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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١
   من جدول األعمال املؤقت٨البند 

  حنو حتقيق منو وتنمية مستدامني وشاملني للجميع: عوملة حمورها التنمية

   إىل اجملتمع املدين والقطاع اخلاصتقرير جلسة االستماع    
  ٢٠١٢مارس /آذار ٧جنيف، 

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    

  مقدمة    
قررت اللجنة التحضريية لألونكتاد الثالث عشر اليت أنشأها جملس التجارة والتنميـة      -١

سة ، أن تعقد جل   ٢٠١١يوليه  /متوز ١١يف دورته الثامنة واخلمسني، يف اجتماعها املعقود يف         
 ٧وقد ُعقـد االجتمـاع يف       . تدوم نصف يوم لالستماع إىل اجملتمع املدين والقطاع اخلاص        

  .٢٠١٢مارس /آذار
وعقب مقدمة أدىل هبا رئيس جملس التجارة والتنمية، رحَّب نائب األمـني العـام                -٢

تـدياً  لألونكتاد هبذه الفرصة اليت تتيح التفاعل مع اجملتمع املدين وقال إن املؤمتر سيتضمن من             
وإن إعالن اجملتمع املدين الذي سيـصدر       أبريل  /نيسان ٢٥ إىل   ١٧للمجتمع املدين ُيعقد من     

  .أبريل/نيسان ٢١عنه سُيعرض يف اجللسة العامة االفتتاحية للجنة اجلامعة للمؤمتر يف 
تماع املواضيع الفرعية الثالثة املبينة أدناه، اليت ُنوقشت الواحد         وُحددت جللسة االس    -٣

يتناىف أحدها كلياً مع اآلخر، فقد تطرقت         ال ولكن، مبا أن هذه املواضيع الفرعية     . اآلخرتلو  
  .املناقشات اليت جرت يف إطار كل موضوع فرعي إىل املواضيع الفرعية األخرى
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  ١املوضوع الفرعي   -أوالً  

  صعوبة املسار يف معاجلة األزمات املتعددة: حتدي االستدامة العاملي    
اقشات اليت جرت بشأن هذا البند الفرعي وجـود منظـورات خمتلفـة    كشفت املن   -٤

للمجتمع املدين بشأن ضرورة اتباع ُنُهج جديدة وابتكارية ملعاجلة األزمات املتعـددة الـيت              
اعترت االقتصاد العاملي مؤخراً، تشمل على وجه التحديد مسائل السياسات املالية، والغذاء،            

لعديد من املشاركني إىل اآلثار اخلطرية هلذه األزمات، وخباصة         وأشار ا . والطاقة، وتغري املناخ  
على أضعف شرائح اجملتمع الدويل، نظراً إىل أن هذه الشرائح قد خسرت وظائفها مـن دون    

وشدد العديد من املشاركني على احلاجة إىل منوذج جديد      . أن تستفيد من احلماية االجتماعية    
امة شراكة عاملية بغية إتاحة مشاركة كاملة من جانـب          ودعا أحد املتحدثني إىل إق    . للتنمية

  . اجلهات صاحبة املصلحة
وأشار بعض املمثلني إىل    . ورأى كثريون أن مسألة األمن الغذائي مسألة ملحة للغاية          -٥

خطـة مارشـال    "، رمبا من خالل وضع      "إخراج الغذاء من سوق السلع األساسية     "ضرورة  
لني اآلخرين أن ُيعالَج موضوع التوافر الكايف للغـذاء يف          واقترح بعض املمث  ". خضراء عاملية 

  .سياق احلق يف التنمية
أما بشأن دور األونكتاد، فقد شدَّد أحد املمثلني على أنه ينبغي للمنظمة أن تركِّـز                 -٦

وشدَّد البعض على أن    . على األعمال اليت ُتحِدث آثاراً إجيابية على الفئات الضعيفة بوجه عام          
وأعرب الكثري مـن    . يتجزأ من تفكري األونكتاد     ال نسانية ينبغي أن تشكل جزءاً    املسائل اجل 

املشاركني عن رأي مفاده أنه ينبغي لألونكتاد أن يضطلع بدور رئيسي يف معاجلة األزمـات               
  .املتعددة يف السنوات القادمة ومنع حدوثها

