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 متهيد بقلم

 األمني العام لألونكتاد

 
 
 
 
 

 

 

 

، أنشأت فريق الشخصيات البارزة لُيسدي املشورة       ٢٠٠٥أكتوبر  /يف تشرين األول   
. إيل، بالصفة الشخصية ألعضائه، بشأن كيفية حتسني دور األونكتاد وتعزيز أثره يف التنمية            

ا األونكتاد من أجل االضطالع مبهمته     وقد نظر الفريق يف نوعية االستراتيجيات اليت قد يتبعه        
 .اإلمنائية وبوالياته على النحو املنصوص عليه يف خطة عمل بانكوك وتوافق آراء ساو باولو

وأرحب هبذه املسامهة القيمة يف     . ويسـرين أن أشاطر الدول األعضاء تقرير الفريق        
ذلك أن .  كربى للمنظمةوإين على يقني أن التقرير سيكون ذا فائدة. عملية تنشيط األونكتاد

وبه أيضاً عدد من املقترحات العملية الرامية إىل تعزيز عمل          . بـه حصـافة فكـر وجتديد      
وآمـل صادقا أن تتأىن الدول األعضاء لدى نظرها يف التقرير، الذي تستعرضه          . األونكـتاد 

 وسأعمل بصورة وثيقة مع الدول األعضاء يف منظمتنا هبدف حتسني دور          . األمانـة أيضـاً   
 .األونكتاد وتعزيز أثره يف التنمية

وأود أن أعـرب عـن امتناين لرئيس الفريق وأعضائه على ما أبانوا عنه من حكمة               
لقد سامهوا من خالل عملهم مسامهة ال تقدر بثمن يف مستقبل           . وتفـان يف هـذه املهمـة      
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عاوين وأتوجه بتقديري أيضاً إىل كبار م     . األونكـتاد ويف خدمـة قضية التنمية بشكل أعم        
 .الشخصيات البارزة وموظفي األمانة الذين كانوا للشخصيات خري معني

 .وأتطلع إىل مواصلة العالقة مع الفريق خدمة لصاحل األونكتاد ولقضية التنمية 

 
 

 
 سوباشي بانيتشباكدي

 األميـن العـام لألونكتـاد
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 كتاب اإلحالة من رئيس الفريق
 شي،السيد سوبا

حتسني دور األونكتاد  "، بعنوان   فريق الشخصيات البارزة  أحـيل إلـيكم طيه تقرير        
 .وبذلك يكون الفريق قد حقق األهداف احملددة يف اختصاصاته". وتعزيز أثره يف التنمية

وتبادل اآلراء  . يف أثـناء األشـهر الستة األخرية، اجتمع الفريق رمسياً ثالث مرات            
ترات الفاصلة بني هذه االجتماعات، وقدم كل واحد من الشخصيات بصورة غري رمسية يف الف

 .البارزة مسامهته الكتابية يف التقرير

وأجـرى الفـريق أيضاً اجتماعات موسعة لتبادل اآلراء مع عدد كبري من السفراء               
واستفدنا يف عملنا كذلك من ورقة أعدها صاحب السعادة         . واملنسقني اإلقليميني يف جنيف   

 غايل، األمني العام السابق لألمم املتحدة، بصفته رئيساً جمللس مركز           -س بطرس   السيد بطر 
 .وكل هذه املسامهات جديرة بكل التقدير. اجلنوب

فقد سامهت حكومات   . ومـا كان لعملنا أن يتم لوال الدعم املكثف الذي تلقيناه           
وقدم . امهة مالية سخية  الدامنرك، وفنلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد واململكة املتحدة مس       

. مكتـب رئيس فنلندا، ومعهد فرناندو إنريكي كاردوسو ومنتدى بواو آلسيا تربعات عينية       
واستضـافت البعثات الدائمة للنمسا، وهولندا، وباكستان يف جنيف مشاورات بني أعضاء            

 .الفريق والسفراء واملنسقني اإلقليميني املعتمدين يف جنيف

 السيد سوباشي، بامسي وباسم األعضاء اآلخرين يف الفريق، وأود أن أشكركم أيضاً، 
وقد استفدنا يف عملنا من نظرتكم االستراتيجية بشأن        . على عهدتكم لنا هبذه املهمة الكبرية     

 .األونكتاد، وأُعجبنا مجيعاً بقوة التزامكم بقضية التنمية

على مدى األشهر وال يفوتين أيضاً أن أعرب عن تقديري جلميع أولئك الذين سامهوا  
وأشكر أيضاً منسق الفريق،    . الستة األخرية يف عملية تفكرينا واستعراضنا، ال سيما معاونونا        

 .السيد جيمس زان، والسيد يورغ ويبري على ما قدماه من مساندة فنية ودعم إداري
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بع وسنتا. والفريق سعيد هلذه املسامهة يف حتسني دور األونكتاد وتعزيز أثره يف التنمية 
مـا سيحصل من تطورات باهتمام كبري وسنكون سعداء لتقدمي مسامهات إضافية يف عمل              

 .األونكتاد  مستقبالً إن طُلب إلينا ذلك

 

 

 
 فرناندو إنريكي كاردوسو: توقيع

 رئيس فريق الشخصيات البارزة
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 أعضاء فريق الشخصيات البارزة

 فرناندو إنريكي كاردوسو
 )رئيس الفريق(
 جلمهورية الربازيل االحتاديةرئيس سابق  •

رئيس فريق الشخصيات البارزة املعين بالعالقات بني األمم  •
 املتحدة واجملتمع املدين

 عضو جلنة األمم املتحدة لتمكني الفقراء قانونياً •

 

 غرو هارمل برونتالند. د
 رئيسة وزراء سابقة للنرويج •

 مديرة عامة سابقة ملنظمة الصحة العاملية •

 رئيسة اللجنة العاملية للبيئة والتنمية •

 عضو جلنة األمم املتحدة لتمكني الفقراء قانونياً •
 

 جاغديش باغوايت
 أستاذ االقتصاد والقانون يف جامعة كولومبيا •

املعين بتقدمي الدعم  الفريق االستشاري لألمني العامعضو يف  •
 من أجل تنمية أفريقيا الدويل للشراكة اجلديدة

   سابق لألمم املتحدة بشأن العوملةمستشار خاص •

 جواكيم ألبريتو شيسانو
 رئيس سابق جلمهورية موزامبيق •

مبعوث خاص سابق لألمني العام لألمم املتحدة ملؤمتر القمة العاملي  •
 ٢٠٠٥لعام 

الرئيس احلايل للمنتدى األفريقي لرؤساء الدول واحلكومات  •
 ةاألفارق
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 تارجا هالونني
 رئيسة مجهورية فنلندا •

 رئيسة مشاركة للجنة العاملية املعنية بالبعد االجتماعي للعوملة •

 رئيسة مشاركة ملؤمتر قمة األلفية لألمم املتحدة •
 

 يونغتو لونغ
 األمني العام ملنتدى بواو آلسيا •

نائب سابق لوزير التجارة اخلارجية والتعاون االقتصادي، يف  •
 الصني

  سابقاً لشؤون املفاوضات التجارية، يف الصنيكبري املمثلني •
 

 بنيامني مكابا
 رئيس سابق جلمهورية ترتانيا •

 رئيس مشارك للجنة العاملية املعنية بالبعد االجتماعي للعوملة •

 عضو جلنة األمم املتحدة لتمكني الفقراء قانونياً •

ق الرفيع املستوى املعين باالتساق على نطاق منظومة لفريعضو ا •
 األمم املتحدة يف جماالت التنمية واملساعدة اإلنسانية والبيئة

 

 سامرز . لورنس ه
 رئيس جامعة هارفارد •

 خزانة سابق للواليات املتحدة األمريكيةوزير  •

كبري خرباء االقتصاد ونائب سابق لرئيس البنك الدويل يف  •
 شؤون اقتصاد التنمية
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 موجز
طُلب إىل فريق الشخصيات البارزة التابع لألونكتاد أن يركز على كيفية حتسني عمل  

األونكتاد من حيث الفعالية والكفاية وكيفية تعزيز دوره وأثره يف التنمية، يف ضوء خطة عمل 
. ويقدم هذا التقرير ما توصل إليه الفريق من نتائج يف عمله      . كوك وتوافق آراء ساو باولو    بان

وإمنا يقدم عدداً من األفكار اليت تعرض . فال التقرير جبامع وال هو مبانع يف القضايا اليت تناوهلا
ايا بل اهلدف منه تناول القض    . بصورة متماسكة املشاكل والتحديات اليت يواجهها األونكتاد      

االستراتيجية للمنظمة اليت جتسد الفكر احلايل بشأن حتديات التنمية والبيئة اجلديدة السائدة يف 
 .إنه تقرير تطلعي ذو مقترحات عملية. فضاء العوملة

وإذا كانت بعض مقترحات التقرير ضمن . والتقرير موجه إىل األمني العام لألونكتاد  
مث هناك مقترحات أخرى . اور مع الدول األعضاءنطـاق تنفيذه، فإن به أخرى تستلزم التش     

سـيكون للدول األعضاء كالم فيها، وقد تستدعي نظر األمني العام لألمم املتحدة فيها يف               
 .املنتديات املالئمة

 :وفيما يلي توصيات يقدمها الفريق يف ضوء استعراضه 

ناشئة الرئيسية وحتليلها، قضايا    على األونكتاد أن يكون رائداً يف حتديد القضايا ال        : ١التوصية رقم   
، وإطار االستثمار من أجل "هجرة األدمغة"، ووجود املهارات و"املعونة من أجل التجارة"من قبيل 

 .التنمية، والدعوة إىل إجياد حلول عملية ألبرز التحديات اإلمنائية يف احلاضر واملستقبل

ة التوقيع على ميثاق يلتزمون فيه      ينبغي جلميع رؤساء وكاالت األمم املتحد     : ٢التوصية رقم   
بالتقيد بالكفاءات األساسية ملؤسساهتم واملسامهة بفعالية يف النهج املتماسك على صعيد األمم 

وقد يكون وضع سجل يشمل . املتحدة املتبع قطرياً سعياً وراء حتقيق األهداف اإلمنائية الدولية
 .صصة أمراً مفيداً يف هذا الصددواليات مجيع مؤسسات األمم املتحدة والوكاالت املتخ

ينبغي احلفاظ على الكفاءات األساسية لألونكتاد وحتسينها لكي جتسد طبيعتها          : ٣التوصـية رقـم     
ذلك أن مجع أو إعادة جتميع أنشطة منظومة األمم املتحدة حتت عناوين التنمية،             . املـترابطة املتأصلة  

 ".قضايا التنمية االقتصادية األساسية" فعالة لتناول والبيئة، واملساعدة اإلنسانية أمر ال يبدو وسيلة

ينبغي لألونكتاد أن يتخذ له موقعاً استراتيجياً مستنداً يف ذلك إىل معايري  : ٤التوصـية رقم  
املزايا النسبية؛ والتمايز والتكامل؛ والتدخل االستراتيجي واحملفز، حىت        : رئيسـية ثالثة هي   

 .غالل إلحراز نتائج يف التنميةتستغل مواطن قوة املنظمة أفضل است
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ينبغي لألونكتاد أن يقيم عالقات شراكة حقيقية مع املنظمات الدولية          : ٥التوصـية رقـم     
وكيانات األمم املتحدة اليت تتكامل جهودها مع جهود األونكتاد عرب تعزيز التعاون والتنسيق، 

 .تفادياً لالزدواجية

من مشاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص يف       ينبغي لألونكتاد أن يزيد     : ٦التوصـية رقـم     
" القواعد الشعبية "أعمالـه، مـع االهـتمام بشـكل خاص باملنظمات غري احلكومية ذات              

 .واملؤسسات التجارية الصغرى واملتوسطة يف البلدان النامية

 إقامة شبكة عاملية من مراكز البحوث املتخصصةينبغي لألونكتاد أن ينظر يف : ٧التوصية رقم 
، هبدف تبادل اآلراء،    السياسة اإلمنائية  ووضع االستراتيجيات يف جمال      يف أنشـطة الدعـوة    

 .والتجارب وأفضل املمارسات

ينبغي لألونكتاد أن حيسن من نوعية ومتاسك أحباثه وحتليل سياساته من           : ٨التوصـية رقـم     
ن أجل استعراض ما خالل إنشاء فريق استشاري من العلماء البارزين يف جمال اقتصاد التنمية م

 .ينتجه األونكتاد من أحباث رئيسية وإسداء املشورة إليه بشأهنا

وسلسلة الدراسات  "الرائدة "من األحباث  منتجاته   أن يعزز ألونكتاد  لينبغي  : ٩التوصية رقم   
اهلامشية وحيرص على الفعالية يف التواصل والنشر حىت        من عدد املنشورات    الكـربى، وحيد    

 .إىل كبار واضعي السياساتيتسىن له الوصول 

ينبغي للدول األعضاء أن تتغلب على مواقفها النازعة إىل املواجهة، وأن      : ١٠التوصـية رقم    
 .يف التنمية" والنجاح املشترك"ترسي دعائم الثقة وحتدث منطقة أمان روُحها الشراكة 

رات على املستوى   قد يكون من املفيد االحتفاظ بنظام األفرقة الختاذ القرا        : ١١التوصية رقم   
االستراتيجي، إال أنه ينبغي التعامل مع هذا النظام مبرونة أكثر يف مداوالت مركز البحوث ويف 

 .عملية بناء توافق اآلراء بشأن قضايا إمنائية حمددة إلجياد حلول عملية

 ينبغي لألونكتاد أن ينظر يف إنشاء صندوق استئماين تابع لألمني العام من           : ١٢التوصية رقم   
أجـل متويل مشاركة خرباء البلدان النامية يف اجتماعات األونكتاد واالستعانة أيضاً بربامج             

 .املساعدة اإلمنائية الثنائية لذلك الغرض

ينبغي لآللية احلكومية الدولية التابعة لألونكتاد أن توجد للمشاكل اإلمنائية : ١٣التوصية رقم 
نتائج عرب هنج تداؤيب رباعي املراحل كأن يأخذ        وباإلمكان صياغة ال  . حلوالً عملية ومالئمة  



 xv حتسني دور األونكتاد وتعزيز أثره يف التنمية
 

 

مـثالً شـكل قوائم جرد ألفضل املمارسات، وقوائم مرجعية، ومبادئ توجيهية إرشادية،             
 .مبادئ، وأطر منوذجية/وجمموعات معايري

ينبغي الجتماعات اخلرباء احلكوميني الدوليني اليت يعقدها األونكتاد أن تصبح   : ١٤التوصـية رقم    
ائمة  ألفرقة خرباء، ميكن حتديد مدهتا ما بني سنتني وأربع سنوات، ويركز كل فريق               اجتماعات د 

