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  موجز الرئيس  -أوالً  
ركَّزت الدورة األوىل الجتماع اخلرباء املتعدِّد الـسنوات بـشأن حتـسني البيئـة                -١

االقتصادية املواتية على مجيع املستويات دعماً لتنمية شاملة ومستدامة على إمكانيـات بنـاء         
مت وُنظِّ. القدرة على حتمُّل الصدمات اخلارجية والتخفيف من آثارها على التجارة والتنمية          

مناقشاُت الدورة يف أربع جلسات حتدَّث يف كلٍّ منها فريٌق من املتكلمني الذين استعرضـوا               
  .خمتلف جوانب املوضوع لكي يبحثها ويناقشها اخلرباء املشاركون يف الدورة

  كساٌد أم حتدِّيات منو حتوُّيل؟: االقتصاد العاملي  -ألف  
عـدَّة  أشـار   و. تصاد العاملي وآفاقه  االقجرى التركيز يف اجللسة األوىل على حالة          -٢

عدم إمكانية استدامة حالة النمو العـاملي الراهنـة غـري           إىل  متكلمني ومشاركني يف البداية     
املتوازنة، حيث تواجه بعض البلدان املتقدِّمة حالة منو بطيء أو كساد، بينما يسجِّل القليل من      

وقـد  . نامية أو الناشئة منواً سريعاً نسبياً     البلدان األخرى منواً متواضعاً ويشهد بعض البلدان ال       
. ألقت األزمة الضوء على ترابط االقتصاد العاملي واملستقبل االقتـصادي ملختلـف البلـدان    

ميكن احملافظة على الوترية احلالية لنمو االقتصادات النامية والناشئة إذا ما استمرَّت حالـة        وال
قد يواجـه   لذلك  ارية بني مجيع البلدان قويةٌ جداً، و      والروابط التج . الركود يف العامل املتقدِّم   

كما أن الروابط املالية ميكن أن ُتحدِّد معامل البيئـة          . االقتصاد العاملي تراجعاً قوياً يف التجارة     
قد أدَّى نقص النمو يف البلدان املتقدِّمة، إىل جانب توفري الـسيولة، إىل             ف. االقتصادية العاملية 

ات رؤوس األموال إىل االقتصادات النامية والناشئة، مما أحـدث          حدوث موجات من تدفُّق   
. اضطراباً يف بيئتها من خالل عمليات رفع أسعار الصرف وتقلُّبات أسعار السلع األساسـية             

يف الوقـت الـذي     " خارجي"وهذه االعتبارات تطرح مسألة ما الذي ميكن تعريفه على أنه           
  .تكوين البيئة االقتصادية يف ،البلدان، إىل حدٍّ مامجيع تسهم فيه 

ومن خالل استخالص الدروس من جتارب العقود املاضية، ركَّز املتكلمون وبعـض              -٣
املندوبني على املشاكل البنيوية اليت جيب معاجلتها من أجل املساعدة يف رسم معامل مـستقبل               

 مبرحلة أداء اقتصادي    وال يزال االقتصاد العاملي ميرُّ    . من النمو والتنمية االقتصاديني املستدامني    
خميِّب لآلمال ألنه ال يزال يواجه املشاكل اليت أفضت إىل اندالع األزمة العاملية واليت مل ُتحلّ                

ورأى أحُد املتكلمني أن إحدى املشاكل األشّد إحلاحاً تتعلَّق بعـدم إيـالء االهتمـام               . بعد
وقد أخذت  .  كثافةً سكانيةً  الواجب للقطاع الزراعي ومزارع الفالحني يف أكثر مناطق العامل        

أزمات أمن غـذائي   إىل نشوء   هذه احلالة تفضي إىل حدوث اختناقات يف إمدادات األغذية و         
وحركات هجرة إىل املدن أسهمت بدورها يف زيادة حدَّة تدهور مستويات دخـل العمـل            

مـو املفـرط    وشدَّد متكلِّم آخر على أن املشكلة تتمثَّل يف الن        . واألجور يف شىت أحناء العامل    
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للقطاع املايل الذي يسهم يف تزايد وترية حدوث األزمات املالية ويؤثِّر تأثرياً سلبياً، من خالل          
  .أسواق السلع األساسية، يف تدهور أسعار األغذية وغريها من السلع األساسية" أمولة"عملية 

النامية مشكلة عدم تنويع الصادرات يف العديد من االقتصادات         أيضاً  وتتصل بذلك     -٤
حيث يكون مصدِّرو السلع األساسية معرَّضني للتأثُّر مبا خيرج عن نطاق سيطرهتم من تقلُّبات              

وساق أحد املتكلمني مثال بلدان أمريكا الالتينية لتوضيح هذه النقطة،          . يف الطلب واألسعار  
لى الـسلع  الطلب عّدده فقال إن استئناف النمو يف هذه البلدان يتوقف على مسارٍ متشدٍِّد حي           

. األساسية وأسعارها الدولية، وهي أمور خارجة عن سيطرة اقتصادات أمريكا الالتينية نفسها
 يؤدِّي إىل ترك البلدان عرضةً للتأثُّر بتغيُّر   ير املعتمد على السلع األساسية ال     وهذا املسار للتصد  

جنُّب الوقـوع يف  األوضاع اخلارجية فحسب، بل إنه ال توجد أيضاً آليةٌ ميكن استخدامها لت         
حيث ميكن أن تظلّ البلدان حبيسة بيئة تتسم بارتفـاع التكـاليف            " شرك الدخل املتوسط  "

وتدّني اإلنتاجية حبيث ال يكون مبقدورها التنافس ال مع البلدان األدىن دخالً وال مع تلـك                
حـة يف  وهذا املسار خيتلف عن ذلك الذي انتهجته البلدان الناج. البلدان ذات الدخل األعلى  

شرق آسيا حيث قدَّمت الدولة دعماً قوياً للنمو الذي تقـوده الـصادرات، بتنـسيق دويل                
وإقليمي، وحيث أُويل اهتمام لدور أنشطة البحث والتطوير، واسـُتهِدَف حتقيـق منـو يف               