  ٢املوضوع الفرعي   -ثانياً  

القتصاد احلقيقي الشامل للجميع وللتنمية     جعل السياسات املالية تعمل لصاحل ا         
  املستدامة

تناولت املناقشات هنا، بصورة رئيسية، إصالح البنيان املايل الدويل من أجل احلد من   -٧
وأشار عدد . املخاطر الشاملة وجعل السياسات املالية تعمل لصاحل الشعب واالقتصاد احلقيقي     

 قد جعـل متويـل      ٢٠٠٨ يف الشمال بعد أزمة عام       من املمثلني إىل أن اهنيار األسواق املالية      
وأدت هذه األزمات، النامجة جزئيـاً عـن     . التنمية أكثر صعوبة يف الكثري من بلدان اجلنوب       

مساواة أكـرب داخـل اجملتمعـات         ال العوملة اليت يقودها املال، إىل نشوء اختالالت وأوجه       
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 االسـتثمار  سـيما  الو(ل اخلـاص  وأعرب بعض املمثلني عن القلق ألن التموي     . بينها وفيما
  .قد استحوذ على دور التمويل العام) األجنيب املباشر

ودعا عدد من املشاركني األونكتاد إىل االضطالع بدور أكرب يف جماهبة التحـديات               -٨
املتمثلة يف إصالح البنيان املايل الدويل من أجل جعل السياسات املالية تعمل لصاحل الشعب،              

 وإضافة إىل ذلك، أعرب املشاركون عن القلق        .ة شاملة للجميع ومستدامة   هبدف حتقيق تنمي  
إزاء عدم وجود آلية فعالة إلجياد حل ألزمات الديون، وشجعوا األونكتاد على العمل علـى               

  .وضع مبادئ بشأن اإلقراض واالستقراض املسؤول بغية تعزيز استدامة الديون
تحليل الذي جيريـه األونكتـاد بـشأن        وأعرب الكثري من املمثلني عن تقديرهم لل        -٩

ورحبوا بوجهة نظر األونكتاد خبـصوص      . سياسات االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية    
الـضارة، الـيت   " املشروطية"العالقة بني السياسات التجارية واملالية، وباقتراحه املتعلق بإزالة        

 ولفت أحد املشاركني االنتباه إىل تدابري التقشف بوصفها         .ترتع إىل تقويض التنمية املستدامة    
 بالرغم من وجود أدلة على أن مثل هذه         ،الرد التقليدي على األزمات املالية وأزمات الديون      

  .التدابري قد أفضت يف كثري من األحيان إىل حلقة مفرغة من االنكماش والضرر اإلضايف
طلع األونكتاد بدور هام يف التـصدي       وأعرب عدة مشاركني عن أملهم يف أن يض         -١٠

إعـادة  ) أ(لبعض التحديات الرئيسية يف جمال إصـالح النظـام النقـدي، ومـن ذلـك                
التنسيق بني البلدان اليت لديها عجز جتاري والبلدان اليت لـديها فـائض جتـاري؛               /التوازن

احلد مـن تقلبـات أسـعار       ) ج(تؤدي إىل ركود؛      ال ضمان إجراء عمليات تكييف    )ب(
ورأى . إنشاء آليات متكني من أجل حفز النمو ومتويل التدابري اخلاصة باملنـاخ           ) د(لصرف؛  ا

البعض أن احلد من تقلبات أسعار الصرف مسألة ُملحة جداً، نظراً إىل أن ارتفاع مستويات               
تقلبات أسعار الصرف كانت له آثار قوية على األداء التجاري من خـالل قنـوات مثـل                 

ومت التشديد أيضاً على إقامة هياكل      . وأسعار الصادرات، واملنتجات املالية   االستثمار احمللي،   
  .مالية إقليمية لتوفري مصادر بديلة تتيح متويل التنمية على حنو أمشل

وأعرب بعض املشاركني عن قلقهم ألن القواعد القائمة بشأن التجارة يف اخلدمات              -١١
 ودعوا إىل إعادة تنظيم التـدفقات املاليـة   ،يتاملالية توضع على أساس منوذج من التنظيم الذا  

