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  تحدة مؤمتر األمم امل
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

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

    حنو حتقيق منوٍ وتنمية مستدامني وشاملني للجميع :عوملة حمورها التنمية

  الرابعةاملائدة املستديرة     
التصدي للتحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة من حيث آثارها علـى              

التجارة والتنمية وعلـى القـضايا املترابطـة يف جمـاالت التمويـل             
  والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة

  ألونكتاد الثالث عشرا    
  ٢٠١٢ أبريل/نيسان ٢٥، املعقود يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، الدوحة

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
تناولت املائدة املستديرة قضايا سياساتية يف مخسة جماالت اعُترب أن هلا أمهية حامسة يف   -١

ومتثلت هذه القضايا يف الزراعة     . تعزيز التحول اهليكلي وحتقيق التنمية يف البيئة العاملية اجلديدة        
إنشاء بنيـة   ، و تدعيم االبتكار العلمي والتكنولوجي   و،  تعبئة املوارد احمللية  واألمن الغذائي، و  

وكـان احلـدث    . إمدادات الطاقة ، و أساسية للنقل تكون قادرة على التكيف مع تغري املناخ        
فرصة لوزراء احلكومات وكبار املسؤولني احلكوميني وأصحاب املصلحة ملناقشة التحـديات       

لنامية، والوقوف على اخليارات الـسياساتية       اليت تواجهها البلدان ا    املستمرة والناشئة اإلمنائية  
وجرى التسليم بوجه عام بأن البلدان الناميـة حتتـاج يف           . املتاحة للتصدي هلذه التحديات   

غري أن مثـة حتـديات   . مواصلة التنمية املستدامة إىل تغيري هيكلي وحتول يف قدراهتا اإلنتاجية     
  .ان واملناطقضخمة يتعني التغلب عليها، وهي ختتلف باختالف البلد
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ويوجد توافق عام يف اآلراء بشأن أمهية مواصلة العمل على تعبئة املوارد من أجـل                 -٢
ومن شأن هذا أن يؤدي أيضاً إىل حتسني إدارة السياسات االقتصادية           . حتقيق التحول اهليكلي  

ـ     . ايلالكلية، واملسامهة يف حتسني ملكية البلدان للسياسات واحليز السياسايت وحيز التحرك امل
. واتفق فريق اخلرباء على التحديات املتعلقة باهلياكل األساسية، وخباصة يف حالـة أفريقيـا             

 بأن للشراكات بني القطاعني العام واخلاص أمهية حامسة يف تعبئة املوارد            وجرى التسليم أيضاً  
  .غري أهنا ليست بلسماً شافياً؛ فالتمويل ال يزال يشكل حتدياً. الضرورية

ولوحظ على حنـو خـاص      . ملشاركون أمهية دفع القطاع الزراعي وتنميته     وأبرز ا   -٣
ومثة عوامل أخـرى غـري      . استمرار هتميشه ونقص قدرته التنافسية وأنشطته املضيفة للقيمة       

وتـضمنت  . أسعار األغذية أثرت على األمن الغذائي، واستحقت بالتايل املزيد من االهتمام          
غذية، وتنوع أمناط االستهالك، واآلثار املناوئـة لـتغري         هذه العوامل الطلب املتزايد على األ     

وينبغي أن يكون   . املناخ، وتدهور املوارد الطبيعية، والكوارث الطبيعية، واجلفاف، واجملاعات       
  .األمن الغذائي جزءاً من جدول أعمال إمنائي عاملي

 يف أساليب   وأعرب اخلرباء عن أمهية النمو األخضر وضرورة حتري املزيد من الفعالية            -٤
  .استخدام الطاقة واملوارد الطبيعية

واتفق اخلرباء على أن التحديات املتعلقة باالقتصاد الكلي وضعف القدرة اإلنتاجيـة              -٥
 وخباصة بني الشباب والعاملني خـارج قطـاع         -واستمرار الفقر وارتفاع معدالت البطالة      

وعالوة على ذلك،   . لشاملة للجميع  تشكل حواجز رئيسية أمام التنمية املستدامة وا       -الزراعة  
  .ينبغي للدول أن تزيد من توجهها حنو التنمية من أجل دعم النمو الشامل واملستدام

وحىت يف البلدان الغنية باملوارد املعدنية، ال تزال الزراعة تـشكل قطاعـاً رئيـسياً،             -٦
البلـدان مثـل    وقد أُعدت برامج دعم متكاملة يف بعـض         . وخباصة ملعيشة السكان احملليني   

  .بوتسوانا، وفرت موارد خلفض معدالت البطالة وتطوير اهلياكل األساسية
وتأثرت تنمية القدرة اإلنتاجية والتحديث التقين تأثراً كبرياً بتعقد قواعـد التجـارة       -٧

