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جنيف ١٢-٤ ،حزيران/يونيه ٢٠١٨
البند (٢د) من جدول األعمال املؤقت

بناء القدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات املتعددة اليت متس الناا
والتنمية املستدامة
مذكرة من أمانة األونكتاد

موجز تنفيذي
تقدم مذكرة املعلومات األساسية هذه عرضاً موجزاً عن طبيعة ونتائج جمموعة متنوعةة
من الصدمات اليت ميكن أن تؤثر  -بصورة متزامنة ومتضافرة يف كثري من األحيان  -يف الةنظم
االقتصادية والبيئية واالجتماعية املتزايدة تعقيداً يف عامل اليوم .وملواجهة هذه الصدمات ،ال بةد
مةن بنةةاق قةةدرة هةةذه الةةنظم علةةو الصةةمود .وتنةةاقل هةةذه املةةذكرة ال ةةمات الرئي ةةية لة امج بنةةاق
القدرة علو الصمود اليت ميكن أن تنفةذها الةدول األعضةاق ،جا جانة مةا يلةزم مةن أظطةر علةو
الصةةعيدين الةةوطل والةةدوأ ميكةةن أن ت ةةهف هةةذا التنفيةةذ .وت ةةر املةةذكرة توصةةيات سياسةةاتية
لكي ينمر فيها جملس التجارة والتنمية.
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مقدمة
 -١يف الفرتة  ،٢٠٠9-٢٠٠٨دخف العديةد مةن البلةدان واالقتصةادات فةرتة خاصةة ت قةت
فيها املشاكف املالية واالجتماعية  -االقتصادية والبيئية يف أزمة ث ثية( .)١وأشارت هذه األزمة جا
احتمال بلوغ نق ة حت لةول ،ولعلهةا فتحةت ال ةبيف أمةام تنميةة جديةدة أكثةر اسةتدامةً واةوالً .ورداً
علو ذلك ،أنفقت احلكومات حنو  ٣,٣تريليوانت دوالر علو تدابري حتفيزية .واجته جزق كبري من
هذا اإلنفاق صوب ظحةزم مةن تةدابري التحفيةز راءضةراقر ،األمةر الةذي دعلة االسةتثمار يف مصةادر
ال اق ةةة املتج ةةددة ،وكف ةةاقة اس ةةت دام ال اق ةةة ،والنق ةةف الع ةةام وال ةةكك احلديدي ةةة ،وش ةةبكات نق ةةف
الكه ةةر ق( .)٢وأاثرت األزم ةةة أيض ة ةاً نقاشة ةاً ح ةةول جص ة ة النم ةةام امل ةةاأ ال ةةدوأ م ةةن أج ةةف ز دة
االستقرار واإلنصاف.
 -٢ولكةةن ولةةول عةةام  ،٢٠١٢كانةةت األب ةواب توصةةد أم ةام هةةذه الفرصةةة ال ةةاحنة .وكانةةت
معم ظحةزم تةدابري التحفيةز اءضةراق تشةارف علةو االنتهةاق .وجةاقت تةدابري التقشةف ومةا يرافقهةا
وحتول تركيز االهتمام العام لينصة
من تغيري يف اء اب ال ياسي لتمنع اختاذ تدابري جديدة .ل
علةو تكةةاليف االنتقةال جا سياسةةات م ةةتدامة ،واثر ا ةدل ال ياسةةي حةةول فكةرة االنتعةةا األخضةةر
فاحن ةةرت ش ةةيئاً فش ةةيئاً .وع ة وًة علةةو ذل ةةك ،أدت األزم ةةة املالي ةةة وم ةةا ارتةةب ةةا م ةةن عملي ةةات جنق ةةاذ
جا ترلكةةز أك ة يف الق ةةا .املةةاأ .واقةةرتن ذلةةك رتفةةا .م ةةتو ت التفةةاوت يف الةةدخف والثةةروة يف
اقتصادات عديدة(.)٣
قدر من احلظ فكان تعافيها سريعاً ن بياً وحققةت
 -٣وحالف َ
العديد من االقتصادات النامية ٌ
استقراراً طويف األجف يف معدالت النمو ،لكن هذه الشةواهد علةو الصةمود االقتصةادي يف مواجهةة
الصدمات كثرياً ما حجبت اآلاثر اليت تعانيها الفئات الضعيفة واحملرومة .ومةا زالةت اثر الصةدمات
واألزمةةات ملموس ةةً ل ةةد أولئ ةةك ال ةةذين يك ةةافحون مةةن أج ةةف التكي ةةف م ةةع ارتف ةةا .أس ةةعار األغذي ةةة
والوق ةةود بص ةةفة دائم ةةة ،وال ةةذين ر ةةا انض ةةموا جا ص ةةفوف الع ةةاطل ع ةةن العم ةةف ح ةةديثاً وم ةةا ع ةةادوا
ي تفيدون من نم احلماية االجتماعية .وفجوة القدرة علو الصمود هذه كبرية ومتنامية.
 -٤ويف كثري من األحيةان ،قةد تبةدو امل ةافة بة األزمةات والكةوارل ال بيعيةة أكة مةن أن يةرب
بينهمةةا رابة  ،غةةري أاةةا ييعةاً وليةةدة صةةدمات أملةلت بةةنظم معقةةدة تتةةداخف فيهةةا عوامةةف اجتماعيةةة
واقتصةةادية وبيئيةةة ،وتت ة بةةز دة التشةةابك وال ةرتاب مةةن خ ة ل التةةدفقات التجاريةةة واملاليةةة ،وشةةبكات
النقف الكثيفة ،وسرعة االتصاالت .وهكذا ،تظضة ر احلكومةات يف كثةري مةن األحيةان جا التعامةف
مةةع صةةدمات متعةةددة ومتزامنةةة تت لة اتبةةا .ظاةةج أاةةف وأعة لبنةةاق القةةدرة علةةو الصةةمود .وأدت
ز دة الةرتاب جا ئيئةةة فةةره ،لكنهةةا كثلفةةت أيضةاً اثر هةةذه الصةةدمات .وصةةارت العةةدو أقةةدر
علو االنتشار سريعاً وعلةو ن ةاق واسةع لتبلة بلةداانً مل ه ةها الصةدمات األوا وختلةف فيهةا أثةراً
مدمراً يف كثري من األحيان.

