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iii ظحالم

مالحظة
ُعقدت الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد الرابع عشر( يف مركز 
كينياات الدويل للمؤمترات يف نريويب يف الفرتة من 17 إىل 22 متوز/يوليه 2016. واعتمد املؤمتر يف جلسته 
 TD/519/Add.2( "و"نريويب مافيكيانو )TD/519/Add.1( "العامة اخلتامية االعالانن املعنوانن "نريويب أزمييو
وCorr.1(؛ ويشكل هذا األخري األساس لعمل األونكتاد خالل السنوات األربع املقبلة. وفيما يلي هذين 
الصكني لَيسهل الرجوع إليهما وليكوان مبثابة أداة عمل جلميع املشاركني يف أنشطة األونكتاد أو يف جماالت 

العمل املتصلة بوالايته.





v ريدصر

تصدير
د االعالانن املعنوانن "نريويب مافيكيانو" و"نريويب أزمييو" روح الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم  جيسِّ
املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد الرابع عشر( ويبلوران أمل اجملتمع العاملي وعزمه الكبريين من أجل حتقيق 

الرخاء للجميع.
وعلى حنو مالئم، وابلنظر إىل تطلعات البلدان النامية والتحدايت احلالية، جتاوز املؤمتر التوقعات، 

ليحقق أكثر النتائج طموحاً وإجيابية ملؤمتر من مؤمترات األونكتاد منذ سنوات عديدة.
وحيدد االعالانن" معاً رؤية تتطلع إىل أداء األونكتاد لدور رئيسي يف تنفيذ ومتابعة خطة التنمية 
املستدامة لعام 2030، وإىل تعامل األونكتاد مع التحدايت اإلمنائية املستمرة والناشئة بطريقة متكاملة وشاملة. 
وبذلك يوفر االعالانن اإلهلام والتوجيه لألونكتاد من أجل تعزيز عمله اجلاري، وكذلك من أجل الشروع يف 
مبادرات رائدة هامة ترمي إىل حتقيق رؤية املؤسسني لنظام اقتصادي عاملي يعود ابلنفع على البشرية مجعاء.

ومع ذلك، مل يكن الطريق إىل نريويب طريقاً سهاًل. فقد كانت املناقشات بشأن املواضيع واملواضيع 
الفرعية املمكن أن يتناوهلا املؤمتر مطولة وكشفت عن رؤى متباينة بشأن األونكتاد وبشأن االجتاه املستقبلي 
لعمله. وقد أدت عقبات غري متوقعة على الطريق إىل عقد املؤمتر يف نريويب، كمؤشر جلي وواضح على 

التضامن اإلمنائي وتعهد أبونكتاد قوي.
وعلى الرغم من التحدايت املواجهة طوال الطريق، جرت العملية التحضريية املوضوعية لألونكتاد 
نتائج جيدة  بتحقيق  العاملي  االلتزام  منذ سنوات عديدة، مما يؤكد  إجيابية غري مشهودة  بروح  الرابع عشر 
ومستقبل قوي لألونكتاد. ورمبا كان األهم من ذلك هو أن املؤمتر كرَّس الرؤية الطموحة لدور األونكتاد يف 

تنفيذ خطة التنمية العاملية يف إطار آلية حكومية دولية أعيد تنشيطها.
على  األونكتاد  أثر  لتعزيز  متيناً  أساساً  جمتمعة  االعالنني  يف  الواردة  العديدة  العناصر  وتشكل 
األوساط اإلمنائية األوسع وتوجيها واضحاً لتحقيق هنضة األونكتاد، كي يفي ابلتايل بفكرة املؤمتر، أال وهي 

"من القرار إىل الفعل".

موخيسا كيتويي
األمني العام لألونكتاد
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أزيميو نيروبي
حنن، الدول األعضاء يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد(، وقد اجتمعنا يف نريويب 
يف الفرتة من 17 إىل 22 متوز/يوليه 2016 يف إطار الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر )األونكتاد الرابع عشر( حتت 
شعار "من اختاذ القرارات إىل تنفيذ اإلجراءات: التحّرك يف اجتاه بيئة اقتصادية عاملية شاملة للجميع ومنصفة 
ختُدم التجارة والتنمية"، نتفق على اإلعالن التايل املشار إليه فيما يلي ابسم "أزمييو نريويب")1(، والذي يستند 
بشكل راسخ إىل موروث إجنازات األونكتاد منذ إنشائه يف عام 1964، ويضع األونكتاد على أساس قوي 

للدخول يف مرحلة جديدة ونشطة من اترخيه لكي يسهم يف حتقيق االزدهار للجميع.
ونشكر حكومة وشعب كينيا على استضافة األونكتاد الرابع عشر، وعلى حفاوة االستقبال وكرم   -1

الضيافة.
ونشري إىل أن كينيا استضافت ممثلي اجملتمع الدويل للمرة األوىل قبل 40 عاماً مضت، لدى انعقاد   -2
الدورة الرابعة لألونكتاد يف نريويب عام 1976، عندما كانت البلدان النامية تسعى إىل إرساء نظام اقتصادي 
دويل جديد لفائدة اجلميع، وتطلب "أن يصدر على أقل تقدير ميثاق من نريويب إلرساء نظام اقتصادي 

جديد ودويل حقاً")2(.
ونؤكد من جديد التزامنا ابألونكتاد. وسُيعزز الدور املهم لألونكتاد بوصفه مركز التنسيق داخل   -3
التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة يف جماالت  منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق ابملعاجلة املتكاملة لقضااي 
التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة، استناداً إىل دعائم عمله الثالث املتمثلة يف بناء توافق 
اآلراء، والبحث والتحليل، واملساعدة التقنية، من أجل بلوغ اهلدف العام املتمثل يف حتقيق االزدهار لفائدة 

اجلميع.
ونؤيد املقررات اليت اختذها األونكتاد الثالث عشر، وحنث الدول األعضاء يف األونكتاد على تنفيذ   -4
مافيكيانو نريويب)3( تنفيذاً كاماًل، األمر الذي يضع األونكتاد على أساس متني لضمان حتقيق االزدهار لفائدة 

اجلميع.

أزمييو يف اللغة السواحيلية تعين إعالن.  )1(
الرابع يف نريويب يف 5  افتتاح األونكتاد  انظر بيان السيد مزي جومو كينياات، رئيس كينيا، الذي ألقاه يف حفل   )2(
 Proceedings of the United Nations Conference on Trade and Development, Fourth أاير/مايو 1976، يف
 session, Nairobi, vol. 1, Report and Annexes (United Nations publication, Sales No. E.76.II.D.10),

.annex III, p. 96

مافيكيانو يف اللغة السواحيلية تعين توافق اآلراء.  )3(
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ونسلم أبن األونكتاد الرابع عشر هو أول مؤمتر رئيسي لألمم املتحدة يف جمال التجارة والتنمية   -5
منذ النتائج البارزة اليت حتققت يف عام 2015. وينبغي لألونكتاد أن يغتنم الفرصة لالضطالع بدور قيادي 
يف رسم الطريق صوب االنتقال من اختاذ القرارات إىل تنفيذ اإلجراءات. ونشدد على الدور اهلام لألونكتاد 
يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وهي خطة تنمية ذات طابع حتويلي وعاملي تشدد على حتقيق 
االزدهار لفائدة اجلميع، فضاًل عن دوره فيما خيص اجلوانب ذات الصلة ابلنتائج الرئيسية األخرى اليت حتققت 
يف املاضي القريب وتشمل خطة عمل أديس أاباب بشأن متويل التنمية؛ واتفاق ابريس مبوجب اتفاقية األمم 
املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، على النحو الذي اعتمده مؤمتر األطراف يف دورته احلادية والعشرين؛ 
التحدايت  العاملية. وينبغي أن ينصب تركيز األونكتاد على معاجلة  التجارة  الوزاري ملنظمة  وإعالن نريويب 
التجارية واإلمنائية اليت تواجه مجيع البلدان النامية يف مجيع املناطق، وخصوصاً تلك اليت لديها احتياجات 
حمددة، مثلما هو احلال يف أفريقيا، وأقل البلدان منواً، والبلدان النامية غري الساحلية، والدول اجلزرية الصغرية 

النامية.
ونعرتف أبن العامل قد شهد على مر السنني اخنفاضاً يف مستوى الفقر املدقع على الصعيد العاملي،   -6
وتطورات إجيابية أخرى، على الرغم من عدم تقامسها ابلتساوي. إن فوائد العوملة، مقرتنة ابلتحسن العام يف 

إدارة االقتصاد الكلي، قد ساعدت يف دمج العديد من البلدان النامية يف االقتصاد العاملي.
تباطؤ  العاملية، وشبح  العامل يواجه اآلاثر املستمرة لألزمة االقتصادية واملالية  ومع ذلك، ما زال   -7
النمو لفرتة طويلة يف بعض البلدان، والتحدايت اليت تطرحها التكنولوجيات اجلديدة أمام العمل واستحداث 
فرص التوظيف يف املستقبل، وعودة ظهور عدم القدرة على حتمل أعباء الديون، والتقلبات املستمرة يف أسعار 
السلع األساسية، وزايدة اتساع مستوايت التفاوت يف الدخل والثروة، وتدفقات اهلجرة غري املسبوقة، فضاًل 
عن التحدايت الناشئة عن تغري املناخ، وانعدام األمن الغذائي وأمن الطاقة، وما يرتبط بذلك من عدم استقرار 

اقتصادي وسياسي واجتماعي.
ويتيح األونكتاد الرابع عشر فرصة للتطلع إىل األمام حنو وضع خطة تنمية عاملية وشاملة. وما زلنا   -8
نواجه عدم تكافؤ يف توزيع املوارد والفرص على الصعيد العاملي، لكننا اليوم يف وضع أفضل الختاذ إجراءات 
ملموسة ميكن أن تعاجل أوجه التفاوت داخل البلدان والشعوب وفيما بينها. ففي عام 2015، اتفق قادة العامل 
على كيفية جعل اجملتمع الدويل يف وضع أفضل ميكنه من التصدي لبعض التحدايت العاملية األكثر إحلاحاً. 
وهذه االتفاقات والنتائج اجلماعية توفر خطة تبنّي الكيفية اليت ينبغي أن يكون عليها االقتصاد واجملتمع والبيئة 
العاملية يف عام 2030. كما توضح النتائج وسائل التنفيذ اليت سيسرتشد هبا العمل اجلماعي العاملي املتعلق 
ابلتنمية لفرتة السنوات اخلمس عشرة املقبلة. ومن شأن هذه االتفاقات، إذا نفذت بشكل فعال، أن تساهم 

يف تلبية التطلعات املشرتكة املتمثلة يف حتقيق االزدهار والكرامة وكوكب أفضل للجميع.



األونكتاد الرابع عشر، النتائج: نيروبي مافيكيانو ونيروبي أزيميو4

ونسلم أبن األنشطة االقتصادية ينبغي أن تكون يف خدمة األشخاص. وينبغي ألي اسرتاتيجية   -9
للنمو والتنمية أن تستهدف النهوض بكل إنسان وإعطاء األسبقية لعمل اإلنسان.

ونعرتف أيضاً أبن حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والشباب وتعزيز رايدهتم لألعمال، أمر   -10
حيوي لتحقيق التنمية املستدامة وتعزيز النمو االقتصادي واإلنتاجية بصورة ملحوظة ألجيال احلاضر واملستقبل. 
ونكرر أتكيد ضرورة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، بوسائل منها اختاذ إجراءات واستثمارات حمددة اهلدف 

لدى صياغة وتنفيذ مجيع السياسات املالية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية.
ونشدد على أمهية تعزيز الشراكات العاملية من أجل القضاء على الفقر وعدم التخلي عن أحد.   -11
ويف هذا الصدد، نؤكد جمدداً أمهية التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب، وفيما بني بلدان اجلنوب والتعاون 
التعاون فيما بني بلدان اجلنوب ليس بدياًل عن  الثالثي على الصعيدين اإلقليمي والدويل، مع مراعاة أن 
التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب بل مكماًل له. وندرك كذلك أمهية الشراكات بني واضعي السياسات 
وأصحاب املصلحة الرئيسيني، مبا يف ذلك القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واجملتمع املدين يف حتقيق التنمية 

املستدامة.
ونشكر األمني العام لألونكتاد على تقريره املقدم إىل املؤمتر. فقد أسهم التقرير يف إثراء مناقشاتنا   -12
ويف بلورة قضيتنا املشرتكة املتمثلة يف املضي قدماً حنو تنفيذ خمتلف املسائل، مبا يف ذلك خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030 وخطة عمل أديس أاباب.
ونشدد على أمهية األحداث الرئيسية لألونكتاد الرابع عشر، مبا يف ذلك مؤمتر قمة قادة العامل،   -13
ومنتدى االستثمار العاملي اخلامس، ومنتدى اجملتمع املدين، واملنتدى العاملي السابع للسلع األساسية، وعلى 
وجه اخلصوص املنتدى العاملي للشباب الذي انعقد للمرة األوىل. إن تنوع القضااي املواضيعية واملشاركة يعزز 

مبدأ الشراكة، مع االعرتاف ابلرؤية واملنظور العابرين لألجيال على حنو ما ينادي به عامل اليوم.
ونرحب إبعالن األونكتاد الرابع عشر رمسياً عن مبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع. فهي توفر   -14
هنجاً جديداً لتنمية التجارة من خالل التبادالت اإللكرتونية والسماح للبلدان النامية ابلوقوف بسهولة على 
عروض املساعدة التقنية من أجل بناء القدرات يف جمال االستعداد للتجارة اإللكرتونية، ومتكني اجلهات املاحنة 

من احلصول على صورة واضحة للربامج اليت ميكن متويلها.
ونسلم أبن األونكتاد الرابع عشر خطوة هامة يف تعزيز التعددية ونظام اقتصادي دويل يعرتف   -15
ابلرتابط بني التجارة والتمويل واالستثمار والتكنولوجيا والتنمية. ونشيد ابألونكتاد ملا قدمته من مسامهة كبرية 
منذ إنشائه يف عام 1964 بغية تعزيز اخلطاب العاملي بشأن التنمية وتعزيز االندماج املفيد للبلدان النامية يف 
االقتصاد العاملي. ويف هذا الصدد، نؤكد من جديد التزامنا ابألونكتاد وبتنشيط آليته احلكومية الدولية لكي 

يواصل عمله كحاضنة هامة لألفكار، مبا يف ذلك لفائدة العمل اجلماعي العاملي.
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ونؤكد مكانة التجارة الدولية كمحرك للنمو االقتصادي الشامل، والقضاء على الفقر وتعزيز التنمية   -16
املستدامة، ولذلك نواصل الرتويج إلقامة نظام جتاري متعدد األطراف ذي طابع عاملي ويستند إىل قواعد 
ويكون منفتحاً وشفافاً وميكن التنبؤ به ويتسم بعدم التمييز واإلنصاف. وجندد التزامنا مبواصلة بذل اجلهود 
اإلجيابية الرامية إىل ضمان حصول البلدان النامية األعضاء، وال سيما أقل البلدان منواً، على نصيب من منو 
التجارة العاملية يتناسب مع احتياجات تنميتها االقتصادية، وعدم املساس أبحكام املعاملة اخلاصة والتفضيلية. 
ويف هذا الصدد، ندعو إىل تعزيز التكامل بني عمل األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية وغريمها من الوكاالت 
ذات الصلة، هبدف االستفادة من مجيع اإلمكاانت اإلمنائية للتجارة. إن انضمام البلدان النامية، وال سيما 

أقل البلدان منواً، إىل منظمة التجارة العاملية من شأنه أن يعزز عاملية نظام التجارة.
إن االستثمار، وال سيما يف تطوير اهلياكل األساسية، يشكل مسألة حامسة األمهية فيما يتعلق   -17
بتنفيذ مجيع أهداف التنمية املستدامة. ونشدد على أمهية االستثمار وتطوير املشاريع من أجل تعزيز القدرات 
تدفقات  اجتذاب  بغية  سليم  استثمار  مناخ  هتيئة  الضروري  ومن  االقتصادات.  لتحويل  الالزمة  اإلنتاجية 
االستثمار املباشر األجنيب وتشجيع االستثمار احمللي ودعم التنمية املستدامة. وندعو األونكتاد إىل مواصلة 

تطوير أنشطته الرامية إىل تعزيز وتيسري االستثمار ورايدة املشاريع ألغراض التنمية املستدامة.
وندرك اآلاثر السلبية للديون اليت ال ميكن حتملها على التنمية، وخاصة ابلنسبة للبلدان النامية،   -18
ونقر ابحلاجة إىل مساعدة البلدان النامية يف حتقيق القدرة على حتمل الديون على األمد الطويل من خالل 
اإلدارة السليمة للديون واعتماد سياسات منسقة هتدف إىل تعزيز متويل الديون، وختفيف عبء الديون وإعادة 
هيكلتها، حسب االقتضاء، ومعاجلة مسألة الديون اخلارجية للبلدان الفقرية املثقلة ابلديون بغية إخراجها 
من حالة املديونية احلرجة. ونشري إىل أن على املدينني والدائنني العمل معاً ملنع حدوث حاالت الديون اليت 
ال ميكن حتملها وإجياد حلول هلا، كما أن اإلبقاء على مستوايت ديون ميكن حتملها يقع على عاتق البلدان 
املقرِتضة، ونؤكد جمدداً أن على اجلهات املقرضة أيضاً مسؤولية تقدمي القروض بطريقة ال تقّوض قدرة بلد 

بعينه على حتمل الديون.
ونؤيد تعبئة مجيع وسائل التنفيذ - املوارد املالية والبشرية والتكنولوجيا وبناء القدرات، مبا يف ذلك   -19
من خالل املساعدة التقنية - من أجل التنفيذ الكامل على مجيع مستوايت لاللتزامات املتعددة األطراف 
واألهداف املتفق عليها يف عام 2015. ولذلك، نعيد أتكيد أمهية إقامة تعاون أقوى بني بلدان الشمال 
الرئيسية  القمة واملؤمترات  الصادرة عن مؤمترات  النتائج  تنفيذ خمتلف  لنجاح  أساسياً  أمراً  واجلنوب ابعتباره 
لألمم املتحدة، وال سيما خطة التنمية املستدامة لعام 2030. ومع االعرتاف ابحلاجة إىل تعزيز تعبئة املوارد 
على مجيع املستوايت، مبا يف ذلك من املصادر العامة واخلاصة، نؤكد جمدداً احلاجة إىل الوفاء جبميع التزامات 
املساعدة اإلمنائية الرمسية، من جانب بعض البلدان املتقدمة، مبا يف ذلك حتقيق هدف ختصيص 0.7 يف املائة 
من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية، على حنو ما اعُتمد يف قرار اجلمعية العامة 2626 يف 
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تشرين األول/أكتوبر 1970، وختصيص نسبة 0.15 إىل 0.20 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة 
اإلمنائية الرمسية إىل أقل البلدان منواً، متشياً مع برانمج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقد 2020-2011 

)برانمج عمل اسطنبول( يف أاير/مايو 2011.
ونكرر أتكيد أن كل بلد يتحمل يف املقام األول املسؤولية عن حتقيق تنميته االقتصادية واالجتماعية،   -20
وأنه ليس من قبيل املغاالة التشديد على دور السياسات الوطنية واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية. وسنحرتم 
التنمية  الفقر وحتقيق  القضاء على  تنفيذ سياسات  بلد وقيادته يف سياق  السياسايت اخلاص بكل  اهلامش 

املستدامة، مع التمسك ابلقواعد وااللتزامات الدولية ذات الصلة.
إن إجنازاتنا يف نريويب وأعمالنا الرامية إىل تعزيز الدور اهلام لألونكتاد كمركز تنسيق داخل منظومة   -21
التمويل  التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة يف جماالت  األمم املتحدة فيما يتعلق ابملعاجلة املتكاملة لقضااي 
والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة، تعكس اقتناعنا املشرتك أبن األونكتاد سيساعد، عن طريق تعزيز 
دوره اإلمنائي وأتثريه وفعاليته املؤسسية، يف فتح صفحة جديدة يف العالقات االقتصادية الدولية، ويف دعم 
توافق اآلراء اجلديد من أجل التنمية. فدعوان منضي قدماً هبذه الروح إىل األونكتاد اخلامس عشر، ومنّهد 

الطريق حنو عام 2030 مسرتشدين أبزمييو نريويب ومافيكيانو نريويب.



