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الـترابط والقضـايا االقتصـادية العاملية من منظور جتاري          
 ة، واالستراتيجيات اإلمنائية  اتساق السياسات العام  : وإمنائي

                   واالندماج يف االقتصاد العاملي

 ) من جدول األعمال٣البند (

 : للنظر يف هذا البند من جدول األعمال، ُعرضت على اجمللس الوثيقة التالية -١

 ). واستعراض عامUNCTAD/TDR/2004 (٢٠٠٤تقرير التجارة والتنمية،  

 تقرير التجارة والتنمية  ، عند عرضه هذا البند، إن اجلزء الثاين من          سؤول عن األونكتاد  املوظف امل وقال   -٢
يـدرس بعناية القضايا والتحديات الناشئة من زيادة التكامل التجاري واملايل من منظور تارخيي مث تأثري العوامل                 

آلثار احملددة اليت أحدثها اخنفاض     ويبحث هذا اجلزء ا   . النقدية واملالية على جانب عرض صادرات البلدان النامية       
قـيم العمـالت بشكل حاد ومفاجئ على األداء التجاري للبلدان النامية مث يتناول بالتحليل خيارات السياسات       

ومضى يقول إن اجلزء األول من التقرير       . العامة فيما يتعلق بإدارة أسعار الصرف يف بيئة مالية دولية غري مستقرة           
 .ائي، االجتاهات والتوقعات احلديثة يف االقتصاد العاملييستعرض، من منظور إمن

 إن النمو يف االقتصاد العاملي يكتسب       املوظف املسؤول عن شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية      وقـال    -٣
زمخاً وإن كانت هناك خماطر جتعل التوقعات غري مؤكدة، مبا يف ذلك ارتفاع أسعار النفط، وأوجه التفاوت الكبرية 

ستمرة يف قوة الطلب احمللي فيما بني البلدان املتقدمة الرئيسية وفيما بني خمتلف املناطق يف العامل النامي، وتزايد                  امل
وباإلضافة إىل وجود بيئة جتارية دولية مواتية وظروف مواتية . االختالالت التجارية بني الكتل االقتصادية الرئيسية

 أن السياسات العامة املتبعة على مستوى االقتصاد الكلي، وال سيما           على مستوى االقتصاد الكلي، يؤكد التقرير     
السياسـات املـتعلقة بأسعار الفائدة وأسعار الصرف، حتدد كذلك مدى حصول البلدان النامية على كل فوائد                 

 كثري ويوضح التقرير أن تدفقات رؤوس األموال القصرية األجل إىل الداخل أدت يف. اندماجها يف االقتصاد العاملي
وأدى . من األحيان إىل ارتفاع أسعار الصرف، مما شكَّل خطراً على القدرة التنافسية التكاليفية للمصدرين احملليني

خروج رؤوس األموال الحقاً بشكل مفاجئ وكبري إىل استعادة القدرة التنافسية، مما أثر تأثرياً إجيابياً على األداء                 
وتتأثر البلدان اليت   . نه أسفر عن نتائج سلبية يف األجلني املتوسط والطويل        التجاري للبلدان يف األجل القصري، لك     

واختار عدد  . لديهـا حساب رأمسايل مفتوح تأثراً سريعاً هبذه احلركات الدولية لرؤوس األموال القصرية األجل             
ق الصرف وتكوين مبالغ متزايد من البلدان النامية اتباع سياسات لتجنب املغاالة يف تقييم العملة بالتدخل يف أسوا

وقال املسؤول إنه ميكن مقاومة الضغوط التضخمية اليت ميكن أن تصاحب هذه       . كـبرية من االحتياطيات الدولية    
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ومع ذلك، أشار إىل أنه ليس يف استطاعة مجيع البلدان أن           . السياسات باللجوء إىل تدابري السياسات غري النقدية      
ومن مث فهناك حاجة إىل إقامة نظام       . فها وأن تبلغ األسعار املستهدفة    تتحكم يف آن واحد يف حركات أسعار صر       

 .نقدي متعدد األطراف حقيقة ومستند إىل قواعد

، إن منط التجارة العاملية قد تغري بطرق         والصني ٧٧جمموعة ال     ، متحدثاً باسم    الـربازيل وقـال ممـثل      -٤
ومع . د للصناعات التحويلية، وخباصة يف شرق آسياملحوظة منذ أوائل الستينات، وحتديداً مع ظهور مصدرين جد

ذلـك، قال إن عدداً كبرياً من البلدان النامية قد اخنفضت إيراداهتا التجارية منذ منتصف الثمانينات رغم زيادة                  
ومضى يقول إن اجلغرافيا اجلديدة للتجارة الدولية توحي بقدر من األمل يف تغري هذه احلالة مع                . حجـم جتارهتا  

 أمهية دور البلدان النامية يف جمال اإلنتاج واالستهالك والتجارة وتوفري املوارد مع تكثيف التكامل بينها وبني       تزايد
وقال أيضاً إن ذلك يؤكد احلاجة إىل تعزيز النمو يف البلدان النامية، باعتباره حاسم األمهية               . االقتصادات املتقدمة 

ومن املهم بالتايل أن تعيد البلدان      . قتصادي يف البلدان املتقدمة   لضـمان منـو االقتصاد العاملي وصون الرخاء اال        
 . املتقدمة تقييم سياساهتا، باإلضافة إىل براجمها اخلاصة بالتعاون اإلمنائي

وأشار ممثل الربازيل إىل أن احلاجة إىل زيادة جمال التحرك املتاح للسياسات، اليت سبق أن احتلت الصدارة  -٥
 من توافق   ٨ألونكتاد، قد حظيت باعتراف رمسي يف أثناء األونكتاد احلادي عشر، يف الفقرة             يف الـدورة األوىل ل    
االقتراح الداعي إىل وضع برنامج إمنائي للمنظمة العاملية للملكية "وأكد يف هذا الصدد أمهية . آراء سـاو بـاولو   

 إىل صون جمال التحرك املتاح ويهـدف االقـتراح إىل وضـع الشواغل اإلمنائية، مبا يف ذلك احلاجة            ". الفكـرية 
وقال إن عدداً كبرياً من البلدان النامية قد عاىن         . للسياسـات يف البلدان النامية، يف صدارة نظام امللكية الفكرية         
ورأى أن ذلك ميكن أن ُيعزى جزئياً إىل اعتماد         . خالل العقدين املاضيني من تناقص اخليارات املتاحة للسياسات       

لكنه قال إن هناك عوامل ال تقل . يدة يف النظامني التجاري واملايل، باإلضافة إىل زيادة الرقابةقواعد والتزامات جد
أمهـية تتمـثل يف تـأثري االفتراضات واألحكام املسبقة اليت تشوش وسائل وغايات التنمية واليت ثبت أهنا حلول       

  .تكنوقراطية بسيطة ال تأخذ يف حسباهنا االختالفات واملعوقات الوطنية

وأوضح أنه  . وأكـد ممثل الربازيل من جديد احلاجة إىل حتسني االتساق على املستوى العام لدعم التنمية               -٦
وقال إن إجراءات . على مجيع البلدان أن تدرك أن أعماهلا ميكن أن تؤثر على اآلخرين وأن تتصرف بناء على ذلك