وذُكرت قواعد املنشأ، والسياسات املتصلة باالستثمار، واملعدالت القصوى للرسوم         . الدولية
  .ى أهنا التحديات الرئيسية اليت تؤثر على البلدان النامية وأقل البلدان منواًاجلمركية عل

 املتصلة باملساعدة اإلمنائية الرمسيةودعا اخلرباء الشركاء يف التنمية إىل الوفاء بتعهداهتم        -٨
عن طريق توسيع نطاق املعونة من أجل التجارة وتضييق الفجوات بـني املعونـة املـسلَّمة                

وال بد من اتباع هنج متكامل يهدف إىل تعزيز التحول اهليكلي يف تنمية             . تعهد به سبق ال  وما
  .القدرات اإلنتاجية

واقُترح هنج قطاعي للتصدي للتحديات املتصلة بالتحول اهليكلي، مشل سد الثغرات             -٩
مة املسببة للفقر، ومواصلة تنمية اإلدماج االجتماعي، وتنويع اإلنتاج والصادرات، وتوليد القي          

وجرى التسليم مبا لتوصيات األونكتاد من أمهية حامسة للتـصدي          . املضافة، واألمن الغذائي  
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للتحديات املستمرة وحتسني النظم اإلنتاجية احمللية، وخباصة التعليم التقين واملهين، واهلياكـل            
وعالوة على ذلك، شـكل     . األساسية واللوجستيات، واالبتكار واجلودة، وتوجيه األسواق     

ز املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، وتوسيع مفهوم الصناعة، والتماس مستوى أعلـى            تعزي
ومن املهم أيضاً متكني النظم القانونية احمللية مـن         . من التكامل بني القطاعات قضايا أساسية     

وحتقيقاً لالستدامة احلضرية والريفية، من الضروري تعزيـز النمـو          . حتقيق التنمية الصناعية  
  .، واألعمال التجارية الزراعية، واستخدام التكنولوجيا املالئمةاإلقليمي

واعُترب التعلم والتحديث التكنولوجيني من األمور الضرورية للبلدان النامية فيما تبذله             -١٠
واعُتربا من . من جهود لتحقيق التحول اهليكلي، واالقتصاد األخضر، والنمو والتنمية الشاملني  

ي لبعض التحديات املترابطة يف جماالت مثل األمن الغذائي، وتغـري           الشروط األساسية للتصد  
ومها ضروريان لزيادة اإلنتاجية وحتسني     . املناخ، واستهالك الطاقة وإنتاجها، والنقل املستدام     

  .امليزة التنافسية التجارية
إيالء األولوية للعلم والتكنولوجيا واالبتكار يف والحظ مجيع اخلرباء احلاجة املاسة إىل   -١١

، فضالً عن بناء القدرة التكنولوجية واملؤسسية إلتاحة التسخري         الوطنية للتنمية استراتيجياهتم  
. الفعلي للعلم والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التصدي للتحديات اخلاصة بظروفهم الوطنية         

حددها عدد من البلدان تنمية رأس املال البـشري،         ومشلت جماالت العمل ذات األولوية اليت       
وخباصة يف امليدانني العلمي والتقين، مبا يف ذلك على املستوى اجلـامعي؛ ودعـم املـشاريع          
الصغرية واملتوسطة احلجم فيما تبذله من جهود النتقاء التكنولوجيات واكتساهبا وتكييفهـا            

ات املالئمة اليت تليب احتياجات الفقراء،      واعتمادها وتنمية املهارات؛ واستحداث التكنولوجي    
وشدد عدة متكلمني على ضرورة زيادة اإلنتاجية الزراعية        . وخباصة يف جمايل الزراعة والطاقة    

. عن طريق العلم والتكنولوجيا واالبتكار بوصفها وسائل مهمة للتصدي لألزمـة الغذائيـة            
 يف البحـوث    -ني العام واخلاص     من القطاع  -ودعوا إىل إحداث زيادة كبرية يف االستثمار        

  .الزراعية والتنمية الزراعية، مع إيالء اهتمام خاص ملا حتتاج إليه زراعة احليازات الصغرية
ويشكل العلم والتكنولوجيا واالبتكار مسألة مشتركة بني عدة قطاعات، تتطلـب             -١٢

تمع املـشاركون إىل    واس. بالتايل هنجاً نظامياً مشتركاً بني القطاعات إزاء تصميم السياسات        
عرض قدمه معايل السيد خوسيه أوركويسو ماغيا، وزير اإلنتاج يف بريو، بشأن اسـتعراض              

. سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار يف بريو الذي أجرته احلكومة مبـساعدة األونكتـاد         
وكان الغرض الرئيسي من االستعراض هو االستفادة من العلـم والتكنولوجيـا واالبتكـار              

