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  موجز الرئيسة -أوالً
 الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل والتعاون         الثانيةُعقدت الدورة     -١

لألحكام  وفقاً   ،٢٠١٤مايو  / أيار ٢٠ و ١٩يومي  يف امليدان االقتصادي يف قصر األمم جبنيف        
    ة واخلمـسني املعقـودة يف  بعارة والتنمية يف دورته التنفيذية الـسا جملس التج اليت اتفق عليها    

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٢٨-٢٦الفترة 

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
 أن األهـداف    ، يف مالحظاته االفتتاحيـة، علـى      نائب األمني العام لألونكتاد   شدد    -٢

العمـل  اق واسع يف صلب     احلد من الفقر على نط    مسألة  اإلمنائية لأللفية قد جنحت يف وضع       
وتـدعو   .غري أن مستوى اإلجناز خيتلف باختالف األهداف والبلدان       . الدويل يف جمال التنمية   

غـري أن   ،  ١يف إطار اهلـدف     مربر، وخباصة فيما يتعلق باحلد من الفقر         إىل تفاؤل  البيانات
بتدائي والقضاء  التعليم اال عميم  تالتوقعات ال تبشر بذلك التفاؤل يف كثري من األهداف، مثل           

جديرين باالهتمام مها الصياغة احملددة      إىل جمالني    االنتباهنائب األمني العام    ووجه  . على اجلوع 
مل ُتربز صياغة األهداف يف املطلق على        ،أوالًف .لألهداف واالستراتيجيات املعتمدة لتحقيقها   

ات بني القطاعني اخلاص    ظلت الشراك  وثانياً،. املستوى القطري تفاوت النتائج داخل البلدان     
األداة املؤسسية املفضلة يف كثري من األحيان للـسري          مثانينات القرن املاضي،  منذ هناية   والعام،  

آتت  هذه الشراكات ومع ذلك، ليست هناك أدلة قاطعة على أن         . قدماً يف الربامج االجتماعية   
  .هاوحتسني نوعيتتكلفة اخلدمات االجتماعية خفض من حيث مكاسب حقيقية 

اتسمت الفترة اليت انقضت منذ صدور إعالن األلفية بتزايد أمهية التعاون اإلمنـائي             و  -٣
. أوجه التفاعل بني بلدان اجلنوب أمهية خاصة يف هذا الـسياق           ويكتسي تسارع منو   ،الدويل
دوراً متزايد األمهية كمصدر لتقـدمي املعونـة        بالفعل  أخذت االقتصادات الناشئة تؤدِّي     فقد  
ورغم هذا النمو وهذا التنويع،     .  املوارد املالية من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية        وتوفري
تلـك  لتمويـل الـالزم ل  ا  من املوارد املتاحة أدىن بكثري من االحتياجات املتوقعة       موعكان جم 
وأكد نائب األمني العام أن سد هذه الفجوة املالية أمر حاسم األمهية، وال سيما يف               . األهداف

          ضوء املناقشات اجلارية اليت من شأهنا أن تساعد يف حتديد خطة التنمية الدوليـة ملـا بعـد                 
  .٢٠١٥عام 
هامة ساحنة ملناقشة فرصة يتيح اجتماع اخلرباء إىل أن ، أشار نائب األمني العام    وأخرياً  -٤
ا جـزءً عتبار االجتماع   اوذكر أنه ينبغي    .  باألهداف اإلمنائية لأللفية   صلةرئيسية املت القضايا  ال

 على نطاق منظومة األمم املتحدة    ما جيري    يف   سهاماألونكتاد لإل اليت يبذهلا   هود  اجلمن  أساسياً  
هذه اجلهود  هتدف  و. ٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام      صياغة خطة  أن تساعد يف     من مناقشة ميكن  
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ناميـة بالوسـائل    من أجل تزويد البلدان ال    صلب تلك اخلطة،    وضع التجارة والتنمية يف     إىل  
  .الالزمة لتحقيق أهدافها اإلمنائية

 بعـض األهـداف اإلمنائيـة       يفحرز  ذي أُ  االجتماع بالتقدم الكبري ال    ةرئيسوأقرت    -٥
 تسبقيت  اصة يف الفترة ال   خباجملتمع الدويل لتحقيق األهداف، و    اليت كرسها   اجلهود  ب و ،لأللفية

، أثرت لألسف تأثرياً شديداً يف معدل اإلجنـاز        األزمة قد    الحظت أن و. ألزمة املالية العاملية  ا
 االقتـصادات   البلـدان ذات  أفضل منيف وجههارغم أن العديد من البلدان النامية قد صمد    

لذلك ال يزال هناك عمل كثري ينبغي القيام به يف جماالت اجتماعيـة واقتـصادية               و. املتقدمة
حقق إال بتضافر جهود اجملتمع الدويل      ال ميكن أن تت   نتائج  ال أن   ة الرئيس توأكدرئيسية شىت،   

ة الرئيـس شددت  ،  أخرياًو. على املستوى املتعدد األطراف وعلى الصعيدين اإلقليمي والثنائي       
 ينبغي أن يظل أولوية،     ٢٠١٥ حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول عام         النجاح يف   أن على

  .٢٠١٥ا بعد عام ئية مليف اجلهود اإلمنا مباشرة وال سيما أن هذه األهداف ستسهم

تقييم مسامهة األشكال الفعالة من التعاون يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة              -باء  
    وتطّورها يف جمال التجارة والتنمية

  ) من جدول األعمال٣البند (

  األهداف اإلمنائية لأللفية والشراكات الدولية من أجل التنمية    
التعاون الدويل يف إحراز    الذي أداه   دور  ال، ناقش اخلرباء     األوىل ة غري الرمسي  يف اجللسة   -٦

