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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١
  من جدول األعمال املؤقت) ج(٨بند ال

التصدي للتحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة من حيث آثارها 
ى القضايا املترابطة يف جماالت التمويل على التجارة والتنمية وعل

  والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة

 التـصدي   -اجتماع املائدة املستديرة الرابع لألونكتاد الثالث عشر            
اتباع هنج متكامـل يف تعزيـز       : للتحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة   

  التحول اهليكلي

  ونكتادمذكرة قضايا من إعداد أمانة األ    

  التحديات املستمرة والناشئة  -أوالً  
لطاملا دفع األونكتاد بأن حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة يف البلدان النامية يستدعي              -١

والتشديد على التحول اهليكلي نابع من كون التنمية        . لقدرات اإلنتاجية لتغيرياً هيكلياً وتنمية    
ارد من األنشطة منخفضة اإلنتاجية إىل األنشطة عالية املوحتوالً يف ختصيص االقتصادية تقتضي 

. أدى القطاع الصناعي على الدوام دوراً رئيسياً كمحرك للتحول اهليكلـي          قد  و. اإلنتاجية
وعالوة على ذلك، حتتاج البلدان الفقرية إىل منو اقتصادي مرتفع ومستدام بغية إحراز تقـدم               

كن أن تؤدي صادرات السلع األساسـية إىل        ومي. واحلد من الفقر  خلق فرص العمل    فعلي يف   
هذا النمو وأنه   أن يستمر   لكن جتربة البلدان املصدرة للنفط بّينت أن من الصعب          . منو مرتفع 

وبناًء عليه، فإن البلدان النامية الفقرية إذا أرادت بلوغ         . خلق فرص العمل  ال يفضي دائماً إىل     
ملية حتول هيكلي تتطلب ختفيضاً يف حصة الزراعة        أهدافها اإلمنائية الوطنية، فعليها أن تقوم بع      
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غري أن التشديد على التحول اهليكلي      . من الناتج وزيادة يف حصة الصناعة واخلدمات احلديثة       
ففي حني يؤدي التغـيري     . ال يعين أن التصنيع ينبغي أن يتحقق على حساب التنمية الزراعية          

من املهم، على وجه اخلصوص، أن يتحقق       اهليكلي إىل اخنفاض يف حصة الزراعة من الناتج،         
هبـدف تعزيـز   الزراعي  هذا التحول على حنو يسمح بزيادة يف اإلنتاجية الزراعية ويف الناتج            

  .نمو االقتصادي املستدام والشاملاألمن الغذائي وهتيئة بيئة حملية مالئمة لل
.  تلقائيـة  عملية اقتصادية اجتماعية معقدة غـري     من خالل   وحيدث التحول اهليكلي      -٢

الصناعات وحتقيـق التغـيري     النهوض ب وتبني جتربة البلدان املتقدمة واالقتصادات الناشئة أن        
. احلكومة، وباألخص اعتماد سياسة صـناعية     ِقبل  من  مدروسة   إجراءات   اناهليكلي يستلزم 

سياسة صناعية يف البلدان النامية، من املهم       أن هناك ما يستدعي انتهاج      ومع ذلك، ويف حني     
، سيما عندما قام على عملية تنازليـة        هج مل يفض دائماً إىل حتول هيكلي      اإلقرار بأن هذا الن   

األداء مـساءلتهم عـن   دون من ذوي احلظوة  تركز على تقدمي الدعم إىل أصحاب املشاريع        
ويقتضي جتنـب أخطـاء     . ودون انشغال بأهداف السياسة االجتماعية واالقتصادية األخرى      

حتسني التـشاور بـني      )أ: (ج جديد يقوم على املبادئ التوجيهية التالية      املاضي هذه اتباع هن   
إرساء آليات فعالة لفـرض االنـضباط علـى الـشركات            )ب(الدولة والقطاع اخلاص؛ و   

إنـشاء   )د(زيادة التركيز على التعليم وتنمية املهـارات؛ و        )ج(والقطاعات متدنية األداء؛ و   
كما بات واضحاً اآلن أن التحول اهليكلي       . ييمهاآليات ذات مصداقية لرصد السياسات وتق     