 .منها على قضايا إمنائية رئيسية خمتلفة وتكون ذات هدف واضح متمثل يف اخلروج بنتائج عملية

قد تستفيد جلان األونكتاد من عملية ترشيد تتوقع إنشاء جلنة للتجارة وجلنة : ١٥التوصية رقم 
 .مار، مع إمكانية إنشاء ثالثة تعىن بالتكنولوجيالالستث

ينبغي إثراء مداوالت جملس التجارة والتنمية بتنظيم جلسة تفاعلية مع مراكز           : ١٦التوصـية رقم    
وينبغي االستعاضة عن جزئه الرفيع املستوى العدمية فعاليته حبوار         . الفكر املعنية بالتنمية االقتصادية   

 ".منتدى عاملي للتجارة واالستثمار والتنمية"أو بإنشاء متعدد اجلهات ذات املصلحة 

ينبغي النظر يف عقد املؤمتر مرة كل سنتني، مع التركيز كل مرة على موضوع              : ١٧التوصـية رقم    
 .وينبغي تقصري مدة األعمال التحضريية للمؤمتر وجعلها أكثر فعالية. شامل واحد يف جمال التنمية

تاد أن يزيد من مشاركته يف اآلليات القطرية للمساعدة التقنية ينبغي لألونك: ١٨التوصية رقم 
 .والربامج اإلمنائية اإلقليمية، ومن ذلك الربامج املعدة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية

ينبغي أن تقوم املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد على امتيازها التقين يف : ١٩التوصية رقم 
 مشروع يف   ٤٠٠وينبغي هلا أن جتمع مشاريعها اليت تربو على         . قتصاديةقضايا السياسات اال  

أربعة إىل مخسة برامج كربى للتعاون التقين تتمحور حول مواضيع شاملة، هبدف التأثري أكثر    
 .وينبغي لألونكتاد أيضاً أن ينوع من قاعدة متويله. ما ميكن وزيادة الكفاية والتماسك

نكتاد أن ينظر يف إنشاء هيئة استشارية للمساعدة التقنية، تتألف ينبغي لألو: ٢٠التوصية رقم 
مـن ممثلني للمساعدة التقنية والوكاالت املستفيدة، من أجل إسداء املشورة إىل األمني العام              

 .بشأن وضع االستراتيجيات املؤسسية للتعاون التقين واستعراض أثر هذا العمل

ص على التداؤب فيما بني أركانه الثالثة من خالل تعزيز ينبغي لألونكتاد أن حير: ٢١التوصية رقم 
وبإمكانه أيضاً أن ينشئ أفرقة متعددة التخصصات       . آليـته املركـزية للتنسيق العمودي واألفقي      

وبإمكانه أن يقترح تقدمي عروض إىل      . لالسـتجابة بفعالـية لالحتياجات الناشئة للبلدان النامية       
 .ارة واالستثمار والتكنولوجيا فور تغيري احلكومةاحلكومات اجلديدة بشأن قضايا التج

 





 

 





 

 

 مقدمة
. األونكتاد يف مفترق طرق، ما فتئ يتنازعه واقع جناحه وصورة التكرار املكونة عنه             -١

والواقع أن لألونكتاد تارخياً حافالً باإلجنازات جيسد اضطالعه بواليته بصفته املنظمة الدولية            
ومع ذلك تزداد وال شك الصورة املكونة عن        . رة والتنمية األوىل اليت تتصدى ملشاكل التجا    

 .األونكتاد بأنه يفتقر اليوم إىل الوجاهة والفعالية والتأثري

وهلـذا يأمل أعضاء هذا الفريق من الشخصيات البارزة أن يؤكدوا سجل األونكتاد          -٢
لتشديد يف اآلن ذاته    احلـافل باإلجنازات الساعية إىل حتقيق التنمية يف مجيع أحناء العامل، مع ا            

عـلى احلاجة إىل جتديد املنظمة وإعادة تنشيطها، يف ضوء العامل املتغري وتطور اآلراء بشأن               
وبالتايل يتناول هذا التقرير عمل األونكتاد تارخياً ومستقبالً، مع التركيز . استراتيجيات التنمية

 .على السبل الكفيلة بتحسني دوره يف التنمية وتعزيز أثره فيها





 

 

  األونكتاد وقضية التنميةعلة وجود -الفصل األول 
 السياق املتغري للتنمية -ألف
ذلك أن  . وقد تغري العامل منذ ذلك احلني     .  للقيام مبهمة إمنائية   ١٩٦٤أنشـئ األونكتاد عام      -٣

غري أن حمور الشمال . احلاجـز الفاصـل بني الشرق والغرب مل يعد لـه معىن بعد اهنيار سور برلني          
. نوب ال يزال واقعاً حياً، وإن كان بدرجة أخف يف ضوء ازدياد التنوع يف أوساط البلدان النامية                واجل

وجاء الفكر اهلادف إىل إجياد استراتيجية إمنائية مالئمة ليربز للعيان مدى حكمة املدافعني األوائل عن               
ر البيئة اخلارجية اليت جيب     وتغريت أيضاً اآلراء بشأن دو    . الدميقراطـية السياسية واحلوافز االقتصادية    

 .على البلدان النامية أن تعمل يف إطارها، فبعدما كانت خطراً صارت فرصة

غري "أنشـئ األونكـتاد لتعزيز التنمية يف أوساط ما يدعى البلدان املستقلة حديثاً               -٤
ملي فكان الغرض منه تيسري اندماج هذا االقتصادات يف االقتصاد العا          ". املتخلفة"و" املتقدمة

 . هذه صحيحة، إذ ال تزال مشاكل التنمية قائمةعلة الوجودوال تزال . عرب اتباع هنج متوازن

عـندما أنشـئ األونكتاد، كان العامل يف أوج الصراع بني الشرق والغرب، وكان               -٥
. اجلـنوب قـد ظهـر يف شكل جتمع اقتصادي من البلدان الفقرية يف مواجهة الشمال الغين     

 فهناك جمموعة  : عضاء يف األونكتاد يف إطار جمموعات جتسد هذا التقسيم        وانتظمت الدول األ  
البلدان (، واجملموعة باء    )الـبلدان النامـية، املـتفرعة بدورها إىل جتمعات إقليمية          (٧٧ال    

 .والصني) بلدان وسط أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية(، واجملموعة دال )املتقدمة

عت البلدان الشيوعية سابقاً يف أوروبا الوسطى وأوروبا ومع انتهاء احلرب الباردة، س -٦
فانضم . الشـرقية إىل النجاح يف االنتقال من أنظمتها السياسية ونظمها االقتصادية السابقة           

وتصادف بلدان أخرى مشاكل نظراً ملا تتميز به من خصائص؛          . البعض إىل االحتاد األورويب   
 .ة األخرى يف اجلنوب مشاكلها وتطلعاهتا إىل حد كبريغري أهنا تشاطر العديد من البلدان النامي

ومل يعـد اجلنوب بذاته ذاك املعسكر السياسي واالقتصادي األحادي الذي كان يف              -٧
فقـد ُوفـق بعض البلدان النامية يف االنتقال إىل حالة االزدهار املتزايد لبلدان              . السـتينات 

آخرون راكدين بل هم يف التهميش      الشـمال؛ والـبعض اآلخـر يف الطريق؛ بينما ال يزال            
وتباينت البلدان النامية يف قارات خمتلفة وبداخل كل قارة يف جتارهبا وتنوعت يف             . آخـذون 

فقد اندجمت البلدان اآلسيوية عموماً . اهتمامها بالقضايا املتصلة بالتجارة واالستثمار الدوليني
 .يف ذلك أسوأ إمجاالًأما أفريقيا فقد كانت . بشكل أفضل يف االقتصاد العاملي
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ولكن وإن تباينت البلدان النامية يف احتياجاهتا ومصاحلها واستراتيجياهتا اإلمنائية، فإن  -٨
 .هذه البلدان جتتمع مع ذلك يف سعيها املشترك إىل تعجيل التنمية فيها

ن ففي زم. وتطور العامل أيضاً من حيث التفكري بشأن االستراتيجيات املالئمة للتنمية -٩
إنشاء األونكتاد، كان التفكري بشأن التنمية شديد التأثر مبجموعتني من التصورات، إحداها            
متعلقة خبصائص السياسة الداخلية اإلمنائية يف توجهها واألخرى مرتبطة بالبيئة اخلارجية اليت            

ففيما يتعلق باألوىل، كان التنظري الذي ساد جهود        . مـن شـأهنا تيسري التنمية أو تقييدها       
التخطـيط وغـريه عند وضع السياسات يف جمال النمو مركزاً على ضرورة حتقيق وفورات               
داخلـية وتكملـة ذلـك اجلهد جبلب األموال الرمسية األجنبية من أجل تعجيل وترية النمو                

وكان من املتوقع أن تؤدي هذه املعدالت الكربى للنمو بالفقراء إىل العمل   . واحلفـاظ عليها  
" تساقط"إجيابية، ال استراتيجية " هنوض"لقد كانت هذه استراتيجية    : لفقراملربع وتبعده من ا   

فقد كانت البلدان اليت هلا خطط إمنائية واضحة مركزة على الفقر           . سـلبية يف جمال التنمية    
 .منذ البداية" الناس"وعلى 

وإىل جانـب هـذا التركيز على النمو، عرض املنظرون األوائل يف جمال التنمية يف                -١٠
مسـينات ومطلـع الستينات ملسألة ما إذا كانت األنظمة احلكومية املتسلطة، الناجتة عن           اخل

وكان قلقهم يف   . عوامـل سياسية وتارخيية عديدة، أفضل أو أسوأ للتنمية من الدميقراطيات          
وهي أن الدميقراطيات قد تعجز عن حشد " معضلة قاسية"ذلـك أن الدميقراطـية قد تطرح       

غري أن الفكر . السرعة اليت قد تستطيع هبا األنظمة املتشددة أن تفعل ذلكالوفورات الداخلية ب
اهنار، إذ اتضح أن األنظمة املتسلطة، إىل " الدميقراطيات عائق يف وجه التنمية"القائل بأن هذه 

جانب وصممها بعيوب أخرى، قد تتبع سياسات طائشة دون وجود إجراءات تصحيحية عن 
ن حوافز النمو ستكون أكثر عندما توجد احلرية السياسية إىل          طـريق صناديق االقتراع، وأ    

 .جانب االستعمال السليم للحرية االقتصادية، وأن الدميقراطيات شيء حسن يف حد ذاته

وعالوة على ذلك، كان اختيار االستراتيجيات اإلمنائية وقت إنشاء األونكتاد جيسد            -١١
وحتديداً، كان  . ني السعي فيها إىل حتقيق التنمية     نظـرة تشاؤمية إزاء البيئة اخلارجية اليت يتع       

سائداً يف أوساط املفكرين بشأن التنمية، الذين       " التشاؤم بشأن التصدير  "هـناك الكثري من     
كانوا يعتقدون أن النظام التجاري يتيح إمكانيات حمدودة للبلدان النامية من أجل الكسب من 

البلدان النامية يف االقتصاد العاملي سيكون ُمضراً وكان هناك أيضاً شعور بأن اندماج . التجارة
نظر إىل املؤسسات والسياسات االقتصادية         . هبـا ال مسـاعداً هلا      وعالوة على ذلك، كان ُي

 .الدولية يف ذلك الوقت على أهنا ال تؤدي إىل تنمية البلدان النامية
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ء عملية االندماج يف والـيوم، ولّت مواقف احلذر اليت وقفتها بلدان نامية عديدة إزا    -١٢
االقتصـاد العـاملي، ويف املقابل صار بعض البلدان املتقدمة خيشى اآلن االندماج مع بلدان               

فقد طفق اجلنوب يسعى إىل زيادة التجارة واالستثمار األجنيب، آخذاً مسألة الوصول . اجلنوب
ئمة للسياسة  إىل األسـواق ورؤوس األموال مأخذ الفرص اليت ينبغي اغتنامها ضمن أطر مال            

 .العامة حىت تستفيد من هذه الفرص أقصى ما تكون االستفادة

ويف املاضي القريب، أخذت أوساط التنمية عموماً تفكر بشأن األسس واملبادئ اليت             -١٣
وهكذا برزت أكثر القضايا املتصلة بالعمر      . تقـوم علـيها االستراتيجيات اإلمنائية املالئمة      

ابة، والصحة، والتعليم، وحقوق اإلنسان، والدميقراطية، والبيئة       ومعدالت تعلم القراءة والكت   
 .وكل هذه التطورات جمسَّدة بوضوح يف األهداف اإلمنائية لأللفية. وقضايا اجلنسني

إن مشـكلة التنمـية امللحة يف جسامتها وتعقيدها تقتضي تعاوناً دولياً رفيعاً غري               -١٤
التعاون الدويل، وإجياد احللول املتعددة األطراف      فاليوم، يعد بناء توافق اآلراء، و     . مسـبوق 

ولذلك يرى الفريق . للمشاكل املشتركة ضرورة حيوية وأمراً حتمياً أكثر من أي وقت مضى
أن املنظمات الدولية من قبيل األونكتاد بإمكاهنا بل ينبغي هلا أن تقوم بدور حافز يف حتقيق                

 .ليل أرفع السياسات والدعوة إىل اتباعهاالتنمية على الصعيدين الوطين والدويل عرب حت

 سجل األونكتاد -باء
لتحقيق اخلطط اجلديدة اليت تطلبتها هذه العمليات التحولية مجيعها منذ الستينات،            -١٥

جيب تقييم كفاءة األونكتاد تقييماً عادالً على أساس سجل أدائه ال من خالل الصورة املغايرة 
ح أن األونكتاد كان رائداً يف عدة جماالت، مربزاً وحملالً          حينئذ، يتض . الـيت يعكسها حالياً   

يكفيك أن تنظر . قضايا كثرياً ما اكتست أمهية على مستوى صنع السياسات الدولية فيما بعد
 :يف بضع من أبرز حاالت جناحه

 األونكتاد واضع فكرة نظام األفضليات املعمم؛ )أ( 

 يف اخلدمات، اليت مل تصبح إال فيما        األونكتاد كان الرائد يف قضية التجارة      )ب( 
 بعد مسة أساسية ملناقشات ومفاوضات االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة؛

األونكـتاد هو من ركز، يف مرحلة مبكرة، على مسألة تصاعد التعريفات،             )ج( 
رية املؤثرة  وهـي ظاهرة ما تزال ملحة، بل إهنا أودت برجال االقتصاد الدويل إىل وضع النظ              

