
 

(A)   GE.14-08982    200814    210814 

*1408982*  

  مؤمتر األمم املتحدة 
  ة والتنميةللتجار

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦-١٥جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

مسامهات األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات       
رات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة      الرئيسية ومؤمت 

  يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي

التقدُّم احملرز يف تنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت               
  عقدهتا األمم املتحدة، ومسامهات األونكتاد

  مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
مـن  ) ن(١٨ باء والفقـرة     ٥٧/٢٧٠مة لألمم املتحدة    عمالً بقرار اجلمعية العا     

الوالية املعتمدة يف الدوحة، ينبغي لألونكتاد أن يسهم يف تنفيذ ومتابعة نتائج املـؤمترات              
الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتمـاعي            

يضاً يف حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها ويسهم األونكتاد أ. وما يتصل هبما من جماالت
دولياً، مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، ويف العمل اجلاري فيما يتعلق خبطة التنمية ملا بعد               

وتتضمَّن هذه الوثيقة استعراضاً مقتضباً للتقدُّم احملرز يف اجملاالت املواضـيعية           . ٢٠١٥عام  
 إىل  ٢٠١٣يوليه  / ذلك خالل الفترة املمتدة من متوز      ذات الصلة ومسامهات األونكتاد يف    

  .٢٠١٤يونيه /حزيران
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  مقدِّمة    
االنتفاع " باء، احلاجة إىل     ٥٧/٢٧٠ اأكدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف قراره        -١

إىل أقصى حد ممكن من آليات األمم املتحدة القائمة بغرض استعراض تنفيذ االلتزامات اليت متّ   
ويف هذا  ). ٢٧الفقرة  " ( هبا يف إطار منظومة األمم املتحدة يف اجملاالت الرئيسية للتنمية          التعهد

يسهم، يف حدود واليته، يف تنفيذ      "الصدد، دعت اجلمعية العامة جملس التجارة والتنمية إىل أن          
لتقدم وكذلك يف استعراض ا   نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة          

  )).أ(٢٧ الفقرة" (يف إطار بنود جدول أعماله ذات الصلةاحملرز يف تنفيذ تلك النتائج 
وقد اتُّفق يف الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، املعقـودة يف                -٢

 ينفذ ويتابع، حسب االقتضاء،"، على أنه ينبغي لألونكتاد أن  ٢٠١٢أبريل  /الدوحة يف نيسان  
الوالية املعتمدة " (النتائج ذات الصلة للمؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة العاملية املعنية بالتنمية   

  )).ن(١٨يف الدوحة، الفقرة 
وتتضمَّن هذه الوثيقة استعراضاً للتقدُّم احملرز يف تنفيذ نتـائج املـؤمترات الرئيـسية                -٣

ات األونكتاد يف هذا الصدد، خالل الفترة   ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمم املتحدة، ومسامه      
  .٢٠١٤يونيه / إىل حزيران٢٠١٣يوليه /املمتدة من متوز

  التجارة الدولية  -أوالً  
تؤدِّي التجارة دوراً مهماً يف حتقيق النمو االقتصادي والتنمية املستدامة والتخفيـف              -٤

لرئيسية ومؤمترات القمـة    وقد كان هذا الدور موضع اعتراف يف املؤمترات ا        . من حدَّة الفقر  
اليت عقدهتا األمم املتحدة، كما حظي باالعتراف يف مجلة نصوص منها الوالية املعتمـدة يف               

  . واألهداف اإلمنائية لأللفية، وإعالن األمم املتحدة لأللفية،الدوحة

  التقدُّم احملرز  -ألف  
، وهي نـسبة  )١(٢٠١٣ يف املائة يف عام ٢,١ جتارة السلع العاملية منواً بنسبة       شهدت  -٥

وبالقيمة الدوالريـة،   .  يف املائة  ٢,٣ وقدرها   ٢٠١٢قريبة من نسبة الزيادة املسجلة يف عام        
 تريليـون دوالر وزادت     ١٨,٨ يف املائة لتصل إىل      ٢,١زادت صادرات السلع العاملية بنسبة      

  .دوالر تريليونات ٤,٦ يف املائة لتبلغ ٥,٥صادرات اخلدمات التجارية العاملية بنسبة 

__________ 

 إىل متوسـط الـصادرات      ٢٠١٣ يف املائة يف عـام       ٢,١يشري التقدير األويل لنمو التجارة العاملية بنسبة         )١(
ـ                ّدالت التـضخم   والواردات من السلع من حيث احلجم، مع تعديل هذا املتوسط ملراعاة الفـوارق يف مع

 .وأسعار الصرف بني البلدان
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 ٠,٢، تقلّص الطلب على الواردات يف االقتصادات املتقدِّمة بنسبة          ٢٠١٣ويف عام     -٦
ويف السنة نفسها،   .  يف املائة  ٤,٤يف املائة، بينما زادت الواردات يف االقتصادات النامية بنسبة          

ات  صادرات االقتصاد  زادت يف املائة، بينما     ١,٥ صادرات االقتصادات املتقدِّمة بنسبة      زادت
  . يف املائة٣,٣النامية بنسبة 

  مسامهات األونكتاد  -باء  
 األعضاء فيه، وخباصة البلدان النامية، والبلدان اليت        البلدانيدعم األونكتاد مشاركة      -٧

متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، وأقل البلدان منواً، ملساعدهتا على االندماج يف النظام التجـاري        
رع من التقرير تفاصيل أهم األنشطة اليت اضطلع هبا األونكتاد يف هذا         وترد يف هذا الف   . الدويل
  . خالل الفترة املشمولة بالتقريرالصدد

، ٢٠١٣سبتمرب /وقد حبثت الدورة الستون جمللس التجارة والتنمية، املعقودة يف أيلول    -٨
يت جرت يف   تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي، وأسهمت املناقشات ال          

وحبث اجمللس أيضاً دور التجارة     . تلك الدورة ونتائجها يف بناء توافق يف اآلراء يف هذا اجملال          
وأجرى اجمللس تقييمـاً    . ٢٠١٥يف حتقيق التنمية املستدامة يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام            

حل أقل البلدان منواً للتقرير املرحلي الثاين بشأن مسامهات األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل لصا    
وباإلضافة إىل ذلك، أُجريت مناقشات بشأن األمناط اجلديدة للنمو         . ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد  

التجارة والتنمية، والتنميـة االقتـصادية يف       للنمو من أجل    األمناط اجلديدة   وكذلك  العاملي،  
  .ملية والتنميةأفريقيا، والترابط واستراتيجيات التنمية يف ظل العوملة، وسالسل القيمة العا

لتنمية، املعقودتان يف الفتـرة     وأجرت الدورتان اخلامسة والسادسة للجنة التجارة وا        -٩
، على التوايل، تقييماً    ٢٠١٤مايو  / أيار ٩ إىل   ٥ ومن   ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢١ إىل   ١٧ من

لـسنوات  للنتائج السياساتية اليت أفضت إليها الدورات السنوية الجتماعات اخلرباء املتعدِّدة ا          
التجارة واخلدمات والتنمية؛ والسلع األساسية والتنميـة؛ وتعزيـز التكامـل           : بشأن ما يلي  

والتعاون االقتصاديني؛ والنقل والتجارة واخلدمات اللوجستية وتيسري التجارة؛ وحتسني البيئة          
ناقشت و. االقتصادية التمكينية على مجيع املستويات دعماً للتنمية املستدامة والشاملة للجميع         

الدورتان اخلامسة والسادسة للجنة االجتاهات األخرية يف جتارة السلع واخلدمات ويف النظام            
ومستوى العمالة واحلد من الفقـر يف       املتصلة بطبيعة   التجاري الدويل، فضالً عن االجتاهات      

وركّزت املناقشات اليت جـرت بـشأن دور     . تلك االجتاهات تفاعل  البلدان النامية، وكيفية    
 على الكيفية اليت تسهم هبا التجارة       ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام      تنفيذ  لتجارة الدولية يف    ا

يف حتقيق النمو والتنمية االقتصاديني، وحتديد جماالت السياسة العامة والتدابري اليت ميكـن أن              
فضل السبل  تيّسر وتعزِّز دور التجارة كأداٍة متكينية لتحقيق التنمية الشاملة للجميع، وحتديد أ           

  .٢٠١٥لالستفادة من األثر اإلمنائي للتجارة يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام 
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أسهم األونكتاد أيضاً يف عمل فريق اخلرباء املشترك بني وكاالت األمم املتحدة            قد  و  -١٠
األونكتـاد،  اليت قّدمها   سامهات  املوتشمل  . واملعين مبؤشرات حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     

لتعاون الوثيق مع مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العاملية، أنشطة سنوية تتمثَّـل يف              با
 ٨توفري البيانات وإجراء التحليالت من أجل إعداد تقارير حمّدثة عن مؤشرات حتقيق اهلدف              

 بشأن نسبة   ٦-٨من األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن الوصول إىل األسواق، وال سيما املؤشر            
من البلدان الناميـة    ) القيمة وباستثناء األسلحة  من حيث   (اردات اإلمجالية للبلدان املتقدِّمة     الو

 بـشأن  ٧-٨وأقل البلدان منواً، املسموح بدخوهلا معفاةً من الرسوم اجلمركيـة، واملؤشـر             
 متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان املتقدِّمة على املنتجات الزراعية واملنسوجات       

وُتدمج هذه البيانات والتحليالت يف التقارير السنوية       . واملالبس املستوردة من البلدان النامية    
وقد أعّد فريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت     . لألمم املتحدة بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية     

م العـاملي   ، الذي عرض فيه التقييم السنوي للتقدُّ      ٢٠١٣تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية لعام      
  .احملرز يف اجتاه حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

األهداف اإلمنائيـة   بالقصور يف حتقيق    وأسهم األونكتاد يف عمل فرقة العمل املعنية          -١١
لأللفية، وهي الفرقة اليت أنشأها األمني العام لألمم املتحدة من أجل حتسني رصد سري تنفيـذ     

وقّدم .  لأللفية عن طريق االستفادة من التعاون بني الوكاالت         من األهداف اإلمنائية   ٨اهلدف  
تقرير  من )التجارة(األونكتاد مسامهات حتليلية يف إعداد الفصل املتعلِّق بالوصول إىل األسواق 

 الشراكة العاملية   - ٢٠١٣األهداف اإلمنائية لأللفية لعام     بالقصور يف حتقيق    فرقة العمل املعنية    
  .لتحدي الذي نواجهها: من أجل التنمية

وفيما يتعلق مببادرة التجارة البيولوجية، وبناًء على النجاح الذي حققه مؤمتر التجارة              -١٢
ملتحـدة املعـين بالتنميـة      البيولوجية األول الذي عقده األونكتاد وقت انعقاد مؤمتر األمم ا         

