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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٢٦-١٥جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٢البند 

  تقرير ندوة األونكتاد العامة

حنو نظام اقتصادي عـاملي      -خلامسة   ا تقرير عن ندوة األونكتاد العامة        
  *٢٠١٥أفضل حتقيقاً للمساواة والتنمية املستدامة بعد عام 

  مقدمة    
مـؤمتر األمـم املتحـدة      (فيما يتصل بالذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء األونكتاد          -١

 نـدوة   ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٩و ١٨، ُعقدت يف جنيف بسويسرا يومي       )للتجارة والتنمية 
دائرة األمم املتحدة لالتصال باملنظمات غري      العامة اخلامسة اليت ُنظمت بالتعاون مع       األونكتاد  
اقتصادي عاملي  وهذه الندوة، اليت ركّزت على مسألة إجياد نظام         .  وشركاء آخرين  احلكومية

، قد حبثت كيـف َيطـرح   ٢٠١٥ملساواة والتنمية املستدامة بعد عام من أجل حتقيق ا  أفضل  
  .حتدياً أمام حتقيق التنمية املستدامة) الالمساواة(ام املساواة اتساع دائرة انعد

وقد أمكن للندوة، عن طريق مزيج من اجللسات العامة الرفيعة املستوى وسلسلة من               -٢
اجللسات املصغَّرة اجلانبية اليت حضرهتا الدول األعضاء وممثلو اجملتمع املدين واملنظمات الدولية            

أن تتيح منصة لتبادل اآلراء واملشورة واخلربات واملعـارف         وجهات أخرى صاحبة مصلحة،     
بشأن أبعاد االقتصاد الكلي اليت ينطوي عليها انعدام املساواة وكـذلك لتحديـد أفـضل               

  .املمارسات على صعيد السياسات للتصدي للمشاكل املرتبطة بانعدام املساواة املتنامي
__________ 

م وال تعكس بالضرورة    اآلراء ووجهات النظر املعرب عنها يف هذا التقرير هي آراء املؤلفني ووجهات نظره              *  
  .وجهات نظر األمم املتحدة
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  اجللسات العامة  -أوالً  

  افتتاح الندوة  -ألف  
، سفري إندونيسيا وممثلها الدائم لـدى مكتـب         "ونو ويبوو تريي"افتتح الندوة السيد      -٣

وقد أكد  . األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف ورئيس جملس التجارة والتنمية          
على احلاجة إىل حتليل األسباب اجلذرية النعدام املساواة وإىل إجياد حل للتخفيف من معاناة              

وجيب أن يتقاسم اجلميع التنمية وأال تعّرض هذه التنمية    . ل املد املتصاعد للبطالة   الشباب يف ظ  
ومن املهم جتسيد هذه املبادئ يف خطة للتنميـة         . املستويات املعيشية لألجيال القادمة للخطر    

  .٢٠١٥التحويلية واملستدامة ويف أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام 
اً ملواجهة التحديات اإلمنائية وإجيـاد اسـتجابة عامليـة          وأضاف أنه يلزم العمل مع      -٤

فاجملموعة الواسعة من املشاركني املمثلني لنقابات عمالية       . للشواغل املتعلقة بالتنمية املستدامة   
ومنظمات غري حكومية وأوساط أكادميية وبرملانات ومنظمات حكومية ومنظمات حكومية          

  .عرفة واألفكار ينبغي االستفادة منهادولية وجهات أخرى إمنا تشكل ثروة من امل

  أبعاد االقتصاد الكلي اليت ينطوي عليها انعدام املساواة: ١املائدة املستديرة   -باء  
 مديرة الربامج الدولية مبركـز   "ورا جيمس بدي"حضرت اجللسة العامة األوىل السيدة        -٥

 املشاركني يف احلوار السيد    وكان من بني  . البحوث االقتصادية والسياساتية بالواليات املتحدة    
األمـني العـام    " سوباتشاي بانيتشباكدي "والسيد  موخيسا كيتويي األمني العام لألونكتاد؛      

كلـري  " املدير العام ملنظمة العمل الدولية؛ والـسيدة         "غي رايَدر "والسيد  السابق لألونكتاد؛   
 معهد التنميـة اخلارجيـة؛       رئيسة برنامج النمو واحلد من الفقر وانعدام املساواة يف         "ميالميد
نائبـة  " ايستري بوسري "والسيدة   األستاذ جبامعة كولومبيا؛     "خوسيه أنطونيو أوكامبو  "والسيد  

 األستاذة مبركـز الدراسـات      "جايايت غوش "والسيدة  مدير االحتاد الدويل لنقابات العمال؛      
  .االقتصادية والتخطيط يف جامعة جواهرالل هنرو

ف ُترمجت أوجه انعدام املساواة املتنامية داخل كل بلد وفيما          وركّز النقاش على كي     -٦
بني البلدان إىل وجود طلب كلي غري كاٍف وإىل زيادة االعتماد على االستهالك غري املستدام               

ويف الوقت نفسه، فإن دورات االنتعاش والكساد الـيت ابُتلـي هبـا             . القائم على االستدانة  
 الركود اليت اُتخـذت     ة هي والتدابري غري املتناسقة ملواجهة     االقتصاد العاملي يف العقود األخري    

إىل تفاقم أوجه انعدام املساواة وإىل حـدوث بطالـة           الالت العاملية قد أدت   للتصدي لالخت 
وحبث هذا اجلزء من النـدوة       .مجاعية كما ولّدت احتجاجات عامة على الظلم حول العامل        

واة املتصلة بالتجـارة والتمويـل واالسـتثمار    هذه اجلوانب وغريها من جوانب انعدام املسا 
  .والتكنولوجيا
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وقد مر العامل بتحّول اقتصادي هائل كان مدفوعاً بالنمو االقتصادي وبأوجه التقّدم              -٧
وأحدثت هذه التطّورات حتوالً يف الطريقة اليت تتفاعل هبا         . التكنولوجي خالل العقود األخرية   

اق العامل، مما كان له تأثري على املـشهد االقتـصادي           البلدان واملؤسسات واألفراد على نط    
وقد حدث كثري من هذه التغّيرات بفعل سياسات التنمية الـيت عـززت النمـو               . واجملتمعي

  .االقتصادي باعتباره وسيلة للحد من الفقر ومن انعدام املساواة
املـستويات  ووفقاً للحكمة التقليدية، ُتترجم زيادة النمو االقتصادي إىل حتـّسن يف          -٨

هي أمر يعود بالفائدة على مجيع املشاركني يف        املعيشية للجميع، كما أن زيادة الرخاء العاملي        
.  مستويات انعدام املساواة    ارتفاع دائماًبيد أن معدالت النمو األعلى قد صاحبها        . االقتصاد

 على نطاق العـامل     وُوجد توافق يف اآلراء فيما بني املشاركني على أن انعدام املساواة املتنامي           
وداخل كل بلـد مـن      ) انعدام املساواة بني البلدان   (قد أصبح اجتاهاً رئيسياً فيما بني البلدان        

وقد عاىن كثري من البلدان من حدوث زيـادة         ). انعدام املساواة داخل البلد الواحد    (البلدان  
الفجوة بني أغىن البلدان    ُيعتد هبا يف انعدام املساواة خالل العقود القليلة املاضية، كما اتسعت            

  .وأفقرها اتساعاً كبرياً
وقال أحد املشاركني يف الندوة إن انعدام املساواة داخل البلد الواحد قـد يكـون،               -٩

وللمرة األوىل يف التاريخ، أعلى من انعدام املساواة بني البلدان نظراً إىل أن توزيـع الـدخل                 
وشّدد . مستوى معيشة الناس حول العامل    داخل البلدان هو السبب يف حنو نصف الفارق يف          

مشارك آخر على أن أوجه انعدام املساواة بني البلدان مازالت ليس فقط كبرية بشكل تارخيي         
ولكن أيضاً مسؤولة عن اجلزء األكرب من هذه الفوارق وخاصة عند حبـث االجتاهـات يف                

  .الصني على حدة
فقد بينـت   . و متزايد يف أيدي قلة ضئيلة     وأُشري إىل أن الثروة العاملية تتركّز على حن         -١٠

- يف املائة من جمموع الثروة العاملية        ٢٠ يف املائة ميتلكون نسبة      ١اإلحصاءات أن أعلى نسبة     
 يف املائة مـن     ٥ يف املائة قد استفادت من العوملة يف حني أن أدىن نسبة             ١أي أن أعلى نسبة     

قم هذه املشكلة بفعل الشركات الكـبرية       وتتفا. سكان العامل مل تستفد من النمو االقتصادي      
  .اليت ُتْؤثر األرباح على الرعاية االجتماعية والعمالة والبيئة

أما القضية األوىل اليت    . ودعا املشاركون يف النقاش األونكتاد إىل النظر يف عدة قضايا           -١١
تكـون حمابيـة    فهذه القواعد كـثرياً مـا       . يتعني النظر فيها فهي القواعد املتعلقة باالستثمار      

للمستثمرين وال تترك سوى حيز حمدود للسياسات الوطنية عند التعامل مع اآلثار االجتماعيـة              
فأكرب . وأما القضية الثانية فهي حتويل العبء الضرييب      . والبيئية السلبية اليت حتدث يف هذا الصدد      

 ضريبة قـدرها    عشر شركات تابعة للواليات املتحدة األمريكية قد دفعت يف املتوسط معدالت          
 يف املائة، وقامت بعض الشركات إما بتحويل عبء الضرائب أو بعدم دفع ضرائب علـى                ١٠

وشجع املشاركون األونكتاد . اإلطالق، حارمةً بذلك احلكومات من إيرادات تشتد احلاجة إليها
نشاء آليـة  على تعزيز أعماله بشأن القضايا املتصلة بالديون، مبا يف ذلك املقترحات الداعية إىل إ           
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مستقلة وعادلة حلل أزمات الديون السيادية، اليت أصبحت احلاجة إليها أكثر إحلاحاً مـن أي               
  .وقت مضى بفعل املوجة األخرية من أزمات الديون اليت تؤثّر اآلن أيضاً على البلدان املتقدمة

تجـارة  وذُكر أن أحد املسببات الرئيسية النعدام املساواة هو الزيـادة يف عوملـة ال               -١٢
ودخول الصني واهلند إىل ساحة االقتصاد العاملي، مما أثّر على سلسلة اإلمـدادات العامليـة               

بيد أن األدلة التجريبية ُتبّين أن بعض البلدان النامية يف أمريكا الالتينية قـد              . وانعدام املساواة 
. مو االقتـصادي متكنت من احلد من انعدام املساواة، يف الوقت الذي ازدادت فيه العوملة والن          