 للحماية الفعالة اليت تتناول مسألة محاية القيمة املضافة؛



 تقرير فريق الشخصيات البارزة 6

 

األونكتاد كان الرائد منذ أوائل الستينات يف التركيز على التجارة بني بلدان  )د( 
 اجلنوب، اليت ال تزال بنداً أساسياً يف حمادثات التجارة اليوم؛

ي املهارات، بإجراء عدة    األونكـتاد كان الرائد يف حتليل مسألة هجرة ذو          )ه( 
من البلدان النامية، ونظم مناقشات ملقترحات تتناول هذه        " هجرة األدمغة "دراسـات بشأن    

 وتلك مسألة   -املسألة عرب اختاذ تدابري من قبيل إخضاع املهاجرين للضريبة ألغراض التنمية            
 ُيرجع إليها يف العديد من املنتديات؛

 كبرية يف اتفاقات السلع األساسية بصفتها        األونكـتاد هو من قدم مسامهة      )و( 
سبيالً للتصدي للمشاكل امللحة املتعلقة بتقلب املداخيل يف البلدان املعتمدة على منتج واحد             

 .أو بضع منتجات من السلع األولية فقط

غـري أن مسعة األونكتاد عانت نقصاً يف التعامل مع السجل الكامل إلجنازات هذه               -١٦
 .لفريق أن يوضح األمور باملرةويسعد ا. املؤسسة

 االنكماش التدرجيي لدور األونكتاد -جيم
إذا كـان األونكـتاد قد قدم وال شك مسامهات هامة، فإنه ال ميكن نكران فقدانه                 -١٧

تدرجيياً ملركزه بصفته املنظمة الدولية األوىل اليت تتناول مسائل التجارة والتنمية على صعيد             
فعلى سبيل  . أن مهامه أضحت باستمرار من مهام منظمات أخرى       ومن هذه املشكلة    . العامل

منظمة التجارة العاملية )/الغات(املـثال، بعدما كان االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية   
غالباً ما جيسد مصاحل    " نادي األغنياء "مؤسسـة تنظر إليها البلدان النامية على أهنا نوع من           

ملؤسسة أكثر عاملية، تضاعفت فيها العضوية عدة مرات منذ         البلدان املتقدمة، أصبحت هذه ا    
واقتبست . السـتينات، وتشمل كالً من البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية           

أفكـار عديـدة لألونكتاد مثل املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية لُيعمل هبا داخل              
اصل البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي توسيع        وو. منظمة التجارة العاملية  /الغـات 

 .أنشطتهما أيضاً لتشمل جماالت داخلة ضمن والية األونكتاد

ه وطريقة تسيري أعماله       -١٨ فعلى سبيل املثال، أحياناً يتميز     . وعاىن األونكتاد أيضاً ثقافَت
كيز على إجياد حلول عملية     العمـل التنظيمي لألونكتاد بعقلية ترتع إىل اجلدل بدالً من التر          

 .للتنمية وسبل لتنفيذها
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ويدرك الفريق أن هذه الوضعية املأساوية جتد تفسرياً جزئياً هلا يف التهميش التدرجيي              -١٩
فرغم السجل اجليد لألونكتاد يف جمال إنتاج دراسات حتليلية         . الـذي تعرض لـه األونكتاد    

بعد األونكتاد من تشكيل ممتازة للسياسة العامة بشأن قضايا التنمية ا       لواقعة ضمن واليته، اسُت
 .اإلطار املؤسسي الدويل الذي تطور لتناول قضايا التنمية يف بيئة معلومة

ذلك أن أصواتاً   . ولقد كثر اجلدل بشأن املدى املالئم لواليات األونكتاد التفاوضية         -٢٠
.  مفاوضات التجارة العاملية ارتفعت تنادي بعودة األونكتاد إىل دوره التارخيي، على األقل يف         

غري أنه ألغراض عملية حبتة، قامت الدول األعضاء نفسها بتحجيم هذه الوالية التفاوضية يف              
واآلن جتري املفاوضات بشأن املالية     ). ١٩٩٦(وجنوب أفريقيا   ) ١٩٩٢(مؤمتري كولومبيا   

 .نكتادوالتجارة واالستثمارات العاملية بالدرجة األوىل يف منتديات غري األو

وعلى هذه اخللفية، فإن دوراً ذا معىن لألونكتاد يف املستقبل يف جمال بناء توافق اآلراء أو حىت      -٢١
يف املفاوضـات يف حد ذاهتا سيتوقف على مدى قدرته على إنتاج أحباث ودراسات حتليلية للسياسة                

راء بشكل فعال وللمفاوضات    وقد يكون لبناء توافق اآل    . العامة من الطراز الرفيع بشأن قضايا التنمية      
تصور بشأن قدرة األونكتاد على ذلك وقد ال يكون، غري أن هذا هو الشرط األساسي إلعادة تنشيط                

 .فال تقدَم بدون استعادة األونكتاد لقدرته على الريادة. هذه املؤسسة

 وهذا التقرير جيادل يف. وباإلمكان ذلك. مـن الواضح أن الوضع السائد ينبغي قلبه        -٢٢
 .كيفية القيام بذلك

 قضايا تقتضي مشاركة األونكتاد -دال
 يعتقد الفريق أن على األونكتاد أن يكون مركز حبوث بشأن قضايا التنمية، راسخاً              -٢٣

ملؤسسي ) وإن مل تكن الوحيدة   (وال شك أن ذلك كان النية الكربى        . بـأعمدة عمله الثالثة   
سبب يدعو إىل أن جتديد األونكتاد وإعادة       األونكـتاد؛ وتظل علة الوجود هذه جدالً أقوى         

 .تركيزه أمر لـه معىن

مثة عدة جماالت للتنمية االقتصادية ميكن فيها لألونكتاد أن يستمر يف التأثري عرب حتليله  -٢٤
فتوافق آراء ساو باولو وخطة . للسياسة العامة، ومداوالته احلكومية الدولية، ومساعدته التقنية

ضوح واليات األونكتاد يف التعامل مع التحديات اإلمنائية يف جماالت          عمـل بانكوك حتدد بو    
التجارة، واالستثمار، والتكنولوجيا والتمويل، مع االهتمام بشكل خاص بأفقر االقتصادات          

فما حتتاجه  ). مبا فيها االقتصادات املوجودة يف أقل البلدان منواً ويف أفريقيا         (وأشـدها ضعفاً    
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وفيما يلي بضع من هذه    . ها وأخذ الريادة يف بعض القضايا الناشئة      املنظمة هو تكثيف جهود   
 :القضايا على سبيل املثال فقط

ينبغي إلقاء نظرة حديثة على كامل مفهوم التنمية يف         . االسـتراتيجيات اإلمنائية   )أ( 
" فائزينال"فاملناقشات اجلارية حالياً بشأن العوملة وحترير التجارة تركز كثرياً على           . سـياق العوملة  

وقد يساعد ذلك هذه الدول على . يف العملية، فيما بني الدول وداخل كل دولة       " اخلاسرين"وعلى  
فاألحسن لألونكتاد أن يوسع نطاق . غري أن هذا ال يكفي  . فهـم أثـرها واسـتخالص الدروس      

 فيما  "النجاح املشترك "دراساته التحليلية يف املستقبل لتشمل سبل ووسائل حتقيق ما أمساه البعض            
وباإلضافة إىل ذلك، مثة جغرافيا جديدة للعالقات االقتصادية الدولية بصدد الظهور           . بـني البلدان  

وينبغي لألونكتاد كذلك أن يتناول، يف . وستشهد املزيد من البلدان النامية الداخلة إىل هذه املرحلة
 الدويل والنظام املايل الدويل،     سـياق التنمية، القضايا الناشئة املتعلقة بالتفاعل بني النظام التجاري         

وعالوة على ذلك، ينبغي لألونكتاد أن ينظر يف        . وتفاعـلهما مع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية     
القضايا االقتصادية األساسية يف السياق األوسع للتنمية، مراعياً ما يرتبط هبا من أبعاد مثل التعليم،               

 .اإلنسان واهلجرةوقضايا اجلنسني، والصحة، والبيئة، وحقوق 

األونكتاد هو املنتدى املالئم لتناول عامل التجارة يف التنمية         . الـتجارة والتنمية   )ب( 
ومثة . ذلك أن دور حترير التجارة يف تعزيز التنمية حيتاج إىل دراسة دقيقة           . االقتصـادية املستدامة  

؟ ما درجة   "التجارة العادلة "م  فعلى سبيل املثال، ماذا يعين مفهو     . بعض األسئلة يتعني اإلجابة عنها    
تأثـر أقل البلدان منواً، والعديد منها يف أفريقيا، بتحرير قطاع الزراعة إذا ما قام االحتاد األورويب                 
والواليـات املـتحدة األمريكية بإلغاء اإلعانات الزراعية والعقبات التجارية؟ مث إن قضية السلع              

لذا ينبغي لألونكتاد أن حيدد سبالً      .  البلدان النامية  األساسية ذات أمهية قصوى بالنسبة القتصادات     
ووسائل ابتكارية للتعامل مع هذه املسألة وأن يضمن أقصى ما ميكن من مزايا التنمية من التجارة                

وعليه أن يويل اهتماماً خاصاً مبساعدة البلدان النامية على التعامل مع مسألة            . بالسـلع األساسية  
 .ألساسية، والقيمة املضافة ملنتجاهتا من السلع األساسيةالوصول إىل أسواق السلع ا

تعد مبادرة املعونة من أجل التجارة جماالً مهماً آخر . املعونة من أجل التجارة )ج( 
فمبادرة املعونة  . شكل مؤخراً مصدر قلق ينبغي لألونكتاد أن يبدده ويأخذ موقع الريادة فيه           

ملساعدة التقنية املتصلة بالتجارة وبناء القدرات إىل من أجل التجارة تشمل قضايا متنوعة من ا
تعزيـز القدرات اإلنتاجية، والتغلب على قيود العرض واهلياكل األساسية املتصلة بالتجارة            

ولألونكتاد . ومسـاعدة البلدان النامية على إدارة عمليات التكيف الناجتة عن حترير التجارة      
اد، الذي تعد واليته التقليدية النظر يف قضايا من قبيل فاألونكت. جتربة واسعة يف هذه اجملاالت
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الـتجارة والتنمـية واملعونة من حيث تكاملها، هو إحدى الوكاالت الطبيعية اليت يتعني أن               
وقد كانت امليزة النسبية لألونكتاد تزويد . تشارك بإجيابية يف مبادرة املعونة من أجل التجارة   

أن استراتيجيات وسياسات التجارة والتنمية وتعزيز      الـبلدان النامـية مبـنظور متكامل بش       
وبإمكانه أيضاً أن يعزز فائدته يف املناقشات واملبادرات املتعلقة         . التماسـك يف هذا الصدد    

مبسـألة املعونة أو التجارة من خالل حتسني تعاونه مع املنظمات الرئيسية األخرى واجلهات              
بالتجارة، من قبيل الربنامج اإلمنائي، واللجان      الفاعلـة النشـطة يف ميدان املساعدة املتصلة         

 .اإلقليمية، ال سيما على الصعيدين القطري واإلقليمي

قام األونكتاد بدور رائد يف استرعاء االهتمام إىل مشاكل . املهارات والتنمية )د( 
ما مضى غري أن البلدان اليت كانت في. اليت عانتها البلدان النامية يف الستينات" هجرة األدمغة"

مركز هذا اجلدل، انتقلت اآلن إىل مناذج أخرى، ترى من خالهلا أن هجرة ذوي املهارات إىل 
ما يزال يف العديد من     " هجرة األدمغة "غري أن منوذج    . اخلـارج فرصة ساحنة ال خطراً قائماً      

إىل فاملهنيون املتعلمون القالئل يهاجرون     . الـبلدان يـتخذ شكالً حاداً، ال سيما يف أفريقيا         
وحىت إن مل يفعلوا ذلك،     . اخلـارج وكثرياً ما ينتهي هبم احلال إىل العمل يف البلدان املتقدمة           

سيكون هناك دائماً نقص خطري يف اليد العاملة املؤهلة، حىت أن منوذج هجرة األدمغة ما يزال 
ليت ولرمبا كان ذلك أحد املشاكل ا. يوجد يف سياق النقص احلاد يف األشخاص ذوي املهارات

لذا جيب على األونكتاد أن يتصدى هلذه اجملموعة من القضايا، مميزاً           . تعوق التنمية يف أفريقيا   
بني النموذجني ومراعياً كون اهلجرة مسألة عاملية متس التنمية يف مجيع البلدان ويف هذا الصدد 

 .جيب أن تكون احللول قائمة على قواعد عادلة وشفافة

أثبت األونكتاد أنه الوكالة الدولية الرائدة يف       . تنميةاالسـتثمار من أجل ال      )ه( 
لذا عليه أن يساعد البلدان النامية على تسخري االستثمار لغرض       . تـناول قضـايا االستثمار    

ومثة حتد رئيسي يتمثل يف تعزيز االستثمار يف البلدان الفقرية حىت حتظى جهودها يف              . التنمية
جنيب، ألن عدداً من أقل البلدان منوا والبلدان األفريقية مل          جمال التنمية مبساعدة االستثمار األ    

وبإمكان األونكتاد أيضاً أن يشجع على اتباع هنج        . يسـتفد من تدفقات االستثمار العاملي     
متوازن إزاء حقوق وواجبات الشركات املتعددة اجلنسيات وبلدان املوطن والبلدان املضيفة           

لواقع أن مبادرات الترويج ملسؤولية الشركات      وا. عـند وضـع سياسات االستثمار الدويل      
وملصاحل البلد املضيف العامة ما فتئت تربز يف املقدمة، ال يف بعض اتفاقات االستثمار الدولية               
من اجليل اجلديد اليت أبرمها كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية فحسب، بل ظهرت أيضاً 

وسيساعد هذا النهج   . ملتعددة اجلنسيات نفسها  يف مـبادرات اختذها العديد من الشركات ا       
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الـبلدان النامية على أن تكون أكثر نشاطاً يف اغتنام الفرص اإلمنائية اليت يتيحها االستثمار               
 معاهدة ثنائية ومتعددة ٥ ٥٠٠وستساعد هذه املبادرات أيضاً على تبسيط أزيد من         . الدويل

فهذه املعاهدات تؤدي حتماً إىل     .  األجنيب األطراف بصدد االنتشار من أجل تنظيم االستثمار      
تـنوع قواعـد االسـتثمار الدويل وتعقيدها وإىل تآكل التعاون املتعدد األطراف يف جمال               

وبإمكان األونكتاد بل ينبغي لـه أن يشكل منتدى يدعو إىل اتباع هنج متوازن             . االستثمار
 ".ر االستثمار من أجل التنميةإطا"متعدد األطراف إزاء وضع قواعد االستثمار الدويل، مثل 