 ١٣ إىل   ١١تـرة مـن     ، ُعِقد مؤمتر التجارة البيولوجية الثاين يف الف       ٢٠١٢ املستدامة يف عام  
وركز املؤمتر على مسألة إدماج االستراتيجيات القائمة علـى         . ٢٠١٣ديسمرب  / األول كانون

التنّوع اإلحيائي يف أنشطة التخفيف من آثار تغيُّر املناخ، فضالً عن إدماج أنشطة التجـارة               
لة األحـراج   البيولوجية يف إطار تدابري حمددة األهداف مثل خفض االنبعاثات النامجة عن إزا           

وتدهور الغابات، وهذه تشمل احملافظة على الغابات وإدارهتا على حنو مـستدام وحتـسني              
  .خمزونات الكربون يف الغابات

وقدم األونكتاد مسامهةً موضوعية يف املداوالت اليت جرت بشأن التجارة وقـضايا              -١٣
  :ملؤمترات التاليةالسياسة العامة يف خمتلف املؤمترات الدولية الرئيسية، مبا فيها ا

احلوار الرفيع املستوى بشأن اهلجرة الدولية والتنمية، وهو احلـوار الـذي              )أ(  
 / تشرين األول٤ و٣جرى يف الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة يف مقر األمم املتحدة يف     

  ؛٢٠١٣أكتوبر 
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الت اجتماع ما بني الدورات لشبكة األمم املتحدة املشتركة بـني الوكـا             )ب(  
 /املعنية باملرأة واملساواة بني اجلنسني، وهو االجتماع الذي ُعِقد يف باريس يف تشرين الثاين             و

  ؛٢٠١٣نوفمرب 
املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العاملية الذي ُعِقد يف بايل بإندونيسيا             )ج(  

 هذا املـؤمتر    وقد شارك األونكتاد يف   . ٢٠١٣ديسمرب  / كانون األول  ٦ إىل   ٣يف الفترة من    
  .على مستوى األمني العام

وشارك األونكتاد مشاركةً نشطةً يف مجيع االجتماعات اليت تتصل مبسائل املعونة من              -١٤
أجل التجارة واليت عقدهتا منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مبا فيها اجتماعات             

لعاملية، مبا فيهـا اجتماعـات الفريـق        جلنتها املعنية بالتجارة، واجتماعات منظمة التجارة ا      
وأعد األونكتاد مذكرةً بشأن    . االستشاري ملديرها العام املعين مبسألة املعونة من أجل التجارة        

وأسهم األونكتاد أيـضاً يف إعـداد       . قضايا املعونة من أجل التجارة لصاحل أقل البلدان منواً        
  .لذي وضعته منظمة التجارة العامليةبرنامج العمل املتعلِّق باملعونة من أجل التجارة ا

واألونكتاد شريك رئيسي ألمانة االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العامليـة بـشأن              -١٥
وقد عمل األونكتاد   . مكافحة التبغ، حيث يساعد يف تنفيذ االلتزامات اليت تفرضها االتفاقية         

التغليف نسيق دراستني بشأن    ت:  يف عدَّة جماالت، وال سيما ما يلي       ٢٠١٣مع األمانة يف عام     
وإجناز دراسة بشأن سلسلة قيمة التبغ وخيارات البـدائل         العادي ملنتجات التبغ وتوسيمها؛     

بناء القدرات، وهي البعثات املساعدة يف املتاحة؛ ودعم بعثات األمانة لتقدمي املساعدة التقنية و    
 أمريكا الالتينية؛ واملـشاركة يف      اليت أوفدت إىل اهلند، للمنطقة اآلسيوية، وإىل بريو، ملنطقة        

  .اجتماعات األمانة؛ وتقاسم خربات األونكتاد ووجهات نظره يف اجملاالت ذات الصلة

  السلع األساسية  -ثانياً  
تربز قضايا السلع األساسية يف نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها              -١٦

 مؤمتر القمة العاملي   بشأن نتائج    ٦٠/١، يف قرارها    دت اجلمعية العامة  وقد شدّ . األمم املتحدة 
، ودعـم   مسألة ضعف وتقلب أسعار السلع األساسية     احلاجة إىل معاجلة    "، على   ٢٠٠٥لعام  

اجلهود اليت تبذهلا البلدان املعتمدة على السلع األساسية إلعادة هيكلـة قطاعـات سـلعها               
وقد اتفق املـشاركون يف املـؤمتر       ). ٣٣ الفقرة" (األساسية وتنويعها وتعزيز قدرهتا التنافسية    
مثة حاجة أيضاً للمساعدة املتعدِّدة     " على أن    ٢٠٠٢الدويل لتمويل التنمية الذي ُعِقد يف عام        

األطراف من أجل التخفيف من عواقب تقلُّص عوائد صادرات البلدان اليت ال تزال تعتمـد               
  ).٣٧ء مونتريي، الفقرة توافق آرا" (اعتماداً شديداً على صادرات السلع األساسية

املستدامة بأن استئصال   املعين بالتنمية   وقد أقرت الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة          -١٧
شأفة الفقر، وأمناط االستهالك واإلنتاج املستدامة، وإدارة املوارد الطبيعية، هي أمور تـرتبط             
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 ٦١/١٩٠ ادت اجلمعية العامة، يف قرارها    وأع). ٤الفقرة  (ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية املستدامة      
أمهية تعظيم مسامهة قطاع السلع األساسية يف حتقيق النمـو          "بشأن السلع األساسية، تأكيد     

  ).١الفقرة " (االقتصادي املستمر والتنمية املستدامة
وقد انبثقت عن الدورة الثانية عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، املعقـودة         -١٨
، والية جامعة يقوم عليها عمل أمانة األونكتاد يف جمـاالت           ٢٠٠٨أبريل  / أكرا يف نيسان   يف

وتدعو الواليـة املعتمـدة يف      ). ٩١اتفاق أكرا، الفقرة    (السلع األساسية والتجارة والتنمية     
الدوحة صانعي السياسات إىل حتديد وتنفيذ سياسات مناسبة على املستويات كافة ملعاجلـة             

 أسعار السلع األساسية على الفئات الضعيفة، وتشري إىل أمهية دعم البلدان النامية             آثار تقلُّب 
املعتمدة على السلع األساسية يف صياغة استراتيجيات التنمية املستدامة والشاملة، مبـا فيهـا              

  ).٢٧الفقرة (االستراتيجيات اليت تعزز إضافة القيمة والتنوع االقتصادي 

  التقدُّم احملرز  -ألف  
، مـع   ٢٠١٣أظهرت أسعار السلع األساسية وجود اجتاهات متباينة خالل عـام             -١٩

وسجلت أسعار األغذية اخنفاضاً تدرجيياً نظـراً       . اعتدال يف مستويات األسعار بصورة عامة     
وأفضى تدين مـستوى الطلـب      . ألن غلّة حصاد احملاصيل الرئيسية كانت أفضل من املتوقَّع        

وشـهدت  . خزونات إىل تراجع أسعار املعادن اخلسيسة      امل وحجموارتفاع مستوى العرض    
ومـن  . أسعار النفط تذبذبات كبرية خالل تلك السنة نتيجةً العتبارات جيوسياسية خمتلفـة   

 على مـستوياهتا العاليـة،      ٢٠١٤املتوقَّع أن حتافظ األسعار الدولية للسلع األساسية يف عام          
  .وت فيما بني خمتلف السلع األساسيةولكنها ستتعرض لضغط هبوطي ولقدر كبري من التفا

  مسامهات األونكتاد  -باء  
نفّذ األونكتاد طائفة واسعة من األنشطة، مبا يف ذلك حتليالت السياسات العامـة،               -٢٠

 من أجل مـساعدة البلـدان الناميـة       الدعم التقين وعقد اجتماعات حكومية دولية، وتقدمي      
لتحدي السلع األساسية، مبا يف ذلـك حتـسني         املعتمدة على السلع األساسية على التصدِّي       

االستفادة من املكاسب الناشئة عن إنتاج الـسلع األساسـية          ومتكينها من   قدراهتا اإلنتاجية   
  .وجتارهتا

وقد ناقشت الدورة السادسة الجتماع اخلرباء املتعدِّد الـسنوات بـشأن الـسلع               -٢١
، التطورات احلديثة والتحدِّيات    ٢٠١٤أبريل  / نيسان ١٠ و ٩األساسية والتنمية، املعقودة يف     

لتحقيق النمو الـشامل    املتاحة  اجلديدة يف أسواق السلع األساسية وخيارات السياسة العامة         
ومشلت السياسات الرئيسية املوصى هبا تقوية . والتنمية املستدامة القائمني على السلع األساسية

قتصادات الوطنية، وتعزيز األمـن     الروابط بني قطاع السلع األساسية وغريه من قطاعات اال        
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الغذائي عن طريق انتهاج سياسات جتارية مالئمة، والتكامل اإلقليمي ودعم املنتجني احملليني،            
وتشجيع تنويع مزيج مصادر الطاقة، واستخدام املوارد الطبيعية ملكافحة تفشي البطالة علـى             

  .نطاق واسع
/  نيـسان  ٨ و ٧ية، الـذي ُعِقـد يف       وحبث املنتدى العاملي اخلامس للسلع األساس       -٢٢
، قضايا سالسل القيمة العاملية، والشفافية، والتنميـة القائمـة علـى الـسلع              ٢٠١٤ أبريل

، يف املقام األول، أن سالسل القيمة العاملية ال تزال متثل موضوعاً من             وأكد املنتدى . األساسية
حتتاج للحصول على فوائـد أكثـر       املواضيع املطروحة يف اجملال اإلمنائي وأن البلدان النامية         

وناقش املنتدى مسألة السمات احملتملة     . استدامة من خالل املشاركة يف سالسل القيمة العاملية       
حلوكمة يف قطاع السلع األساسية تؤدِّي إىل تعزيز الشفافية واملـساءلة           لنظام ا لعملية إصالح   

  .إليرادات املوجه حنو التنميةحتسني إيرادات السلع األساسية ويف استثمار هذه افيما خيص 
، وهي آلية التعاون    املعنية بالطاقة األمم املتحدة   شبكة  ويتعاون األونكتاد مع أعضاء       -٢٣

بني الوكاالت يف جمال الطاقة، من أجل املساعدة على إرساء هنج متسق إزاء نظـام للطاقـة         
يجر املؤمتر الـسادس عـشر   وقد نظم األونكتاد يف الن. املستدامة، خصوصاً يف البلدان النامية 

