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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة الستون

  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧- ١٦جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

إسهام األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات 
ليت تعقـدها األمـم     الرئيسية ومؤمترات القمة ا   

  املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي

 الـيت   مؤمترات القمة الرئيسية و  نتائج املؤمترات    تنفيذالتقدم احملرز يف        
  ، ومسامهات األونكتاد األمم املتحدةتعقدها

   أمانة األونكتادمنمذكرة     

   تنفيذيموجز    
 من والية الدوحة، ينبغي) ن(١٨رة  باء والفق٥٠/٢٧٠عمالً بقرار اجلمعية العامة   

اليت تعقدها  قمة  ال ومؤمترات    الرئيسية ؤمتراتاملنتائج  يسهم األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة      أن  
حتقيـق  ويف  ،  جماالتا من   م االقتصادي واالجتماعي وما يتصل هب     اجملالنياألمم املتحدة يف    

وتقدم هذه الوثيقة   .  اإلمنائية لأللفية  األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف       
  .وإسهام األونكتاد فيهاذات الصلة استعراضاً موجزاً للتقدم احملرز يف اجملاالت املواضيعية 
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  مقدمة    
 باء، احلاجة إىل االنتفاع إىل أقصى حد        ٥٧/٢٧٠أكدت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١

 استعراض تنفيذ االلتزامات اليت جرى التعهد هبا        ممكن من آليات األمم املتحدة القائمة بغرض      
ويف هذا الـصدد،    ). ٢٧الفقرة  (يف إطار منظومة األمم املتحدة يف اجملاالت الرئيسية للتنمية          

جملس التجارة والتنمية إىل أن ُيسهم، يف حدود واليته،        )) "أ(٢٧الفقرة  (دعت اجلمعية العامة    
مترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة واستعراض التقدم       يف تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤ     

  . "احملرز يف تنفيذها، يف إطار بنود جدول أعماله ذات الصلة
يف دورته الثالثة عشرة الـيت      ) األونكتاد(واتفق مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         -٢

 األونكتـاد مبـا     ينبغي أن يـضطلع   "، على أنه    ٢٠١٢أبريل  /عقدت يف الدوحة، يف نيسان    
أن ينفذ النتائج ذات الصلة املنبثقة عن املؤمترات ومؤمترات القمة العامليـة بـشأن              ...  :يلي

  )).ن(١٨والية الدوحة، الفقرة " (التنمية وأن يتابع تلك النتائج، حبسب االقتضاء
ـ              -٣ ائج وتتضمن هذه املذكرة استعراضاً أجرته أمانة األونكتاد للتقدم احملرز يف تنفيذ نت

ا األمم املتحدة وإسـهام األونكتـاد يف هـذا          هتعقدت الرئيسية ومؤمترات القمة اليت      املؤمترا
  . الصدد

  التجارة الدولية  -أوالً  
لمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت       الوثائق اخلتامية ل  يف  ،  مثة اعتراف صريح    -٤

والتنميـة  االقتـصادي   النمـو     بأمهية دور التجارة الدولية يف تعزيـز       ،عقدهتا األمم املتحدة  
،  املرتبطة به  منائية لأللفية اإلهداف  واألإعالن األلفية   ذلك  شمل  يو. والتخفيف من حدة الفقر   

  .ووالية الدوحة الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف دورته الثالثة عشرة

  التقدم احملرز  -ألف  
 يف املائة نتيجة ٢,٧معدله  ليبلغلتجارة العاملية يف منو ااً حاداً   تراجع ٢٠١٢شهد عام     -٥

. تباطؤ الطلب على الواردات يف االقتصادات املتقدمة النمو والعديد من البلدان النامية الكربى        
وبلغ حجم جتـارة  . إليرادات بعض البلدان النامية اً  هاماً  وأضحت صادرات اخلدمات مصدر   

والر من دوالرات الواليـات املتحـدة، مبـا          تريليون د  ٤,٤اخلدمات على الصعيد العاملي     
وزادت حصة البلدان النامية من صادرات اخلدمات       .  يف املائة من الصادرات العاملية     ٢٠ ميثل

  .٢٠١٢ يف املائة عام ٣١ إىل ٢٠٠٠ يف املائة عام ٢٣على الصعيد العاملي من 
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  مسامهة األونكتاد  -باء  
يدة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا       يسهم األونكتاد يف تعزيز املشاركة املف       -٦

ويف هذا السياق، اضطلع األونكتـاد باألنـشطة        . مبرحلة انتقالية يف النظام التجاري الدويل     
  .الرئيسية التالية خالل الفترة املشمولة بالتقرير

لتنمية يف جمال بناء توافق اآلراء، ناقشت الدورة التاسعة واخلمسون جمللس التجارة وا             -٧
وأجـرت  . تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور التنمية       ) ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول(

لنتائج السياسات  اً  تقييم) ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين (الدورة الرابعة للجنة التجارة والتنمية      
ـ   الناشئة   ية عن الدورات السنوية الجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات بشأن الـسلع األساس

النقل وتيسري التجارة؛   و؛  )البعد التنظيمي واملؤسسي  (مات والتنمية والتجارة    دوالتنمية؛ واخل 
كما ناقشت اللجنـة    ). التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي      (التعاون الدويل   و

  .ستهااملسائل اليت تناوهلا فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقانون املنافسة وسيااً أيض
فاعلة بارزة  اً  أطراف) ٢٠١٣مايو  /بيجني، أيار (ومجع املنتدى العاملي الثاين للخدمات        -٨

يف قطاع اخلدمات، من احلكومات واملنظمات الدولية وأوساط األعمال التجارية والوسـط            
تعزيز النمو يف جتارة اخلدمات    لالشراكات  من أجل تقاسم أفضل املمارسات وبناء        ،األكادميي

خلـدمات  املعين بآفاق قطاع ا   لس  اجملوشهد املنتدى بدء أعمال     . وض بالتنمية املستدامة  والنه
  .اًطويل األجل لتحسني إحصاءات اخلدمات يف أقل البلدان منواً واقترح مشروعالعاملية 

، بطرق منها بدء أعمال املنرب      ٢٠+يف متابعة نتائج مؤمتر ريو    اً  وساهم األونكتاد أيض    -٩
مساعدة البلدان األفريقية على تطوير إمكاناهتا      من أجل    جمال الطاقة األحيائية     األفريقي لتنمية 

يف اجلهود املبذولة على نطاق األمم املتحدة       اً  ويساهم األونكتاد أيض  . يف جمال الطاقة األحيائية   
وقـدم  . ، مبا يشمل أهداف التنميـة املـستدامة       ٢٠١٥من أجل وضع خطة التنمية ملا بعد        

 م إلنشاء منتدى األمم املتحدة املعين مبعايري االستدامة، الذي سيشكل حمفـالً           األونكتاد الدع 
  .االستدامة/لتوفري املعلومات عن املعايري الناشئة عن األسواق اآلخذة يف التوسع يف جمال البيئة

ويف جمال املساعدة التقنية وبناء القدرات، قدم األونكتـاد الـدعم للمفاوضـات               -١٠
ة فيما بني البلدان النامية، بطرق من بينها التعليـق علـى مـشاريع بنـود                التجارية اإلقليمي 

التفاوض، والتأكيد على آثار االتفاقات على التنمية، وتقدمي املساعدة للدول األعضاء بشأن            
وشارك األونكتاد يف االجتماع السادس عشر      . نظم اخلدمات الوطنية واآلثار اإلقليمية احملتملة     

 /تـشرين األول  (جارية جملموعة دول أفريقيا والكارييب واحملـيط اهلـادئ          للجنة الوزارية الت  
وواصل دعمه لصناع السياسات يف اجملموعة بإلقاء الضوء على آثار اتفاقات           ) ٢٠١٢ أكتوبر

وضع وتنفيذ الـسياسات علـى      يف  الشراكة االقتصادية على التنمية، وتعزيز قدرات البلدان        
 قدم األونكتاد املساعدة للدول العربية والوكاالت التابعـة         كما. الصعيدين الوطين واإلقليمي  

وقدم مسامهات  . هلا يف جمال النهوض بالتجارة والتكامل االقتصادي فيما بني البلدان العربية          
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 اتفاقات التجارة التفضيلية والتكامل بشأنيف وثيقة املعلومات األساسية الجتماع فريق اخلرباء 
التابعة لألمم   الذي نظمته اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا         اإلقليمي يف العامل العريب   

  ).٢٠١٢ديسمرب /يف كانون األول(املتحدة 
ومت تقدمي خدمات استشارية وإجراء بعثات ميدانية وأنشطة لبناء القدرات يف جمال               -١١

جزر القمـر   و،  )٢٠١٢يونيه  /حزيران(االنضمام ملنظمة التجارة العاملية، وذلك ألفغانستان       
، )٢٠١٢يوليـه   /متـوز (، وأذربيجان   )٢٠١٢يوليه  /متوز(وسيشيل  ،  )٢٠١٢يوليه  /متوز(

 /تـشرين األول (، وأوزبكـستان   )٢٠١٢سبتمرب  /أيلول(ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية     
كما قُـدمت خـدمات     ). ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول (، وكازاخستان   )٢٠١٢أكتوبر  

لى الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي، مبا يف ذلك جمموعـة أقـل           استشارية جملموعات بلدان ع   
  .البلدان منواً

أعمال دعـم وتـدريب وخـدمات       اً  وفيما يتعلق باخلدمات، قدم األونكتاد أيض       -١٢
لصناع السياسات واملفاوضني يف البلدان النامية، مبا فيهـا أقـل           اً  استشارية مصممة خصيص  

 واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، والـسوق املـشتركة         البلدان منواً، واجملموعة األفريقية،   
وقد اكتملت عمليات اسـتعراض الـسياسات املتعلقـة         . لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي   
وساهم . ليسوتو ونيكاراغوا ورواندا و   بريو قيد العمل يف  هي  باخلدمات ألوغندا، وبدأت أو     

مـن خـالل    اً  وذلك أساس والتنمية للهجرة،   األونكتاد يف املناقشات املعنية جبوانب التجارة       
  ).٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين(املنتدى العاملي املعين باهلجرة والتنمية 

وواصلت مبادرة األونكتاد للتجارة البيولوجية دعم هتيئة بيئة سياساتية مواتية لتعزيز             -١٣
وال سـيما يف    مشاركة القطاع اخلاص يف االستخدام املستدام للتنوع البيولوجي وحفظـه،           

وشرع األونكتاد واتفاقية التجـارة     . كولومبيا و بوروندي وفييت نام  وإكوادور وإندونيسيا   
القتـراح   الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض يف إجراء دراسة نطاق          

تحدة املعنية  ويف إطار جمموعة األمم امل    . خيارات ألنظمة إمكانية اقتفاء األثر جللود الزواحف      
بالتجارة والقدرات اإلنتاجية، يعمل األونكتاد على تنفيذ مشروع مدته ثالث سنوات عـن             

النهوض بالسياحة املستدامة واإلنتاج النظيف وقدرات التصدير يف مجهورية الو الدميقراطية           "
  ".الشعبية
بداعية أبوابه  افتتح مركز اسطنبول لالقتصاد اخلالق والصناعات الثقافية واملدن اإل        و  -١٤