ويوجد سبب آخر النعدام املساواة يكمن يف تقلّص الطلب على اليد العاملة نتيجةً ألوجـه               
ومن الناحية األخرى، ميكـن     . التقّدم التكنولوجي، األمر الذي مارس ضغوطاً على األجور       
بان ومع ذلك مل يكن هذان السب     . للتكنولوجيا أيضاً أن تولّد فرص عمل وحتّسن رفاه العاملني        
  .وحدمها كافيْين لتفسري الزيادة يف انعدام املساواة يف العامل

وأحد األسباب اهلامة النعدام املساواة يف البيئة املؤسسية القائمة هو القوة املتزايـدة               -١٣
وقد تزامن تزايد التمويل مع تقلّص حّيز السياسات املتاح للبلـدان الناميـة             . للمصاحل املالية 

ومارست عوملة التمويل دوراً مؤثراً للغاية يف زيادة قـوة رأس       . على السواء وللبلدان املتقدمة   
وأدت االتفاقيات الناشئة عن قوة التمويل إىل إلغـاء القيـود           . املال بالنسبة إىل اليد العاملة    

وختلّت احلكومات عن السيطرة على اًألصـول،       . التنظيمية وإىل احلد من دور القطاع العام      
لى األصول املالية بل مشل أيضاً األصول العامة األوسع نطاقاً، مبا يف ذلك             وهو ما مل يقتصر ع    

وال تقوم احلكومات بدورها املتعلق بإعادة توزيع       . األصول اخلاضعة للضريبة واملوارد الطبيعية    
وكان هذا االجتاه   . الثروة، كما أن السلطة والقوة تنتقالن من اجملتمعات احمللية إىل الشركات          

  .لدميقراطية هو موضوع شائع ختلّل املناقشة بأكملهااملناهض ل
 مليار شخص يعيشون يف حالة فقر مدقع، وميوت كـثري مـن             ١,٢ومازال يوجد     -١٤

وقال بعض املشاركني يف املناقشة إهنم يرون . األطفال من سوء التغذية قبل بلوغ سن اخلامسة
من غري املمكن مناقشة السياسات     و. وجود تشابك بني كل من انعدام املساواة والنمو والفقر        

وبغيـة صـياغة الـسياسات      . الرامية إىل إهناء الفقر دون التصّدي ألسباب انعدام املساواة        
احلكومية على حنو أفضل، يكون من املهم فهم حمدِّدات الفقر وانعدام املساواة، مبا يف ذلـك                

  .التعليم، وثروة الوالديندور كل من االنتماء اإلثين، والعرق، ونوع اجلنس، واجلغرافيا، و
بيانات استقصاءات اُألسر املعيشية فقـال إن       بواستشهد أحد املشاركني يف املناقشة        -١٥

األشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر مدقع ينتمون بصفة عامة إىل مجاعات أقلية إثنية، ممـا              
 هذا القبيل داخـل     يسلّط األضواء على ما ملسألة انعدام املساواة املرتكزة على اجلماعات من          

بيد أن بعض احلكومات فقط تتخـذ تـدابري         . البلدان من أمهية لرسم السياسات احلكومية     
ويبدو أن بعـض    . للتغلب على انعدام املساواة اهليكلي بينما ال تفعل ذلك حكومات أخرى          

  .البلدان ال تعرف سوى أقل القليل عن األشخاص األكثر حاجة يف هذا الصدد
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ن املشاركني رأياً مفاده أن وجود مستوى مرتفع من انعدام املساواة هو            وأيد كثري م    -١٦
فقد ُوجدت أدلة على أن املستوى املرتفع النعدام املساواة يرتبط باخنفـاض         . أمر ضار بالنمو  

وينبغي أال تنهض   . مستوى النمو والطلب الكلي وُيسهم يف إبطاء النمو االقتصادي اإلمجايل         
 من املمكن عملياً فيما يبـدو اقتـران         هاب املساواة بالنظر إىل أن    احلكومات بالنمو على حس   

  .النمو االقتصادي باملساواة اهليكلية
وعندما جيري جتاهل دور املؤسسات، تصبح عوامل اإلنتاج العاملية والتكنولوجيـة             -١٧

عمليات تلقائية ختفّض قيمة دور السياسة العامة متاماً على أساس افتراض زائف مفـاده أن               
وهذه األسباب ليست غري قابلة للعالج ألن كثرياً مـن          . األسواق تشكّل االقتصادات متاماً   

البلدان قد حّدت من انعدام املساواة على الرغم من العوملة ومن زيادة املستوى التكنولوجي؛              
وعالوة على ذلك، ميكن استخدام الفوائض املتولّدة عن اإلنتـاج يف حتقيـق األولويـات               

  .اليت حتددها االحتياجات االجتماعية والتوافق السياسياالجتماعية 
وتفضي السياسات احلكومية الشاملة للجميع هي واملشاركة يف االقتصاد إىل إجيـاد             -١٨

ويف الواقع، فأحد احلقوق األساسية يتمثل يف املشاركة يف االقتـصاد           . مشاركة سياسية قوية  
  .دوهو حيدد كيف يكافَأ على املشاركة يف االقتصا

فكثرياً . وللمؤسسات على املستوى القطاعي أثر قوي على سياسات االقتصاد الكلي          -١٩
كما أن السياسات الـيت تقررهـا       . ما جيري، على سبيل املثال، هتميش دور وزارات العمل        

وزارت أخرى ال تكون فيها اليد العاملة ممثلة متثيالً كافياً، وخاصة وزارات املالية، هلا تـأثري                
  .ى القوى العاملة وعلى املشاَركة بوجه عامكبري عل

 ولكن أيـضاً    حيوية ليس فقط على الصعيد القُطري     وتتسم املُثُل الدميقراطية بأمهية       -٢٠
وأعرب ممثلو اجملتمع املدين عن شعورهم باإلحباط إزاء احليز احملـدود           . على الصعيد الدويل  

 الدولية، هتيمن على املشهد املنظمات غري       ففي كثري من اهليئات   . املتاح ملشاركة اجملتمع املدين   
وأعربوا أيضاً عن استيائهم إزاء السيطرة غري الدميقراطية علـى    . احلكومية املنتمية إىل الشمال   

فالسيطرة اليت متارسها الشركات ال تتيح سوى حيز ضئيل لإلعراب عـن            . وسائط اإلعالم 
.  جمال املشاركة االقتصادية والـسياسية     أوجه القلق العامة املرتبطة بأوجه انعدام املساواة يف       

وعلى الصعيد الدويل، تتسم إدارة املؤسسات التجارية واملالية الدولية بأهنا غري مالئمة وهـي         
  .إال بدرجة حمدودة تعكس صوت البلدان النامية ال

وشّدد كثري من املشاركني على أن مشاكل انعدام املساواة ترجع مجيعاً إىل اختيارات    -٢١
وهتيمن مصاحل الشركات بدرجة متزايـدة علـى املناقـشات املتعلقـة            . ن السياسات بشأ

وميكن للخطاب العام أن يستفيد كثرياً من زيادة وجود منظمات اجملتمع املدين            . بالسياسات
ومما ُيسهم يف النتائج املتصفة بانعدام املساواة احلوافز احلكومية، مبا . والنقابات وعامة اجلمهور

فينبغـي اعتمـاد    . عفاءات الضريبية املمنوحة للشركات الكبرية ولألفراد األثرياء      يف ذلك اإل  
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إصالحات ضريبية وسياسات إلعادة توزيع الثروة إذا كان ُيراد إحراز تقدم يف اجتاه احلد من               
  .انعدام املساواة

والقيـود  . وكان أحد املواضيع املتواترة يف املناقشة هو احليز املتـاح للـسياسات             -٢٢
ملفروضة على احلكومات من جانب هياكل االقتصاد الكلي العاملية اليت تغل يد البلدان عـن             ا

التصرف تشمل معاهدات االستثمار الثنائية والقيود اليت يفرضها صندوق النقد الدويل علـى            
وفضالً عن ذلك، فكثرياً ما تؤدي القواعـد الدوليـة          . عمليات التحكّم يف رؤوس األموال    

 يف اتفاقات التجارة واالستثمار إىل تقييد قدرة احلكومـات علـى تنفيـذ              املنصوص عليها 
وقد ختلت احلكومات بدرجة متزايدة عن سيطرهتا على أصوهلا،         . سياسات حتقق الصاحل العام   

  .ففقدت بذلك مصدراً من مصادر الضرائب
 ليـست   اقضوء حقيقة أن األسو    ومنو انعدام املساواة رمبا ال يكون أمراً مستغرباً يف          -٢٣

وعالوة على ذلك، فكثرياً ما     .  حتقق الصاحل العام على حنو أفضل      ُمصمَّمة إلنتاج نواتج مثلى   
ُتعطى األولوية للمصاحل اخلاصة أو كثرياً ما جيري اإلفراط يف متثيل هذه املصاحل عند صـياغة                

م يف قمـة    ويلزم وضع هذا الصاحل العا    . اللوائح التنظيمية احلكومية على حساب الصاحل العام      
ومـن الواضـح أن     . قائمة األولويات بغية ضمان أن حتقق البلدان التنمية املستدامة واملنصفة         

اهلياكل االقتصادية واالجتماعية ال تعمل بصورة سليمة وأن النظام احلايل عرضة ألن يـشهد           
ا فاملواطنون حـول العـامل مـازالو      . أزمات يظل املواطنون يف إطارها غري متمتعني باحلماية       

وينبغي تنظيم املؤسسات املالية على حنو   . ٢٠٠٨يدفعون تكلفة األزمة املالية اليت شهدها عام        
إذ مازال املواطنون ال يتمتعون باحلماية من وقوع أزمات مستقبلية ومن           . حيقق الصاحل العام  

  .احملتمل مرة أخرى أن ُتستخَدم األموال العامة يف محاية مصاحل النخبة املالية
ثريت على حنو متكرر يف سياقات متعددة أمهية اهلياكل االجتماعيـة واحلمايـة             وأُ  -٢٤

وأُشري بصورة خاصة إىل . االجتماعية باعتبارمها أحد املكونات اهلامة للحد من انعدام املساواة
الرعاية الصحية الشاملة، وإمكانية احلصول على التعليم، واستئصال شأفة اجلوع، والتخفيف           

ب باعتبارها جماالت ذات أولوية ألنه ينبغي اعتبارها حقوقاً إنـسانية حيـق             من بطالة الشبا  
وال يكفي ببساطة املطالبة بتوفري احلماية االجتماعية بالنظر إىل أن البلدان           . للجميع التمتع هبا  