  . النور يف غياب قطاع صادرات نشطقد ال يرى
ويرتبط التعلم والتطور التكنولوجيان ارتباطاً وثيقاً بعمليـة التحـول اهليكلـي، إذ               -٣

ومبا أن الـسوق كـثرياً مـا ال     . يساعدان على زيادة اإلنتاجية وتكوين مزايا جتارية دينامية       
 بالقدر الكايف يف استحداث املعارف، وألن مزايا الريادة غالباً ما تفضي إىل انقسامات تستثمر

مستمرة بني املتصدرين لركب التكنولوجيا واملتخلفني عنه، فإن دعم السياسات العامة النشط         
والقـدرات يف جمـاالت العلـم       عادة ما يكون ضرورياً يف البلدان النامية لتعزيـز الـتعلم            

دفع األونكتاد بأن استراتيجيات االبتكـار      قد  و. االبتكار على الصعيد احمللي   وا  والتكنولوجي
الوطنية ميكن أن تساعد على تنسيق خمتلف األنشطة والسياسات الداعمة لتقوية القـدرات              

  .املعرفية وقدرات التعلم الالزمة لسد الثغرات التكنولوجية يف البلدان النامية
تحـديات التحـول اهليكلـي      تتصدى ل الناجحة أن   ية  اإلمنائاستطاعت الدول   قد  و  -٤

. غري أن ذلك مل يفض دائماً إىل حتقيق نتائج إمنائية شـاملة للجميـع         . والتطوير التكنولوجي 
ويف غيـاب  . فوائـد اقتـصادية  علـى   تكاليف اجتماعية و  على  التغريات احلاصلة   وتنطوي  

عـدام املـساواة، يف هنايـة       استجابات سياساتية فعالة، ميكن أن يؤدي ارتفاع مستويات ان        
  .املطاف، إىل ضغوط تزعزع االستقرار وتقوض النمو والتنمية يف املدى الطويل

. وجيب أيضاً اتباع هنج جديد يف السياسة اإلمنائية يتكيف والبيئة العاملية سريعة التغري              -٥
لـه تبعـات    على مدى العقد املاضي، شهدت البيئة االقتصادية العاملية تغرياً جذرياً كانت            ف
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وبات تزايد أسـعار األغذيـة      . خطرية على النمو والعمالة واحلد من الفقر يف البلدان النامية         
.  التـصدي لـه    املهمة لالقتصاد العاملي ويتعني على صناع السياسات      من السمات   والطاقة  

وُسجلت أيضاً زيادة يف تواتر األحداث اجلوية القصوى بسبب تغري املناخ أساساً، وهو مـا               
ويوجه حتدي تغـري    . د انشغال صناع السياسات بتأثريات ذلك احملتملة على مستقبل النمو         زا

املناخ بدوره االهتمام حنو أنواع أخرى من األضرار اليت تلحق البيئة الطبيعية جراء العمليـة               
الذي حـدث يف    وعالوة على ذلك، تسبب االضطراب االقتصادي واملايل العاملي         . اإلمنائية

 يف زيادة انعدام استقرار االقتصاد الكلي وأتى على بعض املكاسـب            ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة  ا
أخـذت  وأخرياً،  . اليت حققتها البلدان النامية يف أدائها االقتصادي منذ بداية األلفية اجلديدة          

أدواراً مهمة يف التجارة واالستثمار والتمويـل       على حنو متزايد    البلدان النامية الكبرية تؤدي     
ملية، وهو ما يطرح حتديات وفرصاً جديدة يف العالقات بني بلـدان اجلنـوب              واحلوكمة العا 

  .والعالقات بني الشمال واجلنوب
اليت ميثلها تنظيم   املستدمية  ويضيف مجيع هذه التطورات حتديات جديدة إىل املشكلة           -٦