ظافيكيانح نيروبي
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مافيكيانو نيروبي
من القرار إلى الفعل: التحّرك في اتجاه بيئة اقتصادية عالمية 

شاملة للجميع ومنصفة تخدم التجارة والتنمية

مقدمة

تنعقد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد الرابع عشر( يف حلظة   -1
ُعقدت يف  اليت  للمؤمتر  األخرية  الدورة  فمنذ  النامية.  البلدان  وال سيما  الدويل،  للمجتمع  ابلنسبة  حامسة 
الدوحة، شهد االقتصاد العاملي منواً بنسبة 2.4 يف املائة لكنه ال يزال يصارع، ويعود السبب يف ذلك بقدر 
كبري إىل الصعوابت املواجهة على صعيد االقتصاد الكلي والتحدايت املالية، فضاًل عن أتثريات متباينة خلفتها 
االخنفاضات األخرية يف أسعار النفط والسلع األساسية والعوامل اخلاصة بكل بلد. وبعد مرور سبع سنني على 
األزمة املالية، ما زال االقتصاد العاملي يواجه ضعفاً يف النمو والطلب الكلي، وتفاواتً يف مستوايت الدخل، 
وهشاشة على الصعيد املايل. وقد منت التجارة ولكن بوترية أبطأ؛ ورغم أن أسعار الفائدة قد بدأت اآلن 
يف االرتفاع، فإن تدفقات رؤوس األموال قد أصبحت متقلبة من جديد. ورغم أتثري األزمة املالية، استمرت 
التدفقات املالية، وحصة البلدان النامية يف التجارة العاملية يف الزايدة. وأسهمت هذه التطورات يف حدوث 
اخنفاض كبري يف عدد األشخاص الذين يعيشون يف فقر مدقع. ورغم هذه املكاسب احملققة، ال يزال العديد 
من البلدان، وال سيما البلدان النامية، يواجه حتدايت كبرية، بل إن حلاق بعضها ابلركب صار أبعد منااًل. 
ويف هذا السياق، تبني أن عام 2015 عام حاسم للتنمية، حيث أفضت سلسلة متتالية من االتفاقات الدولية 

ونتائج املؤمترات العاملية إىل وضع خطة عاملية جديدة للتنمية الشاملة واملستدامة.
من  للحد  سينداي  إطار  ابعتماد  آذار/مارس 2015  والنتائج يف  االتفاقات  هذه  بدأت  وقد   -2
خماطر الكوارث للفرتة 2015-2030 الذي يهدف إىل تعزيز احلد من خماطر الكوارث من خالل التعاون 
الدويل لدعم اإلجراءات الوطنية. ويف متوز/يوليه، اعُتمدت خطة عمل أديس أاباب، اليت تشكل جزءاً ال يتجزأ 
من خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وتدعم وتكمل الغاايت املتعلقة بوسائل تنفيذ خطة عام 2030 
وتساعد على حتديد سياقها. ويف أيلول/سبتمرب 2015، اعتمد قادة العامل، يف مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة، خطة شاملة وطموحة للتنمية املستدامة لعام 2030 ألزموا فيها أنفسهم واجملتمع الدويل ابلقضاء 
على الفقر جبميع أشكاله وأبعاده، مبا يف ذلك الفقر املدقع. ويف كانون األول/ديسمرب 2015، وافق املؤمتر 
احلادي والعشرون لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، بطموح مماثل، على التصدي 
للتحدايت املتصلة بتغري املناخ، مبا يف ذلك عن طريق اعتماد هدف يتمثل يف حصر ارتفاع متوسط درجة 
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احلرارة العاملية يف أقل من درجتني مئويتني فوق مستوايت ما قبل احلقبة الصناعية. ويف الشهر نفسه، اختذ 
املؤمتر الوزاري العاشر ملنظمة التجارة العاملية عدة قرارات رئيسية، أكدت جمدداً الدور املركزي للتنمية يف أعمال 

هذه املنظمة.
وقد عززت هذه االتفاقات والنتائج ما للتجارة والتنمية والقضااي املرتابطة املتعلقة ابلتمويل والتكنولوجيا   -3
واالستثمار من دور ابلغ األمهية للتنمية الشاملة للجميع واملستدامة، كما أكدت احلاجة إىل إجياد استجاابت 
سياساتية متكاملة للقضااي اليت تنشأ يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك التصدي للفوارق القائمة داخل البلدان 
وفيما بينها. وجاءت هذه االتفاقات والنتائج تتوجياً لنصف قرن من التغرّيات يف النظام االقتصادي العاملي، 
اليت أثرت يف جهود البلدان املتقدمة والنامية الرامية إىل جين مثار العوملة والتصدي للتحدايت املرتبطة هبا، 
وال سيما ابلنسبة إىل البلدان النامية وإىل جعل احلياة أكثر رخاًء وكرامًة. وأكدت هذه االتفاقات أنه ليس 
من قبيل املغاالة التشديد على دور السياسات واالسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية. وعالوة على ذلك، إذا كان 
كل بلد مسؤواًل يف املقام األول عن تنميته االقتصادية واالجتماعية، فإن الدعم الذي توفره بيئة دولية متكينية 
يشكل جزءاً مكماًل للجهود الوطنية، وخباصة ابلنسبة للبلدان النامية. وسلَّمت هذه النتائج أيضاً أبمهية التعاون 
الدويل والتمويل، والتكنولوجيا وبناء القدرات من أجل دعم اجلهود الوطنية مبا يتماشى مع األولوايت الوطنية 
ومراعاة حيز السياسات العامة املتاح لكل بلد، مع بقائه متسقاً مع القواعد الدولية ذات الصلة وااللتزامات 

اليت قطعها كل بلد على نفسه.
ويوفر توقيت انعقاد األونكتاد الرابع عشر فرصة قيمة لالنتقال من القرارات إىل الفعل والتحرك   -4
يف اجتاه بيئة اقتصادية عاملية شاملة للجميع ومنصفة ختدم التجارة والتنمية، وابلتايل الوفاء اباللتزام الوارد يف 
ميثاق األمم املتحدة من أجل تعزيز التقدم االجتماعي وحتسني مستوايت احلياة يف جو من احلرية أفسح. 
ولذلك فإن اهلدف هو التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن اإلجراءات املطلوبة لتحقيق خطة التنمية العاملية، 
التنمية املستدامة، من خالل املسامهة يف وضع برانمج كلي للتجارة والتنمية الشاملة  مبا يف ذلك أهداف 
على أساس املبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة، وابلتايل حتسني معاجلة التحدايت االقتصادية املستمرة 
والناشئة. كما يتطلب األمر قيادة على صعيد األمم املتحدة تتوافر هلا املوارد الكافية وتتسم ابالتساق والفعالية، 

مع أتكيد الدور املتميز لألونكتاد يف النهوض مبهمة األمم املتحدة يف جمال التجارة والتنمية.
ونؤكد إن عاملية أهداف التنمية املستدامة، وما تتسم به خطة عام 2030 من اتساع وطموح،   -5
احلاجة إىل اتباع نـُُهج منسقة جديدة إزاء التنمية وإىل إقامة شراكة عاملية جديدة من أجل التنمية املستدامة، 
ووسائل تنفيذ تكون على ذات القدر من الطموح. وما زال النمو االقتصادي املستدام والشامل واملنصف 
والتنمية املستدامة يشكالن حتدايً للمجتمع الدويل أبسره يف القرن احلادي والعشرين، وال سيما ابلنسبة إىل 
البلدان النامية. وتعين مواجهة هذا التحدي إدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية املستدامة 

وهتيئة بيئة مواتية على مجيع املستوايت بغية حتقيق التنمية الشاملة واملستدامة.



األونكتاد الرابع عشر، النتائج: نيروبي مافيكيانو ونيروبي أزيميو10

وُتسّلم هذه الوثيقة جبميع مبادئ إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية، مبا فيها مبدأ املسؤوليات املشرتكة   -6
واملتباينة يف آن واحد، على النحو املنصوص عليه يف املبدأ 7 من اإلعالن.

ومثلما ورد يف خطة عام 2030، فإن لكل بلد هنجه ورؤاه ومناذجه وأدواته اليت ختتلف تبعاً لظروفه   -7
وأولوايته الوطنية لتحقيق التنمية املستدامة؛ وإن كوكب األرض ونظمه اإليكولوجية مبثابة البيت الذي أنوي 

إليه، وإن "أمنا األرض" تعبري شائع يف عدد من البلدان واملناطق.
وقد أُنشئ األونكتاد من أجل الرتويج القتصاد عاملي شامل للجميع، عن طريق توجيه السياسات   -8
الوطنية والدولية، مع إعطاء األولوية الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها. وسيؤدي هذا إىل حتسني مستوايت 
املعيشة، وإنشاء نظام أفضل وأكثر فعالية للتعاون االقتصادي الدويل خيتفي معه تقسيم العامل إىل مناطق فقر 

ومناطق رخاء ويعّم فيه االزدهار ليشمل اجلميع.
ويف ظل اقتصاد عاملي أصبح أكثر تعقيداً وترابطاً مما كان عليه يف أي وقت مضى، تشكل التجارة   -9
والقضااي املرتابطة يف جماالت االستثمار والتمويل والتكنولوجيا احملركات الرئيسية لبيئة اقتصادية عاملية شاملة 
ومنصفة من أجل حتقيق التنمية املستدامة اليت تصبو إليها خطة عام 2030. وابعتبار األونكتاد جهة التنسيق 
يف األمم املتحدة فيما يتعلق ابملعاجلة املتكاملة هلذه القضااي، ونظراً إىل عاملية عضويته، فهو يضطلع ابلتايل 
بدور ابلغ األمهية يف إسداء املشورة بشأن األبعاد السياساتية للتجارة والتنمية املستدامة ودعم اإلجراءات 
اليت يلزم اختاذها نتيجًة لالتفاقات والنتائج العاملية األخرية، مع تعزيز سالمة وتكامل األبعاد الثالثة للتنمية 
املستدامة. واالحتفال مؤخراً ابلذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء األونكتاد هو تذكري مبدى التغيري الذي طرأ 
خالل هذه الفرتة على سياق التجارة والتنمية، وأبمهية السياق التارخيي لألونكتاد واملبادئ اليت أُنشئ على 
أساسها وما اكتسبه بعد ذلك من خربة يف رسم مسار التحرك حنو املستقبل. ويف سياق املضي ُقدماً حنو فصل 
جديد، يتعني التفكري ملياً فيما شهده املاضي من إجنازات وإخفاقات ويف الدروس اليت ينبغي استخالصها 

من هذه اخلربة.
وينبغي لألونكتاد أن يسهم يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات العاملية ذات الصلة، مبا يف ذلك خطة   -10
التنمية املستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أاباب وكذلك، حسب االقتضاء، اتفاق ابريس املعقود يف 
إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، وغري ذلك من االتفاقات والنتائج الدولية ذات الصلة. 
ويف إطار تعزيز عمله الذي يهدف إىل دعم التصدي للتحدايت اليت تواجه التجارة والتنمية يف مجيع البلدان 

النامية يف مجيع املناطق، ينبغي لألونكتاد أن يقوم مبا يلي:
تعزيز الرتكيز بشكل خاص على احتياجات التجارة والتنمية يف أقل البلدان منواً يف مجيع جماالت  )أ( 
واليته، وفقاً لربانمج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقد 2011-2020 )برانمج عمل اسطنبول( 

والنتائج األخرى ذات الصلة أبقل البلدان منواً؛
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مواصلة تقدمي الدعم ألفريقيا ملعاجلة الشواغل واالحتياجات اخلاصة ألفريقيا، مبا يف ذلك على  )ب( 
النحو املبني ابلتفصيل يف مبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا، مع التأكيد جمدداً على 

أمهية دعم خطة االحتاد األفريقي لعام 2063؛
الساحلية،  غري  النامية  للبلدان  اخلاصة  والتنمية  واالستثمار  التجارة  احتياجات  تلبية  مواصلة  )ج( 
بوسائل منها مواصلة دعمه للتنفيذ الفعال لربانمج عمل فيينا لصاحل البلدان النامية غري الساحلية 

للعقد 2014-2024 )برانمج عمل فيينا(؛
مواصلة عمله يف مساعدة الدول اجلزرية الصغرية النامية على التصدي للتحدايت املستمرة اليت  )د( 
الدول  املعجَّل لصاحل  العمل  تنفيذ إجراءات  التجارة واالستثمار والتنمية، بسبل منها  تواجهها 

اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا(؛
مواصلة الرتكيز على االحتياجات واملشاكل اخلاصة لالقتصادات الصغرية الضعيفة هيكلياً واملعرضة  )ه( 

للخطر من أجل تعزيز النمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة والشاملة؛
مواصلة دعم جهود التنمية يف البلدان املتوسطة الدخل، وفقاً الحتياجاهتا، يف مواجهة حتدايت  )و( 

حمددة للتنمية االقتصادية املستدامة والقضاء على الفقر.
للسياسات واستجاابت سياساتية،  وتعيد هذه الوثيقة أتكيد والية الدوحة وتقدم حتلياًل حمداثً   -11
فضاًل عن مبادئ توجيهية لتعزيز الدور اإلمنائي لألونكتاد وأثره وفعاليته املؤسسية. وينبغي لألونكتاد أن يعمل 
بطريقة اسرتاتيجية، على حنو حيفظ الدور املنوط به، على حتويل املعايري الرئيسية التالية إىل ممارسة عملية: 
امليزة النسبية؛ ومتييز عمله عن عمل املنظمات األخرى؛ والتكامل، بغية حتقيق االستفادة املثلى من مواطن 
قوته يف تلبية احتياجات وأولوايت البلدان النامية من أجل حتقيق التنمية املستدامة وتعزيز دورها يف االقتصاد 

العاملي.
وسيجري تعزيز الدور اهلام لألونكتاد بوصفه جهة التنسيق يف األمم املتحدة فيما يتعلق ابملعاجلة   -12
والتنمية  واالستثمار  والتكنولوجيا  التمويل  جماالت  يف  املرتابطة  والقضااي  والتنمية  التجارة  لقضااي  املتكاملة 

املستدامة)4(.
ويف سبيل دعم واستكمال اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة،   -13
ميكن أن ينظر األونكتاد، حسب االقتضاء، ابلتعاون مع احلكومات الوطنية، يف مسارات العمل األربعة 
التالية، على حنو ما وردت يف تقرير األمني العام لألونكتاد الصادر يف أيلول/سبتمرب 2015 حتت عنوان 
"من اختاذ القرارات إىل تنفيذ اإلجراءات"، وهي: بناء القدرات اإلنتاجية إلحداث حتول يف االقتصادات؛ 

انظر الفقرة 88 من خطة عمل أديس أاباب.  )4(
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والرتويج ألسواق أكثر كفاءًة تركز على التنمية؛ ومعاجلة نقاط الضعف وبناء القدرة على التكيف؛ وتعزيز 
تعددية األطراف، وإجياد احللول املشرتكة.

ويف سياق تعزيز دور األونكتاد واضطالعه أبنشطته، وفقاً لواليته وابالستفادة من املوارد املتاحة   -14
له، ينبغي لألونكتاد أن يعطي األولوية، من خالل أركان عمله الثالثة، لقضااي البلدان النامية. وينبغي أن 
يسهم بفعالية يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة والغاايت ذات الصلة الواردة يف نتائج مؤمترات األمم املتحدة 
الرئيسية األخرى، ومواصلة تعزيز أوجه التآزر والتكامل مع املنظمات الدولية األخرى، والعمل، عند االقتضاء، 
مع منتدايت التعاون االقتصادي الدولية ذات الصلة. ولدى االنتقال من القرار إىل الفعل، ينبغي لألونكتاد 

اختاذ اإلجراءات التالية:
إيالء االعتبار الواجب للقضااي الشاملة مثل قضااي احلوكمة الرشيدة على مجيع املستوايت، واحلرية،  )أ( 
والسالم واألمن، واحرتام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف التنمية، واملساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة والشباب وااللتزام العام إبقامة جمتمعات عادلة ودميقراطية، وهي عوامل أساسية جلميع 

البلدان من أجل حتقيق منو وتنمية مستدامني ومنصفني؛
مواصلة اجلهود اليت يبذهلا يف مجيع أعماله من أجل تعميم القضااي الشاملة للمساواة بني اجلنسني  )ب( 

ومتكني املرأة، وتعزيز التنمية املستدامة، والعمالة الكاملة واملنتجة؛
مواصلة وتعزيز تفاعله مع احلكومات، وخاصة حكومات البلدان النامية، ومجيع اجلهات صاحبة  )ج( 

املصلحة، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، واملؤسسات األكادميية والقطاع اخلاص؛
مواصلة بذل جهوده الرامية إىل حتسني كفاءته وفعالية وشفافيته ومساءلته، بوسائل منها ممارسات  )د( 
اإلدارة القائمة على النتائج وضمان اتباع عملية تقودها الدول األعضاء عن طريق اآللية احلكومية 

الدولية.
ويف منتصف فرتة السنوات األربع الفاصلة بني دورات انعقاد املؤمتر، سيضاف بند يف جدول أعمال   -15
الدورة العادية جمللس التجارة والتنمية بعنوان "تقييم واستعراض تنفيذ األونكتاد لنتائج املؤمتر الذي يُعقد كل 
أربع سنوات". وهذه الدورة جمللس التجارة والتنمية ميكن تكييفها، حسب االقتضاء، لتناول هذا البند من 
جدول األعمال. وسيقدم األمني العام لألونكتاد تقريراً عن تنفيذ األونكتاد لنتائج املؤمتر الذي يُعقد كل أربع 
سنوات؛ وسيكون هذا التقرير أساساً ملناقشات الدول األعضاء، األمر الذي قد يؤدي إىل تقدمي توصيات 
تتعلق بتنفيذ الوثيقة اخلتامية. وسينظر املؤمتر الذي يُعقد كل أربع سنوات يف تواتر إجراء استعراضات منتصف 

املدة مستقباًل.
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 الموضوع الفرعي 1
التحديات والفرص المتعلقة بنظام تعددية األطراف 

من أجل التجارة والتنمية

تحليل السياسات

ما فتئ نظام تعددية األطراف يشكل الركن الركني يف النظام االقتصادي الدويل كما أنه قوة دافعة   -16
رئيسية للعوملة حققت تقدماً اقتصادايً واجتماعياً مل يسبق له مثيل على الصعيد العاملي. وقد دعمت هذه 
التعددية التجارة الدولية عن طريق احلد من احلواجز املتصلة ابلتجارة بني االقتصادات الوطنية، وعن طريق 
احلد من احلواجز اجلغرافية بواسطة حتسني النقل واالتصال عرب احلدود. ومع تقلص احلواجز وتناقص تكاليف 
النقل وتزايد التدفقات املالية واالستثمارية وتسارع التقدم التكنولوجي وقدوم عصر املعلومات، أصبح عاملنا 