وفضالً عن ذلك، فـإن منـو قـوة         . حتتاج إىل احليز املايل الضروري لتقدمي هذه اخلدمات       
صنع القرار قد أسهم يف إجياد نظم ضريبية فـشلت يف أداء دور إعـادة     الشركات يف عملية    

  .توزيع الثروة
فاألجور . ويرتبط أحد أسباب تزايد أوجه انعدام املساواة بشواغل تتعلق باليد العاملة       -٢٥

وميكن أن ُيعزى منو أوجه انعدام املساواة إىل القيـود          . مل تواكب الزيادة يف اإلنتاجية والنمو     
ة على املساومة اجلماعية وإىل االخنفاض املزمن الطويل األجل يف نصيب األجور من             املفروض

الدخل لصاحل األرباح، وإىل الشروط املعمول هبا يف قطاع العمل غري الرمسي، وإىل منـاذج               
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وباإلضافة إىل ذلك، توجد أوجه عدم جتانس كبرية يف قوة املساومة بني            . الضرائب التنازلية 
  .ر واملنِتجني الصغاراملشترين الكبا

وينبغي التصّدي النعدام املساواة إىل جانب مسائل حقوق اإلنسان، وإحالل السالم             -٢٦
وعلى . ٢٠١٥واألمن، وحتقيق االستدامة باعتبارها ركناً أساسياً يف خطة التنمية ملا بعد عام             

يوجـد خطـر    بيد أنه   . من ميلكون ومن ال ميلكون    األمم املتحدة مسؤولية سد الفجوة بني       
  .استخدام العوملة كذريعة لشل أيدي واضعي السياسات عن الفعل

وينبغي أن ُيستأنف يف جدول أعمال التنمية على الصعيد العاملي تركيزه على أسباب               -٢٧
ويشكل العمل الالئق هدفاً عاملياً وينبغي أن ينعكس يف ترتيبات ما بعد            . وآثار انعدام املساواة  

ماية االجتماعية الشاملة يف شكل الرعاية الصحية والتعليم وفـرص          كما أن احل  . ٢٠١٥عام  
فاملوارد موجودة؛ واألمر يتعلق باستحضار اإلرادة الـسياسية        . العمل ليست حلماً طوباوياً   

  .الالزمة إلعادة ختصيص املوارد وإعادة توزيعها
يقة األمر بلوغ   ومن املهم يف حق   . وقد ظلت املساعدة اإلمنائية الرمسية تتسم بالركود        -٢٨

وتوجد حاجـة أيـضاً إىل   .  يف املائة٠,٧النسبة املستهدفة من الناتج احمللي اإلمجايل وقدرها       
تقاسم املعرفة والتكنولوجيا؛ ولذلك ينبغي أن تدعم تدفقات املعونـة القـدرات اإلنتاجيـة            

سسة دوليـة   ويف إطار والية الدوحة، أُعيد تصميم دور األونكتاد ليكون مؤ         . للبلدان النامية 
  .رئيسية متعددة األطراف ترمي إىل هتيئة بيئة اقتصادية عاملية مواتية

، ميكـن للمجتمـع     ٢٠١٥ومع زيادة االهتمام املوجه إىل خطة التنمية ملا بعد عام             -٢٩
  :الدويل مرة أخرى أن يكتسب زمخاً يف اجملاالت التالية

وذلك  وى عدم التيقّن القائممعاجلة مسألة االفتقار إىل املعلومات وتقّبل مست  )أ(  
  يف ظل التحلّي بشيء من التواضع؛

  بناء هياكل تساعد أضعف األشخاص وال ُتسقط أحداً من االعتبار؛  )ب(  
بناء توافق آراء عاملي بشأن سياسات إعادة توزيع الثروة وعتبات احلمايـة              )ج(  

  .االجتماعية والعناصر املكونة لنظام أكثر استيعاباً للجميع

  االنتقال من أفضل املمارسات إىل حتقيق التحّول العاملي: ٢املائدة املستديرة   -جيم  
 حمرر شؤون التجـارة العامليـة بـصحيفة         "شون دونان "قام بإدارة اجللسة السيد       -٣٠

وكـان املـشاركون يف     .  وأيرلندا الشمالية  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    ب فاينانشال تاميز 
 األمني العام السابق لألونكتاد ووزير املاليـة الـسابق   "روبيرت ريكوبريو"السيد  : املناقشة هم 

 "ورا جـيمس  بدي" املدير التنفيذي ملركز اجلنوب؛ والسيدة       "مارتني خور "بالربازيل؛ والسيد   
مديرة الربامج الدولية مبركز البحوث االقتصادية والسياساتية يف الواليات املتحدة؛ والـسيد            
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جونكسني "نسق العاملي لشبكة الرصد االجتماعي يف أوروغواي؛ والسيد          امل "روبريتو بيسيو "
  . نائب رئيس جامعة دراسات األعمال واالقتصاد الدولية يف الصني"جاو
وركزت اجللسة العامة الثانية على مسألة إجياد حلول عن طريق مناقشة املمارسات              -٣١

  .استنساخها يف بلدان أخرىالسياساتية الناجحة واستراتيجيات التنمية اليت ميكن 
. وقال أحد املشاركني يف املناقشة إن اجملتمع املدين هو مـصدر قـوة األونكتـاد                -٣٢

أما تـرك   . فلمكافحة انعدام املساواة والفقر، جيب توافر السلطة السياسية واإلرادة السياسية         
ل إليها ستفيد مـن     القرارات السياسية للفئات اليت متارس السلطة فمعناه أن اخليارات املتوصّ         

وعلى سبيل املثال فكثري من بلدان أمريكا الالتينية، وخاصـة     . هم يف السلطة وليس احملتاجني    
الربازيل، تتحرك يف اجتاه معاكس لالجتاه الذي تسري فيه أحناء العامل األخرى من حيث إدارة               

ر من هذا النـوع     ومن املهم حتديد ما إذا كان التطو      . سياسات حتد من أوجه انعدام املساواة     
مستدام يف مواجهة التباطؤ االقتصادي واخنفاضات اإليرادات العامة بغية متويل برامج إعـادة             

وأحد األبعاد الرئيسية الستدامة الربامج االجتماعية يف األجل الطويل هو حتقيق أداء            . التوزيع
  .اقتصادي أقوى عن طريق زيادة اإلنتاجية

إن األسعار املنخفضة للسلع األساسية كثرياً ما تؤدي        وقال مشارك آخر يف النقاش        -٣٣
وأحد األسباب  . إىل أزمات ديون خارجية وإن احللول املؤسسية كثرياً ما تكون غري مالئمة           

اليت تفسر ما حتققه البلدان اآلسيوية من أداء أفضل من أداء البلدان األفريقية هو أهنا ال ختضع                 
وفضالً عن ذلك، جيـب     . لدويل أو صندوق النقد الدويل    لسياسات غري مالئمة ميليها البنك ا     

إجراء إصالح يتعلق بالتخفيف من الديون لصاحل البلدان النامية فضالً عن القيام بضخ مبالغ              
وقد ُنفذ هذا اخليار األخري تنفيذاً ناجحاً يف        . نقدية عاجلة قصرية األجل على الصعيد الوطين      

ولوقف .  ما إذا كانت هذه التحسينات مستدامة أم الالربازيل، رغم أنه ليس من الواضح بعد
االستغالل املتزايد للمعادن واملوارد الطبيعية، يكون من املهم إبقاء أسعار الـسلع األساسـية          

ولكي يظل االقتصاد احلقيقي مـستقراً،      . مرتفعة مع التركيز على السلع األساسية والتصنيع      
وجيب . موال اخلاصة به مستقرة هي األخرى     جيب أيضاً أن تكون عملته وتدفقات رؤوس األ       

إعادة النظر يف شروط تقدمي القروض، كما جيب وضع قواعد مناسبة للتجـارة ميكـن أن                
  .تستفيد منها البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء

وقال مشارك يف النقاش إن الصني حتقق حتوالً تدرجيياً حنو اقتصاد السوق وأن اآلثار                -٣٤
وقـد  . ملترتبة على تسخري التكنولوجيا قد أدت دوراً كبرياً يف النمو الذي تقوده الصادرات            ا

ساعدت الشراكات القوية املقامة بني احلكومة ومؤسسات األعمال واليد العاملة وكـذلك،            
على حنو متزايد، اجملتمع املدين يف دفع االستثمار إىل األمام يف جمال املهارات ويف تكوين رأس                

وهو ما يشكل منوذجاً ميكن أن تعتمـده         -ال وكذلك اآلن يف توفري احلماية االجتماعية        امل
  .البلدان النامية األخرى
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 مليون عامل من مناطق ريفية إىل املـدن، مـستفيدين يف      ١٠٠وقد انتقل أكثر من       -٣٥
اضـية  وحدث تغّير جذري يف السنوات الثالثني امل    . ذلك من التجارة بني الصني وباقي العامل      

واكتسب العمال غـري    . يف الفجوة التجارية ويف شبكات اإلنتاج العاملية ويف سلسلة القيمة         
بيد أنه مازالت توجد حتديات     . املهرة املهارات الضرورية عن طريق التدريب يف مكان العمل        

. ومن الظاهر للعيان أنه ليس اجلميع يف الصني قد استفادوا من العوملـة            . يتعني التغلب عليها  
ومن الضروري اتباع سياسات أفضل يف جمال احلمايـة االجتماعيـة، ويـتعني أن تعتمـد                

  .مؤسسات األعمال ممارسات فيما يتعلق باملسؤولية االجتماعية
وأطلع مشارك آخر يف املناقشات املشاركني على استراتيجيات وتدابري احلـد مـن               -٣٦

 برامج للتحـويالت    ٢٠٠٥ منذ عام    فقد ظلت ُتنفّذ  . الفقر اليت جرى تنفيذها يف أوروغواي     
بيد أن أحد املكونات احلامسة األمهية يف الربامج املعنية هو إعادة العمـل باملـساومة             . النقدية

اجلماعية، مما أّدى إىل منو املرتبات على مر الوقت، وبعبارة أخرى تـضاعف احلـد األدىن                
 مجيع العاملني يف أرجاء البلد      وباإلضافة إىل ذلك، أُضفي الطابع الرمسي على عمل       . للمرتبات

وُنفذت تدابري تتعلق بضريبة الدخل، وجرى االعتراف       . كافةً، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية      
وأدت هـذه   . أيضاً باحلق يف كل من إجازة األمومة واألبوة والتـأمني الـصحي الـشامل             