 تجمموعة كبرية من املسائل الـسياساتية يف جمـاال        وهذا يثري   . حتول هيكلي مستدام  عملية  
وسوف يتناول اجتماع املائدة املستديرة     . التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة    

مية يف البيئة مسائل سياساتية يف مخسة جماالت تعترب أساسية لتعزيز التحول اهليكلي وحتقيق التن
  .العاملية اجلديدة

  التركيز الرئيسيةجماالت   -ثانياً  

  ائيالزراعة واألمن الغذ  -ألف  
وهذا . يقتضي جناح التحول يف االقتصادات النامية تكامل التصنيع والتنمية الزراعية           -٧

مـن  اجملموعـات   ضروري جملاهبة التحدي املتزايد املتمثل يف انعدام األمن الغذائي يف هـذه             
ول ولن يتمكن الكثري من البلدان النامية وأقل البلدان منواً من بلوغ اهلدف اإلمنائي األ      . البلدان

 بسبب ركـود    ٢٠١٥لأللفية املتمثل يف ختفيض اجلوع والفقر املدقع إىل النصف حبلول عام            
بل على  .  مل جيلب حترير قطاع الزراعة فوائد للبلدان النامية        ،وبصفة عامة . إنتاجيتها الزراعية 

حّول حترير التجارة بلداناً كثريةً من بلدان مصدرة صـافية لألغذيـة إىل             النقيض من ذلك،    
انعدام األمن الغذائي، أما السياسات الرامية      من حّدة   لدان مستوردة صافية لألغذية، مما زاد       ب

ضوابط األسعار وخصخصة املزارع وختفيض الضرائب على الصادرات الزراعيـة          إلغاء  إىل  
  .وتشجيع املنافسة فقد أسفرت عن نتائج متدنيةاملدخالت وإلغاء دعم 

 رية تعرض البلدان النامية للصدمات اخلارجية، وينبغي اعتبار       وأبرزت األزمة الغذائية األخ     -٨
 إشارة تنبيه للحكومات واجملتمع الدويل من أجل اختاذ تدابري نشطة إلنعاش اإلنتاجيـة              ذه األزمة ه
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ويتطلب . اء يف البلدان الفقرية   احلصول على الغذ  لتحسني فرص   الزراعية والناتج الزراعي وكذلك     
ذلك زيادة االستثمار يف الزراعة وتشجيع التغيري التكنولوجي بوسائل منها تطبيق تكنولوجيـات             

االبتكار يف صفوف املزارعني كافة مبن فيهم املزارعون الصغار،         وتشجيع  املعلومات واالتصاالت   
  .ني احمللي والوطيندينامية مع الصناعات واخلدمات على املستويروابط وإقامة 

  تعبئة املوارد احمللية  -باء  
 ضروري للتحـول اهليكلـي      إن تبين العملية اإلمنائية ونواجتها على الصعيد الوطين         -٩

أن التقدم يف تعبئة املوارد احمللية يزيد قدرة احلكومات على التحكم           األدلة  بينت  فقد  . الناجح
 للتحول   على التمويل طويل األمد الالزم     احلصوليف اختيار السياسات اإلمنائية، ويسّهل أيضاً       

ويف هذا الصدد، ينبغي أن تعزز البلدان النامية تعبئة املوارد احمللية بسبل منها مـثالً               . اهليكلي
يف استخدام املـوارد    الكفاءة  تشجيع النمو واسع النطاق وتوسيع القاعدة الضريبية وحتسني         

  .األموالرؤوس العامة وإصالح إدارة اجلمارك ووقف هروب 

  تدعيم االبتكار العلمي والتكنولوجي  -جيم  
ميثل بناء القدرات العلمية والتكنولوجية واالبتكارية أحد أهـم التحـديات الـيت               -١٠

اليت جنحت يف االرتقاء بقدراهتا العلمية والتكنولوجية       النامية  البلدان  ف. تواجهها البلدان النامية  
وهذا نشاط معقد وينبغي    . ال النمو والتنمية االقتصاديني   واالبتكارية جنت فوائد مهمة يف جم     