تجانس على مجيع أجزاء النظام، وإنه يتعني على        السياسات املتخذة يف االقتصادات الرئيسية تنعكس بشكل غري م        
االقتصـادات املتمـتعة بالقدرات املالية والتقنية واملؤسسية الالزمة ملعاجلة أي اختالالت حمتملة يف منط تدفقات                

. الـتجارة ورؤوس األمـوال والتكنولوجيا أن تسهم يف ضمان الدرجة الالزمة من االستقرار االقتصادي العاملي               
ير التجارة والتنمية إىل أنه مع عدم وجود معاجلة متكاملة بشكل سليم للعالقات االقتصادية الدولية، قد ويشري تقر

يتسـبب تدفق رؤوس األموال بال قيود يف حدوث ثغرات واضحة بني التمويل الدويل والتنمية املنتجة، مما يفسح                 
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ورأى .  جديد على آفاق التجارة والنمو يف أفقر البلداناجملال أمام تأثري احلركات النقدية املستقلة تأثرياً عميقاً من
 .أن دعوة التقرير إىل إجياد حل متعدد األطراف حقيقة لتقلبات العمالت تأيت يف حينها

تقرير وأشـار ممـثل الـربازيل إىل أنه بتحليل االجتاهات احلديثة يف االستثمار األجنيب املباشر، يبحث                  -٧
وقال إنه رغم ارتفاع تدفقات     .  أيضاً جانباً هاماً من النقاش املتصل بالترابط       ٢٠٠٤لعـام    االسـتثمار العـاملي   

، ظل عدد كبري من البلدان ذات الدخل        ٢٠٠٣االسـتثمار األجنيب املباشر إىل البلدان النامية كمجموعة يف عام           
ورأى أن .  يف التنميةاملنخفض يواجه صعوبة يف جذب االستثمار األجنيب املباشر يف الصناعات اليت ميكن أن تسهم

تركيز تقرير االستثمار العاملي على االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات يأيت يف حينه نظراً ألمهية قطاع اخلدمات 
وأشار إىل أمهية ابتكار األدوات الالزمة ملقاومة املمارسات . يف كفاءة أداء أي اقتصاد ويف التخفيف من حدة الفقر

 واملانعة للمنافسة اليت تتبعها الشركات عرب الوطنية، وضرورة جتنب التركيز فقط على قيود        الـتجارية التقيـيدية   
وذكر أن االستثمار األجنيب املباشر يف اخلدمات ميكن أن جيلب رؤوس           . األنظمـة املنشأة بتكليف من احلكومات     

 اخلدمات ونقل التكنولوجيا، لكنه     األموال ويساعد يف الوفاء باحتياجات التمويل احمللية، ويؤدي إىل حتسن نوعية          
. أشار إىل ضرورة وضع سياسات مرسومة بعناية حكيمة لضمان حتقيق الفوائد احملتملة لالستثمار األجنيب املباشر              

ويسـاهم تقرير االستثمار العاملي أيضاً إسهاماً مفيداً يف النقاش الدائر بشأن احلصول على اخلدمات من مصادر                 
 .عدداً كبرياً من البلدان النامية على تنمية قدرات التصدير وخلق فرص عمل جديدةخارجية مما قد يساعد 

، على أن النمو األطول أجالً والفرص التجارية        االحتاد األورويب ، متحدثة باسم    هولنداووافقـت ممثلة     -٨
ان، كما وافقت على   ألكـثر االقتصادات تقدماً تتوقف أيضاً على زيادة القدرة الصناعية واألسواق يف أفقر البلد             

الدعوة إىل اتباع هنج مجاعي على املستوى العاملي أو اإلقليمي، يكفل تعزيز االتساق بني النظم التجارية والنقدية                 
وأكدت أن ذلك ال حيسم مسألة حتديد الصيغ اليت ينبغي أن تتخذها هذه النظم، باإلضافة إىل                . واملالـية الدولية  

ألونكتاد يف هذا النقاش، نظراً لواليته املتصلة بتوفري منظور متعدد التخصصات، ورحبت بإسهام ا . طرائق تفاعلها 
لكـنها أكـدت أن العناصـر الفاعلة الرئيسية يف هذه املسائل هي منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق بالتجارة                   

تحرك املتاح للسياسات،   وبالنسبة ملفهوم جمال ال   . ومؤسسـات بريتون وودز فيما يتعلق باملسائل النقدية واملالية        
أشـارت إىل وجود احتمال بأن ُيستخدم جمال التحرك استخداماً غري مالئم مما قد يؤثر تأثرياً سلبياً على البلدان                   

وقالت إنه  . ويتفاوت نطاق استخدام جمال التحرك املتاح للسياسات بني بلد وآخر وبني حالة وأخرى            . األخرى
س تأثري استخدامها ألدوات السياسات على البلدان األخرى، يف اإلطار الثنائي           سيتعني على البلدان دائماً أن تدر     

فعلى سبيل . وقالت إنه ال توجد صيغة واحدة صاحلة للجميع   . واإلطـار األوسع املتعدد األطراف على حد سواء       
للحفاظ على أسعار   املـثال، رغم جلوء بعض البلدان النامية املتطورة إىل استخدام جمال التحرك املتاح لسياساهتا               

صرف منخفضة عمداً لعمالهتا، فال ميكن التوصية باتباع هذا النهج يف مجيع البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان                 
واقترحت أال يكتفي األونكتاد بتحديد االستراتيجيات اليت ثبت جناحها يف أحناء معينة من العامل ويف أوقات                . منواً



TD/B/51/L.4/Add.2 
Page 5 

ة مستندة إىل بعض االفتراضات املعقولة، مبا يف ذلك املخططات اليت قد تستلزم             معيـنة، وأن يقدم خمططات بديل     
 .عمالً متضافراً من جانب اجملتمع الدويل

، إن حتقيق األهداف    جمموعة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب     ، متحدثاً باسم    أوروغوايوقـال ممثل     -٩
 العمليات واملفاوضات الدولية، وبصورة رئيسية يف جماالت التجارة         اإلمنائـية لأللفـية يتطلب مزيداً من االتساق بني        

واالسـتثمار والتمويل والتكنولوجيا، وخمتلف االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية من أجل تعجيل النمو االقتصادي وتعزيز          
 أمريكا الالتينية ومنطقة    ، شهدت اقتصادات  ٢٠٠٤وقال إنه كما أُشري يف تقرير التجارة والتنمية،         . التنمـية املستدامة  

ومع ذلك، فإن حدوث هذا االنتعاش      . ، بعد فترة ركود طويلة    ٢٠٠٣الكارييب انتعاشاً يف النصف الثاين من عام         البحر
كنتيجة لزيادة أسعار صادرات أمريكا الالتينية واالخنفاض يف أسعار الفائدة الدولية يؤكد سرعة تأثر اقتصادات أمريكا                

ولذا فهناك شكوك يف حجم االنتعاش ومدى       .  أسعار السلع األساسية وظروف األسواق املالية الدولية       الالتينية حبركات 
وذكر أنه لتحديد مدى استناد التحسن يف الوضع اخلارجي للمنطقة إىل االجتاهات الطويلة األجل أو التقلبات . استدامته