كما قدم األونكتاد الـدعم  . ، حيث يشكل األونكتاد أحد شركائه الرئيسيني  ٢٠١٢يف عام   
 ومـؤمتر الـصني     ٢٠١٢ملؤمتر القمة العاملي الثامن املعين باإلنترنت والوسائط املتعددة لعام          

  ).٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين(الدويل األول لالقتصاد اخلالق 
لتحليل، اضطلع األونكتاد بأعمال تتعلق بالتدابري غري اجلمركية        ويف جمال البحث وا     -١٥

تطور التدابري غـري    : ومشلت املنشورات الصادرة يف هذا اجملال     . وأثرها على التجارة والتنمية   
 Evolution of NTMs: emerging cases from (حاالت ناشئة من بلدان نامية خمتارة: اجلمركية
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selected developing countries(عـن التـدابري غـري    اً حتليل أويل للبيانات اجملمعة حديث؛ و
كمـا عـرض   . )A preliminary analysis on newly collected data on NTMs (اجلمركيـة 

لتلك التدابري ميكن تكييفه حسب واقع التجارة الدولية واحتياجات         اً  جديداً  األونكتاد تصنيف 
  .مجع البيانات

يف التحليل الذي أعده فريق األمم املتحـدة املـشترك بـني            كما ساهم األونكتاد      -١٦
الوكاالت واخلرباء املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، ويف إعداد تقرير األمم املتحـدة        

، والتقرير السنوي   ٢٠١٢األهداف اإلمنائية لأللفية لعام     املشترك بني الوكاالت عن     السنوي  
كما قـدم األونكتـاد     . ات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية     لفرقة العمل املعنية برصد الثغر    

مسامهات فكرية عن كيفية تفاعل التجارة مع العمالة من خالل مشاركته يف املبادرة التعاونية            
  .التجارة والعمالةن الدولية بشأ

استعراض النقـل    من   ٢٠١٢وفيما يتعلق بتيسري النقل والتجارة، أوردت طبعة عام           -١٧
لتجـارة  ن التطورات يف األنشطة العاملية      معلومات ع اً  الذي يصدره األونكتاد سنوي    البحري

وساهم األونكتاد كذلك يف تقارير األمم املتحدة املتعلقـة بالنقـل           . البضائع والنقل البحري  
، وقـرار اجلمعيـة     "تقرير األمني العام  : احمليطات وقانون البحار  "ولوجستيات التجارة، مثل    

حنو التنمية املستدامة للبحر الكارييب لـصاحل األجيـال احلاليـة           " املعنون   ٦٥/١٥٥العامة  
املسؤولية والتعويض عن التلّوث النفطي الناجم عن       "وُنشر تقرير لألونكتاد بعنوان     ". واملقبلة
حملة عامة عن اإلطار القانوين الدويل املتعلق بأضرار التلّوث النفطـي النـاجم عـن               : السفن

، وذلك ملساعدة البلدان النامية الساحلية علـى        )UNCTAD/DTL/TLB/2011/4" (الناقالت
وباإلضافة إىل ذلك، تضمنت أعداد     . مواجهة التحديات البيئية املرتبطة بالنقل البحري الدويل      

من نشرة النقل الفصلية لألونكتاد مقاالت عن طائفة من قضايا النقـل وتيـسري التجـارة                
  .مناسبات ذات صلةو

ونكتاد تعاونه مع جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا فيمـا يتعلـق            وواصل األ   -١٨
بالعمل الذي يضطلع به فريق اخلرباء التابع للجنة واملعين بآثار تغري املناخ وتكييف شـبكات               

  .النقل الدويل
وبناء على ما يضطلع به األونكتاد من أنشطة يف جمايل البحوث وبناء توافق اآلراء،                 -١٩

جدول األعمـال االقتـصادي     على  قضايا رئيسية    ":اع السياسات دورات بعنوان   ُتنظم لصن 
 من صناع السياسات من أفريقيـا،  ٧٦، تلقى التدريب    ٢٠١٢سبتمرب  /ومنذ أيلول ". الدويل

  . واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وغريب آسيا



TD/B/60/9 

GE.13-51023 6 

  اسيةالسلع األس  -ثانياً  
احلاجة إىل معاجلة تأثري األسعار الضعيفة      " على   ٢٠٠٥شدد مؤمتر القمة العاملي لعام        -٢٠

واملتذبذبة للسلع األساسية ودعم جهود البلدان اليت تعتمد على السلع األساسية إلعادة هيكلة            
معيـة   من قرار اجل   ٣٣الفقرة  " (وتنويع وتقوية القدرة التنافسية لقطاعات السلع األساسية هبا       

حاجـة  "ويف الوقت نفسه، يرد يف توافق آراء مونتريي أن مثة           ). A/RES/60/1،  ٦٠/١العامة  
إىل املعونة املتعددة األطراف أيضاً لتخفيف حدة النتائج املترتبة على هبوط إيرادات التصدير              

). ٣٧ الفقـرة " (للبلدان اليت ال تزال تعتمد اعتماداً كبرياً على صادراهتا من السلع األساسية           
، تأكيد أمهية بلوغ احلد األقصى للمسامهة اليت        ٦١/١٩٠وكررت اجلمعية العامة يف قرارها      

  .يقدمها قطاع السلع األساسية يف حتقيق النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة
للتخفيف من أثر التقلب الشديد يف      "ودعا اتفاق أكرا إىل اختاذ إجراءات سياساتية          -٢١

يف الدخل، وخباصة أسعار السلع األساسية الزراعية والدخل الذي تـدره، علـى             األسعار و 
وأكدت واليـة   ). ٧٨الفقرة  (البلدان املعتمدة على السلع األساسية، وعلى املزارعني الفقراء         

الدوحة احلاجة إىل تأمني احلصول على ما يكفي من الغذاء والطاقة، مبـا يف ذلـك الطاقـة     
نويع بالتحول من إنتاج السلع األساسية األولية إىل إنتاج مـصنوعات           املتجددة، فضالً عن الت   

وخدمات أكثر استخداماً للمهارات والتكنولوجيا حبيث ميكن إدماج البلدان النامية تـدرجيياً          
  ).٦١ و١٧ و٤الفقرات (يف سالسل اإلمداد العاملية 

 إىل تـشجيع    ٢٠٠٩ ودعا مؤمتر القمة العاملي حول األمن الغذائي املعقود يف عـام            -٢٢
االستثمارات اجلديدة من أجل زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية على حنو مستدام، واحلد من             

وأكـد  . الفقر، والعمل على حتقيق األمن الغذائي ومتتع اجلميع بفرص احلصول على األغذية           
غذائي والنـهوض   جمددا أمهية تعزيز األمن ال٢٠١٢ لعام مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة   

بالزراعة املستدامة، وأقر بأمهية زيادة نصيب الطاقة املتجددة والتكنولوجيات األنظف والفعالة         
  .من حيث الطاقة يف التنمية املستدامة

  التقدم احملرز  -ألف  
ـ   . ٢٠١٢ظلت أسعار السلع األساسية متقلبة يف عام        -٢٣ اً وشـهدت الـسوق ارتفاع

يف اً  واخنفاض،  ، وزيادة يف أسعار النفط    ٢٠١٢ذائية يف صيف عام     يف أسعار املواد الغ   اً  مفاجئ
، شهدت أسـعار الـسلع      ٢٠١٣ويف األشهر األربعة األوىل لعام      . أسعار الفلزات البخسة  
  .رغم بقائها على مستوى مرتفع من ناحية املقارنة التارخييةاً نزولياً األساسية األولية ضغط

لتخفيف من تقلب أسعار السلع األساسية حتـسني        لاملمكن اتباعها   نهج  ومن بني ال    -٢٤
، أطلقت جمموعة العشرين مبادرة     ٢٠١١سبتمرب  /ويف أيلول . الشفافية يف أسواق تلك السلع    

وبناء على طلب اجملموعة، جيري إنـشاء قاعـدة   . نظام املعلومات املتعلقة باألسواق الزراعية    
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اليت جلمع البيانات   شتركة بني املنظمات    بيانات عاملية عن الغاز الطبيعي من خالل املبادرة امل        
ورغم هذه اجلهود، يلزم بذل املزيد من العمل الدويل         . على جتميع بيانات النفط   اً  تعمل حالي 

املنسق للنهوض بأداء أسواق مشتقات السلع األساسية، بطرق من بينها حتسني التنظيم علـى        
  .سبيل املثال ال احلصر

  مسامهة األونكتاد  -باء  
تنظـيم  فذ األونكتاد طائفة واسعة من األنشطة من بينـها حتليـل الـسياسات و      ني  -٢٥

 التحـديات   ةاملساعدة التقنية، وذلك من أجل مواجه     تقدمي  االجتماعات احلكومية الدولية و   
  .التجارية واإلمنائية الرئيسية يف قطاع السلع األساسية

ات بشأن السلع األساسـية     وناقشت الدورة اخلامسة الجتماع اخلرباء املتعدد السنو        -٢٦
والتنمية لألونكتاد التطورات اجلديدة على صعيد اقتصاد السلع األساسية العاملي واخليـارات            

. قائمني على الـسلع األساسـية    الستدامة  املتنمية  الشامل و النمو  الالسياساتية املتاحة لتحقيق    
الل إعادة تطوير قطاع    تعزيز األمن الغذائي من خ    ) أ: (وتضمنت التوصيات الرئيسية ما يلي    

األغذية األساسية التقليدية وتكوين احتياطيات من املواد الغذائية وزيادة التجارة اإلقليميـة؛            
لتشجيع تنمية قطاع   من السياسات التجارية    حشد التمويل اخلاص وإنشاء إطار مالئم       ) ب(

  .الطاقة املتجددة
اسة املسائل املرتبطة بتطوير قطـاعي      للسلع األساسية بدر  الرابع  وقام املنتدى العاملي      -٢٧

وشدد على أمهية اخلدمات اإلرشادية وإمكانية احلصول علـى املعلومـات           . الزراعة والطاقة 
من األدوات السوقية والـدعم     اً  التكنولوجيا يف جمال التحول الزراعي، واقترح مزجي      العلوم و و

ـ    . احلكومي ملواجهة تقلب أسعار السلع األساسية      ادة احملتـوى احمللـي يف      كما دعا إىل زي
  .الصناعات االستخراجية

واستضاف األونكتاد املنتدى احلكومي الدويل املعين بالتعدين واملعـادن والفلـزات             -٢٨
للمناقشات بـشأن اإلدارة    اً  عاملي   الذي ال يزال يشكل حمفالً     ٢٠١٣ لعام   والتنمية املستدامة 

ألونكتاد اخلامس عشر املعقـود يف مـايل   وشهد مؤمتر ا. والتنمية املستدامتني لقطاع التعدين   
حضور أكثر  الذي عقد يف برازافيل     بشأن النفط والغاز واملناجم والتجارة والتمويل يف أفريقيا         

 مشارك، وركز على إمكانية احلصول على الطاقة وتوليد القيمة واالحتفاظ هبا يف             ٥٠٠من  
  .االقتصادات الوطنية

ــاول   -٢٩ ــية ووتنـ ــسلع األساسـ ــر الـ ــام تقريـ ــة لعـ  ٢٠١٢التنميـ
)Commodities and Development Report 2012 (    املشاكل املـستدمية   الصادر عن األونكتاد