تعد التكنولوجيا مسامهة حامسة يف توقعات النمو       . تضييق اهلوة التكنولوجية   )و( 
ومثة هوة هائلة يف التعاون الدويل      . يف الـبلدان وشرطاً أساسياً للتغلب على الفقر والتهميش        

ري الرامية إىل دمج    لذا يتعني على األونكتاد أن حيدد السياسات والتداب       . بشـأن هذه املسألة   
التكنولوجـيا يف اسـتراتيجيات التنمـية الوطنية وإىل تعزيز أثرها إىل أقصى حد يف حتقيق                

وينبغي . ويشمل ذلك مسألة حقوق امللكية الفكرية والتنمية      . األهـداف اإلمنائـية لأللفية    
 القدرة  لألونكـتاد أيضـاً أن يسـاعد البلدان النامية يف بناء القدرات االبتكارية، وتطوير             

االستيعابية واهلياكل األساسية لنقل التكنولوجيا، وتطبيق التكنولوجيات احلديثة للمعلومات         
 .واالتصاالت يف جمال التنمية

ذلكما جماالن آخران يقتضيان . التكامل اإلقليمي والتعاون بني بلدان اجلنوب )ز( 
 ينظر يف القضايا واآلثار وينبغي لـه أن يرصد االجتاهات السائدة وأن   . مشـاركة األونكتاد  

وينبغي لألونكتاد أيضاً أن يساعد يف وضع وإطالق طرائق         . الناشئة من منظور عاملي وإمنائي    
جديدة لزيادة تدفقات التجارة واالستثمار والتكنولوجيا فيما بني البلدان النامية، مع تسليط            

بادرات الثنائية واإلقليمية   الضـوء برتاهـة عـلى املسائل احلامسة من قبيل املزايا النسبية للم            
 .واملتعددة األطراف

على األونكتاد أن يكون رائداً يف حتديد القضايا الناشئة الرئيسية          : ١التوصـية رقم    
هجرة "، ووجود املهارات و   "املعونة من أجل التجارة   "وحتليـلها، قضـايا مـن قبيل        

حلول عملية ألبرز ، وإطـار االستثمار من أجل التنمية، والدعوة إىل إجياد         "األدمغـة 
 .التحديات اإلمنائية يف احلاضر واملستقبل

 



 

 

  التموضع االستراتيجي والتحالفات االستراتيجية-الفصل الثاين 
 اآلثار املترتبة على إصالح منظومة األمم املتحدة يف األونكتاد -ألف
لى زيادة  يركز جزء من املناقشة اجلارية حالياً بشأن إصالح منظومة األمم املتحدة ع            -٢٥

ويف هذا . تأثري وفائدة العمل الذي تقوم به املنظمة يف جمال التنمية، والبيئة واملساعدة اإلنسانية
 :السياق، مثة ثالث مسائل وجيهة بالنسبة لألونكتاد وهي

ذلك أن احلالة السائدة    .  يف هذه اجملاالت   االزدواجية والتكرار أوالً، مسألة    )أ( 
الربامج والكيانات التابعة لألمم املتحدة اليت تعمل يف أحد هذه          تتميز بوجود عدد كبري من      

لذا من الواضح أن . اجملـاالت أو يف جمموعـة منها، مما يؤدي إىل االزدواجية وتبديد املوارد   
ويف . تبسيط اجلهود ضروري لكسب الكفاية والفعالية والتغلب على القاعدة احملدودة للموارد

 . حتدي حتسني متوضعه االستراتيجي داخل منظومة األمم املتحدةهذا الصدد، يواجه األونكتاد

ثانـياً، مسألة عدم التماسك يف النهج املتبع إزاء هذه اجملاالت الثالثة على              )ب( 
ففي احلالة الراهنة، ُيضطلع بالعمل اإلمنائي لألمم املتحدة عرب جمموعة من           . صـعيد املنظومة  

 وكالة خمتلفة بتقدمي    ٣٠وأحياناً، ُيعهد إىل أزيد من      . نيالربامج والصناديق العاملة يف بلد مع     
ويف اآلن ذاته، مثة وكاالت أصغر هلا جمموعة . املعونة وبرامج املساعدة التقنية املتصلة بالتنمية  

من اخلربات يف جماالت حمددة مثل األونكتاد مل تساهم يف اجلهود املبذولة على صعيد املنظومة      
إلمنائية لأللفية، ألهنا تفتقر من ناحية إىل وجود على الصعيد       مـن أجـل حتقـيق األهداف ا       

لذلك فإن وضع . وتقدم هذه الربامج والصناديق املساعدة التقنية عرب هنج تدرجيي    . القطـري 
هـيكل موحد يعمل وفقاً لنهج مكتب واحد لألمم املتحدة لكل بلد ويقوم بتجميع املوارد               

الئمة من شأنه أن يضمن التماسك بني البلدان ويؤدي واخلربات من كل الربامج والكيانات امل
 .إىل توحيد اجلهود الكفيلة أكثر بتحقيق التنمية

كثرياً .  بني املهام التنظيمية والتشغيلية والتحليلية     ضعف العالقة ثالثاً، مسألة    )ج( 
إىل فقدان  ما يفتقر النهج احلايل لألمم املتحدة إىل التواصل الفعال بني هذه املهام، مما يؤدي               

ولألونكتاد جتربة إجيابية يف هنجها إزاء التواصل بني هذه املهام بشكل           . الـتداؤب والفعالية  
 ).أعمدة عمله الثالثة(تعزيزي متبادل 

يؤيـد الفريق مبادرة إصالح األمم املتحدة يف جمال التنمية ويشاطر خماوفها املتعلقة              -٢٦
 بذلت على مدى عقد من الزمن على األقل         فرغم اجلهود اليت  . بعـدم التماسك واالزدواجية   
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وبالتايل تدعو احلاجة إىل مواصلة اجلهود على . للتصدي هلذه املخاوف، ال تزال املشاكل قائمة
 .صعيد املنظومة من أجل حتسني أثر املنظمة يف جمال التنمية

لد عند  ويرحـب الفريق باالقتراح املتعلق باتباع هنج مكتب واحد لألمم املتحدة لكل ب             -٢٧
إذ من شأن ذلك أن حيدث التداؤب ويتفادى االزدواجية، ويزيد من           . الـنظر يف قضـايا التنمية     

إذ يبدو من غري الواقعي . اخلربة األساسية ينبغي توضيحه/غري أن موقع الكفاءة. الفعالية ويعزز األثر
إمنا قد  . ناموغـري الفعـال من حيث التكلفة إنشاء أفرقة شاملة متعددة التخصصات يف كل بلد                

يكـون أكـثر فعالية من حيث التكلفة مجع اخلربة التقنية املتراكمة يف خمتلف الربامج والكيانات                
 .املتخصصة على الصعيد املركزي من أجل دعم مكتب واحد لألمم املتحدة يف كل بلد

ومن املهم جداً يف هذا الصدد وضع تقسيم واضح للعمل فيما بني مؤسسات األمم               -٢٨
ة وبراجمها ووكاالهتا على الصعيد املركزي، حىت يركز كل منها على كفاءاته األساسية املتحد

ولن حيد ذلك من االزدواجية فحسب بل سيشكل        . فـال يقوم أي أحد بعمل أي أحد آخر        
فرصة للحد من آليات التنسيق العديدة البطيئة وغري الفعالة أحياناً اليت انتشرت نتيجة التداخل 

والعنصر الرئيسي يف هذا الصدد هو ضرورة . ا ساهم أكثر يف تبديد املواردواالزدواجـية، مم  
ويقترح الفريق أن يقوم مجيع رؤساء وكاالت األمم املتحدة، . حفاظ كل منظمة على تركيزها

فـور توضـيح تقسـيم العمل فيما بني املنظمات، بالتوقيع على ميثاق يلتزمون فيه بالتقيد            
هتم واملسامهة بفعالية يف العمل على املستوى القطري بالنهج         بالكفـاءات األساسـية ملنظما    

 .املتماسك على صعيد منظومة األمم املتحدة

ويـرى الفـريق أن األمانـة العامة لألمم املتحدة يصعب عليها أحياناً أن تتفادى                -٢٩
فلكل وكالة  . االزدواجـية؛ ويف هـذا الصـدد تقـوم الـدول األعضـاء بـدور حاسم               

وينبغي حتسيس كل اجلهات املخاطبة بضرورة      . ا يف الدول األعضاء فيها    نظراؤه/خماطـبوها 
ويف . أو توسع الواليات خارج الكفاءات األساسية لكل الوكاالت التابعة هلا  /جتنب انتشار و  

هذا الصدد، باإلمكان استعمال سجل الواليات يف سياق اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي            
فقد . ني تقسيم العمل فيما بني اهليئات احلكومية الدولية املعنيةواالجتماعي ليكون آلية لتحس

يكـون سجل الواليات على صعيد منظومة األمم املتحدة أداة فعالة لرصد انتشار الواليات              
ويقترح الفريق على الدول    . هبدف تفادي االزدواجية وضمان الفعالية يف التنفيذ والتماسك       

 مؤسسات األمم املتحدة    مجيعجل ليشمل واليات    األعضـاء أن تـنظر يف توسـيع هذا الس         
والوكـاالت املتخصصـة الـتابعة هلا بطريقة سهلة حيث يكون يف متناول مجيع الكيانات               

 .التنظيمية، ال سيما اهليئات الرئاسية التابعة هلا
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ينـبغي جلميع رؤساء وكاالت األمم املتحدة التوقيع على ميثاق          : ٢التوصـية رقـم     
ـ      يد بالكفاءات األساسية ملؤسساهتم واملسامهة بفعالية يف النهج        يلـتزمون فـيه بالتق

املتماسـك على صعيد األمم املتحدة املتبع قطرياً سعياً وراء حتقيق األهداف اإلمنائية             
وقـد يكـون وضـع سجل يشمل واليات مجيع مؤسسات األمم املتحدة             . الدولـية 

 .والوكاالت املتخصصة أمراً مفيداً يف هذا الصدد

 السـعي إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية مسؤولية أوىل يف التنمية، ولألونكتاد دور   إن -٣٠
غري أن املرء ال يسعه أن يساوي بني التنمية وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف . هام يف هذا املسعى

أوسع وأمشل  فاألهداف اإلمنائية اليوم متعددة اجلوانب ويتعني وضعها يف سياق إطار           . حـد ذاهتا  
وتتطلب هذه األهداف أيضاً    ". التنمية املستدامة "للفكـر اإلمنائي، إذ تندرج عموماً ضمن عبارة         

 أو  ترتيبها حسب األولوية من بني أهداف بديلة مستصوبة حينما ال تكفي املوارد لتحقيقها مجيعاً             
رض، يرى الفريق أن    وهلذا الغ . عـندما تواجه درجات خمتلفة من العقبات عند السعي إىل حتقيقها          

العديدة املتصلة بالتجارة، واالستثمار    " التنمية األساسية "عـلى األونكـتاد أن يتـناول قضـايا          
. والتكنولوجيا اليت تؤثر بشكل مباشر يف مشاكل الوصول إىل األسواق وبناء القدرة على العرض             

 .فهذه جماالت من الواضح أهنا ضمن االختصاص األساسي لألونكتاد

 اآلن ذاته، يشدد الفريق على أن قضايا التجارة واالستثمار والتكنولوجيا قضايا            ويف -٣١
لذا فإن تصنيف . مترابطة تتقاطع وتتفاعل مع قضايا أوسع للتنمية والبيئة واملساعدة اإلنسانية

أو إعادة جتميع أنشطة منظومة األمم املتحدة ضمن الفئات الواسعة للتنمية والبيئة واملساعدة             
لذا يوصي  . نية طريقة قد ال تكون جيدة للتعامل مع هذه القضايا األساسية لألونكتاد           اإلنسا

 من الفريق بأن تراعي جهود اإلصالح اجلارية يف هذا الصدد داخل منظومة األمم املتحدة كالً
. يف حتديد تواصله مع املنظمات الدولية التكميلية" مسألة التماسك"مزايا األونكتاد ووالياته و

وإال كان اإلصالح غري    . ي لإلصالح أن يعزز العمل اإلمنائي لألمم املتحدة ال أن يضعفه          ينبغ
 .منتج إن مل يكن إنتاجه عكس املراد

 متميزاً، رائداً ويف سـياق إصـالح األمم املتحدة، ينبغي لألونكتاد أن يكون كياناً       -٣٢
 املترابطة يف التجارة    بصـفته مركـز حبوث املنظومة من أجل دراسة متكاملة لقضايا التنمية           

وعلى . ينبغي احلفاظ على اختاصاصته األساسية وحتسينها. واالستثمار والتكنولوجيا والتمويل
مـنظومة األمم املتحدة عموماً، إضافة إىل الدول األعضاء يف األونكتاد االستفادة اجليدة من          

قة بقضايا سياسات التنمية    جمموعـته احلالية ذات اخلربة التقنية املمتازة بشأن القضايا املتعل         
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واحلـرص عـلى مسـامهة األونكتاد يف اجلهود املبذولة على صعيد املنظومة من أجل حتقيق          
 .األهداف اإلمنائية لأللفية

ينبغي احلفاظ على الكفاءات األساسية لألونكتاد وحتسينها لكي جتسد : ٣التوصية رقم 
جتميع أنشطة منظومة األمم املتحدة     ذلك أن مجع أو إعادة      . طبيعتها املترابطة املتأصلة  

حتـت عناوين التنمية، والبيئة، واملساعدة اإلنسانية أمر ال يبدو وسيلة فعالة لتناول             
 ".قضايا التنمية االقتصادية األساسية"

 التموضع االستراتيجي لألونكتاد -باء
ضع ويرى أن التمو  . يؤيـد الفـريق الـنهج الشـامل الذي يتبعه األونكتاد حالياً            -٣٣

: االستراتيجي للمنظمة داخل منظومة األمم املتحدة ينبغي أن يقوم على املعايري الرئيسية التالية
 .التدخالت االستراتيجية واحلافزة) ج(التمايز والتكامل؛ ) ب(املزايا النسبية؛ ) أ(

امتيازه : تكمن املزايا النسبية لألونكتاد يف عدة جماالت هي       . املزايا النسبية  )أ( 
ين يف حتلـيل السياسات والدعوة إىل تطبيق السياسة العامة؛ وقدراته الفريدة يف جمال              الـتق 

املعلومـات والبـيانات على الصعيد العاملي؛ وقوته القادرة على حشد توافق اآلراء دولياً؛              
مثل بناء القدرات يف جمال وضع      (وسجل أدائه يف عدة جماالت ختصصية من املساعدة التقنية          