ملـا  خطة التنمية    لتصميم   خلصة أهم الدروس املست   أبرزوا و ، األهداف اإلمنائية لأللفية   يفتقدم  
أن يف األونكتـاد علـى      وشدد مدير شعبة العوملة واستراتيجيات التنميـة        . ٢٠١٥بعد عام   
. واجهة التحديات النظُمية احلالية اليت تعترض التنميـة     مل التقليدية املعهودة ال تكفي    السياسات

متاماً يف إطار قائم على األهداف ثالثي الركائز، مفيداً بـأن اخلطـة             ودعا إىل إعادة التفكري     
 اإلمنائية اجلديدة ينبغي أن تكون عاملية النطاق وقادرة على إحداث التغيري من أجـل بلـوغ               

 متكاملـة أن تكـون    العمل يف االقتصادات النامية، و    فرص  استدامة التحول اهليكلي وخلق     
وبغية تنفيـذ   . وقادرة على مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية واملناخية يف آن واحد         

يكون فيه التعاون بني بلـدان اجلنـوب         -هذه اخلطة، ال بد من اتباع هنج متعدد األطراف          
ية إتاحة حيز للحكومـات الوطنيـة        فضالً عن االعتراف بأمه    -عنصراً ضمن عناصر أخرى     

  .لوضع سياساهتا
ناقـشة  امل،  اخلارجيـة املدير التنفيذي ملعهد التنمية     وهو  املتحدث الرئيسي،   وواصل    -٧
. ٢٠١٥ملـا بعـد عـام       خلطة التنمية   إلجنازات املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية و     ل نقديةال

 إىل أن    األهـداف املختلفـة، مـشرياً      يفتقدم حىت اآلن    يف البداية ما أُحرز من      واستعرض  
تتعلق هبدف احلد من الفقر، الذي تقلص بوترية مدهشة يف الـسنوات       النجاحات اليت حتققت  
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 يف أفريقيا جنوب الصحراء،     اخلمس والعشرين املاضية، وهدف االلتحاق باملدارس، وال سيما       
األهداف األخـرى    يف أن األداء     على شددغري أنه   . هدف خفض معدالت وفيات األطفال    و

يثري بعض الشك يف أوجه      داخل البلدان    التفاوت املتزايد   أن األهم من ذلك  و. كان أقل إهباراً  
 ذلكزد على . االقتصادات الناميةالتحسن الفعلي يف أحوال أفقر الفئات السكانية يف كثري من   

ات مل ُتحدث حتـوالً   أن التقدم احملرز حىت اآلن هش، ألن عملية النمو اليت تقوم عليها اإلجناز            
معدالت هيكلياً ومل ختلق فرص عمل، كما مل تصل بلدان كثرية إىل ما كانت تصبو إليه من                 

  .واالدخارتكوين رأس املال 
علـى  ف. مسامهة التعاون الدويل يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة        وحلل املتحدث     -٨

ساعدة اإلمنائية الرمسية وختفيف عبء      على امل  ركز أساساً يسبيل املثال، رغم أن إطار األهداف       
ما زالت البلدان املتقدمة بعيدة عن الوفاء مبا اتفقت عليه من ختصيص            الديون للحد من الفقر،     

وقد اشتد األثر السليب هلـذه      .  يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل لتلك املساعدة        ٠,٧نسبة  
ل على صعيد االقتصاد الكلي، الـذي ازداد    الفجوة املالية من جراء نقص التعاون الدويل الفعا       

  .بعد األزمة االقتصادية العامليةتراجعاً 
وال يقل عن ذلك ضرراً عجز اجملتمع الدويل عن مواجهة التحديات املناخية، فـضالً               -٩

وقد ُعزي ذلك خطأً إىل . عن غياب أي التزام جاد بقضايا التنمية يف جولة مفاوضات الدوحة     
تعدد األطراف، وذهب البعض إىل أن االتفاقات التفضيلية، مثـل اتفـاق            طابع املفاوضات امل  

التجارة عرب احمليط اهلادئ، والشراكة التجارية بني الواليات املتحـدة األمريكيـة واالحتـاد              
غـري  . األورويب، ميكن أن تكون بديالً صاحلاً عن اندماج االقتصاد العاملي على حنو تصاعدي            

ائية ال تتسىن دون نظام متعدد األطراف وقائم على القواعـد، ومل            أن مواجهة التحديات اإلمن   
يكن الطابع املتعدد األطراف للنظام هو املعضلة خالل مفاوضات جولة الدوحة، بـل عـدم               

. التنميـة  التزام البلدان الكربى ذات االقتصادات املتقدمة التزاماً سياسياً قوياً ومواتياً حيـال           
ياكـل  األخرى، مثل التكنولوجيـا واهل    التنمية  ن مكونات   عرة  وأكد املتحدث أن عزل التجا    

  .زيد من تباعد االقتصادات بدالً من تقارهبايميكن أن ، األساسية
بعض الدروس اهلامة اليت جيب أخذها يف االعتبار من أجـل           أبرز املتحدث   ،  وأخرياً  -١٠

جانـب قـضايا املنـاخ      فإىل  . ٢٠١٥ ملا بعد عام     خطة التنمية حتديد األولويات املناسبة يف     
والتمويل والتجارة، أشار إىل أن مكافحة عدم املساواة ينبغي أن تكون حجـر الزاويـة يف                

أال ُيكتفـى   وينبغـي  .جمموعة األهداف اجلديدة، ضماناً لنمو مستدام وتوزيع أعدل ملكاسبه      
علقة بتوزيع  بإثارة هذه املسألة كمجرد مبدأ عام، بل ينبغي النص عليها صراحة يف الغايات املت             