وأوصى بـأن تقـوم     . والتحديات اجلديدة واملنظورات املتطورة يف اقتصاد السلع األساسية       
وجـين   إمكانات التجارة اإلقليمية     باستكشافالبلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية       
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املكاسب من إيرادات ارتفاع أسعار السلع األساسية لتيسري التحوالت االقتصادية األوسـع            
ــ ــاد .اًنطاق ــشور األونكت ــز من ــصلي  ورك ــية "الف ــسلع األساس ــن ال ــة ع  "حمل

)Commodities at a Glance (    عن ذلك، واصـل      وفضالً. على قضايا الطاقة واألمن الغذائي
  .عن التطورات يف سوق ركاز احلديداألونكتاد توفري معلومات شاملة 

نظام املعلومات التجارية عن    "ويف جمال املساعدة التقنية، مت حتديث برنامج األونكتاد           -٣٠
مع التركيز بوجه خاص على السلع األساسية       ) UNCTAD INFOCOMM" (السلع األساسية 

جتارة السلع  ات عن   املعلومالزراعية، والنظام املذكور هو صفحة مدخل على اإلنترنت ُتعىن ب         
ـ        .  وأسواقها األساسية للـسياسة  اً  وبناء على طلب من املكسيك، أجرى األونكتاد استعراض

  . الزراعية للبلد

  االستثمار وتنمية املشاريع  -ثالثاً  
الدور احليوي الذي تؤديه تدفقات رؤوس األمـوال        على  يؤكد توافق آراء مونتريي       -٣١

. ار األجنيب املباشر، يف اجلهود اإلمنائية الوطنية والدوليـة        الدولية اخلاصة، وال سيما االستثم    
وتشري خطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ إىل دور االستثمار األجنيب املباشر يف حتقيق التنمية     

 من جديد عزم قادة العـامل  ٢٠٠٥وتؤكد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام   . املستدامة
ستثمار املباشر، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب، يف البلـدان الناميـة            على تشجيع زيادة اال   "

والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، لدعم أنشطتها اإلمنائية وتعزيز الفوائد اليت ميكن أن          
، كما تتعهد يف الوقت نفسه بالتزامات يف جماالت     )٢٥الفقرة  " (جتنيها من تلك االستثمارات   

والسعي لتحقيـق   )) ه(٢٣الفقرة  (لعامة املتصلة بذلك مثل تنمية القطاع اخلاص        السياسات ا 
، ))أ(٢٤الفقـرة  (اإلدارة الرشيدة للنهوض بتنمية املؤسسات الصغرية واملتوسـطة احلجـم         

، شدد إعالن الدوحـة     ٢٠٠٨ويف عام   )). ج(٢٤الفقرة  ( الشركات ومساءلتها    ومسؤولية
عنصراً حيوياً مكّمالً للجهود    "ثمار األجنيب املباشر بصفته     بشأن متويل التنمية على دور االست     

ويف اآلونة األخرية، أكد إعالن اسطنبول الصادر عن     ). ٢٣الفقرة  " (اإلمنائية الوطنية والدولية  
حركية القطـاع   " أن   ٢٠١١مايو  / األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً يف أيار         مترمؤ

ات الصغرية واملتوسطة احلجم، وحسن سري أعمالـه واضـطالعه          اخلاص، وال سيما املؤسس   
باملسؤولية االجتماعية، وإجياد إطار قانوين مناسب، تعد أموراً حامسة لتشجيع األعمال احلرة            

ويف العام األخـري، دعـا   )). ب(٨الفقرة ("  واملنافسة واالبتكار وتنويع االقتصاد  ارواالستثم
هتيئة بيئة مؤاتية على الصعيدين الـوطين والـدويل         "ستدامة إىل   مؤمتر األمم املتحدة للتنمية امل    

نقل التكنولوجيا، على ... ومواصلة التعاون على الصعيد الدويل وتوطيده، وخباصة يف ميادين 
" ومباشرة األعمال احلرة وبنـاء القـدرات والـشفافية واملـساءلة          ... النحو املتفق عليه،    

  ).١٩ الفقرة(
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  التقدم احملرز  -ألف  
 ٢٠١٢اخنفض مستوى االستثمار األجنيب املباشر على الـصعيد العـاملي يف عـام                -٣٢
أطول من املتوقع،   اً  وسيستغرق االنتعاش وقت  .  تريليون دوالر  ١,٣٥ يف املائة ليبلغ     ١٨ بنسبة

. الـسياسات وذلك يف الغالب بسبب هشاشة االقتصاد العاملي وحالة عدم اليقني على صعيد    
 ٥عدة مناطق هذا االجتاه وال سيما أفريقيا اليت سجلت زيادة بنـسبة      ومع ذلك فقد قاومت     

 بليون دوالر، وأمريكـا  ٥٠بلغ تيف املائة يف التدفقات الداخلة من االستثمار األجنيب املباشر ل      
 االسـتثمار كما يتزايد مستوى    .  يف املائة  ١٢اجلنوبية اليت زادت فيها تلك التدفقات بنسبة        

 حيث بلغت التدفقات الداخلة إىل أقل البلدان :اًالقتصادات الضعيفة هيكلياألجنيب املباشر يف ا
 وشهدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان الناميـة          .اًجديداً  منواً مستوى مرتفع  

 إىل الدول   لتدفقاتغري الساحلية زيادة متواضعة، فيما استمر للعام الثاين على التوايل انتعاش ا           
  .صغرية النامية بفضل االستثمارات يف البلدان الغنية باملوارد الطبيعيةاجلزرية ال

من مستواه  اً   قريب ٢٠١٣ويتوقع األونكتاد أن يظل االستثمار األجنيب املباشر يف عام            -٣٣
وباستعادة املستثمرين ثقتـهم يف     .  تريليون دوالر  ١,٤٥ ويف حدود أقصاها     ٢٠١٢يف عام   

، ٢٠١٤ تريليون دوالر يف عـام       ١,٦مستوى  ن تبلغ التدفقات    املدى املتوسط، من املتوقع أ    
  .٢٠١٥ عام  تريليون دوالر يف١,٨و

 من االسـتثمار    ٢٠١٢وألول مرة على اإلطالق، نالت االقتصادات النامية يف عام            -٣٤
 يف املائـة مـن      ٥٢األجنيب املباشر أكثر مما نالته البلدان املتقدمة النمو، حيث شكل نصيبها            

اً وكانت االقتصادات الناميـة أيـض     .  على الصعيد العاملي   ستثمار األجنيب املباشر  تدفقات اال 
اً  مما يشكل استمرار   اً، عاملي  األجنيب املباشر اخلارجة   الستثمارملا يقارب ثلث تدفقات ا    اً  مصدر
  .يف االجتاه التصاعدياً مطرد
ال تزال معظـم    ف. سياسات االستثمار الوطنية  وضع  يف  اً  أيضومثة اجتاهات جديدة      -٣٥

احلكومات حترص على اجتذاب االستثمار األجنيب وتيسريه باعتبار ذلك وسيلة لبناء القدرات          
ويف الوقت نفسه، تسعى العديد من البلدان إىل تعزيز البيئة         . اإلنتاجية وحتقيق التنمية املستدامة   

ة يف القطاعـات     لالستثمار األجنيب، وحتقيق استفادة أكرب من السياسات الـصناعي         ميةالتنظي
 والتملـك عـرب     الدمجاالستراتيجية، وتشديد إجراءات التحقق والرقابة، ومراقبة عمليات        

فقـد  : وعلى الصعيد الدويل، متر عملية صناعة السياسات مبرحلة انتقالية        . احلدود عن كثب  
  تفضل اتباع هنج إقليمي على اتباع هنج ثنائي يف وضع قواعد اتفاقات            يومأصبحت البلدان ال  

  .االستثمار الدولية، وباتت تأخذ يف حسباهنا بشكل متزايد عناصر التنمية املستدامة
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  مسامهة األونكتاد  -باء  
إن جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية باألونكتاد هي اهليئة احلكومية الدولية الوحيدة             -٣٦

ـ            ا يف ذلـك تنميـة      يف األمم املتحدة اليت تتناول مسألة االستثمار واملسائل ذات الصلة، مب
ونـاقش االجتمـاع    . وشهد العام املاضي انعقاد الدورتني الرابعة واخلامسة للجنة       . املشاريع

إطار سياسات االستثمار مـن أجـل       ) ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠-٢٦( للجنة   ابعالر
 يف وضـع وتنفيـذ      اتحتقيق التنمية املستدامة اخلاص باألونكتاد، الذي يدعم صناع السياس        

 / نيسان ٢٩(وشدد االجتماع اخلامس للجنة     . سات استثمارية مراعية لالعتبارات اإلمنائية    سيا
على تعزيز تنظيم املشاريع ألغراض بناء القـدرات اإلنتاجيـة   ) ٢٠١٣مايو  / أيار ٣ -أبريل  

وأمهية السياسات يف دعم تنظيم املشاريع وتنمية القطاع اخلاص يف البلدان النامية والبلـدان              
ويف اجلزء الرفيع املستوى، عرضـت األمانـة الـدروس          .  اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية   اليت متر 

 تنظيم املشاريع اخلاص باألونكتاد، الذي يشكل جمموعـة         ساتاملستفادة من تنفيذ إطار سيا    
  .أدوات لصناع السياسات من أجل صياغة ورصد وتقييم السياسات الوطنية لتنظيم املشاريع

. عمله بشأن حتليل أثر االستثمار األجنيب املباشر علـى التنميـة          وواصل األونكتاد     -٣٧
هلذا العام على سالسل القيمة العاملية والعالقة بـني التجـارة           تقرير االستثمار العاملي    ويركز  

 يةويقترح التقرير خيارات سياساتية للبلدان الساعية إىل االندماج يف أنشطة إنتاج  . واالستثمار
ر سالسل القيمة العاملية للشركات العاملة على الصعيد العاملي، وكيفية ذات قيمة أعلى يف إطا  

ويقوم التقريـر   . ضمان أن يسهم االندماج يف شبكات اإلنتاج الدولية يف تنميتها املستدامة          
 يةويتتبع االجتاهات العامل كذلك بعرض ودراسة أحدث البيانات عن االستثمار األجنيب املباشر      

وباإلضافة إىل ذلك، واصـل   . للشركات عرب الوطنية  الدويل  دان اإلنتاج   يف هذا اجملال ويف مي    
 مرصـد اجتاهـات االسـتثمار العـاملي       األونكتاد إصدار منـشوره الفـصلي املعنـون         

)Global Investment Trends Monitor (  ـ       مدار  على اً العام، وهو املنشور الذي يقـدم تقييم
ية لالستثمار األجنيب املباشر، وكذلك املنشور       لالجتاهات واآلفاق العامل   يتحسن التوق اً  دوري

الذي يقدم معلومات عـن  ) Investment Policy Monitor (مرصد سياسات االستثماراملعنون 
كما واصل البحث يف جمـال االسـتثمار الزراعـي          . سياسات االستثمار الوطنية والدولية   

واخلدمات االستـشارية،    بناء القدرات  ريعمشاما هو قائم من     املسؤول، الذي شكل أساس     
  ).١١٥الفقرة (على النحو الذي أقره مؤمتر قمة ريو املعين باألرض العام املاضي 