__________

()١
()٢
()٣

2

انمر ( http://unctad.org/en/pages/PressReleaseArchive.aspx?ReferenceDocId=10791اطظلع عليه يف 9
ني ان/أبريف .)٢٠١٨
E Barbier, 2011, Transaction costs and the transition to environmentally sustainable development,
.Environmental Innovation and Societal Transitions, 1(1):58–69

ل ط ة  .عل ةةو مزي ةةد م ةةن النق ةةا بش ة ن التح ةةوالت يف توزي ةةع ال ةةدخف ،انم ةةر تقري ةةر التج ةةارة والتنمي ةةة:٢٠١٢ ،
سياسات النمو الشامف واملتوازن (منشورات األم املتحدة ،رق املبيع  ،E.12.II.D.6نيويورك وجنيف).
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 -5والبلةةدان الناميةةة ،وال سةةيما أقةةف البلةةدان ةةواً ،معرضةةة للصةةدمات ب ةةب أوجةةه الضةةعف
اهليكلي .فاالفتقار جا تنو .الصادرات ،واالعتماد الكبةري علةو ال ةلع األساسةية األوليةة ،وارتفةا.
م تو ت ترلكةز الفقةر ،والبظعةد ا غةرايف ،عوامةف مةن شة اا احلةد مةن القةدرة علةو امتصةاه الصةدمات.
بيد أنه ليس من ال هف معا ة م لة القدرة علو الصمود ،ذلك أن ييةع التةدابري امل لةوب مةن
احلكومةةات اختاذهةةا لبنةةاق قةةدرة بلةةدااا علةةو الصةةمود يف وجةةه الكةوارل ال بيعيةةة واألزمةةات االقتص ةادية
الكة والتكيةةف معهةةا والتعةةايف منهةةا  -حةةي يت ةةع لشةةعو ا أن تواصةةف حيائةةا كمةةا حتة (- )٤
تت لة اسةتثمارات م ةبقة كبةرية .وعة وةً علةو ذلةةك ،سيقتضةي بنةاق القةدرة علةو مواجهةة الصةةدمات
املتعددة فه أوجه الضعف احملددة اليت تواجهها خمتلف فئات البلدان ،وهذا هدف رئي ي بوجةه
خاه للدول ا زرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري ال احلية وأقف البلدان ةواً.
 -6وتركةةز نتةةائج املةةؤهرات العامليةةة ،ةةا يف ذلةةك خ ةةة التنميةةة امل ةةتدامة لعةةام  ،٢٠٣٠علةةو
هذه التحد ت ب رق خمتلفة .فعلةو سةبيف املثةال ،تعةرتف جمموعةة مةن غةا ت األهةداف اإلةائيةة
امل ةتدامة املقرتحةةة ببنةةاق القةةدرة علةةو الصةةمود .والغايةةة األساسةةية هةةي الغايةةة  :5-١ربنةةاق قةةدرة
الفقراق والفئات الضعيفة علو الصمود واحلد من تعرضها وأتثلرها لمواهر املت رفة املتصلة ملناخ
وغريها من اهلزات والكوارل االقتصادية واالجتماعية والبيئية ولول عام ٢٠٣٠ر.
 -7وت ةت لع الفةةرو .املتبقيةة بةةاز بعة
لبناق القدرة علو الصمود يف مواجهتها.

أنةوا .الصةدمات الشةةائعة وتتنةاول التةةدابري ال زمةةة

أولا -أنواع الصدمات اليت متس النظم القتصادية والبيئية والجتماعية
ألف -الصدمات املالية
 -٨تنق ة الص ةةدمات املالي ةةة جا أربع ةةة أن ةوا .رئي ةةة :األزم ةةات املص ةةرفية ،وااي ةةار فقاع ةةات
املضةةاربة ،وأزمةةات العم ة ت أو أسةةعار الصةةرف ،والت لةةف عةةن سةةداد الةةديون ال ةةيادية .ويف الواقةةع،
كثرياً ما تتحول األزمات املالية من نو .جا خر أو تظمهر أعراضاً متعددة .ف زمة القروض العاليةة
امل اطر ،مث ً ،اليت بدأت يف عام  ٢٠٠7يف الوال ت املتحةدة األمريكيةة حتولةت جا أزمةة ديةون
يف االحتاد األورويب ،حيث واجه بع الدول األعضاق صعوبة متزايدة يف االقةرتاض مةن األسةواق
الدوليةةة .ومةةع ا فةةاض ال ل ة  ،أدت سياسةةات التقشةةف املةةاأ أيض ةاً جا تراجةةع النشةةاا االقتصةةادي
ووقو .هذه البلدان يف ك اد عميق.
 -9وأبةةرزت العةةدو مةةن األزمةةة مةةد تكامةةف الةةنظم املاليةةة ،األمةةر الةةذي يزيةةد مةةن امل ةةاطر
احملتملة النتقةال الصةدمات عة احلةدود .وكلمةا ازداد ارتبةاا األسةواق املاليةة ازداد تعرضةها ألوجةه
القصور النظممية( .)5ويتوقف الكثري علو هيكف األسواق وعلو الشبكة املصرفية( ،)6وكذلك علو
جمموعة من العوامف ،منها ةو الناتج احمللي اإلياأ واالنفتا التجاري ورمسلة أسواق األوراق املالية.

__________

()٤
()5
()6
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Resilience as defined in Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2013,
Building Resilience to Natural Disasters and Major Economic Crises (United Nations publication,
.Sales No. E.13.II.F.3, Bangkok), theme study for the sixty-ninth session of the Commission
R Grilli, G Tedeschi and M Gallegati, 2012, Markets connectivity and financial contagion,
.Università Politecnica Delle Marche, Quaderno di Ricerca No. 382
F Fornari and L Stracca, 2012, What does a financial shock do? First international evidence,
.https://academic.oup.com/economicpolicy/article/27/71/407/1786135, Economic Policy, pp. 407–445
3
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 -١٠وعندما تكةون نتيجةة الصةدمة أزمةة ماليةة نظمميةة كبةرية ،يكمةن أحةد التحةد ت الرئي ةية
يف توقع ال ريقة اليت ميكن أن يتصرف ا ييع املشارك يف النمةام .ويف الواقةع العملةي ،تشةوب
عيوب كثرية يصع معها جعادة االستقرار جا النمام.
األسو َ
اق ٌ

 -١١واألزمات املصرفية النظمميةة ميكةن أن ت ةفر عةن خ ةائر ضة مة وضةائقة ماليةة شةديدة.
ويف البلدان املتقدمة النمو ،تت ذ هذه األزمات عاد ًة شكف خ ائر كبةرية يف اإلنتةاج وز دات يف
الدين العام .أما البلدان النامية فكثرياً ما تشهد ضعفاً يف القدرات املؤس ية وتقلص فره النفاذ
جا األسواق العاملية ،وغالباً ما تتكبد تكاليف مالية أك ترتب عادة هيكلة الق ا .املاأ.
 -١٢ولةد اختةاذ تةدابري عةف األسةواق املاليةة أكثةر اسةتقراراً واحلةد مةن احتمةاالت وقةو .األزمةات
يف امل ةةتقبف ،يتع ة علةةو احلكومةةات وا هةةات امل ةةؤولة عةةن التنمةةي املةةاأ أن حتقةةق ت ةوازانً مةةن
خ ة ل اإلق ة ل مةةن تقل ة النمةةام املةةاأ وهشاشةةته دون اإلف ةراا يف احلةةد مةةن قةةدرة األس ةواق الرأمساليةةة
علةةو رصةةد أمةوال لتمويةةف امل ةةاطرة املشةةروعة .ونتيجةةً إلصة حات الق ةةا .املةاأ الواسةةعة الن ةةاق
الةيت نظفةذت بعةد أزمةةة عةام  ،١997أضةعفت أزمةة عةةام  ٢٠٠٨القةدرة التصةديرية للبلةدان الناميةةة
الك يف سيا .وتب أن املن قة تت بقدرة ن بية علو الصمود ،جذ هكنت بلدان عديدة مةن
احلفاظ علو أوضا .مالية سليمة واختاذ ظحزم كبرية من تدابري التحفيز.