 ١٩ أفريقيا، الذي ُعقد يف الفترة من     للتجارة والتمويل يف قطاعات النفط والغاز واملعادن يف         
ركـزت  و.  بلـداً ٣٤ منـدوب مـن   ٥٠٠وحضره  ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣ إىل

وجتـارة  املناقشات اليت جرت يف املؤمتر على كيفية إدارة املكاسب الطارئة الناشئة عن إنتاج              
منتجات البترول والتعدين إدارةً شفافةً وخاضعةً للمساءلة، فضالً عن التدابري الالزمة من أجل 

  .تقاسم اإليرادات على حنو أكثر إنصافاً
 الطبعة اخلامسة من املنشور املعنون      ٢٠١٤وتشمل املنشورات اليت صدرت يف عام         -٢٤

 الذي يركز على عناصـر مـوارد   )Commodities at a Glance(" حملة عن السلع األساسية"
، الـذي   ٢٠١٤تقرير السلع األساسية والتنمية لعام      ويركز املنشور املعنون    . األرض النادرة 

سيصدر قريباً، على القضايا الرئيسية اليت يواجهها صغار املزارعني يف إنتاج األغذية الزراعية             
ويتزامن صدور هـذا    . البلدان النامية والسلع األساسية، فضالً عن مسألة التنمية املستدامة يف         

التقرير مع حلول مناسبة السنة الدولية للزراعة األسرية اليت أعلنتها منظمة األمـم املتحـدة               
  .لألغذية والزراعة

وفيما يتعلق باملساعدة التقنية، يقوم األونكتاد بصورة منتظمـة بتحـديث بوابتـه               -٢٥
ــة الــيت تتــضمَّن معلومــات عــن جتــارة  وأســواق الــسلع األساســية اإللكتروني

)http://www.unctad.info/en/Infocomm/(         وُتبذل جهوٌد متواصلةٌ لتوسيع نطـاق نـشرات ،
امللخصات املتصلة بالسلع األساسية، اليت ُتعد باللغة الفرنسية يف البداية، بإعداد نسخ باللغتني             

  .اإلنكليزية واإلسبانية
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  االستثمار وتنمية املشاريع  -ثالثاً  
شدد توافق اآلراء الذي متّ التوصل إليه يف مونتريي على الدور احليوي الذي تؤدِّيـه                -٢٦

تدفُّقات رؤوس األموال الدولية اخلاصة، وال سيما تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشـر، يف             
وباإلضافة إىل ذلك، تشري خطة تنفيذ نتائج مـؤمتر القمـة   . اجلهود اإلمنائية الوطنية والدولية   

 إىل دور االستثمار األجنيب املباشـر       ٢٠٠٢ملي املعين بالتنمية املستدامة الذي ُعقد يف عام         العا
  .يف حتقيق التنمية املستدامة

 قرار رؤساء   ٢٠٠٥ بشأن نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام        ٦٠/١ويؤكد قرار اجلمعية      -٢٧
سـتثمار األجـنيب، يف     تشجيع زيادة االستثمار املباشر، مبا يف ذلك اال       "الدول واحلكومات   

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من أجل دعم أنـشطتها اإلمنائيـة                
ويشري القرار إىل   ). ٢٥الفقرة  " (وزيادة الفوائد اليت ميكن أن حتققها من خالل هذا االستثمار         

ـ      )) ه(٢٣الفقـرة  (اص جماالت السياسة العامة ذات الصلة مثل الدور احليوي للقطـاع اخل
 والنهوض باملشاريع   احلكم الرشيد، ويتضمَّن التزامات يف جماالت سياساتية أخرى ذات صلة مثل          

  )).ج(٢٤ الفقرة( ومسؤولية الشركات ومساءلتها ،))أ(٢٤الفقرة (غرية واملتوسطة احلجم الص
ـ         ٢٠٠٨ويف عام     -٢٨ تعراض تنفيـذ   ، أقر مؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باس

جلهود التنمية الوطنيـة    "توافق آراء مونتريي بدور االستثمار األجنيب املباشر كمكمل حيوي          
، أكد اإلعـالن    ٢٠١١ويف عام   ). ٢٣إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية، الفقرة       " (والدولية

اص دينامي  وجود قطاع خ  "الصادر عن مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً أن            
 ،يع صغرية ومتوسطة احلجم، وإطار قانوين مناسب      روكفؤ ومسؤول اجتماعياً، وخباصة مشا    

ُتعد أموراً بالغة األمهية يف تعزيز تنظيم املشاريع القائمة على روح املبـادرة، واالسـتثمار،               
تاميـة  وأخرياً، دعت الوثيقة اخل   )). ب(٨الفقرة  " (واملنافسة، واالبتكار، والتنويع االقتصادي   

بيئة متكينية علـى املـستويني الـوطين       "ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة إىل هتيئة         
نقل التكنولوجيا،  ... والدويل، فضالً عن مواصلة وتعزيز التعاون الدويل، وخباصٍة يف جماالت           
اء القدرات، والشفافية   على النحو املتفق عليه اتفاقاً متبادالً، واالبتكار، وريادة األعمال، وبن         

  ).١٩الفقرة " (واملساءلة

  التقدُّم احملرز  -ألف  
، زادت تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر      ٢٠١٢يف أعقاب اخنفاض ُسجِّل يف عام         -٢٩

 تريليون دوالر، وهو مـا      ١,٤٥ لتصل إىل    ٢٠١٣ يف املائة يف عام      ٩العاملية الواردة بنسبة    
وحافظت االقتصادات النامية على حصتها املهيمنة      . ها األونكتاد يقارب التقديرات اليت أجرا   

 يف املائة مـن     ٥٤من االستثمار األجنيب املباشر العاملي، حيث شكّلت هذه احلصة ما نسبته            
وعلى املستوى  .  يف املائة  ٣٩التدفُّقات العاملية، بينما اجتذبت االقتصادات املتقدِّمة ما نسبته         
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ت االستثمار األجنيب املباشر إىل مجيع املنـاطق الرئيـسية، رغـم أن             اإلقليمي، زادت تدفُّقا  
 متثلوقد أصبحت البلدان النامية يف آسيا       . االقتصادات الضعيفة هيكلياً سجلت نتائج متفاوتة     

  .اآلن أكرب املتلقني لالستثمار األجنيب املباشر
ية والبلدان اليت متر اقتـصاداهتا      كما أن تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر من البلدان النام          -٣٠

 يف  ٣٩ مليار دوالر، أو ما نـسبته        ٥٥٣مبرحلة انتقالية سجلت أيضاً مستوى قياسياً قدره        
 يف املائة فقط يف بداية العقـد األول         ١٢ من التدفُّقات العاملية إىل اخلارج، مقارنةً بنسبة         املائة
عرب الوطنية للبلدان النامية والبلدان     ومن مسات االستثمار األجنيب للشركات      . هذا القرن من  

اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية ما يتمثَّل يف شرائها لشركات منتسبة لـشركات البلـدان               
 يف املائة من جمموع مشترياهتا يف هذه        ٥٠املتقدِّمة يف اجلنوب، وهي مشتريات بلغت نسبتها        

البلدان املتقدِّمة دون تغيري، إذ بلغـت       وظلت التدفُّقات اخلارجة من     . ٢٠١٣املنطقة يف عام    
  . مليار دوالر٨٥٧ وقدره ٢٠٠٧ يف املائة من مستوى الذروة الذي بلغته يف عام ٥٥نسبتها 

ويتوقـع األونكتـاد أن تزيـد       . وتبدو اآلفاق إجيابية على املديني القصري واملتوسط        -٣١
 تريليون ١,٧، وإىل ٢٠١٤يف عام  تريليون دوالر ١,٦تدفُّقات االستثمار األجنيب املباشر إىل 

  .٢٠١٦ تريليون يف عام ١,٨، و٢٠١٥دوالر يف عام 
وفيما يتعلق بالتطورات على صعيد سياسات االستثمار، ارتفعت نسبة سياسـات             -٣٢

، رغـم أن غالبيـة      ٢٠١٣ يف املائة يف عام      ٢٧االستثمار الوطنية التنظيمية أو التقييدية إىل       
ومثة تباين يف جمال وضع قواعد      . هة حنو تشجيع االستثمار وحتريره    التدابري املتخذة تظل موجّ   

االستثمار على املستوى الدويل؛ فمن جهة، توجد املفاوضات اخلاصة باالتفاقات اإلقليميـة            
ظمية بالنسبة لنظام اتفاقات االستثمار الدوليـة، بينمـا         الضخمة اليت قد تترتَّب عليها آثار نُ      

ن هذا النظام، األمر الذي ُيعزى جزئياً إىل التطورات يف جمال            من جهة ثانية خروج م     حيدث
  .التحكيم يف قضايا االستثمار

تفاقات االسـتثمار الدوليـة يف      ومع ذلك، زاد عدد معاهدات االستثمار الثنائية وا         -٣٣
وقد أفضت اهلواجس املتعلِّقة بسري عمـل       .  بعد اخنفاضه على مدى عدَّة سنوات      ٢٠١٣ عام

 االستثمار الدولية وتأثريه يف التنمية املستدامة إىل ظهـور دعـوات متزايـدة              نظام اتفاقات 
  .إلصالح النظام، مبا يف ذلك عمليات تسوية املنازعات املتعلِّقة باالستثمار

  مسامهات األونكتاد  -باء  
والتنمية، املعقـودة يف الفتـرة      ناقشت الدورة السادسة للجنة االستثمار واملشاريع         -٣٤
 مسألة تشجيع ريادة األعمال لبناء القـدرات        ،٢٠١٤مايو  / أيار ٢أبريل إىل   /ان نيس ٢٨ من

القطاع اخلاص يف البلدان النامية     والنهوض ب اإلنتاجية وأمهية السياسات لدعم ريادة األعمال       
هذه املسألة التحـدي املتمثِّـل      ويدخل يف صلب    . والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     
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شباب، وبالتايل فقد ركز اجلزء الرفيع املستوى من دورة اللجنة علـى تطـوير              توظيف ال  يف
بطالـة  حالـة   وعلى ضوء   . ريادة األعمال، وعلى وجه التحديد خلق فرص العمل للشباب        

الشباب على نطاق العامل واملسامهات احملتملة لرواد األعمال من الشباب يف خلق فرص العمل            
ويف هذا  . ة إلطار سياسايت لريادة األعمال يف صفوف الشباب       منو شامل، مثة حاجة ملح    وحتقيق  

 ٦٧/٢٠٢الصدد، يتعاون األونكتاد مع وكاالت األمم املتحدة من أجل تنفيذ قرار اجلمعية العامة              
من أجل التنمية، كما أنه يعمل يف إطار شراكة مع منظمـات            مباشرة األعمال احلرة     بشأن