وأشار أحد املشاركني إىل تزايد درجة تأثر البلدان الناميـة          . والرأمسالية على املستوى الوطين   
  . ودعا إىل تنظيم أكثر صرامة يف هذا الشأن، أسواق السلع األساسية"أمولة"الناجم عن 
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  ٣البند الفرعي   -ثالثاً  

  تعلقة حبيز السياسات يف االتفاقات التجارية واتفاقات االستثمارمعاجلة التحديات امل    
تناولت املناقشات هنا، بصورة رئيسية، جمموعة التحديات املتعلقة حبيز السياسات يف      -١٢

ذه االتفاقـات   فقد أشار بعض املشاركني إىل أن ه      . االتفاقات التجارية واتفاقات االستثمار   
  .ن ُتثري مصاعب بشأن تنفيذ السياسات اإلمنائيةز السياسات وأميكن أن حتد من حي

وشدَّد أحد املشاركني على ضرورة أن ينظر األونكتاد إىل مضمون وشكل اتفاقات              -١٣
االستثمار الدولية حبيث يشجع االتفاقات اليت تعزز االستثمارات اإلجيابية ويفـرز املـشاريع    

ني مقدمة االتفـاق بيـان مقاصـد        تضم) أ(، وذلك مثالً من خالل      "االفتراسية"الضارة أو   
 إعادة النظر يف نظام تسوية املنازعات بني املـستثمر والدولـة؛          ) ب(يتمحور حول التنمية؛    

ويبدو . زيادة الشفافية يف تسوية املنازعات، وخاصة إذا كانت تتعلق بالسياسات العامة           )ج(
اية وااللتزامات اليت تقـع     أن املتحدثني اتفقوا على احلاجة إىل أن يكون هناك توازن بني احلم           

وأعرب عدد من املمثلني عن رأي مفاده أن من شأن قيام األونكتـاد             . على عاتق املستثمرين  
وقال . ببحوث حول مثل هذه االتفاقات املفترضة أن يكون ذا أثر إجيايب على البلدان النامية             

ان النامية وأن يتأكد    أحد املشاركني إنه ينبغي لألونكتاد أن يركز اهتمامه على مصلحة البلد          
  .تعيق حتقيق األهداف اإلمنائية هلذه البلدان  لنمن أن القواعد اليت جيري وضعها

وشدَّد بعض املشاركني على ضرورة وجود اتساق يف السياسات بـني اتفاقـات               -١٤
االستثمار واألهداف اإلمنائية، وعلى وجوب أن يضطلع األونكتاد بدور الرصـد يف هـذا              

التشديد أيضاً على ضرورة قيام تعاون أكرب بني األونكتاد وهيئـات حقـوق             ومت  . السياق
 وأن املواضيع املناقشة ضمن األونكتاد وثيقة الـصلة         سيما  ال اإلنسان ضمن األمم املتحدة،   
ومت التشديد كذلك على مسؤوليات البلدان األم والتزامـات         . جداً حبقوق اإلنسان والتنمية   

  .سان خارج احلدود اإلقليميةالدول املتعلقة حبقوق اإلن
وأشار متحدث آخر إىل ضرورة إعادة النظر يف العالقة بني اتفاقـات االسـتثمار                -١٥

 تلقـت   - مثل الربازيـل     -الدولية وتدفقات االستثمار إىل الداخل نظراً إىل أن هناك بلداناً           
  .استثمارات أجنبية مباشرة من دون أن توقع اتفاقات استثمار دولية

ر أحد املشاركني أنه يتم دفع احلكومات اجلديدة اليت تتشكل بعد الربيع العريب             وذك  -١٦
وقد . حنو حترير التجارة وأُطر محاية االستثمار، وخاصة يف جمايل الزراعة واملشتريات احلكومية

حد هذا الوضع اجلديد من حيز السياسات الذي حتتاج إليه البلدان النامية للتصدي للتحديات     
 عن مشاعر قلق ملا يبدو أنه تآكل للمعاملة اخلاصة والتفاضلية     وأُعرِب.  جمال التنمية  القائمة يف 

  .اليت كانت ممنوحة للبلدان النامية مبوجب اتفاق منظمة التجارة العاملية
        