ابء -صدمات األسعار :أسعار السلع األساسية
 -١٣تت ة ال ةةلع األساسةةية بت ةةدب مرون ةةة ال ل ة يف األج ةةف القص ةةري ويةةث ت ةةؤدي تقلب ةةات
العرض أو ال ل جا تغريات أك يف األسعار .وهكذا ،يغل أن تظمهر أسعار ال لع األساسية
تقلب ةاً أعلةةو مةةن تقل ة أسةةعار ال ةةلع املصةةنوعة( .)7وع ة وةً علةةو ذلةةك ،ظحةةددت جمموعةةة عوامةةف
أسةةهمت يف ز دة التقلبةةات يف العقةةد املاضةةي .وعلةةو النحةةو الةوارد يف منشةةورات شةةي( ،)٨تشةةمف
هذه العوامف ما يلي:

ال ل ؛

__________

()7

()٨

4

(أ)

تغري احملاصيف الناج عن تزايد تقل األحوال ا وية؛

(ب)

تنةةاقص م ةةتو ت امل ةةزون ،علةةو حنةةو يقلةةص جمكانيةةة التجةةاوب مةةع صةةدمات

(ج)

تعذر احلصول علو جمدادات جديدة من املوارد ال بيعية؛

(د)

ز دة طل البلدان النامية ال ريعة النمو علو ال لع األساسية؛

(هة)

ز دة ال ل علو الوقود األحيائي ،علو حنو يقلص اإلنتاج الزراعي لألغذية؛

(و)

ارتفا .م تو املضاربة يف العقود اآلجلة لل لع األساسية؛

(ز)

ز دة الرتاب ب أسعار ال لع األساسية ،والت ثري البال ألسعار النف .

استظمدت النقاا امل روحة للنقا من األونكتاد ،٢٠١١ ،األزمات العاملية واعتماد أقف البلدان ةواً علو ال ةلع
األساسية :اآلاثر والتحد ت وسبف املضي قدماً ،احلدل اءاه املتعلق العتماد علةو ال ةلع األساسةية وأتثةري
األزمةةات العامليةةة املتعةةددة يف أقةةف البلةةدان ةةواً ،مةةؤهر األمة املتحةدة الرابةةع املعةةل قةف البلةةدان ةةواً ،اسة نبول٨ ،
أ ر/مايو .٢٠١١
CL Gilbert and CW Morgan, 2010, Food price volatility, Philosophical Transactions of the Royal

Society B, 365(1554):3023–3034؛ واألونكتةاد ،٢٠٠٨ ،تقريةر التجةارة والتنميةة :٢٠٠٨ ،أسةعار ال ةلع األساسةية
وتدفقات رؤوس األموال وهويف االستثمار (منشورات األم املتحدة ،رق املبيع  ،E.08.II.D.21جنيف ونيويورك).
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 -١٤وملةةا كةةان العديةةد مةةن أقةةف البلةةدان ة ةواً يعتمةةد علةةو ال ةةلع األساسةةية ،فقةةد يكةةون ألسةةعار
هةةذه ال ةةلع أتثةةري كبةةري يف اقتصةةادائا .وعة وةً علةةو ذلةةك ،ةةد التقلة الشةةديد لألسةةعار مةةن قةةدرة
البلةةدان املعتمةةدة علةةو ال ةةلع األساسةةية علةةو احلفةةاظ علةةو م ةةتو اثبةةت مةةن الةةدخف واإلنفةةاق.
ويقلص ذلك أيضةاً قةدرة احلكومةات علةو تثبيةت مةوازين احل ةا ت ا اريةة ،وهويةف الةدين الةداخلي
واءةةارجي ،وت ةةوفري اإلنف ةةاق االجتم ةةاعي الرام ةةي جا احل ةةد م ةةن الفق ةةر ،م ةةث ً .وتقل ة أس ةةعار ال ةةلع
األساسية بعةف مةن الصةع علةو أصةحاب املصةلحة يف االقتصةادات املعتمةدة علةو ال ةلع األساسةية
الت ةي ل سةتثمار واإلنتةةاج ،األمةر الةذي يزيةةد التكةاليف ب ةب التصةةورات املتعلقةة رتفةا .امل ةةاطر
يف هذه البلدان ،أو احلصول علو التمويف وتكاليفه(.)9
 -١5وتوجةةد ،جضةةافةً جا ذلةةك ،ص ة ت وثيقةةة ب ة تقل ة أسةةعار ال ةةلع األساسةةية واألمةةن
الغةةذائي .وتشةةمف التةةدابري الراميةةة جا ختفيةةف اآلاثر ال ةةلبية لتقل ة أسةةعار األغذي ةة ختةزين ال ةةلع
األساسية املادية واست دام أدوات جدارة خمةاطر ال ةلع األساسةية ،وخم ةات التمويةف التعويضةي،
وبورصات ال لع األساسية ،وشبكات األمان االجتماعي.
حولت أسعار بعة ال ةلع األساسةية
 -١6وقد تكون االستثمارات القائمة علو املضاربة قد ل
بعيداً عن األساسيات االقتصادية( .)١٠وهذا ما تشري جليه التحركات املتزامنة ب ال لع األساسةية
اليت بري تداوهلا يف أسواق العقود اآلجلةة؛ أمةا ال ةلع األساسةية الةيت ال بةري تةداوهلا يف أسةواق
العقود اآلجلة ف يبدو أن هلا صلة .ويهدد ارتفا .أسعار األغذية والوقود األمن الغذائي ،ويؤدي
جا ز دة التض وتراجع معدل احلد من الفقر .والتحركات املفاجئة يف األسعار ميكن أن تؤدي
أيضاً جا تدهور معدالت التبادل التجاري ،القرتان مع ارتفا .خ ائر اإلنتاج(.)١١