  . من أجل تعزيز ريادة األعمال يف صفوف الشبابحكومية دولية، مثل منظمة الكومنولث،
وقد واصل األونكتاد عمله بشأن حتليل أثر االستثمار األجنيب املباشر على التنميـة،               -٣٥

 خيلف األهداف اإلمنائية     عمل خصوصاً يف سياق املناقشات واملفاوضات املتعلِّقة بوضع إطار       
  .لأللفية
 على خطة عمل لالستثمار يف التنميـة        ٢٠١٤م  تقرير االستثمار العاملي لعا   ويركز    -٣٦

املستدامة وعلى كيفية معاجلة بعض قضايا التنفيذ اليت ستنشأ يف أعقـاب صـياغة جـدول               
التقرير احتياجات البلدان النامية لالستثمار يف عدد       ويبحث  . األعمال اإلمنائي العاملي اجلديد   

ف مع تغيُّر املناخ، واألمن الغذائي، البنية       من قطاعات التنمية املستدامة ذات الصلة، مثل التكيُّ       
فجوة التمويل احلالية واملقبلة علـى مـدى        مسألة  وحيلل التقرير   . التحتية، والصحة والتعليم  

.  والكيفية اليت ميكن هبا للقطاع اخلاص أن يسهم يف سدِّ هذه الفجوة            ٢٠٣٠-٢٠١٥الفترة  
بيانات املتعلِّقة باالسـتثمار األجـنيب      وباإلضافة إىل ذلك، يتناول التقرير بالبحث أحدث ال       

املباشر ويتتبع مسار االجتاهات العاملية لالستثمار األجنيب املباشر واإلنتاج الدويل مـن قبـل              
وأخرياً، يقترح التقرير خطة عمل لالسـتثمار اخلـاص يف التنميـة            . الشركات عرب الوطنية  

موعة مركزة من اإلجـراءات الـيت       املستدامة تتضمَّن طائفة من خيارات السياسة العامة وجم       
  .ميكن أن تساعد يف تنشيط االستثمار اخلاص يف التنمية املستدامة

رصـد  "، إصدار منشوره الفصلي املعنـون       ٢٠١٣واصل األونكتاد، طوال عام     و  -٣٧
 الذي يتضمَّن تقييمـات  )Global Investment Trends Monitor(" اجتاهات االستثمار العاملي

 وآفاق االستثمار األجنيب املباشر العاملية، إىل جانب املنشور الذي يـصدر            دورية الجتاهات 
 الـذي يتنـاول   )Investment Policy Monitor(" رصد سياسات االسـتثمار "دورياً بعنوان 

  .سياسات االستثمار الوطنية والدولية
ـ               -٣٨ ال ويشدد توافق آراء مونتريي على أنه من أجل اجتذاب وتعزيز تدفُّقات رأس امل

. اإلنتاجي الواردة، حتتاج البلدان إىل هتيئة مناخات استثمار شفافة ومستقرة وميكن التنبؤ هبا            
ويف هذا السياق، مثة أمهية خاصة لربامج عمل األونكتاد بشأن تـوفري املعلومـات وإجـراء     
البحوث يف جمال االستثمار العاملي، فضالً عما يقدمه من مـساعدة يف تـدعيم القـدرات                

ويساعد األونكتاد البلدان على مجع واستخدام بيانات االستثمار من أجل          . ات احمللية واملؤسس
تصميم وتنفيذ سياسات أفضل وذلك عن طريق التدريب وبناء القـدرات بـشأن جتميـع               
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ويقدم األونكتاد، مـن خـالل     . هااملعلومات املتعلِّقة باالستثمار األجنيب املباشر واإلبالغ عن      
ة بشأن تيسري االستثمار، مبا يف ذلك إدخال حتسينات علـى بيئـات       يضطلع به من أنشط    ما

األعمال احمللية، مسامهةً رئيسيةً يف هتيئة مناخ االستثمار وتشجيع االستثمار الدويل من أجل             
  .التنمية املستدامة

، ما فتئ األونكتاد يساعد البلدان األعضاء يف رابطة أمم جنـوب            ٢٠١٣ومنذ عام     -٣٩
ار ترتيب تعاون تقين متعدِّد السنوات، كجزء من اجلهود الرامية إىل حتسني            شرق آسيا يف إط   

وقـد ركـزت جهـود تـشجيع     . فرص االستثمار لصاحل خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة  
 على االستثمار األخضر من خالل استحداث موقع على         ٢٠١٤االستثمار اليت ُبذلت يف عام      

اشر األخضر، ونشر دليل لوكاالت تشجيع االستثمار       اإلنترنت للترويج لالستثمار األجنيب املب    
وتوفري التدريب ملسؤويل وكـاالت تـشجيع       " املنخفض الكربون "بشأن الترويج لالستثمار    

االستثمار فيما يتعلق بأفضل املمارسات والتقنيات الجتذاب االستثمار يف مشاريع األعمـال        
 Smart Promotion Network"ملعنونـة  وعالوةً على ذلك، فإن النشرة اإللكترونية ا. اخلضراء

eFlash "            ،اليت ُترسل دورياً إىل األعضاء املسجلني يف القائمة الربيدية لشبكة االستثمار العاملي
قد ظلت تقـدم  " Investment Promotion Agencies Observer"وسلسلة املنشورات املعنونة 

  .شجيع االستثمارمعلومات حمدثة عن القضايا الراهنة فيما يتصل بوكاالت ت
وهتدف عمليات استعراض سياسات االستثمار وما يتصل هبا من أنشطة متابعـة إىل      -٤٠

تعظيم الفوائد املتأتية من االستثمار األجنيب املباشر يف البلدان املعنية عن طريق حتسني اجلوانب              
 ٣٦ اآلن   وقد أجنـز األونكتـاد حـىت      . التنظيمية واملؤسسية والتشغيلية ألطرها االستثمارية    

استعراضاً من هذه االستعراضات، نصفها ألقل البلدان منواً، وجيري العمل حالياً على إجنـاز              
وقد اسُتخدم يف أحدث هذه االستعراضات إطار       . هذه االستعراضات يف أربعة بلدان أخرى     

 األونكتاد لسياسة االستثمار من أجل التنمية املستدامة، وهو وثيقة حيوية تتـضمَّن حتلـيالً             
 ا بوصفه-لسياسات االستثمار الوطنية والدولية وتركز على أبعادها املتصلة بالتنمية املستدامة 

األداة التشخيصية الرئيسية، وسوف ُيواصل استخدام هذا اإلطار يف مجيع عمليات استعراض            
  .سياسات االستثمار اليت سُتجرى مستقبالً

اقات االستثمار الدولية من أجـل تعزيـز        عمله املتعلِّق باتف  أيضاً  وواصل األونكتاد     -٤١
وقد قُدِّمت حبوث وحتليالت للسياسات مـن خـالل         . االستثمار ألغراض التنمية املستدامة   

يف عدَّة  أيضاً  وردت هذه البحوث والتحليالت     واتفاقات االستثمار الدولية،    ختطيط  مشروع  
ت والتقارير املشتركة لألونكتاد    منشورات، مبا يف ذلك مذكرات القضايا املتعلِّقة هبذه االتفاقا        

ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن تدابري االسـتثمار اخلاصـة مبجموعـة         
اتفاقات االستثمار الدولية ومنازعات    بشأن  وحيتفظ األونكتاد أيضاً بقواعد بيانات      . العشرين

قليمي والوطين، فضالً عـن      دورات تدريبية على املستويني اإل      تنظيم االستثمار، وهو يواصل  
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 بـشأن املفاوضـات املتعلِّقـة    ةاالستشاريتنظيم اخلدمات تقدمي مساعدة تقنية خمصصة مثل   
  .باتفاقات استثمار دولية حمددة

 خبري علـى نطـاق      ١ ٥٠٠ويتفاعل األونكتاد باستمرار مع شبكة تضم أكثر من           -٤٢
عقاب إطالق إطار سياسات االسـتثمار      ويف أ . العامل بشأن قضايا اتفاقات االستثمار الدولية     

 لتقدمي املساعدة التقنية تـستند إىل       ةمن أجل التنمية املستدامة، استهل األونكتاد برامج جديد       
وباإلضافة إىل استخدام هذه األداة يف عمليات استعراض سياسات االسـتثمار،           . هذه األداة 
حـدث   مشورة سياساتية، كما     أيضاً هذا اإلطار يف إعداد ما يقدمه من       األونكتاد  استخدم  

مثالً يف صياغة مشروع املساعدة والتعليقات اليت قُدِّمت لستة بلدان ومنظمة إقليمية واحـدة           
  .بشأن التفاوض يف جمال االستثمار" وجهاً لوجه"وكذلك يف سياق دورات تدريبية ُعقدت 

خاصـة يف   وحيث توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف مونتريي على بذل جهـود                -٤٣
 بيئات االستثمار   لتحسنيجماالت ذات أولوية مثل حوكمة الشركات ومعايري احملاسبة، سواء          

احمللية أو لتعزيز االستقرار املايل العاملي، وهو ما عربت عنه أيضاً الوثيقة اخلتامية ملؤمتر األمـم             
 تـشرين   ٨ إىل   ٦ويف هذا السياق، ُعقدت يف الفترة مـن         . املستدامةاملعين بالتنمية   املتحدة  
 الدورة الثالثون لفريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعـين باملعـايري            ٢٠١٣نوفمرب  /الثاين

وحبث الفريق  .  بلداً ٩٠ خبرياً من    ٣٣٠الدولية للمحاسبة واإلبالغ، وحضر الدورة أكثر من        
من قبل  لإلبالغ  دولية  دور الترتيبات التنظيمية واملؤسسية للتطبيق واإلنفاذ املتسقني للمعايري ال        

، قدم األونكتاد مساعدةً تقنية إىل البلدان بشأن اإلبالغ مـن       ٢٠١٣وطوال عام   . الشركات
. ٢٠١٢ ر احملاسيب اليت استحدثها يف عام     تطويالقبل الشركات مستخدماً كأساس لذلك أداة       

مبزيـد  كما حظيت تقوية معايري اإلبالغ وعمليات اإلفصاح عن البيانات من قبل الشركات             
من الدعم عن طريق مبادرة البورصات املستدامة، وهي مبادرة جيري تنفيذها وتـشمل اآلن              

  . شركة من الشركات املدرجة يف البورصات١٥ ٠٠٠تسع بورصات متثل ما يزيد عن 
ويشري توافق آراء مونتريي إىل أنه من أجل تعبئة املوارد املالية احمللية من أجل التنمية،                 -٤٤

ويف هذا الـسياق، عـزز      .  مبكان وجود قطاع أعمال يتميز بالدينامية والكفاءة       من األمهية 
 املشاريع احمللية، بوسائل وتطويراألونكتاد ما يقدمه من مساعدة تقنية ألغراض ريادة األعمال 