مرتابطاً بدرجة مل يسبق هلا مثيل يف أي وقت مضى.
النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة  البلدان  العاملي عدد متزايد من  واندمج يف االقتصاد   -17
انتقالية، ما أحدث توسعاً غري مسبوق يف التجارة الدولية. بل حىت البلدان اليت كانت من الفاعلني اهلامشيني 
يف جمال التجارة الدولية قبل حنو ثالثة عقود قد شهدت زايدات كبرية يف صادراهتا من البضائع بلغت مخسة 
أضعاف يف حالة أقل البلدان منواً. ومع ذلك، فإن حصتها اإلمجالية من الصادرات العاملية تبلغ 0.97 يف 
املائة فقط، وهو ما يقل عن اهلدف احملدد بنسبة 2 يف املائة لعام 2020 يف برانمج عمل اسطنبول وأهداف 
التنمية املستدامة. وأسهم تزايد التجارة واالستثمار األجنيب املباشر اللذين يدعم كل منهما اآلخر يف حدوث 
حتوُّل مل يسبق له مثيل يف كثري من البلدان النامية اليت أصبح بعضها من احملركات املهمة للنمو، إقليمياً وعاملياً، 
املدعومة  التطورات،  تلك  العاملي. وشكلت  الصعيد  للتجارة واالستثمار على  الرئيسية  احملرّكة  القوى  ومن 
بسُبل منها السياسات االقتصادية واالجتماعية السليمة، عوامل هامة يف انتشال أكثر من مليار شخص من 
هوة الفقر املدقع. ويف هذا السياق، من الضروري العمل على إزالة العوائق وتشجيع املشاركة األوسع نطاقاً 
يف النظام التجاري املتعدد األطراف من أجل متكني البلدان النامية من حتقيق أهدافها اإلمنائية واملسامهة يف 

االقتصاد العاملي.
وتعرِّف خطة عمل أديس أاباب التجارة العاملية أبهنا أداة مهمة للنمو االقتصادي الشامل للجميع   -18
وللتنمية املستدامة واحلد من الفقر، أما النظام التجاري املتعدد األطراف، على حنو ما جسدته منظمة التجارة 
العاملية، فهو القناة الرئيسية للنهوض هبذه التجارة. كما يُعد النظام التجاري املتعدد األطراف الذي يتسم 
أساسياً يف إجياد الفرص الكبرية اليت أتيت مع العوملة، فضاًل عن إجياد  ابلكفاءة ويستند إىل قواعد عنصراً 
حلول للتحدايت اليت تطرحها العوملة. وتشمل هذه التحدايت االندماج الكامل للبلدان النامية يف االقتصاد 
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العاملي. وهلذه الغاية، هناك حاجة لنظام جتاري، يف إطار منظمة التجارة العاملية، يكون عاملياً ويستند إىل 
قواعد وشفافاً ومنفتحاً وميكن التنبؤ به ويتسم ابلشمول وعدم التمييز واإلنصاف وتعددية األطراف، إضافة 

إىل حترير التجارة بشكل بّناء مع اعتماد السياسات الداعمة املالئمة.
تتأثّر  الدولية والتنمية  التجارة  أثبتت أن الصلة بني  العقود األخرية قد  العوملة يف  كما أن جتربة   -19
مبجموعة متنوعة من العوامل. فالرتابط االقتصادي فيما بني البلدان قد زاد زايدة كبرية، وخاصة من خالل 
تسارع اندماج النظم املالية للبلدان النامية يف األسواق املالية الدولية ويف البنية املالية العاملية. وينطبق ذلك 
أيضاً على أوجه الرتابط املعقدة بني التجارة والتمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة. وابملثل، فإن 
خطة عام 2030 وغريها من االتفاقات والنتائج الرئيسية األخرية تتطلب حبكم طبيعتها إجياد حلول عاملية 
متكاملة للتحدايت العاملية املطروحة. كما أن احلاجة إىل اتباع هْنج متكامل إزاء هذه القضااي العاملية، وهو 

اخلاصية املميزة ألنشطة األونكتاد وواليته، مل تكن قط أكرب مما هي عليه اآلن.
وعلى الرغم من الفرص اليت أتت مع العوملة، ما زالت هناك حتدايت كبرية يتعني التصدي هلا   -20
من خالل العمل املتعدد األطراف. فالتحدايت املتعلقة بتحقيق التوازن يف النظام االقتصادي العاملي ال تزال 
قائمة، فضاًل عن الفجوات االجتماعية واالقتصادية داخل البلدان وفيما بينها. واملكاسب اليت حتققت بفضل 
العوملة، مع احلد من الفقر املدقع مبقدار النصف، موزعة على حنو غري متكافئ، مما أدى إىل تفاواتت حادة 
على الصعيد العاملي خالل السنوات الثالثني املاضية. وكان النمو أيضاً غري متكافئ ومتقطعاً وغري مستدام يف 
كثري من األحيان، وعاىن من صدمات وأزمات مالية ُمِضرَّة، وما زال العديد من البلدان والشعوب يف مؤخرة 
الركب. فال يزال زهاء مليار شخص يعيشون يف فقر مدقع، وال ينخفض الفقر إال ببطء يف كثري من البلدان 
النامية، وال سيما يف معظم أقل البلدان منواً. ويعيش مُخس البشرية يف دول متأثرة بنزاعات ويعاين الُعشر من 

اجلوع وسوء التغذية املزمنني.
ومثة حاجة عاجلة إىل حتسني البيئة االقتصادية العاملية بغية دعم مجيع البلدان، وخاصة البلدان   -21
فعالة ومناسبة ملشاكلها  تنفيذ خطة عام 2030، عن طريق إجياد حلول  الرامية إىل  النامية، يف جهودها 
وتعزيز تنسيق السياسات. وإن الوصول إىل مستوايت التنمية الالزمة لبلوغ أهداف التنمية املستدامة، وحتقيق 
اهلدف املتفق عليه عاملياً املتمثل يف حتقيق الرخاء الشامل للجميع على األمد الطويل سيتطلب تضافر عمل 

كل اجلهات يف تنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة.
وقد أاثر السياق املايل العاملي احلايل شواغل إزاء القدرة على حتمل الديون والتعرض للصدمات   -22
اخلارجية، وال سيما ابلنسبة لعدد من أقل البلدان منواً، والدول اجلزرية الصغرية النامية، وبعض البلدان املتقدمة، 
والبلدان اليت تعتمد بشدة على تصدير السلع األساسية، األمر الذي يقيد على حنو خطري الفرص املتاحة 
لتحقيق النمو االقتصادي الشامل واملستدام. وعلى الرغم من أن العديد من البلدان ما زالت معرضة ألزمات 
الديون، فقد أدى تعزيز إدارة االقتصاد الكلي واملوارد العامة إىل تراجع كبري يف مدى تعرض العديد من البلدان 
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ألزمة الديون السيادية، وإىل خفض كبري للديون من خالل مبادرة ختفيف ديون البلدان الفقرية املثقلة ابلديون 
واملبادرة املتعددة األطراف لتخفيف عبء الديون. وأدخلت حتسينات كبرية يف إطار إعادة هيكلة االلتزامات 
السيادية، مبا يف ذلك يف إطار اندي ابريس للدائنني الرمسيني ومنتدى ابريس، ضمن جهات أخرى، مما أسهم 
يف تعزيز احلوار بني الدائنني واملدينني السياديني بشأن مسائل الديون، وقبول السوق للشروط القياسية اجلديدة 
املتعلقة بعقود السندات احلكومية. ومع ذلك، هناك جمال ملواصلة العمل بغية تيسري التقاسم املنصف لألعباء، 
وحتسني القدرة على التنبؤ وتعزيز إعادة اهليكلة بصورة منظمة وجيدة التوقيت وتتسم ابلكفاءة وحترتم مبادئ 
املسؤولية املشرتكة وتؤدي إىل سرعة استعادة القدرة على حتمل الدين العام، مع احلفاظ على إمكانية الوصول 
إىل موارد التمويل بشروط مواتية. وقد اعرُتف أبن مثة حاجة أيضاً إىل املزيد من حتسني الشفافية يف القضااي 
االئتمانية  اجلدارة  تقدير  تقييمات وكاالت  االعتماد على  تقليل  إىل  احلاجة  املتعلقة ابلديون، مبا يف ذلك 
وحتسني نوعية املعلومات اليت تقدمها. وابلنظر إىل الشواغل املتزايدة بشأن القدرة على حتمل الديون اخلارجية، 
من املهم إدارة الدين العام ملنع وإجهاض األزمات املالية وأزمات الديون. واعرُتف أيضاً ابحلاجة إىل سجل 
مركزي للبياانت، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة إبعادة هيكلة الديون. ويف هذا الصدد، مت االعرتاف أيضاً 
بعمل األونكتاد منذ أمد بعيد يف إطار األمم املتحدة بشأن قضااي الديون، مبا يف ذلك من خالل تعزيز مبادئه 
املتعلقة ابإلقراض واالقرتاض السياديني املسؤولني. وأُقرت أمهية عمل األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل 

والبنك الدويل.
وقد يكون االستثمار وسيلة قوية لدعم حتقيق أهداف التنمية املستدامة. فهو ميّكن من جلب   -23
التكنولوجيا املبتكرة، وحفز اإلنتاج والعمالة، والوصول إىل األسواق الدولية من أجل اكتساب خربة أفضل 
وزايدة الفرص اإلمنائية. وينبغي للمجتمع الدويل أن يواصل التعاون والدخول يف حوار هبدف احلفاظ على 
بيئة سياساتية مواتية لالستثمار، والتصدي للتحدايت املشرتكة اليت تواجه االستثمار. وتؤكد احلكومات من 

جديد حقها يف تنظيم االستثمار حتقيقاً لألغراض املشروعة املتعلقة ابلسياسة العامة.
ومن املهم تعزيز الوعي وبناء القدرات لدعم البلدان النامية يف اجتذاب وتعزيز االستثمار الذي   -24

يسهم يف حتقيق االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية.
وسيكون النظام الضرييب الفعال حامساً يف تعبئة املوارد من أجل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة   -25
والنهوض االقتصادي الشامل للبلدان النامية. ويشمل ذلك احلد من التهرب الضرييب، فضاًل عن التصدي 
التهرب الضرييب واالستغالل غري  اليت تكمن وراء حدوثها، مثل  املالية غري املشروعة واألنشطة  للتدفقات 
املشروع للموارد الطبيعية والفساد واالختالس والغش. فهذه املسألة عاملية وتتطلب املزيد من التعاون املتعدد 

األطراف. كما ينبغي أن تكون املبادرات احلالية أكثر مشواًل فيما يتعلق مبشاركة البلدان النامية.
يف  حامساً  دوراً  واالبتكار،  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  ذلك  مبا يف  التكنولوجيا،  وتؤدي   -26
التجارة والتنمية، مبا يف ذلك عن طريق مسامهتها األساسية يف التحول اهليكلي، والطاقات اإلنتاجية، والقدرة 
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التنافسية وتنويع اإلنتاج والصادرات، فضاًل عن تعزيز األمن الغذائي. فهي ابلتايل من وسائل التنفيذ الرئيسية 
وتشكل أحد عناصر حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وهي أيضاً من أهم عوامل التغيري املطلوبة لتحقيق 
التنمية الشاملة واملستدامة. وتطوير التكنولوجيات السليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميمها يف البلدان النامية 
بشروط مواتية، مبا يف ذلك بشروط ميسرة وتفضيلية، على النحو املتفق عليه اتفاقاً متباداًل، يُعد وسيلة من 
وسائل تنفيذ خطة عام 2030. ويُرحَّب ابلرتتيبات والتدابري الدولية، مبا يف ذلك آلية تيسري التكنولوجيا 
وتفعيل مصرف التكنولوجيا املخصص ألقل البلدان منواً، على النحو املتفق عليه يف خطة عمل أديس أاباب 

من أجل دعم تنفيذ أهداف التنمية املستدامة.
وتتطلب التنمية الشاملة واملستدامة توفر بيئة مواتية على مجيع املستوايت يف شكل أطر سياساتية   -27
ذات صلة، ووضع قواعد قوية والتعاون على حنو فعال. فهذه البيئة الوطنية والدولية املواتية ُتسهم يف دعم 
االستثمارات اإلنتاجية احمللية، ويف زايدة تدفقات التمويل اإلمنائي الطويل األجل واملستقر، واالستثمار األجنيب 
املباشر التأسيسي يف اجملاالت اجلديدة يف البلدان النامية. ويشكل تعزيز البيئة املواتية لالستثمار اإلنتاجي يف 
البلدان النامية أمراً أساسياً الستيعاب التكنولوجيات والتوّسع فيها بغية زايدة إنتاجية هذه البلدان وقدرهتا 

التنافسية. ويلزم أيضاً توافر إحصاءات عالية اجلودة تكون متاحة بشكل عام وممتثلة للمعايري الدولية.
النامية بشكل إجيايب يف النظام  البلدان  ومن شأن حترير التجارة أن يؤدي دوراً هاماً يف إدماج   -28
للنمو  دعماً  املستوايت  على مجيع  ومستدامة  متوازنة  بسياسات  يقرتن  عندما  العاملي، وال سيما  التجاري 
واالستقرار والتنمية الصناعية واهلياكل األساسية والعمالة والتغيري اهليكلي، وهو ضروري لتحقيق النمو العاملي 
مع إعالن نريويب  الصدد، ومتشياً  املستدامة. ويف هذا  التنمية  الفقر وحتقيق  العمل واحلد من  وإجياد فرص 
الوزاري للمؤمتر الوزاري العاشر ملنظمة التجارة العاملية، فإن عمل منظمة التجارة العاملية جيب أن يُبقي مسألة 
التنمية يف الصدارة، دون املساس ابألحكام املتعلقة ابملعاملة اخلاصة والتفضيلية. ويُرحب ابلتايل ابلعناصر 
الواردة يف االتفاق الذي توصل إليه املؤمتر الوزاري العاشر ملنظمة التجارة العاملية، وال سيما تلك اليت هي 
لصاحل أقل البلدان منواً. وقد حقق أعضاء منظمة التجارة العاملية تقدماً كبرياً حنو بلوغ هدف وصول منتجات 
أقل البلدان منواً مجيعها إىل األسواق على حنو مستمر من دون رسوم مجركية أو حصص مفروضة، وسرُيحب 

بزايدة التحسني يف هذا االجتاه.
وميكن للتكامل اإلقليمي أن يكون أيضاً حافزاً مهماً للحد من احلواجز التجارية، وتنفيذ اإلصالحات   -29
السياساتية، وختفيض تكاليف التجارة، وزايدة مشاركة البلدان النامية يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية. 
وهناك حاجة إىل ضمان أن تظل االتفاقات التجارية الثنائية واإلقليمية مكماًل للنظام التجاري املتعدد األطراف 
وليس بدياًل عنه. وينبغي هلذه االتفاقات أن تكون متسقة مع النظام التجاري املتعدد األطراف وأن تسهم 

يف تقويته.
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ويلزم توافر املزيد من الشفافية يف أسواق السلع األساسية، يف بلدان املنشأ وبلدان املقصد على   -30
حد سواء، وينبغي أن يشمل ذلك األخذ أبساليب ترمي إىل تعزيز شفافية وقدرات نظم إدارة الضرائب. فغىن 
أفقر بلدان العامل ابملوارد، إضافة إىل اهلروب الواسع النطاق لرؤوس األموال من كثري من البلدان النامية املعتمدة 
على السلع األساسية، أمران ُيربزان احلاجة إىل تقييم شامل الستغالل وتسويق السلع األساسية األولية يف 

بلدان املنشأ وبلدان املقصد على السواء.
ويظل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية جزءاً ال يتجزأ من االسرتاتيجيات اإلمنائية ملعظم البلدان   -31
الساعية إىل االستفادة ابلكامل من النظام التجاري الدويل، كما أنه مهم يف زايدة اندماج البلدان النامية، 
وال سيما أقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف النظام التجاري املتعدد األطراف 
القائم على قواعد. ويف هذا السياق، قد حتتاج البلدان املنضمة، وخاصة أقل البلدان منواً، إىل مساعدة تقنية 
قبل عملية االنضمام وأثناءها ويف متابعتها. وينبغي التصدي للعوائق القائمة من أجل تيسري عملية االنضمام 
واالنتهاء منها يف أقرب اآلجال. وفيما يتعلق ابنضمام أقل البلدان منواً، اتفق أعضاء منظمة التجارة العاملية 
على تنفيذ املقرر املتعلق ابملبادئ التوجيهية النضمام أقل البلدان منواً الذي اعتمده اجمللس العام ملنظمة التجارة 

العاملية يف 25 متوز/يوليه 2012.
وما زالت مبادرة املعونة من أجل التجارة واإلطار املتكامل املعزز يتسمان ابألمهية يف سياق التجارة   -32
والتنمية، وال سيما يف جمال بناء القدرات يف جانب العرض واهلياكل األساسية املتصلة ابلتجارة يف البلدان 
النامية، وخباصة يف أقل البلدان منواً. وما زال ينبغي حتسني فعالية مبادرة املعونة من أجل التجارة بوسائل منها 
مواءمة الدعم مع أولوايت احلكومات املتلقية واستهداف القيود امللزمة اليت تواجهها البلدان املتلقية مبزيد من 
الفعالية وتطبيق الدروس املستخلصة من خالل جهود الرصد والتقييم. وميكن حتسني إمكاانت احلد من الفقر 
اليت تنطوي عليها املبادرة ابتباع سياسات تزيد من فرص احلصول على منافع التجارة لصاحل من يعيشون يف 

حالة فقر وختفف من تكاليف التكيف.
ويتوقع أن يسرِّع اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلق بتيسري التجارة تدفق السلع بني البلدان وأن   -33
حيسن الشفافية وخيفض تكاليف املعامالت. وإذا نُفذ هذا االتفاق تنفيذاً فعااًل، فمن شأن ذلك أن يعزز 
املنافع املتبادلة اليت تتحقق للدول املتاجرة ومن مث يعزز التنمية املستدامة على صعيد العامل، وأن يولد كذلك 
للمستهلكني ومؤسسات األعمال مكاسب رخاء. وبغية حتقيق أهداف االتفاق، ستتعني مواجهة حتدايت 
التنفيذ احملتملة، وخاصة اليت حُيتمل أن تواجهها أقل البلدان منواً. ومن األمهية مبكان يف هذا الصدد تقدمي 
مساعدة فعالة يف اجملالني التقين واملايل وغري ذلك من أشكال املساعدة املتفق عليها، فضاًل عن الدعم يف 

جمال بناء القدرات.
وُتشجَّع الدول بقوة على االمتناع عن اعتماد وتطبيق أي تدابري اقتصادية أو مالية أو جتارية أحادية   -34
اجلانب منافية للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة تعرقل حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية الكاملة، 
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وال سيما يف البلدان النامية، وتؤثر على املصاحل االقتصادية. وتعرقل هذه التدابري إمكانية الوصول إىل األسواق 
واالستثمارات وحرية املرور العابر، ورفاه السكان يف البلدان املتأثرة. وسيتطلب حترير التجارة حتريراً جمدايً أيضاً 
التصدي للتدابري غري التعريفية اليت تشمل، فيما تشمله، التدابري االنفرادية، حيثما وجد احتمال أن تكون 

تلك التدابري مبثابة حواجز جتارية ال داعي هلا.
وال بد من تعزيز التنسيق على مستوى االقتصاد الكلي والسياسات من أجل التصّدي للمشاكل   -35
اهليكلية والطويلة األجل اليت كشفت عنها األزمة املالية العاملية، وذلك بغية زايدة استقرار االقتصاد الكلي 
على الصعيد العاملي، ودعم االنتعاش االقتصادي العاملي، وحتسني البيئة االقتصادية والتجارية العاملية، والتقليل 
إىل أدىن حد من اآلاثر السلبية غري املباشرة على البلدان النامية. ويلزم بذل جهد مجاعي لتعزيز بيئة اقتصاد 

كلي أكثر استقراراً لفائدة التجارة والتنمية.
ويشكل استقرار النظام املايل جزءاً ال يتجزأ من بيئة متكينية على الصعيد العاملي وعنصراً حامساً   -36
لتحقيق النمو على املدى الطويل والتنمية املستدامة. فزايدة فعالية ضبط النظام املايل ميكن أن تساعد على 
ربط األسواق املالية العاملية وسياسات التنمية املستدامة الوطنية الطويلة األجل، وينبغي إيالء عناية ملا ميكن 
أن يرتتب على القواعد التنظيمية املالية العاملية اجلديدة من آاثر يف متويل اهلياكل األساسية واملشاريع الصغرى 

والصغرية واملتوسطة احلجم.
وأما البيئة االقتصادية العاملية التمكينية املطلوبة لضمان حتقيق نتائج إمنائية منصفة ومستدامة لصاحل   -37
اجلميع يف األجل الطويل فتتطلب حوكمة عاملية جيدة، فضاًل عن إعادة تنشيط وتقوية الشراكة العاملية من 
أجل التنمية املستدامة. وبينما أتت التدابري املتخذة مؤخراً يف إطار النظام املايل الدويل بتقدم مرحَّب به يف 
اجتاه األخذ بعملية صنع قرارات أكثر متثياًل، فإنه يلزم زايدة التحرك من أجل توسيع نطاق مشاركة البلدان 
النامية يف عملية صنع القرارات وتعزيز هذه املشاركة، وتشجيع عملية لصنع القرارات بشأن القضااي املالية 

الدولية تتسم بتجاوهبا ومشوهلا للجميع وتشاركيتها ومتثيليتها.