ة ليست متماثلة يف خمتلف اقتصادات املنطقة؛ وثانياً، إن         فأوالً، إن احلال  . القصـرية األجل، ينبغي مراعاة ثالثة عناصر      
العوامـل القصرية األجل اليت ساعدت معظم اقتصادات املنطقة ميكن أن ختتفي سريعاً؛ وثالثاً، إن العوامل اهليكلية اليت                  

فاض مستويات  حالت دون حتقيق منو سريع ومتواصل، مثل البطالة والتفاوت يف توزيع الدخل، والديون اخلارجية واخن              
ولكي ُيترجم االنتعاش إىل منو متواصل، جيب أن تعزز السياسات الوطنية انتعاش            . االسـتثمار، ال تـزال موجـودة      

االسـتثمار والتوظـيف بصـورة أفضل، ولكن هناك يف الوقت ذاته حاجة إىل وضع إطار دويل جديد أنسب للتنمية              
وفيما يتعلق بالنظام التجاري الدويل، أشار إىل . والنقدية الدوليةوحتسـني ودعـم االتساق بني النظم التجارية واملالية         

ضـرورة إدخال حتسينات كبرية على النظام التجاري املتعدد األطراف يف إطار أهداف الدوحة، وخباصة وضع قواعد                 
وجيب أيضاً  . عادلة للتجارة يف السلع واخلدمات املهمة للمنطقة وإتاحة فرص غري مشوهة للوصول إىل مجيع األسواق              

جتنـب اآلثار املزعزعة لالستقرار اليت قد حتدثها األسواق املالية الدولية على االقتصادات النامية، نظراً ملا قد تؤدي إليه                   
وأكد أن هذا عنصر رئيسي ألنه، خبالف توافر بيئة جتارية دولية مواتية، حتتاج             . من إلغاء املكاسب اليت حتققها التجارة     

ىل شركات قادرة على املنافسة يف األسواق الدولية لزيادة فوائد اندماجها يف االقتصاد العاملي إىل أقصى                البلدان النامية إ  
ومن العوامل الكثرية اليت تؤثر على القدرة التنافسية، جيب مراعاة السياسات االقتصادية الكلية، وبصورة رئيسية               . حد

الستثمار احمللي، وأسعار الصرف، وهي عنصر رئيسي لألداء يف السياسات املتصلة بأسعار الفائدة، وهي عنصر رئيسي ل
وقال إن االتساق هو وحده الذي يضمن استفادة البلدان النامية من زيادة التكامل التجاري              . جمـال الـتجارة الدولية    

ته، ينهض األونكتاد   ونظراً لوالي . واملايل يف إقامة حلقة محيدة بني التمويل اخلارجي واالستثمار احمللي وزيادة الصادرات           
 . بدور رئيسي يف حتديد العناصر الالزمة لصياغة استراتيجية عاملية متسقة تدمج البعد اإلمنائي يف العمليات العاملية

، إن العوملة قد تكون إيديولوجية واقعية       اجملموعة اآلسيوية والصني  ، متحدثاً باسم    باكستانوقـال ممثل     -١٠
وأوضح أن  . اراً إمنائية بعيدة املدى، لكن الواقع يناقض التوقعات حىت اآلن         حديـثة الوجـود ميكن أن حتدث آث       
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التحوالت االقتصادية واالجتماعية اليت أطلقتها العوملة قد فاقت قدرات عدد كبري من البلدان النامية على معاجلة                
ن حجم ضخم من املشاكل، مبا يف   فبينما تنعم البلدان املتقدمة باملكاسب، ال تزال البلدان النامية تعاين م          . نتائجها

ذلـك الفقـر، ونقص املوارد املالية الالزمة للتنمية، وأعباء الديون الثقيلة مع ما يرتبط هبا من تدفقات عكسية                   
لرؤوس األموال املتجهة من البلدان املتقدمة إىل البلدان النامية، وتدهور معدالت التبادل التجاري، وزيادة املخاطر 

وأشار إىل أن هذه املشاكل ال تعوق التنمية السليمة لالقتصاد          . ض مستويات التنمية التكنولوجية   املالـية، واخنفا  
وتتفاقم هذه املشاكل نتيجة لتناقص جمال التحرك املتاح        . العـاملي فحسب بل تشكل أيضاً هتديداً لألمن العاملي        

ومن . تحكم يف سيادهتا ملنع ظهور التخلف     للسياسات بينما تكافح البلدان النامية من أجل اإلبقاء على قدر من ال           
املفارقـة أنه بينما يدعو أنصار العوملة إىل حتسني شؤون احلكم الوطين تتعدى اجملموعة احلالية من القواعد العاملية                  

 . تدرجيياً على جمال التحرك األساسي املتاح للسياسات

 بشأن استدامة منط النمو    ٢٠٠٤لتنمية لعام   وفـيما يـتعلق بالشكوك اليت أعرب عنها يف تقرير التجارة وا            -١١
احلـايل لالقتصـاد العاملي، وخباصة اعتماده على استمرار التوسع يف الواليات املتحدة، قال إن آخر التطورات اليت                  

وأوضح أن القطاع اخلارجي السريع النمو يف آسيا . شهدهتا آسيا ميكن أن تسهم إىل حد ما يف معاجلة هذا االختالل          
ومع تناقص  . ومن املتوقع أن يتجاوز منو الواردات منو الصادرات هذا العام         .  طلب حملي قوي يف املنطقة     قـد متمـه   

ويفسر تأثري التوسع التجاري على الدخل جزئياً . الفوائض التجارية، قد تتضاءل سرعة تراكم االحتياطيات اآلسيوية      
 . للطلب على جمموعة متنوعة من السلعوهناك سبب آخر هو حفز النمو االقتصادي السريع. هذه الظاهرة

وهناك شواغل خطرية تتمثل يف بطء النمو، وركود متوسط نصيب الفرد من الدخل واستمرار االعتماد                -١٢
عـلى السـلع األساسية يف معظم أحناء أفريقيا جنوب الصحراء، وتزايد احتماالت عدم حتقيق األهداف اإلمنائية                 

ويؤكد منط النمو احلايل اهلش والواهي احلاجة إىل إعادة تفكري مجاعية ترمي إىل             . لأللفية يف ذلك اجلزء من العامل     
ولتجنب تزايد الفجوة اإلمنائية وسدها يف هناية املطاف، اقترح اتباع هنج           . حتقـيق تنمية واسعة النطاق ومتزامنة     
ج إمنائي شامل وموجه حنو  قدر من االستقامة الفكرية املستندة إىل هن       `١`: شـامل وتعاوين يتألف من سبع نقاط      

 إمتام `٣` إدارة سـليمة للعوملة تكفل هياكل شاملة وشفافة الختاذ القرارات االقتصادية والدولية؛     `٢`الـناس؛   
 فرص عادلة للحصول    `٤`بـرنامج عمل الدوحة الرامي إىل إجياد نظام جتاري متعدد األطراف منصف وعادل؛              