مو املدفوع داخلياً وإىل    السياسات واملبادرات بصورة مجاعية إىل احلد من الفقر وإىل حتقيق الن          
حتقيق زيادة يف االستثمار، على عكس املفهوم القائل بأنه جيب تقليص حقوق العمال مـن               

  .أجل حفز االستثمار
وقال بعض املشاركني يف املناقشة إن أوجه انعدام املساواة يف البيئة الدولية نامجة عن                -٣٧

لتزمة مبعاهدات االستثمار وعـن تـراكم       الشروط التقييدية املفروضة على البلدان النامية امل      
وتواجه بلدان نامية كثرية قيوداً نامجة عن القواعد املانعة املتعلقة بالتجـارة            . الديون األجنبية 

  .واليت حتول دون قيام هذه البلدان باختاذ التدابري الضرورية الستئصال شأفة الفقر
 املتاح للبلدان النامية، وخاصة     وإحدى القضايا املطروحة هي حيز السياسات احملدود        -٣٨

فيما يتصل مبعاهدات االستثمار الثنائية واالتفاق العام املتعلق بالتجارة يف اخلدمات واالتفاق            
فعلى سبيل املثال يوجد لدى دولة بوليفيـا املتعـددة          . املقترح املتعلق بالتجارة يف اخلدمات    

واستناداً إىل اعتبار قوامه أن     . صحيةالقوميات دستور جديد يعترف حبق اجلميع يف الرعاية ال        
وصول شركات الرعاية الصحية األجنبية إىل السوق الصحية يف البلد على حنو غري مقّيد هو               
أمر ينال من هذا احلق يف الرعاية الصحية، حاولت احلكومة البوليفية إعادة التفاوض علـى               

بيد أن هذا البلد يواجه     . رة العاملية اجلزء املتصل هبذا احلق من اتفاقها املعقود مع منظمة التجا         
معارضة من البلدان املتقدمة األعضاء يف منظمة التجارة العاملية، مبا يف ذلك الواليات املتحدة              

وحتتاج البلدان النامية إىل حيز سياسات أكرب لكي حتّسن األجور وتزيـد مـن              . األمريكية
  . قطاعات السكاناإليرادات الضريبية وتوفّر احلماية االجتماعية ألفقر
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وقال عدة متكلمني إن عدم وجود آلية مستقلة وعادلة للتعامل مع الديون السيادية               -٣٩
فالبلدان النامية الـيت  . هو أمر حيد بشكل شديد من حيز السياسات املتاح أمام البلدان النامية       

 عانت من أزمة ديون بسبب عوامل خارجية، سواء متثلت يف حدوث هبوط حاد يف أسـعار            
السلع األساسية أو حدوث ارتفاع يف أسعار الفائدة على الصعيد الدويل، قد اضـطرت إىل               
حتويل إيراداهتا العامة عن مقاصدها لكي تدفع الديون اخلارجية على حساب االسـتثمارات             

وقد َوَضح ذلك يف القرار الذي اختذته يف اآلونة األخرية هيئة قضائية بإلغاء الترتيب              . الداخلية
كان قد مت التفاوض عليه بعناية إلعادة هيكلة الديون والذي كانت حكومة األرجنتني             الذي  

وقضى هذا القرار بأن تسّدد     . ٢٠٠١قد جلأت إليه يف أعقاب األزمة املالية اليت شهدها عام           
األرجنتني بالكامل مع الفائدة املصرفية املستحقة أموال صناديق حتوطية كانت قد اشـترت             

وأُمرت األرجنتني بأن تـدفع للـصناديق       . ة جبزء صغري من قيمتها األصلية     سندات أرجنتيني 
  . مليار دوالر١,٣٣التحوطية مبلغ 

وأعرب عدد من املشاركني عن قلقهم من أن قرار احملكمة قد يدفع األرجنـتني إىل                 -٤٠
التخلف عن الدفع مبا يترتب على ذلك من آثار ارتدادية على البلدان األخـرى يف أمريكـا                 

وأشار أحد املشاركني يف املناقشة إىل أن صندوق النقـد          . لالتينية وعلى النظام املايل العاملي    ا
الدويل نفسه قد أعرب عن قلقه من أن هذا احلكم قد جيعل من األصعب على البلدان إعادة                 

  .هيكلة ديوهنا يف املستقبل
د الدويل هو قواعـد     ومازال أحد العوامل الرئيسية وراء انعدام املساواة على الصعي          -٤١

منظمة التجارة العاملية اليت تتطلب من البلدان النامية خفض تعريفاهتا اجلمركية واإلعانات اليت       
واستـشهد  . تقدمها يف الوقت الذي تقوم فيه أغىن البلدان بتقدمي اإلعانات إىل مزارعيهـا            

 التجارة العاملية املعقود يف     املشاركون يف املناقشة مبوقف اهلند يف املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة         
وتوزيـع   فقد أرادت احلكومة اهلندية دعم صغار مزارعيها      . ٢٠١٣بايل بإندونيسيا يف عام     

واعتـرض علـى   . طوابع غذائية يستخدمها الفقراء من أجل شراء الطعام من هؤالء املنِتجني    
 قد متكنوا من التوّصل إىل  ذلك عدد من البلدان املتقدمة ولكن اهلند وائتالفاً من البلدان النامية          

يف بايل جيري يف ظلها حل هذه املسألة يف املؤمتر الوزاري القادم ملنظمـة التجـارة                " هدنة"
  .العاملية
وقيل إن كثرياً من االستراتيجيات اليت طبقتها الدول الصناعية من أجـل مكافحـة                -٤٢

. رضها االتفاقات التجارية احلاليـة    الفقر مل تعد صاحلة للبلدان النامية نظراً إىل القيود اليت تف          
وتشكل املشتريات العامة وسيلة قوية للحد من الفقر وقد استخدمتها البلدان املتقدمة لـدعم         

 ميـزان  ولتحـسني  ،املنِتجني احملليني للسلع واخلدمات، وملساندة الفئات واملناطق احملرومـة        
 صـناعات  يف استراتيجي حنو على فاتالتعري تطبيق احلالية التجارية القواعد وتقّيد .املدفوعات

  .النامية للبلدان مفيداً يكون أن ميكن كان الذي األمر معينة،
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وينبغي أن تكون بيئة السياسات الدولية أكثر دعماً للسياسات احمللية الرامية إىل دعم               -٤٣
ج واستشهد ممثل إحدى منظمات اجملتمع املدين مبثال صناعات استخرا        . عملية احلد من الفقر   

إذ مل تكن األهداف االقتصادية واالجتماعية تشكل اعتباراً من االعتبارات          . املعادن يف أفريقيا  
ونتيجةً لذلك، استحوذت الشركات املتعددة اجلنسية على       . عند رسم السياسات هلذا القطاع    

 فحىت يف احلاالت اليت كانت فيها أسعار السلع األساسية ترتفع،         . معظم القيمة يف هذا الصدد    
مثلما حدث أثناء العقد املاضي، مل تر البلدان األفريقية الفوائد املترتبة على هـذا االزدهـار                

  .ُتَترجم إىل زيادة يف اإليرادات العامة
وحتتاج احلكومات إىل مزيد من الدعم بغية زيادة الروابط اخللفية واألمامية لـصناعة               -٤٤

وقد حبثت  . لى أن تصبح اقتصادات صناعية    املعادن لديها ولتنفيذ سياسات ميكن أن تساعدها ع       
دراسة حديثة صادرة عن البنك الدويل كيف ميكن لربط املشتريات احمللية بقاعدة املوارد املعدنية              
أن يدعم التنويع ويستحدث فرص عمل، مثالً يف جمال تصنيع الـسلع اإلنتاجيـة واملعـدات،                

بتدابري االستثمار املتـصلة بالتجـارة       تعلقبيد أن االتفاق امل   . والكيماويات الصناعية، واألدوية  
. حيتوي على جمموعة أخرى من قواعد منظمة التجارة العاملية اليت ميكن أن متنع املشتريات احمللية              

وينبغي أن تدعم السياسة التجارية واملالية الدولية هذه السياسات الرامية إىل احلد مـن الفقـر،     
  . النامية على اقتراح سياسات عاملية بديلةكما ينبغي لألونكتاد أن يساعد البلدان

وحتّدث أحد املتكلمني عن انعدام املساواة الشاسع من حيـث قـدرة الـشركات                -٤٥
وقال إنه  . املتعددة اجلنسية وقطاع التمويل على ممارسة الضغط ومن حيث تأثريمها السياسي          

، مل يـستطع    ٢٠٠٨رغم مسؤولية هذا القطاع عن األزمة املالية الـيت حـدثت يف عـام               
السياسيون أو مل يريدوا كبح مجاحه وتغيري القواعد اليت يعمل هذا القطاع يف ظلها تغيرياً ذا                

ويبدو أن قطاع التمويل والشركات عرب الوطنية يف كثري من البلدان قد متتعا من حيث               . معىن
مـوال  الواقع العملي حبق النقض بشأن السياسات املتعلقة باالسـتثمار وأسـواق رؤوس األ            

ومن املثري للدهشة أنه يف الوقت الذي كفلت فيه هذه الـشركات أن             . والتجارة والضرائب 
مثل  -تكون قواعد التجارة ومشروطية القروض ُملزِمة، فإن اجلهود الرامية إىل احلد من الفقر 

  .ليست كذلك -األهداف اإلمنائية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة املقَترحة 
تكلم آخر إن مؤسسات األعمال تؤدي دوراً هاماً يف خلق القيمة ويف إجياد             وقال م   -٤٦

 شركة من أكرب الشركات يف العامل خطـوات         ٤٣فقد حددت حنو    . حلول من أجل اجملتمع   
العمـل  " وذلك يف خطة أُطلق عليها اسـم         ٢٠٢٠ترمي إىل إجياد جمتمع أفضل حبلول عام        

حامسة تشكيل شراكات فعالة فيما بـني مجيـع         ومن املهم بصورة    ". ٢٠٢٠استشرافاً لعام   
اجلهات صاحبة املصلحة يف اجملتمع، على أن يكون كل هدف من أهداف التنمية املـستدامة               

  .مدعوماً بآلية شراكة
ومن بني اجملاالت اليت ينبغي فيها لقطاع األعمال أن يقدم فيها حلوالً توفري كهرباء                -٤٧

تتسم باخنفاض انبعاثات الكربون هبدف زيادة وصول اجلميع إىل الطاقـة بطريقـة تتـسم               
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بالكفاءة يف استخدام الكربون؛ وإجياد عدد أكرب وأفضل من فرص العمل يف القطاع اخلاص؛              
ة وبتنظيم وإقامة املشاريع من أجل احملرومني اقتصادياً؛ وتشجيع الشركات          والنهوض بالعمال 