  .اإلنتاجية من خالل التخصُّص
 وجد سوى جمـال   أصبح مترابطاً، ال ي   وشدَّد املتكلمون على أنه يف عامل اليوم الذي           -٥

حمدود جداً تستطيع فيه البلدان أن تنأى بنفسها عن اآلثار املباشرة وغري املباشـرة لألزمـة                
ورأى أحُد املتكلمني أنه ينبغي للبلدان املتقدِّمة أن تتجاوز املأزق احلـايل،  . االقتصادية العاملية 
فالبلـدان  . يل والدين العام  حمفِّزات مالية ولكنها ختشى تزايد العجز املا      توفري  حيث حتتاج إىل    

ينبغي أن تقتنع بأن ما تريده ليس مزيداً من التقشُّف بل املزيد من اإلنفاق احلكومي املالئـم                 
واحملفِّزات، وخباصة تلك اليت من شأهنا أن تزيد االستهالك واالستثمار دون أن تفـضي إىل               

ال بد من وجـود     ويف هذا السياق،    . أصول جديدة أو عمليات مضاربة    " فقاعات"حدوث  
املزيد من التنظيم املايل فضالً عن جتنُّب احلمائية التجارية اليت تسعى إىل زيادة القدرة التنافسية     

وبالنسبة للبلدان النامية اليت تواجه اآلثار غري املباشرة املترتِّبة         . التجارية على حساب اآلخرين   
هناك حاجة ملساعدة بالعمالت األجنبية     على اجتاه التراجع يف االقتصادات املتقدِّمة، قد تكون         

لدرء خطر حدوث أزمة يف ميزان املدفوعات وعملية تكيُّف انكماشي مضنية، فضالً عـن              
احلاجة إىل بذل جهود لتحقيق استقرار أسعار السلع األساسية، خصوصاً فيما يتعلَّق بـسبل              

 قد حتتاج إىل مزيد مـن       كما أن بعض البلدان   . التخلُّص من التأثري الضار لعمليات املضاربة     
  .روض احملدَّدة اهلدفقاملساعدة وال

ومن القواسم املشتركة بني العروض اليت قدَّمها املتكلمون ما يتمثَّل يف التشديد على               -٦
دور احلكومة، من خالل السياسات الصناعية واملالية واالجتماعية، من أجل تغيري األمنـاط             

  .خل، والطلباحلالية لإلنتاج، وتوزيع وتوليد الد
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وقد متحورت املناقشات حول ثالثة مواضيع وأتاحت للمندوبني واملتكلمني الفرصة            -٧
والحظ أحُد املتكلمني وجـود     . لتناول القضايا بإسهاب وإبداء املزيد من املالحظات احملدَّدة       

شاغل مفاده أنه يف غياب سياسات ترمي إىل حتسني االستثمار وتوزيع الدخل واحلماية مـن          
لُّبات التدفُّقات الرأمسالية، سيكون هناك اجتاٌه مستمرٌّ حنو تقليص األجـور يف االقتـصاد              تق

 الكتلة الكبرية من العمال املنخفضي األجور       دالعاملي، األمر الذي ميكن أن يستمر حىت استنفا       
. عـاملي وهذا التوقُّع السليب يعين استمرار االجتاه االنكماشي يف االقتصاد ال         . يف العامل النامي  

وشدَّد متكلم آخر أيضاً على أمهية معاجلة احتياجات أغلبية سكان العامل اليت ال تزال فقـرية                
وغري قادرة على تلبية احتياجاهتا األساسية، مبا يف ذلك االحتياجات الغذائية، بدالً من توجيه              

د من حـدَّة    التركيز حنو استهالك السلع األخرى األكثر تطوراً، األمر الذي من شأنه أن يزي            
وشدَّد متكلم آخر على أمهية مراعاة القيود       . اعتماد البلدان النامية على إنتاج البلدان املتقدِّمة      

وهذا يتطلَّب مساعدةً تقنية مـن أجـل        . البيئية بطريقة تنسجم مع احتياجات البلدان النامية      
  .ميتهاحتسني وسائل اإلنتاج واستخدام املوارد بدالً من تقييد منو البلدان وتن

   وتغيُّر أمناط الطلب العاملي،التجارة الدولية، واهلشاشة  -باء  
ركَّزت اجللسة الثانية على االعتراف املتزايد بأن من املساوئ الرئيسية الستراتيجيات             -٨

النمو الذي تقوده الصادرات بالنسبة للتنمية أهنا جتعل البلدان عرضةً للتأثُّر بـالتغيُّرات الـيت               
وعرض أحد املتكلمني الرأي املتفائل الذي يعترب أن اجليل         . ئة االقتصادية الدولية  حتدث يف البي  

يترتَّـب   إال أن التأثري املتزايد للكوارث املالية والطبيعية ومـا        . احلايل هو أكثر األجيال رخاءً    
. عواقب متكرِّرة يعين أن العامل قد أصبح أكثر هشاشةً مما كان عليـه يف املاضـي           من  عليها  
خاطر القائمة تتصل بالعديد من األزمات املالية، وبتزايد عدد الكوارث الطبيعية، وتكـرُّر     وامل

. حدوث الصدمات املتعلِّقة بأسعار األغذية والطاقة، وباملخاطر اليت ينطوي عليها تغيُّر املناخ           
كما أن تزايد عدد سكان العامل والتحوُّل احلضري يضغطان بقوة على املوارد، مثل مـوارد               

وينبغي التصدِّي جلميع هذه املخاطر اليت تؤثِّر على التجارة         . ألراضي واملياه واألغذية والطاقة   ا
  .وذلك من أجل احلدِّ من تأثريها السليب

وأشار املتكلم إىل أن التعامل مع املخاطر وحالة عدم التيقُّن يتطلَّب بناء القدرة على                -٩
ورة حالة هشاشة ما دامت هناك آليات للتكيُّـف         فالتعرُّض للمخاطر ال يعين بالضر    . التحمُّل