 كاٍف ومبتكر للتنمية يشمل ختفيف عبء الديون وحتويل الديون؛      متويـل    `٥`عـلى املعـرفة والتكنولوجـيا؛       
 جمال حترك للسياسات االقتصادية على املستوى الوطين لصياغة       `٧` املسـؤولية االجتماعـية للشـركات؛        `٦`

ومينح توافق آراء ساو باولو     . االسـتراتيجيات اإلمنائـية وتشكيلها وفقاً لالحتياجات والظروف احملددة للبلدان         
 . ونكتاد والية صحيحة للعمل الفين يف كل من هذه اجملاالتاأل
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، إن التطورات األخرية يف السوق العاملية للنفط تظهر اجملموعة األفريقية، متحدثاً باسم نيجريياوقال ممثل  -١٣
أن يفيد  وهذا الترابط ميكن    . أن اإلجراءات أو األحداث اليت يشهدها بلد ميكن أن تنعكس على بقية أحناء العامل             

االقتصـاد العـاملي، كما يتضح من الروابط التجارية واملالية بني الواليات املتحدة وآسيا، وخباصة الصني، وهي                 
الروابط اليت ال تؤدي إىل دفع النمو العاملي فحسب بل تفيد أيضاً مناطق البلدان النامية األخرى بطرق منها على                   

وقال إن أفريقيا، بالرغم من التشاؤم الواسع االنتشار والوعي         . سـبيل املـثال زيادة الطلب على السلع األولية        
باحـتمال عـدم متكن القارة من حتقيق اهلدف اإلمنائي لأللفية املتمثل يف تقليل الفقر مبقدار النصف حبلول عام                   

ري أن غ. ٢٠٠٣، تستفيد أيضاً من هذه الروابط، فقد زادت جتارة أفريقيا مع الصني زيادة حادة خالل عام ٢٠١٥
فالنمو العاملي قد يهدده بطء متزامن يف الواليات املتحدة وآسيا، ال يوازنه            . الترابط قد حيدث أيضاً آثاراً عكسية     

ويشري الشعور املنتشر بأن االختالالت االقتصادية الكلية يف الواليات         . منو يف املراكز االقتصادية الرئيسية األخرى     
.  تستمر إىل احتمال حدوث هبوط تصحيحي عنيف يف االقتصاد العاملي          وانـتعاش االسـتثمارات يف آسيا قد ال       

وفضالً عن ذلك فإن حدوث اخنفاض حاد يف قيمة الدوالر قد حيد من الطلب يف الواليات املتحدة ويوقف النمو                   
وذكر أن سعر الصرف ميكن أن يكون أداة رئيسية للسياسات التجارية، لكن            . املعـتمد على الصادرات يف آسيا     

فيض قيم العمالت بدرجة كبرية قد ال حيقق الزيادة املنشودة يف القدرة التنافسية التكاليفية بل إنه قد يؤدي إىل                   خت
ورأى أن انعدام االتساق    . ضغوط يف اجتاه احلمائية التجارية، وما يصاحب ذلك من خماطر على االقتصاد العاملي            

ايل الدويل يدعو إىل النظر يف اقتراح تقرير التنمية والتجارة          هـذا بني النظام التجاري الدويل والنظام النقدي وامل        
 .الداعي إىل البحث عن نظام مالئم ألسعار الصرف على املستويني اإلقليمي والعاملي

فرغم أن ارتفاع   . وأشـار ممثل نيجريا إىل أن ارتفاع أسعار النفط يشكل خطراً آخر على النمو العاملي               -١٤
لطلب الضخم يف قطيب النمو، باإلضافة إىل قيود العرض، فإن املخاوف من تعطل             أسـعار الـنفط يـرجع إىل ا       

ويرى البعض أن االرتفاع يف أسعار النفط ارتفاع مؤقت ومن املستبعد أن يضر . اإلمدادات تزيد من حدة املضاربة
وأكد . يصعب عكسهالكن هذه احلالة قد . باالقتصادات املتقدمة نظراً الخنفاض الظروف التضخمية السائدة فيها

ورأى أن  . الـبعض اآلخر أن خطورة احلالة تستدعي التعاون بني املنتجني واملستهلكني للحد من تقلبات األسعار              
هـذا اقتراح جذاب لتحقيق االتساق بني السياسات، ألن التعاون بني املنتجني واملستهلكني ال حيظى يف كثري من                  

وقال إن البلدان النامية املستوردة للنفط، وال .  السلع األساسية األخرىاألحيان بالقبول كحل ممكن يف التجارة يف
ورأى . سيما أقل البلدان منواً، ستواجه صعوبات إضافية نتيجة الرتفاع أسعار النفط وإهنا ستحتاج إىل املساعدة              

ترحيب يف هذا   أن االقـتراحات األخرية الداعية إىل ختفيف عبء الديون عن كاهل بعض هذه البلدان جديرة بال               
 .وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي بذل جهود حمددة لزيادة كمية املساعدات وجودهتا وفعاليتها. الصدد

وأشـار ممـثل نيجرييا إىل أن اتساق السياسات يتطلب توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية يف اختاذ                  -١٥
مهة بعض البلدان النامية يف النمو العاملي بل أيضاً القرارات ووضع املعايري االقتصادية الدولية، ليس فقط بسبب مسا
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وتعاين عدة بلدان يف أفريقيا من معوقات خطرية . ألن إدارة العوملة تستلزم ضمان اتساق السياسات لصاحل التنمية      
وأيد حاجة البلدان   . للقـدرات لكنها شرعت يف مفاوضات على املستويات الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف           

مـية إىل زيادة جمال التحرك املتاح للسياسات، مما يعين ضمناً أنه ال ميكن أن يكون هناك هنج واحد مناسب                    النا
 . للجميع لتحقيق التنمية وأن القواعد الدولية ينبغي أال تلغي جمال وخيارات السياسات العامة احمللية

ي فقد ال يكون مستداماً بسبب       إنه بالرغم من حدوث انتعاش اقتصادي عامل       إندونيسـيا وقـال ممـثل      -١٦
. الـتحديات اليت تفرضها الظروف االقتصادية يف الواليات املتحدة وعدم استقرار أسعار النفط وأسعار الصرف              

ونظراً ألن . ومضى يقول إنه ينبغي إدارة هذه التحديات بعناية لتجنب اإلضرار بالتنمية االقتصادية للبلدان النامية        
سواق املالية الدولية وتدفقات رؤوس األموال القصرية األجل ميكن أن تؤثر تأثرياً سلبياً على التقلبات السائدة يف األ

الـتجارة وحتد من القدرة التنافسية للمصدرين يف البلدان النامية، يثور التساؤل حول الوسائل اليت تسمح للنظام               
 أن االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية ورغم. التجاري الدويل مبعاجلة آثار تقلبات أسعار الصرف على التجار

يشمل أحكاماً خاصة مبوازيني املدفوعات، فإن ما يرتبط هبا من شروط صارمة جعل من الصعب ) الغات(والتجارة 
كما أن احلكم املتعلق بعدم االستقرار يف التدفقات املالية وحساب رأس املال            . عـلى البلدان النامية التمسك هبا     