  .على استحداث سلع من أجل هؤالء الناس
فوفقاً لتقرير صادر عن منظمة غري حكوميـة يف  . وأُثريت أيضاً مسألة العمل اخلريي   -٤٨

 ٣,٥لكه أفقـر   شخصاً يف العامل من الثروة ما ميت٨٥، ميتلك أغىن    ٢٠١٤يناير  /كانون الثاين 
بل إن ثروهتم قد منـت يف  : ومل يتأثر أغىن أفراد يف العامل بالكساد العاملي   . مليارات من البشر  

وهؤالء يشملون طبقة جديدة من األثرياء يف آسيا، وينبغـي قيـام            . ٢٠٠٨الواقع منذ عام    
 مـن   األونكتاد بوضع سياسات تقدم حوافز إىل هؤالء األثرياء من أجل استثمار قدر أكـرب             

  . ثروهتم يف األعمال اخلريية
". بقاء األمور على حاهلـا    "وقال أحد املشاركني يف املناقشة إن العمل اخلريي ميثل            -٤٩

فاملساعدة اإلمنائية الرمسية والتحويالت النقدية من احلكومات والعمل اخلريي هـي مجيعـاً             
صّدي للهياكل املسببة   أشكال من العمل اخلريي الذي ًيستخدم للتصدي للفقر ولكن ليس للت          

  :وميكن النظر يف مخس سياسات لتكون بدائل للوضع القائم، كما يلي. له
ينبغي االستعاضة عن االتفاقات غري املالئمة املعقودة بني الشركات املتعددة            )أ(  

اجلنسية ومصدِّري املوارد املعدنية باتفاقات تعطي احلكومات مزيداً من اإليرادات الستثمارها           
  ليات التخفيف من الفقر؛يف عم

االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكيـة   ينبغي استخدام املرونة اليت يتسم هبا         )ب(  
 استخداماً مفيداً يسمح للدول النامية بشراء العقاقري الرخيصة الـيت           الفكرية املتصلة بالتجارة  

لتكلفة من أجـل    تكون ذات فعالية أكرب من استخدام العمل اخلريي يف شراء عقاقري باهظة ا            
  هذه الدول؛

ينبغي حتويل موضع التركيز من مواصلة املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة إىل               )ج(  
التخلّص من اإلعانات الزراعية يف بلدان الشمال، نظراً إىل أن هذه اإلعانات هي السبب يف               

  فقدان أسباب عيش املزارعني يف أفريقيا ويف أقل البلدان منواً؛
رة على النشاط املايل املضاريب الـذي يتـسبب يف الكـساد            ينبغي السيط   )د(  

  االقتصادي الذي يصيب أفقر األشخاص يف العامل؛
ينبغي السعي إىل إبرام اتفاق بشأن إجياد آلية إلعادة هيكلة الديون تكـون               ) ه(  

مماثلة لآلليات اليت تسمح للشركات بإعادة هيكلة بنيتها والوقوف على قدميها من جديـد،              
مر يكون أكثر فعالية من دفع البلدان إىل زيادة الوقوع يف أحابيل الديون، ومتكينها يف               وهو أ 

  .خامتة املطاف من اإلفادة من تدابري ختفيف الديون
وحذر ممثل ملنظمة غري حكومية من أن انعدام املساواة يف النظام املايل العاملي ميكـن                 -٥٠

: بـريكس "فقد أعلنـت جمموعـة      . دان النامية أن ُيحِدث شرخاً بني البلدان املتقدمة والبل      
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BRICS"       عن إنشاء مـصرف التنميـة       )١( اليت تضم جمموعة من االقتصادات النامية الكبرية
وقـد  . مالت اخلاص به  ُعالَمجَمُع   اخلاص هبا، ومن املتوقّع أن ُيتَبع ذلك قريباً باإلعالن عن           

  .يكون من اخلطورة حدوث استقطاب جديد يف العامل
قترح أحد املندوبني التركيز على الشباب والقيم اليت يتلقوهنا عن طريـق التعلـيم        وا  -٥١

وملكافحة انعدام املساواة يف األجل الطويل، ينبغي تشجيع كـل          . والعملية السياسية واجملتمع  
  .احلد من نزعة السلوك الفردية، وزيادة التضامن واالهتمام بالبيئة، واحلد من الفساد: من
 عن بناء اإلرادة السياسية الالزمة ملعاجلة األوضاع اخلارجية الـيت تغـذّي             وال ِغىن   -٥٢

 هو   للشعوب التجاري االتفاق/التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية    و .انعدام املساواة 
أحد األمثلة اجليدة للتعاون فيما بني البلدان النامية اليت لديها االسـتعداد حلـل املـشاكل                

  .لتكامل بشأن تبادل السلع واخلدماتواستكشاف أوجه ا
واخليط املشترك الذي ختلل املناقشة بأسرها هو اإلرادة أو العزمية الـسياسية الـيت                -٥٣
فقد أكد املشاركون على دور اجملتمـع املـدين يف          . ِغىن عنها ملعاجلة األوضاع اخلارجية     ال

اجملتمع املدين إىل    عن حاجة    وأعرب عدد من املندوبني   . املساعدة على إجياد اإلرادة السياسية    
وقد اُتخذت  . التوّصل إىل درجة معينة من توافق اآلراء بشأن حلول بديلة تساعد احلكومات           

خطوات هامة يف هذا الصدد عن طريق توصيات اجملتمع املدين املتعلقة خبطة التنمية ملا بعـد                
 بعد سلـسلة مـن      ٢٠١٣سبتمرب  /، واليت ُعرضت على اجلمعية العامة يف أيلول       ٢٠١٥عام  

وأُشري إىل أنه توجد سوابق لذلك، مثالً عندما قـام          . املشاورات اإلقليمية بشأن هذه القضية    
اجملتمع املدين حبشد قواه حشداً ناجحاً لسد الطريق أمام اتفاق متعـدد األطـراف بـشأن                

يف ) داألويـسي (االستثمار كانت قد اقترحته منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي            
ومما له أمهية أن منظمـات  . تسعينات القرن العشرين، وهو اتفاق كان قد صيغ صياغة رديئة 

  .اجملتمع املدين هلا دور رئيسي تؤديه يف األونكتاد

  التنفيذ املقترن بالتأثري -حتقيق املساواة والتنمية املستدامة : حلقة املناقشة  -دال  
حمرر شـؤون التجـارة      "شون دونان "السيد  كان مدير اجللسة العامة األخرية هو         -٥٤

وكـان  .  وأيرلندا الشمالية  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    ب فاينانشال تاميز العاملية بصحيفة   
األمـني العـام لألونكتـاد؛ والـسيد        موخيسا كيتويي   السيد  : املشاركون يف املناقشة هم   

 مـدير   "جيمس مـواي  " والسيد    األمني العام السابق لألونكتاد؛    "سوباتشاي بانيتشباكدي "
 سـفري   "مـارك هوشـايت    - جان"ألفريقيا بكينيا؛ والسيد     الربامج مبنظمة التجارة العادلة   

لكسمربغ وممثلها الدائم لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيـف؛             
ملتحـدة  والسيد عبد الصمد منيت سفري جنوب أفريقيا وممثلها الدائم لدى مكتـب األمـم ا              

__________ 

 .هي االحتاد الروسي، والربازيل، وجنوب أفريقيا، واهلند )١(
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 املـديرة   "يارا بيتريكوفسكي دي أولـيفريا    "واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف؛ والسيدة       
  .االقتصادية يف الربازيل - املشاركة ملعهد الدراسات االجتماعية

وبالنظر إىل رغبة كثري من الدول األعضاء يف إدراج مسألة انعدام املـساواة علـى                 -٥٥
، ركزت املناقشات بني املشاركني على كيف       ٢٠١٥د عام   جدول أعمال خطة التنمية ملا بع     

ميكن حتقيق املساواة والتنمية املستدامة باالقتران مع حتقّق التأثري، وخاصة عن طريق وضـع              
  .إسقاطات بشأن أعمال األونكتاد مستقبالً ودوره يف هذا السياق

 يف احلد من أوجه     وحبث املشاركون يف املناقشة كيفية حتديد دور األونكتاد مستقبالً          -٥٦
. إذ توجد مصادر خمتلفة النعدام املساواة على النطاق العاملي   . انعدام املساواة على نطاق العامل    

فمن الناحية التارخيية، عمل األونكتاد يف مناطق خمتلفة ولكنه ينبغي أن يعّدل هنْجه يف فترة ما                
لـب الـداخلي ومحايـة      فمن الضروري إقامة توازن بني الصادرات والط      . ٢٠١٥بعد عام   
كما أن االستثمارات وإجراء حتسينات على سالسل القيمة العامليـة مهـا أمـران              . السكان

ويلزم تقدمي الدعم لـيس  . يف االقتصاد العاملي  دان منواً لضروريان لتعزيز إدماج إشراك أقل الب     
ينبغـي أن تـشمل     و. فقط إىل أقل البلدان منواً ولكن أيضاً إىل البلدان النامية غري الساحلية           

وفضالً عن ذلك، ففي ضوء نتـائج       . أعمال األونكتاد أيضاً املعاملة املستندة إىل نوع اجلنس       
، ينبغي أن ُتدرج علـى جـدول أعمـال          )٢٠+ريو( املتحدة للتنمية املستدامة     مؤمتر األمم 

األونكتاد مستقبالً مسألة خفض اإلعانات املقدمة إىل أنواع الوقود األحفـوري، ومـسألة             
  .احلاجة إل االستثمار يف النقل العام واملنتجات املتجددة

وسلّط مشارك آخر يف املناقشة األضواء على اجلهود اجلاري بذهلا لـدمج اجملتمـع                -٥٧
إذ توجد حاليـاً أزمـة عميقـة تتعلـق بـاحلكم            . املدين يف النقاش الدويل يف هذا الشأن      

.  شيء يف إقامة شراكات مع اجملتمع املدين       والدميقراطية، وتكمن قوة األونكتاد أوالً وقبل كل      
وحتقيقـاً هلـذه    . يف منظومة األمم املتحدة   " ضمري االقتصاد "وقد قام األونكتاد دائماً بدور      

  .الغاية، حيتاج األونكتاد إىل تلقّي الدعم من اجملتمع املدين
ار العاملي  وليس يف مقدور النظام احلايل التعامل على حنو واٍف مع قضايا مثل االحتر              -٥٨

وانعدام املساواة والبطالة، وهي القضايا اليت يبدو أهنا أكثر مشاكل القرن احلادي والعـشرين      
وباإلضافة إىل ذلك، أظهرت التطورات اليت شهدهتا العالقات الدولية حدوث حتّول           . إحلاحاً