وحتتوي معظـم حلـول     . أن يكون أولوية رئيسية يف مجيع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية        
. ن تكنولـوجي مهـم    كوِّاملشاكل االقتصادية واالجتماعية العاملية واحمللية املطروحة على مُ       

االقتصادية لن جتاَبه على النحو املناسب ما مل ُتدمج         ويسود اليوم اعتراف بأن حتديات التنمية       
مسائل العلم والتكنولوجيا يف االستراتيجيات األساسية للتنمية االقتصادية يف البلـدان ذات            

ويستنتج صناع السياسات يف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسـط،          . الدخل املنخفض 
العلمية والتكنولوجيـة واالبتكاريـة بغيـة       م   متزايٍد، أن عليهم بناء قدرات بلداهن      على حنوٍ 

زيادة اإلنتاجية والثروة واالرتقـاء     ) ب(إحراز تقدم يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية؛ و        )أ(
أنشطة اقتصادية تنافسية جديدة خلدمة األسواق احمللية       استحداث  مبستويات املعيشة من خالل     

وسـيعزز بنـاء    . الجتماعية واالقتصادية والبيئية  معاجلة املشاكل ا  ) ج(واإلقليمية والعاملية؛ و  
القدرات العلمية والتكنولوجية واالبتكارية وكذلك الترويج صراحة لنقل التكنولوجيا فرص          

  .التحول اهليكلي يف البلدان النامية
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  املناختغري إنشاء بنية أساسية للنقل تكون قادرة على التكيف مع   -دال  
ام التحول اهليكلي والنمو يف البلدان النامية تردي حالـة          تشمل العقبات الرئيسية أم     -١١

تنافس الشركات احمللية يف  وصعوبة  البنية األساسية، ال سيما النقل، مما زاد تكاليف املعامالت          
النقل شرط أساسي للتحول اهليكلي والنمو      عقبة  لذلك فإن إزالة    و. أسواق الصادرات العاملية  

  .يف البلدان النامية
مبا فيها السكك احلديدية والطـرق       -م تردي ونقص البنية األساسية للنقل       ويساه  -١٢
 يف زيادة تكاليف النقل والتجارة، ال سيما يف املناطق النامية حيث تكـون              - واملوانئ   الربية

تكـاليف النقـل يف     إىل أن   التقديرات  تشري  على سبيل املثال،    ف. الشحن أعلى نسبياً  تكاليف  
 يف املائة من قيمة السلع املتاجر هبا؛ وعلى سبيل          ٤٠قرابة  تشكل  قل منواً   البلدان األفريقية األ  

ويشكل قـصور البنيـة     .  يف املائة  ٤ر متوسط التكلفة يف البلدان املتقدمة بنسبة        قدَّاملقارنة، يُ 
الربط خدمات النقل وضعف    كفاءة  لنقل املتسبُب يف ارتفاع تكاليف النقل وعدم        لاألساسية  

قاً أمام التجارة، ويظل من التحديات اإلمنائية املستمرة اليت تواجهها بلدان           عائبشبكات النقل   
  .نامية كثرية

وإضافة إىل ذلك، قد تتأثر البنية األساسية للنقل وعملياته وخدماته بصفة مباشرة أو               -١٣
غري مباشرة بتغريات املناخ املتنبأ هبا وميكن أن يقترن ذلك مبخاطر وتكاليف وأوجه ضـعف               

تهان هبا، سيما بالنسبة إىل البلدان النامية ذات القدرة احملدودة على التكيف، مبا فيهـا               يس ال
البنية األساسية  استخدام  ونظراً إىل طول مدة     . النامية أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية     

قتضي للنقل واألمهية االستراتيجية لتجنب أي تعطيالت يف تشغيل سالسل اإلمداد العاملية، ي           
التكيف الفعال يف جمال النقل إعادة النظر بال تأخري يف النهج واملمارسات املكرسـة، رغـم                
بعض أوجه عدم التيقن احمليطة بتغري املناخ وتبعاته األعم يف املـدى الطويـل علـى النقـل                