جيم -الصدمات البيئية
 -١7للمن ةةاخ ص ةةلةٌ عمة ة الص ةةدمات ال ةةيت تظبق ةةي األس ةةر املعيش ةةية رهين ةةة الفق ةةر أو توقعه ةةا يف
براثنه  -وال سيما الكوارل ال بيعيةة (مثةف الفيضةاانت الةيت ت ةب خ ةائر يف األصةول وحةاالت
جعاقة)؛ والصدمات الصحية (مثف امل ر الةيت ت ةفر عةن نفقةات صةحية وفقةدان دخةف العمةف)؛
واء ةةائر يف احملاص ةةيف وص ةةدمات أس ةةعار األغذي ةةة (ب ةةب ا ف ةةاف أو أمة ةراض احملاص ةةيف)(.)١٢
ويت ثر الفقراق أكثر من غريه  ،ليس فق ألا يف الغال أكثر عرضةً للصدمات املتصلة ملناخ
وحتمةاً أشةةد أتثةراً ةةا ،بةةف أيضةاً ألن مةوارده أقةةف وألاة يتلقةةون دعمةاً أقةةف مةةن األسةةرة وا تمةةع
احمللةةي والنمةةام املةةاأ ،وحةةي مةةن شةةبكات األمةةان االجتمةةاعي لةةدرق تلةةك الصةةدمات ومواجهتهةةا
والتكيف معها.
__________

()9
()١٠
()١١

األونكتاد.٢٠٠٨ ،

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2012, Economic and Social Survey of
Asia and the Pacific 2012: Pursuing Shared Prosperity in an Era of Turbulence and High
).Commodity Prices (United Nations publication, Sales No. E.12.II.F.9, Bangkok
T Becker and P Mauro, 2006, Output drops and the shocks that matter, International Monetary
.Fund Working Paper No. 06/172

( )١٢استظمدت املناقشة من اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملةي اهلةاد ٢٠١٢ ،؛ والبنةك الةدوأ،٢٠١6 ،
and World Bank, 2016, Shock Waves:Managing the Impacts of Climate Change on Poverty

).(Washington, D.C.
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 -١٨وسيؤدي تغري املناخ جا تفةاق هةذه الصةدمات والضةغوا ،وسي ةه يف فةك االرتبةاا بة
النمةةو االقتصةةادي واحلةةد مةةن الفقةةر ،مةةا يزيةةد مةةن صةةعوبة القضةةاق علةةو الفقةةر ب ريقةةة م ةةتدامة .أمةةا
التة ثريات الواقعةة علةو اإلنتةاج الزراعةي وأسةعار املنتجةات الزراعيةة  -الناشةئة جمةا عةن التغةري التةةدربي
يف التوجهات املناخيةة ال ويلةة األجةف وجمةا عةن ز دة تةواتر الكةوارل ال بيعيةة واشةتدادها  -ف ةوف
هس الفقراق ا هلا من وقع علو جنتاج األغذية وارتفةا .أسةعار املةواد االسةته كية وتغةري املةداخيف يف
املناطق الريفية .ورغ أن التنمية والتكيف ال ميكنهما منةع ييةع التة ثريات ال ةلبية لتغةري املنةاخ ،فمةن
املتوقةةع أن مينعةةا أو يعوضةةا العديةةد مةةن اثر تغةةري املنةةاخ علةةو الفقةةر ولةةول عةةام  ،٢٠٣٠جذا أمكةةن
تنفيذ أهداف التنمية امل تدامة بنجا  .ومع ذلك ،ب أن تكون التنمية سةريعة وجامعةة مةن أجةف
احلد من الفقر وتزويد الفقراق بشبكات األمان االجتماعي والتغ ية الصحية الشاملة.

دال -صدمات النزاعات
 -١9ميكن أن ترتت علو النزاعات عواق ظ وخيمة يف ييع مناحي االقتصاد ،تدمر األصةول
والقدرات البشرية واملاديةة واملؤس ةية واالجتماعيةة .وفيمةا يتعلةق لع قةة بة التجةارة والنزاعةات،
مل تنته املؤلفات جا نتائج قاطعة.
 -٢٠فقد خلص غليك واتيلر ( )١٣()٢٠٠5جا تراجع التجارة عدل يصف جا  ٨٠يف املائةة
ب ب احلروب العاملية ،وجا أن ما يرتت علو احلروب من اثر سلبية وم تمرة يف التجارة ميةس
أيضةاً البلةةدان احملايةةدة .أمةةا بلةةوم غ وهةةس ( )١٤()٢٠٠6فيقيلمةةان أتثةةري طائفةةة أوسةةع مةةن أشةةكال
العنف ( ا يف ذلك اإلرهاب واحلةروب اءارجيةة والداخليةة واالقتتةال اإلثةل والثةورات) يف التجةارة
وخيلصان جا أن وجةود العنةف يعةادل فةرض تعريفةات علةو التجةارة بن ةبة  ٣٠يف املائةة .ويقة لدر مةارتن
و خةةرون ( )١5()٢٠٠٨أن للحةةرب أتثةرياً سةةلبياً يف التجةةارة ،وأن أثرهةةا ي ةةتمر أكثةةر مةةن عشةةر سةةنوات
بعد توقف احلرب.
 -٢١جال أن وةةواثً أحةةدل عهةةداً تمهةةر أن أثةةر النزاعةةات يف التجةةارة أكثةةر تنوع ةاً .ويب ة ل كةةام
(يصةةدر قريب ةاً)( )١6أن نةةو .وعةةدد النزاعةةات الةةيت تل ة ببلةةد مةةن البلةةدان يغ ةريان أتثريهةةا يف التةةدفقات
التجاري ةةة ،وأن اثر النزاع ةةات ختتل ةةف م ةةا بة ة املص ةةدرين وامل ةةتوردين .ويش ةةري ه ةةذا البح ةةث جا أن
للنزاعات األصغر ب ا ماعات امل ةلحة أثةراً سةلبياً ضةئي ً علةو امل ةتوردين فقة وقةد يكةون هلةا
أثر جبايب علو املصةدرين ،يف حة أن العةدوان علةو املةدني خيلةف أتثةرياً سةلبياً يف التجةارة لن ةبة
للم ةةتوردين فقة  .أمةةا النزاعةةات الكة فتحةةد مةةن التةةدفقات التجاريةةة بن ةةبة تصةةف جا  67يف
املائة ،وترتت عليها اثر سلبية أشد علو املصدرين منها علو امل توردين.