من االهتمام يف املفاوضات التجارية املقبلة      يسـتحق مـزيدا    وهناك حاجة إىل اتباع أدوات جديدة للسياسات       . ً 
ملسـاعدة البلدان النامية على االقتراب من مستويات الكفاءة والوفرة اليت حققتها البلدان املتقدمة وحتسني رفاه                

حيقق النجاح يف تنمية واندماج البلدان النامية       وأكد أنه يف عامل اليوم الذي يسوده الترابط،         . سكاهنا جبميع فئاهتم  
ودعا األونكتاد إىل مواصلة وتكثيف عمله التحليلي، وتوسيع براجمه اخلاصة          . مصـلحة مشـتركة جلميع البلدان     

باملسـاعدة التقنية للوفاء باالحتياجات املتزايدة للبلدان النامية اليت تواجه حتديات معقدة نامجة عن حترير التجارة              
وينبغي أن جيري األونكتاد أيضاً مزيداً من الدراسات بشأن الوسائل اليت متكن منظمة التجارة العاملية من . وملةوالع

معاجلة تقلبات أسعار الصرف وتفعيل مفهوم جمال التحرك املتاح للسياسات، باإلضافة إىل تعزيز عملها التحليلي               
وأشار إىل أن تشجيع انتهاج     . ة االجتماعية للشركات  لتشـجيع الشركات عرب الوطنية على تنفيذ شرط املسؤولي        

سياسات متسقة يف إطار أصحاب املصلحة الرئيسيني واملؤسسات الدولية وبينها حاسم األمهية يف اجلهود الرامية               
 .إىل بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

احلديثة أو الوشيكة يعطي قوة     إن عدداً من االجتماعات والتقارير       مجهورية إيران اإلسالمية  وقـال ممثل     -١٧
وقد تأثرت اجلغرافية اجلديدة    . دفع جديدة لتعددية األطراف واختاذ القرارات بصورة مجاعية على املستوى الدويل          

للـتجارة الدولـية بتزايد أمهية العالقات بني بلدان اجلنوب، باإلضافة إىل آثار توسيع االحتاد األورويب، والتدابري         
ورأى أنه ينبغي أن جيري األونكتاد حتليالً لتأثري هذه         . هتا املنظمات اإلقليمية، واملعاهدات الثنائية    اجلديدة اليت اختذ  

 .العوامل على التجارة الدولية بغية إدخال التنمية يف صلب املفاوضات التجارية الدولية
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اجهها بعض البلدان النامية وأشار إىل أن قضية الطاقة تتزايد أمهية وتعقيداً، وأضاف أن التحديات اليت تو       -١٨
ورأى أن عدم مشاركة بعض     . يف الوصـول إىل مصادر الطاقة ستضر جبهودها الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة            

أهم مصدري الطاقة يف عملية اختاذ القرارات داخل منظمة التجارة العاملية يعوق التوصل إىل حلول مستمرة يف هذا 
 الفرقة العاملة املعنية بالطاقة يف األمم املتحدة وإعداد برنامج األمم املتحدة للطاقة،             وأشار إىل أن إنشاء   . القطاع

واحلوار بني املنتجني واملستهلكني، ومشاركة املنظمات الدولية واإلقليمية يف خمتلف املبادرات ميكن أن تؤدي إىل               
لى القيام بدور فعال يف هذه العملية وشجع األونكتاد ع. تعاون طويل األجل بني مجيع األطراف أصحاب املصلحة

وقال إنه . ومنظمة التجارة العاملية واملنظمات اإلقليمية) األوبك(وزيادة عالقاته مع منظمة البلدان املصدرة للنفط 
خـالل العقود املاضية، سعى عدد كبري من البلدان النامية إىل حتقيق االتساق بني االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية                 

ليات العاملية، لكن فشل منوذج االنفتاح جعل حتقيق األهداف اإلمنائية أشد صعوبة مما كان عليه منذ عشرين والعم
وتعاين معظم البلدان النامية من عدم االهتمام باحتياجاهتا اإلمنائية احملددة وعدم االتساق بني النظم التجارية  . عاماً

وازن بني جمال التحرك املتاح للسياسات الوطنية والنظم الدولية ميكن          ورأى أن حتقيق الت   . والنقدية واملالية الدولية  
 .أن يسمح للبلدان النامية باالندماج بالكامل يف النظام التجاري املتعدد األطراف

 إنه من الواضح بشكل متزايد أن معاجلة التحديات واألخطار يف اجملال            االحتـاد الروسي  وقـال ممـثل      -١٩
ويشكل الطابع غري املنضبط وغري     . وحلّ املشاكل السياسية العاملية مسألتان مترابطتان     االجـتماعي واالقتصادي    

املتكافـئ الـذي تتسم به العوملة عبئاً إضافياً على االقتصاد العاملي ويعمق الفوارق االجتماعية واالقتصادية بني                 
وهذا بدوره، يفاقم مشاكل األمن الدويل . البلدان، ويغذي عناصر األزمات يف العديد من البلدان واملناطق يف العامل

القائمة بالفعل ويؤدي إىل ظهور أخطار وحتديات جديدة، مثل اإلرهاب الدويل، الذي أصبح يشكل عائقاً أمام                
وهناك حاجة إىل هنج شامل  . السـري السـليم للعالقـات التجارية واالقتصادية الدولية وتنفيذ األهداف اإلمنائية           

ولزيادة تنسيق السياسات التجارية    . ملية العوملة بشكل فعال واحلد من آثارها السلبية       ومشـترك لضمان إدارة ع    
ويف عصر  . والـنقدية واملالية واالستثمارية واالجتماعية على املستويني الوطين والدويل أمهية بالغة يف هذا السياق             

وتسهم . ر مجيع أعضاء اجملتمع العامليالعوملـة هذا، ميكن استئصال الفقر وحتقيق التنمية املستدامة من خالل تضاف  
روسـيا، من جانبها، يف حتديد األهداف، فهي أحد البلدان يف جمموعة الثماين اليت أتاحت أكرب قدر من ختفيف                   
عبء الديون يف إطار مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، وجاء ترتيب روسيا يف املرتبة األوىل من حيث نسبة                  

كذلك منحت روسيا البلدان النامية أفضليات جتارية هامة، وجيري استرياد منتجات أقل .  الدخلختفيف الديون إىل
وأضاف قائالً إنه ال ميكن للجهود املبذولة على الصعيد الدويل أن تكلل            . البلدان منواً معفاة من الرسوم اجلمركية     

سياسات مالية واستثمارية جيدة التصميم     بالنجاح إال إذا كانت مصحوبة هبياكل أساسية اجتماعية واقتصادية و         
 .على الصعيد الوطين
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 أمهية األمن العاملي يف معرض حديثه عن الترابط واملسائل االقتصادية الدولية من كولومبياوالحـظ ممثل    -٢٠
لعدم وأضاف قائالً إن الفقر الذي يؤثر على املاليني من الناس يف العامل يشكل مصدراً               . منظور التجارة والتنمية  

وتـنعكس العوملـة يف العديد من العوامل، مثل قواعد التجارة، وأسعار الصرف، والتدهور البيئي،      . االسـتقرار 
وفيما يتعلق بالتجارة، من األساسي أن      . واهلجـرة، وحاالت النـزاع، واالتِّجار باملخدرات، والتنمية املستدامة       