وشدد توافق آراء مونتريي على ضرورة قيام البلدان بتهيئة مناخ اسـتثمار يتـسم                -٣٨
ل بالشفافية واالستقرار وإمكانية التنبؤ من أجل جذب وتعزيز التدفقات الداخلة من رأس املا            

ويف هذا السياق، مثة أمهية خاصة لربنامج عمل األونكتاد املتعلق بنظـام معلومـات              . املنتج
االستثمار العاملي ولقيامه بتعزيز القدرات واملؤسسات احمللية من خالل اتفاق تيسري االستثمار            

مبـا يف   ومن خالل أنشطته املتعلقة بتيسري االستثمار،       . وبرنامج اللوائح التنظيمية اإللكترونية   
ذلك التحسينات املدخلة على بيئة األعمال التجارية احمللية، يقدم األونكتاد مسامهة كـربى             
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عـن ذلـك،    وفـضالً . ملناخ االستثمار ولتعزيز االستثمار الدويل ألغراض التنمية املستدامة       
 ة خفيـض ات يف جمال تشجيع االستثمار على االستثمار     ٢٠١٣ركزت اجلهود اليت بذهلا عام      

ساعد البلدان على جذب االستثمار األجنيب املباشر املراعـي للبيئـة           ت ميكن أن    يتون ال الكرب
  .وعلى التكيف مع تغري املناخ

 اليت جيريها األونكتاد وأنـشطة متابعتـها        استعراضات سياسات االستثمار  كما أن     -٣٩
 البلـدان   ُتصمم هبدف حتقيق أقصى قدر ممكن من الفوائد من االستثمار األجنيب املباشـر يف             

املتلقية، وذلك بتحسني اجلوانب التنظيمية واملؤسسية والتشغيلية ألطـر االسـتثمار لـدى             
 ألقل البلدان   ا االستثمار، نصفه  اتلسياساً   استعراض ٣٦وأمت األونكتاد حىت تارخيه     . العمالء

 خدم يف آخر استعراضني إطار سياسـات  واسُت.  فيما جيري العمل يف أربعة بلدان أخرى       اً،منو
االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة اخلاص باألونكتاد كأداة التـشخيص األساسـية             

  . االستثمار املقبلةاتخالل عملية االستعراض، وسيتكرر ذلك يف مجيع استعراضات سياس
وواصل األونكتاد عمله بشأن اتفاقات االستثمار الدولية لتعزيز االستثمار من أجل             -٤٠

 يف عدة منشورات، مبا يف ذلك       ة العامة  السياس توُدعمت البحوث وحتليال  . ةالتنمية املستدام 
قضايا يف اتفاقـات االسـتثمار الدوليـة    : لسلسلتني املنشورتنيلأربعة أجزاء مكملة جديدة   

)IIA issues (       ومذكرات يف قضايا اتفاقات االستثمار الدولية)IIA Issues Notes(  ومشروع ،
قواعد بيانـات   ل و الدولية التابع للربنامج وتعهُّده لتلك االتفاقات     ختطيط اتفاقات االستثمار    

منازعات االستثمار، وكذلك من خالل التقارير املشتركة لألونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية           
كما واصل األونكتاد تقدمي . يف امليدان االقتصادي بشأن تدابري االستثمار يف جمموعة العشرين       

عيدين اإلقليمي والوطين وكذلك املساعدة التقنية املخصـصة مثـل       دورات تدريبية على الص   
ويتفاعـل برنـامج    . اتفاقات االستثمار الدولية  بشأن  األعمال االستشارية ملفاوضات معينة     

وبعد إطالق إطار .  خبري على مستوى العامل١ ٥٠٠اتفاقات االستثمار الدولية مع شبكة من 
بـرامج جديـدة    اً  ية املستدامة، يبدأ األونكتاد حالي    سياسات االستثمار من أجل حتقيق التنم     

للمساعدة التقنية تستند إىل هذه األداة اليت يستخدمها بالفعل يف إسداء املـشورة يف جمـال                
السياسات، مثل اخلدمات االستشارية املقدمة إىل أمانة اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقـي            

  .إلعداد معاهدهتا لالستثمار اإلقليمي
وحيث توافق آراء مونتريي على بذل جهود خاصة يف اجملاالت ذات األولوية مثـل                -٤١

حوكمة الشركات واملعايري احملاسبية، وذلك من أجل النهوض ببيئات االستثمار احمللية وتعزيز            
 املعين باألرض   ٢٠+االستقرار املايل العاملي، على حنو ما أوردته الوثيقة اخلتامية ملؤمتر قمة ريو           

ويف هذا السياق، قامت الدورة التاسعة والعـشرون لفريـق          "). ستقبل الذي نصبو إليه   امل("
 ٢٧٠اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ، اليت حضرها            

 مبناقشة دور الترتيبات التنظيمية واملؤسسية للتنفيذ واإلنفـاذ املتـسقني           اً، بلد ٨٠من  اً  خبري
عن ذلك، اسـتعرض االجتمـاع أداة         وفضالً. ايري الدولية لإلبالغ اخلاصة بالشركات    للمع
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تطوير العمل احملاسيب اليت وضعها األونكتاد للمساعدة يف تعزيز القدرات احمللية، وخلص إىل             
أن اعتمادها يساعد البلدان على تقييم ترتيباهتا واحتياجاهتا التنظيمية واملؤسـسية واملرتبطـة             

كما أن تعزيز   .  البشرية، ويساعد يف هناية املطاف على حتسني مناخ االستثمار فيها          بالقدرات
معايري اإلبالغ واإلفصاح يف الشركات يتلقى الدعم من مبادرة األونكتاد اجلارية لألسـواق             

 املعين بـاألرض يف  ٢٠+وعقدت املبادرة اجتماعها الثالث يف مؤمتر قمة ريو      . املالية املستدامة 
 حيث دعا األمني العام لألونكتاد أسواق املال إىل إعالن التزامهـا بتـشجيع              ،٢٠١٢ عام

  .االستدامة لدى الشركات املدرجة فيها
ويشري توافق آراء مونتريي إىل أن تعزيز قطاع األعمال التجارية املتسم بالديناميـة               -٤٢

ويف . غراض التنميـة  شد املوارد املالية احمللية أل    من أجل ح  وحسن األداء هو أمر بالغ األمهية       
هذا السياق، زادت األمانة من مساعدهتا التقنية يف جمال تنظيم املشاريع وتنميـة املـشاريع               

 مـن   ٣٠٩ ٠٠٠الذي درب ما جمموعـه      ) Empretec(احمللية، بطرق منها برنامج إمربيتيك      
ـ   اً  إضافياً   طلب ٢٠مع وجود   اً   بلد ٣٤يف  اً  منظمي املشاريع ويعمل حالي    شغيله يف  قيد النظر لت

باإلضافة إىل ذلك، زادت األمانة من تعزيزها لربنامج روابط األعمال التجارية           . بلدان جديدة 
التابع لألونكتاد، وهو مبادرة ألصحاب املصلحة املتعددين تعمل على حتويل الـروابط بـني            

قات  إىل عال  - احمللية أو األجنبية   -املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم والشركات الكبرية       
وُنفذ الربنامج حىت اآلن يف تسعة بلدان نامية من بينها ثالثة من أقل البلدان              . جتارية مستدامة 

  .وهناك أربعة طلبات قيد النظر للتشغيل يف بلدان جديدة. منواً

  الديون اخلارجية والتعاون املايل الدويل ألغراض التنمية  -رابعاً  
ة ومؤمترات القمـة الدوليـة، مثـل إعـالن          أبرز عدد من وثائق املؤمترات الرئيسي       -٤٣

وخطة جوهانسربغ التنفيذيـة والوثيقـة      ) ٢٠٠٢(وتوافق آراء مونتريي    ) ٢٠٠٠( األلفية
، أمهية حل مشاكل الديون يف البلدان النامية يف الوقت          )٢٠٠٥(اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي     

ى أمهية القدرة على حتمل     وشددت والية الدوحة كذلك عل    . املناسب وبطريقة شاملة ودائمة   
الدين بوصفها عنصراً أساسياً يقوم عليه النمو، واحلاجة إىل مواصلة العمل التحليلي بـشأن              

على كيفية املعاجلة األكثر فعالية لقضايا الديون وأثرها على تعبئة املوارد، وأمهية إدارة الديون              
  .الناميةحتقيق األهداف اإلمنائية الوطنية يف البلدان يف فعال حنو 
باحلاجة إىل حتقيق زيادات كبرية يف املـساعدة        ) ٢٠٠٢(وسلّم توافق آراء مونتريي       -٤٤

اإلمنائية الرمسية، وختصيصها وتسليمها على حنو فعال، وإجياد مصادر متويل مبتكرة من أجل             
) ٢٠٠٨(وأكد إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية  . حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً     

من جديد الدور األساسي الذي تؤديه املساعدة اإلمنائية الرمسية يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة              
املتفق عليها دولياً، وال سيما األهداف اإلمنائية لأللفية، ودعا إىل وفـاء اجلهـات املاحنـة                

  .بالتزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية
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املتحدة املعين باألزمة املالية واالقتصادية العاملية      الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم     "ودعت    -٤٥
إىل العمل على ضمان قدرة البلدان النامية على حتمل الدين يف           ) ٢٠٠٩ ("وتأثريها يف التنمية  

وأيـد  . األجل الطويل وإمداد البلدان النامية باملوارد اإلمنائية الكافية دون شروط ال مربر هلا            
ث ضرورة وجدوى وضع إطار أكثر تنظيماً للتعاون الـدويل يف           املؤمتر اجلهود الرامية إىل حب    

  .جمال إعادة هيكلة الديون السيادية استناداً إىل األطر واملبادئ القائمة
إىل رصـد حالـة     ) ٢٠١١(ودعا مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً            -٤٦

وأبرز برنامج العمل   . سنة للديون الديون يف تلك البلدان وإىل استكشاف أدوات جديدة وحم        
أمهيـة ممارسـات    ) برنامج عمل اسـطنبول    (٢٠٢٠-٢٠١١لصاحل أقل البلدان منواً للعقد      

  .االقتراض واإلقراض املسؤولة لتحقيق القدرة على حتمل الديون يف األجل الطول

  التقدم احملرز   -ألف  
 يف املائـة علـى مـدى      ١٢,٤تشري التقديرات إىل ارتفاع مستويات الدين حبوايل          -٤٧
 تريليون دوالر يف    ٥,٤، ليبلغ إمجايل الديون اخلارجية للبلدان النامية        ٢٠١٢-٢٠١١ الفترة
ويكون ذلك هو العام الثالث على التوايل الذي يتجاوز فيه منو الديون اخلارجية             . ٢٠١٢ عام

 يف  ٧النمو فيه    يف املائة، عقب ما يقرب من عقد من الزمان كان متوسط             ١٠للبلدان النامية   
 ٢٠١١ تريليون دوالر يف عـام       ١,٢ وزادت حصة الديون القصرية األجل إىل        .اًاملائة تقريب 

، مما يشكل أكثر من ربـع جممـوع      ٢٠١٢ تريليون دوالر يف عام      ١,٤وإىل ما يقدر بنحو     
  .أرصدة الديون