 ).رة واالستثمار، وتيسري التجارة، وإدارة الديون وأمتتة اجلماركسياسات التجا

ينبغي أن يكون تركيز األونكتاد على جماالت اختصاصه        . التمايز والتكامل  )ب( 
األساسي، أي التجارة واالستثمار والتكنولوجيا والتمويل والقضايا الشاملة لعدة قطاعات يف 

فمن خالل هنجه املتكامل واملتسق     . ن منواً، وأفريقيا  الـتعاون بني بلدان اجلنوب، وأقل البلدا      
إزاء هـذه القضـايا املتعلقة بالتنمية وتركيزه على التفاعل بني السياسات واالستراتيجيات             
الوطنـية للتنمـية وعمليات وضع القواعد الدولية، يعد عمل املنظمة خمتلفاً عما تساهم به               

 .مكمالً لهاملنظمات الدولية األخرى يف مسعى التنمية و

مل يعد األونكتاد هيئة دولية متميزة لوضع . التدخالت االستراتيجية واحلافزة )ج( 
وهو عالوة على ذلك منظمة صغرية داخل       . القواعـد، وال أول واضـع للسياسات الوطنية       

لذا ينبغي لألونكتاد أن يتموضع لتقدمي التدخالت       . مـنظومة األمم املتحدة، مبوارد حمدودة     
ية واحلافزة، أي القيام بدور حيوي من خالل ملء جماالت خمتارة استراتيجية يف             االسـتراتيج 

وينبغي للمنظمة أن تتأىن يف اختيار أرضية عملها، مهتمة بشكل       . مـيدان التنمية االقتصادية   
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ومفتاح ذلك هو حتديد املواطن اليت ميكن فيها لألونكتاد أن يساهم           . خـاص بعـامل األثر    
قيمة مضافة كبرية يف عملية التنمية على الصعيدين الوطين والدويل          بتدخل استراتيجي وذي    

 . فاالنتقائية جوهر األشياء. وحتديد وقت هذا التدخل وكيفيته

عند تطبيق هذه املعايري الرئيسية على سري عمل األونكتاد، حتتاج الدول األعضاء إىل              -٣٤
الدول قد جنحت يف حتديد املزايا      فإذا كانت   . أن تكون مسؤولة فعالة يف توجيه عمل املنظمة       

 - على حنو ما هو وارد يف توافق آراء ساو باولو         -النسـبية للمنظمة ولنهجيها املتمايز واملتكامل       
 وامليزانية فقـد كانت غري فعالة يف حتديد األولويات، ال سيما يف عملية وضع اخلطة االستراتيجية          

 .الربناجمية للمنظمة

ورغم ذلك، على كل منظمة أن جتتاز هذه      . ويـات عملية مضنية   إن عملـية حتديـد األول      -٣٥
معادالً إلضعاف املنظمة، وإمنا    " حتديد األولويات "و" شحذ التركيز "ال ينـبغي أن يكون      .  العملـية 

ينبغي أن يكون اهلدف    . معـادالً للمساعدة يف تعزيزها بزيادة وجاهتها، وكفايتها، وفعاليتها وأثرها         
 .يات استغالل مواطن قوة املنظمة أفضل استغالل يف حتقيق نتائج التنميةاألمسى لتحديد األولو

ينبغي لألونكتاد أن يتخذ لـه موقعاً استراتيجياً مستنداً يف ذلك إىل           : ٤التوصية رقم   
املزايا النسبية؛ والتمايز والتكامل؛ والتدخل االستراتيجي      : معـايري رئيسية ثالثة هي    

 . املنظمة أفضل استغالل إلحراز نتائج يف التنميةواحملفز، حىت تستغل مواطن قوة

 تبسيط العالقة مع املنظمات الدولية األخرى -جيم
يتعني على األونكتاد عند اضطالعه بوالياته أن ينشئ شراكات حقيقية مع املنظمات      -٣٦

فالعجز عن  . الدولـية الـيت تعد مكملة جلهوده، مراعياً يف ذلك والياهتا، وخربهتا وجتربتها            
التعاون بفعالية وكفاية مع املنظمات الدولية األخرى مبا خيدم مصاحل التنمية أمر سليب لتحقيق 

 . النتائج يف امليدان ويؤدي إىل االزدواجية، وتبديد املوارد واجلمود البريوقراطي

وملواجهـة هذا التحدي، ينبغي حتسني التنسيق الشامل داخل منظومة األمم املتحدة             -٣٧
ت الدولية األخرى من أجل التوصل إىل تقسيم أفضل وأوضح للعمل، يقوم فيه             ومع املنظما 

 .األونكتاد بدوره على أساس مزاياه النسبية داخل املنظومة

فـيما يـتعلق مبنظمة التجارة العاملية، مثة تقسيم واضح للعمل حيث تركز              )أ( 
التجارة، بينما يتناول   مـنظمة الـتجارة العاملية على وضع القواعد وإنفاذ القواعد يف جمال             

مثل بناء توافق اآلراء قبل التفاوض، وبناء القدرات        (األونكـتاد القضـايا املتعلقة بالتنمية       
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وعالوة ). التجارية، واهلياكل األساسية التجارية، وتيسري التجارة، مبا فيها التجارة اإللكترونية
ثالً يف جمال إدارة الديون، وبناء على ذلك، تتجاوز والية األونكتاد نطاق القضايا التجارية، م

 .اإلنتاجية، وسياسة املنافسة والتكنولوجيا/القدرات االستثمارية

باإلمكـان مواصـلة تعزيـز التعاون مع مؤسسات بريتون وودز عرب اختاذ           )ب( 
. ترتيـبات فعالة إلجراء حوارات على صعيد السياسة العامة بشأن القضايا اإلمنائية الرئيسية            

 .أيضاً حتسني ممارسة التمثيل املتبادل يف اجتماعات كل منهماوباإلمكان 

فيما يتعلق بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، باإلمكان حتسني التنسيق  )ج( 
والتعاون، ال سيما يف جمال حتليل سياسات االقتصاد الكلي، حيث يساهم األونكتاد يف عمل              

ونكتاد أن يواصل دوره الريادي وتقدمي الدعم وبإمكان األ. اإلدارة حسب جماالت اختصاصه   
الفـين بشـأن قضايا التجارة واالستثمار والتكنولوجيا إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي            

 .واجلمعية العامة، مستنداً يف ذلك إىل خربته التقنية يف هذه اجملاالت

تداخل فـيما يتعلق بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ُيحتمل وجود مشكلة            )د( 
والفكرة املقترحة هي التوصل . بسبب دخول الربنامج اإلمنائي جمال حتليل السياسات التجارية

إىل اتفاق يقضي بتقدمي األونكتاد الدعم الفين املتصل هبذا اجملال إىل املنسقني املقيمني التابعني          
الستثمار من لألمـم املتحدة يف وضع الربامج القطرية وصياغة السياسات الوطنية للتجارة وا        

) الربنامج اإلمنائي" (للمكتب األمامي"بعبارة أخرى، ال ينبغي . أجل التخفيف من حدة الفقر
 ).األونكتاد مثالً" (املكتب اخللفي"أن يقدم منتجات موجودة سلفاً يف 

تدعـو احلاجـة أيضـاً إىل زيادة اجلهود من أجل تنشيط مواطن التكامل                )ه( 
بشأن العمل والتكيف   (ؤب احلالية مع منظمة العمل الدولية       ومواصـلة تطوير حاالت التدا    

بشأن (، ومع اليونيسكو    )بشأن التجارة الزراعية  (، ومع منظمة األغذية والزراعة      )اهليكـلي 
بشأن ) (اليونيدو(، ومع منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية        )قضـايا العلم والتكنولوجيا   

، ومع )بشأن قضايا اجلنسني( املتحدة اإلمنائي للمرأة ، ومع صندوق األمم)السياسات الصناعية
ومع منظمة التعاون   ) بشأن حقوق امللكية الفكرية والتنمية    (املنظمة العاملية للملكية الفكرية     

ينبغي أيضاً تقسيم العمل بوضوح .  على سبيل املثال ال احلصر-والتنمية يف امليدان االقتصادي 
ألن بضعاً من هذه الوكاالت تتناول قضايا من بني         بـني هـذه املؤسسـات واألونكـتاد،         

 .االختصاصات األساسية لألونكتاد، مما ينتج عنه ازدواجية يف العمل وتبديد للموارد
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هنا يسود تكامل وتآزر . مثة حالة خاصة تتعلق بعالقة األونكتاد باللجان اإلقليمية )و( 
املية واألقاليمية املتعلقة بالتكامل اإلقليمي، مع يف تقسيم العمل عرب تركيز األونكتاد على القضايا الع

بني بلدان اجلنوب، حيث ُيجمع فائض خمتلف      ) العابر لألقاليم (إيـالء اهـتمام خـاص بالتعاون        
ومثة خيار لتعزيز هذه العالقة     . الـتجارب اإلقليمية وُتستخلَص الدروس اإلمنائية من منظور عاملي        

ألونكتاد واللجان اإلقليمية تكون موطئ قدم يف امليدان        ويتمـثل يف إنشاء وحدات مشتركة بني ا       
ومن شأن إنشاء هذه الوحدات املشتركة أن يستغل السياسة اجلديدة . وفرعاً ممتداً يف املناطق النامية

إذ سيسمح ذلك بتعزيز التعاون     : لألمـم املـتحدة يف جمال تنمية املوارد البشرية النتقال املوظفني          
ته بتيسري تنفيذ هذه السياسة اجلديدة من خالل تبادل املوظفني وتناوهبم يف            والتنسـيق ويف اآلن ذا    

ومن املتوقع أال تكون هلذا النهج آثار تذكر فيما خيص املوارد اإلضافية، ألن             . الوحدات املشتركة 
 .باإلمكان أن تكون الوحدات املشتركة داخل األمانات احلالية للجان اإلقليمية

لألونكتاد أن يقيم عالقات شراكة حقيقية مع املنظمات الدولية ينبغي : ٥التوصية رقم 
وكـيانات األمم املتحدة اليت تتكامل جهودها مع جهود األونكتاد عرب تعزيز التعاون             

 .والتنسيق، تفادياً لالزدواجية

 املشاركة الفعالة للجهات ذات املصلحة يف التنمية -دال
هة فاعلة هلا دور قّيم وضروري يف جهود  أصـبح اجملـتمع املدين والقطاع اخلاص ج        -٣٨

ذلك أن االزدياد السريع يف عدد املنظمات غري احلكومية من البلدان النامية،            . التنمـية اليوم  
وكثري منها صغري احلجم يعمل يف امليدان، وكثرة األعمال التجارية اليت اعتنقت اليوم مذهب        

كل ظاهرة ملحوظة تبشر بتعجيل املسـؤولية االجتماعـية للشركات بطرق شىت، هو ما يش       
ويرى الفريق أن االتصال بكل من اجملتمع املدين والقطاع اخلاص          . عملـية التنمية وتعزيزها   

. عامل مهم للغاية بالنسبة للمنظمات من قبيل األونكتاد الذي يفتقر إىل اتصال مباشر بامليدان
مات غري احلكومية اليت تتناول     والواقـع أن املشـاركة الفعالة للمجتمع املدين، مبا فيه املنظ          

القضايا املتصلة باجلنسني واألطفال، وللسلطات احمللية، والربملانيني، والقطاع اخلاص ليس أمراً 
ضرورياً بصفته عامالً مضاعفاً لالتصال الفعال فحسب، بل هو عنصر الزم لضمان وجاهة             

 .عمل األونكتاد وأثره يف التنمية

ة باجملتمع املدين والقطاع اخلاص سيزيد من تعزيز كل من          إن توسـيع وتعميق العالق     -٣٩
ومن سبل مواصلة هذه العالقة فتح جزء       . املؤسسة ومداوالهتا على الصعيد احلكومي الدويل     

مـن اآللـية احلكومـية الدولية يف وجه ممثلني عن املنظمات غري احلكومية املعنية باألعمال                
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ن املشاركة يف العملية الدولية لتوافق اآلراء والدعوة التجارية، والعمل والتنمية حىت يتمكنوا م
ومن ). مثل احلوار املتعدد اجلهات ذات املصلحة(إىل تطبيق السياسة العامة على قدم املساواة 

شأن ذلك أن يقرب اجملتمع املدين والقطاع إىل األونكتاد، وبالتايل املساعدة يف توسيع قاعدة              
 من املهم التشديد على أن األونكتاد كان وال يزال منظمة           وإضافة إىل ذلك،  . زبائن املنظمة 

ويف هذا السياق ينبغي النظر بدقة يف       . حكومـية دولية تتخذ الدول األعضاء فيها القرارات       
 .املسائل املتعلقة بالشرعية والوجاهة واليت تشكل مصدر قلق

" قواعد الشعبيةذات ال "ومثـة فكرة أخرى تتعلق باالتصال باملنظمات غري احلكومية           -٤٠
وباملؤسسـات التجارية الصغرى واملتوسطة يف البلدان النامية، ال سيما عرب األنشطة الوطنية             
واإلقليمية، وتبديد خماوفها اإلمنائية يف األحباث اليت يعدها األونكتاد يف جمال السياسة العامة             

ناء قدرة املنظمات غري    وبإمكان األونكتاد أيضاً أن يساهم يف ب      . ويف املـداوالت اليت جيريها    
احلكومية ذات القواعد الشعبية يف أقل البلدان منواً وأفريقيا يف جماالت اختصاصه األساسية،             

 .بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية واملكاتب امليدانية لألمم املتحدة

 وينبغي لألونكتاد أيضاً أن ُيشرك بفعالية األعمال التجارية، كبرية كانت أم صغرية،           -٤١
مـن الـبلدان النامية والبلدان املتقدمة على السواء، يف أنشطته لبناء توافق اآلراء، والبحث               

فعلى أي، تعد األعمال التجارية حافزاً مهماً للنمو االقتصادي والتنمية          . واملسـاعدة التقنية  
وختلـف أثـراً مهماً يف وضع السياسات الوطنية والدولية، بينما تؤثر السياسات احلكومية              

 .دورها بشكل مباشر يف عملياهتا التجارية ومسامهاهتا اإلمنائيةب

ينبغي لألونكتاد أن يزيد من مشاركة اجملتمع املدين والقطاع اخلاص          : ٦التوصية رقم   
" القواعد الشعبية"يف أعماله، مع االهتمام بشكل خاص باملنظمات غري احلكومية ذات    

 .بلدان الناميةواملؤسسات التجارية الصغرى واملتوسطة يف ال

 



 

 