يه األمم  يف اجتاه عامل متعدد األقطاب ميكن، إذا عمل خارج نطاق نظام القيم الذي تسري عل              
  .املتحدة، أن يؤدي إىل كوارث

بل ينبغي له أن يطّور هنْجاً كلياً       . وينبغي أال يقتصر األونكتاد على اتباع هنْج واقعي         -٥٩
يشتمل على مقتضيات الضمري واجلوانب األدبية واألخالقية يف العالقات الدوليـة وعلـى              

فمثلما . البلدان الفقرية والضعيفة  االستعداد لالستماع إىل أصوات كل من أقل البلدان منواً و         
ُيحكم على أفراد البشر على أساس كيفية تعاملهم مع أضعف األشخاص من بينهم، فينبغـي     

  .أن ُيحكم أيضاً على اجملتمع الدويل على أساس الكيفية اليت يتعامل هبا مع أضعف البلدان
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نعدام املساواة لـيس    ورأى أحد املشاركني يف املناقشة أن رسالة األونكتاد هي أن ا            -٦٠
  . فقط هو ظلم ولكنه أيضاً يؤدي إىل نتائج عكسية

ويوجد اجتاه إىل اعتبار املساعدة اإلمنائية الرمسية أقل أمهية وأنه ينبغي التركيز بدالً من   -٦١
بيد أنه رمبا تكون هذه املساعدة مازالت مهمة بـالنظر          . ذلك على االستثمار األجنيب املباشر    

لدان قد واجهت صعوبات يف اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر، وإىل أنـه            إىل أن بعض الب   
وُتستخَدم املساعدة اإلمنائيـة    . ميكن االستعاضة عن استثمارات عامة معينة بتمويل خاص        ال

  .الرمسية أحياناً ألغراض غري األغراض املنتواه أصالً، وذلك عن طريق احملاسبة اإلبداعية
تاج إىل رصد دقيق هي استخراج املوارد بشكل إجرامـي          وتوجد مسألة أخرى حت     -٦٢

ففي واقع األمر، بينما ُتسلَّط األضواء يف الوقت احلاضر على قـضايا           . وغري قانوين يف أفريقيا   
مثل التهّرب الضرييب والتسعري التحويلي، ينبغي عدم نسيان النظر يف مسألة استخراج املوارد             

 إىل حكم صادر عن حمكمة ضد إحدى الشركات مـن           وأشار أحد املتكلمني  ". عند املنبع "
االحتاد األورويب بسبب ترّدي البيئة يف نيجرييا فأعرب عن الرغبة يف عدم قصر مثـل هـذا                 
اإلجراء على البلدان املتقدمة، وشدد على احلاجة إىل فرض جزاءات حقيقية يـستفيد منـها            

ي قيام األونكتاد واجملتمع الدويل   وفضالً عن ذلك، ينبغ   . الضحايا احلقيقيون وليس فقط الدول    
  .بتعزيز تقدمي املساعدة إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية نظراً إىل شدة تعّرضها لتغّير املناخ

وتكلم أحد املشاركني يف املناقشة عن دور احلركات االجتماعية وأبعاد ومفـاهيم              -٦٣
ي مفاهيم أخذة يف التطور رغـم أن        فهذه املفاهيم ه  . التنمية املستدامة واإلنصاف واملساواة   

خذة يف  فقد فُقدت الفكرة اآل   . اجملتمع الدويل ال ينظر فيما يبدو إىل هذه املفاهيم نظرة سليمة          
  .التطور املتمثلة يف األخالقيات اجلديدة واألهداف األخالقية اجلديدة للتنمية

قشة املتعلقة باملـساواة    وال ُتؤخذ حقوق اإلنسان يف احلسبان مبا فيه الكفاية يف املنا            -٦٤
وفضالً عن ذلـك، ينبغـي      . فالدول عليها التزام باحترام حقوق اإلنسان     . والتنمية املستدامة 

تعزيز جهود الدول عن طريق القيام، على سبيل املثال، بفرض ضريبة على املعامالت املاليـة               
 نظـام ضـرائب    ويوجد يف حقيقة األمر لدى كثري من البلدان       . ومكافحة املالذات الضريبية  

  .تنازيل يقوم منذ البداية على انعدام املساواة
ويلزم قيام شكل جديد من أشكال العملية السياسية والدميقراطية يتسم بالـشفافية              -٦٥

وباستيعاب اجلميع مع توافر إمكانية الوصول إىل املعلومات، وهو أمـر ضـروري إلجيـاد               
وفاء بالتزاماهتا املتعلقة باملساعدة اإلمنائية وإخفاق بلدان عديدة يف ال. حوكمة ومشاركة أفضل

الرمسية إمنا يشري إىل احلاجة إىل إقامة منوذج عادل من التعاون اإلمنـائي حيتـرم اإلنـصاف                 
  .واملساواة، ويأخذ احتياجات الشعوب يف احلسبان
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 وقال مناِقش آخر إن املزارعني والعاملني اآلخرين من أفريقيا مل يندجموا يف سالسـل         -٦٦
وهم ليسوا من واضـعي القواعـد يف        ". عدم ظهورهم "القيمة العاملية، مسلطاً األضواء على      

  .النظام التجاري العاملي وما من سبيل أمامهم لالستجابة إىل القواعد أو إلعادة صياغتها
والتجارة العادلة هي مسألة وضع للقواعد لـيس فقـط مـن جانـب األسـواق            -٦٧

وينبغي أن يوضع يف االعتبار     .  جانب املنِتجني يف البلدان النامية     واملستهِلكني ولكن أيضاً من   
  .الصوت السياسي ملَن يتأثرون بالقواعد التجارية العاملية

وفيما يتعلق بالتنمية املستدامة، ينبغي أن يصبح االستهالك احمللي أكثر أمهية، كمـا               -٦٨
من املهم حتسني القياسـات     و. ينبغي التغلب على التركيز األحادي اجلانب على الصادرات       

. فوجود جمتمعات حملية مستدامة أمر ضروري إلجياد دول مستدامة وعامل مستدام          . املستدامة
والعمل اخلريي اخلاص املستخَدم حلل مشاكل انعدام املساواة حالياً ميكن تـشبيهه مبفهـوم              

  ."روبني هود"املسؤولية االجتماعية للشركات من نوع طريقة 
املتكلمني إن القطاع اخلاص قد أُنشئ للقيام بنشاط أعمـال؛ ولـذلك            وقال أحد     -٦٩

فالتعامل مع مسألة إعادة توزيع الثروة هو أمر يدخل ضمن دور الدولة؛ أما التخلّـي عـن                 
  .املسؤوليات اإلمنائية فليس هو الطريق املؤدي إىل املستقبل

يكا الالتينية بأنه غري قـانوين      وُيصنَّف تلقائياً التعدين الصغري احلجم يف أفريقيا وأمر         -٧٠
وُيستبَعد من النقاش ولكن هذا التعدين يوظّف من األشخاص أكثر ممن توظفهم شـركات              

  .وهذه مسألة ينبغي طرحها على مائدة البحث. التعدين الكبرية احلجم
وانتقل مناِقش آخر إىل قضايا رئيسية أخرى فناقش دور الزراعة اخلاصة بالنسبة إىل               -٧١
فاحلاجة قائمة إىل إزالة اإلعانات الزراعية، واألخذ       . ن النامية يف النظام التجاري الدويل     البلدا

بالواردات املعفاة من الرسوم اجلمركية يف حالة الواردات اجمللوبة من أقـل البلـدان منـواً،                
  .والتصّدي للجوع، وحتقيق األمن الغذائي

ا من أجل حتقيـق التـصنيع والتنويـع،    وقد تعهدت البلدان األفريقية بتدعيم إنتاجيته     -٧٢
وفضالً عن  . وينبغي أن تسمح قواعد منظمة التجارة العاملية بإتاحة احليز الضروري هلذه العملية           

ذلك، فإن معاهدات االستثمار حمدودة أكثر مما ينبغي بالنظر إىل أهنا توىل أولوية الحتياجـات               
  . من احليز املتاح لسياسات البلدان الناميةفينبغي أال تنال هذه املعاهدات. البلدان املتقدمة

ومع ذلك أشار مشارِك آخر يف املناقشة إىل أنه يكون من احلكمـة اتبـاع هنْـج                   -٧٣
  .فاألونكتاد هو مكان للحوار بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة". صندوق األفكار"

تعلق خبطة التنمية ملا    وفضالً عن ذلك، ختطر على البال ثالث كلمات رئيسية فيما ي            -٧٤
اليت تشري إىل التحّدي الذي سيواجهه األونكتاد       " التعقيد"أوالً، كلمة   : ، هي ٢٠١٥بعد عام   

عند تغيري بؤرة اهتمامه من التجارة واالقتصاد الكلي إىل البيئة وحقوق اإلنسان واحلوكمـة              
عند تعريـف   " ق والتالقي البحث عن االتسا  "ثانياً، ينبغي   . والبحوث املتعلقة بانعدام املساواة   
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، مبعىن أنه يكون من الضروري التمييز "التمييز"وأما الكلمة الثالثة فهي ". الصاحل العام العاملي"
بني حتليالت األونكتاد لردود الفعل تبعاً للتحديات العويصة الناشئة عن التغّيرات الرئيسية اليت     

  .تؤثر على االقتصاد العاملي
فقد مجعـت   ". ٢٠+ ريو  "هداف التنمية املستدامة إىل مؤمتر      ويرجع منشأ مفهوم أ     -٧٥

األمم املتحدة بني هنْج تقليدي للتنمية بني الشمال واجلنوب يقوم على األهـداف اإلمنائيـة               
بيد أن هذْين   . لأللفية وهنْج قائم على جدول أعمال عاملي للتنمية موجَّه إىل مجيع بلدان العامل            

وهذا هنْج معقّد ولكنه ميكن مع ذلـك أن         .  على حدة يف املاضي    النهجْين كانا قد اُتبعاً كالً    
  .يكون ناجحاً

وقال أحد املشاركني يف املناقشة إن مفهوم التباين من حيث الثروة ينبغي نشره على                -٧٦
ينبغي اعتمـاده علـى     " تدهور الثروة "حنو أكثر فعالية يف اجملتمع الدويل، مضيفاً أن مؤشر          

ون لذلك أثر منبِّه، مما خيفّف من أوجه انعدام املساواة مـن حيـث              وسيك. الصعيد القُطري 
واحلاجة قائمة إىل نظام عاملي لتقاسم املعلومات ميكن للجميع الوصول إليه وينبغي أن             . الثروة