ـ            اً   حتسن ٢٠١٢شهد عام    ،إمجاالًو  -٤٨ غ يف أداء منو أقـل البلـدان منـواً حيـث بل
وأسفر مزيج النمو القـوي     . ٢٠١١ يف املائة عام     ٤,٤ يف املائة مقارنة بنسبة      ٥,١ متوسطه

واإلدارة الرشيدة لالقتصاد الكلى وختفيف عبء الدين عن اخنفاض حاد يف أعبـاء الـديون               
إال أن معـدالت    .  الكربى للعديد من اقتصادات أقل البلدان منواً يف أفريقيا جنوب الصحراء         

يف السنوات األخرية يف العديد من البلدان اليت استفادت من مبادرة           اً  الدين العام شهدت تزايد   
بنن، غانـا،   (الديون  لتخفيف عبء   األطراف  البلدان الفقرية املثقلة بالديون واملبادرة املتعددة       

، ٢٠١٣أبريـل   /ن يف نيسان  ألحدث حتليل للقدرة على حتمل الدي     اً  ووفق). السنغال، مالوي 
، وعـشرة   )مها السودان وميامنـار   (دان من أقل البلدان منواً يف حالة مديونية حرجة          لَهناك بَ 

، بورونـدي ،  أفغانستان(حيتمل بقوة تعرضها حلالة مديونية حرجة       اً  بلدان من أقل البلدان منو    
، كرييباس،  غامبيا،  ييبسان تومي وبرينس  ،   مجهورية الكونغو الدميقراطية، جيبويت    ،جزر القمر 

  ).اليمن، هاييت
نقطة اإلجناز يف إطار    ) جزر القمر وغينيا  (دان  لَ، بلغ بَ  ٢٠١٣مايو  /ويف منتصف أيار    -٤٩

 ٣٥عدد البلدان اليت بلغت نقطة اإلجناز       جمموع  مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، ليصل       
يف هذه املرحلة، ويبقى بلـد      اً  ديون مكتملة تقريب   وتعترب مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بال      .اًبلد
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واحد يف املرحلة االنتقالية بني نقطيت اختاذ القرار واإلجناز، وهو تشاد، وثالثة بلدان مل تبلـغ                
وحىت اآلن، ال يزال موعد نقطة اختـاذ  ). إريتريا والسودان والصومال(نقطة اختاذ القرار بعد  

وتواجه البلدان األربعة الـيت مل تكمـل        . ة اختاذ القرار  القرار غري مؤكد لبلدان ما قبل نقط      
املبادرة بعد حتديات مشتركة تتضمن صون السلم واالستقرار، وحتـسني اإلدارة، وتـوفري             

  .اخلدمات األساسية
باألزمة العاملية، حيث اً  استمرار تأثر املساعدة اإلمنائية الرمسية سلب      ٢٠١٢شهد عام   و  -٥٠

ويشكل ذلـك اسـتمرار     . ٢٠١١ئة بالقيمة احلقيقية مقارنة بعام       يف املا  ٤انكمشت بنسبة   
، مبا  ٢٠١١ يف املائة عام     ٢انكماش املساعدة اإلمنائية الرمسية للعام الثاين، بعد اخنفاض نسبته          

. ١٩٩٧-١٩٩٦ميثل املرة األوىل اليت تنكمش فيها املساعدة لعامني متتاليني منـذ الفتـرة              
ت احلكوميـة للبلـدان     إلمنائية الرمسية إىل التقشف يف امليزانيا     ويعزى االخنفاض يف املساعدة ا    

ومن املرجح  . املرتبطة باألزمة املالية واالقتصادية العاملية    املتزايدة   الضغوط املالية    املاحنة بسبب 
أن تستمر حالة عدم التيقن املرتبطة بآفاق االقتصاد العـاملي يف التـأثري علـى ميزانيـات                 

دوى إجناز األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً       جبتمام السياسات العليا    املساعدات، وستثري اه  
  ). من األهداف اإلمنائية لأللفية٨اهلدف (يف جماالت املعونة والديون والتجارة 

  مسامهة األونكتاد   -باء  
يواصل األونكتاد التصدي للمشاكل والتحديات الناشئة اليت تواجهها البلدان النامية            -٥١

االت الديون ومتويل التنمية، على حنو ما دعت إليه الوثائق اخلتامية للمؤمترات الرئيسية             يف جم 
واألونكتاد مكلف بإعداد التقرير السنوي الـذي       . ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة     

 يقدمه األمني العام لألمم املتحدة إىل اجلمعية العامة بشأن القدرة على حتمل الدين اخلـارجي             
حلالة الدين اخلارجي للبلدان النامية والبلدان اليت متـر           شامالً  الذي يتضمن حتليالً  ووالتنمية،  

اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ومشاكل خدمة الدين اليت متر هبا تلك البلدان، مع التركيز بـصفة               
  .خاصة على أقل البلدان منواً

 لدى اللجنة الثانيـة للجمعيـة       ، قاد األونكتاد تنظيم فعالية خاصة     ٢٠١٢ويف عام     -٥٢
الدروس املستفادة واملقترحـات    :  الديون السيادية وأعمال إعادة اهليكلة     اتأزم"العامة عن   

  .اً بلد١٥٠ مشارك من أكثر من ٣٠٠من اً لقيت جتاوبو، "اخلاصة بآليات تسوية الديون
، ٢٠٠٩ي بدأ عام    ن الذ ْين املسؤولَ ْيمع مشروع اإلقراض واالقتراض السياديَ    اً  ومتاشي  -٥٣

يف مرحلة ثانية تستهدف اً مؤخروبناء على مبادئه التوجيهية اجلاري إعدادها، شرع األونكتاد 
واالهتمام الكـبري   . معاجلة القصور يف آلية إعادة هيكلة الديون السيادية على الصعيد الدويل          

 الثانية للجمعيـة    الفعالية اخلاصة باللجنة  وبعد  الذي أبداه أصحاب املصلحة الرئيسيني خالل       
ومبا أن األونكتـاد    . العامة عن الديون يشري بوضوح إىل ضرورة وجود آلية لتسوية الديون          
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بتشكيل فريق عامل يتألف من     اً  مكلف بدراسة اخليارات املتعلقة بتلك اآللية، فإنه يقوم حالي        
  . خرباء بارزين يف جماالت القانون والتمويل واالقتصاد

اد الدعم للبلدان املدينة يف عملياهتا التحضريية ملفاوضات إعـادة          كما يقدم األونكت    -٥٤
، ٢٠١٢يوليه /ومنذ متوز. جدولة أو إعادة هيكلة الديون الرمسية الثنائية يف إطار نادي باريس          

وباإلضافة إىل ذلك،   . ديوهنا يف إطار نادي باريس    جدولة  أعادت جزر القمر وغينيا وميامنار      
نطباعات واملسامهات يف إعداد تقرير فرقة العمل املعنية برصد الثغرات          تواصل األمانة تقدمي اال   

ويركز .  يف جمال القدرة على حتمل الديون اخلارجية       ، وذلك يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية    
 مـن   ٨ على أثر األزمة العاملية على الوفاء بالغايات املبينة يف إطار اهلدف             ٢٠١٢تقرير عام   

  . الشراكة العاملية من أجل التنميةوهو ة لأللفية، األهداف اإلمنائي
وواصـل برنـامج   . وقد أبرزت األزمة املالية العاملية بشكل أكرب أمهية إدارة الديون          -٥٥

نظام إدارة الديون والتحليل املايل، وهو أحد برامج التعاون التقين لألونكتاد، توسيع نطـاق              
 من أجل مساعدة البلدان النامية يف       ٢٠١٢يف عام   اخلدمات اليت يقدمها يف جمال إدارة الدين        

وقدم نظام إدارة الديون والتحليل املايل حىت تارخيه املساعدة         . تعزيز قدرهتا على إدارة الديون    
معظمها من البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الشرحية       اً   بلد ٦٩التقنية ملكاتب إدارة الدين يف      
  . مؤسسات ١٠٦الدنيا من فئة الدخل املتوسط، و

  اتساق الُنظُم النقدية واملالية والتجارية الدولية  -خامساً  
 شهد األونكتاد الثالث عشر إقرار الدول األعضاء بأن االقتصاد العاملي ال يزال هشاً              -٥٦

هود من أجل تعزيز وحتسني أدائـه هبـدف   اجلبذل مواصلة واتفاق تلك الدول على ضرورة   
ة واالقتصادية، واحلد من الفقر وعدم املساواة، وتوفري فرص         املساعدة يف منع الصدمات املالي    

وتستند والية الدوحة إىل مؤمتر األمـم املتحـدة         . العمل، وتشجيع النمو الشامل واملستدام    
املتعلق باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية، مشرية إىل أن احلد مـن عـدم                

كلي فعالة يضطلعان بدور هام يف منع األزمة والتعايف منـها،           املساواة ووضع سياسة اقتصاد     
ـ واالحتياطيـات امل بطرق من بينها استخدام سياسات العمالة والـدخول،    ـ  وة،الي وافز احل

كما حددت التكامل اإلقليمي والتعاون األقاليمي باعتبارمها من وسـائل دعـم            . الضريبية
لضعف اخلارجية، وتكملة النظـام العـاملي       استراتيجيات التنمية الوطنية، واحلد من أوجه ا      

  . للحوكمة االقتصادية
وأشار املؤمتر إىل حتد رئيسي يتمثل يف احلاجة إىل ضمان أن حيظى االقتصاد احلقيقي                -٥٧

وكرر مـا أورده إعـالن الدوحـة    . بدعم السياسات والتمويل على صعيد االقتصاد الكلي  
على احلاجة إىل تعبئة اً ، مؤكد)٢٠٠٢(مونتريي  بشأن متويل التنمية وتوافق آراء ٢٠٠٨ لعام

ألسـواق املاليـة    اعلى أمهية تنظيم    اً  مجيع مصادر متويل التنمية واستخدامها الفعال، ومشدد      
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 للمساعدة يف تعزيز االسـتقرار املـايل ومنـع األزمـات             على حنو كاف   واإلشراف عليها 
  . وتسويتها

 على ٢٠١١مايو /عين بأقل البلدان منواً يف أياركما شدد مؤمتر األمم املتحدة الرابع امل     -٥٨
ويهـدف  . احلالة اهلشة لالقتصاد العاملي وأثر األزمات املتعددة على االقتصادات الـضعيفة          

وإىل مـساعدة تلـك     اً  برنامج عمل اسطنبول إىل تعزيز املوارد املالية املتاحة ألقل البلدان منو          
ة والقدرة على التخفيف من حـدة األزمـات،        البلدان على وضع استراتيجيات لتقوية املرون     

  .وذلك ضمن أهداف أخرى

  التقدم احملرز   -ألف  
 تواصل حالة التذبذب والغموض يف تعـايف        ٢٠١٣ ومطلع عام    ٢٠١٢شهد عام     -٥٩

فقد عاد النمو يف بعض املناطق النامية ولكن ليس يف معظم البلدان املتقدمة             . االقتصاد العاملي 
ولن يتمكن العامل املتقـدم     . امليزانيةمن البلدان على حتقيق التوازن يف       النمو، حيث ركز عدد     

. من االحتفاظ بدوره كمحرك للنمو العاملي من دون عودة قدر من الديناميـة إىل الـشمال         
وميكن أن يسفر التباطؤ العاملي عن تداعيات بالغة تشمل تقويض املكاسب الـالزم تأمينـها         