. الدخل، ويف املتغريات األخرى املرتبطة بتوليد الدخل، مثل اإلجنازات احملرزة يف جمال التعليم            
التقليدية للتوزيع الالحـق بتـدابري      قترن التدابري   تينبغي أن   ومن مث، ففيما يتعلق بالسياسات،      

 علـى التعلـيم     التوزيع السابق املصممة من أجل تعزيز مزيد من املساواة يف فرص احلصول           
غري أن املتحدث الحظ أن االقتصار على وضع أهداف طموحة ال يكفي لبلـوغ              . والصحة
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وينبغـي أن تقتـرن   . عامة تقدم حقيقي ومستدام، وال سيما عندما يتعلق األمر بإنتاج ا سلع       
األهداف بآلية فعالة للتعاون الدويل قائمة على الشمولية وتعدد األطراف، وهو ما يعـين يف               

  .اقع تكييف هيكل التعاون الدويل مع متطلبات القرن احلادي والعشرينالو

  تعبئة املوارد املالية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
تناولت اجللسة غري الرمسية الثانية كيفية تشكيل خمتلف مصادر التمويل مـن أجـل                -١١

ت اهلائلة من التمويـل خلطـة        وُسلط الضوء على االحتياجا    .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
ـ      ديدة  اجلتمويل  ال، وناقش اخلرباء مصادر     ٢٠١٥ملا بعد عام    التنمية    سدالـيت ميكـن أن ت

ورغم أمهية حجم التمويل من القطاع اخلاص، فهو ليس بديالً عن           . يف هذا الصدد  الفجوات  
افياً لتوفري التمويل   التمويل من القطاع العام، ولن تبلغ مصادر التمويل املبتكرة حجماً كبرياً ك           

املـوارد  فال بد إذاً من العمل على إجراء إصالحات ُنظمية وتعبئـة            . الالزم للتنمية املستدامة  
  .احمللية
 ذهبالتمويل،  يف  سد الفجوات   على  ساعدة  املوفيما يتعلق بدور التمويل اخلاص يف         -١٢

غري أن كثرياً   . خلياً وخارجياً اخلرباء املتحاورون إىل أن باإلمكان تعبئة مصادر التمويل تلك دا         
من البلدان النامية تفتقر إىل قاعدة مؤسسية داخلية للمستثمرين، وما تلقته من متويل خاص يف               

اتسم هـذا   ومع ذلك،   . اآلونة األخرية أتيح هلا من جهات خارجية أساساً بإصدار السندات         
 ملشاريع اهلياكـل    -ائة   يف امل  ١ يقل عن    -املصدر التمويلي بالتقلب، وُخصص مبلغ حمدود       

وبغية تفادي التمويل القائم على املضاربة القصري األجل وتعزيز التمويل اخلـاص             .األساسية
الطويل األجل، أشار اخلرباء إىل أمهية تشجيع املستثمرين املؤسسيني الدوليني علـى متويـل              

ات يف حوافز السوق    تغيريحتقيق ذلك يتطلب     غري أن . مشاريع التنمية املستدامة الطويلة األجل    
  .املالية
لدعم األهـداف   واآلليات املالية    عامة عن خمتلف مصادر املوارد       نبذة اخلرباء   وتناول  -١٣

. الديون والتمويل املبتكر  عبء  اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائية الرمسية وختفيف          
 والضرائب علـى املعـامالت      بنيغترأسواق الكربون وسندات امل   التمويل املبتكر   ويشمل هذا   

 بعضها كان إجيابياً، كما هو احلال  أنين االجتاهات األخرية، مؤكدناقش اخلرباء أيضاًو. املالية
 إذ تراجع الدين العام، مثالً، كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل يف            - يف مؤشرات الدين الرئيسية   

الزيادة  البعض اآلخر كان سلبياً، مثل        غري أن  - ٢٠١٢-٢٠٠٠البلدان النامية، خالل الفترة     
                        جمموعـات خمتلفـة مـن البلـدان الناميـة خـالل            يفالـديون اخلارجيـة     يف  التدرجيية  

تزايد الدين اخلارجي القصري  خاص وجه للقلق بةثريمل اومن االجتاهات . ٢٠١٢-٢٠٠٥الفترة  
  .األجل وتزايد خدمة الدين

األخرية املرتبطة بالديون تغريات يف تركيبة الدين اخلارجي تتـسم          وتشمل التطورات     -١٤
وأشار اخلرباء إىل أن البلـدان      . القائم على السندات   باالنتقال من القروض املصرفية إىل الدين     
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وزادت  .املنخفضة الدخل بدأت تصل إىل أسواق رأس املال، خالفاً ملا كان معتاداً يف املاضي             
 من جانب البلدان  صدار سندات   إ القائمة على  اجلديدةالكبرية  على وجه اخلصوص القروض     

، اليت جتاوزت مرحلة نقطة اإلكمال،       الفقرية املثقلة بالديون   املشمولة باملبادرة املتعلقة بالبلدان   
علـى  بـادرة  قد شـارفت امل    و ؛مبيق وزامبيا ابوليفيا املتعددة القوميات وغانا وموز    مثل دولة   
 بلداً آخر   ٢٧ بلداً بالفعل من ضائقة املديونية، ويقترب        ١٥يعاين  ه،  ويف الوقت نفس  . االنتهاء

ستكون قد عـادت  الفقرية املثقلة بالديون    وتفيد التوقعات بأن معظم البلدان      . من هذا الوضع  
وأشار اخلرباء إىل أن بلدان الكارييب تشكل       . يف غضون عقد إىل مرحلة ما قبل انطالق املبادرة        