  زيادة فعالية األونكتاد وكفايته-الفصل الثالث 
تـتكون دعـائم عمل األونكتاد املتواصلة فيما بينها واملتداعمة من بناء القدرات،              -٤٢

ويظل املغزى من هذا النهج الثالثي يف أبعاده . والبحـث وحتليل السياسات، والتعاون التقين    
سني عمل كل من هذه الدعائم الثالث وتواصلها، مسامهةً يف غري أن هناك جماالً لتح. صحيحاً

ويقترح الفريق األفكار التالية لتحسني . حتسني دور األونكتاد يف التنمية وتعزيز أثره يف امليدان
 .سري عمل املنظمة

 البحث وحتليل السياسات -ألف
سات سجل  سبق للفريق أن الحظ أن سجل األونكتاد يف جمال البحث وحتليل السيا            -٤٣
غري أنه جيب التغلب على عدد من التحديات من أجل حتسني مكانة املنظمة ومصداقيتها . كبري

 .بشأن املهمة احليوية

وقـد أُبلـغ الفـريق أن األحباث اليت جيريها األونكتاد تستغلق أحياناً على واضعي           -٤٤
لذلك من . متضاربةالسياسات يف البلدان النامية ألن اختالف مسالك حبثها يؤدي إىل نصوص 

املهم إجياد آلية فعالة داخل املنظمة تعاجل عدم التماسك الداخلي الذي قد يطبع من حني آلخر 
 .خمتلف التقارير الرئيسية وغريها

 منشور رمسي يف السنة، إضافة إىل       ١٠٠أزيد من   (مث هـناك أيضاً كثرة املنشورات        -٤٥
وعالوة . ليس مهماً ومؤثراً سوى بشكل هامشي     ، بعضها   )املواد التقنية، والوثائق التداولية   

على ذلك، مثة قلق إزاء كون أحباث األونكتاد وحتليله للسياسات ال يبلَّغ بفعالية إىل البلدان               
النامية؛ فقد تكون سلسلة التوريد قوية يف اإلنتاج لكنها قد تنهار إذا كان التوزيع ضعيفاً،               

 .وبالتايل ال حتقق أهداف املنظمة

فوق " يسع الفريق أن يؤكد مبا فيه الكفاية احلاجة إىل أن تظل أحباث األونكتاد               ولن -٤٦
يف ميادين اختصاصه، عرب تناول القضايا اإلمنائية الناشئة واالستراتيجية  املدرجة يف " املستوى

وقد اقترح الفريق عدة جماالت     . جـداول األعمـال الوطنـية والدولية متبعاً هنجه املتكامل         
 ). أعاله٢٤انظر الفقرة (كن فيها القيام هبذا الدور الريادي أيضاحية مي

 تقوم بدور شبكة عاملية من مراكز البحوث يف جمال التنميةوميكن لألونكتاد أن ينشئ  -٤٧
مركـز تنسـيق ملراكـز البحوث املتخصصة يف الدعوة إىل تطبيق سياسات التنمية وحتديد               

وقد يستضيف األونكتاد مؤمترات هذه الشبكة      . االسـتراتيجيات اإلمنائية يف خمتلف البلدان     
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ومن شأن هذا املنتدى أن يكون أداة يتبادل هبا أعضاؤه          . ويتـيح منتدى إلكترونياً للمناقشة    
ولن يساعد ذلك يف حتسني وجاهة عمل األونكتاد يف         . اآلراء، والتجارب وأفضل املمارسات   

 .نكتاد يف جمال حتليل السياساتجمال البحث فحسب بل سيساعد أيضاً يف نشر مسامهة األو

إقامة شبكة عاملية من مراكز البحوث      ينبغي لألونكتاد أن ينظر يف      : ٧التوصـية رقم    
، هبدف  السياسة اإلمنائية  ووضع االستراتيجيات يف جمال      املتخصصة يف أنشطة الدعوة   

 .تبادل اآلراء، والتجارب وأفضل املمارسات

مسامهة األونكتاد ريادة قوية، واتصاالت فعالة      يقتضي ضمان اجلودة والتماسك يف       -٤٨
. وإضافة إىل ذلك، ينبغي إنشاء آلية صارمة الستعراض األقران        . وشـعوراً مشتركاً باإلدارة   

ويقترح الفريق أن ينشئ األمني العام فريقاً استشارياً يتكون من علماء بارزين يف جمال اقتصاد 
مل والتعليق على قوة الدفع اليت حتدثها املنشورات        التنمية إلسداء املشورة للنهج البحثي الشا     

 .الرئيسية يف جمال السياسة العامة

ينبغي لألونكتاد أن حيسن من نوعية ومتاسك أحباثه وحتليل سياساته من : ٨التوصية رقم 
خـالل إنشـاء فريق استشاري من العلماء البارزين يف جمال اقتصاد التنمية من أجل               

 .نكتاد من أحباث رئيسية وإسداء املشورة إليه بشأهنااستعراض ما ينتجه األو

وينبغي لألونكتاد أي يركز موارده على املنتجات . ينبغي ترشيد منشورات األونكتاد -٤٩
أما املنشورات األخرى فينبغي مجعها يف عدد حمدود من سالسل الدراسات . الثابتة" الرئيسية"

نبغي خفض عدد املنشورات املخصصة اهلامشية يف وي. الكربى بشأن القضايا الرئيسية والناشئة
وسيساعد ذلك يف حتسني النوعية، وزيادة األثر وضمان االتساق واالنتظام          . أمهيتها وتأثريها 

 .يف معاجلة القضايا اإلمنائية الرئيسية

وينـبغي لألونكـتاد أيضاً أن حيدد طرائق أكثر كفاية وفعالية إلحالة نتائج أحباثه               -٥٠
للسياسة العامة، ولتكييفها مع االحتياجات اخلاصة لكل بلد يف خدماته االستشارية وحتليالته 

وينبغي إجياد سبل ووسائل كفيلة بتطابق املنتجات مع اجلهات         . القائمة على السياسة العامة   
املستفيدة وبوصول رسائل األونكتاد الرئيسية يف جمال السياسة العامة إىل العمليات الكربى            

ات، من قبيل خمتلف االجتماعات الوزارية واجتماعات رؤساء احلكومة اليت          لوضـع السياس  
 .تعقد على مدار السنة يف خمتلف املناطق والتجمعات اإلقليمية
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وسلسلة "الرائدة "من األحباث  منتجاته   أن يعزز ألونكتاد  لينبغي  : ٩التوصـية رقـم     
 الفعالية يف   اهلامشية وحيرص على  من عدد املنشورات    الدراسـات الكـربى، وحيـد       

 .التواصل والنشر حىت يتسىن له الوصول إىل كبار واضعي السياسات

  بناء توافق دويل لآلراء-باء
. تقوم جهود األونكتاد لبناء توافق دويل لآلراء بقدر كبري على آليته احلكومية الدولية -٥١

لكامنة، جبملة  وتتعلق املشاكل والصعوبات ا   . غري أن هناك عدم رضا عن عمل اآللية احلالية        
أمور منها، فعالية النتائج ووجاهتها وأثرها على الصعيدين الدويل والوطين، وفعالية مشاركة            
جهـات أخرى ذات مصلحة يف التنمية وتدهور مشاركة اخلرباء املنتدبني من عواصم مجيع              

 .فئات البلدان، ال سيما البلدان النامية

 هتيئة روح الشراكة -١ 

لذا حيث  . اللجوء إىل اجلدل العمل احلكومي الدويل احلايل لألونكتاد       يعـرقل أحياناً     -٥٢
الفريق على التركيز على إجياد احللول العملية للتنمية وعلى اآلثار التشغيلية املترتبة على نتائج 

مث إن املناقشة اجلارية يف اآللية احلكومية الدولية على صعيد السياسة العامة تفتقر             . املـنظمة 
ونتيجة لذلك، يصعب تنفيذ    . الواقعية فيما يرجع إىل ما هو مهم للتنمية يف امليدان         أيضاً إىل   

عدم الفائدة ويغيب األثر  .النتائج ومتابعتها، وبالتايل ُت

ال ينبغي احلكم على قيمة النتائج من شكلها، أي مما إذا كانت قرارات أو مقررات                -٥٣
لرئيس، وال ينبغي احلكم على القيمة      أو اسـتنتاجات متفق عليها أو توصيات أو موجزات ل         

 .املهم هو القيمة اليت تضيفها النتائج إىل مسعى التنمية. انطالقاً من العدد

فإلحداث تغيري يف . يف العمل التنظيمي لألونكتاد" الثقافة"التحدي هو تغيري العقلية و -٥٤
ويقتضي ذلك التغلب . ميةامليدان، ينبغي لألونكتاد أن يأيت حبلول عملية يف جمال سياسات التن

على املواقف النازعة إىل املواجهة، وإرساء دعائم الثقة وإحداث منطقة أمان روحها الشراكة  
 .يف التنمية" والنجاح املشترك"

ينبغي للدول األعضاء أن تتغلب على مواقفها النازعة إىل املواجهة، وأن           : ١٠التوصية رقم   
 .يف التنمية" والنجاح املشترك"وُحها الشراكة ترسي دعائم الثقة وحتدث منطقة أمان ر
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اسـتعرض الفريق الطريقة التقليدية لعمل األونكتاد يف إطار نظام اجملموعات الذي             -٥٥
ويزيد ذلك من صعوبة    . تصـنف فـيه الدول األعضاء بطريقة صلبة حسب معايري جغرافية          

 الفرع ألف من الفصل األول      انظر(التكـيف املـرن مع الواقع املتحول لبيئة التنمية املتغرية           
والواقع أن من املثري للدهشة أن نظام اجملموعات القدمي ال يزال األسلوب األول يف              ). أعـاله 

ويعين ذلك أن األونكتاد ينظر إىل احلاضر وإىل املستقبل من منظار           . تسـيري عمل األونكتاد   
 .صالبةلذا يعتقد الفريق أن هذا النظام أصبح اآلن مفرطاً يف ال. املاضي

ميكن االستفادة من االحتفاظ باجملموعات الختاذ القرارات على الصعيد االستراتيجي،  -٥٦
غري . مثل حتديد التوجهات واألولويات للمنظمة والتفاوض مجاعياً بشأن القرارات الرئيسية         

 أنـه باإلمكان التعامل مع هذا النظام مبرونة أكرب يف مداوالت مراكز حبوث األونكتاد ورمبا              
لذا ينبغي جلميع الدول . أيضـاً يف بـناء الثقة بشأن قضايا إمنائية حمددة إلجياد حلول عملية          

األعضـاء، ال سيما الصغرية منها والضعيفة، أن تشجَّع على املشاركة اإلجيابية والفعالة يف              
 .املناقشات اجلارية بشأن القضايا اإلمنائية يف األونكتاد

فيد االحتفاظ بنظام األفرقة الختاذ القرارات على       قـد يكون من امل    : ١١التوصـية رقـم     
املستوى االستراتيجي، إال أنه ينبغي التعامل مع هذا النظام مبرونة أكثر يف مداوالت مركز              

 .البحوث ويف عملية بناء توافق اآلراء بشأن قضايا إمنائية حمددة إلجياد حلول عملية

ومن سبل معاجلة هذه املشكلة .  التحديويظل متويل مشاركة البلدان النامية من باب -٥٧
ومثة سبيل آخر هو تعبئة املوارد عرب برامج        . إنشـاء صـندوق اسـتئماين تابع لألمني العام        

. على الصعيد الوطين  ) أي الربنامج اإلمنائي  (أو املتعددة األطراف    /املساعدة اإلمنائية الثنائية و   
نكتاد جزءاً من برامج املساعدة اإلمنائية وسيتطلب ذلك جعل املشاركة يف العمل التنظيمي لألو

هبدف تيسري التواصل بني  العمليات الوطنية والدولية من أجل ضمان التماسك وبناء (الوطنية 
 ).القدرات البشرية وتبادل التجارب الوطنية

ينبغي لألونكتاد أن ينظر يف إنشاء صندوق استئماين تابع لألمني          : ١٢التوصـية رقم    
ويل مشاركة خرباء البلدان النامية يف اجتماعات األونكتاد واالستعانة   العام من أجل مت   

 .أيضاً بربامج املساعدة اإلمنائية الثنائية لذلك الغرض
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 حتسني وجاهة نتائج العملية احلكومية الدولية وتعزيز أثرها -٢ 

كومية تـتعلق أول قضية ينبغي تناوهلا يف هذا السياق مبدى فائدة ووجاهة اآللية احل              -٥٨
حالياً، تؤدي املداوالت اليت تستغرق ما بني ثالثة أيام ومخسة بشأن . الدولية لزبائن األونكتاد

فهي تقترح  . مواضيع حمددة إىل إعداد تقارير عادة ما تكون غري مفيدة للحكومات األعضاء           
ه بشـكل عام جداول أعمال على األمانة وكثرياً ما تكون غري الزمة، ألن عمل األمانة موج        

 .باألساس بالواليات اجلامعة والشاملة للمؤمترات اليت تعقد كل أربع سنوات

غري أن بإمكانه املسامهة    . وباعـتراف اجلمـيع، ليس األونكتاد هيئة لوضع القواعد         -٥٩
وقد تتخذ النتائج، على    . العملية يف وضع السياسات الوطنية والعملية الدولية لوضع القواعد        

 :لتاليةسبيل املثال األشكال ا

 مثل قوائم جرد للتدابري الفعالية على صعيد السياسة         -قوائم جرد أفضل املمارسات     
العامة يف جمال التشجيع على التجارة؛ أو ألفضل املمارسات يف وضع خطط التكامل      
اإلقلـيمي؛ أو ألفضـل املمارسـات يف التدابري اليت يتخذها البلد املوطن لتشجيع              

 التكنولوجيا إىل البلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً؛االستثمار يف اخلارج ونقل 

 مثل القوائم املرجعية لعناصر صياغة السياسات التجارية؛ أو         - القوائـم املرجعـية   
لعناصر استراتيجيات التنمية الوطنية؛ أو لعناصر النظر يف وضع سياسات التكنولوجيا 

 اج والشراء الكربى العابرة للحدود؛وامللكية الفكرية؛ أو الستعراض عمليات االندم

 مثل مبدأ توجيهي لتحديد مسؤولية الشركات الوطنية - املبادئ التوجيهية اإلرشادية
 ومقاييس اإلبالغ؛

 مثل معايري الختبار مدى مالءمة اتفاقات االستثمار        - املبادئ/جمموعـات املعـايري   
عة احلالية لقواعد ومبادئ األمم الدولية للتنمية، أو جمموعة من املبادئ الشبيهة باجملمو