__________

()١٣
()١٤
()١5

R Glick and AM Taylor, 2005, Collateral damage: Trade disruption and the economic impact of
.war, National Bureau of Economic Research Working Paper No. 11565
SB Blomberg and GD Hess, 2006, How much does violence tax trade? Review of Economics and
.Statistics, 88(4):599-612
P Martin, T Mayer and M Thoenig, 2008, Make trade not war? Review of Economic Studies, 75(3):
.865–900

(.K Kamin, forthcoming, The impact of conflict on trade: Evidence from panel data )١6
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هاء -أتثري الصدمات يف الفئات الضعيفة
 -٢٢تتة ثر شةرائي معينةةة مةةن ال ةةكان لصةةدمات أكثةةر مةةن غريهةةا .فالن ةةاق واألطفةةال وذوو
اإلعاقةةة وامل ةةنون يةةيعه يت ة ثرون بدرجةةة أك ة لصةةدمات .وأولئةةك احملرومةةون أص ة ً يةظةرجي أن
يكونوا األشةد تضةرراً مةن األزمةات االقتصةادية والكةوارل ال بيعيةة ،وكثةرياً مةا يفتقةرون جا احلمايةة
االجتماعي ةةة ال زم ةةة .فالبن ةةات ،م ةةث ً ،ه ةةن أول َم ةةن ينق ةةع ع ةةن الدراس ةةة عن ةةد وق ةةو .األزم ةةات،
والن اق يتعرضةن ملزيةد مةن الضةغوا بعةد الكةوارل ،ب ةب مةا يقةع علةو عةاتقهن مةن م ةؤوليات
تقليدية عن رعاية األطفال وامل ن .

اثنيا -بناء القدرة على الصمود يف مواجهة الصدمات املتعددة
 -٢٣يت ل ة بنةةاق القةةدرة علةةو الصةةمود لت فيةةف أتثةةري الصةةدمات يف البلةةدان الناميةةة طائفةةة
واس ةةعة م ةةن اإلجة ةراقات الوطني ةةة والدولي ةةة ،ال للتعام ةةف م ةةع ه ةةذه اآلاثر عن ةةد وقوعه ةةا فح ة ة ،
بف أيضاً لتعزيز الوقاية واحلد من خماطر الصدمات قبف وقوعها.

ألف -التنويع القتصادي
 -٢٤أه مسة من مسات االنتقال جا سياسةات م ةتدامة هةو التنويةع االقتصةادي ومةا ين ةوي
عليةةه مةةن حتةةد ت .فالبلةةدان ستظض ة ر جا تغيةةري شةةكف اقتصةةادائا وال ريقةةة الةةيت ت ةةعو ةةا جا
ت وير الق اعات اليت ستكون حمرك اقتصادائا.
 -٢5ويت ل ة بنةةاق القةةدرة علةةو الصةةمود يف مواجهةةة الصةةدمات وجدارئةةا حتةةوالً يف امل ةةارات
التكنولوجية واالستثمارات املتصلة ا صوب االنتقال جا سياسات م تدامة .واالنتقال جا سياسةات
م تدامة ،رغ ضرورته ،قد ال خيلو مةن خمةاطر وميكةن أن يثةري البلبلةة يف أسةواق راسة ة منةذ أمةد
طويةةف ،وينشةةو أس ةواقاً جديةةدة ،و مةةف الةةنظم االقتصةةادية واالجتماعيةةة علةةو التكيةةف ب ةةرعة مربكةةة،
وميكةن أن تصةةحبه حتةوالت كبةةرية يف القةةوة والع قةات ا غرافيةةة ال ياسةةية .وسةتكون عمليةات االنتقةةال
مدفوعةةً يف املقةةام األول لش ةواغف البيئيةةة وش ةواغف البقةةاق يف األجةةف ال ويةةف ،لكنهةةا جن مل حت ظ ةةن
جدارئا فإاةا سةتعرقف حتقيةق أهةداف التنميةة امل ةتدامة األعة مثةف احلةد مةن الفقةر ،والعمةف ال ئةق
والنمو االقتصادي ،واحلد من انعدام امل اواة.
 -٢6وال ت ة ةزال اآلاثر الفعلية ةةة أو احملتملة ةةة ل نتقة ةةال جا سياسة ةةات م ة ةةتدامة علة ةةو االبتكة ةةار
والعمالةة واألداق االقتصةةادي والتجةةاري غةةري مفهومةة هامةاً .وال يكةةاد يوجةةد حتليةف ملةةا يرتتة علةةو
االنتقةةال جا سياسةةات م ةةتدامة مةةن اثر فعليةةة وحمتملةةة يف البلةةدان الناميةةة ،الةةيت كثةرياً مةةا ختتلةةف
فيها العوامف احملركة ل قتصاد اخت فاً كبرياً .لذلك من امله للغاية تقدمي جرشادات جا حكومات
البلةدان الناميةة حةول كيفيةةة جدارة التغيةريات واالسةتفادة مةن املنةةافع املشةرتكة لعمليةات االنتقةةال جا
سياسةةات م ةةتدامة .فعلةةو سةةبيف املثةةال ،أسةةفرت حمةةاوالت احلكومةةات حتويةةف النمةةو األخضةةر جا
تنةةافس علةةو الو ةةائف عةةن تةةدابري ذائيةةة ،فنفةةذت البلةةدان منةةذ عةةام  ٢٠٠9أكثةةر مةةن 7 ٠٠٠
وسةةجف
تةةدبري مةةن تةةدابري احلمايةةة التجاريةةة .وزادت هةةذه التةةدابري ز دة ملحو ةةة يف عةةام  ،٢٠١٢ظ
رقة قياسةةي جديةةد يف عةةام  ،٢٠١6حيةةث ظوصةةف  57١تةدبرياً جتةةار ً مةةن أصةةف  77١تةةدبرياً تعقبتهةةا
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ووصف  ٢٠٠تدبري منها اةا تةدابري حتريريةة(.)١7
منممة  Global Trade Alertاا تدابري هييزية ظ
وتشري بياانت عام  ٢٠١7جا استمرار هذا االجتاه.
 -٢7واعت ة اتفةةاق ريةةس املعتمةةد وج ة اتفاقيةةة األم ة املتحةةدة اإلطاريةةة بش ة ن تغةةري املنةةاخ
التنويع االقتصادي حتد ً مشةرتكاً .وللمةرة األوا ،تت لةع البلةدان جا حتةول يةاعي ،لةيس فقة لن ةبة
لفةراد االقتصةةادات ،ولكةةن ل قتصةةاد العةةاملي أيض ةاً .وسةةيت ل هةةذا التحةةول جعةادة ختصةةيص م ةوارد
ض مة علو امل تو الدوأ وتغيريات هيكلية أساسية علو الصعيد الداخلي ،األمر الذي سيثري
الكثري من شواغف اإلنصاف والتوزيع اليت كانت أحد حماور عمف األونكتاد يف املاضي.