 املقترن بارتفاع النمو املنخفضنامية اهلشة بصفة خاصة، إذ وقعت يف فخ جمموعة من البلدان ال
هذه االجتاهات، أكد اخلرباء    إىل    ونظراً .يعاين عدد منها بالفعل من ضائقة املديونية      ، و املديونية

الوضـع لـيس كـذلك اآلن       ، ولكن    جداً عامل هام أزمة الديون   حلل  أن وجود آلية فعالة     
 اآللية منذ ظهـور مـشاكل الـديون يف          إىل إنشاء هذه   ودعيتاد  األونكما انفك   و. لألسف

  .جيري إنشاؤه حالياً لتصميم اآللية السبعينات من القرن املاضي، وأُشَري إىل أن فريقاً عامالً
بني رأس املال اخلاص واملساعدة اإلمنائيـة       املمكنة  صلة  الأثار بعض املندوبني مسألة     و  -١٥

ى أن هذه املساعدة ميكن أن تؤدي دوراً حتفيزياً هاماً يف زيادة            وشدد املتحاورون عل  الرمسية،  
  .االستثمار اخلاص من أجل التنمية

وأثار املشاركون مسائل أخرى منها حتديد عتبة ملستوى الدين الذي ميكن حتملـه،               -١٦
 رأشافيما يتعلق مبستويات الدين،     ف. وهتيئة بيئة مواتية تسمح باستمرار تدفق التمويل اخلارجي       

املتحاورون إىل عدم وجود قيمة واحدة، ألن مستوى الدين الذي ميكن حتمله يرتبط باهليكل              
فيما يتعلـق   و. االقتصادي وتوافر املوارد ومنو السكان ومستويات االدخار احمللي يف كل بلد          

حرية تنقـل    ال يعين    ذلكأن  املتحاورون  تهيئة بيئة مواتية جلذب التمويل اخلارجي، أوضح        ب
لتنظيم تدفقها داخلياً وخارجياً من شأنه أن يدعم         ألموال، بل إن فرض ضوابط عليها     رؤوس ا 

  .بيئة اقتصادية مستقرة وتنمية مستدامة
ومن التوصيات السياساتية املنبثقة عن العروض واملناقشات أن تتفادى احلكومـات             -١٧

من املهـم أيـضاً أن      الوطنية االقتراض املفرط وتقاوم إغراءات اخنفاض أسعار الفائدة، وأن          
ُتستعاد القدرة على مراقبة رؤوس األموال من أجل جتنب األزمات يف ميزان املدفوعات ومتديد    

هنـاك حاجـة إىل فـرض       وعالوة على ذلك،    . آجال استحقاق التدفقات اخلارجية الوافدة    
. الومس األ ؤومكافحة التهرب الضرييب وهروب ر    على  التعاون الدويل   تدرجية وإىل   ضرائب  

اقترح فقد  على املستوى الدويل،    أما  ،  اًتعزيز تعبئة املوارد حملي   من املهم   على الصعيد الوطين،    و
 يف املراكز املاليـة     يةتنظيمإجراءات   عن   اخلرباء إنشاء آلية فعالة وعادلة لتسوية الديون، فضالً       

  .رأس املال اخلاص اخلارجيتقلب يف احلد من وهو ما من شأنه أن يساعد الدولية، 
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  التجارة واألهداف اإلمنائية لأللفية    
ُبحثت يف اجللسة غري الرمسية الثالثة العالقة بني التجارة واألهداف اإلمنائية لأللفيـة،               -١٨

ونوقشت خالهلا بعض القضايا الرئيسية يف تسخري التجارة لتحقيـق التنميـة االقتـصادية               
 بشأن متتني الشراكات العاملية من    ٨دف  وتعزيز التجارة هو الغاية املتوخاة يف اهل      . واالجتماعية
مبدى ازدياد حجم صـادرات أقـل        ويقاس التقدم احملرز يف حتقيق هذا اهلدف      . أجل التنمية 

وقد اقترنت هذه الزيادة يف     . ١٩٩٥البلدان منواً والبلدان النامية حنو البلدان املتقدمة منذ عام          
  .وارتفاع الدخل الفرديالصادرات يف كثري من البلدان باخنفاض عدد الفقراء 

 يفمباشرة عن طريق التـأثري      بصورة   التجارة، سواءً تأثر الفقر ب  وناقش اخلرباء كيفية      -١٩
رفاه األسر، أو بصورة غري مباشرة بتعزيز القدرات اإلنتاجية وزيادة مستويات          األسعار احمللية و  

 أداة للحد من الفقر، مبا يف       غري أن البلدان تواجه حتديات كثرية يف حتويل التجارة إىل         . العمالة
ذلك إحداث تغريات هيكلية وجعل النمو شامالً للجميع بصرف النظر عن نوع اجلـنس أو               
املنطقة أو غري ذلك، فضالً عن جعله مستداماً وال سيما يف االقتصادات الضعيفة من الناحيـة                

ف التنمية املستدامة ملا بعد     وأشار اخلرباء إىل أن من املتوقع أن ُتدرج التجارة يف أهدا          . اهليكلية
 خلـق  و إدراجاً غري مباشر من خالل أهداف تشمل، يف مجلة أمور، النمو العادل     ٢٠١٥عام  

ملا بعـد   ينبغي أن هتدف خطة التنمية العاملية        ومع ذلك،    .مواتيةعاملية   بيئة   هتيئةفرص العمل و  
ومـن  .  البلد الواحد  ، بني البلدان وداخل   عدلبناء نظام جتاري عاملي أ    أيضاً إىل    ٢٠١٥عام  