والشرط الرئيسي الذي جيب أن تستوفيه سياسات بناء القدرة على          . والتعامل مع واقع احلال   
التحمُّل هو االعتراف بدور روَّاد األعمال، ألن لريادة األعمال االبتكارية واإلنتاجية دوراً من      

ويعدُّ االبتكار يف جمـال ريـادة       . ة على العمالة والنمو   أهم األدوار املؤثِّرة اليت تعود بالفائد     
األعمال أمراً أساسياً للحدِّ من أوجه الضعف واهلشاشة، واإلسهام يف تنويع التجارة والتغيُّـر            

كما أن روَّاد األعمال يـضفون ديناميـة علـى         . سلع جديدة إنتاج  التكنولوجي من خالل    
نتاج وتوجيهها حنو استخدامات أكثر كفـاءةً       االقتصادات من خالل إعادة توزيع عوامل اإل      
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 سياسات عامة ترمي إىل تعزيـز ريـادة         ويلزم انتهاج .  باالهتمام وجعل التثقيف أمراً جديراً   
فالتنظيم مهم بـصفة خاصـة      . األعمال االبتكارية، مبا يف ذلك تقدمي احلوافز وتعزيز التنظيم        

 التكنولوجي السريع، كمـا حـدث يف حالـة          لتجنُّب اآلثار السلبية اليت تترتَّب على التغيُّر      
وللتعاون الدويل دوٌر يؤّديه يف حتسني احلوكمـة،        . االبتكارات املالية يف األزمة املالية العاملية     

وفضالً عن ذلك، يبدو أن مثة جانباً ذا صلة قد أُِمهلَ، وهو            . ولكن لألخالقيات أمهيتها أيضاً   
يئة حمفوفة باملخاطر تتطلَّب توفُّر نوع من التمويل        جانب التمويل، ذلك ألن التجارة يف ظلِّ ب       

  .قادر على التعامل مع أمناط السلوك احملفوفة باملخاطر، وخباصة السلوك االبتكاري
ووجَّه متكلٌم آخر االنتباه إىل احلالة الراهنة جلولة الدوحة من املفاوضات التجاريـة               -١٠

م إىل أن األسباب اليت تكمن وراء املأزق احلايل         وأشار املتكل . يف إطار منظمة التجارة العاملية    
تشمل التغيُّر الذي يشهده االقتصاد العاملي، وخباصة تزايد أمهية اجلنوب، واألزمة االقتصادية            

. ي تستتبعه هذه التغيُّرات بالنسبة لالقتصادات الناشـئة       ذ ال ملية املستمرَّة، والدور املختلف   العا
دة إمكانية النفاذ إىل األسواق يف هذه البلدان ينبغي أن تأخذ يف            إال أن اجلهود الرامية إىل زيا     

االعتبار حقيقة أن هذه البلدان ال تزال عند مستوى من التنمية يتطلَّب توفُّر حيِّـز الختيـار              
وعالوةً على ذلك، فإن جولة الدوحة قد وصـلت إىل          . السياسات من أجل بناء الصناعات    
ةً اقتصاديةً، مما يدفع حنو احلمائية ويثري خماوف من تزايد          الطريق املسدود يف وقت يشهد أزم     

ورداً على سؤال طرحه أحد املندوبني حول كيفية إنقـاذ          . بل األسواق الناشئة  املنافسة من قِ  
مفاوضات الدوحة واحتواء تصاعد الرتعة احلمائية، قال املتكلم إن االستخدام األكرب لتدابري            

تعريفية جيب أن مييَّز عن التدابري التجاريـة احلمائيـة أو غـري             جتارية مشروعة مثل التدابري ال    
فمنذ أواخر العقد   . املشروعة، وإن البلدان عموماً ينبغي أن تعود إىل االخنراط يف املفاوضات          

األول من هذا القرن، متّ الترويج ملساراٍت جديدة لتحرير التجارة، وهي مـسارات تـشمل               
الجتاه حنو التفاوض على القضايا على أساس كلِّ حالة علـى          التحوُّل عن تعدُّدية األطراف وا    

ِحَدة، أو التفاوض مع جمموعات أصغر من البلدان، وتكاثر االتفاقات الثنائية واالتفاقات بني             
  .عدَّة أطراف

وركَّز متحدِّثان على موضوع سالسل القيمة العاملية اليت متثِّل شكالً مـن أشـكال            -١١
ضائع ُتصَنع يف بلد واحد بل يف مناطق خمتلفة حول العامل، حيث ُتنـَتج               مل تعد الب   إذالعوملة،  

ومتثِّل جتارة السلع الوسيطة نسبةً متزايدةً مـن جممـوع التجـارة            . األجزاء يف بلدان خمتلفة   
وهذه . كما سجَّلت التجارة يف اخلدمات زيادةً أيضاً      . وكذلك يف التجارة بني بلدان اجلنوب     

أما الرأي غري املتشدِّد بشأن سالسل القيمة       . يات الشركات الكربى  عملية حتكمها عادة عمل   
العاملية فيعترب أن البلدان املضيفة تستورد مدخالت ُتسَتخدم بعد ذلك يف عمليـة التحـوُّل               

املترتِّبة على ذلك حترير التجارة يف اخلدمات،       " وصفات العالج "وتشمل  . إلنتاج الصادرات 
وهذه النظرة إىل سالسـل القيمـة       . ريفية، وتعزيز تيسري التجارة   واحلدِّ من احلواجز غري التع    

العاملية، مقترنةً بالطريق املسدود الذي وصلت إليه جولة الدوحة من املفاوضات التجاريـة،             
 النظـرة   هإال أن هذ  . يركِّز على دور األسواق وهيكلها    " سياق جتاري جديد  "توصف بأهنا   
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رات اليت حتدث يف األسواق جيب أن تكون مقبولةً أيضاً          تأخذ يف االعتبار حقيقة أن التطوُّ      ال
وعالوةً على ذلك، مثّة تنازع     . للمجتمعات اليت حتدث فيها إذا ما أريد هلا أن تكون مستدامةً          

بني اجتاهات الدميقراطيات الوطنية، واجتاهات العوملة املتزايدة، والبحث عن شكل من أشكال          
  .ملةاحلوكمة العاملية يضع حدوداً للعو