وهناك حاجة إىل تعاون دويل لتحقيق أهداف . لتنمية البشريةيعمل النظام املتعدد األطراف وفقاً لألهداف األوسع ل
وهناك حاجة أيضاً إىل املزيد من التعاون التقين، وإزالة احلواجز          . مؤمتـر القمة االجتماعية املعقود يف كوبنهاغن      

وعموماً، . دماتالتعريفية وغري التعريفية القائمة أمام التجارة، وإحراز تقدم حنو حرية تنقل الناس وحترير جتارة اخل
وتشكل . ينـبغي إحراز تقدم يف الوفاء جبميع االلتزامات احملددة يف برنامج عمل الدوحة ومؤمترات األمم املتحدة               

وفيما يتعلق بالبلدان النامية اليت توجد فيها حاالت . مكافحة الفقر عنصراً رئيسياً يف األمن العاملي يف عامل مترابط
حتقيق اإلنصاف والتماسك االجتماعي، وقيام السلطات بالدفاع عن السكان عـنف ونـزاع، يتمثل التحدي يف      
وجيب أيضاً أن تواصل املصارف املتعددة األطراف تقدمي الدعم وأن تتفهم           . املدنيني عن طريق إجراءات مشروعة    

ي، ينبغي تنفيذ مبدأ  وبغية توطيد األمن العامل   . بصورة أفضل االحتياجات احملددة للبلدان النامية من األسواق املالية        
وسيتحقق االستقرار الدائم من خالل تقاسم املسؤولية يف جمال التعاون من أجل            . تقاسـم املسؤولية تنفيذاً فعاالً    

متويل التنمية وتشجيعها، واستئصال شأفة الفقر، ومكافحة اإلرهاب والفساد، وحل املشاكل املتعلقة بالعقاقري غري 
 .واجمللس أن جيريا املزيد من البحث بشأن مسألة عدم املساواةوينبغي لألونكتاد . املشروعة

والتجارة العاملية آخذة يف النمو، وتتزايد تدفقات       .  إن االنتعاش االقتصادي العاملي يتواصل     الصنيوقـال ممثل     -٢١
ة مواجهة  وبغي. االسـتثمار العابـر لـلحدود، ومع ذلك ال يزال هناك اختالل بني منو التجارة وتدفقات رأس املال                 

الـتحديات اليت تفرضها العوملة، ظهرت أشكال خمتلفة من التعاون االقتصادي والتجاري، مع حدوث زيادة حادة يف                 
ومثة أمل كبري يف أن تؤدي اجلولة اجلديدة من املباحثات التجارية           . عـدد الترتيـبات اإلقليمية والثنائية للتجارة احلرة       

التجارة العاملية إىل وضع اتفاقية إطارية لتحسني التعاون الدويل املتعدد األطراف يف            املتعددة األطراف اليت جتريها منظمة      
وما مل يكن املناخ السياسي     . جمال االقتصاد والتجارة، ولتهيئة الظروف الالزمة لتحقيق تنمية اقتصادية عاملية مضطردة          

 .ن النامية أن تندمج بشكل سلس يف االقتصاد العامليالدويل متوافقاً مع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية ال ميكن للبلدا

وهناك حتدٍّ تواجهه البلدان النامية يف الوقت الراهن ويتمثل يف القيام بعملية حترير مفتوحة مع االحتفاظ                 -٢٢
بلدان وال بد للجهود املبذولة حالياً لصياغة قواعد اقتصادية دولية أن تراعي مصاحل ال            . حبيز السياسة العامة الالزم   

وأثـناء جولة الدوحة كان من املهم بشكل خاص مراعاة الوضع املتضرر للبلدان النامية ومساعدهتا يف                . النامـية 
ويتعني على البلدان املتقدمة أن تواجه احلاجة إىل إجراء إصالح هيكلي يف            . حتسـني مسـتوى قدرهتا التفاوضية     
ع الدويل أن يواصل حتسني تنسيق السياسات اإلمنائية اليت         ويتعني على اجملتم  . اقتصـاداهتا وأن تتخلى عن احلمائية     

هتـدف إىل تيسـري متويل التنمية، وزيادة الدعم التقين واملايل املقدم إىل البلدان النامية وحتسني البيئة االقتصادية                  
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اسات وما مل يكن هناك نظام اقتصادي دويل منصف ال ميكن للبلدان النامية أن تنفذ بشكل فعال سي                . الدولـية 
 .لتحقيق تنميتها الذاتية أو إجراء إصالحات اقتصادية مكيفة مع ظروفها الوطنية

 إن التبادالت التجارية القوية داخل املنطقة يف شرق آسيا، اليت حتركها الصني واهلند،             سويسراوقال ممثل    -٢٣
د هام يتمثل يف ضمان أن يكون       وكان هناك حت  . كان هلا تأثري إجيايب على النمو االقتصادي يف بلدان هذه املنطقة          

 من تقرير ٤وأضاف قائالً إن الفصل . للـتقدم يف آسيا آثاراً إجيابية على أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكربى          
وهو متفق على أن تأثري سياسات أسعار الصرف        . التجارة والتنمية حافل باملعلومات والتحاليل واألفكار املفيدة      

وقال إن الترتيب املتعدد . تحق االهتمام، ولكنه ال يتفق مع االستنتاج الرئيسي هلذا الفصلعلى التجارة الدولية تس
األطراف املقترح لسعر الصرف يعادل اقتراح نظام ثابت لسعر صرف يف الوقت الذي يلزم فيه إقرار التعديالت يف 

ل القوة الشرائية كمعيار يف اختاذ      سعر الصرف مبوجب ترتيب متعدد األطراف بني البلدان املعنية، باستخدام تعاد          
ومل يرد شرح واف هلذه اآللية يف التقرير، وهي تفتقر إىل أساس مفاهيمي ومن غري املرجح أن تؤدي إىل                   . القرار

ومن شأن ذلك بعض العناصر املقترحة أن جتعل هذا         . أي حتسـينات واضـحة على نظم أسعار الصرف القائمة         
 عند اختيار نظام    `٢` أسعار الصرف الثابتة ُعرضة ملخاطر املضاربات؛ و       `١`الترتيـب يبدو صعب التنفيذ ألن       

 احلكم على مدى املغاالة يف تقدير قيمة العملة `٣`مالئم لسعر الصرف جيب مراعاة اخلصائص اهليكلية للبلدان؛ و
ج مقبول عموماً أو البخس يف تقدير قيمتها، وإجراء مفاوضات بشأن ذلك ميكن أن يكون أمراً مرهقاً يف غياب هن

 وُتركت مسألة آلية اإلنفاذ مفتوحة ملزيد من البحث؛ وقضية فقدان بلد ما `٤`إزاء حتديد سعر صرف التوازن؛ و
 .الستقالله النقدي عاجلها التقرير كأمر ليس له أمهية

شاملة وما   إن أمهية مسألة جمال التحرك املتاح للسياسة العامة يف عامل مترابط بصورة              مصروقـال ممثل     -٢٤
يستتبع ذلك من حاجة إىل اتساق السياسات مسألة اعُترف هبا بالفعل يف الدورة األوىل لألونكتاد وأعيد التأكيد                 