ومبـا أن املـوانئ     . لنقل البحري لوهذا مهم بصفة خاصة يف حالة البنية األساسية         . والتجارة
 يف املائة من حجم جتارة البضائع العاملية، فإن سالمتها وقدرهتا علـى             ٨٠أكثر من   ثر ب تستأ

 مبا فيهـا البلـدان غـري        -املناخ أمر ال غًىن عنه كي تتمكن مجيع البلدان          تغري  التكيف مع   
  . من النفاذ إىل األسواق العاملية-الساحلية 

  إمدادات الطاقة  -هاء  
إال أن .  احلصول على الطاقة على حنوٍ ثابٍت وموثوقٍ بهيتطلب جناح التحول اهليكلي  -١٤

البلدان النامية ما زالت تواجه حتديات يف تزويد األفراد والشركات بإمدادات طاقة كافيـة              
وتستدعي جماهبة هذا التحدي تدخالت منها زيادة االستثمارات . وموثوق هبا ومقبولة التكلفة 

  .ستدعي إجياد أساليب جديدة لتمويل إمدادات الطاقةالعامة واخلاصة يف قطاع الطاقة؛ كما ي



TD/458 

GE.12-50154 6 

وتواجه البلدان النامية حتدياً سياساتياً مهماً يتصل بتحديد توليفة تكنولوجيات الطاقة         -١٥
 وحتديد مدى ،التقليدية واملتجددة ومنخفضة الكربون اليت ستضعها على مسار تنمية مستدامة    

والقدرة على التصدير فـضالً عـن       لق فرص العمل    خمسامهة استراتيجية الطاقة املختارة يف      
وميكن أن تكـون األهـداف   . املسامهة يف اجلهود العاملية الرامية إىل التخفيف من تغري املناخ    

معقدة، إذ يتعني أن تتضمن مكونات تتعلق بالتخفيف من حدة الفقـر وتنميـة القـدرات                
االتصاالت والنقل، خدمات مات، مثل وجتدر اإلشارة هنا إىل البنية األساسية للخد     . اإلنتاجية

وبناء القدرات التكنولوجية على تكييف     . اليت تعتمد اعتماداً كامالً على احلصول على الطاقة       
ونشر واستخدام التكنولوجيات املوجودة للطاقة املتجددة ومنخفضة الكربـون ضـروري           

ويقتـضي تعزيـز   . لناميةالنمو االقتصادي يف البلدان ا   لتعزيز  حلدوث التحول اهليكلي الالزم     
يف مراحل مبكرة من التحول اهليكلي احلصولَ علـى         مشاريع األعمال   ارتفاع مستويات منو    

  .الطاقة بسهولة وبتكلفة مقبولة

  للمناقشةمطروحة أسئلة   -ثالثاً  
يف عملية التحول اهليكلي؟ وما مدى االكتفاء       مكاهنا املناسب   لزراعة  يكون ل كيف    -١

  على البلدان بلوغه لتحقيق األمن الغذائي؟الذايت الذي يتعني 
الدور الذي ينبغي أن تؤديه تعبئة املوارد احمللية يف متويل عملية التحول اهليكلي            هو  ما    -٢

  للبلدان النامية؟ وكيف ميكن للحكومات تعزيز قدرهتا على تعبئة املوارد احمللية؟
كار العلمي والتكنولوجي يف    على االبت فعالة   ا هي العقبات اليت تعوق بناء قدرات      م  -٣

  البلدان النامية، وما هي السياسات الالزمة إلزالة هذه العقبات؟
كيف ميكن للبلدان النامية أن متول على النحو األفضل احتياجاهتا يف جمـال البنيـة                 -٤

  األساسية للنقل بغية حتقيق التحول اهليكلي؟
اقة واستخدام توليفة مناسـبة     كيف ميكن للبلدان أن تدعم توسيع احلصول على الط          -٥

  من مصادر الطاقة ألغراض التحول اهليكلي؟وكفؤة 
  باالستدامة البيئية؟التفريط كيف ميكن للبلدان النامية حتقيق التحول اهليكلي دون   -٦

        


