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  احللقات املفقودة: التجارة واحلد من الفقر    
ترأس حلقة النقاش هذه السيد تافريي تشفاتشيو باسم األمني العام لألونكتاد، وأدار              -١

 منـواً   حلقة النقاش السيد شيخ سيدي دياّرا، وكيل األمني العام واملمثل السامي ألقل البلدان            
وشاركت يف حلقـة النقـاش    . النامية والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية      

السيدة سييت قاسم، وزيرة العمل يف جزر القمر؛ والسيدة هْيدي هوتاال، وزيرة التنمية الدولية 
ا؛  ماليسو، وزيرة التجارة والـصناعة يف بوتـسوان        -يف فنلندا؛ والسيدة دوركاس ماكغاتو      

والسيد بان سوراساك، وزير الدولة يف كمبوديا؛ والسيد رانسفورد مسيث، نائب األمني العام           
وكان املشاركون الرئيسيون يف حلقة النقاش هم السيد توين أِديسون،          . يف أمانة الكومنولث  

ندى نائب مدير املعهد العاملي لبحوث االقتصاد اإلمنائي التابع جلامعة األمم املتحدة؛ والسيدة             
  .واملديرة اإلقليمية للدول العربية مبنظمة العمل الدوليةاملساعد الناشف، املدير العام 

 السياسات وغريهم مـن املـسؤولني       املسؤولني عن رسم  وزراء و ال املناسبةومجعت    -٢
بـني  العالقـة   احللقات املفقـودة يف     لتحديد  احلكوميني من البلدان النامية وأقل البلدان منواً        

 حتقيق التنمية الـشاملة  الرامية إىل يف وضع وتنفيذ السياسات اخلرباتوالفقر ولتبادل   التجارة  
كيف ميكن أن تكون التجارة أداة للحد       : وتناولت احللقة املسائل الرئيسية التالية    . واملستدامة

 من  التجارة، واحلد النمو املدفوع ب  من الفقر؟ وما هي التدابري الالزمة إلقامة عالقة إجيابية بني           
لسياسات العامة لتحقيق التحول اهليكلي، أو      لوحيد  الفقر والتنمية الشاملة؟ وهل يوجد هنج       

واهلياكـل االجتماعيـة    السائدة يف البداية    لظروف  ل تبعاًهل ختتلف العملية من بلد إىل آخر        
ان للبلدأن يوفر   سوقاً،  باعتباره  جلنوب،  يستطيع ا ؟ وهل   الثروة من املوارد واألطر املؤسسية    و

إىل قطاعات تصدير   واالنتقال  تحويل هياكلها اإلنتاجية    فرصاً أكرب ل  النامية املنخفضة الدخل    
  أكثر تطوراً؟

مجيـع البلـدان    تنتقل إىل    التجارة ال    حتققهاالنقاش بأن املنافع اليت     حلقة  وسلّمت    -٣
التحول اهليكلي وضعف القـدرة     عدم حدوث   ختضع لعدة عوامل تشمل     فهي  . بصورة آلية 

وأشري إىل بوتسوانا، وهـي أول بلـد   . إلنتاجية، وعدم التمكن من خلق فرص عمل منتجة      ا
كومة سـعت لتحويـل هـدفها       حلكنموذج  ،  ١٩٩٤من فئة أقل البلدان منواً يف عام        خيرج  

وفضالً . املتوسطأو   القصري   األجلالتخفيف من حدة الفقر إىل القضاء عليه يف         من  السياسايت  
ن يف حلقة النقاش أنه بالرغم من القيود والصعوبات اهليكلية، بذل           عن ذلك، الحظ املشاركو   

املـشاركة  إمكاناهتا و الستغالل  جهوداً ملحوظة   ) مثل كمبوديا وجزر القمر   (بعض البلدان   
 أكثرية أقـل  إىل احلد من الفقر، وأوقع   تلقائياً  بيد أن ذلك مل يؤّد      .  يف التجارة الدولية   بنجاح

  .  يف فخ- وخباصة البلدان الزراعية -البلدان منواً 
 أن البلدان اليت تعتمد على الزراعة وعلـى          على  املشاركون يف حلقة النقاش    واتفق  -٤

مـن متويـل    حىت تتمكن    حذرة متكنها    وماليةاملوارد يف حاجة إىل تنفيذ سياسات اقتصادية        
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 الدخول فإنوعالوة على ذلك، . ة الصدمات اخلارجية برامج اإلنفاق العام ذاتياً، ومن مواجه     
فـرص  وتوفري   لتنفيذ سياسات احلماية االجتماعية      مهيةأل ا ةاليت تولدها التجارة الدولية حامس    

 املتعلقـة  والـسياسات  ةاالجتماعيالعدالة واتفق املشاركون يف حلقة النقاش على أن   . العمل
  .صميم السياسات اإلمنائية يف تكونحتديداً خبلق فرص العمل ينبغي أن 

أكد املشاركون يف حلقـة     وفيما يتعلق بالدور الذي يضطلع به الشركاء اإلمنائيون،           -٥
احلاجة إىل تعزيز املساءلة عندما يتعلق األمر باملساعدة اإلمنائية، وزيادة دور املعونة من             النقاش  

وفضالً عن ذلـك،    . ياشمل دعم شبكات التجارة اإلقليمية ونقل التكنولوج      يأجل التجارة   
ُدعي الشركاء من البلدان املتقدمة إىل زيادة دعمهم ملبادرة املعونة من أجل التجارة، هبـدف               

وأكدت بعض البلدان النامية حاجتها إىل      . بناء قدرات إنتاجية واحلد من التفاوت يف الدخول       
  .اختيار شركائها اإلمنائيني بإرادة مستقلة ووفقاً الحتياجاهتا احملددة

واتفق مجيع املشاركني يف حلقة النقاش على احلاجة إىل إشراك القطاع اخلـاص يف                -٦
واعُتـربت  . ملعونـة ا االعتمـاد علـى   تحرير أقل البلدان منواً من      لخلق فرص عمل الئقة،     

ـ  أساسيني الرشيد عنصرين    واحلكمالدميقراطية القائمة على تعدد األحزاب       سياسة جتاريـة   ل
  .و التنميةسليمة وشاملة موجهة حن

على أنواع الفقـر    لتسليط الضوء    البحوث   مزيد من وبرز فهم مشترك للحاجة إىل        -٧
 بالـسياسات    حنو خمتلـف   علىوحتديد خمتلف الفئات االجتماعية اليت ُيرجَّح أن تتأثر تأثراً          

وُيرجح أن . املناطق الريفية وال سيما الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وعمال -التجارية 
يف املستقبل  شركاء اجلنوب يف تنمية أقل البلدان منواً        بني  زيد مسامهة التجارة السريعة النمو      ت

سلسلة القيم، ما يترك فرصاً إضافية لشركاء اجلنوب اآلخرين         يف  بعض البلدان   ارتقاء  بسبب  
  .تنويع إنتاجهم وقاعدة صادراهتمل
السياسات اليت متخضت عنها    استنتاجات  ستمضي يف بلورة    أهنا  إىل  األمانة  وأشارت    -٨

برناجمها للبحوث اخلاصـة    عنصراً من عناصر    ستكون  وأن هذه االستنتاجات    حلقة النقاش،   
  .التجارة والفقر يف أقل البلدان منواًب

        