وأشار املتحدِّثان كذلك إىل أنه وفقاً لوجهة النظر اإلمنائية، تؤدِّي سالسل القيمـة               -١٢
العاملية إىل زيادة إمكانية الوصول إىل األسواق، وإضافة القيمة، وبناء التكنولوجيا والشبكات            

 ودعم  وتتطلَّب االستفادة من هذه املكاسب انتهاج سياسة صناعية وتدخُّل جتاري         . اإلقليمية
 وهذا يعين أن مثة حاجة ألن تقوم الدولة، من خالل انتـهاج سياسـات جتاريـة                 -للعمل  

. وصناعية نشطة، بتنظيم وتوجيه عمل السوق وتعزيز العمل على حتقيق أهـداف التنميـة             
ولذلك فإن توفُّر احليِّز السياسايت فيما يتعلَّق بقواعد التجارة يف إطار منظمة التجارة العامليـة               

ومثة مشكلة أخرى تتعلَّق بسالسل القيمة العاملية، وهي أهنا قد أدَّت أيضاً إىل             .  ضرورياً يظلّ
تزايد تركُّز رؤوس األموال دون حتقيق تقدُّم يف جمال احلوكمة العاملية لتنظيم وتوجيه هـذه               

األسواق العاملية، حيث تسعى الـشركات      " أمولة"كما توجد روابطُ عديدةٌ لعملية      . العملية
وهلذا تـأثري   . وة حنو حتقيق األرباح وحتويل املوارد من القطاع اإلنتاجي إىل القطاع املايل           بق

ويف حـني   . على العمالة، كما أنه قد أثَّر سلباً على احللقة اإلجيابية للنمو واالستثمار والتنمية            
ـ     نيتعني جتنُّب الرتعة احلمائية، ي     ي تتـاجر  بغي أن ُيكفَل للبلدان حيِّز اختيار الـسياسات لك

وينبغي أن يركِّز النقاش املتعلِّق بالقواعد التجارية على مبادئ التجارة الرتيهة، وبنـاء             . وتنمو
القدرات، والقواعد املتوازنة، واحلوكمة الرشيدة، مع االعتراف يف الوقت نفسه بوجود تدابري           

وزيادة التعريفـات  ن املدفوعات ازيجتارية مشروعة، مبا فيها تلك التدابري اليت تعاجل مشاكل م   
  .ّمدةاجملمعّدالهتا املطبَّقة دون جتاوز 

وقال أحد املتكلمني إنه ينبغي للبلدان النامية أن تنتهج استراتيجية تصنيع متخصص              -١٣
 وخباصة -وهذا يتطلب تركيز السياسة الصناعية على تنظيم الروابط باالقتصاد العاملي         . رأسياً

 تركيزاً خيتلف عن التركيز على      - املباشر وأسعار الصرف     تنظيم التجارة واالستثمار األجنيب   
على الصادرات من الـسلع     هتمام  استراتيجية تصنيع موجهة حنو التصدير، حيث ينصب اال       

وتتعلق الفوارق الرئيسية بزيادة التشديد على التجارة فيما بني بلدان اجلنـوب            . التامة الصنع 
صةً وأن سالسـل القيمـة تـرتع إىل التركُّـز يف            وتعزيز الروابط االقتصادية اإلقليمية، خا    

وينبغي للحكومات أن تدير هذه العمليات بعناية فتركِّز على التعاون          ". احلاضنات اإلقليمية "
فللموقع يف سلسلة القيمة أمهيته بالنسبة ألولئك الذين يـستفيدون          . اإلقليمي ال على املنافسة   

 شأن االستثمار يف قدرات العمال وِصغار املنتجني        ومن. من الزيادة الناشئة يف القيمة املضافة     
أن ُيفضي إىل حتقيق املزيد من املكاسب املستدامة، وذلك بالنظر إىل أن الريوع الناشئة عـن                

  .ة القيمةلخفض التكاليف تتدفق َعرب سلس
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  التعامل مع حالة عدم االستقرار االقتصادي الناشئة عن النظام املايل الدويل  -جيم  
. لت اجللسة الثالثة مسألة التمويل وعدم االستقرار الناشئ عن النظام املايل الدويلتناو  -١٤

وتطرَّق كل متحّدث من املتحدثني الثالثة يف هذه اجللسة إىل خمتلف جوانب هذا املوضـوع               
العام، ولكنهم طرحوا آراء متشاهبة بشأن تدابري السياسة العامة الالزمة ملعاجلة حالـة عـدم               

  .ملايل واملساعدة يف جعل النظام املايل أقدر على تلبية احتياجات االقتصاد احلقيقياالستقرار ا
كلٌ من املتحدثني حتدي إدارة احلساب الرأمسايل للبلدان الناميـة واملتقدمـة     تناول  و  -١٥
باستثناء االسـتثمار   (ورأى أحد املتكلمني أن التمويل األجنيب       . يتعلق بالتمويل األجنيب   فيما

ليس هنجاً إجيابياً للتنمية، ألنه غري مستقر إىل حد بعيد وألنه يشكِّل، علـى              ) املباشراألجنيب  
ومن منظور طويل األجل، ُيظهر تاريخ األزمة املالية        . املدى املتوسط، قوة سلبية بالنسبة للنمو     

 ١٩٤٥على مدى عقود عديدة أنه خالل العصر الذهيب للرأمسالية يف الفترة املمتدة من عـام                
، عندما كانت احلسابات الرأمسالية ختضع لتنظيم صـارم، كـان حـدوث             ١٩٧٠ عام   إىل

وعلى النقيض من ذلـك،     . األزمات املالية نادراً للغاية وكان النمو يتحقق على حنو مستدام         
أفضى حترير احلساب الرأمسايل من الضوابط التنظيمية، خالل الفترات اليت سبقت وَتلت تلك             

  .ت مالية شديدة ومتكررة ومتزامنة على حنو متزايدالفترة، إىل حدوث أزما
تكلّم آخر إىل أن البلدان النامية حتصل أصالً على العمالت األجنبيـة مـن              وأشار م   -١٦