  . ٢٠١٥خلطة التنمية ملا بعد عام 
وعلى الرغم من بعض أوجه التقدم اليت مت إحرازها يف تنظيم القطاع املـايل، فـإن                  -٦٠

وال تـزال أعمـال     . جممل املواجهة التنظيمية لألزمة وجهود االنتعاش ال تزال غري كافيـة          
املراجحة التنظيمية متاحة للمصارف اليت تتهرب من الضوابط وللعناصر الفاعلة االقتـصادية            

كما تواصلت االختالالت املالية بال هوادة، ومثـة شـواغل          .  تتجنب للضرائب  الكربى اليت 
تتعلق باألثر املكتوم بالقيمة احلقيقية للسياسات النقدية غري التقليدية يف االقتصادات املتقدمة             

وجيـب أن  .  املصارف املركزية السيولة، ولكنها مل تنجح يف هتيئة االئتمان        توقد وفر . النمو
  . لطلب من عوامل أخرى، مثل السياسات الضريبية واملتعلقة بالدخلتأيت زيادة ا

وهناك إشارة إجيابية تتمثل يف أن العديد من الدول األعضاء تركز اهتمامهـا اآلن                -٦١
وتكاليف الفرصة البديلة املرتفعـة بـسبب املـالذات         غري احملصلة   على اإليرادات الضريبية    

اليت حتايب بعض املصاحل على حساب املصاحل الوطنيـة  الضريبية وسياسات الضرائب التمييزية   
   .اًوالدولية األوسع نطاق

  مسامهة األونكتاد  -باء  
 عن القلق من اآلثار املثبطة للطلب والنامجة ٢٠١٢تقرير التجارة والتنمية لعام يعرب   -٦٢

ي عن التزايد يف تفاوت الدخل، ويتناول احلاجة إىل إعادة توجيه السياسات بشكل جـوهر             
. من أجل املساعدة على تعزيز التوسع الثابت يف االستهالك واالستثمار يف القدرات اإلنتاجية            



TD/B/60/9 

17 GE.13-51023 

 لـب من توقعات الدخل املواتية بالنسبة للسكان العاملني وتوقعات الط        اً  ويتطلب ذلك مزجي  
اإلجيابية بالنسبة ألصحاب األعمال احلرة، مما حيتاج إلعادة تصميم الـسياسة االقتـصادية             

وعلى وجه اخلصوص، يلزم وضع حد الجتاهات التزايد        . ية ووضع ترتيبات دولية داعمة    الوطن
يف عدم املساواة اليت حتدثها البطالة املتنامية واألجور املتخلفة عن اإلنتاجية واإليرادات املوجهة 

لبلـدان  وتظهر األدلة العملية من البلدان املتقدمة النمو وا". الواحد يف املائة األعلى دخالً "إىل  
النامية أن العوملة والتطورات التكنولوجية ال تقتضي التحول الكبري يف توزيع الدخول الـذي              

بل على العكس، فإىل أن يتحقق توزيـع        .  وحيرم الفقراء والطبقة املتوسطة    األكثر ثراء حيايب  
  . أكثر عدالة يف الدخل لن يعود على األرجح النمو القوي املستدام

اً ، قدم األونكتاد موجز   تقرير التجارة والتنمية  ليل املتعمق الوارد يف     وإىل جانب التح    -٦٣
للسياسات يتسم باالختصار والُيسر ويركز على النقاش املواضيعي املتعلق بالعمالة واألجـور            

 زيادة حصة العمل - ٢٦موجز السياسات رقم  "-وانعدام املساواة وأثره على الطلب الكلي 
، "ز األساسي لالنتعاش االقتصادي والعمالة على املستوى العـاملي        يف الدخل هي العامل احملفّ    

  . ونشر جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة
 من وزراء املالية وحمافظي املصارف املركزيـة يف         ٢٠٠٩وعقب طلب أويل يف عام        -٦٤

باعتباره بلدان جمموعة العشرين، واصل األونكتاد املسامهة بفاعلية يف عملية جمموعة العشرين            
وطُلب من األونكتاد مؤخراً، إىل     . اليت تقدم التحليالت واآلراء   من املنظمات الدولية الرئيسية     

جانب صندوق النقد الدويل ومصرف التسويات الدولية، اإلدالء برأيه بـشأن التـداعيات             
 عقـد يف     الذي ،العاملية يف اجتماع الفريق العامل املعين بإطار النمو القوي املستدام املتوازن          

، وكذلك بشأن اآلثار اليت حلقت باالقتـصاد احلقيقـي بـسبب            ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 
كما متت دعوة األونكتاد للمسامهة يف الفريق العامـل         . التداعيات العاملية يف اجتماع الحق    

املعين بأسواق السلع األساسية جملموعة العشرين، فيما خيص آثار التقلب يف أسـعار الـسلع               
ية على االقتصاد الكلي والنمو، وذلك إىل جانب صندوق النقـد الـدويل والبنـك               األساس
وأظهرت مسامهة األونكتاد أن التقلب يف أسعار السلع األساسية عادة ما يسفر عن             . الدويل

آثار سلبية على صعيد االقتصاد الكلي، وشددت على أن التنويع والتصنيع ال يزاالن أفـضل               
مام آثار النمو السلبية النامجة عن التقلـب يف أسـعار الـسلع             الوسائل للحد من الضعف أ    

  . األساسية
عن االهتمام بتعزيز املرونة من خالل التعاون والتكامل اإلقليمـيني، شـرع            اً  وتعبري  -٦٥

ث وبناء القدرات يف غرب ووسط أفريقيا وأمريكـا الالتينيـة           واألونكتاد يف مشاريع للبح   
 مساعدة البلدان على استخدام سياسات داعمة للنمو على         ومنطقة البحر الكارييب، من أجل    

  . صعيد االقتصاد الكلي هبدف بناء القدرة على املرونة
إحـصاءات  "  يف جمال إحصاءات التنمية، واصل برنامج نشر اإلحـصاءات       اً،وأخري  -٦٦

 .اً مؤشر١٥٠ توسيع نطاق حافظة املؤشرات لديه اليت تضم اآلن  )UNCTADstat(" األونكتاد
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ويضع هذا الربنامج مؤشرات قصرية األجل وطويلة األجل هبدف حتقيق االستخدام األمثـل             
توسيع نطاق مصفوفة التجارة الدولية لتضم منتجـات أكثـر           للموارد املتاحة، مبا يف ذلك    

ويف سياق السعي احلثيـث لـضمان    . على أساس نظام منسق وسالسل زمنية أطول        تفصيالً
ت، يواصل األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية تنسيق ما يصدرانه         لبيانالنوعية واتساق أفضل    

من إحصاءات سنوية وفصلية عن إمجايل الصادرات والواردات، حيث يقومان بنشرها بشكل          
نظـام  اليف اً ويشارك األونكتاد أيـض . متزامن لفائدة املستخدمني، وال سيما الدول األعضاء 

لزراعية، عقب مبادرة جملموعة العـشرين هتـدف إىل         لمعلومات املتعلقة باألسواق ا   اجلديد ل 
وسـاهم  . املساعدة على زيادة الشفافية يف أسواق املواد الغذائية واحلد من تقلبات األسعار            

األونكتاد كذلك يف عدد من حلقات العمل اليت ُنظمت من أجل حتسني القدرات اإلحصائية              
  . لدى البلدان األفريقية يف جمال التجارة والتنمية

تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، مبا يف ذلك تكنولوجيـا            -سادساً  
  املعلومات واالتصاالت 

جمتمع معلومات حموره   "اعتمدت القمة العاملية جملتمع املعلومات رؤية مشتركة بشأن           -٦٧
ويل واعتمدت القمة أيضاً أربع وثائق ختامية هتدف إىل حت        ". الناس وشامل وموجه حنو التنمية    

، إىل  ٢٠١٥تلك الرؤية إىل غايات وأهداف وأغراض ملموسة ينبغي حتقيقها حبلـول عـام              
وكلـف اجمللـس االقتـصادي      .  خط عمل ومواضيع رئيـسية     ١١جانب سلسلة تتضمن    

واالجتماعي اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية بأداء دور املنـسق يف             
وباإلضافة إىل ذلك، يقـوم     . ية جملتمع املعلومات على نطاق املنظومة     متابعة نتائج القمة العامل   

 )C7(األونكتاد بدور امليسر املشارك خلط العمل املتعلق باألعمـال التجاريـة اإللكترونيـة              
ويسهم يف قياس التقدم حنو حتقيق أهداف القمة العاملية جملتمع املعلومات من خالل الـشراكة   

  . لوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنميةاملعنية بقياس تسخري تكنو

  التقدم احملرز   -ألف  
.  وال سيما فيما يتعلق باهلواتف احملمولة      ،متواصالًاً  تشهد القدرة على االتصال حتسن      -٦٨

 اشتراك للهاتف احملمول على مـستوى العـامل،         باليني ٥,٩٧، كان هناك    ٢٠١١ويف عام   
وبينما تتحسن  . عريض النطاق  - ية االتصال عايل السرعة    يف املائة منها بإمكان    ١٨,٣ يتمتع

أن يزداد اتساع الفجوة اخلالصة بني أقـل        يرجح  معدالت انتشار اإلنترنت يف مجيع البلدان،       
وباإلضافة إىل ذلك، فإن التفاوتات كـبرية بـني         . البلدان منواً والبلدان ذات الدخل األعلى     
لوجيات املعلومات واالتـصاالت ودرجـة تطـور        املناطق الريفية واحلضرية من ناحية تكنو     

يف طابعها، من القدرة على     اً  تدرجيياً  وتشهد الفجوة الرقمية تغري   . تكنولوجيا النطاق العريض  
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االتصال إىل احملتوى، مما يزيد من أمهية الدعم املقدم لتطوير التطبيقات واحملتوى على الصعيد              
  . املعرفة الرقمية لدى املواطننيوحتسني للتمويل، إطار تنظيمي متكيين وآليات إنشاء احمللي، و

وعلى الرغم من التطورات اإلجيابية باجتاه تضييق الفجوة الرقمية، يلزم إيالء اهتمام              -٦٩
مستمر لضمان متكن البلدان النامية من االستفادة من تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت            

  . يف أغراض التنمية

  مسامهة األونكتاد  -باء  
على األمهية املتزايدة   الصادر عن األونكتاد     ٢٠١٢تقرير اقتصاد املعلومات لعام     أكد    -٧٠

وأجرى األونكتاد دراسة أخرى باالشتراك     . يف البلدان النامية  اً  لقدرات تطوير الرباجميات حملي   
 مع الوزارة االحتادية األملانية للتنمية االقتصادية، وقدمت هذه الدراسة توصيات بشأن كيفية           

  . استخدام املشتريات العامة يف تعزيز قطاع تكنولوجيا املعلومات احمللي
، ترأس األونكتـاد فريـق      ٢٠١٣فرباير  / إىل شباط  ٢٠١٢مايو  /ويف الفترة من أيار     -٧١

كما شارك األونكتاد يف تنظيم اجتماع اسـتعراض        . األمم املتحدة املعين مبجتمع املعلومات    
علومات بعد عشر سنوات، الذي استضافته منظمة األمم املتحدة         نتائج القمة العاملية جملتمع امل    

