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خطة التنمية لما  لتحقيقتقرير األونكتاد يشير إلى حاجة البلدان النامية إلى حيِّز سياسات كاٍف   
  2015بعد عام 

  
د األطراف العالمي على نظام التجارة      انتھاج سياسات توفير حيز سياساتي يسمح بمتعدِّ

  تحقيق نمو متواصل وشامللتجارية وصناعية استباقية 
  

الصادر اليوم، أنه مع شروع اجملتمع الدويل يف حتديد جمموعة جديدة مــن  20141 تقرير التجارة والتنمية، يؤكد األونكتاد، يف - 2014أيلول/سبتمرب  10جنيف، 
أن يكــون للبلــدان حيِّــز سياســات كــاٍف يتناســب مــع ارتفــاع مســتوى طموحــات أي جــدول أعمــال جديــد. ومــع وجــود جمموعــة جديــدة مــن  بــد مــن ألهــداف اإلمنائيــة، الا

مزيــد و  السياســية مزيد مــن األدوات توفريبدون  2015 التنمية املستدامة، مطروحة فعًال يف نيويورك، ال ميكن تنفيذ خطة تنمية ملا بعد عام أكثر اتساعا لتحقيق أهداف
  من املرونة يف رسم السياسات.

  
ويشري إىل جمموعة متنوِّعة من السياسات اليت  2015ويربز التقرير الدور الذي ميكن أن تؤدِّيه السياسات التجارية والصناعية االستباقية يف خطة التنمية ملا بعد عام 

العاملي، أن تساعد يف حتقيق الزيادة املستمرة يف الدخل، والتوظيف الكامل، واحلد من الفقر وغري ذلك من النتائج املنشودة  ميكن، يف ظل الديناميات املتغرية لالقتصاد
  اجتماعياً.

  
دة األطراف ااملفاوضات املتعلِّقة بوضع قواعد على انه جيب على وفيما يتعلق بالتجارة، يؤكد التقرير اجلديد  املشروعة  خاوفامل كيز علىأن تعيد الرت التفاقات متعدِّ

دة األطراف  تركز فقط على الوضع الداخلياليت و  للدول الكربى السياسات االقتصادية الوطنية د منحت جيب ان للبلدان النامية. فالقواعد والضوابط التنظيمية املتعدِّ
لكن ينبغي أال تشّجع االتفاقات املتعدِّدة األطراف البلدان النامية على التخلي عن املؤثرة باألداء االقتصادي للبلدان األخرى. و  البلدان تلك ميكن عن طريقها أن تضرو 
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االتفاقات املتعدِّدة األطراف احلالية قد حافظت على قدر من املرونة جلميع أعضاء  وعلى الرغم من انالسياسات الداعمة للتنمية االقتصادية أو تدفعها إىل ذلك. 
ات قدراً من املعاملة اخلاصة واملميزة ألقل البلدان منواً، منظمة التجارة العاملية وأدخل   من السياسات التجارية والصناعية. كثريجاءت أيضاً بقيود على   اال ا

  
. فهذه قده من حيز سياسايتنظرا ملا قد تف عند الدخول يف اتفاقات ثنائية وإقليمية للتجارة واالستثمارتوخى احلذر ويؤكد التقرير أيضًا أنه ينبغي للبلدان النامية أن ت

اليت تشملها االتفاقات املتعدِّدة األطراف يف اجملاالت نفسها أو ميتد نطاقها إىل جماالت  والقيود أشد صرامة من االلتزامات وقيود االتفاقات كثريًا ما تأيت بالتزامات
التقليدي إىل ضرورة قبول هذه االلتزامات السياساتية  تربير دعم التصنيع. والجديدة، وتقتضي ختلي رامسي السياسات عن استخدام األدوات اليت ثبتت فعاليتها يف

جذب االستثمار األجنيب املباشر ومتكني شركات البلدان النامية من االنضمام إىل سالسل القيمة العاملية. ولكن على العكس من ذلك، هو والتنظيمية األشد صرامة 
، لكنها ميكن أن تؤدِّي يف األجل الطويل إىل حصر املنتجني يف جيوب إنتاج عمالةقد حتقق فوائد قصرية األجل يف جمال التجارة واليشري التقرير إىل أن هذه االلتزامات 

وحماكم  هيئات عن. ويشري التقرير أيضًا إىل املشاكل النامجة عن إطار االستثمار الدويل احلايل و ذات قيمة مضافة متدنيةصناعية  يف تخصصالالسلع األساسية أو يف 
ا عادةً ادوار يف جمال وضع القوانني وهي ة ر هامادو اقامت بلعب  يف التحكيم خصصةتم . فباإلضافة إىل نقص الشفافية واالتساق الذي  ذات السيادة الدول ما تقوم 

هذه  من شأن يف القطاع اخلاص، ومن مث ليسبني أطراف التجارية  احملاكم، يعمل هذا النظام وفقاً لنموذج ُوِضع حلل املنازعاتو  اهليئات كثرياً ما ُيالحظ يف عمل هذه
  اإلمنائية. إسرتاتيجيتهلبلد مضيف ويف  بعداحملاكم أن تنظر يف املصاحل األ