 املتحدة بشأن املمارسات التجارية التقييدية؛

 مثل اإلطار النموذجي لتمكني االستثمار من أجل التنمية، أو من  - األطر النموذجية 
 .أجل االستراتيجيات الوطنية لتطوير تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

وحتديداً، سيشكل ما تقوم به     .  من أربع مراحل   وقـد تشمل عملية متصلة هبذا الشأن دورة        -٦٠
وستفضي هذه  ). ١املرحلة  (األمانة من حبث وحتليل للسياسات أساساً للمداوالت احلكومية الدولية          

املداوالت إىل وضع نواتج متوقعة على مستوى اخلرباء واستعراض اآلثار السياساتية على صعيد وضع              



 تقرير فريق الشخصيات البارزة 24

 

بعد ذلك ميكن لألمانة أن تقدم      ). ٢املرحلة  ) (رة والتنمية أو جملس التجا  /أي اللجان و  (السياسـات   
املسـاعدة إىل بلـدان نامـية خمتارة أو إىل حاالت منتقاة لدى تطبيق النتائج املتوصل إليها، ومجع                  

مث باإلمكان اإلبالغ عن ذلك لدى اهليئات احلكومية        ). ٣املرحلة  (االنطـباعات املكوَّنة من تنفيذها      
 ).٤املرحلة (واصلة حتسني الوجاهة والفعالية هلذه النتائج الدولية املعنية مل

ينبغي لآللية احلكومية الدولية التابعة لألونكتاد أن توجد للمشاكل : ١٣التوصية رقم 
وباإلمكان صياغة النتائج عرب هنج تداؤيب رباعي املراحل . اإلمنائية حلولًا عملية ومالئمة

املمارسات، وقوائم مرجعية، ومبادئ توجيهية كأن يأخذ مثالً شكل قوائم جرد ألفضل 
 .مبادئ، وأطر منوذجية/إرشادية، وجمموعات معايري

 حتسني العملية -٣ 

قد . تتعلق القضية احلامسة الثانية بنوع العملية اليت ستدعم بفعالية حتقيق هذه النتائج            -٦١
:  من أربعة مستويات هييظل اهليكل احلايل لآللية احلكومية الدولية كما هو عليه، أي مكوناً

غري أن احلاجة ستدعو إىل     . اجـتماعات اخلرباء، واللجان، وجملس التجارة والتنمية واملؤمتر       
 .حتسني العمليات اليت ينفَّذ هبا كل واحد من هذه املستويات

 مستوى اخلرباء )أ( 

 تكون مدهتا ما    قـد حتول اجتماعات اخلرباء احلكوميني الدوليني إىل أفرقة دائمة للخرباء قد            -٦٢
بـني سنتني وأربع، يركز كل فريق منها على جانب رئيسي من التنمية وله هدف واضح متمثل يف                  

وسيتعني على مداوالت األفرقة أن تتمحور حول مواضيع مركزية بالنسبة إىل           . صياغة النتائج العملية  
التواصل طيلة عمر األفرقة، مبا يف وينبغي للخرباء واألمانة . اجملـاالت ذات األولوية اليت حيددها املؤمتر      

وسيحدث ذلك حتماً استمرارية يف املواضيع      . ذلـك التواصـل يف الفـترات الفاصلة بني الدورات         
وقد يشكل ذلك أيضاً موطناً فكرياً لواضعي       . وسينشـئ جمموعة من اخلرباء املنتسبني لدى األونكتاد       

لعمل " التنظيمي"جيعل بدوره من البعد     السياسـات وغريهـم مـن ذوي املصاحل يف التنمية، مما قد             
 .األونكتاد أكثر جاذبية للخرباء القطريني الذين قد يأتون ألسباب خاصة هبم

ينبغي الجتماعات اخلرباء احلكوميني الدوليني اليت يعقدها األونكتاد : ١٤التوصية رقم 
وأربع أن تصـبح اجـتماعات دائمة  ألفرقة خرباء، ميكن حتديد مدهتا ما بني سنتني                

سـنوات، ويركز كل فريق منها على قضايا إمنائية رئيسية خمتلفة وتكون ذات هدف              
 .واضح متمثل يف اخلروج بنتائج عملية
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 اللجان )ب( 

قد تستفيد جلان األونكتاد من عملية ترشيد ودمج تتوقع إنشاء جلنتني رئيسيتني مها              -٦٣
 مجيع القضايا تقريباً اليت تتناوهلا جلنة       ويبدو ذلك ممكناً ألن   . جلـنة االستثمار وجلنة التجارة    

أما القضايا  . ميكن دجمها يف اللجنتني املتبقيتني    ) تيسري التجارة وتدويل املشاريع   (املشـاريع   
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اليت تشملها حالياً جلنة املشاريع، والقضايا املتعلقة 

جلنة االستثمار، فيمكن أن تضطلع هبا اللجنة املعنية بتسخري بالتكنولوجيا، اليت تشملها حالياً 
ويقترح الفريق، . العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي

يف حالـة إعـادة توجـيه جلنة العلم والتكنولوجيا لتركز على القضايا املتعلقة بتكنولوجيا               
، إمكانية إنشاء جلنة )ار مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلوماتوفقاً لقر(املعلومات واالتصاالت 

وستتناول هذه اهليئة قضايا التكنولوجيا   . ثالثة جديدة هي جلنة التكنولوجيا التابعة لألونكتاد      
اليت تتمتع هبا   ) كوهنا حكومية دولية ومفتوحة العضوية    (التقلـيدية، وستتمتع بالصفة ذاهتا      

 .سؤولة أمام جملس التجارة والتنميةاللجان األخرى وستكون م

وستتناول اللجان القضايا الناشئة الرئيسية بالنسبة للتنمية يف جماالت التجارة، واالستثمار            -٦٤
وستكون موجهة أيضاً ألفرقة اخلرباء الدائمة وستستعرض نتائجها النهائية من خالل . والتكنولوجيا

 .رتبة عليها يف السياسة العامة ويف تنفيذهاتأييد نتائج األفرقة والنظر يف اآلثار املت

وينبغي للجهود الرامية إىل . وينبغي للجان أن تستكشف سبل حتسني فعاليتها وأثرها      -٦٥
 .زيادة وجاهتها أن تركز على توسيع قاعدة كل من املستفيدين واملشاركني

 جلنة  قد تستفيد جلان األونكتاد من عملية ترشيد تتوقع إنشاء        : ١٥التوصـية رقـم     
 .للتجارة وجلنة لالستثمار، مع إمكانية إنشاء ثالثة تعىن بالتكنولوجيا

 جملس التجارة والتنمية )ج( 

حيـتاج عمل جملس التجارة والتنمية أيضاً إىل حتسني، هبدف إجراء مداوالت أكثر              -٦٦
ى التكامل دينامية تركز على النماذج واالستراتيجيات اإلمنائية الواسعة، إضافة إىل التركيز عل

وينبغي للمجلس أن يستمر يف دور      . يف التعامل مع قضايا التجارة واالستثمار والتكنولوجيا      
اهليئة الرئاسية املسرية لعمل األونكتاد ويف تناول القضايا الشاملة لعدة قطاعات، مثل الترابط، 

 .والتعاون بني بلدان اجلنوب، وأقل البلدان منواً وأفريقيا
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ستعاضة عن اجلزء الرفيع املستوى جمللس التجارة والتنمية، الذي أثبت     باإلمكـان اال   -٦٧
، حبوار متعدد   )الفتقاره من ناحية إىل مشاركة رفيعة املستوى من العواصم        (عـدم فعاليـته     

اجلهات ذات املصلحة بشأن القضايا العاملية الناشئة واالستراتيجيات اإلمنائية أو مبنتدى عاملي      
. التنمية يعقد مرة كل سنتني، مع ترك املشاركة الوزارية للمؤمترات         للـتجارة واالستثمار و   

.  للواليات احلالية، كما ينبغي توضيح آلياتهويتعني التأين يف اختيار املواضيع هلذا املنتدى وفقاُ
وإضـافة إىل ذلـك، باإلمكـان تنظيم دورة تفاعلية تشارك فيها مراكز البحوث املعنية بالتنمية                

مجـيع أحناء العامل وتكون مالئمة للمداوالت الفنية أكثر داخل جملس التجارة            االقتصـادية مـن     
) ٤٧الفقرة (وباإلمكان أن تعقد الشبكة العاملية ملراكز البحوث اإلمنائية املقترحة أعاله    . والتنمـية 

 .مؤمتراهتا فور مؤمترات جملس التجارة والتنمية أو باملوازاة معها

 مداوالت جملس التجارة والتنمية بتنظيم جلسة تفاعلية        ينبغي إثراء : ١٦التوصية رقم   
وينبغي االستعاضة عن جزئه الرفيع     . مـع مراكـز الفكر املعنية بالتنمية االقتصادية       

منتدى عاملي  "املسـتوى العدمية فعاليته حبوار متعدد اجلهات ذات املصلحة أو بإنشاء            
 ".للتجارة واالستثمار والتنمية

 املؤمتر )د( 

 مييل إىل    جامعاً لشـكل احلـايل، يعد املؤمتر الذي يعقد كل أربع سنوات حدثاً           يف ا  -٦٨
االفـتقار إىل التركيز وال جيلب سوى جمموعة من صانعي السياسات يف الدول األعضاء، أي        

 .الوزراء املسؤولني عن جمال التجارة يف العادة

 تعقد كل أربع سنوات      من ذلك، ميكن النظر يف حتويل املؤمترات الكاملة اليت         وبدالً -٦٩
مثل التجارة والتنمية، (إىل مؤمترات تعقد كل سنتني تركز على موضوع شامل واحد كل مرة 

). واقتصـاد املعلومات والتنمية، واالستثمار والتنمية، والتكنولوجيا والتنمية، وما إىل ذلك          
ويف ، زارات املعنيةوستساعد هذه املؤمترات اليت تعقد كل سنتني أيضاً يف جلب الوزراء من الو

زيادة وترية اإلطالع الرفيع املستوى للحكومات على اختصاص املنظمة ومطابقة املؤمترات مع 
 .دورة ميزانية األمم املتحدة

وسواء أعقدت هذه املؤمترات كل سنتني أو كل أربع سنوات، ينبغي تقصري وحتسني              -٧٠
ستهلكة للوقت واملسترتفة للموارد    امل)  شهراً ١٢ إىل   ١٠من  (العملـية التحضـريية للمؤمتر      

 .واملتسمة بعدم الفعالية
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ينبغي النظر يف عقد املؤمتر مرة كل سنتني، مع التركيز كل مرة على : ١٧التوصية رقم 
وينبغي تقصري مدة األعمال التحضريية للمؤمتر      . موضوع شامل واحد يف جمال التنمية     

 .وجعلها أكثر فعالية

 التعاون التقين - جيم
سامهت املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد يف تعزيز القدرة البشرية واملؤسسية للبلدان             -٧١

وحتسني ) مثل دبلوماسية التجارة واتفاقات االستثمار الدولية(النامية يف جمال وضع القواعد الدولية 
ط النظم  ، وتبسي )مثل استعراض سياسات االستثمار وسياسة املنافسة     (وضـع السياسات الوطنية     

 ).مثل إدارة الديون وإصالح اجلمارك(واإلجراءات على الصعيد القطري 

ذلك أن .  من التحديات يف تقدمي مساعدهتا التقنيةويف اآلن ذاته، تواجه املنظمة عدداً -٧٢
 مبوارد  الـتعاون التقين لألونكتاد ينتشر بشكل واسع على عدد كبري من املشاريع، مدعوماً            

واألدهى من ذلك أنه يفتقر إىل املشاركة يف الربامج اإلمنائية على           . سبياًمتواضعة ومضمحلة ن  
وعالوة على ذلك، مثة عدة نظراء خمتلفون . الصعيد القطري يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية

ونتيجة لذلك، مل تدرك    . يتعاون معهم األونكتاد على الصعيد الوطين، مما ال يزيد إال جتزيئاً          
هـا متام اإلدراك املسامهات احملتمل أن يقدمها األونكتاد يف إطار برنامج            احلكومـات وغري  
 .املساعدة التقنية

وللتصدي هلذه املشاكل، ينبغي لألونكتاد أن يكيف أنشطة مساعدته التقنية مع عملية  -٧٣
التحول االستراتيجي الشاملة يف إطار جهود األمم املتحدة يف جمال املساعدة التقنية من أجل              

وجـود قطري لألمم املتحدة متسم مبزيد من الفعالية والكفاية والتماسك والتنسيق واألداء             "
 ).٢٠٠٥نتيجة مؤمتر القمة العاملي لعام " (اجليد

ينبغي أن يكون تركيز األونكتاد يف مساعدته التقنية قائما على مسعته وامتيازه النسيب  -٧٤
ت االقتصادية وهنجه املتكامل إزاء تقدمي املساعدة يف تفوقه التقين يف القضايا املتصلة بالسياسا

ويف هذا السياق، ينبغي العمل على إجياد حافظة مالئمة من املشاريع الوطنية والدولية . التقنية
وبينما يعد البعد الدويل أكثر فعالية يف . املتوازنة) أو دون اإلقليمية  /العاملـية واإلقليمـية و    (

 أوسع للتجارب الوطنية،    شأن قضايا عامة ويتيح تبادالً    الوصـول إىل جمموعـات البلدان ب      
 .باإلمكان وضع مشاريع وطنية حسب االحتياجات اخلاصة لبلد مستفيد معني
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إن زيادة املشاركة يف آليات األمم املتحدة على الصعيد القطري أمر ضروري، كما              -٧٥
للتنمية الصناعية، ومنظمة   هـو الزم االنضمام إىل الربنامج اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة           

التجارة العاملية، والبنك الدويل وغريه من املنظمات، مبا فيها منظمات التكامل اإلقليمي، يف             
ومن . الـتعاون التقين الشامل واملتعدد التخصصات عرب الربامج القطرية واملبادرات اإلقليمية         

تيسر بإنشاء مراكز تنسيق قطرية شأن هذه املشاركة يف وضع الربامج القطرية ويف املتابعة أن ت
داخل األونكتاد، ختصص لكل بلد من أقل البلدان منواً، وتكون على اتصال وثيق مع املنسقني 

وقد تتعاون مراكز التنسيق هذه مع اللجان اإلقليمية وغريها         . املقيمني التابعني لألمم املتحدة   
 .من املنظمات اإلقليمية يف وضع برامج التنمية اإلقليمية

ينبغي لألونكتاد أن يزيد من مشاركته يف اآلليات القطرية للمساعدة التقنية : ١٨التوصية رقم 
 .والربامج اإلمنائية اإلقليمية، ومن ذلك الربامج املعدة يف إطار األهداف اإلمنائية لأللفية