وهذه املصادر ترتبط بالدور اهلام لتمويل الـسلع الرأمساليـة          . مصادر رمسية أو من صادراهتا    
إال أن إعـادة    . والطاقة والنقل وغري ذلك من أنواع مشاريع االستثمار يف االقتصاد احلقيقي          

منذ عقد السبعينات من القرن املاضي فصاعداً قد شهدت حتوُّل التمويل          تدوير إيرادات النفط    
فالوصول إىل التمويل اخلـاص كـان       . اخلاص إىل قوة متزايدة األمهية بالنسبة للبلدان النامية       

 رغـم وجـود   -متاحاً بسهولة وال ينطوي على القيود والشروط املرتبطة باملساعدة الرمسية   
ية إخضاع القروض لقوانني دول أجنبية بدالً من قانون البلـد           قيود هامة أخرى تشمل إمكان    

 واملشاكل اليت ُيثريها مبدأ املوافقة باإلمجاع على تعديل الـشروط املاليـة الرئيـسية               ،املَدين
وقد أدى االرتفاع الشديد يف أسعار الفائدة يف البلدان املتقدمة يف عقد الثمانينات             . للقروض

عقـد  "أزمة مالية يف البلدان النامية، مما أفضى إىل ما يـسمى            من القرن املاضي إىل حدوث      
وعلـى مـدى    . يف البلدان النامية وإىل حالة كساد يف االقتصادات املتقدمة        " التنمية املفقود 

العقود اخلمسة املاضية، ُسجِّل العديد من دورات االنتعاش والكساد املماثلة، ولكنه يبدو أنه             
وي عليه جتارب املاضي ومفاده أن التمويل األجنيب قد فـضَّل    ستفد من الدرس الذي تنط    مل يُ 

وقـد أظهـرت    . األصول على االستثمار يف القطاع اإلنتاجي     " فُقاعات"االستهالك التريف و  
التجربة أن البلدان اليت استطاعت أن متّول منوها االقتصادي متويالً ذاتياً قد َنَمت مبعدل أسرع           

  .إىل التمويل األجنيبمن منو تلك البلدان اليت جلأت 
وأشار املتحدث إىل أن طابع التكامل والترابط الذي يتسم بـه االقتـصاد العـاملي             -١٧

 بل  -هو أمر ال يعين املَدين وحده       " أزمة دين "ينعكس أيضاً يف تزايد االعتراف بأن حدوث        
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دهتا فترة الثمانينات   فلو أن البلدان املعنية بأزمة الديون السيادية اليت شه        . إنه يعين الدائن أيضاً   
من القرن املاضي مل حتاول سداد ديوهنا، لكانت قد قوَّضت النظام املايل، مبـا يف ذلـك يف                  

وتوجد كذلك أوجه ترابط    . االقتصادات املتقدمة اليت كانت مقراً للمصارف الدولية الدائنة       
ات البلدان   حيث اسُتخِدَمت القروض اليت حصلت عليها حكوم       ،بني القطاعني العام واخلاص   

. صارف الدوليـة اخلاصـة   نة يف إطار برامج اإلنقاذ من أجل سداد الديون املستحقة للم          يدامل
 من تأثريات ومصاحل القطاعني العام واخلاص يعين ضرورة وجود اهتمـام عـام              وهذا املزيج 

عاملي باملراقبة الدقيقة لعمليات املصارف الدولية الكربى، وقد يكون ذلك مبوجب معاهـدة             
 للدائنني أن يعترفوا أيضاً مبسؤولياهتم املشتركة عـن اإلفـراط يف َمـنح               ينبغي كما. ليةدو

  .القروض، وهو ما ينبغي أن تعترف به أيضاً املؤسسات التنظيمية املسؤولة عن مراقبة النظام
وأشار متحدثان إىل أن قضايا الديون اليت تواجهها أوروبا حالياً تنطوي على جوانب   -١٨

. ضايا الديون اليت واجهتها البلدان النامية يف املاضي، منذ حترير حساب رأس املال            مشاهبة لق 
. كما أن القطاع العام يتحمَّل اآلن، كما حتمَّل آنذاك، املسؤولية عن ديون القطاع اخلـاص              

وهذا أمر مثري للقلق ألن ديون القطاع اخلاص كبرية جداً يف العديد من البلـدان املتقدمـة،                 
 إضافية سيؤدي إىل إعاقة االنتعاش؛ ومع ذلك، فإن النقـاش           من قروض ل عليه   سُيحَص وما

وما يزيد من حدة هذه املـشكلة اإلفـراط يف          . الدائر ُيركِّز بدالً من ذلك على الَدين العام       
  .التقشُّف وتأثريه على العمالة

ايل والحظ املتحدثان كذلك أن اجتاهات العقد املاضي على صعيد حترير احلساب امل             -١٩
قد بلَغت حداً بعيداً حبيث أصبحت املصارف املركزية ُمطَالبة ال مبراقبة حالـة االسـتقرار               

. النقدي فحسب بل االستقرار املايل أيضاً وذلك بسبب النمو غري التناسيب لقطاع التمويـل             
من أجل َدعم َخلق فـرص العمـل        ومثة حاجة لضمان توجيه التمويل حنو القطاع احلقيقي         

 تطبيق الضوابط الرأمسالية ميكن أن تكفَل إمكانيـة          إىل دةالعوولذلك فإن   . الكاملةمالة  والع
ومما يستتبعه ذلك أنـه ينبغـي       . انتهاج سياسة نقدية وائتمانية لتحقيق منو اقتصادي ُمستدام       

للحكومات أن تضع سياسات من شأهنا أن تساعد يف متويل التنمية متويالً أكرب من خـالل                
وساق أحد املتكلمني أمثلة ُتبّين الكيفية اليت تستخدم هبـا         . لية وليس الدولية  السوق املالية احمل  

األرجنتني سياسات تشجِّع املصارف على االستثمار يف قطاعـات االقتـصاد اإلنتاجيـة،             
سيما تلك القطاعات اليت َتدَعم خلق فرص العمل والِعمالة الكاملـة، أو التحـوُّل إىل                وال