  .املهم حتقيق التوافق والتقاطع بني خطط التجارة والتمويل والتنمية
دور التجارة يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، مع تركيز خـاص علـى             أيضاً  ونوقش    -٢٠

ـ   وقد ال يشمل تأثري التجارة    . لهندل التجريبية    اإلفرادية الةاحلدراسة   ال بـنفس   النساء والرج
القدر، إذ يستمر التفاوت بني اجلنسني يف فرص العمل والعودة إىل العمل واحلـصول علـى                

 والحظ اخلـرباء أن     .التكنولوجيا وغريها من املوارد وتوزيع الدخل داخل األسرة وخارجها        
 يقل كثرياً عن نسبتهن من عدد السكان، ويقل أكثر          يف اهلند معدل مشاركة النساء يف العمل      

. وال تزال هناك فجوة بني اجلنسني يف جمال حمو األمية، وكذلك يف العمالة            . قطاع الرمسي اليف  
ويبدو أن الفجوة بني اجلنسني فيما يتعلق باألجور بدأت تتراجع بتزايد مستويات حمو األميـة               

ومع ذلك، فحىت عندما تتساوى املؤهالت التعليمية، ما زالت املرأة حتصل           . يف صفوف النساء  
وأخـرياً، أدت   .  يف املائة فقط مما حيصل عليه الرجل       ٧٥ يف املائة و   ٧٠بة تتراوح بني    على نس 

          من تلك الفـرص للنـساء ال ميثـل         الصادرات إىل تزايد فرص العمل، غري أن ما هو متاح         
وكما َتبني من الدراسة، فإن أحد أهم التحديات أمام خطة          .  يف املائة من اجملموع    ٣٠سوى  
  .عاملية هو استفادة الرجال والنساء على السواء من مكاسب التجارةالتنمية ال

للتصدي للفقر واجلـوع،    " غري دقيقة أداة   "ية التجار اتسياسالأن  إىل   اخلرباء   أشارو  -٢١
تطوير نظام جتاري حىت وإن كانت آثـار         فمن املهم . ال ختلو من أمهية يف هذا الصدد       هاولكن

ت أقل البلدان منواً حنو أسواق البلدان املتقدمة من الرسوم           مثل إعفاء منتجا   -هذه السياسات   



TD/B/C.I/MEM.6/6 

9 GE.14-04106 

وُشدد على مسألة إتاحة حيز سياسايت للبلدان النامية        .  تبدو ضئيلة جداً   -ومن نظام احلصص    
األمـن  مكانة رئيسية ملسألة    الدوحة  وقد أعطت مفاوضات جولة     . فيما يتعلق باألمن الغذائي   

من االحتفاظ مبخزونات عامة    واملفاوضات املتعلقة ب  جارة  الغذائي من خالل اتفاقات تيسري الت     
  .ألمن الغذائيأجل ا
لتغري املنـاخ   هي يف الوقت ذاته سبب وضحية        أن الزراعة    وأشار اخلرباء كذلك إىل     -٢٢
قد كثفت من استخدام الزراعة لتوليد الطاقة، مما زاد ارتبـاط أسـعار     " الثورة اخلضراء "أن  و

ازدادت مسألة األمن الغذائي تعقيداً من جراء املفاضلة بني إنتاج الغذاء         و .الغذاء بأسعار الطاقة  
بشأن الزراعـة آثـار     ورمبا تكون التفاق منظمة التجارة العاملية       . حيائيالوقود األ واستخدام  

. اإلعانات الزراعيـة  غري ذلك من    ي و ائحيللوقود األ ألنه يتناول الدعم احمللي     ،  واسعة النطاق 
حقوق امللكية الفكرية واملعايري البيئية، من أجل تسهيل التحـول          يف مناقشة    وينبغي االستمرار 

. تقلب األسعارالذي قد يزيد من تغري املناخ، مناقشة مسألة حنو الزراعة املستدامة، مبا يف ذلك 
. لتعزيز األمن الغـذائي كافياً  ياً سياساتاًترك النظام التجاري احلايل حيز    يمن الناحية النظرية،    و
وضـع  اليت تواجهها البلدان النامية نقـص املـوارد املاليـة ل          شاكل  املفمن أهم   ع ذلك،   وم

يف جمايل الزراعة والتنمية املستدامتني، واآلثار السلبية غري املباشرة النامجـة           استراتيجيات بديلة   
عن اإلعانات املقدمة يف جمايل الزراعة والوقود األحيائي، وعدم الوصـول إىل التكنولوجيـا،              

  .االفتقار إىل حيز السياسات الالزم لتطوير القطاعات غري الزراعيةو
 البلـدان    أقل على دور التجارة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف        اخلرباء   وشدد  -٢٣
فقد أسهمت العوامل الداخلية واخلارجية يف النمو واألداء التجاري املدهـشني يف أقـل            . منواً

ق هذا النمو بفضل زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسيـة والتحـويالت           وأمكن حتقي . البلدان منواً 
واالستثمار األجنيب املباشر، باإلضافة إىل حترير التجارة واخلصخصة وسياسـات االقتـصاد            

غري أن هذا النمو ظل رهني السلع األساسية ومل يشمل اجلميع، مما أدى إىل              . الكلي احلصيفة 
وعالوة على  .  التحول اهليكلي، وتزايد وترية تراجع التصنيع      بطء وترية احلد من الفقر، وغياب     

          ذلك، مل يؤد هذا النمو إىل خلق فرص العمل، رغم سرعة منو القـوة العاملـة والـسكان،                 
واستنتج اخلرباء املتحاورون أن هذا النوع من النمو ليس مستداماً، وأنـه            . وال سيما الشباب  