ابء -القتصاد الدائري
 -٢٨بةةري اختبةةار جمموعةةة متنوعةةة مةةن ةةةاذج األعمةةال التجاريةةة ،ةةا فيهةةا ةةةاذج قائمةةة علةةو
الت ةةدوير .ويظقص ةةد القتص ةةاد ال ةةدائري األسة ةواق ال ةةيت ه ةةني حة ةوافز إلع ةةادة االس ةةت دام ب ةةدالً م ةةن
الت ريةةد ا اسةةت راج م ةوارد جديةةدة .ووفق ةاً لةةبع التقةةديرات ،ميكةةن أن ي ةؤدي جبقةةاق امل ةواد مةةدة
أطول يف االقتصاد جا خف انبعااثت اثب أك يد الكربون الكامنة يف املنتجةات بن ةبة  ٣٣يف
املائة( .)١٨وال ميثف هذا فرصة حلماية البيئةة فح ة  ،بةف يتةيي جحةدال ق اعةات جديةدة ،وجبةاد
فره عمف ،وتوليد الدخف ،واست دام املوارد وكمة ،وت وير قدرات جديدة أيضاً.
 -٢9ويت لة التةةدوير جقامةةة ج ةةر يةرب بة التجةةارة يف ال ةةلع والتجةةارة يف اءةةدمات .ذلةةك
أن نوعية ال ةلع وكفاقئةا يف اسةت دام ال اقةة ودميومتهةا تزيةد جذا ظعرضةت ك دمةة .فال ابعةة امل ةت جرة
أو ال ةةيارة املشةةرتكة أو الغ ةةالة ا تمعيةةة غالب ةاً مةةا تت ة تانةةة وكفةةاقة أك ة ةا لةةو كانةةت لوكةةة
ملكيةةة خاصةةة .وأخةةذ عةةدد مةةن البلةةدان ي تكشةةف فعة ً التةةدوير االقتصةةادي ،منهةةا ال ازيةةف ويهوريةةة
الو الدميقراطية الشةعبية والصة وكينيةا واهلنةد واالحتةاد األورويب .ويعةول كةف مةن اهلنةد واالحتةاد األورويب
علو حتقيق وفورات حمتملة قدرها  6٢٤بليون دوالر و ٣٢٠بليون يورو ،علو التواأ(.)١9
 -٣٠ويغدو تشةجيع التةدوير أصةع يف املنتجةات املركبةة ويف س سةف التوريةد ال ويلةة .وملةا كانةت
بع ة البلةةدان تصةةدر منتجةةات صةةناعية وكانةةت اقتصةةادات أخةةر تركةةز أكثةةر علةةو اءةةدمات ،فةةإن
التجارة تفضةي جا نقةف صةاف للمةواد مةن من قةة جا أخةر  .وتة ز املنازعةات التجاريةة احلاليةة املتعلقةة
واد اءردة املشكلة الفعلية واحملتملة(.)٢٠

__________

( )١7انمةةر
عليها يف  9ني ان/أبريف .)٢٠١٨
(UNCTAD, forthcoming, Delivering upon the potential of a circular economy in international trade, )١٨
.Policy brief
(Ellen MacArthur Foundation, Sun Institute and Systemiq, 2017, Achieving “growth within”, available )١9
)(accessed 9 April 2018

( http://www.globaltradealert.org/global_dynamics/flow_allاطلةةع

at https://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/achieving-growth-within; UNCTAD,
.forthcoming, Delivering upon the potential of a circular economy in international trade, Policy brief

( )٢٠اختةةذت الص ة مةةؤخراً خ ةوات إلغ ة ق سةةوقها للنفةةا ت واءةةردة  -أك ة أس ةواق العةةامل  -يف وجةةه ال ةواردات.
وتنمر الص يف جرسال جخ ارات جضافية يف امل تقبف بش ن مواد خردة أخر  .وليس واضحاً ما هةي املةواد الةيت
ميكن أن تضاف جا قائمة احلمر.
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جيم -النظام التجاري املتعدد األطراف
 -٣١ال ميكن تصور التنويع االقتصادي علو ن اق واسع بدون التجارة .وفوائد تنويع اهليكةف
التصديري معروفةة ،حيةث هيةف البلةدان جا أن تت بةع ب ةمات صةادرائا( .)٢١والةواردات ميكةن أن
حت ن فره حصول البلدان النامية علو طائفة واسعة من ال لع واءةدمات والتكنولوجيةات الةيت
ميكن أن تشكف أساساً للتنويع االقتصادي.
 -٣٢ويم ةةف النم ةةام املتع ةةدد األط ةراف ،يف ج ةةوهره ،أفض ةةف خي ةةار لك ةةي يك ةةون النم ةةام التج ةةاري
ال ةةدوأ حمرك ةاً أساس ةةياً للتح ةةول االقتص ةةادي واالجتم ةةاعي .وه ةةو ي ةةوفر جط ةةاراً م ةةن القواع ةةد واألنمم ةةة
واملباد التوجيهية اليت ينبغي أن يتقيد ا ييع األعضاق ،فينتج عنةه منةاخ مةن تكةافؤ الفةره يتةيي
الوصةةول جا النمةةام التجةةاري الةةدوأ بصةةورة منصةةفة ومفتوحةةة ميةةع الةةدول ،الغنيةةة منهةةا والفقةةرية،
الكبرية منها والصغرية .ويتةيي النمةام التجةاري املتعةدد األطةراف أيضةاً ليةات لت ةوية املنازعةات تةوفر
اإلنصاف والقدرة علو التنبؤ ،كما توفر ما هو أه من ذلك :احللول للمنازعات التجارية(.)٢٢
 -٣٣وقةةد أعلنةةت الةةدول األعضةةاق يف األمة املتحةةدة مةراراً وتكةراراً التزامهةةا بتعزيةةز نمةةام جتةةاري
متعدد األطراف عاملي وقائ علو القواعد ومفتو وشفاف وميكن التنبؤ به وشامف للجميع وغري
هييزي ومنصف .وهذا يتفق مع الغاية  ١٠-١7من أهداف التنمية امل تدامة(.)٢٣
 -٣٤وع وةً علو ذلك ،ما عاد ميكن حف معم القضا امل تجدة بصورة انفراديةة .فتةدهور
احملي ات أو أسباب ونتائج تغري املناخ اليت ئدد قدرة أعداد كبرية من النةاس علةو العةيل بكرامةة
جةةةا هةةي م ةةائف ينبغةةي معا تهةةا بتوافةةق عةةاملي .وهةةي م ةةائف تت لة ججةراقات مت ةةقة وياعيةةة،
وتنفيذاً عاملياً .ويتيي النمام التجاري املتعدد األطراف مثف هذا اإلطار واحملفف.

