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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١
  من جدول األعمال) أ(٨البند 

    حنو حتقيق منوٍ وتنمية مستدامني وشاملني للجميع :عوملة حمورها التنمية

  األوىلاملائدة املستديرة     
حتسني البيئة االقتصادية التمكينية على مجيع املستويات دعماً للتنميـة              

  الشاملة واملستدامة

  ألونكتاد الثالث عشرا    
  ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٢، املعقود يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، الدوحة

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
 االقتصاد العاملي، عقـب أسـوأ أزمـة         أظهرت املناقشة أن التوقعات املنتظرة أمام       -١

. ، تتمثل يف استمرار الركود يف البلدان املتقدمـة لعـدة سـنوات       ١٩٢٩اقتصادية منذ عام    
واحتماالت وقوع أزمة جديدة مرتفعة، ومل تتح التدابري املطبقة رؤية بريق من النور للخروج              

. خيص سليم ألسباب األزمـة    وأبرز اخلرباء أمهية خروج النقاش الدائر بتش      . من النفق املظلم  
لقد نشأت األزمة العاملية عن إزالة الضوابط يف القطاع املايل، ال عن السياسات املالية؛ فكان               

 فيما يتصل بالعديد من األزمات      وتلك هي احلال أيضاً   .  فيها  لألزمة ال سبباً   العجز املايل أثراً  
 إىل  واسـتناداً .  القـرن العـشرين    يف البلدان النامية يف خالل الثمانينيات والتسعينيات من       

تشخيص خاطئ، جنحت السياسات الرامية إىل حل األزمة العاملية عن طريق التعديالت املالية 
  .وإحالل املرونة يف سوق العمل إىل تفاقم الوضع باحلد من الطلب العاملي واحمللي

بلدان النامية يف    إىل جتارب السياسات اهليكلية اليت شوهدت يف ال        وأشار اخلرباء أيضاً    -٢
العقود السابقة، واليت فرضتها يف حاالت عديدة املؤسسات املالية الدولية، واليت انطوت على             
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وأدت هـذه   .  واخلصخصة وإزالة الضوابط املاليـة     حترير حساب رأس املال   حترير التجارة و  
فايـة  ، وبطء النمـو، وعـدم ك      عدم االستقرار املايل  ، و تحوُّل عن التصنيع  السياسات إىل ال  
ولوحظ أن الفقر مل ينخفض بالقدر امللحوظ يف العديـد مـن البلـدان              . الوظائف املنشأة 

كما .  يف ناجتها احمللي اإلمجايل  قوياً األفريقية، وإن كانت قد شهدت يف السنوات األخرية منواً        
وأعـرب  . أن هذه البلدان تسجل معدالت مرتفعة من البطالة، وال سيما بني مجوع الشباب            

.  من اخلرباء واملتكلمني عن قلقهم إزاء هذه العملية من عمليات النمـو دون تنميـة               العديد
  اعتبار انعدام املساواة يف الدخل، مبا يف ذلك انعدام املساواة بني اجلنسني، واحداً             وجرى أيضاً 

 علـى النمـو االقتـصادي        سـلبياً  من التحديات الرئيسية يف االقتصاد العاملي، يؤثر تأثرياً       
  .رار االجتماعيواالستق

 التأكيد على أن العديد من البلدان النامية، وخباصة يف أفريقيا، تعتمـد             وجرى أيضاً   -٣
وقد زاد هـذا    .  على صادراهتا من السلع األساسية اليت تتقلب أسعارها بشدة          شديداً اعتماداً

 املواد  وعالوة على ذلك، جنح االستثمار األجنيب املباشر يف       . من تعرضها للصدمات اخلارجية   
، حتتاج هـذه البلـدان إىل       ولتحقيق التنمية املستدامة  . ملالاخلام إىل أن يكون كثيف رأس ا      

  .سياسات تتيح إضافة القيمة من أجل إنشاء الوظائف
وكشفت املناقشة عن ثغرات يف عمل القطاع املايل، حيث ال تنظم األسواق املاليـة           -٤

وقد أثر هذا على    .  تقلب األسعار واختالهلا   نفسها بنفسها ومالت إىل املضاربة، وتسببت يف      
أسواق ذات أمهية حيوية لالقتصاد العاملي، وال سيما يف البلدان النامية، مثل احتياطيات القطع    

  ).وخباصة األغذية والنفط(األجنيب والسلع األساسية 
وفيما يتعلق بالتوصيات املتصلة بالسياسات اليت يـتعني تطبيقهـا، اتفـق اخلـرباء             -٥

واملتكلمون على ضرورة إحداث تغيري يف النموذج يف اجتاه عوملة حمورها التنمية ومنو شـامل               
 يف اجتاه السياسات االقتصادية الكلية ويف        كبرياً ومن املفترض أن يستلزم ذلك تغيرياً     . للجميع

ويوجد بصفة خاصة اتفاق واسع علـى ضـرورة         . إصالحات النظام النقدي واملايل الدويل    
ويتضمن ذلـك   . قطاع احلقيقي المن أجل وضع القطاع املايل يف خدمة         تنظيم املايل الحتسني  