ويف حني أن احلاجة إىل .  من توافق آراء ساو باولو الذي اعتمد يف األونكتاد احلادي عشر٨عليها اآلن يف الفقرة 
ه الصفة، مسألة واضحة جبالء، فإن طريقة تطبيقه وتنفيذه ليست واضحة           جمال التحرك املتاح للسياسة العامة، هبذ     

وبالتايل، يلزم زيادة توضيح ما الذي يستتبعه هذا املفهوم وما ال يستتبعه، حسب ما هو مطلوب يف الفقرتني . متاماً
 : هنا مترابطة وينبغي أن يستند هذا العمل إىل ثالث دعائم مستقلة، رغم أ          .  مـن توافـق آراء ساو باولو       ٢٦ و ٨
 مواصـلة العمل املفاهيمي من قبل األونكتاد لزيادة توضيح هذا املفهوم واآلثار املترتبة عليه ووسائل تطبيقه                 `١`

 مواصلة احلوار على املستوى احلكومي الدويل ومن `٢`دون املساس بالنظم االقتصادية املتعددة األطراف احلالية؛ و
 وإدماج  `٣`مع املدين للسماح جلميع أصحاب املصلحة بإبداء آرائهم؛ و        خالل جلسات استماع مستقبلية للمجت    

 .هذه املسألة يف مجيع جوانب البحوث اليت سيضطلع هبا األونكتاد يف املستقبل
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 إن ارتفاع أسعار النفط والسلع األساسية بوجه عام واملعادن بوجه خاص ميثل مصدر قلق بريووقال ممثل  -٢٥
أسعار السلع األساسية ال ينطوي بالضرورة على إعادة توزيع الدخل من البلدان املستهلكة             وارتفاع  . كبرياً لبريو 

وباإلضافة إىل ذلك، يؤدي . إىل البلدان املنتجة، ألن األسعار املرتفعة ال تتحول تلقائياً إىل إيرادات ضريبية مرتفعة
صدرة للسلع األساسية نتيجة لآلثار السلبية      التذبذب الكبري يف أسعار السلع األساسية إىل زيادة ضعف البلدان امل          

وميكن ألمانة األونكتاد أن تنظر يف زيادة تقصي حالة البلدان املنتجة للمعادن واملشاكل             . املقترنة هببوط األسعار  
 .املصاحبة فيما يتعلق بإدارة أسعار صرف العمالت وتنمية القطاعات غري القائمة على التعدين

 إن مسألة الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر أصبحت متزايدة األمهية يف سياق كاسري النوقـال ممـثل      -٢٦
وهذه الربجميات احلرة واملفتوحة املصدر ليست مسألة تكنولوجية فحسب بل هي أداة ميكن أن              . الـترابط العاملي  

دة واألمن، فضالً عن الفوائد تعود بفوائد تتمثل يف االختيار والتمكني، وتنمية الصناعات واملهارات احمللية، والسيا
 .وهي تتطور لتصبح مسألة سياسية عاملية رئيسية. املالية

 باحلاجة إىل اتساق السياسات على الصعيد العاملي وبني السياسات العاملية والسياسات            كوباوسـلّمت ممثلة     -٢٧
طلب اتساق النظم التجارية والنقدية     وحتسني اإلدارة العاملية يت   . الوطنـية من أجل دعم النمو واالستثمار وفرص العمل        

وتقع على كاهل االقتصادات الكبرية . واملالـية الدولـية، فضالً عن إجراء إصالحات يف هذه النظم، حسب االقتضاء          
مسـؤولية خاصة بالقدر الذي تصمم وتنفذ به سياسات االقتصاد الكلي اليت ختلف آثاراً سلبية مباشرة على اقتصادات    

 وأضافت قائلة إن لألونكتاد دوراً هاماً يف تعزيز احلوار واملبادرات على الصعيد الدويل اللذين يهدفان                .الـبلدان النامية  
وتتعرض السياسات الليربالية اجلديدة النتقادات متزايدة، مبا يف ذلك من األوساط األكادميية            . إىل تشـجيع االتسـاق    
ويف .  والفقر املستمرين يف البلدان اليت تبنت النهج الليربايل        ويقوم هذا االنتقاد على التخلف    . واملؤسسات اليت صاغتها  

هـذا السـياق، تتطلب الضرورة احلفاظ على جمال التحرك املتاح للسياسات الوطنية بالنسبة للبلدان النامية، وينبغي                 
 .لألونكتاد أن يواصل تطوير مفهوم جمال التحرك املتاح للسياسات العامة وأن يضعه موضع التنفيذ

فاملساعدة اإلمنائية الرمسية آخذة يف     . وأعربـت عن قلقها إزاء االجتاهات احلديثة يف جمال التعاون الدويل           -٢٨
وأدت الرتعة الثنائية املتزايدة النامجة عن      . االخنفـاض، وال يوجد دعم سياسي ومايل للمؤسسات اإلمنائية الدولية         

وفيما يتعلق . ارد إىل البلدان اليت تشتد حاجتها إليها  ذلـك إىل زيـادة الشروط واخنفاض القدرة على توجيه املو          
بالسـلع األساسية، ينبغي للمجتمع الدويل أن يستحدث آليات لتحسني إمكانية الوصول إىل األسواق واستقرار               

ومن املهم حتديد مسؤولية الشركات يف التجارة الدولية للسلع األساسية وضمان قيام            . أسـعار السلع األساسية   
كما حتتاج البلدان النامية إىل الوصول على حنو أفضل إىل . املتقدمة بإزالة احلواجز غري التعريفية أو ختفيضهاالبلدان 

وبالرغم من أمهية التجارة بني اجلنوب واجلنوب فهي ليست بديالًَ للتجارة بني الشمال             . تكنولوجـيا االتصاالت  
ونظراً . ظى بأولوية مطلقة نظراً ألنه مرتبط بالفقر      ومضت تقول إن الدين اخلارجي مسألة جيب أن حت        . واجلنوب
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لعـدم كفاية الربامج الدولية القائمة الرامية إىل خفض اآلثار االجتماعية املترتبة على الديون، فإن البديل الواقعي                 
 وينبغي النظر يف خيارات جديدة للحصول على املزيد من التمويل، بينما ينبغي بذل            . الوحـيد هو إلغاء الديون    

 . يف املائة من إمجايل الناتج احمللي للمساعدة اإلمنائية الرمسية٠,٧جهود مضاعفة للوفاء بااللتزام املتمثل يف ختصيص 

 الرأي القائل بأن اتساق السياسات االقتصادية الوطنية هو شرط أساسي لالندماج            بيالروسوشاطر ممثل    -٢٩
ة جمال التحرك املتاح للسياسة العامة، فمن الضروري للبلدان على أما فيما يتعلق مبسأل. بنجاح يف االقتصاد العاملي