دال -البىن التحتية
 -٣5ييةةع أش ةكال البةةع التحتي ةةة( )٢٤معرض ةةة للصةةدمات ،مهم ةةا أظجيةةد تص ةةميمها أو بناؤه ةةا
أو صةةيانتها .لةةذا يتع ة علةةو احلكومةةات أن حتةةدد البةةع التحتيةةة احليويةةة الةةيت تت ل ة قةةدراً أك ة
مةةن احلمايةةة .ويشةةمف نمةةام البةةع التحتيةةة احليويةةة القةةادر علةةو التحمةةف بةةع حتتيةةة ماديةةة (املبةةاب
أو الشةةبكات ،مةةث ً) وبةةع حتتيةةة غةةري ماديةةة (املؤس ةةات وامل ةةت دم واألنممةةة والتش ةريعات).
ويتزايةةد الةرتاب بة نةةوعي البةةع التحتيةةة ،ويةةث ميكةةن أن تةةؤدي الصةةدمات يف أحةةد ا جا تع ةةف
النمام كمله .لذا ي تدعي حت القدرة العامة علو الصمود جدراك أوجه الرتاب هةذه وجدارئةا
ويت ل تعاون ييع أصحاب املصلحة.
 -٣6ورغ ة أن لكةةف بلةةد أولو تةةه فةةإن الةةنظم احليويةةة ،ةةا فيهةةا ال اقةةة وامليةةاه وامليةةاه امل ةةتعملة
واالتصةاالت والنقةف ،أساسةية لةةدع عمليةات االسةتجابة حلةاالت ال ةوار  .وي ةاعد جحةراز مزيةةد
مةةن التقةةدم يف تكنولوجيةةات املعلومةةات واالتصةةاالت علةةو حت ة قةةدرة ا تمعةةات والنةةاس علةةو
الصمود يف مواجهة الكوارل ،وسد الثغرات القائمة يف رب امليف األخري لشبكة.

__________

()٢١

F Kaulich, 2012, Diversification vs. specialization as alternative strategies for economic development:
Can we settle a debate by looking at the empirical evidence? Inclusive and Sustainable Industrial
.Development Working Paper 03/2012, United Nations Industrial Development Organization

( )٢٢ل ط  .علو مزيد من املناقشة بش ن دور النمام التجاري املتعدد األطراف والنتائج اإلةائية ،انمر .A/72/274
( )٢٣انمر قراري ا معية العامة  ١٨7/7٠و.٢١٤/7١
( )٢٤استظمدت املناقشة يف هذا الفر .من اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملي اهلاد .٢٠١٣ ،
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هاء -احلماية الجتماعية
 -٣7ت ت يع احلكومات دع قدرة ا تمعات احمللية علو الصمود يف املقةام األول مةن خة ل
تعزيةز نظمة احلمايةة االجتماعيةةة ،مثةف املعاشةةات التقاعديةة واالسةةتحقاقات واحلصةول علةةو الرعايةةة
الص ةةحية .وم ةةن املهة ة للغاي ةةة ت ةةوفري ح ةةد أدى م ةةن احلماي ةةة االجتماعي ةةة عل ةةو أس ةةاس أن مي ةةع
املةواطن احلةةق يف اسةةتحقاقات وأن للدولةةة دوراً حيةةو ً يف ضةةمان احلصةةول عليهةةا ،جن مل يكةةن يف
التنفيذ الفعلي لل امج .ويف أوقةات االنكمةا االقتصةادي ،تةوفر نمة احلمايةة االجتماعيةة تةدابري
مفيةةدة يف مواجهةةة التقلبةةات الدوريةةة .و إلضةةافة جا ذايةةة أشةةد النةةاس ضةةعفاً مةةن خ ة ل دع ة
االسته ك ،ت اعد هذه التدابري علو ختفيف الت ثري االقتصادي لألزمات املالية.
 -٣٨واألمثةةف أن تكةةون االس ةرتاتيجية املعتمةةدة اس ةرتاتيجية للحمايةةة االجتماعيةةة قائمةةة عل ةةو
التكيةةف  -أي أاةةا تةةدمج احلمايةةة االجتماعيةةة مةةع احلةةد مةةن خمةةاطر الكةوارل والتكيةةف مةةع تغةةري
املنةةاخ .ويف العديةةد مةةن البلةةدان الناميةةة ،سةةتن وي احلمايةةة االجتماعيةةة علةةو م ةزيج مةةن القن ةوات
الرمسيةةة وغةةري الرمسيةةة  -ويةةث ت ةةتفيد مةةن الصة ت والةةنظم  ،ولكنهةةا تةةدعمها ليةةات رمسيةةة عنةةد
االقتضاق .وينبغي أن تكون احلماية االجتماعية جزقاً من خ ةة أمنيةة اجتماعيةة واقتصةادية طويلةة
األجف ،تقةوم علةو أسةاس متة مةن حقةوق اإلن ةان واإلدمةاج االجتمةاعي ،وعلةو التةزام لتنميةة
االقتصادية العادلة .وتكون تدابري احلماية االجتماعية أكثر ما تكون فعاليةة جذا كانةت يف األصةف
جزقاً من االسرتاتيجيات اإلةائية الوطنية؛ وميكن بعدها ،جذا لزم األمر ،توسةيع ن اقهةا يف أوقةات
ال وار  .ولذلك ينبغي تصميمها ويث تكون قابلة للتعديف.