دور األونكتاد

وفقاً للفقرتني 10 و12 أعاله، ينبغي لألونكتاد القيام مبا يلي:  -38
مواصلة هتيئة بيئة اقتصادية متكينية على مجيع املستوايت لدعم التنمية الشاملة للجميع واملستدامة،  )أ( 

بوسائل من بينها تشجيع إجياد حلول متعددة األطراف للمشاكل االقتصادية املشرتكة؛
االستمرار يف إاتحة حمفل لتبادل اآلراء ووجهات النظر بشأن التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة  )ب( 
يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار بوصفها جماالت تؤثر يف آفاق النمو والتنمية للبلدان 
النامية، يف سياق البيئة االقتصادية العاملية املتغرية، للمساعدة يف الرتويج على الصعيدين الوطين 
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والدويل لسياسات واسرتاتيجيات مواتية لتحقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة، ومتماشية 
مع األولوايت احملددة يف خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛

مواصلة إجراء البحوث والتحليالت، ابلتعاون مع الوكاالت املختصة، لتقييم آاثر القواعد التنظيمية  )ج( 
املالية العاملية على إمكانية الوصول إىل متويل اهلياكل األساسية واملشاريع الصغرى والصغرية واملتوسطة 

احلجم؛
دعم الدول األعضاء يف إجياد توافق آراء فيما بينها عند تناول التحدايت املستمرة والناشئة اليت  )د( 

حتّد من اإلمكانيات التجارية للبلدان النامية؛
مواصلة عمله املتعلق بتأثري التدابري غري التعريفية على آفاق التجارة والتنمية للبلدان النامية، وتعزيز  )ه( 
تعاونه بشأن هذا املوضوع مع الشركاء اآلخرين املعنيني، مبا يف ذلك عن طريق املشاركة يف فريق 

الدعم املتعدد الوكاالت املعين بقاعدة بياانت التدابري غري التعريفية؛
نقل  بشأن  الدولية  املناقشات  فعالة يف  املشاركة مشاركة  على  النامية  البلدان  مساعدة  مواصلة  )و( 
التكنولوجيا وتبادل املعارف، وعلى حتديد خيارات السياسة العامة واملمارسات الفضلى يف هذا 
اجملال. وعالوة على ذلك، ينبغي لألونكتاد أن يواصل مساعدة البلدان النامية يف حتديد سبل 

ووسائل تفعيل نقل التكنولوجيا وإجراء حبوث بشأن أتثري نقل التكنولوجيا يف التجارة والتنمية؛
مواصلة مجع اإلحصاءات وإجراء البحوث وحتليل السياسات بشأن أتثري االستثمار األجنيب املباشر  )ز( 
وأنشطة الشركات املتعددة اجلنسيات على التنمية، مبا يف ذلك أتثريمها عن طريق األشكال غري 
السهمية لإلنتاج الدويل، بغية إبقاء الدول األعضاء على علم ابلتطورات ومتكينها من تقييم مدى 

أمهيتها ابلنسبة إىل التنمية وابتكار وتنفيذ أدوات سياساتية مناسبة؛
مواصلة عمله التحليلي والسياسايت ومساعدته التقنية بشأن قضااي الديون، مبا يف ذلك برانمج  )ح( 
نظام إدارة الديون والتحليل املايل، وتعزيز سياسات اإلقراض واالقرتاض السياديني املسؤولني، حبيث 
يكمل عمل البنك الدويل وصندوق النقد الدويل وغريمها من أصحاب املصلحة، حسب االقتضاء؛

مواصلة عمله احلايل، ابلتنسيق مع الشركاء املعنيني، مبا يف ذلك فرقة العمل املعنية ابإلحصاءات  )ط( 
املالية، الرامي إىل املسامهة يف السالسل والقدرات اإلحصائية يف جماالت الديون احمللية والديون 

اخلارجية اخلاصة والعامة، وتركيبة الديون؛
مواصلة عمله، من خالل أركان عمله الثالثة، يف ميادين النقل واملرور العابر الدوليني، واللوجستيات  )ي( 
التجارية، وتيسري التجارة، والقضااي ذات الصلة، وكذلك دعم تنفيذ اتفاق تيسري التجارة املعقود 
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يف إطار منظمة التجارة العاملية، ومواصلة دعم عملية وضع وتنفيذ إطار قانوين وتنظيمي مناسب 
يُيسر ويدعم النقل والتجارة على الصعيد الدويل وخيفض التكاليف؛

مواصلة دعم البلدان النامية يف مشاركتها يف النظام التجاري املتعدد األطراف، فضاًل عن املعونة  )ك( 
من أجل التجارة وغري ذلك من برامج املساعدة اإلمنائية؛

مواصلة برانجمه القائم لالجتماعات واملشاورات مع الدول األعضاء بشأن اتفاقات االستثمار وفقاً  )ل( 
خلطة عمل أديس أاباب، واحلفاظ على دوره كمحفل للنقاش الدويل بشأن اتفاقات االستثمار، 

ومساعدة الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تعزيز البعد اإلمنائي، حسب االقتضاء؛
مواصلة رصد وتقييم تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي، مع توجيه اهتمام  )م( 

خاص إىل إسهامه احملتمل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛
رصد وتقييم التحدايت اإلمنائية املستمرة واملستجدة اليت تواجه التجارة من منظور التنمية املستدامة؛ )ن( 

مواصلة رصد أسواق السلع األساسية والتعهد املناسب لقاعدة البياانت املتعلقة ابألسعار الدولية  )س( 
للسلع األساسية كجزء من عمله املتعلق ابإلحصاءات واالجتاهات الرئيسية؛

مواصلة تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية من أجل تصميم وتنفيذ سياسات وإجراءات موجهة  )ع( 
إىل حتسني كفاءة املعامالت التجارية وكذلك إدارة عمليات النقل. وينبغي لـه أن يواصل أيضاً 
للبياانت اجلمركية. كما ينبغي لألونكتاد أن  النظام اآليل  التعاون مع الدول األعضاء يف تنفيذ 

يواصل عمله بشأن الضرائب ابلنظر إىل صلتها بسياسات االستثمار؛
مواصلة عمله بشأن املعايري اخلاصة، مبا فيها معايري االستدامة؛ )ف( 

معاجلة اآلاثر التجارية واإلمنائية للحواجز غري التعريفية؛ )ص( 
مساعدة أقل البلدان منواً يف االستفادة من املبادرات والربامج القائمة مثل خمططات اإلعفاء من  )ق( 
الرسوم اجلمركية واحلصص املقررة، وقواعد املنشأ التفضيلية لصاحل هذه البلدان وإعفاء خدمات 
أقل البلدان منواً، فضاًل عن املساعدة احملددة اهلدف يف إطار مبادرات مثل مبادرة اإلطار املتكامل 

املعزز ومبادرة املعونة من أجل التجارة؛
مساعدة البلدان النامية، عن طريق العمل التحليلي وتصميم السياسات، على استحداث آليات  )ر( 
إقليمية لتيسري تعبئة املوارد املالية من أجل حتقيق تنمية شاملة للجميع ومستدامة، مبا يف ذلك من 

املؤسسات املالية الدولية والقطاع اخلاص؛
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اإلسهام، بصفته عضواً يف فريق العمل املشرتك بني وكاالت األمم املتحدة املعين بتسخري العلم  )ش( 
والتكنولوجيا واالبتكار ألغراض أهداف التنمية املستدامة وبصفته أيضاً أمانة اللجنة املعنية بتسخري 
العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية، يف تنفيذ النتائج املتصلة بتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار 
من خطة عام 2030، مبا يف ذلك آلية تيسري التكنولوجيا وتفعيل بنك التكنولوجيا ألقل البلدان 

منواً؛
مواصلة وتعزيز برانمج العمل املتعلق ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار، مبا يف ذلك استعراض سياسة  )ت( 
فعالية  تقييم  النامية عن طريق  البلدان  السياسات يف  لصنع  العلم والتكنولوجيا واالبتكار دعماً 

اإلجراءات املتخذة حتقيقاً للتنمية املستدامة وحتديد األولوايت ذات الصلة بذلك؛
مواصلة عمله املتعلق ابلروابط بني التجارة الدولية واملسائل املالية ومسائل االقتصاد الكلي، هبدف  )ث( 

مساعدة البلدان النامية على االندماج بنجاح يف االقتصاد العاملي؛
مواصلة ما يقدمه من املساعدة التقنية وبناء القدرات إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا  )خ( 

مبرحلة انتقالية وتعزيزه، قبل عملية االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية وأثناءها ويف متابعتها؛
مواصلة البحث يف آفاق البلدان النامية يف مسائل التجارة والتنمية وما ختلفه من أثر عليها ومواصلة  )ذ( 
إجراء حتليالت بشأهنا، وذلك إسهاماً منه يف عمل األمم املتحدة يف ضوء األزمة االقتصادية واملالية 

العاملية؛
متر  اليت  والبلدان  النامية  البلدان  إىل  القدرات  بناء  وخدمات  التقنية  املساعدة  تقدمي  مواصلة  )ض( 
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف جمال املفاوضات التجارية املتعددة األطراف واإلقليمية، وصياغة إطار 
للسياسات التجارية واستعراض السياسة العامة املتبعة يف جمال اخلدمات وغري ذلك من اجلوانب 

املتصلة ابلسياسة التجارية؛
مساعدة البلدان النامية، بوسائل منها بناء القدرات، عن طريق العمل، يف حدود واليته، على  )أأ( 
وضع منهجيات لقياس أثر جهود السياسة العامة الوطنية يف حتقيق التنمية املستدامة، وعن طريق 

تعهد إحصاءات وطنية مناسبة وحمدثة متتثل للمعايري الدولية.
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 الموضوع الفرعي 2
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع 

والمستدام عن طريق التجارة واالستثمار والتمويل 
والتكنولوجيا بغية تحقيق الرخاء للجميع

تحليل السياسات

ُيشكل تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل للجميع واملستدام شرطاً أساسياً مسبقاً للقضاء   -39
على الفقر، وخلق فرص العمل، ورفع املستوى التكنولوجي، وحتقيق التنويع والتحول يف االقتصادات، وتضييق 
فجوة تفاوت الدخل داخل البلدان وفيما بينها، وحتقيق التنمية املستدامة والرخاء للجميع. بيد أن هذا يتطلب 
اختاذ تدابري فعالة على مجيع املستوايت من أجل جتاوز ضعف النمو االقتصادي والتصدي للتحدايت املستمرة 
واملستجدة اليت تعرتض اجلهود الرامية إىل حتقيق تنمية قوية ومستمرة. ومثة عامالن رئيسيان لتحقيق خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 مها الشمولية للجميع واالستدامة. وجيب أن تصمم هذه التدابري على حنو أيخذ 
يف احلسبان القدرات واالحتياجات واملستوايت الوطنية املختلفة للتنمية وأن تراعي السياسات واألولوايت 
الوطنية وأن تبقى يف الوقت نفسه متسقة مع القواعد وااللتزامات الدولية ذات الصلة. ومن املهم أيضاً ضمان 

التقاسم العادل بني اجلميع لثمار التنمية ودعم احتياجات األجيال احلاضرة واملقبلة. 
الشمولية  وتقتضي  السكان.  رفاه  لضمان  للجميع  شاماًل  االقتصادي  النمو  يكون  أن  وجيب   -40
للجميع إاتحة الفرص جلميع شرائح اجملتمع، وخباصة أشد الفئات حرماانً، وتوزيع مكاسب الرخاء بطريقة 
أكثر مساواة. وهي تتطلب أيضاً االنتباه الدقيق ألوجه انعدام املساواة األفقية، مبا يف ذلك انعدام املساواة 
بني اجلنسني، وللقضااي املتصلة بتمكني الشباب. ويتطلب حتقيق النمو االقتصادي املستدام توافر املواهب 
والقدرة اإلبداعية واحلافز القوي لرايدة األعمال لدى مجيع السكان، كما يتطلب اتباع سياسات داعمة لتنمية 
املهارات، وللمشاريع الصغرى والصغرية واملتوسطة احلجم، وللقدرة على االبتكار واستيعاب التكنولوجيات 
إنتاج طائفة أوسع من املنتجات اليت تتسم جبودة عالية، فضاًل عن االستثمار يف  اجلديدة، وللقدرة على 

اهلياكل األساسية وغري ذلك من االستثمارات.
ويتوقف حتقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة، يف مجلة أمور، على استخدام التجارة كمحرك   -41
للنمو االقتصادي وللقضاء على الفقر. والتجارة وسيلة لدعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وخطة 
عمل أديس أاباب. فبتوافر سياسات داعمة مناسبة وهياكل أساسية مالئمة وقوة عاملة متعلمة ومدربة، ميكن 



23 ظافيكيانح نيروبي

أن تساعد التجارة أيضاً يف تعزيز كل من العمالة املنتجة، ومتكني الشباب والنساء، واألمن الغذائي، واحلد 
من انعدام املساواة.

بيد أن مدى فعالية التجارة يف تعزيز النمو ويف القضاء على الفقر أمر يتوقف، جزئياً، على االستثمار   -42
املتعدد القطاعات وعلى رفع املستوى التكنولوجي على الصعيد الوطين. ولالستثمار اإلنتاجي أمهية حيوية يف 
دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل واالبتكار والتجارة. ويصدق ذلك أيضاً على التمويل املطلوب لتزويد 
مؤسسات األعمال برأس املال الذي حتتاج إليه لكي تتطور. واالستثمار يف اهلياكل األساسية ضروري لتحقيق 

التنمية، وهو يشكل عاماًل حفازاً للنمو ولتيسري االستثمارات اخلاصة والعامة والقدرة على املنافسة.
وإن تعبئة املوارد املالية لفائدة البلدان النامية وتعزيز االستثمار يف االقتصاد احلقيقي، وخباصة يف   -43
تطوير اهلياكل األساسية املستدامة، مبا يف ذلك تعزيز الشراكات بني القطاعني العام واخلاص وطاقة اإلنتاج 
يف البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلدان منواً، تؤدي كلها دوراً رئيسياً يف التجارة والتنمية. وستكون زايدة 

االستثمار العام واخلاص، احمللي واألجنيب على السواء، ذات أمهية حامسة.
ويؤدي التمويل العام الدويل دوراً هاماً يف تكملة اجلهود اليت تبذهلا البلدان لتعبئة املوارد العامة حملياً.   -44
وال تتوفر جلميع الربامج والسياسات الرامية إىل القضاء على الفقر بكل أبعاده القدرة على الوصول إىل طائفة 
واسعة من مصادر التمويل وتظل معتمدة من أجل تنفيذها على املساعدة اإلمنائية الرمسية ابعتبارها مصدر 
متويل ميكن التنبؤ به. ويكتسي استهداف القضاء على الفقر أببعاده املتعددة، مبا يف ذلك الفقر املدقع، أمهية 
خاصة ابلنسبة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. ومن املهم يف هذا الصدد أن تدرك مساعي التعاون وقياس 
التنمية الطابع املتعدد األبعاد للفقر وخصوصيات هذا التحدي وضرورة معاجلة أوجه الضعف اهليكلية الرئيسية 
يف البلدان النامية. ومن االستخدامات اهلامة للتمويل العام الدويل، مبا فيه املساعدة اإلمنائية الرمسية، حتفيز 
تعبئة موارد إضافية من املصادر األخرى، عامًة وخاصًة. وينبغي أال يؤدي حتديث قياس املساعدة اإلمنائية 
الرمسية والتدبري املقرتح املسمى "الدعم الرمسي الكامل للتنمية املستدامة" إىل إضعاف االلتزامات اليت ُقطعت 

ابلفعل.
وتعد التكنولوجيا ومتويلها أحد وسائل التنفيذ الرئيسية وعنصراً من العناصر الالزمة لتحقيق أهداف   -45
التنمية املستدامة. غري أن إمكاانت العلم والتكنولوجيا واالبتكار مل تتحقق بعد ابلنسبة ملعظم البلدان النامية. 
ويشكل سد الفجوات التكنولوجية أمراً ال بد منه للقضاء على الفقر وأداًة رئيسيًة للحد من انعدام املساواة 
داخل البلد الواحد وفيما بني البلدان. وتشمل وسائل تنفيذ أهداف التنمية املستدامة تطوير تكنولوجيات 
سليمة بيئياً ونقلها ونشرها وتعميمها، بشروط مواتية، بل وبشروط تساهلية وتفضيلية، على النحو املتفق 
عليه. كما أن نقل املعرفة من قبل املواطنني املغرتبني ميكن أن يشكل إسهاماً مهماً يف هذا الصدد. وميكن 
لالستثمار األجنيب املباشر والتجارة أن يؤداي دوراً رئيسياً يف نشر التكنولوجيات السليمة بيئياً يف البلدان النامية 
ويف حفز تطوير التكنولوجيا. وميكن تيسري نشر التكنولوجيا يف البلدان النامية من خالل تدابري خمتلفة، منها 
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التصدي للحواجز اليت قد تعرتض نقل التكنولوجيا على مجيع املستوايت، واحلصول على التمويل، وجعل 
التكنولوجيا أيسر كلفة، وحترير التجارة ابعتماد السياسات الداعمة املالئمة، واالستثمار يف رأس املال البشري 
وزايدة قدرة الصناعات واهلياكل األساسية احمللية من أجل دعم اجتذاب واستيعاب التكنولوجيا، مع االعرتاف 
أبمهية توفري احلماية الكافية واملتوازنة والفعالة حلقوق امللكية الفكرية يف كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية 
مبا يتماشى واألولوايت احملددة وطنياً واالحرتام الكامل لاللتزامات الدولية. كما أن مثة حاجة إىل بيئة متكينية 

فعالة على الصعيدين احمللي والدويل لضمان الفوائد اإلمنائية احملتملة للتكنولوجيا. 
وبلدان  الشمال  بلدان  بني  للتعاون  مكماًل  عنصراً  بوصفه  اجلنوب،  بلدان  بني  فيما  وللتعاون   -46
اجلنوب وليس بدياًل عنه، وكذلك التعاون الثالثي دور مهم يف حتقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة، 
مبا يف ذلك يف جمايل التمويل والتكنولوجيا. وينبغي أن يُنظر إىل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب على أنه تعبري 
عن التضامن بني شعوب اجلنوب وبلدانه على أساس جتارهبا وأهدافها املشرتكة. وملا كان التعاون فيما بني 
بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يساعدان البلدان النامية يف إرساء مسارات إمنائية تعزز اإلنصاف واالنفتاح 
والشمولية واالبتكار، فإن مثة اعرتافاً بزايدة أمهيتهما يف دعم حتقيق خطة عام 2030. وستستمر تقوية الروابط 
االقتصادية فيما بني البلدان النامية أيضاً يف إحداث أتثري إجيايب على التدفقات التجارية واملالية، وعلى بناء 

القدرات التكنولوجية احمللية وحتقيق النمو االقتصادي يف البلدان النامية.
وابلتايل فإن التنمية املستدامة والشاملة للجميع تتطلب تضافر اجلهود الوطنية الرامية إىل النهوض   -47
بيئة من هذا  ترمي إىل هتيئة  الدويل  الصعيد  للجميع واملستدامة مقرتنة إبصالحات على  الشاملة  ابلتنمية 
القبيل. فاجملتمع العاملي قد ألزم نفسه، إبقراره خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أاباب، ابلسعي إىل هتيئة 
بيئة متكينية من أجل التنمية املستدامة على الصعيدين الوطين والدويل، وبتيسري وسائل تنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة على مجيع الصُُّعد. 
املساعدة  التزامات  الوفاء جبميع  فإن  أديس أاباب،  أبرزت خطة عام 2030 وخطة عمل  وكما   -48
اإلمنائية الرمسية ال يزال أمراً ابلغ األمهية. وقد أكدت اجلهات املقدمة للمساعدة اإلمنائية الرمسية من جديد 
التزامات كل منها، مبا يف ذلك التزامات العديد من البلدان املتقدمة ببلوغ هدف ختصيص نسبة 0.7 يف 
املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية للبلدان النامية وختصيص نسبة ترتاوح بني 0.15 

و0.2 يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية ألقل البلدان منواً.
التنمية املستدامة، توجد  العام بغية حتقيق أهداف  أنه من الضروري زايدة االستثمار  ويف حني   -49
أيضاً إمكاانت غري مستغلَّة ملشاركة القطاع اخلاص. بيد أن تعبئة وتوجيه هذه اإلمكاانت يواجهان عدداً 
من التحدايت على صعيد السياسات، مبا يف ذلك التحدايت اليت حتيط ابلشراكات بني القطاعني العام 
هذه  مع  للتعامل  توجيهية  مبادئ  تقدمي  أجل  من  وعاملياً،  وطنياً  والتنسيق،  القيادة  توافر  ويلزم  واخلاص. 
املعضالت السياساتية، وضمان اتساق السياسات، وجتّنب التكاليف اخلفية، وحفز العمل املطلوب. وميكن 
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لعمل األونكتاد املتعلق ابالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة أن يكون مصدر إرشاد يف هذا الصدد بغية 
تعزيز القدرات املؤسسية الوطنية. 

