. فراث األونكتاد الغي ببحوث التنمية 
والفكــر املبتكــر، وأجهزتــه احلكوميــة الدوليــة، الــي ظلــت توفــر ملــدة نصــف قــرن منتــدى تنمويــاً 
حيويــاً، وأنشــطة التعــاون التقــي الــي يضطلــع هبــا، ميكــن أن تكــون مجيعهــا مبثابــة أدوات 
قويــة للتصــدي للتحديــات املشــركة الــي تواجــه البلــدان الناميــة واالقتصــادات االنتقاليــة يف 

الســنوات القادمــة.

وجيــب أن يؤكــد املؤمتــر الــوزاري الرابــع عشــر جمــدداً الواليــات األساســية لألونكتــاد وبرنامــج   -110
عملــه الــذي بــدأ يف الدوحــة، والــذي جيــب أن يســتمر إذا أريــد لألونكتــاد حتقيــق هدفــه العــام 
املتمثــل يف مســاعدة البلــدان الناميــة واالقتصــادات االنتقاليــة علــى حتقيــق التنميــة الشــاملة 
واملســتدامة. وبالنظــر إىل حجــم التحديــات الــي يُرجــح أن يواجههــا كثــر مــن البلــدان الناميــة 
يف تنفيــذ أهــداف التنميــة املســتدامة، ســيتعن علــى اجملتمــع الــدويل إجيــاد هُنــج جديــدة للتنميــة 

الشــاملة واملســتدامة ختتلــف نوعيــاً عــن الُنهــج املطبقــة يف املاضــي.

وجيــب أن يكــون بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة إلحــداث حتــول يف االقتصــادات، مــن خــالل   -111
سياســات االقتصــاد الكلــي والسياســات الصناعيــة التنمويــة الــي تعــزز النمــو وتوليــد فــرص 
العمــل، علــى رأس خطــة التنميــة ملا بعــد عــام 2015. ومــن املهــم بنفــس القــدر زيــادة احليــز 
املــايل املتــاح للحكومــات يف البلــدان الناميــة مــن خــالل تعبئــة املــوارد، الــي تُعــد شــرطاً مســبقاً 
إذا أريــد ألهــداف التنميــة املســتدامة أن تتحقــق. وســيكون علــى الــدول التنمويــة الــي تتميــز 
بالكفــاءة والــي تشــجع كفــاءة الســوق االضطــالع بــدور حمــوري يف دعــم عمليــة التنميــة علــى 
املــدى الطويــل. وعلــى وجــه اخلصــوص، جيــب عليهــا دعــم تطويــر البنيــة التحتيــة واالســتفادة 
مــن التكنولوجيــا واالســتثمار يف بنــاء القــدرات اإلنتاجيــة وإحــداث حتــول يف االقتصــادات 
الريفيــة مــن خــالل االســتثمار يف رأس املــال املــادي والبشــري. وســيظل دور القطــاع العــام 
يتســم باألمهيــة حيثمــا يُرجــح ضعــف أو غيــاب القطــاع اخلــاص، وخباصــة يف أقــل البلــدان منــواً 
وغرهــا مــن البلــدان الناميــة املنخفضــة الدخــل. وهــذا هــو الســبب يف أن القطــاع العــام يقــوم 
بتمويــل ما يــراوح بــن 55 و75 يف املائــة مــن االســتثمارات يف البنيــة التحتيــة يف الــدول 
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الناميــة. ويتطلــب توســيع احليــز املــايل املتــاح تنويــع مصــادر متويــل القطــاع العــام، وتعزيــز تعبئــة 
املــوارد علــى الصعيــد احمللــي مــن خــالل توســيع القاعــدة الضريبيــة، وحتســن نظــام حتصيــل 

الضرائــب وجعــل النظــام الضريــي تصاعديــاً بدرجــة أكــر.