 الـذي مت يف إطـاره تـدريب أكثـر           ")برنامج إمربيتيـك  ("منها برنامج تنظيم املشاريع     
 بلداً،  ٣٥، وهو ُينفذ اآلن يف      ١٩٨٨عمال منذ إطالقه يف عام       من روَّاد األ   ٣٤٠ ٠٠٠ من

وباإلضافة إىل ذلك، واصـل  . مل يبّت فيها بعد بلداً ٢٠من مقدمة مع وجود طلبات إضافية     
األونكتاد تدعيم برناجمه اخلاص بروابط األعمال التجارية، وهو مبادرة متعـدِّدة اجلهـات             

 -شاريع الصغرية واملتوسطة احلجم والشركات الكبرية       ل الروابط بني امل   حّوصاحبة املصلحة تُ  
، استفادت ستة بلدان من     ٢٠١٣ويف عام   .  إىل عالقات أعمال مستدامة    -احمللية أو األجنبية    

  .هذا الربنامج، من بينها أربعة بلدان من أقل البلدان منواً
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  النظم النقدية واملالية والتجارية الدوليةاتساق   -رابعاً  
بناًء على نتائج مؤمتر األمم املتحدة املعين باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وأثرهـا               -٤٥

، تشري الوالية املعتمدة يف الدوحة إىل الـدور         ٢٠٠٩يونيه  /على التنمية، املعقود يف حزيران    
. يف منها املهم لسياسات االقتصاد الكلي الفّعالة واستراتيجيات التنمية يف منع األزمات والتعا          

وتشري تلك الوالية أيضاً إىل التكامل اإلقليمي والتعاون الدويل كوسيلتني لدعم استراتيجيات            
  .التنمية الوطنية، واحلد من التأثُّر بالصدمات اخلارجية، وحتسني نظام احلوكمة العاملي

ـ              -٤٦ شأن وتعيد الوالية املعتمدة يف الدوحة تأكيد توافق آراء مونتريي وإعالن الدوحة ب
متويل التنمية، وتسلط الضوء على أمهية تعبئة مجيع مصادر التمويل واستخدامها الفعَّال مـن              

وبصفة خاصة، تشري تلك الوالية إىل دور التمويل يف دعم االقتصاد احلقيقي من            . أجل التنمية 
أجل حتقيق منو اقتصادي مستدمي وشامل ومنصف وتنمية مستدامة، وتبني أن مجيع البلـدان،             

والنامية، ميكن أن تتكبد تكاليف سياسية واجتماعية واقتصادية باهظة نتيجـةً           منها  تقدِّمة  امل
  .للصدمات املالية

  التقدم احملرز  -ألف  
 وأوائل  ٢٠١٣على الرغم من بعض التحسن الذي ُسجل يف النصف الثاين من عام               -٤٧
 مـن النمـو القـوي       ، ال يزال االقتصاد العاملي يواجه صعوبة يف إجياد مـسارٍ          ٢٠١٤عام  

وسوف تكون هناك حاجة لزيادة تنسيق السياسات علـى املـستويني الـدويل             . واملستدام
وعالوة على ذلك، سيكون من املهم تفـادي  . واإلقليمي من أجل االنطالق على هذا املسار    

  .الوقوع يف األخطاء السياساتية اليت أفضت إىل اندالع األزمة املالية الراهنة
على معظم االقتصادات واألقاليم الكربى أن تعتمد على الطلـب احمللـي            وقد تعني     -٤٨

وظلت التدفقات التجارية العاملية ضعيفة، وعاىن عـدد مـن          . باعتباره احملرك الرئيسي للنمو   
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية من تزايد حدة عدم االستقرار املـايل               

وتدل هذه الصدمة املالية مرة أخرى علـى تقلـب          . ٢٠١٤أوائل عام    و ٢٠١٣خالل عام   
األسواق املالية العاملية وحقيقة أن البلدان النامية تتأثر بصورة منتظمة بالقرارات اليت يتخذها             

وبالنظر إىل وجـود تـرابط   . صانعو السياسات يف البلدان املتقدمة املهمة من الناحية النُّظمية  
االقتصادات من خالل الطلب احلقيقي والروابط املالية، فإن اهلـشاشة          قوي فيما بني فرادى     

  .وخماطر اهلبوط ال تزال تطرح حتديات سياساتية خطرية
والوضـع  . ويلزم إحراز قدر كبري من التقدم يف تنسيق السياسات االقتصادية الكلية            -٤٩

. ى اإلقليمي كحد أدىن   األمثل أن يكون هذا التنسيق على املستوى العاملي، وإال فعلى املستو          
أما العناصر الضرورية العتماد استراتيجية منسقة لتحقيق منو مستدمي دولياً وحملياً على السواء             

منو تعويضات العمل بالتعادل مع منو اإلنتاجية؛ ودعم القطاع العام يف توفري            : فتشمل ما يلي  
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والعام، مع التركيز على أنـشطة      البنية التحتية االجتماعية واملادية؛ وزيادة االستثمار اخلاص        
البحث والتطوير املتصلة بالتكنولوجيات املراعية للبيئة؛ وإعادة هندسة وتنظيم قطاعات مالية           
حملية تدعم األنشطة اإلنتاجية وخلق فرص العمل؛ وحتسني نظام املـدفوعات واملعـامالت             

ارة بعمالت غري عمـالت     الدولية على أساس ترتيبات مالية عاملية وإقليمية تيسر زيادة التج         
وعالوةً على ذلك، ينبغي تصحيح االختالالت قبل أن تصبح الـسيطرة عليهـا             . االحتياطي

مستحيلة، مع مسامهة قوية من ِقبل البلدان اليت تتمتع بفوائض، وتدّخلٍ مناسب مـن ِقبـل                
  . اجلهات املقرضة اإلقليمية أو العاملية اليت ُيلجأ إليها كمالذ أخري

  ات األونكتادمسامه  -باء  
 إىل أن األزمة االقتصادية واملاليـة العامليـة   ٢٠١٣تقرير التجارة والتنمية لعام    يشري    -٥٠

ويتطلب التكيف مع هذا التحول إدخـال       . الراهنة تعكس حتوالً هيكلياً يف االقتصاد العاملي      
عودة إىل النمو   وال ميكن لالقتصاد العاملي ال    . تغيريات أساسية على استراتيجيات النمو السائدة     

. السابق الندالع األزمة، وهو منو ُبين على أساس أمناط طلب ومتويل عاملية غـري مـستدامة               
وجيب على البلدان املتقدمة أن تتصرف مبزيد من احلسم ملعاجلة األسباب األساسية لألزمـة،              

من ضعف  وجيب عليها أيضاً أن تتحرك بعيداً عن السياسات املالية االنكماشية حىت ال تزيد              
إال أنه من املُرجح أن يظل منو الطلب يف البلـدان املتقدمـة             . منوها االقتصادي البطيء أصالً   

ويذهب التقرير إىل أنه ينبغي لالقتصادات النامية واالقتصادات االنتقالية         . ضعيفاً لفترٍة طويلة  
أن تتحرك يف اجتـاه     فتئت استراتيجياهتا اإلمنائية تعتمد اعتماداً مفرطاً على الصادرات          اليت ما 

وُيعد منو . استراتيجية منو أكثر توازناً، كما ينبغي هلا إعطاء وزن أكرب للطلب احمللي واإلقليمي
األجور وخلق فرص العمل والتحويالت االجتماعية لصاحل األسر ذات الـدخل املـنخفض             

ه األسر تنفـق عـادةً     واملتوسط أموراً بالغة األمهية بالنسبة هلذه االستراتيجية اإلمنائية ألن هذ         
نسبة أكرب من دخلها على السلع واخلدمات االستهالكية، وخباصة السلع املنتجة واخلـدمات     

ويلزم أيضاً تعزيز القدرات اإلنتاجية وتكييفها مع أمنـاط الطلـب           . املقدمة حملياً أو إقليمياً   
اً، يعترب التقرير أنه    وأخري. وهذا يتطلب توفري متويل طويل األجل وميكن التعويل عليه        . اجلديدة

ينبغي للبلدان أن تعتمد اعتماداً متزايداً على املصادر احمللية هلذا التمويل، مع انتهاج املصارف              
املركزية لسياسة ائتمانية تفضي إىل قيام املصارف التجارية واملصارف اإلمنائية واملؤسـسات            

  .املتخصصة بتمويل االقتصاد احلقيقي على حنوٍ فعال
ُنشرت ملخصات سياساتية هبدف عرض نتائج البحوث بشكل موجز وحبيث          وقد    -٥١

يسهل االطالع عليها، مع التركيز على املناقشات الدائرة على صعيد سياسـات االقتـصاد              
الكلي حول مواضيع مثل لوائح تنظيم حساب رأس املال، واحلوكمة االقتـصادية العامليـة،              

واإلضطرابات الـيت  ) ٢٨، املوجز السياسايت رقم األونكتاد(واحلاجة إىل حيز حترك سياسايت  
  ).٢٩األونكتاد، املوجز السياسايت رقم (شهدهتا االقتصادات الناشئة مؤخراً 
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وواصل األونكتاد االضطالع بدور نشط يف تقدمي اخلدمات االستشارية إىل جمموعة             -٥٢
ات اإلمنائيـة، مثـل   العشرين بشأن القضايا املتصلة بالسياسات االقتصادية الكلية والـسياس  

العمالة، واالختالالت العاملية، واحلوكمة االقتصادية العاملية، مبا يف ذلك اآلثار العاملية غـري             
وقد . املباشرة للسياسات االقتصادية الكلية يف البلدان املتقدمة، وتقلب أسعار السلع األساسية          

لعشرين واملعين بإطـار النمـو      شارك األونكتاد يف اجتماعات الفريق العامل التابع جملموعة ا        
القوي واملستدام واملتوازن، حيث أسهم األونكتاد بتقدمي عدة ورقات تقنية حـول قـضايا              
األسواق املالية العاملية، وخلق فرص العمل، وحتقيق النمو، فضالً عن تقدمي مـذكرة حتديـد            

، حتت رئاسة ٢٠١٤للنطاق لتوجيه مناقشات الفريق العامل بشأن استراتيجيات النمو يف عام   
  .أستراليا جملموعة العشرين

وبالنظر إىل عمل األونكتاد احملدد الذي يتناول من خالله قضايا التجارة والتنميـة،               -٥٣
إضافة إىل تشديده على مسألة الترابط، فقد طلبت عدة بلدان ناميـة أعـضاء يف جمموعـة                 