واستجابة لتطلعات الدول األعضاء ووالياهتا، على حنو ما تأكد يف ساو باولو، من              -٧٦
.  واندماجاً يف التعاون التقين واعتماد هنج أكثر اتساقاً      " املخصص"لـالزم اخلروج عن نزعة      ا

 مشروع صغري يف معظم     ٤٠٠، ما يزيد على     حالياً(ذلـك أن العـدد اهلـائل من املشاريع          
ينبغي دجمها ومجعها يف أربعة برامج ضخمة أو مخسة تتمحور حول مواضيع شاملة، ) احلاالت

وإذا كان من الضروري أن . ر أقصى ما ميكن وزيادة الكفاية والتماسك   هبـدف تعزيـز األث    
تكون املساعدة التقنية موجهة حبسب الطلب، فمن الضروري هلا أيضاً أن تكون موجهة حنو              

 .، ال سيما أقل البلدان منواً والبلدان األفريقيةالبلدان النامية األكثر احتياجاً

إذ ال يسع   . د متويل مستقر كاف وميكن توقعه     ويظـل من باب التحدي األكرب إجيا       -٧٧
التشـديد بالقدر الكايف على احلاجة إىل هذا النوع من التمويل ألنشطة التعاون التقين، مبا               

 .يتناسب مع أولويات الربامج وما يتسق معها على النحو احملدد يف توافق آراء ساو باولو

  الربامج القطرية الثنائية، وذلك راجع أساساً      مل يستغل األونكتاد بالكامل الفرص املتاحة عرب       -٧٨
ويفتَرض التغلب على هذه املشكلة من خالل عملية زيادة االتصال األكثر      . إىل عدم وجوده يف امليدان    

 مبمثلي املاحنني الثنائيني املوجودين يف البلدان املستفيدة النامية، إضافة إىل االتصال            منهجـية وانتظاماً  
 . وكاالت البلدان النامية، لدى تنفيذ مشاريع التنمية الوطنيةبنظراء األونكتاد من
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وباإلضـافة إىل املصـادر التقليدية للتمويل، مثة إمكانيات أخرى ينبغي استكشافها       -٧٩
وتشمل منظمات دولية وحكومية دولية أخرى، والقطاع اخلاص، ومصارف التنمية اإلقليمية، 

 .واملنظمات غري احلكومية وما إىل ذلك

ينبغي أن تقوم املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد على امتيازها التقين           : ١٩توصية رقم   ال
 مشروع  ٤٠٠وينبغي هلا أن جتمع مشاريعها اليت تربو على         . يف قضايا السياسات االقتصادية   

يف أربعـة إىل مخسة برامج كربى للتعاون التقين تتمحور حول مواضيع شاملة، هبدف التأثري               
 .وينبغي لألونكتاد أيضاً أن ينوع من قاعدة متويله. ما ميكن وزيادة الكفاية والتماسكأكثر 

ومن وسائل التصدي هلذه القضية إنشاء هيئة استشارية للمساعدة التقنية اليت يقدمها  -٨٠
وقد تضم العضوية يف اهليئة رؤساء وكاالت املساعدة اإلمنائية ورؤساء الوكاالت           . األونكتاد
أي سُتمثل الدول األعضاء خبرباء العواصم يف وكاالت املساعدة         (ة يف البلدان النامية     املستفيد

املشورة /وستقدم اهليئة االستشارية التوجيه   ). الوكاالت املستفيدة /اإلمنائية املتعددة األطراف  
 إىل األمني العام لألونكتاد يف وضع االستراتيجيات املؤسسية للتعاون التقين ويف استعراض أثر 

وقد تكون اهليئةَ املركزية أيضاً جلهود مجع       . أنشـطة املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد      
األموال، مع عقد مؤمتر سنوي واحد جلمع التربعات يف أثناء االجتماع السنوي جمللس التجارة 

 وستعمل هذه اآللية على أن يتم مجع األموال بطريقة متفق عليها ومركزية منسقة            . والتنمية
 للتوجهات العامة واألولويات اليت وعلى أن تكون املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد وفقاً

 .حتددها الدول األعضاء

ينبغي لألونكتاد أن ينظر يف إنشاء هيئة استشارية للمساعدة التقنية،          : ٢٠التوصـية رقم    
سداء املشورة إىل األمني تتألف من ممثلني للمساعدة التقنية والوكاالت املستفيدة، من أجل إ         

 .العام بشأن وضع االستراتيجيات املؤسسية للتعاون التقين واستعراض أثر هذا العمل

 إحداث التداؤب وضمان التماسك -دال
مـن أجل زيادة وجاهة األونكتاد وتعزيز أثره أقصى ما ميكن، ينبغي مواصلة تطوير     -٨١

لدويل لتوافق اآلراء واألنشطة التشغيلية داخل التداؤب بني البحوث وحتليل السياسات والبناء ا
 .فكل الدعائم الثالث للمنظمة متساوية يف األمهية وينبغي أن تكون على قدم املساواة. املنظمة
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وينـبغي وضـع ترتيبات بني الشعب يكون مبوجبها اخلرباء من خمتلف التخصصات              -٨٢
مثل االستجابة  (جلة للبلدان النامية    الرئيسية على استعداد االستجابة فوراً لالحتياجات العا      

االستجابة "أو آلية " مكافحة احلرائق"عرب قدرة من طراز ) لألزمات املالية وظاهر املد البحري
 .قادرة على التصرف يف الوقت املناسب، من حيث حتليل السياسات والتعاون التقين" السريعة

معين بالسياسات االستراتيجية   وقد ينظر األونكتاد يف إنشاء فريق استشاري خمصص          -٨٣
 حلكومة جديدة بشأن قضايا التجارة      األساسية يستطيع، على سبيل املثال، أن يقدم عروضاً       

وأقل البلدان  ) الصغرية(واالستثمار والتكنولوجيا فور وقوع تغيري حكومي يف البلدان النامية          
تراتيجياهتا الوطنية للتنمية   منـواً، ويف األوقـات اليت تعيد فيها البلدان صياغة سياساهتا واس           

وقـد يقـوم هذا الفريق أيضاً بإطالع برملانات البلدان النامية على القضايا             . االقتصـادية 
 .االستراتيجية يف التجارة واالستثمار

لذا . ولضمان التداؤب بني هذه الدعائم الثالث، من املهم تفادي التجزيء داخل األمانة            -٨٤
تنسيق العمودي واألفقي وضمان التداؤب بني الدعائم الثالث والشعب، ينبغي إنشاء آلية مركزية لل

 .إضافة إىل التعاون مع املنظمات الدولية األخرى داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها

ينبغي لألونكتاد أن حيرص على التداؤب فيما بني أركانه الثالثة من : ٢١التوصية رقم 
وبإمكانه أيضاً أن ينشئ أفرقة     . العمودي واألفقي خالل تعزيز آليته املركزية للتنسيق      

وبإمكانه . متعددة التخصصات لالستجابة بفعالية لالحتياجات الناشئة للبلدان النامية       
أن يقـترح تقـدمي عـروض إىل احلكومات اجلديدة بشأن قضايا التجارة واالستثمار              

 .والتكنولوجيا فور تغيري احلكومة

 



 

 

 مالحظات ختامية
تقرير على كيفية حتسني عمل األونكتاد من حيث الفعالية والكفاية وكيفية           يركز ال  -٨٥

فال التقرير . تعزيز دوره وأثره يف التنمية، يف ضوء خطة عمل بانكوك وتوافق آراء ساو باولو
وإمنا يقدم عدداً من األفكار اليت تعرض املشاكل        . جبامع وال هو مبانع يف القضايا اليت تناوهلا       

بل اهلدف منه تناول القضايا االستراتيجية للمنظمة اليت        . يت يواجهها األونكتاد  والتحديات ال 
إنه تقرير  . جتسد الفكر احلايل بشأن حتديات التنمية والبيئة اجلديدة السائدة يف فضاء العوملة           

 .تطلعي ذو مقترحات عملية

التقرير ضمن وإذا كانت بعض مقترحات . والتقرير موجه إىل األمني العام لألونكتاد  -٨٦
مث هناك مقترحات أخرى . نطـاق تنفيذه، فإن به أخرى تستلزم التشاور مع الدول األعضاء     

سـيكون للدول األعضاء كالم فيها، وقد تستدعي نظر األمني العام لألمم املتحدة فيها يف               
 .املنتديات املالئمة

ائم على مشاركة   ويرى الفريق أن أي جهد لتنشيط األونكتاد حيتاج إىل اتباع هنج ق            -٨٧
مجيع اجلهات ذات املصلحة، على مستوى األمانة، واملستوى احلكومي الدويل وعلى املستوى        

ولعل استعراض منتصف املدة الذي جيريه األونكتاد، وعملية        . األوسع إلصالح األمم املتحدة   
تاد املقبل مبثابة إصالح األمم املتحدة اجلارية يف جمال التنمية، والعملية التحضريية ملؤمتر األونك

 .دفع لتنشيط املنظمة

. ويسـر الفـريق أن يقدم مسامهته يف حتسني دور األونكتاد وتعزيز أثره يف التنمية               -٨٨
وسـيتابع التطورات احلاصلة يف هذا الصدد باهتمام كبري وسيكون سعيداً لتقدمي مسامهات             

 .أخرى يف عمل األونكتاد مستقبالً إن طُلب إليه ذلك

* * * * * 



 

 

 



 

 

  اختصاص فريق الشخصيات البارزة-املرفق األول 
 حتسني دور األونكتاد وتعزيز أثره يف التنمية

األونكتاد منظمة فريدة تتمثل رؤيتها يف دمج البلدان النامية إجيابياً يف االقتصاد العاملي  
 .هبدف القضاء على الفقر

ر أساس والية املنظمة وتعـد خطة عمل بانكوك اليت اعتمدها مؤمتر األونكتاد العاش          
وأُكدت هذه الوالية واستكملت يف مؤمتر األونكتاد احلادي عشر يف          . للقيام مبهمتها اإلمنائية  

وعلى النحو الذي أقرته هذه الوالية، يعد األونكتاد مركز تنسيق . توافـق آراء سـاو باولو    
 املترابطة يف جمال التمويل لألمم املتحدة يعاجل بطريقة متكاملة قضايا التجارة والتنمية والقضايا

 .والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة

توقع من فريق الشخصيات البارزة الذي أنشأه األمني   ويف ضوء هذه الرؤية والوالية ُي
العـام لألونكـتاد أن يسدي املشورة إليه بشأن كيفية حتسني دور األونكتاد وتعزيز أثره يف     

 :يد سيقوم الفريق مبا يليوعلى وجه التحد. التنمية

أي البحث وحتليل   (اقـتراح خـيارات لتحسني الدعائم الثالث لعمل األونكتاد           •
وتعزيز التواصل فيما بينها،    ) السياسـات، وبناء توافق اآلراء، واملساعدة التقنية      

 هبدف جعل املنظمة أكثر دينامية وفعالية وكفاية يف تنفيذ رؤيتها ومهمتها؛

حة لألونكتاد، يف جمال اختصاصه، للقيام بدور الريادة وجلب      حتديـد الفرص املتا    •
 ؛٢٠٠٥التغيري يف متابعة مؤمتر القمة العاملي لعام 

استكشاف السبل والوسائل املتاحة لألونكتاد لتعزيز التعاون وإحداث التداؤب مع  •
 املنظمات الدولية األخرى ولتحسني التواصل مع الشركاء اإلمنائيني اآلخرين، مبا يف

 .ذلك اجملتمع املدين والقطاع اخلاص

ويتكون الفريق من مثانية شخصيات بارزة، ذات دراية بقضايا التنمية ومكانة دولية             
 .يف هذا امليدان

 .والفريق مطالب بتقدمي تقريره إىل األمني العام لألونكتاد 



 

 

 



 

 

  تقدير- ٢املرفق 
املعاونني التالية أمساؤهم   يـود فريق الشخصيات البارزة أن يعرب عن تقديره لكبار            

السيد خوسيه إيستانيسلو دو أمارال     : عـلى مـا قدموه من مسامهات فنية يف عمل الفريق          
مستشارة (هيال -؛ السيدة بايفي كريامو)مستشـار أقدم لصاحب السعادة السيد كاردوسو      (

سعادة مستشار أقدم لصاحب ال   (؛ السيد جياهنوا ليو     )أقدم لصاحبة السعادة السيدة هالونني    
مستشاران خاصان  (ملوندي  . ؛ السيد عزيز بوناري مليما والسيد برهاين أ       )السـيد لونـغ   

مستشار خاص لصاحبة السعادة السيدة     (؛ السيد يون مورالند     )لصـاحب السـعادة مكابا    
؛ السيد  )مستشار أقدم لصاحب السعادة شيسانو    (؛ السيد دانييل غابرييل تيميب      )برونـتالند 

 ).س ديوان صاحبة السعادة السيدة هالوننيرئي(جارمو فينانني 

) منسق فريق الشخصيات البارزة(زان . ويود الفريق أن يشكر أيضاً السيد جيمس ك 
يف أمانة األونكتاد على مساعدهتما الفنية      ) موظف الشؤون االقتصادية  (والسيد يورغ ويبري    

 .القيمة ودعمها اإلداري لعمل الفريق

 عمله أيضاً من آراء عدد كبري من السفراء واملنسقني          واسـتفاد الفـريق كـثرياً يف       
 .اإلقليميني الذين اجتمعوا يف أثناء عدة اجتماعات غري رمسية يف جنيف

 .بروينسما، نائب األمني العام لألونكتاد. واستفاد الفريق من آراء السيد ديرك ج 

س غايل،  واسـتفاد الفريق أيضاً من ورقة أعدها صاحب السعادة السيد بطرس بطر            
 .األمني العام السابق لألمم املتحدة، بصفته رئيساً جمللس مركز اجلنوب

وتسـىن للفـريق أن ينجز عمله بفضل التربعات املالية السخية من الدامنرك وفنلندا             
 .وهولندا والنرويج والسويد واململكة املتحدة

س فنلندا  ووردت تربعات عينية من معهد فريناندو إنريكي كاردوسو، ومكتب رئي          
 .ومنتدى بواو آلسيا

واستضافت البعثات الدائمة لباكستان والنمسا وهولندا لدى مكتب األمم املتحدة يف  
. جنـيف مشـاورات بني أعضاء الفريق والسفراء املعتمدين يف جنيف واملنسقني اإلقليميني            

ا وموزامبيق  ويسـرت عملَ الفريق البعثات الدائمة لكل من الربازيل وترتانيا والصني وفنلند           
 .والنرويج لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف

 . فكل الشكر واالمتنان على مجيع هذه املسامهات 

*  * * *  * 