ووافق أحد املتكلمني علـى أن  . دالً من األنشطة القائمة على املضاربة  التكنولوجيا اخلضراء ب  
السياسات النقدية التوسعية ضرورية يف السياق احلايل، ولكن احلكومات حتتـاج أيـضاً إىل              

وتساءل أحد املندوبني عن التـوازن      . التركيز على إنفاق األموال بقدر التركيز على توليدها       
الـيت جتتـذب    " البيئة التمكينيـة  "املركزية بدور أقوى ونوع     الالزم بني اضطالع املصارف     

ورداً على هذا السؤال، أكد املتحدثون البحوث اليت أجراها صندوق النقد الدويل            . االستثمار
مؤخراً واليت خلُصت إىل أن ضوابط رأس املال ال تشكل عائقاً أمام االستثمارات الـسليمة؛               
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ديدة على بلدان تطبق ضوابط على رأس املال وتتوفر         التجربة تدل على وجود أمثلة ع     بل إن   
  .د إليها تدفقات كبرية من االستثمار األجنيب املباشررفيها بيئة اقتصادية مزدهرة وت

وركَّز أحد املتحدثني على دور الرينميب كعملة دولية، فوصف كيف توسَّـع هـذا         -٢٠
احلاجة لتلبية أسباب أخرى، ومجلة يف الدور بصورة تدرجيية كرّد فعل على األزمة االقتصادية        

إىل حتقيق استقرار املدفوعات ذات الصلة بالتجارة، ولكن كتدبري استراتيجي أيـضاً حيـث       
النمو العايل  معدل  وباإلشارة إىل   . تسعى الصني إىل حتسني مركزها يف النظام النقدي الدويل        
ى التعامل مع األمهية العاملية املتزايدة      املتوقَّع للناتج احمللي اإلمجايل للصني، تركَّزت املناقشة عل       
ومن اآلثار احملتملة لذلك أن مـن       . للرينميب كعملة بديلة لدوالر الواليات املتحدة أو اليورو       

شأن تزايد التنافس بني العمالت أن ُيجرب صانعي السياسات على النظر، على حنـو أكثـر                
تخفيـف  الراض احمللية، مثل سياسة      لألغ ية الضرور  للسياسات صراحةً، يف األثر غري املباشر    

وتساءل أحد املندوبني عما إذا كان ينبغي للبلدان النامية أن ُتراكم املزيد من املبـالغ    . الكمي
يل ورداً على ذلك، شدَّد أحد املتحدثني على أن الصني ال تدعم صـراحةً تـدو              . بالرينميب

املية، ولكنها ستظل ُتعطـي      يف املستقبل كعملة احتياط ع     الرينميب، خصوصاً من حيث دوره    
  .األولية للنمو احمللي

املؤشرات اإلحصائية لقياس تـأثري الـصدمات التجاريـة اخلارجيـة علـى               -دال  
  االقتصادات احمللية

 بيانات إحصاءات األونكتاد ةعرض املتحدثون، خالل اجللسة الرابعة واألخرية، قاعد  -٢١
)UNCTADstat(     ًبـل خـرباء     مصممة الستخدامها مـن قِ     ، وهي قاعدة بيانات متاحة جمانا

 حيتاجون إىل إحصاءات ألغراض صـنع القـرارات         ناالقتصاد وغريهم من املستعملني الذي    
ث باستمرار بشأن املواضيع اليت تندرج      حدَّوهي تشمل سالسل بيانات تُ    . باالستناد إىل األدلة  

 ١٢٦ بلداً وإقليماً و   ٢٤١    ب مؤشراً تتعلق    ١٥١يف نطاق والية األونكتاد وتضم ما يزيد عن         
 وتعتمد قاعدة بيانات إحصاءات األونكتـاد     .  سنة على األقل   ٣٠جتمعاً للبلدان على مدى     

وهي تتضمن سالسل بيانات سنوية .  على قواعد مشتركة لتيسري مجع البيانات ومقارنتها     هذه
لـي  مصفوفات جتارة السلع حبسب الشريك واملنتج، والتجارة يف اخلدمات، والنـاتج احمل           (

شتق منـها جمموعـة      السنوات ميكن أن تُ    متعددةوسالسل بيانات   ) اإلمجايل، وما إىل ذلك   
  .متنوعة من املؤشرات

عرب عن قلق من أن اإلحصاءات السنوية ال تكفي لرصد ما حيدث يف عـامل               وقد أُ   -٢٢
ة ومثة حاج . اقتصادي سريع التغري وللمساعدة يف بناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية          

اآلن أكثر من أي وقت مضى إىل بيانات شهرية وفصلية متسقة تتاح يف الوقت املناسب من                
ويف هذا  . أجل رصد حالة اقتصاد بلد ما والتعرف على مدى الترابط املتزايد بني االقتصادات            

الصدد، يعمل األونكتاد وغريه من املنظمات الدولية معاً ملواجهة هـذا التحـدي بتـوفري               
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أن تساعد يف قياس مدى تأثري الصدمات اخلارجية على االقتصادات احملليـة،            مؤشرات ميكن   
االنفتـاح  مـدى   ، و املعّدليف ذلك املؤشرات املتعلقة بامليزان التجاري، وامليزان التجاري          مبا

ة الشرائية للصادرات، واملؤشرات اخلاصة بتركز      والتجاري، ومعدالت التبادل التجاري، والق    
  .، ومؤشرات ختصص جتارة السلع وترابطهاوتنويع جتارة السلع

والتعاون مستمر بني الوكاالت الدولية، مبا يف ذلك التعاون بني األونكتاد ومنظمـة               -٢٣
. التجارة العاملية، بشأن املؤشرات القصرية األجل الستخدام املوارد املتاحة على أفضل وجـه            

تائج البحـوث املعروضـة يف      وعالوة على ذلك، ميكن توخي أن تدمج يف قاعدة البيانات ن          
، مثل مسامهة خمتلف فئات املنتجات يف التغريات يف         تقرير التجارة والتنمية  خمتلف إصدارات   