وحسب خطة عام 2030، ومتاشياً مع خطة عمل أديس أاباب والنتائج األخرى ذات الصلة،   -50
ملؤمترات منظومة األمم املتحدة، فإن االستثمار يف إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل تطوير 
البىن التحتية هو وسيلة فعالة لتدارك القصور يف البىن التحتية وبناء القدرات اإلنتاجية الالزمة لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة.
وبشكل أعم، توجد حاجة إىل استثمارات إضافية يف اإلنتاج املستدام يف البلدان النامية، وخاصة   -51
يف أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية واالقتصادات األخرى الضعيفة 
واملعرضة للمخاطر والصغرية والبلدان األفريقية والبلدان اليت متر حباالت نزاع والبلدان اخلارجة من  هيكلياً 
حاالت النزاع. كما أن لدى اجملتمع الدويل إمكانيات قوية لدعم الدول األعضاء اليت تتحمل الوطأة األشد 
لآلاثر العرضية للجغرافية السياسية أو غريها من اآلاثر العرضية غري االقتصادية، من أجل التخفيف من األثر 
االقتصادي. ومثة حاجة أيضاً إىل هُنج جديدة، وطنياً ودولياً، لتوجيه سياسة االستثمار ولضمان اتساقها مع 
السياسات العامة األخرى، بوسائل منها توفري التمويل الطويل األجل للمؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة 
احلجم وتعزيز االستثمار العام يف البنية التحتية، وحتفيز االستثمار األجنيب املباشر الذي يفيد االقتصاد احلقيقي، 

على النحو املبنّي يف إطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة. 
ولتكنولوجيا املعلومات واالقتصاد الرقمي، مبا يف ذلك التجارة اإللكرتونية، أتثري متزايد على التجارة   -52
والتنمية على الصعيد العاملي. ويلزم إجراء املزيد من البحوث بشأن اجلوانب التجارية واإلمنائية هلذه املسائل.

وسيتطلب حتقيق أهداف خطة عام 2030 جتديد وإعادة تنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية   -53
املستدامة، على أساس روح من التضامن العاملي املعزَّز، مع الرتكيز بوجه خاص على احتياجات الفئات األفقر 
واألضعف، ومبشاركة من مجيع البلدان ومجيع أصحاب املصلحة ومجيع الناس، على النحو املشار إليه يف خطة 
عام 2030 وخطة عمل أديس أاباب. وينبغي أن تظل عملية إعادة تنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية 
املستدامة مرتكزة على الدول وأن ترّكز على تدعيم األركان الثالثة للتنمية املستدامة بطريقة متوازنة ومتكاملة.

ومثة حاجة ملحة، على وجه اخلصوص، إىل االستثمار يف اهلياكل األساسية املستدامة من أجل   -54
مواجهة التحدي البيئي املرتتب على التوسع احلضري السريع. ومع التسليم ابلدور الرئيسي لربانمج األمم 
املتحدة للمستوطنات البشرية، والعمل الذي تقوم به الوكاالت األخرى ذات الصلة، فإن هناك حاجة إىل 
اسرتاتيجيات حمكمة التخطيط يف جمال التوسع احلضري نظراً لدوره يف دفع عجلة النمو االقتصادي، مع 

مراعاة احتياجات سكان األرايف والتحدايت البيئية.
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دور األونكتاد

وفقاً للفقرتني 10 و12 أعاله، ينبغي لألونكتاد القيام مبا يلي:  -55
حتديد االحتياجات والتدابري الناشئة عن الرتابط بني التجارة، والتمويل، واالستثمار، والتكنولوجيا،  )أ( 

وسياسات االقتصاد الكلي من حيث أتثريها على التنمية؛
إجراء حبوث وحتليالت وتقدمي املساعدة التقنية بشأن املشهد املتغريِّ للتجارة الدولية، مبا يف ذلك  )ب( 
حتديد وسائل حفز التنويع االقتصادي، واحلد من تكاليف التجارة، وتعزيز اإلنتاج ذي القيمة 
للسلع واخلدمات، ويف الوقت نفسه معاجلة مسائل  العاملية  القيمة  املضافة، مبا يشمل سالسل 

الشفافية واملسؤولية االجتماعية والبيئية وما ميكن أن يرتتب عليها من آاثر إمنائية؛ 
تقدمي الدعم إىل البلدان النامية، بناء على طلبها، يف صياغة وتنفيذ أُطر سياساتية وتنظيمية وطنية  )ج( 
للتجارة ودمج هذه اأُلطر يف اسرتاتيجيات التنمية الوطنية ويف سياسات االقتصاد الكلي، ومن مث 

املسامهة يف هتيئة بيئة متكينية على مجيع املستوايت لتحقيق تنمية شاملة للجميع ومستدامة؛ 
مواصلة دعم البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية، وال سيما أقل البلدان منواً، عرب استعراض  )د( 
السياسات وإجراء احلوارات وتقدمي املساعدة التقنية، يف تعظيم الفوائد اإلمنائية للروابط بني إنتاج 

السلع األساسية والتجارة؛
مواصلة دعم البلدان النامية املنتجة للقطن، وال سيما أقل البلدان منواً، يف تلبية احتياجاهتا والتصدي  )ه( 

ملا تواجهه من حتدايت؛
مواصلة تناول الصالت القائمة بني التجارة والتنمية والبيئة، عن طريق إجراء البحوث والتعاون التقين  )و( 
بشأن االستدامة البيئية، مبا يشمل تبادل أفضل املمارسات وتقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء 
يف جمال استحداث نظم لإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية، والتصدي املناسب للتأثريات املرتتبة 

على تغرّي املناخ يف اجلوانب املتعلقة منها ابلتجارة والتنمية؛
مواصلة تقييم دور املساعدة اإلمنائية الرمسية ابعتبارها مصدراً من مصادر متويل التنمية، مبا يف ذلك  )ز( 
تعبئة رأس املال اخلاص، وال سيما يف سياق ظهور مصادر جديدة للمساعدة املالية ابالقرتان مع 

أهداف التنمية املستدامة؛
مواصلة أعماله بشأن املسائل املتصلة ابلتعاون والتكامل فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي؛ )ح( 

مواصلة أعماله يف جمال النقل، مبا يف ذلك النقل البحري واملوانئ والنقل املتعدد الوسائط والنقل  )ط( 
العابر، وتقدمي التوجيه إىل الدول األعضاء بغية زايدة الكفاءة يف قطاع النقل وخفض تكاليف 
النقل مع زايدة قدرته على التكيف، وحتسني كفاءة التجارة واملوانئ، وحتسني املرور العابر، وتيسري 



27 ظافيكيانح نيروبي

أقل  اهتمام خاص الحتياجات  إيالء  الصدد  هذا  وينبغي يف  النقل.  بشبكات  والربط  التجارة 
البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية وبلدان املرور العابر النامية 
واالقتصادات الصغرية الضعيفة واهلشة هيكلياً، يف جمال النقل العابر واهلياكل األساسية وتقدمي 
مساعدة خاصة هلا يف هذه اجملاالت. ويف هذا الصدد، ينبغي لألونكتاد أن يساعد البلدان النامية 
يف حتديد وتعبئة املصادر واآلليات اجلديدة والقائمة للتمويل اإلضايف؛ وينبغي لألونكتاد تقدمي 

خدمات بناء القدرات واملساعدة التقنية يف هذا اجملال؛
املسامهة، بسبل منها العمل التحليلي واملساعدة التقنية، يف تقوية التعاون بني البلدان النامية غري  )ي( 
الساحلية وبلدان املرور العابر، وال سيما بتنسيق السياسات يف جمال تطوير البنية التحتية اإلقليمية 

والبنية التحتية للمرور العابر وتبسيط اإلجراءات اجلمركية وإجراءات عبور احلدود؛
مواصلة مساعدة البلدان النامية يف تدعيم استدامة شبكات النقل والبنية التحتية للنقل فيها وقدرة  )ك( 
هذه الشبكات والبنية التحتية على التكيف مع تغرّي املناخ، مبا يف ذلك البنية التحتية واخلدمات 
اخلاصة ابلنقل الساحلي وممرات املرور العابر، وعقد اجتماعات للخرباء ضمن اإلطار احلايل لرصد 
املمارسات  أفضل  النـُُهج وحتديد  بشأن خمتلف  التجارب  وتبادل  الصلة وحبثها  ذات  التطورات 

والتوصيات بشأن البنية التحتية للنقل املستدام القادر على التكيف ولوِجستيات التجارة؛
مواصلة اإلسهام يف احلوار املتعلق ابلسياسات ويف آليات التعاون الداعمة للنقل املستدام والتكيف  )ل( 
مع تغرّي املناخ واحلد من خماطر الكوارث فيما يتعلق ابلبنية التحتية للنقل وخدمات النقل وعملياته، 
مبا يف ذلك اجلهود التعاونية الرامية إىل دعم وتعزيز حفظ احمليطات ومواردها واستخدامهما استخداماً 

مستداماً؛
العمل، من منظور التجارة والتنمية، على تعزيز االستخدام املكثف للطاقة املتجددة واملنخفضة  )م( 
االنبعااثت والتكنولوجيات اليت تولد مزجياً من مصادر الطاقة أكثر تنوعاً واستدامة وتسهيل التعاون 
بشأن التكنولوجيا وإجياد مصادر للتمويل يف هذا اجملال، ابلتعاون مع وكاالت أخرى حيثما اقتضى 

األمر؛
مواصلة وتعزيز أعماله بشأن التجارة يف اخلدمات، والبياانت واإلحصائيات املتعلقة ابخلدمات،  )ن( 

والتحليل الذي يتناول التجارة واخلدمات من أجل التنمية؛
مواصلة مساعدة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً، يف تعزيز قدراهتا على تسخري إمكاانت  )س( 
السياحة مما قد يسهم بشكل إجيايب يف النمو االقتصادي الشامل، والتنمية املستدامة، واخلروج من 

فئة أقل البلدان منواً، ابلتعاون مع الوكاالت األخرى ذات الصلة حيثما اقتضى األمر؛
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دعم مبادرات االستثمار املسؤول، مبا يف ذلك مبادرة البورصات املستدامة ومبادرة ‘حتقيق أتثري  )ع( 
لكليات إدارة األعمال‘، ابلبناء على خطة عمله لالستثمار يف أهداف التنمية املستدامة، وتوجيه 
االستثمارات إىل قطاعات أهداف التنمية املستدامة ومواصلة عمله املتعلق ابملسؤولية االجتماعية 

للشركات، بوسائل منها مبادرات املساءلة املراعية للشواغل االجتماعية والبيئية؛
استحداث وترويج جيل جديد من االسرتاتيجيات واملؤسسات والسياسات القائمة على أفضل  )ف( 
املمارسات يف جمال تشجيع االستثمار وتيسريه بغية مواءمة االستثمار مع أهداف التنمية الشاملة 

للجميع واملستدامة؛
مواصلة تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية بغية ترمجة إطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل  )ص( 
حتقيق التنمية املستدامة إىل خطط عمل وطنية وجمموعات أدوات، من خالل عمليات استعراض 
السياسات، وتشجيع االستثمار، وأدلة االستثمار، واملنتجات األخرى ذات الصلة. وينبغي أن 
يواصل األونكتاد مساعدة البلدان يف تعزيز تنمية مؤسسات األعمال وتنظيم املشاريع وتقليص 
احلواجز البريوقراطية وتبسيط إجراءات تسجيل املشاريع التجارية، من خالل إطار سياسات تنظيم 

املشاريع، وبرانمج تطوير رايدة األعمال، وبرانمج تيسري األعمال التجارية؛
واألونكتاد، إذ يقر أبن املنظمة العاملية للملكية الفكرية تضطلع ابلدور الرائد يف منظومة األمم  )ق( 
املتحدة فيما يتعلق بقضااي حقوق امللكية الفكرية، سيواصل أعماله بشأن حقوق امللكية الفكرية 

مىت كانت مرتبطة ابلتجارة والتنمية؛
تشجيع وضع سياسات دولية ووطنية فعالة ملساعدة البلدان النامية على تسخري العلم والتكنولوجيا  )ر( 
واالبتكار وتنظيم املشاريع ابعتبار ذلك وسيلة فعالة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق 

حتليل السياسات وتبادل اخلربات وبناء القدرات املوجَّه حنو السياسات؛
تدعيم عمله املتعلق بتعزيز املكاسب اإلمنائية من االقتصاد الرقمي والتجارة اإللكرتونية من خالل  )ش( 
وبناء  واالتصاالت،  املعلومات  لتكنولوجيا  الوطنية  السياسات  واستعراضات  السياسات،  حتليل 
القدرات يف جمال تشريعات التجارة اإللكرتونية، وحتسني فرص احلصول على البياانت واإلحصاءات 
املتعلقة ابقتصاد املعلومات من أجل تقييم السياسات وقياس األثر، مبا يف ذلك عن طريق الشراكة 

املعنية بقياس تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية؛
مساعدة البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية  )ت( 
الصغرية النامية على مواجهة التحدايت واستغالل الفرص فيما يتعلق ابستخدام اإلنرتنت والتجارة 
اإللكرتونية من أجل تطوير قدراهتا التجارية الدولية. وينبغي لألونكتاد أن يعمل، ابلتعاون مع 
املنظمات الدولية املعنية األخرى عند االقتضاء، على تيسري احلوار بني أصحاب املصلحة املتعددين 
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بشأن كيفية توسيع نطاق الفوائد املتأتية من التجارة الرقمية والتجارة اإللكرتونية يف البلدان النامية، 
مبا يف ذلك من خالل تطوير مبادرة التجارة اإللكرتونية للجميع؛

اخلتامية الجتماع  الوثيقة  املعلومات، مبا يف ذلك  العاملية جملتمع  القمة  نتائج  تنفيذ  اإلسهام يف  )ث( 
اجلمعية العامة الرفيع املستوى املعين ابالستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات، 
وخاصة فيما يتعلق بدوره التيسريي على صعيد مسارات العمل ذات الصلة وبصفته يتوىل أمانة 

اللجنة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛
مواصلة عمله بشأن تيسري التجارة وتعزيز دعمه للبلدان النامية من أجل إجراء إصالحات ترمي  )خ( 

إىل تيسري التجارة، مبا يف ذلك تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري التجارة؛
مساعدة البلدان النامية، وخاصة أقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف  )ذ( 
تصميم اسرتاتيجيات وسياسات لتحسني مسامهة االستثمارات األجنبية يف حتقيق النمو الشامل 
القيمة  التنمية املستدامة، مبا يف ذلك عن طريق املشاركة يف أعلى مستوايت  للجميع وأهداف 

املضافة وسالسل القيمة العاملية؛
مواصلة أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك ‘التدريب من أجل التجارة‘، على النحو املبنّي يف الفقرة  )ض( 

56)ص( من والية الدوحة؛
اإلسهام يف دعم الشراكات بني القطاعني العام واخلاص املتصلة ابلتجارة بغية تعزيز وحتقيق التنمية  )أأ( 

املستدامة يف البلدان النامية مبا يتماشى مع االسرتاتيجيات اإلمنائية الوطنية لكل بلد؛
تعزيز عمله املتعلق ابلصالت بني املساواة بني اجلنسني، ومتكني النساء والفتيات، والتجارة والتنمية،  )بب( 
ودعم الدول األعضاء يف تصميم وتنفيذ السياسات وإنشاء املؤسسات اليت تدعم التمكني االقتصادي 

للمرأة، وأمنها االقتصادي وحقوقها االقتصادية وتعزيز فرصها االقتصادية؛
مواصلة عمله يف جمايل البحث والتحليل، يف إطار واليته، فيما يتعلق بزايدة أتثري حتويالت املهاجرين  )جج( 
على التنمية، مبا يف ذلك فوائدها االجتماعية واالقتصادية، خبفض تكاليف معامالهتا وزايدة فرص 

الوصول إىل اخلدمات املالية، مع احرتام طابع هذه التحويالت ابعتبارها أموااًل خاصة؛
مواصلة تقييم آفاق التنمية االقتصادية يف األرض الفلسطينية احملتلة وحبث العقبات اليت تواجه  )دد( 
التجارة والتنمية، وينبغي لألونكتاد تعزيز برانمج مساعدته للشعب الفلسطيين عرب تزويده ابملوارد 
الكافية واألنشطة التنفيذية الفعالة، مبا يف ذلك إجراء الدراسات ذات الصلة، ابعتبار ذلك جزءاً 
من التزام اجملتمع الدويل إبقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومن أجل ختفيف وطأة الظروف االقتصادية 
واالجتماعية السلبية املفروضة على الشعب الفلسطيين، مبا يتوافق مع اتفاق أكرا ووالية الدوحة؛
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مواصلة العمل مع اجلامعات ومعاهد البحوث، وال سيما تلك املوجودة يف البلدان النامية والبلدان  )هه( 
اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، من خالل معهده االفرتاضي وغريه من السبل، من أجل تعزيز 
قدراهتا البحثية والتدريسية بشأن التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة املتمثلة يف جماالت التمويل 

والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة؛
مواصلة تقدمي الدعم التحليلي والتقين للدول األعضاء اليت تتحمل الوطأة األشد لآلاثر اجليوسياسية  )وو( 
التجارية  املباشرة، من أجل معاجلة االنعكاسات  أو غري ذلك من اآلاثر غري االقتصادية وغري 

واإلمنائية وفقا لواليته؛
مواصلة العمل، ابلتعاون مع كياانت األمم املتحدة األخرى وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة،  )زز( 
لتعزيز تطوير مقاييس شفافة لقياس التقدم احملرز على صعيد التنمية املستدامة من خالل ما يضطلع 
به من أعمال حبث وحتليل ومجع للبياانت واإلحصاءات، مبا يف ذلك تعزيز مؤشرات اهلشاشة يف 

جمال التجارة والتنمية؛
مواصلة العمل على زايدة فهم املسائل املتعلقة ابالستثمار والسياسات االستثمارية الكفيلة بتعزيز  )حح( 
التنمية، والتشجيع على زايدة فهم املسائل املتعلقة ابتفاقات االستثمار الدولية وأبعادها اإلمنائية.