رن بوفرة العمالة يكون تطوير القدرات اإلنتاجية جزءاً أساسـياً          ينبغي تعزيز منوذج للنمو املقت    
وال بد من اتباع هنج ثالثي األبعاد يهدف إىل حتسني اإلنتاجية يف الزراعـة واألنـشطة                . منه

وأخرياً، نوقشت سياسات االقتـصاد الكلـي، مبـا يف ذلـك            . القابلة وغري القابلة للتداول   
قدية، فضالً عن سياسات النمو الشامل الـذي يفـضي إىل           السياسات املالية واالئتمانية والن   

وأكد اخلرباء من جديـد    . التحول، مثل تنمية املشاريع والتنمية الريفية وبرامج األشغال العامة        
  .حاجة أقل البلدان منواً إىل استراتيجيات إمنائية متماسكة تتيح حيزاً سياساتياً واسعاً

          شأن أمهية إدراج التجارة يف خطة التنمية ملـا بعـد     وأجرى املندوبون نقاشاً مكثفاً ب      -٢٤
وتساءل مندوب إن كانت هناك آليـات       .  واتفقوا على إيالئها األولوية القصوى     ٢٠١٥عام  
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مناسبة يف هذا الصدد لترمجة األفكار املتعلقة بالشراكة العاملية من أجـل التنميـة إىل واقـع                 
تواجهها أقل البلدان منواً يف إجراء إصالحات يف        ملموس، وسلط الضوء على الصعوبات اليت       

وأكـد  . جمال العمل أضحت هامة يف عملية حترير التجارة وجعل النمو مقترناً بوفرة العمالة            
مندوب آخر أن أقل البلدان منواً قد تواجه صعوبة يف اعتماد استراتيجيات عاملية، وأن هنـاك                

هذه البلدان لصياغة استراتيجيات النمو املالئمة      حاجة إىل اتباع هنج أكثر تكيفاً مع متطلبات         
عن القطاعات األخرى، بـل      مبعزل   ه ال ميكن النظر إىل التجارة      والحظ مندوب آخر أن    .هلا

شة بالتشديد املناقواختتمت  . من سياسات التنمية العاملية الشاملة    اً أساسياً   ينبغي أن تكون جزء   
واحلاجـة إىل   على حنو استراتيجي وعملي،     املي   االقتصاد الع  على ضرورة اندماج البلدان يف    
  .اً ودولياًحتسني اتساق السياسات وطني

  بناء القدرات اإلنتاجية من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية    
 ، اإلنتاجية يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة        قدرة دور ال  ُبحث خالل االجتماع    -٢٥

مرتبطـة    حديثة النظر يف قضايا  ب املناقشة   تهلواسُت. ٢٠١٥  التنمية ملا بعد عام    طةوأمهيتها خل 
مفرط على صادرات السلع األساسـية يف        اعتماد بوجود والسياسايت وأُقرّ  باجلانب التارخيي 

وأدى النمو القائم على السلع األساسية إىل آثار      .  النمو األخرية  فترات اجلنوب يف    بلدانمعظم  
ذا وملا كان ه  .  وأثار شكوكاً عديدة يف إمكانية استدامته      حمدودة فيما يتعلق خبلق فرص العمل     

فقد اضطر كثري من الباحثني عن      ،  يويةبعض القطاعات احل  ى  لعقتصر عادة   يالنوع من النمو    
العمل إىل البقاء يف القطاع غري الرمسي األقل حيوية، الذي يوفر فرص عمل أقل أجراً وأكثـر               

  .هشاشة
واجهتها اخلرباء الصعوبات اليت    قّدر  ،  اتت السياس أدواويف معرض تناول موضوع       -٢٦

 اخلمسينات والستينات من القرن املاضي، على     ، يف   سابقاًعملت  العديد من االقتصادات اليت     
وعانت بلدان كثرية من الفترة اليت أعقبت       . إجياد بدائل للواردات يف سياق إجنازاهتا الصناعية      

صخصة، إذ ُجردت اقتصاداهتا من أنشطة صناعية       ذلك واتسمت برفع الضوابط التنظيمية واخل     
وُرئي أن العودة إىل السياسات الصناعية، اليت كانـت         . هامة وتزايدت فيها مستويات البطالة    

ُتعترب من احملرمات يف الثمانينات والتسعينات من القرن املاضي، ُتحقـق غايـات اجتماعيـة          
مسألة اتباع  أبرز اخلرباء التحول اهليكلي و    و.  النمو وتوفري فرص العمل    وإنتاجية رئيسية بزيادة  

سياسات متنوعة لدى حبث السبل اليت ميكن هبا للبلدان النامية أن تبين القدرات الـصناعية يف               
ومثة جمموعة واسعة من السياسات املتنوعـة تـشمل          .القطاعات القائمة والقطاعات اجلديدة   

وأشار اخلرباء إىل أن    . ل الطويل األجل  استراتيجيات تتناول مسائل احلوافز والقدرات والتموي     
الدولة تؤدي دوراً أساسياً يف السياسات الصناعية، ومع ذلك ال تزال الدوائر اإلمنائية تعترض              

واتفق اخلرباء عمومـاً    . يف كثري من األحيان على اضطالع الدولة بدور نشط يف هذا الصدد           
ات الصناعية يقتضي احلوار من أجل      على أن التصدي للنفور من دور الدولة النشط يف السياس         

  .معاجلة الشواغل احملددة يف إطار منفتح
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باعتبارها جمـاالً سياسـاتياً      مكانيات والقدرات اإلالضوء على مسألة    ء  وسلط اخلربا   -٢٧
فقد خلصت حبوث أجراها األونكتاد ومنظمة العمل الدولية إىل أن البلدان اليت لديها             . رئيسياً