الــي يتعــن علــى  العريضــة لطائفــة مــن اإلجــراءات  التقريــر ويبــن اخلطــوط  ويوضــح هــذا   -112
احلكومــات اختاذهــا لتحقيــق النمــو الــذي حيــدث حتــوالً وحتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة. 
ويف حــن ال تشــكل هــذه اإلجــراءات قائمــة حصريــة شــاملة، فإهنــا متثــل مــع ذلــك مســارات 
العمــل احملــددة الــي ميتلــك فيهــا األونكتــاد الكفــاءات واخلــرات األساســية الالزمــة لدعــم 
مجيــع  علــى  تعمــل  والــي  عــام 2015،  ملا بعــد  التنميــة  خطــة  تنفيــذ  يف  الناميــة  البلــدان 

مســتويات احلكــم: الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

ومتاشــياً مــع الواليــة األساســية لألونكتــاد، فإنــه يضطلــع بــدور خــاص يف ضمــان أن يظــل   -113
اهليــكل االقتصــادي الــدويل، الــذي نشــأ قبــل حنــو 70 عامــاً، يدعــم جهــود مجيــع البلــدان، 
وخباصة بلدان العامل النامي، يف األخذ هبذه االســراتيجيات التحويلية واملســتدامة والشــاملة 
للنمــو. وعلــى مــدى العقــود املاضيــة، طــرأ الكثــر مــن التغــرات علــى طرائــق عمــل االقتصــاد 
العاملــي، غــر أن االختــالالت يف توزيــع املــوارد االقتصاديــة والســلطة ظلــت مســتمرة، وظــل 
عاملنــا املرابــط علــى حنــو متزايــد حيمــل نقــاط الضعــف مثلمــا حيمــل فرصــاً متاحــة. ويظــل 
تعزيــز التعــاون الــدويل يف كافــة أحنــاء اجملتمــع الــدويل هــو مفتــاح ضمــان مســتقبل كــرمي ومزدهــر 

للجميــع.

وفيمــا يلــي ملخــص ملســارات العمــل لــدور األونكتــاد وما يقابلهــا مــن جمــاالت السياســة   -114
األوســع: العامــة 

بناء القدرات اإلنتاجية إلحداث حتول يف االقتصادات: )أ( 

تعبئة املوارد من أجل بناء القدرات اإلنتاجية  ’1’

استغالل االرتباط بن التجارة واالستثمار من أجل التنويع  ’2’

االستفادة من التكنولوجيا يف بناء القدرات اإلنتاجية   ’3’

تشجيع تنمية املشاريع يف القطاع اخلاص  ’4’
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دول أكثر فعالية وأسواق أكثر كفاءة: )ب( 

تعزيز املنافسة ومحاية املستهلك   ’5’

رفع مستوى خدمات البنية التحتية  ’6’

هتيئة بيئة مالئمة لألعمال التجارية  ’7’

االستثمار يف تنمية املهارات والقدرات القيادية  ’8’

معاجلة نقاط الضعف، وبناء القدرة على التكيف: )ج( 

التغلب على التقلبات املالية واالقتصادية  ’9’

التصدي لتغر املناخ وفقدان التنوع البيولوجي  ’10’

التنويع يف االقتصادات األكثر ضعفاً وانكشافًا  ’11’

إحداث حتول يف االقتصادات الريفية للقضاء على الفقر  ’12’

عدم السماح بتخلف أحد عن الركب ومتكن املرأة  ’13’

تعزيز التعددية، وإجياد حلول مشركة: )د( 

دعم احلوكمة االقتصادية العاملية وإصالح النظام املايل الدويل  ’14’

تعزيز الشراكات العاملية من أجل التعاون اإلمنائي ومتويل التنمية  ’15’

زيادة فعالية النظام التجاري املتعدد األطراف يف العقود املقبلة  ’16’

تعزيز اتساق السياسات ألجل االستثمار بشكل مستدام  ’17’

تعزيز هتيئة بيئة عاملية مواتية للتكنولوجيا.  ’18’
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