 الموضوع الفرعي 3
ل الهيكلي االقتصادي  المضي في تحقيق التحوُّ

والتعاون في بناء المرونة االقتصادية والتعامل 
مع تحديات وفرص التجارة والتنمية، على جميع 

المستويات، في حدود والية األونكتاد

تحليل السياسات

يواجه االقتصاد العاملي سلسلة من التحدايت املستمرة والناشئة اليت تعرتض حتقيق منو اقتصادي   -56
مستقر وتنمية مستدامة وشاملة للجميع. وتشمل هذه التحدايت بطء النمو االقتصادي، وحتدايت تغري 
املناخ، واالستجابة لالحتياجات املتزايدة من الطاقة. وحتقيقاً هلذه الغاية، تشكل زايدة املرونة يف مواجهة هذه 
الصدمات أمراً ابلغ األمهية لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة. ومن العناصر الرئيسية هلذه املرونة التحول 
اهليكلي، وتطوير القدرات اإلنتاجية، والتنويع االقتصادي والتصنيع، ومجيعها حتتاج إىل بيئة مواتية على مجيع 
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املستوايت. واجلهود الرامية إىل اجتثاث الفقر وحتقيق التنمية، ابلرتكيز على حفز اإلنتاجية االقتصادية والقدرة 
التنافسية يف األجل الطويل، ميكن أن تؤدي أيضاً دوراً عن طريق توليد إيرادات حملية تساعد على بناء املرونة، 

بوسائل منها االستثمار يف اهلياكل األساسية املادية والبشرية.
والتحول اهليكلي االقتصادي الذي يتحقق من خالل عملية تنويع تشمل أنشطة أكثر حداثة   -57
ومستدامة ومتقدمة تكنولوجياً وإبنتاج منتجات أعلى قيمة أمٌر مهم للغاية لبناء املرونة ولتحقيق النمو املستدام 
يف األجل الطويل. بيد أنه ثبت أن التحوُّل اهليكلي ليس ابألمر السهل، وهو ما يعكس، إىل حد ما، حمدودية 
التطور التكنولوجي، وضعف اهلياكل األساسية، وال سيما فيما يتعلق إبمدادات الكهرابء، وضعف قاعدة 
املهارات، ووجود معوقات حملية يف جانب العرض، وبيئة اقتصادية عاملية غري مواتية، وخاصًة حالة عدم اليقني 
يف أسواق املال والسلع العاملية. وقد أثّرت تلك التحدايت يف عملية التعبئة املطلوبة للموارد، من املصادر 
احمللية واخلارجية من أجل متويل االستثمارات الضرورية لتعزيز التحوُّل اهليكلي االقتصادي. وسيتطلب األمر 
أيضاً انتهاج سياسات اجتماعية وبيئية واقتصادية سليمة، مبا يف ذلك سياسات مالية ملواجهة تقلبات الدورة 
االقتصادية، وحّيز حترك كاٍف على الصعيد املايل، وإدارة رشيدة ووجود مؤسسات دميقراطية وشفافة على 

املستوايت كافة. 
ومما يرتبط ابلتحوُّل اهليكلي ارتباطاً وثيقاً، ويكسي أمهية أساسية للتنمية الشاملة للجميع واملستدامة،   -58
العمل على تنمية القدرات اإلنتاجية. ويتطلب بناء القدرات اإلنتاجية اتباَع هُنج شاملة ومتكاملة لالستفادة 
من العالقة بني التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار، من أجل تعزيز 
اإلنتاج احمللي القادر على املنافسة وحتسينه، مما ميّكن البلدان النامية من االندماج على حنو أفضل يف سالسل 

القيمة اإلقليمية والعاملية ومن تعظيم الفوائد اليت ميكن حتقيقها من خالل املشاركة يف هذه السالسل.
ويتسم تنويع اإلنتاج وزايدة القيمة املضافة، إىل جانب زايدة اإلنتاجية يف قطاعات تقليدية مثل   -59
الزراعة، أبمهية ابلغة يف زايدة املرونة االقتصادية وبناء القدرات اإلنتاجية الالزمة خللق فرص العمل وإلجياد سبل 
مستدامة لكسب الرزق واملسامهة يف حتقيق األمن الغذائي ولزايدة الدخل وحتسني نوعية احلياة. وهو يتسم 
أيضاً أبمهية ابلغة يف حتقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع. والتنويع وحتقيق قيمة مضافة مهّمان بصورة خاصة 
يف البلدان املعتمدة على السلع األساسية، ابلنظر إىل اهلبوط احلايل ألسعار بعض املواد اخلام، بغية احلد من 
شدة التأثر بتقّلبات األسواق الدولية للسلع األساسية وتيسري ارتقاء سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية. وتعد 
االستثمارات يف البنية التحتية، ونقل التكنولوجيات السليمة بيئياً، وبناء القدرات، والتدريب على املهارات 
القابلة لنقلها للغري، ضرورية لزايدة القيمة املضافة املتأتية من أنشطة التجارة يف منتجات الصناعة االستخراجية 
على امتداد سلسلة القيمة لتمكني البلدان من االستفادة على حنو أفضل من الُفرص ولنشر الفوائد املرتتبة 
على ريوع املوارد لكي يستفيد منها االقتصاد على نطاق أوسع، وتطوير مجيع مراحل األنشطة اإلنتاجية، 

ومساعدة اجملتمعات احمللية على االستفادة من الفرص الناجتة عن ذلك.
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ويتطلب التنويع الناجح وجود بيئة عاملية مواتية، مبا يف ذلك نظام جتاري، تفضي إىل حتقيق التنمية   -60
الشاملة واملستدامة، والنمو املستدام. وإبمكان التعاون مع احملافل الدولية املعنية، مثل جمموعة العشرين ورابطة 
التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، تقدمي مسامهة يف هذا الصدد. كما أن وجود نظام مايل ونقدي 
دويل مستقر ميكن أن يسهم يف حتقيق ذلك. والبيئة االقتصادية الدولية اليت ال تدعم التنويع تنطوي على خطر 
تقويض مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 2030، وال سيما يف البلدان 

النامية.
ويشكل التصنيع مصدراً هاماً للنمو وخلق فرص العمل وحتقيق قيمة مضافة، فضاًل عن أنه مصدر   -61
كبري للمدخالت اليت ختدم االقتصاد الريفي وأساس لتطوير خدمات مرتفعة القيمة. وينبغي تعزيز استدامته 
اليت  اهلامة  املواضيع  النامية. وما برح هذا ميثل أحد  البلدان  للتنفيذ يف  املناسبة  الوسائل  توفري  منها  بطرق 
يتناوهلا العمل التحليلي واملنصّب على السياسات الذي يضطلع به األونكتاد، وهو اآلن مدرج ابعتباره غاية 
متوخاة ضمن أهداف التنمية املستدامة، جنباً إىل جنب مع الغاايت ذات الصلة يف جماالت التنويع الصناعي، 

واالرتقاء مبستوى تنظيم املشاريع واملستوى التكنولوجي والتقدم يف هذين اجملالني.
والتصنيع والتحوُّل اهليكلي وتنمية القدرات اإلنتاجية والتنويع كلها أمور تعتمد على االستثمار،   -62
الذي يعد بدوره أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة وخلق فرص العمل واالبتكار وتسخري 

التجارة تسخرياً انجحاً من أجل النمو والقضاء على الفقر.
وعلى الرغم من أن أنشطة تنظيم املشاريع وما يتصل بذلك من مناهج تعليمية، ودعم التدريب   -63
املهين وأنشطة البحث والتطوير وما يرتبط بذلك من ابتكار، ليست يف حد ذاهتا أهدافاً من أهداف التنمية 
املستدامة، فإن من الضروري تعزيزها ألهنا تولد النمو االقتصادي املستدام. ومن شأن دعم إنشاء مشاريع 
األعمال التجارية الشاملة، وال سيما تلك اليت متلكها نساء وأفراد من الفئات احملرومة اقتصادايً، أن يسهم 
يف اإلدماج االجتماعي من خالل توليد الدخل فضاًل عن توفري السلع واخلدمات لتلك الفئة من السكان. 
وللحكومات دور مهم تؤديه يف هذا الصدد، بوسائل منها تشجيع االستثمار يف املشاريع الصغرى واملشاريع 
الصغرية واملتوسطة احلجم، وحتسني إمكانية حصوهلا على التمويل والتكنولوجيات واخلدمات، وكذلك من 
خالل دعم البيئة املواتية على مجيع املستوايت. ومثة حتٍد كبري يتمثل يف وجود قطاعات غري رمسية كبرية جداً 
ومتنامية يف كثري من البلدان النامية، وهو ما يعكس، إىل حد ما، مزجياً من عمليات التحوُّل االجتماعي - 

االقتصادي املعقدة، وعدم كفاية معدل التصنيع الستيعاب فائض اليد العاملة يف األسواق الرمسية.
ويشكل االستثمار يف تطوير البنية التحتية املادية والبشرية واحلفاظ عليها أمراً ابلغ األمهية لتحقيق   -64
التنمية الشاملة للجميع واملستدامة والنمو االقتصادي واحلد من الفقر. فعدم توافر بنية حتتية مالئمة يفرض 
العزلة املادية على كثري من الناس يف البلدان النامية، ويقيد حجم السوق، ويعرقل اإلنتاج، ويرفع تكاليف 
التجارة، فضاًل عن أنه ُيسهم يف االستبعاد االجتماعي. وميكن أن يؤدي تيسري تطوير بنية حتتية ميكن التعويل 
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عليها ومستدامة وقادرة على التكيف يف البلدان النامية، وال سيما من خالل زايدة الدعم التقين والتكنولوجي 
واملايل، إىل حتسني تطوير نظم مستدامة وزايدة الفوائد يف األجل الطويل.

وحيتاج كل بلد إىل اعتماد تدابري تناسب ظروفه وأولوايته اخلاصة. ومن مث، ال يوجد خمطط سياسايت   -65
وحيد صاحل جلميع احلاالت لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميع. ويتعنّي على البلدان، وهي متارس 
حقها وتقوم مبسؤوليتها يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية ويف حتسني رفاه شعوهبا، أن ختتار من 
جمموعة متاحة من النـُُهج والرؤى واألدوات املختلفة تبعاً لقدراهتا وأوضاعها واحتياجاهتا احمللية وتبعاً لتاريخ 

البلد وتطوُّر دوره يف االقتصاد العاملي، مع وضع االتفاقات والنتائج الدولية ذات الصلة يف االعتبار.
وميكن مع ذلك حتديد بعض القواسم املشرتكة بني السياسات واملؤسسات املطلوبة لتحقيق التنمية   -66
املستدامة والشاملة للجميع. فقد اعرُتف منذ وقت طويل ابلدور احملوري للدولة يف جمال النهوض ابلتنمية 
املنصفة واملستدامة. وهذا الدور ال يقتصر على جمرد التخفيف من أوجه إخفاق السوق وقصورها. بل يلزم 
أيضاً وجود دولة إمنائية فعالة بغية إجياد األسواق وتوجيه املوارد من األنشطة ذات القيمة املضافة املنخفضة 
إىل القطاعات ذات اإلنتاجية األعلى والتشجيع على انتهاج سياسات استثمارية سليمة. وينبغي أن تكون 
تنظيمية سليمة، مع جتّنب األشكال  احلرة حمكومتني بسياسة حصيفة وعملية  املفتوحة واألسواق  التجارة 
املتطرفة للحمائية، من انحية، واألسواق غري اخلاضعة للتنظيم من الناحية األخرى، وينبغي أن تركز سياسات 
االقتصاد الكلي والسياسات االجتماعية على إجياد فرص العمل وعلى االندماج االجتماعي واالستثمار يف 

البنية التحتية، وحتقيق الرتابط.
ومن األمهية مبكان احلفاظ على توافق انسجام قدرة الدول على صياغة سياسات فعالة وتنفيذها   -67
مع التزاماهتا الدولية، مبا يف ذلك القدرة على وضع سياسات جتارية وغريها من السياسات حمددة اهلدف على 
حنو مناسب وتنظيم األسواق على حنو مالئم لتحقيق التصنيع والتحول اهليكلي والتنمية املستدامة والنمو وبناء 
املرونة لصاحل عموم السكان. ومن الضروري أيضاً بناء القدرات لتنفيذ سياسات شاملة تكون عادة مشرتكة 

بني عدة قطاعات.
وأحد املكوانت املشرتكة األخرى للسياسات الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة   -68
هو هتيئة بيئة مأمونة ومستقرة وجذابة ملؤسسات األعمال والصناعة، مبا يف ذلك عن طريق انتهاج سياسات 
مالية وسياسات اقتصاد كلي مناسبة تدعم الطلب وحتّسن إاتحة الفرص االقتصادية وتقّلص االختالالت يف 
الدخل. وينبغي أن حتفز هذه البيئة عملية تنظيم املشاريع، وأن تكافئ االبتكار، وأن تتيح الفرص واحلوافز 
لالستثمار اإلنتاجي، وأن تكون مفتوحة للمنافسة وللتوّسع يف األسواق. وينبغي أن تؤدي السياسات وممارسات 
الشركات املتعددة اجلنسيات إىل متكني الشركات احمللية من مجيع األحجام، وخاصة املشاريع الصغرى واملشاريع 
الصغرية واملتوسطة احلجم، من املشاركة يف سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية ومن االستفادة منها استفادة 
كاملة لزايدة القيمة املضافة. وتوجد إمكاانت لتحسني التأثري اإلمنائي للتعاون بني القطاعني العام واخلاص، 
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مبا يف ذلك عن طريق القيام، حيثما كان مناسباً، إبنشاء شراكات بني القطاعني العام واخلاص وأدوات مالية 
مبتكرة تكون مصممة تصميماً مالئماً. وهذا يتطلب وجود مبادئ توجيهية واضحة لالستثمار املسؤول، 
مبا يف ذلك مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقوق اإلنسان. وابإلضافة إىل ذلك، 
مثة اعرتاف أبن العديد من البلدان متلك نُظماً وطنية ذات أبعاد تتجاوز الُنهج املشرتكة للمسؤولية االجتماعية 
للشركات. ومن املهم أن تتقّيد الشركات الكربى واملتعددة اجلنسيات، مبا فيها تلك العاملة يف الصناعات 

االستخراجية، ابلقوانني والنظم الوطنية سارية املفعول، وال سيما خبصوص القواعد االجتماعية والبيئية.
ومن املهم أيضاً وجود قوانني وسياسات وطنية منصفة وسليمة وقوية بشأن املنافسة ومحاية املستهلك،   -69
وينسحب ذلك أيضاً على التعاون الدويل وتبادل املعلومات وبناء القدرات يف مجيع هذه اجملاالت، وخاصة 
يف ضوء توسيع األسواق العاملية، والدور املتزايد للشركات عرب الوطنية، وضرورة حتسني الشفافية واملساءلة، 

وثورة تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وظهور التجارة اإللكرتونية.
وميثل تعزيز البنية التحتية عن طريق زايدة االستثمار أولوية عالية. وهذا يتطلب حتديد ومعاجلة   -70
غري  النامية  والبلدان  منواً  البدان  أقل  وخاصة  النامية،  البلدان  يف  التحتية  البنية  جمال  القائمة يف  الفجوات 
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية واالقتصادات األخرى الضعيفة هيكلياً واملعرضة للخطر والصغرية 
املتاحة لالستثمار  واقتصادايً  واجتماعياً  بيئياً  ويف البلدان األفريقية، وتسليط الضوء على الفرص املستدامة 
والتعاون. ومما يكتسي أمهية كربى اتباع نـُُهج إقليمية لتعبئة واستخدام املوارد املالية واحلقيقية من أجل تطوير 
البنية التحتية جبانبيها البشري واملادي. وإىل جانب التعاون والتنظيم اإلقليميني الفعالني، فإن زايدة اندماج 
نظام البنية التحتية داخل كل منطقة وبني املناطق يتيح هو اآلخر فوائد حيتمل أن تكون كبرية عن طريق تعزيز 
املوارد واستغالل وفورات احلجم  تقاسم  بواسطة  تلبية االحتياجات االجتماعية  اإلقليمي من أجل  الرتابط 

احملتملة.
ويكتسي االستثمار السليم يف املوارد البشرية وبناء القدرات املؤسسية والتعليم والتدريب والصحة   -71
والتغذية أمهية أيضاً ابلنسبة إىل التحوُّل اهليكلي وتنمية القدرات اإلنتاجية وحتقيق التنمية املستدامة والشاملة 

للجميع، عن طريق تنمية قوة عاملة متنوعة وماهرة ومؤهلة تليب متطلبات االقتصاد واجملتمع.
وحتقيق التنمية املستدامة أببعادها الثالثة كافًة يتطلب استخالص الدروس املستفادة من اسرتاتيجيات   -72
التنمية السابقة. ومما يكتسي أمهية خاصة حتقيق الشمولية للتأكد من إاتحة إمكانية احلصول على املوارد وعلى 
الفرص جلميع الناس، مبن فيهم النساء واألطفال والشباب وكبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة واملهاجرون 
والشعوب األصلية وأفراد األقليات اإلثنية وغريهم من األشخاص الذين يعيشون أوضاع ضعف. وُيسهم كل 
ذلك يف إرساء الركيزة االقتصادية للتنمية املستدامة فضاًل عن الركيزة االجتماعية. فللنساء والشباب بوجه 

خاص أثر حتويلي حمتمل على التنمية.
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وتضطلع املرأة بدور ابلغ األمهية يف التنمية وتساهم يف حتقيق التحّول اهليكلي. ولذلك فإن حتقيق   -73
املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والفتاة ضروري إلطالق العنان هلذه الطاقة. فالنساء ميثلن أكثر من 40 
يف املائة من القوة العاملة على نطاق العامل، و45 يف املائة يف أقل البلدان منواً، وتضطلعن بدور ابلغ األمهية 
املساواة يف  اجلنساين وعدم  التحّيز  مثل  املرأة،  اليت تعرتض متكني  والعراقيل  منِتجات واتجرات.  بوصفهن 
الدخل، ال تزال كبرية. ويتطلب األمر اختاذ إجراءات ملعاجلة الصعوابت احملددة اليت حتول دون مشاركة املرأة 
مشاركة فعالة ومتكافئة يف التجارة احمللية واإلقليمية والدولية، وال سيما لتعزيز مشاركتها يف رايدة األعمال 
وزايدة امتالك املرأة للشركات يف التجارة الدولية. وتشمل هذه اإلجراءات حتسني احلصول على التعليم والتمويل 
وزايدة اكتساب املهارات واملعارف وهتيئة بيئة مواتية على املستوايت كافة. وجيدر أيضاً إيالء اهتمام خاص 

لدور القطاع املايل يف تشجيع النساء والشباب على السواء على إطالق املشاريع.
وتشكل بطالة الشباب مصدر قلق خاص، ألهنا تشل طاقة الشباب يف حتقيق التحوُّل يف جمال   -74
التنمية املستدامة. واالستثمار ضروري، وال سيما يف جماالت التعليم والتدريب والتكنولوجيا، من أجل متكني 
الشباب وتعزيز املواطَنة النشطة. وهذا يصدق أيضاً على هتيئة بيئة مواتية ميكن فيها إعمال حقوق الشباب 
وحتقيق قدراهتم ابلكامل. ويشمل ذلك التعليم بغية زايدة اإلملام ابلقراءة والكتابة واحلساب واملهارات املناسبة 

للحصول على وظائف الئقة ولتنظيم املشاريع ولتلبية احتياجات القطاع اخلاص.
الوطنية، حسب مقتضى احلال،  التجارية واإلمنائية  البيئية يف االسرتاتيجيات  ودمج االعتبارات   -75
ضروري ابلقدر نفسه ابلنسبة الستدامة هذه االسرتاتيجيات وجناحها يف األجل الطويل. وينبغي النظر إىل 
هذه االعتبارات على أهنا جزء من هْنج يضم األركان الثالثة مجيَعها اليت تقوم عليها التنمية املستدامة، مع 

مراعاة العالقة بني التجارة والقدرة التنافسية واألنشطة اليت ترّكز على الشواغل البيئية.