التصنيع حبصة أكرب يف إنتاجها الكلي وتـسهم فيهـا           يسهم فيها   التوزيع بنية تعليمية معتدلة  
هلـذا  و. املنتجات املتوسطة التكنولوجيا والعالية التكنولوجيا حبصة أكرب يف إنتاجها الصناعي         

أصحاب املصلحة الذين يرمسون السياسات     حوار استراتيجي يشمل    إىل  السبب، هناك حاجة    
. واضعي السياسات الذين حيددون األهداف التعليميـة      تصادية و  األهداف االق  الالزمة لتحقيق 

وتيسر اجلهود املشتركة التقدم حنو تكنولوجيات جديدة تعطي قيمة مضافة أعلى يف اإلنتـاج              
والقدرات املؤسسية عنصر حيوي كذلك وتقتضي مزيداً من االهتمام من أجل إجراء            . الوطين

 هذه املسألة قلقاً، وال سيما لدى دول أفريقيـا          وتثري. اإلصالحات الالزمة إلدارة السياسات   
جنوب الصحراء، من تزايد التبعية للبلدان الصناعية، سواء كان ذلك يف القطاعات اإلنتاجيـة   

  .أو يف بناء قدرات مؤسسية أكرب على املستويات الوطنية
سياسات والحظ اخلرباء أن املصارف اإلمنائية ما انفكت تؤدي دوراً نشطاً يف رسم ال              -٢٨

ويشكل إنشاء مصرف برؤوس أموال من الربازيل واالحتاد الروسي واهلند والصني           . الصناعية
 تطوراً يستحق الترحيب، وفرصة لضمان مزيد       - جمموعة البلدان اخلمسة     -وجنوب أفريقيا   

فما زالت البلدان النامية تعاين مـن ثغـرات    .من االستقاللية لبلدان اجلنوب يف جمال التمويل     
لة يف توفري اهلياكل األساسية ويلزمها حوايل تريليون دوالر سنوياً لسد هـذه الثغـرات               هائ

وتـزداد مكانـة    . واحلفاظ على مستويات النمو املسجلة يف السنوات اخلمس عشرة املاضية         
جمموعة البلدان اخلمسة أمهية يف االقتصاد الدويل، وال يبدو من االجتاهات املالية األخـرية أن               

املالية القائمة قادرة على الوفاء مبستوى االلتزامات املطلـوب لتـوفري اهلياكـل             املؤسسات  
  .األساسية

طويلـة   توفري القـروض ال    زيادةوسيكون دور مصرف جمموعة البلدان اخلمسة هو          -٢٩
املسامهة باإلضافة إىل   و. إىل هذا املصرف حلشد أنشطة القطاع اخلاص       وهناك حاجة    ،األجل

أن تنتج عن زيادة التمويل، من شأن هذا املصرف أن يكفل جناحه بفضل             امللموسة اليت ميكن    
نوع القروض اليت ُيتوقع أن يقدمها، وال سيما إذا ُمنحت القروض دون الشروط اليت ظلـت                

صندوق النقد الدويل والبنك الـدويل،      أكرب مؤسستني ماليتني دوليتني، ومها      حجر الزاوية يف    
 .وضعت برامج إقراضها على منط النمـوذجني نفـسه        اليت  ية  املصارف اإلمنائ العديد من   يف  و

ويبعث ظهور مصرف مشترك بني بلدان اجلنوب، مثل مصرف جمموعة البلدان اخلمسة، على             
، أخرياًو. النظام املايل الدويل  مل يكن مسموعاً يف     اجلنوب، الذي   بلدان  صوت  األمل يف تعزيز    

موعة البلدان اخلمسة، كبرياً مبا يكفي ليؤثر       ينبغي أن يكون املصرف اإلمنائي، مثل مصرف جم       
تأثرياً يفضي إىل تعزيز منو القدرات الصناعية يف خمتلف القطاعات يف مجيع اقتصادات بلـدان               

  . بليون دوالر سنويا٧٠ًهو قادر على أن حيقق هذا اهلدف إذا بلغت مدفوعاته واجلنوب، 
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 األونكتاد علـى تنظـيم      ندوبني امل وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، هنأ العديد من         -٣٠
 اتوتساءل عدد من املندوبني عن الطريقة املناسبة لتنفيذ الـسياس         . هام ومفيد للغاية  اجتماع  

صبح القـوة الدافعـة للتنميـة       لي يف مساعدة القطاع اخلاص      اإلمنائيةالصناعية ودور الدول    
رف جمموعـة البلـدان     مـص باإلضافة إىل ذلك، تساءل عدد من املندوبني عن         و. االقتصادية
  .اهلياكل األساسية وشروط احلصول على متويل اخلمسة
، وُبحثت األنشطة اليت ميكـن أن       دور القطاع اخلاص  وشدد مجيع املتحاورين على       -٣١

 .تضطلع هبا الدولة يف ضوء اهلدف املتمثل يف تشجيع االستثمار اخلاص يف جماالت جديـدة              
زيادة أنشطة  دان، مثل بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،       من البل ومن املؤشرات األساسية لكثري     

جنوب وامللكية مسألة أخرى ذات أمهية يف أفريقيا        . ةالطاقاإلمداد ب تكاليف  اخنفاض   و التصنيع
القدرات التكنولوجية الالزمة لإلنتاج بكفاءة ليست يف ملكية البلدان نفسها          الصحراء، حيث   

القيـادة  وال بد مـن      .كات األجنبية العاملة فيها   يف كثري من األحيان، بل هي مملوكة للشر       
ـ   الـيت ميكـن      ضرورية اإلصالحات ال  إلجراءوالرؤية                 ضمن نقـل التكنولوجيـا إىل     أن ت