ويعتزم األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية العمل معاً على توسـيع          . معدالت التبادل التجاري  
لتوصيف ظام املتناسق    على أساس الن   ،مصفوفة التجارة الدولية لتشمل منتجات أكثر تفصيالً      

وسيشارك األونكتاد أيـضاً يف     ). ١٩٨٠منذ عام   (وسالسل زمنية أطول    السلع وترميزها،   
 املعنية بالتدويل إلعداد ورقة مفاهيم بـشأن التجـارة يف القيمـة     "جمموعة أصدقاء الرئيس  "

  .املضافة
 بناء القدرة   وأوضح املتحدثون أيضاً الكيفية اليت ميكن هبا لإلحصاءات أن تساعد يف            -٢٤

من جمموع  ففي العقود الثالثة األخرية، زادت حصة الصني        . على حتمل الصدمات اخلارجية   
، ٢٠١١ يف املائـة يف عـام        ١١,٣ إىل   ١٩٨٠ يف املائة يف عـام       ٢الصادرات العاملية من    
وعن طريق تزويد العامل    .  يف املائة  ٨,٤ إىل   ١,٨ الواردات من     جمموع وارتفعت حصتها من  

ت منخفضة الكلفة، أحدثت الصني تغريات يف األسعار العاملية، وخفـضت أسـعار             مبنتجا
تغريات يف معدالت التبادل التجاري جلميع      أحدثت  مزايا نسبية و  حققت  املنتجات الصناعية و  

فيما يتعلق  ) ٨و ٦ -النظام املتناسق   (دراسة استندت إىل بيانات مصنفة      وقد أثبتت   . البلدان
ـ بنتجات التنافسية للصني أن أسعار املنتجات الصينية تسجل منواً أ          منتج من امل   ٣٠٠بأهم    أط

من منو أسعار منتجات البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املرتفعة الدخل وأن الـصني قـد               
وأظهرت الدراسة أن املنتجـات     . مارست ضغطاً على أسعار سلع البلدان املتوسطة الدخل       

وق الواليات املتحدة األمريكية منها يف سوق االحتـاد         الصينية أكثر قدرة على املنافسة يف س      
وخيتلف تأثري صادرات الصني املتدنية األسعار على البلـدان حبـسب اخـتالف             . األورويب

، حيث يكـون التـأثري األشـد علـى          )منخفض أو متوسط أو مرتفع    (مستويات دخلها   
لـصني املنخفـضة    وعالوة على ذلك، فإن تأثري صـادرات ا       . االقتصادات املتوسطة الدخل  

وتبعاً ملا إذا كان مستوى التكنولوجيـا       (األسعار يتفاوت حبسب القطاعات وعلى مر الزمن        
، وهذا التأثري هو حالياً على أشده يف قطاع املنتجات القائمـة            )متدنياً أو متوسطاً أو مرتفعاً    

ال من خالل توفر    وال ميكن قياس هذا التأثري إ     . ة املتوسطة يف استخدام التكنولوجيا    فاثعلى الك 
  .بيانات مصنفة بدرجة عالية
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وبالتايل جيب إيالء اهتمام قوي إلحصاءات التجارة ألن هذه ميكن أن تـساعد يف                -٢٥
حتسني فهم قنوات وأحجام الصدمات، وحتديد املزايا النسبية، وتقيـيم مـدى حـساسية              

  .حة يف السوق العامليةاالقتصادات للصدمات اخلارجية وقدرهتا على االستفادة من الفرص املتا
 للمناقشة، عرض املتحدثون نظام املعلومات عن السوق الزراعيـة الـذي            ومتابعةً  -٢٦

والغرض من نظام   .  مبادرة صادرة عن جمموعة العشرين     يف أعقاب اسُتحدث قبل عام ونصف     
املعلومات هذا هو زيادة شفافية سوق املنتجات الغذائية واحلد من احتماالت تقلب أسـعار              

خمزوناهتـا  نظام على إنتاج احملاصيل الرئيسية األربعة واسـتخدامها و        هذا ال ويركز  . ألغذيةا
وباإلضافة إىل جمموعـة    . القمح والذرة واألرز وفول الصويا    :  وهذه احملاصيل هي   .جتارهتاو

العشرين، تشمل قائمة املشاركني يف املشروع كالً من مصر وكازاخستان ونيجرييا والفلبني            
الرئيـسيني يف الـسوق    " الالعبني"وتايلند وأوكرانيا وفييت نام، مبا يعين اجلمع بني         وإسبانيا  

  . يف املائة من اإلنتاج العاملي من احملاصيل املذكورة٩٠العاملية الذين ينتجون ما يزيد عن 
استجابة حلالة التقلـب الـشديد يف   عن السوق الزراعية  وقد أنشئ نظام املعلومات       -٢٧

وهناك عدة عوامل تسببت    . ي لوحظ يف السنوات األربع األخرية     ذ الغذائية ال  أسعار املنتجات 
يف تقلبات األسعار هذه، مبا يف ذلك السياسات املنتهجة من قبل حكومات البلدان املنتجـة               

وبالتايل ال توجـد    . البلدان حالياً مبخزونات أقل من احملاصيل     حتتفظ  و. للمحاصيل الرئيسية 
. ويتسم الناتج مبزيد من التقلـب     . ة للمساعدة يف حالة حدوث أزمة     خمزونات احتياطية فعلي  

كما أن البلدان تواجه تدابري جتارية تقييدية خمتلفة كما تواجه املزيد من التحديات املتـصلة               
، خـصوصاً   "اخلارجيـة "وعالوة على ذلك، فإن هناك روابط أقوى باألسواق         . بتغري املناخ 

 السوق الزراعية يف مساعدة     عنويتمثل دور نظام املعلومات     . أسواق الطاقة واألسواق املالية   
 يف بناء القدرة على حتمل هذه الصدمات وغريها         ،مجيع البلدان، وليس البلدان املشاركة فقط     