قضايا وعرض وجهات نظرها على العشرين من األونكتاد تكراراً توجيه االهتمام إىل خمتلف ال
وقد أفضت خربات األونكتاد ومشورته السياساتية بشأن املسائل املاليـة          . جمموعة العشرين 

واالقتصادية الكلية إىل تقدمي مسامهات موضوعية وذات أمهية استراتيجية يف عملية جمموعـة             
ألعـضاء يف جمموعـة   وُيسلم العديد من البلـدان ا     . العشرين، وخباصة لصاحل البلدان النامية    

العشرين بأن املنظور التجاري واإلمنائي لألونكتاد يقدم رأياً ثانياً مفيداً باإلضـافة إىل اآلراء              
  . الرئيسية للمنظمات الدولية األخرى

وقد مّدد األونكتاد مشاريع البحث وبناء القدرات اليت ينفذها يف غـرب ووسـط                -٥٤
لبحر الكارييب من أجل مساعدة البلدان علـى تعزيـز          أفريقيا ويف منطقة أمريكا الالتينية وا     

قدراهتا يف جمال إدارة االقتصاد الكلي على حنو مواٍت للنمو، وفضالً عن تعزيز التعاون املايل               
، استضاف األونكتاد يف    ٢٠١٣ويف أعقاب اجتماع ُعقد يف أواخر عام        . والنقدي اإلقليمي 

قتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر       ، باالشتراك مع اللجنة اال    ٢٠١٤يونيه  /حزيران
الكارييب، أول حلقة دراسية ملنطقة أمريكا الالتينية بشأن التكامل والتعاون اإلقليميني يف اجملال 

وناقش كبار املسؤولني عن رسم السياسات العامة يف مصارف التنميـة اإلقليميـة،             . املايل
ت العمالت، الدور الذي ميكن للـصناديق       والصناديق االحتياطية، ونظم املدفوعات وترتيبا    

االحتياطية أن تؤديه يف محاية أعضاء هذه الصناديق من الصدمات اليت تتعرض هلـا مـوازين     
املدفوعات، والكيفية اليت تؤدي هبا ُنظم املدفوعات االبتكارية إىل خفض تكاليف املعامالت            

  . واحلد من التعرض لتقلب أسعار الصرف
ة الثانية الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيـز التعـاون           وقد أجرت الدور    -٥٥

، تقييماً ملـسامهة األشـكال      ٢٠١٤مايو  /أيار ٢٠ و ١٩والتكامل االقتصاديني، املعقودة يف     
  .الفعالة للتعاون يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتطورها يف جمال التجارة والتنمية
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وجيا ألغراض التنمية، مبا يف ذلك تكنولوجيات       تسخري العلم والتكنول    -خامساً  
  املعلومات واالتصال

اعتمدت القمة العاملية جملتمع املعلومات رؤية مشتركة جملتمع معلومات حموره الناس             -٥٦
واعتمدت القمة أربع وثائق ختامية تسعى لترمجة هذه الرؤية         . وشامل للجميع وإمنائي املنحى   

 مسار عملٍ، ومواضيع    ١١، إىل جانب    ٢٠١٥ حبلول عام    إىل أهداف وغايات حمددة ُتحقق    
وعني اجمللس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة األونكتاد، من خـالل جلنـة            . رئيسية

تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، ليكون مبثابة جهة التنسيق على نطاق منظومـة             
وباإلضـافة إىل ذلـك، يـضطلع       . مع املعلومات األمم املتحدة ملتابعة نتائج القمة العاملية جملت      

األونكتاد بدور امليسر املشارك ملسار العمل املتصل باألعمال التجارية اإللكترونية، وُيسهم يف            
الشراكة من أجل قياس اسـتخدام      "قياس التقدم احملرز يف اجتاه حتقيق أهداف القمة يف إطار           

  ".تكنولوجيات املعلومات واالتصال ألغراض التنمية

  التقدم احملرز  -ألف  
فعلى الـصعيد   . تواصل منو عرض تكنولوجيات املعلومات واالتصال والطلب عليها         -٥٧

إال أن  .  مليـارات  ٦,٨ النقالة أكثر من     -العاملي، بلغ عدد االشتراكات يف اهلواتف اخلليوية        
بـشبكات اهلواتـف   الكثري من املناطق الريفية والنائية يف البلدان النامية ال تزال غري مشمولة      

كما أن استخدام شبكة    . النقالة، وال يستطيع الكثري من املواطنني حتمل تكاليف هذه اهلواتف         
 مليار  ٢,٧يزال يتوسع، حيث يبلغ عدد مستخدميها على نطاق العامل أكثر من             اإلنترنت ال 

وتتوفر لدى نسبة متزايدة من مستخدمي اإلنترنت إمكانية الوصول إىل شـبكات            . شخص
خدمات النطاق العريض العالية السرعة، ولكن إمكانية الوصول هذه غري متاحة وال ميسورة و

وبالرغم من التطورات اإلجيابية اليت حـدثت يف        . الكلفة يف مناطق واسعة من البلدان النامية      
اجتاه تضييق الفجوة الرقمية، يلزم إيالء مزيد من االهتمام لضمان قدرة البلدان النامية علـى               

ري تكنولوجيات املعلومات واالتصال ألغراض التنمية، مع استمرار تطبيقاهتا وخدماهتا يف    تسخ
  .التطور

  مسامهات األونكتاد  -باء  
واصلت جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية رصد سري تنفيذ ومتابعـة              -٥٨

مـي، وأعـدت التقريـر      نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات على الصعيدين الدويل واإلقلي        
  .السنوي املقابل الذي قدمه األمني العام لألمم املتحدة

وكجزء من أنشطة املتابعة السنوية، ُنظم أثناء الدورة السابعة عشرة للجنة، املعقودة              -٥٩
، اجتماع مائدة مستديرة وزاري بشأن استعراض       ٢٠١٤مايو  /أيار ١٦ إىل   ١٢يف الفترة من    
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 نتائج القمة العاملية، وحلقة نقاش بـشأن اسـتخدام تكنولوجيـات            التقدم احملرز يف تنفيذ   
واستعرضـت  . املعلومات واالتصال من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة للجميع        

اللجنة االجتاهات الناشئة يف جمال تكنولوجيات املعلومات واالتصال والقضايا الرئيسية الـيت            
ن النامية، مبا يف ذلك الدور األساسي للتنمية الرقمية يف حتقيق           تؤثر يف الوصول إليها يف البلدا     

التنمية املستدامة، والقدرة على حتمل التكاليف، ومناذج التمويل، واالستفادة من القـدرات            
  .الكامنة لشباب العامل يف إحداث التغيري التحويل

ان النامية يتيح   والحظت اللجنة أن توسع تكنولوجيات املعلومات واالتصال يف البلد          -٦٠
فُرصاً لسد الفجوة الرقمية وتعزيز االبتكار، ولكنه يكشف أيضاً عن وجود فجوات كُربى يف 
قدرة البلدان النامية على حتديد مسارات جديدة للحاق بالركب التكنولوجي واسـتحداث            

  . صناعات جديدة تضيف إىل النمو االقتصادي العاملي
، شـارك  ٢٠١٣مـايو  /أيارية جملتمع املعلومات يف  وعقب تنظيم منتدى القمة العامل      -٦١

األونكتاد مشاركة نشطة يف املشاورات املفتوحة اليت أفضت إىل تنظيم احلدث الرفيع املستوى 
بشأن القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد انقضاء عشر سنوات على عقدها، وهـو احلـدث               

ك يف تنظيمه كل مـن االحتـاد الـدويل    الذي توىل تنسيقه االحتاد الدويل لالتصاالت واشتر  
لالتصاالت واألونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم            

وخالل هذا احلدث، نظم األونكتاد عدة جلسات رفيعـة املـستوى وجلـسات             . والثقافة
لوجيـات املعلومـات   مواضيعية تتصل باألعمال التجارية اإللكترونية، وقياس استخدام تكنو    

واالتصاالت ألغراض التنمية، واستعراض نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد انقـضاء            
  .عشر سنوات على عقدها

، اللجنـة بـإجراء     ٢٠١٣/٩وقد كلّف اجمللس االقتصادي واالجتماعي، يف قراره          -٦٢
 نتائج القمة العاملية جملتمع     استعراض للتقدم احملرز على مدى السنوات العشر املاضية يف تنفيذ         

وتبعاً لذلك، استهلت اللجنة، باإلضافة إىل متابعتها السنوية لنتائج القمة، أنشطة           . املعلومات
وجرت خالل الدورة السابعة عشرة للجنة مناقـشة        . خاصة باستعراض فترة السنوات العشر    

يع أصحاب املصلحة   وبدأ جتميع اإلسهامات املقدمة من مج     . موضوعية بشأن هذا االستعراض   
" وجهاً لوجـه  "من خالل استبيان أُدرج على املوقع الشبكي للجنة وعملية مشاورة جرت            

خالل احلدث الرفيع املستوى بشأن القمة العاملية جملتمع املعلومات بعد انقضاء عشر سنوات             
وسيكون تقرير بشأن استعراض مدة السنوات العشر موضع نظر اللجنة أثنـاء            . على عقدها 

مواصلة مداوالهتا حول هذا املوضوع يف حلقة النقاش التالية الفاصلة بني الدورات وكـذلك         
وسيكون االستعراض الذي ستجريه اللجنة مبثابة مـسامهة يف        . يف الدورة الثامنة عشرة للجنة    

 لنتائج القمة العامليـة جملتمـع       ٢٠١٥االستعراض العام الذي ستجريه اجلمعية العامة يف عام         
  .اتاملعلوم
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ونظّم األونكتاد، بصفته أمانة اللجنة، أربعة اجتماعات لفريق اللجنة العامل املعـين              -٦٣
 بـشأن   ٦٧/١٩٥بتعزيز التعاون، وهو الفريق الذي أنشأته اجلمعية العامة مبقتضى قرارهـا            

وقررت اللجنة أن توصي اجمللس     . تسخري تكنولوجيات املعلومات واالتصال ألغراض التنمية     
 واالجتماعي بأن تواصل أمانة اللجنة االضطالع جبوانب معينة من العمل الـذي             االقتصادي

  .استهله الفريق العامل
 تقييماً ملا يترتب على تزايـد أمهيـة         ٢٠١٣تقرير اقتصاد املعلومات لعام     وتضمَّن    -٦٤

ية وعلى الرغم من أن استخدام احلوسبة السحاب      . احلوسبة السحابية من آثار يف البلدان النامية      
ال يزال حمدوداً يف معظم البلدان النامية، فإن التقرير يتخذ موقفاً استشرافياً ويبني التكـاليف               
والفوائد احملتملة اليت ينطوي عليها، يف حالة البلدان النامية، االعتماد على خدمات احلوسـبة              