احلـق يف احلـصول علـى        يكون متاحاً بلغات خمتلفة ألنه يف حقبة حقوق اإلنسان يشكّل         
  .املعلومات حقاً من حقوق اإلنسان

وقال مشارك آخر إن بلدان الدخل املتوسط مل تكن جزءاً من املناقشة وإنه يكـون                 -٧٧
  .٢٠١٥من املفيد معرفة ما هو وضعها يف هنْج فترة ما بعد عام 

وعالوة على ذلك، ينبغي توسيع نطاق قانون الشركات لكي يشمل مجيع أصحاب              -٧٨
ولة عن العوامـل اخلارجيـة      املصلحة وليس فقط محلة األسهم لكي تكون الشركات مسؤ        

فينبغي أال ينطبق علـى القـرن احلـادي         " حجاب الشركة "أما مفهوم   . الناشئة عن عملها  
وقـال عـدة    . والعشرين بالنظر إىل أنه يسمح للشركات بالتهّرب من نصيبها من املسؤولية          

فمعظم . يبيةأن يعّزز عمله مع اجملتمع املدين بشأن العدالة الضر         مشاركني إنه ينبغي لألونكتاد   
الشركات اليت انتقلت إىل البلدان النامية تفعل ذلك مدفوعة بأسـباب تتـصل بـالتخطيط               

وينبغي ضمان اشتمال املساءلة وبناء الثقة على استراتيجيات اجملتمع املدين املتعلقـة            . الضرييب
يهـا  وأحد أمثلة ذلك هو رؤية جديدة لدى قطاع الزراعة املكسيكي َيربز ف           . باحلد من الفقر  

  .التعاون مع الشركات احمللية يف عملية اإلصالح اجلارية للنظام الزراعي باملكسيك
  :ويف التلخيص الذي تلى ذلك لتفاصيل املناقشة، برزت النقاط التالية  -٧٩

مواردها املتاحة من    يقع على مجيع الدول التزام بأن تستخدم إىل أقصى حد           )أ(  
  أجل تدعيم حقوق اإلنسان؛

ففيما يتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفيـة،      . حاجة إىل مراجعة املفاهيم   توجد    )ب(  
ينبغي أن يوضع يف االعتبار أن اإلعالن املتعلق باأللفية نفسه مل ُينظر إليه على أنـه هـدف                  
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 عاماً بل اعُترب باألحرى األساس الذي يقوم عليه التزام طويل األجل،            ١٥يتحقق خالل فترة    
  الوطين على السواء؛على الصعيدين الدويل و

مازالت مواجهة هتميش أفريقيا تشكل أولوية على جدول األعمال العاملي،            )ج(  
  وينبغي عدم وضع أهداف جديدة على حساب األهداف احملددة سابقاً؛

مازال إطار التنمية احلايل يفتقد عموده الفقري املتمثل يف إجياد مساءلة قوية              )د(  
  ي؛وحتقيق ما يلزم من حتّول جذر

األونكتاد هو املكان املناسب إلجراء حوار شامل للجميع وينبغي أن يواصل   ) ه(  
 الذي ُيعقد كـل     -كما أن الفترة املتبقية على عقد مؤمتر األونكتاد         . استخدام هنْج متكامل  

 ينبغي استخدامها يف وضع خارطة طريق       ٢٠١٦املقرر عقده يف بريو يف عام        -أربع سنوات   
وجدول أعمال التنمية املستدامة يف السنوات القادمة على أن يتـسم هـذا             لتحقيق املساواة   
  .التحقيق بالتأثري

  املصغَّرة اجلانبيةاجللسات   -ثانياً  

حبث التقدم احملـرز    : تسخري السياسات الضريبية من أجل حتقيق مساواة أكرب         -ألف  
  مؤخراً يف ضوء معايري حقوق اإلنسان

 جمال حقوق اإلنسان واقتصاديني جاءوا ملناقشة تقريـر        مجعت املناقشة بني خرباء يف      -٨٠
 عن مسألة السياسة    املقرر اخلاص املعين بالفقر املدقع وحقوق اإلنسان      الذي أعده    ٢٠١٤عام  

وقد حدد التقرير بصورة إمجالية كيف ميكن أن ُتطبَّق علـى الـسياسات             . املالية والضريبية 
سان، مثل مبادئ عدم التمييز وواجب ضمان ختصيص        الضريبية االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلن    

. أقصى قدر من املوارد املتاحة من أجل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة             
واعتمدت املناقشة على املثال املتعلق باألرجنتني الذي عرضه مركز االقتصاد الدويل بـوزارة             

قاً له فإن اإليرادات الضريبية املتزايدة قـد        اخلارجية والتجارة الدولية وشؤون العبادات، ووف     
مّولت تكاليف رفع مستويات اإلنفاق االجتماعي مما أسهم يف خفـض مـستويات الفقـر             

  .وانعدام املساواة
، أشار املشاركون إىل أن االجتاه يف الـسياسة          الرغم من هذه األمثلة اإلجيابية     وعلى  -٨١

كل الضرائب التجارية واالعتماد املتزايد على الضرائب  الضريبية مازال تنازلياً، باالقتران مع تآ     
وعالوة على ذلك، أّدى النظام الضرييب الدويل إىل متكني الشركات املتعـددة            . غري املباشرة 

وليس ذلك على سبيل االستثناء      -اجلنسية من التهّرب الضرييب عن طريق املالذات الضريبية         
وأسهمت سياسات الضرائب التنازلية هذه     . البل كطريقة عادية من طرق أداء نشاط األعم       
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يف تقليل االستثمارات يف اخلدمات العامة، مما أدى إىل وقوع انتهاكات حلقوق اإلنسان وإىل              
  .منو أوجه الالمساواة فيما بني الطبقات وبني اجلنسني

وقال املشاركون يف املناقشة إن السياسة الضريبية هي يف جوهرهـا سياسـية وأن                -٨٢
 نظام الضرائب التنازيل يتطلب من الدولة أن تكون قادرة على التفاوض وعلى انتزاع              إصالح

وميكن استخدام آليـات    . السلطة من الشركات ومن النخبة وراغبة يف ذلك يف الوقت نفسه          
حقوق اإلنسان لطلب مزيد من املساءلة من جانب الدول فيما يتعلق بسياسات الـضرائب              

زيادة التعاون بني املؤسسات املعنية بالسياسات االقتصادية مثـل         وميكن أن تؤدي    . التنازلية
األونكتاد وخرباء حقوق اإلنسان إىل فتح جماالت وحتليالت جديدة على املستوى املتعـدد             
األطراف بنفس الطريقة اليت تؤدي هبا السلطات القضائية الوطنية واجملتمع املدين دوراً هاماً يف              

  .لضريبية يف ضوء التزامات الدول يف جمال حقوق اإلنسانمتحيص واستعراض السياسات ا

حنو ختـصيص    - ٢٠١٥فرص جديدة لألونكتاد يف خطة التنمية ملا بعد عام            -باء  
أمثل ملوارد العامل من أجل حتقيق أقصى قدر من الرفاه ومن التنمية املـستدامة              

  على نطاق العامل
جهتـها يف فتـرة مـا بعـد          موا ناقش املشاركون التحديات الضاغطة اليت يتعني       -٨٣
وذُكر أن الفقر وسط جو من الوفرة، واالحتياج وسط موارد غـري مـستغلَّة،           . ٢٠١٥ عام

ومـع  . والَعَوز على طريق مفروش بالثروات هي أمور ليست مبشكلة جديدة تواجه اإلنسانية  
بالتقدم حنـو   التعجيل  : حياة كرمية للجميع  "ذلك، وكما ذُكر يف تقرير األمني العام املعنون         

 ،)٢("٢٠١٥ بعد عام    ملاالنهوض خبطة األمم املتحدة للتنمية       و حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
القضاء علـى   والسالم والرخاء والعدالة واالستدامة و    ، يف سعيه من أجل الكرامة       العاملبات  

  . فارقة غري مسبوقةحلظة استعجال، يواجه لفقرا
 املتحدة، طُلب يف العقود األخرية إجياد آليات للحوكمة         وفيما يتعلق بإصالح األمم     -٨٤

العاملية تكون أكثر فعالية وكفاءة بغية مواجهة حتديات العوملة يف عامل يسري يف طريق العوملة                
وقد اتضحت اآلن أكثر مـن أي وقـت         . على حنو غري مقسَّم رأسياً ومترابط بشكل عميق       

رارات على حنو تعاوين شفاف باالسـتناد إىل أدلـة          مضى احلاجة إىل إجياد آلية ما الختاذ الق       
  .٢٠١٥وهذا يستلزم تعزيز دور األونكتاد يف تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام . جتريبية
وقال املشاركون يف املناقشة، وهم يناقشون العوملة باعتبارها عامالً مـن عوامـل               -٨٥

 احلسبان ليس فقـط أمهيـة   نوع يضع يف: السالم، إنه يلزم وجود نوع جديد من القياسات       
حتقيق الربح واالتساق بني التكاليف وعوائدها يف القطاع اخلاص ولكن أيضاً االتساق بـني              

وتوجـد حاجـة أيـضاً إىل       . التكاليف وعوائدها على الصُُّعد الوطين واإلقليمي والعـاملي       
__________ 

 .A/28/202الوثيقة  )٢(
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فافية وآليات لعمليات صنع القرار على أساس تعاوين متـسم بالـش           استحداث أدوات حبثية  
يكون من شأهنا إدارة املوازنات املختلفة ومتكني مجيع اجلهات صاحبة املصلحة يف التنمية من              
القيام باختيارات مستنرية بشأن إدارة عملية العوملة والتخطيط لسياسات التنمية املـستقبلية            

  .لدى البلدان من أجل حتقيق األهداف املقَترحة للتنمية املستدامة
 التحديات املعاصرة اليت تطرحها العوملة وإلعادة توزيع الفوائد املترتبة          وللتغلّب على   -٨٦

وال بد  . عليها، يكون من الضروري توافر االلتزام السياسي والقدرات املؤسسية بشكل قوي          
من االستفادة من معارف مجيع أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك ليس فقط احلكومات ولكـن               

واألوساط األكادميية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين، وتعبئـة        أيضاً أعضاء اهليئات التشريعية     
وميكن . جهودهم من أجل التوفيق على حنو متجانس بني مصاحل الناس واحلكومة واألسواق           

للشراكات بني القطاعني العام واخلاص أن تساعد على زيادة وتسريع إمكانية االستفادة من             
رات واملعارف الضرورية بغية بناء عمليـة عوملـة         املوارد ومن املهارات املتخصصة واالبتكا    