  .من الصدمات اخلارجية اليت تؤثر يف أسواق احملاصيل الرئيسية
ة مـشتركة لعـشر     بل أمان السوق الزراعية بدعم من قِ    عن  وحيظى نظام املعلومات      -٢٨

 وتتمثل العناصر الرئيسية لعملها يف مجع البيانات وحتليلها         ،منظمات دولية، مبا فيها األونكتاد    
من أجل توفري معلومات موثوقة قصرية األجل فيما يتعلق بأوضاع العرض والطلب وتطورها             

 نظام املعلومات   عىنوباإلضافة إىل ذلك، يُ   . احملتمل فيما خيص السلع األربع املشمولة بالربنامج      
. تنمية القدرات يف البلدان املشاركة عندما حتتاج إىل حتسني نظامها اخلاص جبمع البيانـات             ب

ومثة ركن آخر من أركان نظام املعلومات يتمثل يف تشجيع احلوار السياسايت الفعال حبيـث               
لى تقلب طريقة منسقة من أجل التقاط اإلشارات اليت تدل عبيتسىن اعتماد أنسب السياسات 

ويقـدم  . األسعار ومواجهة هذه التقلبات ودرء خطر حدوث أزمات غذاء عاملية أو إقليمية           
نظام املعلومات تنبؤات وحتليالت شهرية تتاح جماناً لصاحل مجيع البلدان، مبا فيهـا البلـدان               
األشد عرضة للتأثر، ألن اهلدف من النظام هو زيادة الشفافية وتعزيز االستقرار يف أسـواق               

 ،كون أمراً مرغوباً فيه   ي العضوية يف نظام املعلومات قد ال        توسيع نطاق إال أن   . الغذاء العاملية 
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 تقاسم الفوائد اليت حيققها على نطاق عاملي، ولكن الربنامج ينبغي أن حيافظ علـى               ي جير إذ
  .مستوى من املشاركة تسهل إدارته

ملصارف املركزيـة واملكاتـب   ات التعاون بني ايواستفسر بعض املندوبني عن إمكان   -٢٩
واتفق املتحدثون واملندوبون على أن حسن توقيت وتوافر البيانات الدقيقة مهـا            . اإلحصائية

أمران بالغا األمهية بالنسبة العتماد سياسات مناسبة، ودعوا إىل مزيد من التعاون فيما بـني               
 ومت التشديد على أمهيـة      .املنظمات الدولية واملصارف املركزية الوطنية واملكاتب اإلحصائية      

 ليس من السهل    هتباع املعايري املتفق عليها دولياً يف إنتاج اإلحصاءات، كما مت االعتراف بأن           ا
على البلدان، نظراً الحتياجاهتا احملددة وما ينطوي عليه األمر من تكاليف، أن تنـتج مجيـع                

ـ ي شأن   ذ حتليل   إال أنه ال ميكن إجراء أي     . اإلحصاءات املفصلة يف الوقت املناسب     دات ّدحمل
ويف سياق عامل يسري على طريق العوملة، جيب        . التجارة إال إذا توفرت بيانات جتارية مفصلة      

أن تشمل هذه التفاصيل الشركات عرب الوطنية، والتجارة فيما بني الشركات املنتسبة، مـع              
بلد يف سالسل القيمـة     توفري بيانات بشأن املستفيدين النهائيني والقيمة املضافة احلقيقية لكل          

  .العاملية

  املسائل التنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
انتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية، أعضاء املكتب             -٣٠

  :همؤالتالية أمسا
  )ترينيداد وتوباغو(السيد جون كريسوستوم ساندي   :الرئيس

  )رومانيا(السيد فلورين تودوري   : املقرر-نائب الرئيس 

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
أقر اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية، جدول األعمـال              -٣١

وبذلك فقد كان جدول األعمـال      ). TD/B/C.I/MEM.5/1الوارد يف الوثيقة    (املؤقت للدورة   
  :كما يلي
  املكتبانتخاب أعضاء   -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
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يف أثرهـا   من  تخفيف  البناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية و      آفاق    -٣  
  التجارة والتنمية

  .اعتماد تقرير االجتماع  -٤  

  نتيجة الدورة  -جيم  
اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة يـوم                -٣٢
  .، على أن يتوىل الرئيس إعداد موجز للمناقشات٢٠١٣أبريل / نيسان١٧ربعاء، األ

  اعتماد التقرير  -دال  
يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، أذن اجتماع اخلـرباء املتعـدد الـسنوات لنائـب                 -٣٣

 املقرر بأن يقوم، حتت إشراف الرئيس، بوضع التقرير يف صيغته النهائية بعد اختتام              - الرئيس
  .الجتماعا
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  رفقامل

  *احلضور    
  :حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

  إثيوبيا
  أذربيجان
  إكوادور

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا

  أوزبكستان
  ) اإلسالمية- مجهورية(إيران 
  آيرلندا

  باراغواي
  باكستان
  الربازيل

  بنن
  وسبوركينا فا

  بولندا
  بريو

  بيالروس
  يداد وتوباغوترين

  اجلمهورية الدومينيكية
  اجلمهورية العربية السورية

مجهورية الكونغو الدميقراطية 
  جنوب أفريقيا

  رومانيا
  السنغال
  سوازيلند
  السودان
  سورينام
  الصني
  فانواتو

  فييت نام
  كازاخستان

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية

  نيبال

  :ة املراقب التايلوحضر الدور  -٢
  الكرسي الرسويل  

__________ 

ولالطــالع علــى قائمــة املــشاركني، انظــر . تتــضمن قائمــة احلــضور املــشاركني املــسجلني  *  
TD/B/C.I/MEM.5/INF.1. 
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  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة  -٣
  االحتاد األورويب  
  منظمة التعاون اإلسالمي  
  مركز اجلنوب  

  :ظمات ذات الصلة ممثلة يف الدورةوكانت الوكاالت املتخصصة التالية واملن  -٤
  عةمنظمة األمم املتحدة لألغذية والزرا  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة  -٥
  مجعية وحدة وثقة املستهلكني الدولية  
  .)Village Suisse ONG(منظمة القرية السويسرية   

        