وتابع . خمتلف مستويات التنمية أن تقطع على نفسها التزامات خمتلفة لكي تستفيد من االندماج يف االقتصاد العاملي
سف اللجوء أو   والحظ بأ . قـائالً إن اسـتمرار عدم االستقرار يف احلالة االقتصادية العاملية يشكل مصدراً للقلق             
وهذا األمر ال يتمشى مع     . الـتهديد باللجوء إىل تدابري أحادية الطرف يف العالقات االقتصادية والتجارية الدولية           

 .القانون الدويل ويعرقل التنمية السياسية واالجتماعية للبلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية

قتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية تقوم بدور متزايد األمهية يف التجارة           والحـظ أن الـبلدان النامية واال       -٣٠
وتشكل إمكانية الوصول إىل أسواق البلدان املتقدمة أمراً رئيسياً بالنسبة للنمو التجاري واالقتصادي             . الدولـية 

األجنيب املباشر أمهية حيوية    ولتدفقات االستثمار   . املسـتقبلي للبلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية        
وهذا األمر  . بالنسبة للتنمية االقتصادية، ولكن معظم االستثمار األجنيب املباشر ما زال مركزاً يف البلدان املتقدمة             

حقـيقي بالرغم من أن معظم البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية هيأت الظروف املواتية جلذب                 
. وحيتاج النظام املايل الدويل إىل إصالح ألنه مل يتمكن من تأمني االستقرار املايل العاملي             . انـب املسـتثمرين األج  

 .والبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية شديدة التعرض آلثار اهلزات املالية

حات اهليكلية للحفاظ على االنتعاش  إن البلدان النامية حتتاج إىل املزيد من اإلصال  فنـزويالوقـال ممثل     -٣١
ومن شأن زيادة اتساق السياسات يف االقتصاد العاملي أن تساعد البلدان النامية على االستفادة        . االقتصادي احلايل 

إىل أقصى درجة من االندماج واحلد إىل أقصى درجة من اآلثار املعاكسة للسياسات االقتصادية اليت تنتهجها بلدان 
بيد أنه ينبغي للنهج املتعدد األطراف إزاء االتساق أال حيد من جمال التحرك . ري شامل يف اجملال النقديأخرى هلا تأث

وأضاف قائالً إن الذي حيتاج إىل ضبط ليس هو جمال التحرك املتاح            . املـتاح للسياسـة العامة يف البلدان النامية       
افها اإلمنائية الرمسية، وإمنا سياسات اجلهات الفاعلة       للسياسة العامة يف تلك البلدان اليت حاولت جاهدة بلوغ أهد         

 .الكبرية ذات التأثري الشامل

والنظام النقدي احلايل، الذي يتسم بدرجة . ويشـكل املـنظور التارخيي لتقرير التجارة والتنمية إسهاماً كبرياً     -٣٢
ية التنبؤ للتجارة واالستثمار ما مل      كبرية من التذبذب يف أسعار صرف العمالت، لن يعمل بشكل سليم أو يوفر إمكان             

تعـتمد قواعـد جديدة جتعل من املمكن تقييد وضبط السياسات أو التدابري املتخذة من أجل احلصول على مزايا غري                    
وعلى حنو مماثل، لن تستفيد البلدان النامية من املفاوضات التجارية اجلديدة ما مل تعزز القواعد حبيث جتعل من                  . عادلة
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وقد أدت تقلبات أسعار الصرف يف      . ط السياسات والتدابري احلمائية أو التقليل من أضرارها إىل أدىن حد          املمكـن ضب  
كثري من األحيان إىل إبطال املزايا اليت مت احلصول عليها من خالل مفاوضات شاقة بشأن االمتيازات التعريفية، وأدت                  

يف سياسات أسعار الصرف، فمن الضروري دراسة فوائد        ونظراً للُبعد الدويل    . يف بعـض احلـاالت إىل أزمات مالية       
اسـتحداث آلـيات متعددة األطراف يف النظام النقدي واملايل الدويل مماثلة لتلك اآلليات القائمة يف النظام التجاري                  

سعار وينـبغي هلذه اآلليات أن حتافظ على إمكانية أن حتمي البلدان إنتاجها وقيمة صادراهتا وأن تبقي على أ         . الـدويل 
وقد رأت بعض التفسريات عن خطأ أن       . وميكن مناقشة هيكل هذه القواعد وفعاليتها يف مرحلة الحقة        . صرف تنافسية 

مفهـوم جمـال الـتحرك املتاح للسياسة العامة ميكن أن يقوض القواعد والضوابط املتعددة األطراف، وخاصة النظام                  
لواضح أنه ميكن للبلدان أن تثري مسائل مشروعة للتفاوض         وعلى النقيض من ذلك، من ا     . الـتجاري املتعدد األطراف   

 .بشأهنا يف منظمة التجارة العاملية دون استبعاد مناقشة هذه املسائل يف أماكن أخرى

 املوظف املسؤول عن شعبة العوملة واستراتيجيات التنمية      ورداً على أسئلة حمددة طرحتها بعض الوفود، قال          -٣٣
 غري النقدية ملكافحة التضخم من شأنه أن يسمح باستخدام أداة السياسة النقدية بإدارة              إن اسـتخدام أدوات السياسة    

وفيما يتعلق بالسؤال عن األدوات غري النقدية اليت ميكن استخدامها، فإن األمر يتوقف إىل حد               . أسعار صرف العمالت  
وال ميكن أن يوجد    .  سوق العمل فيها   بعيد على اخلصائص احملددة لكل بلد من البلدان، مثل هيكلها املؤسسي وهيكل           

ووفقاً للنظام النقدي واملايل احلايل، ومع تدفقات رأس املال القصرية          . هنـج واحد يصلح للجميع بالنسبة هلذا السؤال       
األجل املتقلبة للغاية، فإن البلدان النامية اليت لديها حساب رأمسايل مفتوح ومعدل تضخم أعلى من معدل التضخم يف                  

 املتقدمة، تواجه معضلة االختيار اعتماد أسعار صرف عائمة حبرية، وهو أمر، ألسباب كثرية، بعيد عن أن يكون البلدان
حـالً مثالياً، أو كما هو معمول به يف كثري من البلدان النامية يف الوقت احلايل، القيام على حنو أحادي الطرف بتثبيت         

واقترح تقرير  . احتمال إطالق عملية ختفيض تنافسي للعملة     أسـعار الصـرف عند مستوى تنافسي، وهو ما يستتبع           
ويف حني أنه ال . الـتجارة والتنمـية استحداث نظام نقدي دويل قائم على القواعد كوسيلة للخروج من هذه املعضلة           

يوجـد تدبـري مقبول عموماً لتحديد مستوى سعر صرف التوازن، فإن وضع قاعدة تستند إىل تكافؤ القوة الشرائية                   
وال يوفر نظام سعر الصرف الثابت محاية كاملة من عدم استقرار أسعار            . كون على األرجح أفضل احللول السيئة     سـي 

الصرف، ولكنه بالرغم من ذلك يوفر درجة أكرب من االستقرار من اليت توفرها أسعار الصرف العائمة حبرية، وإن كان              
ي على مغاالة يف قيمة العملة ويف حالة أن البلد الذي           ذلك يف حالة أن ال يكون سعر الصرف مثبت عند مستوى ينطو           

 .يثبت سعر الصرف لديه فائض يف حسابه اجلاري
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