دور األونكتاد

وفقاً للفقرتني 10 و12، ينبغي لألونكتاد القيام مبا يلي:  -76
والتنويع  التجارة  جماالت  يف  النامية  للبلدان  التقنية  واملساعدة  والتحليالت  اإلحصاءات  توفري  )أ( 
االقتصادي والسياسات الصناعية والتعبئة الفعالة للموارد املالية إلحداث التحول اهليكلي، بغية 
تعزيز النمو والتنمية واالندماج اجملدي يف االقتصاد العاملي، بوسائل منها تطوير القطاعات واألنشطة 
اليت توّلد قيمة مضافة أكرب وتفضي إىل استغالل الفرص التجارية الناشئة عن املبادرات العاملية 

واإلقليمية استغالاًل فعااًل؛
مواصلة جهوده الرامية إىل تعزيز اسرتاتيجيات التحول اهليكلي للبلدان النامية والبلدان اليت متر  )ب( 
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ابلتعاون الوثيق مع وكاالت األمم املتحدة ومع املنظمات الدولية املختصة 
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واجلهات املعنية األخرى، مع العمل يف الوقت نفسه على تلبية االحتياجات بواسطة آليات الدعم 
ذات الصلة، وتشجيع احلوار بني البلدان بشأن ما تبذله من جهود على صعيد التحّول لبلوغ 

أهداف التنمية املستدامة؛
وضع إحصاءات وإجراء حبوث بشأن التحدايت الناشئة وتلك القائمة منذ أمد طويل اليت تواجه  )ج( 
الرامية إىل ختريج  والدولية  الوطنية  السياساتية  والربامج  منواً، وحتليل االسرتاتيجيات  البلدان  أقل 
هذه البلدان من فئة أقل البلدان منواً وإىل حتقيق تنميتها املستدامة وذلك بغية إجياد حلول عملية 

وخيارات سياساتية، بوسائل منها تشجيع االستثمار وتنظيم املشاريع وبناء القدرات اإلنتاجية؛
مواصلة وتعزيز أنشطة التعاون التقين مع أقل البلدان منواً عن طريق التدريب وبناء القدرات، وفقاً  )د( 

لربانمج عمل اسطنبول؛
مواصلة وتعزيز االستجابة الحتياجات البلدان النامية غري الساحلية يف صياغة وتنفيذ سياسات  )ه( 
واسرتاتيجيات ترّكز على تدعيم القدرات اإلنتاجية والتحول االقتصادي اهليكلي وفقاً لربانمج عمل 

فيينا؛
مواصلة تقدمي املساعدة للدول اجلزرية الصغرية النامية يف جهودها الرامية إىل معاجلة أوجه ضعفها  )و( 
املادي واالقتصادي، وتشجيع التحوُّل االقتصادي اهليكلي، وبناء املرونة والقدرات اإلنتاجية وفقاً 

ملسار ساموا؛
مواصلة األنشطة الرامية إىل نشر نتائج البحوث وحتليالت السياسات املتعلقة أبقل البلدان منواً  )ز( 

وتكثيف احلوار بشأن السياسات مع صانعي السياسات يف أقل البلدان منواً؛
املضي، من خالل عمله املتعلق ابملعاجلة املتكاملة لقضااي التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة يف  )ح( 
جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة، يف التصدي للتحدايت احملددة اليت 
تواجهها البلدان املتوسطة الدخل، وفقاً الحتياجاهتا إىل التحّول اهليكلي. وهذه التحدايت قد 

تشمل بطء وترية التنويع وأثر التحول عن التصنيع قبل األوان؛
الرامية إىل  الصغرية والضعيفة واهلشة هيكلياً يف جهودها  املساعدة لالقتصادات  مواصلة تقدمي  )ط( 

تشجيع االستثمار وبناء القدرة اإلنتاجية، وتقدمي تقارير عّما حيققه هذا العمل من نتائج؛
مواصلة تقدمي الدعم يف معاجلة الشواغل واالحتياجات اخلاصة ألفريقيا، عن طريق إسداء املشورة  )ي( 

وإجراء التحليالت على صعيد السياسات؛
توفري منهجية عملية ومبادئ توجيهية سياساتية من أجل إدراج القدرات اإلنتاجية يف سياسات  )ك( 
واسرتاتيجيات التنمية الوطنية، بوسائل من بينها وضع مؤشرات بشأن القدرات اإلنتاجية، لكي تكون 
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القدرات اإلنتاجية يف صلب اجلهود الوطنية والدولية الرامية إىل معاجلة االحتياجات والتحدايت 
احملددة ألقل البلدان منواً وللبلدان النامية غري الساحلية وللدول اجلزرية الصغرية النامية وألفريقيا؛

مساعدة أقل البلدان منواً على إحراز تقدم يف اجتاه التخرج من فئة أقل البلدان منواً وعلى االستعداد  )ل( 
لبيئة ما بعد  انتقال سلس فضاًل عن فهم واضح  لتيسري  لذلك، مبا يشمل وضع اسرتاتيجيات 
التخرج وللتحدايت املطروحة وللحاجة إىل بناء القدرات اإلنتاجية وتعزيز التحول اهليكلي الضروري 

لتحقيق التنمية املستدامة يف فرتة ما بعد التخرج؛
دعم البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف تنويع اإلنتاج والصادرات، مبا يف  )م( 
ذلك يف جماالت النمو املستدام اجلديدة مثل الزراعة املستدامة، ومنها الزراعة العضوية والصناعات 

اإلبداعية؛
دعم البلدان النامية اليت تعتمد اعتماداً كبرياً على صادراهتا من املوارد الطبيعية وتواجه حتدايت  )ن( 
الطبيعية  املوارد  املضافة ومعاجلة  القيمة  األنشطة ذات  املستدام يف  االستثمار  بتشجيع  خاصة، 
وتنويع اإلنتاج، والعمل يف الوقت نفسه على ضمان أن يكون هذا االستثمار مسؤواًل وغري ضاٍر، 
ومبعاجلة مسألة احلوافز الضريبية املفرطة املتعلقة ابالستثمار األجنيب املباشر، وخباصة يف الصناعات 

االستخراجية وكذا الصناعات القائمة على الزراعة؛
وضع نـُُهج حلفز التنويع االقتصادي وتشجيع اإلنتاج ذي القيمة املضافة األعلى، بوسائل منها  )س( 
التجارة واالستثمار وتنظيم املشاريع بغية إاتحة فرص اقتصادية متكافئة للجميع يف البلدان النامية، 

وال سيما يف أقل البلدان منواً؛
الصافية  املستوردة  النامية  والبلدان  األساسية  السلع  على  املعتمدة  النامية  البلدان  قدرات  تعزيز  )ع( 
لألغذية على تقليل اآلاثر السلبية القصرية األجل املرتتبة على تقلب األسعار، وذلك ابستخدام 

أدواٍت إلدارة خماطر السوق؛
تشجيع التجارة املستدامة يف منتجات وخدمات التنوع األحيائي لتعزيز استدامة التنوع األحيائي  )ف( 

وتقوية النمو املستدام، ابلتعاون الوثيق مع وكاالت معنية أخرى عند االقتضاء؛
إجراء حتليل للسياسات وحتديد خيارات سياساتية هتدف إىل تعزيز تعبئة املوارد احمللية والدولية  )ص( 

لصاحل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية؛
مساعدة البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، يف تقييم تقدمها حنو التحول اهليكلي، وبناء  )ق( 
املرونة، وتعبئة املوارد، والتنويع االقتصادي، وزايدة القدرة على املنافسة دعماً السرتاتيجياهتا اإلمنائية 

الوطنية، بوسائل منها حتليل أفضل املمارسات على صعيد السياسات؛
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مواصلة وزايدة حتسني عمله املتعلق خبدمات اهلياكل األساسية ودعم البلدان النامية يف إنشاء أُطر  )ر( 
سياساتية وتنظيمية ومؤسسية ُتسهم يف تطوير اهلياكل األساسية؛

مساعدة البلدان النامية، مبا فيها أقل البلدان منواً، يف هتيئة بيئة اقتصاد كلي وبيئة أعمال حتّفز  )ش( 
إنشاء مؤسسات األعمال وتنّشط قدرهتا التنافسية وتتيح أقصى قدٍر ممكن من فرص االستثمار 

املستدام؛
الرتابط بني سياسات  االقتصادي، مبا يف ذلك  النمو  والعمالة على  العمل  أثر سياسات  تقييم  )ت( 
االقتصاد الكلي وسياسات العمالة، وذلك ابلتعاون مع منظمات دولية معنية أخرى مثل منظمة 

العمل الدولية؛
تطوير إطاره اخلاص بسياسات تنظيم املشاريع والعمل على زايدة نشره، ومساعدة البلدان النامية  )ث( 
على بناء قطاع من املشاريع الصغرى والصغرية واملتوسطة احلجم قادر على املنافسة واالندماج 
على حنو أفضل يف سالسل القيمة العاملية، بوسائل منها برانجمه اخلاص بتنظيم املشاريع وتطوير 
مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة احلجم )إمربيتيك(، ألغراض منها تشجيع نشاط تنظيم 

املشاريع بني الشباب والنساء فضاًل عن صغار املزارعني؛
مواصلة مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على صياغة وتنفيذ  )خ( 
سياسات وقوانني بشأن املنافسة ومحاية املستهلك، بسبل منها إجراء استعراضات النظراء الطوعية 
وتقاسم أفضل املمارسات؛ وكذلك تيسري التعاون الدويل بني وكاالت املنافسة ومحاية املستهلك، 
ابلتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة، مع مراعاة مبادئ األمم املتحدة التوجيهية املنقحة 

حلماية املستهلك؛
أبفضل  األخذ  وتشجيع  واإلبالغ،  للمحاسبة  الدولية  ابملعايري  املتعلقة  أعماله  يف  ُقدماً  املضي  )ذ( 
املمارسات املتعلقة ابلشفافية واحملاسبة يف الشركات، بسبل منها استخدام أداته لتطوير احملاسبة، 

ابلتنسيق مع اجلهود الدولية يف جمال احملاسبة املستدامة حسب االقتضاء؛
مواصلة تطوير اإلحصاءات املتعلقة ابالستثمار واالقتصاد اإلبداعي واالقتصاد العاملي وعمليات  )ض( 

املؤسسات املتعددة اجلنسيات؛
تكملة العمل الذي تضطلع به منظمات أخرى، ومواصلة ما يقوم به هو، يف إطار واليته، من  )أأ( 
القدرات  اهلشة، على  املهاجرون ذوو األوضاع  اهلجرة، مبا يف ذلك  لتأثري  أنشطة حبث وحتليل 

اإلمنائية والتجارية، والنظر يف ما ينشأ عن ذلك من فرص وحتدايت؛
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تعزيز التعاون الدويل وتيسريه من أجل حتسني القدرات اإلنتاجية والصناعية للبلدان النامية، وتقدمي  )بب( 
املشورة إىل البلدان بشأن التدابري املناسبة اليت ينبغي اختاذها يف هذا اجملال ابلتعاون مع منظمات 

دولية أخرى ذات صلة؛
العمل، من خالل أركان عمله الثالثة، على تيسري تعبئة املوارد احمللية واإلقليمية لتيسري التحول  )جج( 

اهليكلي الطويل األمد يف االقتصادات النامية.

 الموضوع الفرعي 4
اإلسهام في التنفيذ والمتابعة الفعالين لخطة 

التنمية المستدامة لعام 2030 وللنتائج ذات الصلة 
التي تتمخض عنها المؤتمرات والقمم العالمية فيما 

يتصل بالتجارة والتنمية

تحليل السياسات

إن خطة التنمية املستدامة لعام 2030 هي اتفاٌق اترخيي ذو نطاق وأمهية مل يسبق هلما مثيل؛   -77
وسيحدد هذا االتفاق شكل جدول األعمال االقتصادي واإلمنائي العاملي لفرتة اخلمسة عشر عاماً القادمة، 
وهو يتطلب االلتزام الكامل من اجملتمع الدويل. وسيتوقف جناح خطة التنمية اجلديدة هذه على أداء مجيع 
أعضاء اجملتمع الدويل أدوارهم واضطالعهم بوالايهتم يف تنفيذ هذه اخلطة. أما دور األونكتاد يف إطار هذه 
العملية األوسع نطاقاً فستحدده يف املقام األول واليته ولكن أيضاً قدرته على ضمان إسهام أنشطته املتعلقة 
ابلبحث والتحليل والتعاون التقين يف تنفيذ خطة عام 2030 كما سيحدده مدى قدرته على تعزيز أوجه 

التآزر واالتساق بني أركان عمله الثالثة. 
وتعين التنمية املستدامة تلبية احتياجات اليوم من دون االنتقاص من قدرة األجيال القادمة على   -78
تلبية احتياجاهتا. وهي تشمل حتسني مستوايت املعيشية والنهوض يف الوقت نفسه ابلعمل من أجل بلوغ 
األهداف االقتصادية الطويلة األجل. وتعيد خطة عام 2030 أتكيد أمهية التوازن بني الدعامات االقتصادية 
الواقع  السياسات والربامج، مع مراعاة اختالف  إدماجها يف  املستدامة وأمهية  للتنمية  واالجتماعية والبيئية 
والقدرات واالحتياجات ومستوايت التنمية بني البلدان واحرتام السياسات واألولوايت الوطنية. وهي تعين أيضاً 
محاية البيئة بوسائل تشمل التصدي لتغري املناخ وآاثره، وتقتضي من القطاع العام والقطاع اخلاص واجملتمع 
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املدين اختاذ إجراءات على مجيع املستوايت لضمان إسهام قرارات كل من هذه اجلهات يف حتقيق نوعية حياة 
ممتازة لألجيال احلالية والقادمة على السواء. وميكن تدعيم هذه اجلهود عن طريق استحداث مقاييس شفافة 
للتقدم احملرز على صعيد التنمية املستدامة تتجاوز جمرد قياس مستوايت دخل الفرد لتشمل اجلوانب االجتماعية 
واالقتصادية والبيئية لإلنتاج احمللي والثغرات اهليكلية على مجيع املستوايت، جنباً إىل جنب مع أدوات إلدراج 

التنمية املستدامة يف صلب اسرتاتيجيات التنمية الوطنية ورصد حتقيقها يف األنشطة االقتصادية املختلفة. 
وخطة عام 2030 ليست جمرد جمموعة من األهداف؛ بل إهنا خطة عمل يتطلب تنفيذها اختاذ   -79
خطوات جريئة وحتويلية عاجلة. وقد ألزمت مجيع البلدان أنفسها إبجراء التغيريات الضرورية، وطنياً ودولياً، 
املصلحة، وبروح تضامن عاملي معزَّز، وللمصلحة  تعاونية مع غريها من اجلهات صاحبة  يف إطار شراكة 
الكاملة للجميع. وهذه اخلطوات مدرجة يف خطة عام 2030 نفسها كوسائل تنفيذ ال ميكن فصلها عن 
نتائج أهداف التنمية املستدامة وتتساوى معها يف األمهية. كما ترد هذه اخلطوات، جزئياً، يف خطة عمل 

أديس أاباب. 
وتتمثل الوسيلة الرئيسية للوفاء مبقتضيات خطة عام 2030 يف وضع اسرتاتيجيات وطنية للتنمية   -80
لنجاحها. وسيتطلب ذلك مشاركة  أساسياً  اقتصادية دولية متكينية تشكل شرطاً  ببيئة  املستدامة مدعومًة 
عاملية مكثفة من احلكومات واهليئات الدولية وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة لدعم تنفيذ هذه اخلطة 
وحشد املوارد واألدوات السياساتية املتاحة. ولذلك فإن اختاذ اهليئات الدولية، وخاصة األمم املتحدة ووكاهتا 
املتخصصة، إجراءات فعالة وحامسة تتماشى مع والايهتا، يشكل جزءاً أساسياً من عملية إعادة تنشيط الشراكة 
العاملية من أجل التنمية املستدامة. كما أن نتائج حمافل دولية أخرى، مثل منظمة التجارة العاملية، تسهم أيضاً 

يف حتقيق أهداف خطة عام 2030.
ومن املهم، لتنفيذ خطة عام 2030 تنفيذاً فعااًل، أال تكون االتفاقات والقواعد واملعايري الدولية   -81
ذات الصلة متسقة فيما بينها فحسب، بل أن تكون أيضاً متسقة مع التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة وداعمًة له.
وسيتطلب التنفيذ الفعال وجود أُطر سياساتية وإحصاءات سليمة ومتسقة على املستوى الدويل،   -82
ابالستناد إىل اسرتاتيجيات إمنائية شاملة للجميع تراعي مصاحل الفقراء واالعتبارات اجلنسانية. ويشمل ذلك، 
بصورة خاصة، الرتويج لنظٍُم جتارية ونقدية ومالية وإمنائية عاملية متسقة ويدعم بعضها بعضاً وتقوم على إدارة 
اقتصادية عاملية أكثر قوة وعلى تعاون معزَّز بني املؤسسات الدولية. وسيتطلب األمر أيضاً بذل جهود للحد 

من التقلب املفرط يف أسعار السلع األساسية. 
ومما يزيد من تعقيد التحدي املتمثل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة حالة عدم التيّقن السائدة   -83
حالياً يف البيئة االقتصادية العاملية. وسيتوقف النجاح على مجلة أمور منها وجود نظام نقدي ومايل عاملي 
يفضي إىل حتقيق االستقرار املايل، وكذلك على تعبئة املوارد اإلضافية الالزمة لالستثمار، وحتسني التعاون 
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الضرييب الدويل بغية تعزيز قواعد اإليرادات احمللية. وهذا يشمل، يف مجلة ما يشمله، حتسني اإلنذار املبكر 
ابملخاطر اليت ميكن أن يتعرض هلا االقتصاد الكلي واملخاطر املالية، واستحداث شبكة أمان مايل دولية دائمة 
ومعززة، مبا يف ذلك استجاابت مالية أكثر مشواًل ومرونًة الحتياجات البلدان النامية، على النحو املشار إليه 

يف خطة عمل أديس أاباب. 
وكما هو متوّخى يف خطة عام 2030، سيتوقف حتقيق هذه التغيريات على وجود بنية عاملية أكثر   -84
ترابطاً ومشواًل ومتثياًل من أجل التنمية املستدامة. ويتطلب ذلك ابلتايل صنع القرار على مجيع املستوايت بطريقة 
متجاوبة وشاملة للجميع وقائمة على املشاركة والتمثيل من خالل مؤسسات إقليمية ودولية فعالة وخاضعة 
للمساءلة وشاملة للجميع تشارك فيها البلدان النامية مشاركة أقوى وأوسع نطاقاً. ويتطلب ذلك أيضاً أن 

تتوىل القيادَة أمٌم متحدة لديها موارد كافية، وذات جدوى، ويتسم عملها ابالتساق والكفاءة والفعالية. 
ولألونكتاد دور هام يف هذه العملية. فقد أسندت املؤمترات السابقة اليت تُعقد مرة كل أربع سنوات   -85
إىل األونكتاد والية تنفيذ ومتابعة النتائج ذات الصلة املنبثقة عن املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية بشأن التنمية، 
وتؤدي معاجلة قضااي التجارة والقضااي املرتابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار دوراً رئيسياً يف 
دعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أاباب. وينبغي أن يسهم األونكتاد يف منتدى 
األمم املتحدة السياسي الرفيع املستوى الذي يعّد احملفل املركزي ملتابعة خطة التنمية املستدامة لعام 2030 