  
درة على حتقيق أكثر مرونة تكون قاسياسات منظومة جيب توفرها عند اختيار وصياغة وتنفيذ  الضوء على أربعة عناصر 2014تقرير التجارة والتنمية، ويسلط 

  :اجلديدة األهداف اإلمنائية
  
  ،ا مرة أخرى بدورفيما خيص أوًال ئقة. يف تعزيز منو اإلنتاجية، وتشجيع االبتكار وخلق فرص عمل ال الدولة السياسات الصناعية؛ تعرتف البلدان املتقدِّمة ذا

ج الواليات املتحدة األمريكية يف السياسة الصناعية، وهو النهج الذي كثريًا ما يُنظر إليه ج عدم تدخُّل، وجيمع بني  باخلطأ ويشري التقرير إىل  على أنه 
ة الختاذ تدابري قطاعية تدعم قطاع صناعتها التحويلية. "الدولة الريادية" و"الدولة املنسِّقة" اليت تستخدم مبهارة حيِّز السياسات غري مقّيد بقواعد والتزامات دولي

ج أفقي بدرجة أكرب يف حني  من إعاقة لتحقيق األهداف السياساتية  -ككل أو على نطاق االقتصاد   -توضح جتربة االحتاد األورويب ما ميكن أن حيدثه اتباع 
  األوسع.

  ،زيادة سرعة التصنيع عن  امني إىلمستدحتويل ريع املوارد الطبيعية إىل منو وحتوُّل هيكلي  عملية تاجحتوثانياً، يف االقتصادات املعتمدة على السلع األساسية
صناعية داعمة للقطاع اخلاص يف زيادة  اتسياس تطبيقصلة محيدة بني التجارة وتراكم رأس املال. ومن شأن ال تعزيزتشجيع و كذلك و  ات كبريةطريق استثمار 

  .وتطوير االقتصاداعية الواعدة أن ييّسر بدرجة كبرية جهود تنويع األنشطة يف القطاعات الصن
  ولكن ال يعين ذلك جمرد جعل التدابري  -وثالثاً، إن سالسل القيمة العاملية اآلخذة يف االنتشار ميكن أن تتيح فرصاً جديدة للتنمية الصناعية وخلق فرص العمل

: ملتبسة مقولة غامضة أو أن االندماج يف هذه السالسل حيفز التصنيع هي يف أحسن األحوال فمقولة مصاحل الشركات الكربى. وختدم السياساتية متفقة مع
يتيح سوى فرص حمدودة لالرتقاء االقتصادي واالجتماعي.  ففرتات التحوُّل اهليكلي، حىت وإن كانت ناجحة يف البداية، كثرياً ما ترتبط فقط بتصنيع "ضئيل" ال

استخدام األدوات اليت ثبتت فعاليتها  ديف كثري من البلدان إذا استبع قائمأمر يف أسر ختصص منخفض املستوى يف سلسلة القيمة خطر الوقوع يكون  وبذلك
ا يف قطاع اإللكرتونيات، مل  حتصل الشركات يف دعم التصنيع. ويشري التقرير إىل أنه حىت يف الصني اليت جنحت يف استخدام سالسل القيمة يف تعزيز جتار

 يف املائة من األرباح العاملية يف القطاع. 3الصينية سوى على 

 ا منذ الركود العظيم، نتيجة لب طء النمو يف البلدان وأخرياً، يبدو بشكل أعم أن اآلثار اإلمنائية السرتاتيجيات النمو املعتمدة على الصادرات قد فقدت قو
ا املتعلِّقة  تاجان النامية. ولدرء خطر البطء احلاد يف النمو، قد حتاملتقدِّمة واخنفاض مرونة طلبها على الواردات من البلد البلدان النامية إعادة موازنة اسرتاتيجيا

 ارية وصناعية استباقية أنبالنمو وبتقليل الرتكيز على الصادرات املتجهة إىل البلدان املتقدِّمة وزيادة دور الطلب احمللي واإلقليمي. ومن شأن اتباع سياسات جت
  يساعد يف إجراء التعديالت الالزمة يف الطاقة اإلنتاجية للبلدان النامية.

  
ًا حماولة اجملتمع الدويل، بعد ونظرًا لتزامن الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء األونكتاد مع الذكرى السنوية السبعني إلنشاء مؤسسات بريتون وودز، يتناول التقرير أيض

دعائم وضوابط فعَّالة متعدِّدة األطراف دون التقليل بال داٍع من حيِّز السياسات  اعتماداً على، بناء نظام اقتصادي دويل أكثر مشوًال واستدامة انتهاء احلرب العاملية الثانية
جلهود املبذولة حاليًا لضمان حيِّز الالزم لتحقيق جمموعة جديدة من األهداف االقتصادية واالجتماعية. ويشري التقرير إىل أن النظر جبدية إىل ذلك التاريخ يعين أن ا

عام وخاص، طويل األجل  سياسات مالئم يف إطار النظام التجاري العاملي لن حتقق النتائج املنشودة إال بإصالح فعلي للهيكل املايل العاملي من أجل ضمان متويل،
  وأكثر استقراراً لالقتصادات الفقرية.
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