تنظيم تدفقات رؤوس األموال، واألدوات املالية، واملضاربة يف السلع األساسية، وصـناديق            
وشـدد  . ، واجلنان الضريبية، ووكاالت التسعري، وفرض الرقابة على املنتجات املالية         التحوط

 أكرب للبلـدان الناميـة       على ضرورة إجياد بنية مالية دولية جديدة تتضمن متثيالً         اخلرباء أيضاً 
 أكرب هلا يف اختاذ القرارات، وحتسني استخدام حقوق السحب اخلاصة، واسـتحداث             ونفوذاً

  .ضريبة مالية على املعامالت
سـتثمار  واعُترب اال .  اتفاق واسع على دور الدولة يف التنمية االقتصادية        ويوجد أيضاً   -٦

 لزيادة الطاقات اإلنتاجية وحتسني معدالت االستثمار        ضرورياً العام يف اهلياكل األساسية أمراً    
وملا كان اإلنفاق احلكومي يدعم النمو االقتصادي، فمن املمكن التوسع فيه دون            . بوجه عام 

 يف بلـدان    قاًغري أن نقص املوارد املالية الضرورية قد يشكل عائ        . هتديد ملوازين املالية العامة   
  .عديدة، بل ويف البلدان الغنية باملوارد، مما يتطلب زيادة الضرائب
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 يف زيادة الطلب احمللي عن طريق       وجرى التسليم بأن لدور الدولة أمهية حيوية أيضاً         -٧
، املـساومة اجلماعيـة   السياسات املتعلقة بالدخل والعمالة، مثل احلـد األدىن لألجـور، و          

فمن شأن وجود أسواق حملية وإقليمية قوية أن يتيح إحالل التوازن           . والتحوالت االجتماعية 
يف اقتصادات البلدان النامية واحلد من االعتماد على الصادرات، وخباصة يف سـياق تبـاطؤ               

وأثريت خماوف يف احلالة اخلاصة اليت متثلها الصني مـن أن يـؤدي             . النمو يف البلدان النامية   
  . املال إىل زعزعة االستقرار املايلالتحرير احملتمل لتدفقات رأس

وقد أتاحت السياسات االقتصادية ملواجهة التقلبات الدورية للعديد مـن البلـدان              -٨
ووفر التراكم الـسابق الحتياطيـات القطـع        . النامية امتصاص تأثريات األزمة املالية العاملية     

 من البلدان النامية اليت عدداً أن غري أنه لوحظ أيضاً . األجنيب احليز السياسايت الضروري لذلك    
عانت من مشاكل الديون اخلارجية واجه صعوبات إضافية يف معاجلة تأثريات األزمـة، وأن              

  .املساعدة اإلمنائية الرمسية اخنفضت يف السنوات األخرية
 ملعاجلة األزمـة    املتقدمةوأكد اخلرباء أن االستجابات السياساتية املطبقة يف البلدان           -٩
فعلى . لنتائج املنشودة يف تلك البلدان، وأهنا تسببت يف تأثري سليب يف البلدان النامية            حتقق ا  مل

سبيل املثال، ومن جانب الطلب، ترتبت على حماولة ترسيخ التقشف املايل آثـار اجتماعيـة      
وعلى اجلانب النقدي، مل ينعش     . واقتصادية وبيئية سلبية، وتأثري انكماشي يف بقية أحناء العامل        

رت علـى   فيف الكمي النشاط االقتصادي يف البلدان املتقدمة، وإمنا كانت له تبعات أثّ           التخ
 املالية واالقتصادية يف    تني الناجحة من األزم   التعايفوكما هو مبني يف حاالت      . البلدان النامية 

 سياسات داعمة مالية    اتالبلدان النامية، ينبغي أن تتضمن االستجابة االقتصادية الكلية لألزم        
  .نقدية وأخرى تتعلق بالدخلو

 التعرض للمـؤثرات اخلارجيـة    وجاء ذكر التكامل اإلقليمي كعامل مهم للحد من           -١٠
ئي أنه ينبغي أن يشمل اجملالني املايل والتجـاري، بـل           وارُت. ولتعزيز النمو على املدى البعيد    

ت اإلقليمية النتائج   ، وال سيما النقل، حىت حتقق االتفاقا      والتكامل بني اهلياكل األساسية أيضاً    
وفيما يتعلق بقضايا التجارة الدولية، أكد عدة خرباء أمهية استكمال جدول أعمال            . املنشودة

وينبغـي أن هتـدف    .  أقل البلدان منواً   يف صاحل التنمية للدوحة بنتائج إمنائية حقيقية، وخباصة       
  .تحدي تغري املناخجهود التنمية الدولية إىل حتقيق اقتصاد أخضر من أجل التصدي ل أيضاً
وأقر عدة خرباء ومتكلمني بضرورة تعزيز دور األونكتاد يف البحث والتحليل ملعرفة              -١١

وجرى االعتـراف   .  عن االستجابات السياساتية املناسبة    أسباب األزمة املالية وآثارها، فضالً    
ته منظمات دوليـة     باإلضافة إىل الرأي الذي قدم     قيماً ثانياً بوجه عام بأن األونكتاد قدم رأياً     

  .إصالح النظام املايل الدويل يف العاملوبشأن التنمية و سياسات النمو بشأنأخرى 

        