، وكذلك منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات       ٢٠١٣فرباير  /للتربية والعلم والثقافة يف شباط    
.  يف جنيـف   ٢٠١٣مـايو   / الذي استضافه االحتاد الدويل لالتصاالت يف أيار       ٢٠١٣ لعام

د عدة جلسات عن التجارة اإللكترونية وقياس تسخري        وخالل املنتدى املذكور، نظم األونكتا    
  . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

واستمر األونكتاد يف بناء قدرات أصحاب املصلحة املعنيني، وإعداد قوانني الفـضاء       -٧٢
 اإللكتروين، وتيسري التنسيق اإلقليمي املتزايد يف جمال وضع التـشريعات املنظمـة للفـضاء             

 على مشاريع يف أفريقيا، ورابطة أمم جنوب شرق         ٢٠١٢وكان التركيز يف عام     . اإللكتروين
ومت االضطالع بأنشطة يف جمال التعاون التقين مبشاركة جلان األمـم           . آسيا، وأمريكا الالتينية  

املتحدة اإلقليمية، وجلنة األمم املتحدة للقانون التجاري، ومنظمة الكومنولث لالتـصاالت،           
ومشلت تلك األنشطة أعمال تدريب وحلقات عمل وجلسات إحاطـة          . مانات اإلقليمية واأل

  . شارك فيها أعضاء يف الربملان
وواصل برنامج التدريب التجاري تقدمي الدعم للبلدان النامية من خـالل أنـشطة               -٧٣

ـ    . التدريب وبناء القدرات يف جمال التجارة الدولية والتنمية املستدامة          /اينومنذ كـانون الث
 اً، بلـد  ٤٩يف  اً   شخص ١ ٠٢٦، قام برنامج التدريب التجاري بتدريب حوايل        ٢٠١٢ يناير

  .تدريبيةالنشطة األو) والتعلم اجلوال 2.0 اجليل -الشبكة العاملية (من خالل التعلم املختلط 
على توسيع نطاق دعمه للدول األعضاء يف جمال اإلحصاءات       اً  ويعمل األونكتاد أيض    -٧٤

تسخري  بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وذلك بالتعاون مع الشراكة املعنية بقياس           املتعلقة
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وهناك متويل جديد مقدم من حكومـة       . تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية    
السويد لدعم تطوير مؤشرات جديدة وتوفري بيانـات يف جمـال تكنولوجيـا املعلومـات               

. االتصاالتوك التجارة يف خدمات تكنولوجيا املعلومات       واالتصاالت ونوع اجلنس وكذل   
كما يواصل األونكتاد تدريبه للعاملني يف جمال اإلحصاءات على الصعيد القطري بشأن إعداد            

  . إحصاءات عن اقتصاد املعلومات
وبتكليف من اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة، ومن خالل أمانة جلنة             -٧٥

املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، يواصل األونكتـاد رصـد           األمم املتحدة   
عـد  اإلقليمي، ويُ  و تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على الصعيدين الدويل         

 اللجنـة   تالسادسة عشرة، اعتمـد   دورهتا  ويف  .  يف هذا الشأن   التقرير السنوي لألمني العام   
" تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات          "عن  اً  قراراملذكورة  

كما نظم األونكتاد االجتماع األول للفريق العامل       . لينظر فيه اجمللس االقتصادي واالجتماعي    
نيف، من أجل النظر يف التكليف الصادر عـن         جب ٢٠١٣مايو  /املعين بتعزيز التعاون، يف أيار    

عاملية جملتمع املعلومات بشأن تعزيز التعاون على النحو الوارد يف برنامج عمل تـونس              القمة ال 
بشأن جمتمع املعلومات، وتقدمي توصيات بشأن كيفية التنفيذ الكامل لذلك التكليف، علـى             

تـسخري تكنولوجيـات املعلومـات      املتعلق ب  ٦٧/١٩٥النحو الوارد يف قرار اجلمعية العامة       
  . التنميةواالتصاالت ألغراض 

بتعزيز أعماله املتعلقة ببحوث السياسة العامة يف جمـال العلـم           اً  وقام األونكتاد أيض    -٧٦
 - ٢٠١٢تقرير التكنولوجيا واالبتكار لعام     وصدر  . والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض التنمية   

تلفة على  بلدان خم٧يف اً  مكان١١، يف التكنولوجيا واالبتكار والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
تقريـر  ومن املنتظـر أن يـصدر       . امتداد ثالث مناطق هي أفريقيا وأمريكا الالتينية وآسيا       

 يف الربع األول من العام القـادم، ويتنـاول سياسـات            ٢٠١٤التكنولوجيا واالبتكار لعام    
  . االبتكار من أجل تنمية املشاريع

  قوانني وسياسات املنافسة  -سابعاً  
دئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل          هتدف جمموعة املبا    -٧٧

جمموعة مبـادئ األمـم     (الصادرة عن األمم املتحدة      مكافحة املمارسات التجارية التقييدية   
ضمان كون املمارسات التجارية التقييدية ال تعرقل أو تبطل حتقيق الفوائد اليت            "إىل  ) املتحدة

". واجز التعريفية وغري التعريفية اليت تؤثر يف التجـارة العامليـة          يفترض أن تنشأ عن حترير احل     
وأكد املؤمتر السادس املعين مبجموعة مبادئ األمم املتحدة على الدور األساسـي لقـوانني              

  . وسياسات املنافسة يف التنمية االقتصادية السليمة
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  التقدم احملرز   -ألف  
اد قوانني وسياسات املنافسة أو إعـادة       على الرغم من إحراز بعض التقدم حنو اعتم         -٧٨

صياغتها أو حتسني تنفيذها يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، فـإن          
يف جمال املنافـسة أو مؤسـسات       حمدثة  الكثري من هذه البلدان ال يزال يفتقر إىل تشريعات          

  . الفعالهامناسبة من أجل إنفاذ

  ونكتادمسامهة األ  -باء  
نظم األونكتاد الدورة الثانية عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعـين بقـانون               -٧٩

وشدد فريق اخلرباء على أمهية سياسات املنافـسة        . ٢٠١٢يوليه  /املنافسة وسياستها يف متوز   
 واملشتريات العامة، وناقش املمارسات املخلة باملنافسة عرب احلدود والتحديات اليت تواجهها           

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف التـصدي لتلـك املمارسـات،               
واستعرض أفضل املمارسات يف جمال املعارف وإدارة املوارد البشرية من أجل اإلنفاذ الفعال             

اية لقوانني املنافسة، وكذلك فعالية أعمال بناء القدرات املمتدة لتشمل الوكاالت احلديثة حلم           
) االتفاقات أو الترتيبات التقييديـة    (الفصلني املنقحني الثالث    اً  وناقشت الدورة أيض  . املنافسة
من القانون النموذجي بـشأن املنافـسة       ) بعض اجلوانب املمكنة حلماية املستهلكني    (والثامن  

  .الذي يعده األونكتاد
ـ  اً  عن ذلك، أجرى فريق اخلرباء استعراض       وفضالً  -٨٠ ات املنافـسة يف    لقوانني وسياس

إىل تقارير أعدها اً جلمهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي استناد  اً  ثالثياً  منغوليا، واستعراض 
ويف سـياق اإلعـداد     . فعاليات للنشر بشأن توصيات كل منها     اً  وُنظمت الحق . األونكتاد

اغوا الستعراض األقران الطوعي لـسياسات املنافـسة يف أوكرانيـا وباكـستان ونيكـار             
 ،وعقب دورة فريق اخلـرباء    . ، قدم األونكتاد اخلدمات االستشارية ذات الصلة      ٢٠١٣ عام

العالقة بني سياسات املنافسة والسياسات : محاية املستهلك"ُعقد اجتماع خمصص للخرباء عن 
  ".املتصلة باملستهلك

تـاد تقـدمي    ويف متابعة للمؤمتر املعين مبجموعة مبادئ األمم املتحدة، واصل األونك           -٨١
ويف إطـار   . الدعم للبلدان يف وضع قوانني وسياسات املنافسة واألطر املؤسسية ذات الصلة          

، أُجريـت يف    )COMPAL(برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقة أمريكا الالتينية         
البلدان املستفيدة أنشطة تتعلق ببناء القدرات واملؤسسات وبالتدريب وتبـادل املعلومـات،            
ومشل ذلك دولة بوليفيا املتعددة القوميات وبـريو والـسلفادور وغواتيمـاال ونيكـاراغوا              

 لفائدة كما ُنظمت أنشطة تدريبية إقليمية عن التحليل االقتصادي لقضايا املنافسة. وهندوراس
ويف إطار برنامج املنافسة يف أفريقيـا،      . بريو والسلفادور وكوستاريكا وكولومبيا ونيكاراغوا    

 ،ت أنشطة خاصة بكل قُطر لبناء القدرات املتعلقة مبسائل سياسات وقـوانني املنافـسة       أُجري
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اً وقدم األونكتاد الدعم أيـض    . وذلك يف مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي وسيشيل       
إلطالق منتدى صوفيا للمنافسة الذي يهدف إىل تزويد السلطات املعنية باملنافسة يف املنطقـة   

  . دل املعلومات واخلرباتمبحفل لتبا
ويف جمال محاية املستهلك، أُجريت أنشطة يف جمايل بناء القدرات والتدريب علـى               -٨٢

فعلى الصعيد الدويل، ناقش املنتدى الـدويل الثـاين حلمايـة           . الصعيدين الدويل والقطري  
ئ األمـم   تنقيح مبـاد  ) أ: (املسائل املتعلقة مبا يلي   ) ٢٠١٢نوفمرب  /تشرين الثاين (املستهلك  

التجارة ) ج(الربامج التثقيفية لشباب املستهلكني؛     ) ب(املتحدة التوجيهية حلماية املستهلك؛     
وتنـاول  . محاية املستهلك يف جمال الـسياحة     ) ه(تنفيذ أنظمة االسترداد؛    ) د(؛  اإللكترونية

لبيانات بقدر أكرب مسائل محاية ا    ) ٢٠١٣مايو  /أيار(املنتدى الدويل الثالث حلماية املستهلك      
وعلى الصعيد  . يف جمال التجارة اإللكترونية والعالقة بني محاية املستهلك ومكافحة االحتكار         

القطري، قدم األونكتاد وفريق اخلرباء االستشاري تعليقات بشأن مشاريع قـوانني محايـة             
  . املستهلك يف سانت لوسيا والسلفادور ونيكاراغوا

  اصةخاً البلدان اليت تعيش أوضاع  -ثامناً  

  أقل البلدان منواً  -ألف  

  ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد اً تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منو  -١  
حيدد برنامج عمل اسطنبول، الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقـل               -٨٣

، تدابري يف جمال السياسات وإجراءات لـدعم        ٢٠١١مايو  /البلدان منواً يف اسطنبول يف أيار     
القـدرة  ) أ: (مو االقتصادي والتنمية يف أقل البلدان منواً يف مثانية جمـاالت ذات أولويـة             الن

السلع األساسية؛  ) د(التجارة؛  ) ج(الزراعة واألمن الغذائي والتنمية الريفية؛      ) ب(اإلنتاجية؛  
األزمات املتعددة وغريها مـن التحـديات الناشـئة؛         ) و(التنمية البشرية واالجتماعية؛    ) ه(
كما يشتمل برنامج عمل    . احلكم الرشيد على مجيع املستويات    ) ح(تعبئة املوارد املالية؛     )ز(