  .تكون مستدامة بيئياً ويكون الناس حمورها وبغية العمل هبا واحلفاظ عليها

  التجارة واملالية البديلتان من أجل اقتصاد تضامين  -جيم  
االقتـصاد  "حبث املشاركون منوذجاً ناشئاً للتنمية ُيشار إليه على حنو متزايد على أنه       -٨٧
وهذه احلركة، اليت تشمل التعاونيات واملبادرات املرتكزة على اجملتمع   ". جتماعي والتضامين اال

البيئية ومصارف التنمية اجملتمعية وبرامج التجارة العادلة، ُتسهم يف  - احمللي واملشاريع الزراعية
. بيئيةأنشطة اقتصادية ختلق فرص عمل كرمية بينما تسعى إىل حتقيق األهداف االجتماعية وال            

وبوجه عام، تشمل هذه احلركة اإلدارة االقتصادية الدميقراطية على مـستوى مؤسـسات             
األعمال وعلى مستوى اجملتمع احمللي، كما تشمل عمليات االستثمار من جديد يف مـشاريع            
  .توفري فرص العمل ويف املشاريع اجملتمعية بالنظر إىل أن الربح ال يشكل أحد بواعثها الرئيسية

َرب املتكلمون عدة أمثلة على السياسات العامة الداعمة الرامية إىل التوّسـع يف             وَض  -٨٨
إذ ميكن التعّرف على االقتصاد القائم على       . املبادرات املتعلقة باالقتصاد االجتماعي والتضامين    

التضامن يف الدستور اجلديد إلكوادور، كما اعُتمد قانون حمدد ُيوصف يف إطاره االقتـصاد              
ي والتضامين بأنه قطاع حمدد من قطاعات االقتصاد، إىل جانب القطـاعني العـام              االجتماع

واخلاص، ينطوي على تدابري متميزة من الناحيتني التشريعية واملؤسسية ومن ناحيـة الـدعم              
ويف الربازيل، مثالً، اعتمدت احلكومة سياسة قوامها أن ُتخصَّص للمزارعني أصحاب           . املايل

 من أجل   شتريات الغذائية العامة املشتراة    يف املائة من امل    ٣٠ة تصل إىل    احليازات الصغرية نسب  
ويف كيبيك بكندا، أُنشئ صندوق مشترك بني القطاعني العام واخلاص . املدارس واملستشفيات

من أجل توفري التمويل الطويل األجل امليسور التكلفة ألنشطة االقتصاد االجتماعي والتضامين            
متكّن اجلهات الفاعلة يف هذا االقتصاد االجتماعي والتضامين مـن أداء           يف إطار بنية حكومية     

  .دور قيادي
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واستشهد املشاركون أيضاً بأمثلة ملبادرات بشأن التجارة العادلة يف أفريقيا حيـث              -٨٩
االستدامة االقتـصادية واالجتماعيـة     ) التوسيم(كفلت خمططات وضع البطاقات التعريفية      

وكان منو املبيعات ُيسجَّل بأرقام مزدوجة، كما كانت السلع ُتكيَّف          . جوالبيئية لعملية اإلنتا  
ويعاد استثمار العالوات املتحققـة     . على حنو متزايد من أجل االستهالك احمللي داخل املنطقة        

من عمليات البيع يف املشاريع اجملتمعية اليت تتراوح بني املدارس واملستـشفيات وُتـستخَدم              
  .اجيةلتحسني القدرات اإلنت

وتركّز أعمال األونكتاد املتعلقة باالقتصاد التضامين واالجتماعي على عملية تنظـيم             -٩٠
املشاريع االجتماعية وهو ما ميثّل حلقة مفقودة حامسة األمهية يف املساعي الرامية إىل حتقيـق               

ز أمنـاط   اقتصاد أكثر استدامةً عن طريق االبتكارات املتعلقة باملنَتجات والعمليات واليت تعزّ          
  .العمالة واالستهالك واملشاركة االقتصادية املستدامة بيئياً والشاملة للجميع اجتماعياً

كيف ميكن للمجتمع املدين : اجملتمع املدين وأسواق األوراق املالية غري املستدامة        -دال  
أن يتفاعل مع اجلهات صاحبة املصلحة يف أسواق رأس املال بغيـة النـهوض              

  ماعية للشركات وبالتنمية املستدامةباملسؤولية االجت
أتاحت هذه اجللسة للمجتمع املدين ولألوساط األكادميية واملـشاركني اآلخـرين             -٩١

الفرصة لكي يتعلّموا كيف ميكن التفاعل مع الشركات واملستثمرين واجلهـات التنظيميـة             
 للـشركات   من أجل النهوض باملسؤولية االجتماعيـة     ) البورصات(وأسواق األوراق املالية    

  .وبالتنمية املستدامة
وأَمجل املتكلم الرئيسي السمات الرئيسية ألسواق رؤوس األموال، فأزال اإلهبام عن             -٩٢

املصطلحات املستخدمة واآلليات املالية املعقدة وزّود املشاركني بإرشادات بشأن كيف ميكن           
فر إجيايب يف الطاقـات  ومن املهم استحداث تضا. أن يتفاعلوا مع هذه األمور على حنو أفضل     

بني اجملتمع املدين واجلهات صاحبة املصلحة يف السوق، وحبث وسائل تعميم قضايا التنميـة              
  .املستدامة يف أسواق رؤوس األموال

وقد ساعدت أسئلة املشاركني على حتديد اجلهات الرئيسية الفاعلة يف أسواق رؤوس   -٩٣
 معها، واليت تشمل أصحاب األصول ومـديري   األموال اليت ميكن للمجتمع املدين أن يتفاعل      

األصول ومديري الصناديق املشتركة الستثمار األموال وموظفي االستثمار الرئيسيني املعنيني          
وقال املشاركون إن للمنظمات غري احلكومية واألوساط األكادميية وملنظمـات          . بالشركات

دمج التنمية املستدامة يف أسواق رؤوس      اجملتمع املدين دوراً رئيسياً عليها القيام به يف تشجيع          
  .األموال
تقرير االستثمار  وناقش املشاركون عدداً من مواضيع االستثمار املسؤول الواردة يف            -٩٤

، واليت تركّز على كيف ميكن لواضعي السياسات واملديرين التنفيـذيني           ٢٠١٤العاملي لعام   
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تثمار يف أهداف التنميـة املـستدامة   للشركات واجملتمع املدين النهوض على حنو أفضل باالس   
  .املقَترحة

  "التجارة" والناشئة عن ٢٠١٥املخاطر اليت تتهّدد خطة التنمية ملا بعد عام   -هاء  
 وأهـداف  ٢٠١٥بينما تناقش احلكومات واجملتمع املدين خطة التنمية ملا بعد عـام      -٩٥

سيكون مـن شـأهنا     التنمية املستدامة، تقوم حكومات وشركات أخرى بإجراء مفاوضات         
االلتفاف بشكل جدي حول حيز السياسات نفسه الذي سيكون ضـرورياً لتنفيـذ هـذه               

ويف ضوء املسّودة األولية الصادرة     ". التجارة"األهداف وذلك عن طريق ما ُيسمَّى باتفاقات        
  :حديثاً ألهداف التنمية املستدامة، قام املشاركون ببحث النقاط التالية

ح البلدان النامية استثناءات من قواعد منظمة التجارة العامليـة          احلاجة إىل من    )أ(  
لكي تتخذ تدابري مالئمة لضمان حتقيق أمنها الغذائي مما حيقّق أهداف التنمية املستدامة فيمـا        

  يتعلق مبكافحة اجلوع؛
كيف سيؤدي حترير التعريفات الصناعية، مثالً يف إطار التوسـيع املقَتـرح            )ب(  

 بتكنولوجيا املعلومات أو يف إطار املفاوضات املقَترحة املتعلقـة باألهـداف            لالتفاق املتعلق 
البيئية، إىل أن يكون من األصعب حتقيق أهداف التنمية املستدامة املختلفـة، مبـا يف ذلـك                 

  األهداف املتعلقة بالعمل الالئق والتصنيع املستدام؛
قـد  ) تيسري التجـارة  (كيف حيدث أن قضية دفعتها البلدان املتقدمة دفعاً           )ج(  

  يف منظمة التجارة العاملية يف جولة تتعلق بالتنمية؛" احلصاد املبكر"تصبح اتفاقاً من اتفاقات 
فشل املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية يف التوّصل إىل اتفـاق               )د(  

ؤمتر يشكل جولـة    ُملزم بشأن أي من القضايا اليت هتم أقل البلدان منواً، على الرغم من أن امل              
  من جوالت التنمية؛

الفشل يف التوّصل إىل اتفاق بشأن قضايا التنفيذ يف منظمة التجارة العاملية،              ) ه(  
  واليت من شأن كثري منها أن تساعد على حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛

ن أمهية اخلدمات العامة وما لالتفاق املقَترح املتعلق بالتجارة يف اخلدمات م            )و(  
أخطار على اخلدمات العامة، مبا يف ذلك املنع احملتمل إلعادة تـأميم مـشاريع اخلصخـصة            

  الفاشلة، كما حدث يف قطاع املياه وقطاعات خدمات أخرى؛
خماطر اتفاقات الشراكة االقتصادية لالحتاد األورويب اليت تعـّرض حتقيـق             )ز(  

  للخطر؛ أهداف التنمية املستدامة
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 محاية امللكية الفكرية، على النحـو الـذي اقترحتـه           كيف ستؤدي تقوية    )ح(  
الواليات املتحدة مثالً يف اتفاق شراكة احمليط اهلادئ، إىل أن يكون من األصعب كثرياً حتقيق               

  .أهداف التنمية املستدامة يف جمال الصحة

        



 

(A)   GE.14-15749    090914    090914 

*1415749*  

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٤سبتمرب /أيلول ٢٦-١٥جنيف، 
  من جدول األعمال املؤقت) ب(١٢البند 

  تقرير ندوة األونكتاد العامة

حنو نظام اقتصادي عـاملي      - اخلامسة   اد العامة تقرير عن ندوة األونكت       
  *٢٠١٥أفضل حتقيقاً للمساواة والتنمية املستدامة بعد عام 

  تصويب    
  ١٢، الصفحة ١احلاشية 
  :كما يلي نص احلاشية يكون  
  . واهلند والصني،االحتاد الروسي، والربازيل، وجنوب أفريقيا،  

        

__________ 

اآلراء ووجهات النظر املعرب عنها يف هذا التقرير هي آراء املؤلفني ووجهات نظرهم وال تعكس بالضرورة                  *  
  .وجهات نظر األمم املتحدة
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