واستعراضها. وسيسهم األونكتاد يف عملية الرصد هذه. 
وتشمل التحدايت وااللتزامات الواردة يف خطة عام 2030 وخطة عمل أديس أاباب ويف اتفاقات   -86
ونتائج أخرى مت التوصل إليها يف عام 2015 مجيع عناصر الوالية األساسية لألونكتاد وهي مرتابطة فيما 
بينها ترابطاً وثيقاً، مما يتطلب األخذ حبلول متكاملة وكلية. فأهداف التنمية املستدامة والغاايت املرتبطة هبا، 
بوجه خاص، مبا يف ذلك وسائل التنفيذ، تتسم بكوهنا متعددة األبعاد ومرتابطة وغري قابلة للتجزئة. وتؤكد 
خطة عام 2030 نفسها أن أوجه الرتابط هذه والطبيعة املتكاملة خلطة العمل تكتسي أبمهية حامسة يف ضمان 
حتقيق غرضها. ولذلك فإن هذه االتفاقات والنتائج احلديثة ُتسند دوراً أساسياً إىل األونكتاد بوصفه جهة 
التنسيق يف األمم املتحدة فيما يتعلق ابملعاجلة املتكاملة لقضااي التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة يف جماالت 
التمويل والتكنولوجيا واالستثمار. ويؤّدي األونكتاد ابلفعل دوراً هاماً يف تنفيذ ومتابعة برانمج عمل اسطنبول 

وبرانمج عمل فيينا ومسار ساموا. 
يف  هام  دور  وله  الدويل  النظام  إطار  يف  مضافة  قيمة  واليته،  األونكتاد، حبكم  عمل  ويشكل   -87
تنفيذ االتفاقات والنتائج العاملية احلديثة، مبا يف ذلك هدف إعادة تنشيط الشراكة العاملية من أجل التنمية 
املستدامة. وبوجه خاص، يتيح األونكتاد منصة مفيدة للحوار بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية، كما أن 
آليته احلكومية الدولية، وال سيما بناء توافق اآلراء، تسهم إسهاماً كبرياً يف احلوكمة العاملية اجليدة، ابعتبارها 
قناة للتعبري عن مصاحل البلدان النامية. بيد أن إسهام األونكتاد يعتمد، جزئياً، على زايدة إبراز برانمج عمله، 
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والقضااي اليت تندرج ضمن واليته األساسية، ودوره بوصفه جهة التنسيق داخل منظومة األمم املتحدة فيما 
خيص املعاجلة املتكاملة لقضااي التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار 

والتنمية املستدامة.
وينطوي تعزيز إسهامات األونكتاد على تكثيف التعاون واالتصال املتبادلني مع وكاالت األمم   -88
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى وميكن أن ُيسهم يف زايدة الكفاءة يف استخدام املوارد وزايدة االتساق 
وحتسني أوجه التآزر فيما بينها. وهكذا، يتيح دور األونكتاد يف تنفيذ خطة عام 2030 وخطة عمل أديس 
أاباب الفرصة لتعزيز ترابط اجملتمع الدويل شبكياً وتفاعله بشأن معاجلة قضااي التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة 

يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة. 
ولألونكتاد دور فريد وحموري بصفته منِتجاً ومقدِّماً لإلحصاءات يف مجيع جماالت عمله. وابإلضافة   -89
إىل معاجلة قضااي التجارة معاجلة متكاملة مع القضااي العاملية وقضااي االقتصاد الكلي األخرى من منظور 
إمنائي، ينبغي أن يواصل األونكتاد أيضاً السعي إىل الوفاء بواليته املقررة املتمثلة يف تقدمي املساعدة التقنية فيما 
خيص قضااي التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة.

ويف سياق تركيز األونكتاد على أداء واليته يف إطار أركان عمله الثالثة املتمثلة يف البحث والتحليل،   -90
واملساعدة التقنية، وبناء توافق اآلراء، ينبغي له أن يعّزِز دوره يف تلبية احتياجات البلدان النامية وحتقيق أولوايهتا 
فيما يتعلق ابلتنمية املستدامة وتعزيز دورها يف االقتصاد العاملي. وينبغي أيضاً تعزيز التعاون مع منظمات اجملتمع 
املدين بغية دعم عملها الدعوي للتنمية الشاملة للجميع واملستدامة، كما ينبغي تعزيز التشاور مع جهات فاعلة 

أخرى يف القطاع اخلاص بغية حتديد العقبات الرئيسية اليت تعرقل االستثمار، خاصة يف أقل البلدان منواً.
وينبغي أن يواصل األونكتاد دعمه ألقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية   -91
الصغرية النامية والبلدان األفريقية واالقتصادات األخرى الضعيفة والضعيفة هيكلياً، وأن أيخذ يف االعتبار يف 
الوقت نفسه التحدايت املستمرة اليت يواجهها بعض البلدان النامية والبلدان األخرى اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة 
انتقالية وأن يواصل دعم اجلهود اليت تبذهلا ملواجهة هذه التحدايت. وينبغي زايدة التأكيد على التخرُّج من 
فئة أقل البلدان منواً، بوسائل منها مواصلة تقدمي خدمات استشارية وحتليل السياسات ابلتعاون مع مكتب 

املمثل السامي املعين أبقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية. 
وما زالت أركان عمل األونكتاد الثالثة املتمثلة يف بناء توافق اآلراء، وإجراء البحوث والتحليل،   -92
وتقدمي املساعدة التقنية تكتسي نفس القدر من األمهية االسرتاتيجية. ومثة حاجة إىل بذل مزيد من اجلهود 
لزايدة الروابط بني هذه األركان وتكاملها من أجل تعزيز إسهام األونكتاد يف تنفيذ خطة عام 2030. وينبغي 
أن حتدد اآللية احلكومية الدولية اجتاه األونكتاد وأن توفر السياق السياسي ألعمال البحث والتحليل اليت 
يضطلع هبا األونكتاد واليت ينبغي أن تفيد وتدعم بدورها عملية بناء توافق اآلراء بشأن التحدايت اإلمنائية. 
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وينبغي أن حيتل دور جملس التجارة والتنمية مكانة حمورية يف هذه اجلهود كما ينبغي تعزيزه. وينبغي   -93
أن تقدم أمانة األونكتاد إىل الفرقة العاملة املعنية ابإلطار االسرتاتيجي وامليزانية الربانجمية، ومن خالهلا إىل 
جملس التجارة والتنمية، بطريقة موجزة ويف الوقت املناسب، كل املعلومات الضرورية لالضطالع هبذا الدور 

على حنو واٍف.
وينبغي تنشيط اآللية احلكومية الدولية احلالية لألونكتاد، وابلتايل تقدمي دعم أفضل لتنفيذ خطة   -94
عام 2030. وينبغي أن يتواصل حوار جنيف كآلية ملواصلة املناقشات القائمة على التحليل والبحث للتأثري 
الوطين. وينبغي أن تشمل  الصعيد  السياسات وتنفيذها على  على صنع  التنمية عاملياً  الُنُظمي لسياسات 

جماالت االهتمام التحدايت االقتصادية املستمرة واملستجدة من منظور إمنائي. 
وينبغي حتسني اجتماعات أفرقة اخلرباء من خالل العمل، وذلك ابستخدام مجيع الوسائل املتاحة   -95
ويف حدود ما تسمح به تلك الوسائل، على زايدة مشاركة اخلرباء من البلدان النامية واستكشاف مجيع الروابط 
مع أهداف التنمية املستدامة، ومن مث تقدمي دعم أفضل لتنفيذ خطة عام 2030، وينبغي أن تفضي هذه 
االجتماعات إىل نتائج ملموسة كي تنظر فيها البلدان كافة. وينبغي أن تكون اجتماعات أفرقة اخلرباء أكثر 

متّيزاً عن مناقشات جملس التجارة والتنمية.
ويكتسي عمل األونكتاد التحليلي املستقل املوجه حنو التنمية أمهية حامسة إلفادة مداوالت الدول   -96
األعضاء. وينبغي أن يواصل األونكتاد تقدمي حتليالت منتظمة لالجتاهات العاملية يف التجارة والتنمية وما يتصل 
بذلك من قضااي، مع تركيز خاص على تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية املستدامة. وينبغي أن يشمل 
هذا العمل التحليلي قضااي تتصل مبدى استدامة مصادر التمويل املبتكرة واجلديدة وإمكانية التنبؤ هبا، ودور 

القطاع اخلاص، ومتويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، واالجتاهات املتصلة ابالستثمار. 
وينبغي أن تتضمن التقارير الرئيسية لألونكتاد توصيات موضوعية لكي ينظر فيها جملس التجارة   -97
والتنمية، وهو ما يساعد على جعل هذه التقارير أكثر تركيزاً. وميكن دعم التواصل واملشاركة، هبدف بناء 
توافق اآلراء وإجراء البحوث، بزايدة استخدام تكنولوجيات االتصاالت اجلديدة استخداماً أكثر فعالية، مبا يف 

ذلك التدريب املرتكز على الشبكة العاملية وابستخدام اإلنرتنت.
وينبغي زايدة حتسني جودة املساعدة التقنية املقدَّمة من األونكتاد طوال دورات املشاريع. وينبغي   -98
أن تتوخى املساعدة التقنية حتسني قدرة البلدان النامية على فهم طبيعة وديناميات النظام االقتصادي العاملي 
والبدائل املطروحة إلصالحه وفقاً خلطة التنمية املستدامة لعام 2030. وينبغي أيضاً أن تعّزِز هذه املساعدة 
وتيّسر التعاون الدويل من أجل حتسني القدرات اإلنتاجية ورفع املستوى الصناعي يف البلدان النامية، وأن 
البلدان  أن يساعد  أيضاً  الغاية. وميكن لألونكتاد  املناسبة هلذه  التدابري  البلدان بشأن  إىل  املشورة  تسدي 
النامية على حتقيق التنمية املستدامة، خاصة يف بعدها االقتصادي، فضاًل عن مساعدة الدول األعضاء يف 
رصد التقدم احملرز حنو حتقيق الغاايت املنصوص عليها يف االتفاقات والنتائج العاملية األخرية من حيث صلتها 
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بقضااي التجارة والتنمية. ولذلك، ينبغي أن يؤدي عمل األونكتاد املتعلق ابلتعاون التقين وبناء القدرات، مبا يف 
ذلك على املستوى الوزاري، إىل دعم الدول األعضاء، يف إطار اجملاالت املشمولة بواليته، يف حتديد وتنسيق 
اسرتاتيجيات التنمية الوطنية املوجهة حنو التنمية املستدامة، مبا يشمل النـُُهج والرؤى واألدوات املختلفة املتاحة. 
وينبغي مواصلة تعزيز اإلدارة القائمة على النتائج وتطبيقها بوصفها أداة إدارية مرنة تتوفر من خالهلا   -99
وسيلة فعالة من حيث التكلفة لتعزيز املبادرات والنتائج اإلمنائية. وميكن أن يسهم ذلك يف حتسني الفعالية 
والكفاءة واألثر على النتائج اإلمنائية لعمليات األونكتاد من خالل تبادل الدروس املستفادة، ومواصلة حتسني 

فوائد عمليات األونكتاد للمستفيدين وتبسيط عملية تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة.

دور األونكتاد

وفقاً للفقرتني 10 و12 أعاله، ينبغي أن يقوم األونكتاد مبا يلي:  -100
اإلسهام، من خالل أركان عمله الثالثة، يف تنفيذ ورصد واستعراض خطة عام 2030، وخباصة  )أ( 
األهداف ذات الصلة يف جمايل التجارة والتنمية وجماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار املرتابطة 
يف سياق مجيع أهداف التنمية املستدامة، وخباصة اهلدف 17 بشأن إعادة تنشيط الشراكة العاملية 

من أجل التنمية املستدامة؛
النظر، ابلتعاون مع الشركاء املعنيني، يف سبل تعبئة موارد مالية إضافية من مصادر خمتلفة لصاحل  )ب( 

البلدان النامية؛
لتبادل اخلربات وأفضل املمارسات بصورة منتظمة يف جمال  العاملي  استخدام منتدى االستثمار  )ج( 
االستثمار والسياسات املتعلقة ابملشاريع من أجل التنمية، وإشراك أوسع طائفة ممكنة من أصحاب 
املصلحة، والرتتيب إلجراء استعراض عاملي وشامل وشفاف للتقدم احملرز صوب حتقيق أهداف 
التنمية املستدامة على أعلى مستوى، ومواصلة استخدام تقرير االستثمار العاملي، الذي يتضمن 
حتلياًل معمقاً ملواضيع االستثمار األجنيب املباشر ذات الصلة، من أجل حتليل االجتاهات العاملية 

يف جمال االستثمار األجنيب املباشر؛
الفعال لالتفاقات  التنفيذ  اإلسهام بنشاط، ابلتعاون مع الشركاء املعنيني حسب االقتضاء، يف  )د( 
والنتائج الدولية اليت تعرتف بدور اهلياكل األساسية للنقل ولوِجستيات التجارة وتيسري التجارة يف 

تنفيذ خطة عام 2030؛
تقدمي املساعدة، حسب االقتضاء، إىل الدول األعضاء، وخباصة البلدان النامية، يف تنفيذ ورصد  )ه( 
البارزة ملؤمترات القمة واملؤمترات الرئيسية لألمم املتحدة، فضاًل عن  النتائج  التقدم احملرز صوب 
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املؤمترات الدولية األخرى ذات الصلة اليت ترتتب عليها آاثر يف التجارة والتنمية والقضااي املرتابطة 
يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار؛

إاتحة منتدى لتبادل اخلربات ومساعدة البلدان يف إعداد تقاريرها من خالل االستعراضات الوطنية  )و( 
يف سياق خطة عام 2030 وأهداف التنمية املستدامة؛

مواصلة أعماله يف جمال البحث والتحليل بشأن آفاق وآاثر االجتاهات االقتصادية العاملية، والتطورات  )ز( 
اليت حتدث يف سياسات املؤسسات الدولية ذات الصلة، على السياسات التجارية واإلمنائية الوطنية 

اليت تُنفَّذ من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وال سيما يف البلدان النامية؛
لدى إعداد تقاريره املتصلة ابلبلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية، تقييم اآلاثر املتصلة  )ح( 
ابلتجارة والتنمية املرتتبة على االتفاق املربم يف سياق الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ وأهداف التنمية املستدامة؛
مواصلة اإلسهام يف املتابعة املكرسة لنتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنمية ويف استعراض هذه النتائج؛ )ط( 

اإلسهام يف رصد ومناقشة وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة عن طريق توفري إحصاءات ذات صلة  )ي( 
وموثوقة ومناسبة من حيث التوقيت ومصنفة حسب االقتضاء، وعن طريق بناء القدرات اإلحصائية 
على الصعيد الوطين، ابعتبار ذلك أساساً ال بد منه لتحليل السياسات واختاذ قرارات مستنرية 

بشأن التجارة والتنمية؛
والتنمية  التجارة  جمايل  يف  النامية  البلدان  مجيع  تواجهها  اليت  الرئيسية  التحدايت  على  الرتكيز  )ك( 
ويف القضااي املرتابطة املتعلقة ابلتمويل واالستثمار والتكنولوجيا والتنمية املستدامة يف سعيها إىل 
حتقيق أهداف التنمية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة. ويف هذا الصدد، 
ينبغي إيالء اهتمام خاص ألقل البلدان منواً والبلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية، فضاًل 

عن البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية؛
القيام، بسبل منها عمليات حبث وحتليل منتظمة، بتقييم وتشجيع توافق اآلراء بشأن الكيفية اليت  )ل( 
ميكن هبا للتعاون وإقامة الشراكات يف جمال التنمية، مبا فيها تلك املتعلقة ابلتعاون فيما بني بلدان 

اجلنوب، أن ُسهما بدرجة أكرب يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف البلدان النامية؛
بناًء على طلب الدول األعضاء، تقدمي إحاطات إعالمية بشأن القضااي الراهنة املتصلة ابلتجارة  )م( 

والتنمية، مبا يف ذلك على املستوى الوزاري؛
تقدمي تقارير سنوية إىل جملس التجارة والتنمية عن تنفيذ االستعراض الشامل للسياسات الذي  )ن( 

جيرى كل أربع سنوات؛
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اإلسهام يف املناقشات املتعلقة بتحديث قياس املساعدة اإلمنائية الرمسية؛ )س( 
ينبغي أن توفر مناقشات الدورات العادية جمللس التجارة والتنمية إرشادات رفيعة املستوى لعمل  )ع( 
األونكتاد، وأن تتضمن حسب االقتضاء استنتاجات متفق عليها تتناول على وجه التحديد مسامهة 
األونكتاد يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وجدول أعمال التجارة والتنمية األوسع نطاقاً. وهلذا 
الغرض، ينبغي أن تتضمن واثئق املعلومات األساسية املقدمة إىل جملس التجارة والتنمية، مبا يف 
ذلك املنشورات الرئيسية املختلفة ونتائج اجتماعات اخلرباء ذات الصلة، توصيات سياساتية حمددة 

كي ينظر فيها؛
ينبغي أن ينظم جملس التجارة والتنمية، عند االقتضاء، دورات استثنائية لتقدمي مسامهة األونكتاد يف  )ف( 
العمليات التحضريية املوضوعية للمؤمترات ومؤمترات القمة ذات الصلة اليت تعقدها األمم املتحدة. 
ووفقاً للممارسة املعمول هبا، ميكن أن تتخذ نتائج تلك الدورات االستثنائية، عند الضرورة، شكل 

ملخص للمداوالت يعده الرئيس؛ 
متاشياً مع هيكل اآللية احلكومية الدولية املنصوص عليه يف اتفاق أكرا، سيقوم جملس التجارة  )ص( 
والتنمية بتفعيل إنشاء فريقي خرباء حكوميني دوليني. وستشمل املواضيع اليت ينبغي النظر فيها 
مجلة أمور منها التجارة اإللكرتونية واالقتصاد الرقمي؛ والتمويل من أجل التنمية، على النحو املبني 

يف خطة عمل أديس أاباب ويف أعمال األونكتاد؛
طريق  عن  حديثاً  املنشأة  الدولية  احلكومية  اخلرباء  أفرقة  تفعيل  أجل  من  موارد  ميكن ختصيص  )ق( 
استخدام املخصصات من موارد ووقت اجتماعات أفرقة اخلرباء القائمة واملخصصات من موارد 
ووقت اللجنتني، من دون التأثري يف الوفاء بواليتيهما. وتعرض أمانة األونكتاد على جملس التجارة 
والتنمية خيارات لتفعيل أفرقة اخلرباء احلكومية الدولية، مبا يف ذلك تنسيبها لآللية احلكومية الدولية، 
يف حدود املوارد املتاحة، لكي ينظر اجمللس فيها وسُتستعرض والايت أفرقة اخلرباء احلكومية الدولية 
يف املؤمتر املقبل الذي يُعقد كل أربع سنوات. وتظل مواضيع اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات 

احلالية دون تغيري ما مل يقرر جملس التجارة والتنمية خالف ذلك؛
ابلتعاون مع منظمات دولية أخرى ذات صلة وجهات أخرى معنية، دعم البلدان النامية، وال سيما  )ر( 
الدول اجلزرية الصغرية النامية، يف سعيها لتحقيق اهلدف 14 من أهداف التنمية املستدامة يف تصميم 
وتنفيذ اسرتاتيجيات تنمية اقتصادية إقليمية و/أو وطنية حلفظ احمليطات ومواردها واستخدامها 
بطريقة مستدامة، والسعي إىل تعزيز التجارة املستدامة يف القطاعات القائمة على موارد احمليطات، 
بسبل منها حتليل اإلعاانت املقدمة إىل مصائد األمساك اليت تؤدي إىل طاقات مفرطة وصيد مفرط، 
واإلعاانت اليت تسهم يف حدوث الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري املنظَّم، والتحدايت اليت 

تطرحها أمام البلدان النامية، وال سيما فيما يتعلق حبفظ املوارد البحرية وصون األمن الغذائي.
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