اسطنبول على عدة أهداف وغايات كمية ونوعية، تغطي جمموعة واسـعة مـن القـضايا               
وميكن أن تكون األهداف والغايات أدوات مفيـدة لتتبـع          . االجتماعية واالقتصادية والبيئية  

 لقياس األداء وقياس نتائج تنفيذ االلتزامات املتفق عليها يف اجملاالت ذات            التقدم وتوفري معايري  
  .يةاألولو

  مسامهة األونكتاد  -٢  
واصل األونكتاد تنفيذ ما يدخل يف نطاق واليته واختـصاصه مـن اإلجـراءات                -٨٤

 :بعنوانعلى سبيل املثال، ساعد مشروع      . وااللتزامات املتفق عليها يف برنامج عمل اسطنبول      
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حتليل التعرض لتقلبات   : األزمات االقتصادية وأقل البلدان منواً املعتمدة على السلع األساسية        "
على إجراء دراسات حاالت إفرادية يف بلـدان        " السوق وبناء املرونة ملواجهة األزمات املقبلة     

: بنن وبوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيـا ومـايل، ويف آسـيا           : يف أفريقيا (خمتارة  
وفحـصت الدراسـات دور الـسلع       ). كمبوديا ونيبال ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية     

األساسية واإلنتاجية الزراعية يف املسامهة يف حتقيق هدف برنامج عمل اسطنبول املتمثـل يف              
ملدى ضعف اقتصادات أقل البلدان منواً      اً   وأجرت تقييم  اً،رفع البلدان من قائمة أقل البلدان منو      

الصدمات، واستعرضت التحديات الناشئة عن تقلب أسواق الـسلع األساسـية وأثـر     أمام  
األزمات املالية والغذائية العاملية األخرية على إمكانيات وفاء تلك البلدان باألهداف املتفـق             

  . عليها دولياً
اء تسخري التحويالت املالية ومعارف املغتربني لبن: ٢٠١٢تقرير أقل البلدان منواً، ويف   -٨٥

، يتم تناول املسائل املتعلقة بتدفقات التحويالت املالية إىل أقل البلدان منواً            القدرات اإلنتاجية 
وباستخدام أدلة ودروس يف    . والدور الذي ميكن أن يضطلع به املغتربون يف تنمية تلك البلدان          

حتـسن  أن اً جمال السياسات من بلدان أخرى، ُيظهر التقرير كيف ميكن ألقل البلـدان منـو   
ويـدفع  . استفادهتا من التحويالت املالية ومعارف املغتربني من أجل بناء قدراهتا اإلنتاجيـة           

التقرير بأن حتقيق ذلك يتطلب سياسات منهجية من بينها حشد وتنسيق اجلهود واملوارد من              
خمتلف أصحاب املصلحة، وال سيما املؤسسات والشركات يف بلدان املوطن، وحكومـات            

  . يفة، ومنظمات املغتربني، واملنظمات الدولية، واملاحنني على الصعيد الثنائيالبلدان املض
حلقات عمل وطنية وإقليمية،   اً  ويف سياق اإلطار املتكامل املعزز، نظم األونكتاد أيض         -٨٦

ونفذ مشاريع للمساعدة التقنية يف بنن وتشاد ومجهورية الكونغو الدميقراطية والسنغال وغينيا            
  . مبياغالسنغال ووواصل حتديث الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري ل. وهاييتبيساو ومايل 

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  -باء  

استراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيـذ     من عناصر تنفيذ    األونكتاد  فيما يهم   التقدم احملرز     -١  
  ناميةبرنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية ال

أجرت اجلمعية العامة استعراض منتصف املدة لتنفيذ استراتيجية موريشيوس ملواصلة            -٨٧
اسـتراتيجية  (تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميـة             

ويف هذا االستعراض، حثت اجلمعية اجملتمع الـدويل        . ٢٠١٠سبتمرب  /يف أيلول ) موريشيوس
لدى الدول اجلزرية الصغرية النامية على حنـو أكثـر فعاليـة            " اجلة أوجه الضعف  مع"على  

فيما قد يتعني اختاذه من تـدابري إضـافية   "ودعت إىل نقاش من أجل النظر      ). ٦٥/٢ القرار(
على حنو أكثر   " أفضل ملعاجلة أوجه الضعف اليت تنفرد هبا بوجه خاص الدول اجلزرية الصغرية           

 ٢٠١١يف عـام    تلك الـدعوة    االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة     فعالية، وكرر اجمللس    
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كما تدعو استراتيجية موريشيوس إىل متكني مجيع البلدان اليت سترفع          ). ٢٠١١/٤٤القرار  (
. إىل مرحلة ما بعد ذلـك املركـز       " بانتقال سلس "أمساؤها من قائمة أقل البلدان منواً لتتمتع        

  ). ٦٧/٢٢١القرار  (٢٠١٢بقوة وتوسع يف عام هذه الدعوة وكررت اجلمعية العامة 

  مسامهة األونكتاد  -٢  
بالذكر دور األونكتاد يف دعمهـا،      موريشيوس   من استراتيجية    ٩٨ت الفقرة   اختّص  -٨٨

ويف الفترة املشمولة بالتقرير، أبـرز      . من والية الدوحة  ) ي(٦٥و) ي(١٧وكذلك الفقرتان   
لدى الدول اجلزرية الصغرية النامية، وأيـد نـداء         االقتصادية  أوجه الضعف   اً  األونكتاد مرار 

.  وال سيما الدول اجلزرية الـصغرية الناميـة        اً،وضعفاً  املعاملة اخلاصة للبلدان األكثر حرمان    
عن ذلك، دعم األونكتاد بفعالية مجيع الدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تشهد رفع               وفضالً

دعم كبري يف هذا اخلـصوص إىل حكومـات الـرأس           وقُدم  . امسها من فئة أقل البلدان منواً     
 ،)اًاليت متثل ثالث حاالت مؤكدة للخروج من فئة أقل البلدان منو          (األخضر وساموا وملديف    

اليت متثل ثالث   (وجيري تقدمي اخلدمات االستشارية ذات الصلة إىل توفالو وفانواتو وكرييباس           
  ). حاالت حمتملة للخروج من تلك الفئة

موضوعية للمساعدة على حتسني فهـم   ألنشطة األخرى ذات الصلة أعماالً ومشلت ا   -٨٩
وركزت تلك األعمال على آثار عوامل      . قضايا العالقة بني النقل البحري وحتدي تغري املناخ       

تغري املناخ مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر املناخية الشديدة وارتفـاع درجـات              
ومتثل هذه املسألة أمهية    . نقل ومتطلبات التكيف ذات الصلة    احلرارة على اهلياكل األساسية لل    

خاصة للدول اجلزرية الصغرية النامية اليت تتسم بالضعف يف مواجهة آثار تغري املناخ وتعتمد              
  . بشكل أساسي على املوانئ واملطارات

  البلدان النامية غري الساحلية  -جيم  

تلبية االحتياجـات   :  تنفيذ برنامج عمل أملايت    عناصرفيما يهم األونكتاد من     التقدم احملرز     -١  
اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية ضمن إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر              

  من أجل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية
لنامية غـري الـساحلية   تلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان ا: اعُتمد برنامج عمل أملايت   -٩٠

ضمن إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجل البلدان النامية غري الـساحلية                
.  باألهداف احملددة يف عنوانـه     ٢٠٠٣عام  ) برنامج عمل أملايت  (وبلدان املرور العابر النامية     

ن الناميـة غـري     وتنفذ البلدا . ومنذ ذلك احلني، كانت هناك بعض مؤشرات التقدم املشجعة        
الساحلية وشركاؤها يف أعمال املرور العابر إصالحات سياساتية إلزالة العوائق املادية وغـري             

ولكن البلدان النامية غري الساحلية ال تزال مهمشة        . املادية أمام مشاركتها يف التجارة الدولية     
. يف املائـة   ١يف التجارة الدولية حيث تبلغ حصتها يف جمموع صادرات البـضائع حـوايل              



TD/B/60/9 

25 GE.13-51023 

بعض التقدم باجتاه حتقيق عدد من األهداف اإلمنائية لأللفية، من          اً  وأحرزت تلك البلدان أيض   
بينها تلك املتعلقة بالتعليم االبتدائي واملساواة بني اجلنسني ومكافحة األمراض املعدية وإمكانية     

ئي واحلد من وفيـات     ولكن القضاء على الفقر وحتقيق األمن الغذا      . احلصول على املياه اآلمنة   
  . أمام معظم تلك البلداناً رئيسياً األطفال واألمهات ال تزال تشكل حتدي

  مسامهة األونكتاد  -٢   
ساهم األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل أملايت من خالل العمل التحليلـي وأنـشطة                -٩١

يز القدرات احملليـة    املساعدة التقنية، وال سيما يف جماالت املرور العابر وتيسري التجارة، وتعز          
على جذب االستثمار األجنيب املباشر، ودعم عملية انضمام البلدان النامية غري الـساحلية إىل      

بشكل كبري يف عمليـة التحـضري للمـؤمتر         اً  وساهم األونكتاد أيض  . منظمة التجارة العاملية  
وذلك جبملة  ،  ٢٠١٤االستعراضي العشري الشامل لربنامج عمل أملايت، املقرر عقده يف عام           

طرق من بينها تنظيم فعاليات مواضيعية عن القضايا ذات االهتمام اخلاص للبلدان النامية غري              
  . الساحلية مثل تيسري التجارة، وجتارة اخلدمات، والسلع األساسية، وتنمية القدرات اإلنتاجية

حـساب األمـم    يف سياق   شمل األعمال ذات الصلة مشروع تسهيالت النقل        تو  -٩٢
بناء قدرات سلطات املراقبة ومتعهدي النقل من أجل حتسني كفاءة النقل عرب            (حدة للتنمية   املت

)  ألف عـني   - ٠٨/٠٩،  احلدود يف البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية         
 لصاحل املمرات اخلاصة باملرور العابر يف البلدان النامية غري الساحلية يف شرقي أفريقيا ووسط             

آسيا، الذي يهدف إىل حتسني عمل اهلياكل األساسية واخلدمات اخلاصة بالنقل العابر مـن              
  .خالل األسلوب اجلماعي يف إدارة وقياس أداء ممرات النقل

شمل أعمال األونكتاد األخرى ذات الصلة جمموعة أدوات إدارة عملية النقل عرب            تو  -٩٣
 املتحدة االقتصادية ألفريقيا وجلنة األمم املتحدة       احلدود والنقل العابر اليت وضعتها جلنة األمم      
وتشمل مبادئ توجيهية عملية لتحديد العوائق      . االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ    

اً ونشر األونكتاد أيـض   . اليت تعرقل النقل عرب احلدود والنقل العابر إضافة إىل احللول املمكنة          
لتجارة البلدان النامية   املستخدمة   ممرات املرور العابر     -يط  الطريق إىل احمل  : ورقة حبثية بعنوان  

، وهي تتناول احتياجات وأولويات البلـدان       )UNCTAD/DTL/TLB/2012/1 (غري الساحلية 
  .النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر النامية يف إمكانية الوصول إىل األسواق الدولية

        