أمـم  استعراض مواءمة تشريعات التجارة اإللكترونية يف رابطـة          ويوثق منشور . السحابية
 اإلجنازات اليت حققتها بلدان الرابطة يف جمـال         ٢٠١٣الذي ُنشر يف عام     جنوب شرق آسيا    

قوانني التجارة اإللكترونية، ويقدم مقترحات للتعجيل بعملية التكامل واملواءمة على الصعيد           
، نشر األونكتاد دليالً عملياً للمساعدة على صياغة ٢٠١٤ويف الربع األول من عام . اإلقليمي

سياسات أكثر فعالية لتمكني النساء رائدات األعمال من خالل اسـتخدام تكنولوجيـات             
إطـار   منشوراً بعنـوان     ٢٠١٤أبريل  /نيسانونشر األونكتاد أيضاً يف     . املعلومات واالتصال 

مساعدة البلدان علـى تـسخري      : لعمليات استعراض سياسة تكنولوجيا املعلومات واالتصال     
  .تصال ألغراض التنميةتكنولوجيا املعلومات واال

وواصل األونكتاد بناء قدرات اجلهات املعنية ذات الصلة، حيث ساعدها على إعداد              -٦٥
قوانني يف جمال الفضاء اإللكتروين وتيسري تعزيز املواءمة اإلقليمية للتشريعات املتصلة بالفضاء            

ريع يف شرق أفريقيا    ، مشا ٢٠١٣اإللكتروين، ومشلت املساعدة اليت قدمها األونكتاد، يف عام         
واضطلع األونكتاد بأنشطة مساعدة    .  شرق آسيا، ويف أمريكا الالتينية     -وغرهبا، ويف جنوب    

تقنية بالتعاون مع مجلة جهات منها اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحـدة، وجلنـة األمـم       
إلقليمية، ومشلت  املتحدة للقانون التجاري الدويل، ومنظمة الكومنولث لالتصاالت وأماناهتا ا        

  .هذه األنشطة التدريب وحلقات العمل وعمليات استعراض للتشريعات الوطنية
وواصل األونكتاد تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء يف جمال اإلحـصاءات املتعلقـة               -٦٦

بتكنولوجيات املعلومات واالتصال، وذلك بالتعاون مع الشراكة من أجل قياس اسـتخدام            
، ٢٠١٤ وأوائل عـام     ٢٠١٣ويف عام   . ات واالتصال ألغراض التنمية   تكنولوجيات املعلوم 

مشل هذا الدعم تدريباً إقليمياً للعاملني يف جمال اإلحصاء يف الصني ويف شعبة بلدان أفريقيـا                
الناطقة بالربتغالية ويف أمريكا الالتينية بشأن إنتاج إحصاءات اقتصاد املعلومـات والعمـل             

دام تكنولوجيات املعلومات واالتصال والوصول إليها حبـسب        املنهجي املتعلق بقياس استخ   
نوع اجلنس، فضالً عن جتارة تكنولوجيات املعلومات واالتصال، واخلدمات القائمـة علـى           

  .استخدام هذه التكنولوجيات
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  قوانني وسياسات املنافسة  -سادساً  
د األطراف من أجل    تسلم جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعد          -٦٧

ضمان أال تـؤدي املمارسـات التجاريـة        "مكافحة املمارسات التجارية التقييدية بضرورة      
التقييدية إىل إعاقة أو منع حتقيق الفوائد اليت ينبغي أن تنشأ عن إزالة احلواجز التعريفية وغـري             

 مؤمتر األمم املتحدة    وقد أكد ).  من املنطوق  ٣الفقرة  " (التعريفية اليت تؤثر يف التجارة الدولية     
السادس الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد            
األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية الدور األساسي الذي تؤديه قوانني            

  . وسياسات املنافسة بالنسبة لتحقيق التنمية االقتصادية السليمة

  التقدم احملرز  -ألف  
على الرغم من إحراز بعض التقدم يف اعتماد قوانني وسياسات املنافـسة أو إعـادة         -٦٨

صياغتها أو حتسني تنفيذها يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلـة انتقاليـة،               
ات مالئمـة  يزال العديد من هذه البلدان يفتقر لتشريعات حديثة تتعلق باملنافسة أو مؤسس    ال

  . إلنفاذ هذه التشريعات على حنو فعال

  مسامهات األونكتاد  -باء  
ُعقدت الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات             -٦٩

وأجرى فريق اخلرباء استعراضات طوعية     . ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٠ إىل   ٨املنافسة يف الفترة من     
  .  قوانني وسياسات املنافسة يف أوكرانيا وباكستان ونيكاراغوامن قبل النظراء تناولت

، جمموعة املبادئ والقواعد ٣٥/٦٣ومنذ أن اعتمدت اجلمعية العامة، مبقتضى قرارها      -٧٠
املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييديـة،             

ئيسياً يف مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتـصاداهتا          برح األونكتاد يؤدي دوراًَ ر     ما
وتشمل املساعدة التقنية واملساعدة يف جمال      . مبرحلة انتقالية يف إنشاء نظمها املتعلقة باملنافسة      

بناء القدرات واخلدمات االستشارية اليت يقدمها األونكتاد، على املستويني الوطين واإلقليمي،           
 على وضع أطر قانونية وتعزيز قدراهتا املؤسسية على حتسني تنفيـذ قـوانني              مساعدة البلدان 

  . املنافسة، وتعزيز أنشطة الدعوة إىل املنافسة من أجل إشاعة ثقافة املنافسة وحتسني رفاه املستهلك
وكان مؤمتر األمم املتحدة السادس الستعراض مجيع جوانـب جمموعـة املبـادئ               -٧١

 عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجاريـة           والقواعد املنصفة املتفق  
التقييدية قد دعا األونكتاد إىل عقد اجتماعني لفريق خرباء خمصصني لبحث مسألة العالقة بني        

وقد ُعقد اجتماع فريق اخلرباء املخصص األول املعين حبماية         . سياسة املنافسة ورفاه املستهلك   
 حيث طلب من األمانة إعداد مشروع تقريـر         ٢٠١٢يوليه  /متوز ١٣ و ١٢املستهلك يومي   
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 "مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املـستهلك      "  ليتضمن مقترحات إلجراء عملية تنقيح      
 فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة يف دورته الثالثة            كي ينظر فيها  

 اهتماماً خاصاً إلجراء مشاورات واسعة      ٢٠١٣كتاد يف عام    وتبعاً لذلك، أوىل األون   . عشرة
وقد اشتمل اجلزء األول من هذه العملية علـى إجـراء           . فيما يتعلق بتنقيح املبادئ التوجيهية    

تقييم لتنفيذ املبادئ التوجيهية من قبل الدول األعضاء منذ التنقيح األخري الذي خضعت لـه               
اجتماع فريق اخلرباء املخصص الثاين املعـين حبمايـة         أما  . ١٩٩٩املبادئ التوجيهية يف عام     
 مبناسبة انعقاد الدورة الثالثة عـشرة       ٢٠١٣يوليه  / متوز ١٢ و ١١املستهلك فقد ُعقد يومي     

لفريق اخلرباء احلكومي الدويل وأجرى مداوالت بشأن تقرير التنفيذ الذي أعده األونكتـاد،             
ة ملساعدة األمانة يف إعداد تقريـر يقـدم إىل       وقُبل اقتراح يدعو إىل تشكيل أربعة أفرقة عامل       

مؤمتر األمم املتحدة السابع الستعراض مجيع جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق            
عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية، مبا يف ذلك فريق       

   .ملتحدة التوجيهية حلماية املستهلكمبادئ األمم اعامل ُيعىن بالنظر يف تنفيذ 
وما زال برنامج األونكتاد لتقدمي املساعدة التقنية بشأن سياسات املنافسة ومحايـة              -٧٣

املستهلك يف أمريكا الالتينية قائماً منذ ما يزيد عن عشر سنوات وقد حقق نتائج ممتـازة يف                 
ة ومحايـة املـستهلك يف أمريكـا        تعزيز األطر القانونية والقدرات املؤسسية يف جمال املنافس       

 العديد مـن أنـشطة بنـاء القـدرات     ٢٠١٣وُنفذ يف إطار هذا الربنامج يف عام        . الالتينية
. واملؤسسات وأنشطة التدريب وتبادل املعلومات لصاحل البلدان املـستفيدة مـن الربنـامج            

 يف) Pro Consumidor(لك ـة إىل ذلك، اشترك األونكتاد مع وكالة محايـة املـسته  ـوباإلضاف
اجلمهورية الدومينيكية، يف تنظيم املنتدى الدويل الثالث حلماية املستهلك الذي ُعقد يف سانتو             

  . ٢٠١٣مايو / أيار٢٤ و٢٣دومينغو يومي 
وهتدف هذه املبـادرة    .  منرب شراكة يف جمال البحوث     ٢٠١٠وأنشأ األونكتاد يف عام       -٧٤

اغة قوانني وسياسات املنافسة ومحاية املستهلك      إىل اإلسهام يف تطوير أفضل املمارسات يف صي       
 مؤسسة تشمل   ٤٥ويستضيف هذا املنرب حالياً     . وإنفاذها على حنو فعال من أجل تعزيز التنمية       

  . معاهد حبوث وجامعات ومنظمات غري حكومية وشركات منتسبة ووكاالت معنية باملنافسة

  البلدان اليت تواجه أوضاع خاصة  -سابعاً  

  لبلدان منواًأقل ا  -ألف  

  ٢٠٢٠-٢٠١١التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقد   -١  
 املعين بأقل البلـدان منـواً،       اعُتمد برنامج العمل من قبل مؤمتر األمم املتحدة الرابع          -٧٥
تنميـة يف   حيدد التدابري واإلجراءات السياساتية الالزمة لدعم حتقيق النمو االقتصادي وال          وهو

يـة؛ والزراعـة    القـدرة اإلنتاج  : أقل البلدان منواً يف اجملاالت الثمانية التالية ذات األولويـة         
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الغذائي والتنمية الريفية؛ والتجارة؛ والسلع األساسية؛ والتنمية البشرية واالجتماعية؛          واألمن
 واحلكم الرشيد علـى     واألزمات املتعددة وغريها من التحديات الناشئة؛ وتعبئة املوارد املالية؛        

ويتضمن الربنامج أيضاً عدة غايات وأهداف كمية ونوعية تشمل طائفـة           . مجيع املستويات 
وميكن هلذه الغايات واألهداف أن تكون      . واسعة من القضايا االجتماعية واالقتصادية والبيئية     

لتزامات املتفق عليها   مبثابة أدوات مفيدة لتتبع التقدم احملرز وتقييم األداء وقياس نتائج تنفيذ اال           
  . يف اجملاالت ذات األولوية