استراتيجية رئيسية فيما يبذله البلد من جهود للحد من الفقر، وإنشاء الوظائف، وتعزيـز              ك
القدرة اإلنتاجية، وحتويل اقتصاده من اقتصاد يركز بكثافة على تصدير الـسلع األساسـية              

وتـضمن اسـتعراض العلـم      .  على املعرفـة    كثيفاً األولية إىل اقتصاد متنوع يعتمد اعتماداً     
وأعربـت  . البتكار عدداً من التوصيات اليت أخذهتا احلكومة مأخـذ اجلـد      والتكنولوجيا وا 

  .حكومة بريو عن تقديرها لألونكتاد على مساعدته يف هذا االستعراض
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وأشاد املندوبون باألونكتاد الختاذه هذه املبادرة املهمة، وشجعوا األونكتـاد علـى           -١٣
ار، مبا يف ذلك عن طريق مثـل هـذه       مواصلة عمله بشأن قضايا العلم والتكنولوجيا واالبتك      

االستعراضات اليت جتتذب اهتمام العديد من البلدان النامية واليت هلا أمهية حامسة يف التغلـب               
كما دعوا األونكتـاد    . على التحديات العديدة املستمرة والناشئة اليت تواجهها البلدان النامية        

  .لإىل بذل املزيد من اجلهود لنشر أعماله يف هذا اجملا
وعقب عرض موجز جلغرافية إندونيسيا واجتاهاهتا االقتصادية والدميغرافيـة األخـرية،           -١٤

ركز السيد بامبانغ سوسانتونو، نائب وزير النقل يف إندونيسيا، على السياسات الوطنية اجلاري             
وتعتمد هذه املمرات على زيادة روابط النقل علـى         . تطبيقها باالستناد إىل ست ممرات للتنمية     

ومن املهم تلبية الطلب    . داخل اجلزر، وفيما بني اجلزر، وعلى املستوى الدويل       : ثالثة مستويات 
املتزايد على املركبات اخلاصة، من دراجات نارية وسيارات خاصة على السواء، غري أن هـذا               

واعُتمد عدد من التدابري للتغلـب      . أدى إىل ارتفاع التلوث احلضري وزيادة االزدحام املروري       
ى تلك التحديات، مبا يف ذلك نظم حافالت سريعة، وخطوط سكك حديديـة حـضرية،               عل

والترويج لتحويل وسائل النقل العام إىل العمل بالغاز، ونظم النقل الذكية جلمع الرسوم ومراقبة              
 حركة السري، واستخدام املركبات اليت ال تعمل مبحركات، وواحد من أكثر التـدابري قبـوالً              

ومـن  . أيام خالية من السيارات، ُتفتح فيها الشوارع أمام املشاة والـدراجات          يتمثل يف حتديد    
األمور الضرورية إلجراء التحول يف قطاع النقل تعبئة املوارد ودور احلكومة يف ضمان تـوفري               

  .األموال عن طريق مشاركة القطاعني العام واخلاص، وذلك لتحقيق املزيد من روابط النقل
وقد وضـعت رئاسـة   . ء إن من الضروري الترويج للنمو األخضر وقال فريق اخلربا    -١٥

املكسيك جملموعة العشرين هذا املوضوع على رأس جدول أعماهلا، ومل يقتصر هـذا علـى               
  .بلدان جمموعة العشرين وإمنا مشل بلداناً أخرى

، وتضمنت التحديات املستمرة املشتركة بني العديد من البلدان النامية املوقع اجلغرايف            -١٦
. والنمو احلضري، وضرورة حتسني اهلياكل األساسية لشبكة النقل الرئيسية، والشواغل البيئية          

ومن أجل التصدي هلذه التحديات، من الضروري تعزيز االبتكار والبحث العلمي بغية دعم             
 ويدعو هذا إىل إدماج الركائز البيئية واالقتصادية. أكثر البلدان ضعفاً، وخباصة الدول الصغرية

ويف الوقت نفسه، ينبغي التقريب بني هذه       . واالجتماعية يف تصميم استراتيجية عاملية للتنمية     
  .الركائز املؤسسية والتنسيق بني املنظمات الدولية لضمان الشرعية

فقـد كانـت    . ٢٠٠٨وكان األداء االقتصادي ألفريقيا مثرياً لإلعجاب حىت عام           -١٧
ية الرمسية أو االستثمار األجـنيب املباشـر، ويف بعـض           التحويالت أعلى من املساعدة اإلمنائ    

ونظرت املائـدة املـستديرة يف الـدروس    . احلاالت، نبعت التدفقات من بلدان نامية أخرى 
املستفادة من األزمات األخرية وتأثريها على أفريقيا، وخباصة تقوية االعتماد علـى الـسلع              

ن ينعكس اجتاه هذا الوضع لو أن التحول        وكان من املمكن أ   . األساسية األولية قبل األزمات   
  .اهليكلي قد حدث يف وقت مبكر

        