  .البلدان النامية
 اتهداف اإلمنائية الوطنيـة والـسياس     بأن األ ية الناجحة   منائقد اعترفت الدول اإل   و  -٣٢

لكل البلـدان ويف     سياسات صاحلة عاملياً  وملا مل تكن ال   . ضاًبعضها بع الصناعية ميكن أن يعزز     
ومتثل إتاحة هامش للدول لكـي تـتعلم مـن           .كل الفترات، فال بد للبلدان من حيز جترييب       

.  اجلنوب بادل التجارب الناجحة بني بلدان    تنسيق من أجل ت   أخطائها جانبا ال يقل أمهية عن ال      
اإلمنائية أدوات لضبط القطـاعني اخلـاص       الدول  ينبغي أن تكون لدى     باإلضافة إىل ذلك،    و

  .مل تكن جتربة الدول اإلمنائية املتساهلة ناجحة بوجه عاميف هذا الصدد، و .والعام
 خمتلـف االقتـصادات، مثـل       جتاربتقارير األونكتاد بشأن    وأشار اخلرباء إىل أن       -٣٣

 يكمـن يف    ةالرئيـسي س  والدرأحد  مجهورية كوريا ومقاطعة تايوان الصينية، قد أظهرت أن         
تربر حصوهلم على ذلـك      ضبط املستفيدين من دعم الدولة وإلزامهم بتحقيق نتائج ملموسة        

محت صناعة الـسيارات     مجهورية كوريا قد     التذكري على سبيل املثال بأن    من املهم   و .الدعم
وكما يتـبني، فـإن اإلمكانيـات       . رة ناجحة صّد قبل أن تصبح دولة مُ      عاماً ٢٥فيها طيلة   

وال بد لتطوير القدرات اإلنتاجية من إجيـاد        . مفتاح التنمية هي  والتحول اإلنتاجي   لقدرات  وا
وزيادة التكنولوجيات يف الوقت ذاته، من خالل دعم نشط للمعارف ووضع           أنشطة جديدة   

  .ملواجهة التقلبات الدوريةالطويل األجل التمويل استراتيجية إلدارة الطلب قائمة على 
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   التنظيميةاملسائل  -ثانياً  

    انتخاب أعضاء املكتب  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (

 ١٩انتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية املعقودة يف              -٣٤
رئيسة له، والسيدة آمنة جـابر  ) االحتاد الروسي(، السيدة تاتيانا إيزاتشينكو     ٢٠١٤مايو  /أيار

  . مقررة-لرئيسة نائبة ل) قطر(الكواري 

   إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (

السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية أيضاً، جـدول         اعتمد اجتماع اخلرباء املتعدد     -٣٥
وبـذلك كـان جـدول      ). TD/B/C.I/MEM.6/4الوارد يف الوثيقة    (األعمال املؤقت للدورة    

  :األعمال كاآليت
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
تقييم مسامهة األشكال الفعالة من التعاون يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية             -٣

  وتطّورها يف جمال التجارة والتنمية
  .اعتماد تقرير االجتماع  -٤

  نتائج الدورة  -جيم  
 ٢٠جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة يف        ق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف       فتا  -٣٦
  . تلخيص املناقشاتةتوىل الرئيست، على أن ٢٠١٤مايو /أيار

    اعتماد تقرير االجتماع  -دال  
  ) من جدول األعمال٤البند (

ـ      ته يف جلـس   ،أذن اجتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات        -٣٧              ة العامـة اخلتاميـة، لنائب
بعد اختتـام  للتقرير النهائية  إعداد الصيغة    ،ة، حتت إشراف الرئيس   ىلتتو  بأن ة املقرر - ةالرئيس

  .االجتماع
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  املرفق

  )١(احلضور    
  : ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتادالدورةحضر   -١

  زمبابوي  االحتاد الروسي
  السنغال  إثيوبيا
  السودان  األردن
  الصني  إسبانيا

  عمان  إكوادور
  الفلبني  )سالمية اإل-مجهورية (إيران 

  قطر  باراغواي
  كازاخستان  بنن

  كوت ديفوار  بوتسوانا
  كينيا  بوروندي

  ليبيا  البوسنة واهلرسك
  ليتوانيا  بريو

  ليسوتو  ترينيداد وتوباغو
  مايل  توغو
  مصر  تونس
  اململكة العربية السعودية  اجلزائر

  موريتانيا  اجلمهورية الدومينيكية
  ناميبيا  اطيةمجهورية الكونغو الدميقر

  نيبال  جنوب أفريقيا
  اليونان  جنوب السودان

__________ 
لالطـالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة            تورد قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني، و       )١(

TD/B/C.I/MEM.6/INF.2. 
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  :كان عضو األونكتاد التايل ممثالً يف الدورةو  -٢
  الكرسي الرسويل  

   :كانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورةو  -٣
  االحتاد األورويب  
  يكا الوسطىاألمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكامل االقتصادي ألمر  
  السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي  
  جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ  
  مركز اجلنوب  
  منظمة التعاون اإلسالمي  
  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  
  املنظمة الدولية للفرانكوفونية  
  منظمة دول شرق الكارييب  

  :مم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ممثلة يف الدورةأجهزة األوكانت   -٤
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  

  :يف الدورةممثَّلة  ة التالية املتخصصالوكاالتوكانت   -٥
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  منظمة التجارة العاملية  
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  
  لدوليةمنظمة العمل ا  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٦
  الفئة العامة  
  .الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل  
  مهندسو العامل  

        