  مسامهات األونكتاد  -٢  
النمو املقترن بالعمالة من أجـل حتقيـق        : ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً لعام      حبث    -٧٦

 الكيفية اليت ميكن هبا ألقل البلدان منواً أن تعزز النمو الذي يـوفر              التنمية الشاملة واملستدامة  
ن الوظائف اجليدة، مما ميكّن البلدان من حتقيق أهدافها األكثر إحلاحاً املتمثلة يف             عدداً كافياً م  

وُيالحظ التقرير أن أقل البلدان     . احلد من الفقر، وحتقيق النمو والتنمية املستدامني والشاملني       
 يف  ٦٠ قرابة   -منواً تواجه حتدياً دميغرافياً هائالً، حيث تشري التقديرات إىل أن جمموع سكاهنا             

 مليار نـسمة حبلـول      ١,٧ سيتضاعف ليصل إىل     - سنة   ٢٥املائة منهم تقل أعمارهم عن      
وُيعد خلق فرص العمل أمراً بالغ األمهية ألنه الطريق األفضل واألكثـر صـوناً      . ٢٠٥٠ عام

ويعرض التقرير إطاراً سياساتياً ميثل فيه خلق فرص العمـل   . للكرامة للخروج من دائرة الفقر    
ياً من أهداف السياسة االقتصادية، يربط االستثمار والنمو وخلق فـرص العمـل             هدفاً حمور 

وأخرياً، يوصي التقرير بتنفيذ مقترحات سياساتية حمددة لتحقيق منو  . بتنمية القدرات اإلنتاجية  
  . وتنمية يوفران الكثري من فرص العمل يف أقل البلدان منواً

ونكتاد املرحلـة التنفيذيـة مـن مراحـل         وضمن اإلطار املتكامل املعزز، يدعم األ       -٧٧
السياسات واالستراتيجيات احملددة يف مصفوفات اإلجراءات اخلاصـة بغامبيـا والـسنغال            
والواردة يف الدراسة التشخيصية للتكامل التجاري، وذلك بعد أن أجنز عملية حتديث الدراسة             

دة إىل احلكومة يف صـياغة      ويقدم األونكتاد أيضاً املساع   . التشخيصية اخلاصة هبذين البلدين   
وأخرياً، يعمل األونكتاد حالياً على إجناز عملية حتـديث         . املشاريع يف كل من بنن والسنغال     

الدراسات التشخيصية للتكامل التجاري يف جيبويت وموزامبيق، وقد شرع يف عملية حتديث            
  . الدراسات التشخيصية اخلاصة بإثيوبيا ومايل والنيجر

 بأعمال حتليليـة وأوفـد عـدة بعثـات          ٢٠١٤تاد يف أوائل عام     واضطلع األونك   -٧٨
استشارية، مبا يف ذلك لدعم عملية االنتقال السلس للبلدان املتخرجة من قائمة أقل البلـدان               

ويف هذا الصدد، عقدت يف أنغوال وكمبوديا حلقات عمل وطنيـة للتـدريب وبنـاء               . منواً
  . القدرات

. اس وتقييم القدرات اإلنتاجية ألقل البلدان منـواً       وقد وضع األونكتاد مؤشرات لقي      -٧٩
وعالوة على ذلك، يقوم األونكتاد بتنفيذ مشروع لبناء القدرات من أجل االرتقاء بصادرات             
السمك وتنويعها يف مخسة من أقل البلدان منواً، والتصدي للتحديات اليت تطرحها املعـايري              

  . الدولية املتعلقة بتصدير هذه املنتجات
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  الدول اجلزرية الصغرية النامية  -باء  
التقدم احملرز يف تنفيذ العناصر ذات الصلة باألونكتاد من استراتيجية موريشيوس ملتابعـة               -١  

   النامية  الصغريةتنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية
الدويل السـتعراض   كانت استراتيجية موريشيوس مبثابة النتيجة الرئيسية لالجتماع          -٨٠

تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية الناميـة، املعقـود يف               
، ٥٩/٢٠٩وُتعّبر استراتيجية موريشيوس عن تشديد اجلمعية العامة، يف قرارها          . ٢٠٠٥ عام

وقـد أعـادت   . على احلاجة إىل االنتقال السلس للبلدان املتخرجة من قائمة أقل البلدان منواً        
وعالوة على ذلك، اعتمدت اجلمعيـة  . ٦٧/٢٢١اجلمعية العامة تأكيد ذلك بقوة يف قرارها     

، الوثيقة اخلتامية لالجتماع الرفيع املستوى الستعراض تنفيـذ         ٦٥/٢العامة، مبقتضى قرارها    
ـ              د استراتيجية موريشيوس، وهي الوثيقة اليت طلبت النظر يف اعتماد تدابري حمسنة وإضافية ق

تلزم ملعاجلة أوجه ضعف الدول اجلزرية الصغرية النامية معاجلة أكثر فعالية وقد كرر اجمللـس               
  .٢٠١١/٤٤ االقتصادي واالجتماعي هذا الطلب يف قراره

  مسامهات األونكتاد  -٢  
مـن  ) ي(٥٦و) ي(١٧ من استراتيجية موريشيوس والفقرتـان       ٩٨تسلط الفقرة     -٨١

وقـد  . ضوء على دور األونكتاد يف دعم استراتيجية موريشيوس       الوالية املعتمدة يف الدوحة ال    
حلل األونكتاد أوجه الضعف االقتصادي اليت تعاين منها الدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة        
واستخلص الدروس منها، وأكد التناقض بني االهتمام الدويل الذي حتظى به هـذه املـسألة            

. القدرة على التكيف اليت تبذهلا هذه الدول      وغياب أي تدابري دولية خاصة لدعم جهود بناء         
وقد دعم األونكتاد باستمرار طلبات احلصول على معاملة خاصة هلذه الدول علـى أسـاس        

  . تدابري هتدف إىل معاجلة أوجه الضعف اليت تعاين منها الدول اجلزرية الصغرية النامية حتديداً
 النامية اليت تواجه حتدي االنتقال      وقد دعم األونكتاد بنشاط الدول اجلزرية الصغرية        -٨٢

ويف هذا الصدد، قدم األونكتـاد دعمـاً إىل         . السلس بعد التخرج من قائمة أقل البلدان منواً       
وباإلضافة إىل ذلـك،    . حكومات توفالو وساموا وفانواتو وكابو فريدي وكرييباس وملديف       

ية الصغرية النامية، الذي سُيعقد سيبحث األونكتاد يف املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزر   
، عمله املتعلق بتعزيز النقل البحري املستدام واالستفادة مـن ثـروة   ٢٠١٤سبتمرب /يف أيلول 

  . احمليطات لزيادة الفرص التجارية املتاحة للدول اجلزرية الصغرية النامية
  الساحلية  البلدان النامية غري  -جيم  

معاجلـة  :  ذات الصلة باألونكتاد من برنامج عمل املـايت        لتقدم احملرز يف تنفيذ العناصر    ا  -١  
جمال االحتياجات احملددة للبلدان النامية غري الساحلية ضمن إطار عاملي جديد للتعاون يف             

  النقل العابر لصاحل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان النقل العابر النامية
جلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية      ملعا ٢٠٠٣اعُتمد برنامج عمل املايت يف عام         -٨٣

  . غري الساحلية، وهي احتياجات ناشئة عن موقعها اجلغرايف
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ومنذ ذلك احلني، استطاعت عدة بلدان من البلدان النامية غري الساحلية التعجيـل               -٨٤
ـ          . بوترية منوها االقتصادي   ة وقد زاد متوسط معدالت منو الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان النامي

إال أن  . ٢٠١٣ يف املائـة يف عـام        ٦,٣ إىل   ٢٠٠٣ يف املائة يف عام      ٤,٥غري الساحلية من    
معظم هذا النمو قد حتقق من خالل استغالل املوارد الطبيعية ومل يكن مرتبطاً بعمليات حتول               

وعالوة على ذلك، فإن األداء االقتصادي لفرادى البلدان الناميـة غـري الـساحلية        . هيكلي
اوتاً واسعاً، حيث كثرياً ما تتسم أسواق العمل بالركود ويكون النمو غري شـامل          يتفاوت تف 

وقد ظل مستوى تعرض العديد من      . إىل حد كبري من حيث تقوية الروابط االقتصادية احمللية        
. البلدان النامية غري الساحلية للتأثر بالعوامل البيئية والعوامل االقتصادية اخلارجيـة مرتفعـاً            

ك أيضاً عالمات مشجعة فيما يتعلق بإزالة احلواجز املادية وغري املادية اليت تعترض             أن هنا  إال
وتشمل عناصر تيسري التجارة الواردة يف اإلعـالن        . مشاركة تلك البلدان يف التجارة الدولية     

والقرارات الوزارية اليت اعُتمدت يف املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارية العاملية جمموعـة             
ة من تدابري تيسري التجارة العاملية اليت ميكن أن تعود بقدر كبري من الفائدة على البلـدان            كبري

  .النامية غري الساحلية

  مسامهات األونكتاد  -٢  
أسهم األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل املايت من خالل ما يضطلع به من عمل حتليلي                 -٨٥

ذو الصلة مشروعاً يتعلق بتعزيـز قـدرات        ويشمل العمل   . وأنشطة يف جمال املساعدة التقنية    
البلدان النامية غري الساحلية على اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر من أجل تنمية وحتـديث        

وقد أعدت أدلة استثمار، مبا يف ذلك أدلة على شبكة اإلنترنت، لكل من             . القدرات اإلنتاجية 
  . ٢٠١٤ عام  ولنيبال يف٢٠١٣بوتان وبوركينا فاسو ورواندا يف عام 

وقد أسهم األونكتاد يف العملية التحضريية ملؤمتر االستعراض الشامل لربنامج عمـل              -٨٦
/  املايت بعد مرور عشر سنوات على اعتماده، وهو املؤمتر الذي سـُيعقد يف تـشرين الثـاين                

، وذلك بسبل منها املشاركة املوضوعية يف اجتماعات لطرح األفكار، كمـا            ٢٠١٤نوفمرب  
 االجتماعات املشتركة بني الوكاالت وخمتلف األنـشطة التحـضريية اإلقليميـة            أسهم يف 

ونتيجة لذلك، انعكست يف املشروع األويل لربنامج العمل اجلديـد األفكـار            . واملواضيعية
الرئيسية اليت طرحها األونكتاد لوضع برنامج عمل جديد، مثل األخطـار املتعلقـة بتنميـة               

لتشديد على البعد اإلمنائي، مع مواصلة التركيز يف الوقت نفـسه           القدرات اإلنتاجية وزيادة ا   
  . على قضايا النقل العابر

        