واو -األطر الدولية
 -٣9ال ت ت يع ال ل ات الوطنية وحدها التعامةف مةع الصةدمات .فلهةذه األزمةات يف عاملنةا
املعومل تبعات عابرة للحدود .وكثرياً ما تتجاوز الكوارل ال بيعية احلةدود الوطنيةة وميكةن أن تكةون
هلا تبعات دولية أينما وقعت .ويف زمننا احلاضر ،يتعة التصةدي هلةذه امل ةائف لعمةف ا مةاعي،
وال سيما التعاون اإلقليمي.
 -٤٠وعلو النحو املب من قبف ،يوجد جطار دوأ معاصر .والقدرة علو الصةمود ،مثلمةا تةرد
يف الغاية  5-١من أهداف التنمية امل تدامة ،هي أيضةاً مسةة أساسةية مةن مسةات الغايةة :١-١٣
رتعزيةةز القةةدرة علةةو الصةةمود يف مواجهةةة األخ ةةار املرتب ةةة ملنةةاخ والك ةوارل ال بيعيةةة يف ييةةع
البلدان ،وتعزيز القدرة علو التكيف معهار.
 -٤١وبناق القدرة علو الصمود عنصر أساسةي أيضةاً يف العديةد مةن الغةا ت األخةر ٤-٢ :
(املمارسةةات الزراعيةةة) ،و( ١-9البةةع التحتيةةة) ،و( 5-١١احلةةد مةةن أتثةةري الك ةوارل) و-١١ب
(قةةدرة املةةدن علةةو الصةةمود) .و ملثةةف ،حةةدد مةةؤهر األمة املتحةةدة الرابةةع املعةةل قةةف البلةةدان ة ةواً،
لد اعتماده بةرانمج العمةف لصةاحل أقةف البلةدان ةةواً للعقةد  ،٢٠٢٠-٢٠١١راألزمةات املتعةددة
والتح ةةد ت الناش ةةئة األخ ةةر ر بوص ةةفها أح ةةد ا ةةاالت الثماني ةةة ذات األولوي ةةة واملرتاب ةةة للتنمي ةةة
امل ةةتدامة ألقةةف البلةةدان ة ةواً .ويف عةةام  ،٢٠١٢أصةةدر فريةةق األم ة العةةام الرفيةةع امل ةةتو املعةةل
الستدامة العاملية تقريراً بعنوان راملناعة لإلن ان والكوك معاً  -أفضف خيار للم ةتقبفر ،وهةو
تقرير يعرض رؤية من أجف حتقيةق التنميةة امل ةتدامة مةن خة ل النمةو االقتصةادي ا ةامع والتنميةة
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البيئيةةة واإلنصةةاف االجتمةةاعي .وبنةةاق القةةدرة علةةو الصةةمود يف مواجهةةة الصةةدمات هةةو أيضةاً مسةةة
أساسةةية مةةن مسةةات العديةةد مةةن األطةةر األخةةر مثةةف ب ةرانمج عمةةف فيينةةا ،وم ةةار سةةاموا ،وخ ةةة
االحتاد األفريقي لعام .٢٠6٣
 -٤٢ولكةن حةةي اآلن مل يتجةةاوز معمة العمةةف ا مةاعي م ةةتو تبةةادل املعلومةةات واحلةوار .وعلةةو
البلةدان ،جن هةي أرادت حقةاً التصةةدي مل ة لة بنةاق القةدرة علةةو الصةمود يف مواجهةة الصةدمات ،أن تنمةةر
يف جمكانيةةة م س ةةة ليةةات العمةةف ا مةةاعي ،ال سةةيما فيمةةا خيةةص أشةةد الصةةدمات واألزمةةات تعقيةةداً.
وفيمةةا يتعلةةق لقةةدرة علةةو الصةةمود يف وجةةه الصةةدمات املاليةةة ،واصةةف األونكتةةاد ،منةةذ األزمةةة الث ثيةةة،
الدعوة جا املضي يف جص النمام املاأ الدوأ .واقرتاحه القائ منذ أمد طويف هو جنشةاق نمةام مةاأ
ونقةةدي عةةاملي تعةةاوب ريضةةمن ،علةةو أسةةاس متعةةدد األط ةراف ،نفةةس القواعةةد اللعبةةة ميةةع األط ةراف
املعنيةةة ،تقريب ةاًكمةةا تن بةةق قواعةةد التجةةارة املتعةةددة األط ةراف علةةو أي ش ةريك جتةةارير( )٢5ودفةةع خ ةةة
التنمية قظدماً ر واقمة أي أهداف وغا ت جديدة مع ةوذج سياسايت ميكن  ...أن ينشةو نمامةاً ماليةاً
دولياً م تقراً يعزز االستثمار اإلنتاجي...ر( .)٢6وفيمةا يتعلةق إلطةار املؤس ةي الة زم لةدع مةا تقةدم،
سبق اقرتا مفهوم رمؤس ة مالية دولية شاملة وجامعة حقاً  -منممة مالية عامليةر(.)٢7
 -٤٣وسيتوقف الرد علو الصعيد الدوأ ،ش نه ش ن الةرد علةو الصةعيد الةوطل ،علةو قةدرات
الدول األعضاق وأولو ئا ،وعلو نو .الصدمات اليت يتع معا تها .ويف كف حالة ،ينبغي النمر
يف مةةا جذا كانةةت اإلج ةراقات الضةةرورية تشةةكف تعةةدي ت لرتتيبةةات قائمةةة ،ومتباينةةة يف كثةةري مةةن
األحيةةان ،أو تشةةكف جص ة حاً كةةام ً وجنشةةاق مؤس ةةات جديةةدة .وأ ً كةةان تنمةةي هةةذا اإلط ةةار
ا ديد للتعةاون املتعةدد األطةراف ،سةيت ل األمةر بةرامج شةاملة للم ةاعدة التقنيةة مةن أجةف بنةاق
القدرة علةو الصةمود عتبارهةا عنصةراً مكمة ً لتعدديةة األطةراف ،ال سةيما يف دعة جهةود الةدول
ا زرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري ال احلية وأقف البلدان ةواً.

اثلثا -توصيات مقرتحة يف السياسة العامة
 -٤٤قد يرغ جملس التجارة والتنمية يف أن ينمر يف التوصيات التالية:
لكي تكون سياسات بنةاق القةدرة علةو الصةمود فعالةةً قةدر اإلمكةان ،ينبغةي لواضةعي
(أ)
ال ياسةةات حتديةةد وحتليةةف مةةا يرتت ة عل ةو عمليةةات االنتقةةال جا سياسةةات م ةةتدامة م ةن أتث ةريات فعليةةة
أو حمتملة يف االبتكار والعمالة واألداق االقتصادي والتجاري؛
ضةةف درق الصةةدمات مةةن خة ل تركيةةز ال ياسةةات البيئيةةة والتجاريةةة واالجتماعيةةة
(ب) قةد يظف ل
بشكف متزايد علو العامل وا تمعات احمللية بدالً من تركيزها علو و ائف وق اعات معينة؛
(ج) مةةن املهة حتديةةد البةةع التحتيةةة احليويةةة الةةيت تت لة قةةدراً أكة مةةن احلمايةةة مةةن
الصةدمات ،ةا يف ذلةك بعة الةنظم احليويةة الةيت ال بةد منهةا لةدع عمليةات االسةتجابة حلةاالت
ال وار ؛

__________

( )٢5انم ةةر ( http://unctad.org/en/pages/PressReleaseArchive.aspx?ReferenceDocId=10791اطل ةةع علي ةةه يف ١٠
ني ان/أبريف .)٢٠١٨
( )٢6األونكتاد ،٢٠١٤ ،تقرير التجارة والتنمية :٢٠١٤ ،احلوكمة العاملية وحيةز ال ياسةات املتةا للتنميةة (منشةورات
األم املتحدة ،رق املبيع  ،E.14.II.D.4نيويورك وجنيف).
( )٢7انمر .http://unctad.org/en/pages/SGStatementArchive.aspx?ReferenceItemId=16559
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(د) ينبغةةي تةةدعي نظمة احلمايةةة االجتماعيةةة مةةن أجةةف تةةوفري ججةراقات احرتازيةةة أمةةام
الصدمات ،ال سيما للفئات ال كانية الضعيفة بوجه خاه .وينبغي أن تكون هةذه الةنم قةادرة
علو التكيف  -تظدمج مع احلد من خماطر الكوارل والتكيف مع تغري املناخ  -وقابلة للتعديف؛
(هة) ينبغةةي اختةةاذ خ ةوات إلنشةةاق نمةةام مةةاأ ونقةةدي عةةاملي تعةةاوب يضةةمن ،علةةو
أساس متعدد األطراف ،ان باق نفس قواعد اللعبة علو ييع األطراف املعنية ،كما تن بق قواعةد
التجارة املتعددة األطراف علو ييع الشركاق التجاري .
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