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  مقدمة  -أوالً   
األمم املتحدة هي املؤسسة العاملية الوحيدة اليت تؤدي دوراً هاماً بوصفها جهة تنسيق      -١

  .القضايا الدولية وإجياد حلول هلامبناقشة جممل عاملية تعىن 
تنـسيق املعاجلـة    واألونكتاد هو اجلهة املسؤولة داخل منظومة األمم املتحدة عـن             -٢

والتنمية وما يرتبط هبا من مسائل يف جماالت التمويل والتكنولوجيـا           املتكاملة ملسائل التجارة    
  .واالستثمار والتنمية املستدامة

 اليت متر هبا البلدان النامية منـذ انـدالع األزمـة املاليـة              ونظراً إىل احلالة الراهنة     -٣
، فإن لألونكتاد اآلن أكثر من أي وقـت مـضى دوراً            ٢٠٠٨واالقتصادية العاملية يف عام     

  .رئيسياً يف إجياد حلول للبلدان النامية

  اخللفية والسياق  -ثانياً   
لثالثة عشرة لألونكتاد أمهية    تكتسي الفترة الفاصلة بني الدورة الثانية عشرة والدورة ا          -٤

وقد عقدت الدورة الثانية عشرة لألونكتاد يف وقـت         . بالنسبة للعامل، وخباصة للبلدان النامية    
لكن تلك الدورة ُعقدت أيـضاً يف بدايـة         . عمَّ فيه الرخاء مقترناً بتزايد أوجه عدم املساواة       

  .كان سيأيتأزميت الغذاء والطاقة اليت محلت معها ُنذُر ما 
وبعد فترة وجيزة من انعقاد الدورة الثانية عشرة لألونكتاد، هـزت العـامل أسـوأ             -٥

وأصـبحت أوجـه القـصور      . األزمات االقتصادية اليت شهدها على مدى قرن من الزمن        
وبات جلياً . للنقاش بعد أن كانت موضوعاً حقيقة واقعةوالثغرات يف البنية االقتصادية العاملية 

البلدان النامية، تكاد مكاسبها اإلمنائية أن تتالشى أو أهنا تالشت بفعـل            أنه مهما بلغ حتّوط     
عواقب السياسات غري املسؤولة املنتهجة يف العامل املتقدم اليت زادت من حدة أوجه قـصور               

وبالتايل . وسعت إىل معاجلتهامنذ وقت طويل  والصني ٧٧  لالُنظُم اليت أشارت إليها جمموعة ا
دمة كثرية تواجه هي نفسها، وال تزال تواجه، مشاكل وحتديات كانت           فقد بدأت بلدان متق   

ونتيجة لذلك، ومن أجل مواجهة التحديات اليت       . يف السابق تقتصر على مجاعة الدول النامية      
طرحتها األزمة، انتهج العديد من البلدان املتقدمة الرئيسية سياسات كانت لوقـت طويـل              

شتملت هذه السياسات على سياسات ملواجهة التقلبـات        وقد ا . تنكرها على البلدان النامية   
وقد ساعدت هذه التحوالت البنيويـة  . الدورية وزيادة التدخل احلكومي املباشر يف االقتصاد     

  .على إعادة حتديد توجهات خطاب التنمية العاملية، وأكدت ضرورة إعادة البناء واإلصالح
تيح فرصة هامة إلعادة تنشيط جدول      ولذلك، فإن الدورة الثالثة عشرة لألونكتاد ت        -٦

للنظام التجاري املتعدد األطراف ولبناء توافق يف اآلراء حول الُنُهج اإلمنائية           األعمال اإلمنائي   
الالزمة يف سياق حالة التراجع االقتصادي العاملي الراهنة وهشاشة بعض االقتصادات املتقدمة            

  . ية أخرىاليت ميكن أن تؤدي إىل حدوث أزمة اقتصادية عامل
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  املبادئ األساسية للُنُهج اإلمنائية اجلديدة  -ثالثاً   
إن ما تسعى البلدان النامية إىل حتقيقه يف الدوحة هو إذن هدف طموح حّده األدىن                 -٧

 على طريق بناء ُنُهج إمنائية جديدة تشّدد على أمهيـة التنميـة الـشاملة               خطوة هامة اختاذ  
 والصني إىل مواصلة عملية تعزيز االقتصاد العـاملي         ٧٧  لوبذلك تسعى جمموعة ا   . واملستدامة

  .من أجل ضمان زيادة الرخاء وجعل املستقبل أكثر إشراقاً ألغلبية البشر
احلق يف  بشأن   إعالن األمم املتحدة     تستند إىل ويقتضي ذلك االعتراف بعدة مبادئ        -٨

يف  ١٩٨٦ديـسمرب   / األول  كانون ٤التنمية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف         
  :وهذه املبادئ تتمثل يف ما يلي. A/RES/41/128قرارها 

التنمية عملية تتمثل يف حتسني مستوى حياة الناس، بطـرق منـها خلـق                )أ(  
  الثروات والفرص؛

  التنمية هي متكني الناس؛  )ب(  
جامدة بل ينبغي أن تكون مراعية ألوضاع كـل         " وصفات"التنمية ليست     )ج(  
روف؛ وجيب أن تعىن التنمية بتزويد البلدان النامية بالسبل الكفيلة باتباع مـسارات             بلد وظ 

  .إمنائية مصممة وفقاً لالحتياجات والظروف اخلاصة بكل بلد من البلدان
وتكتسي هذه االعتبارات، وتوقيت عقد الدورة الثالثة عشرة لألونكتـاد، أمهيـة              -٩

 فالدورة الثالثة عشرة لألونكتاد تتيح فرصة هامة        . والصني ٧٧  لقصوى بالنسبة إىل جمموعة ا    
تساعد على تركيز اخلطاب اإلمنائي والعمل األوسع نطاقاً الذي تضطلع به األمم املتحـدة يف    

بالتجارة جمال التنمية، ومنه على سبيل املثال انطالق اجملموعة املشتركة بني الوكاالت املعنية             
ساء التنفيذيني يف األمم املتحدة، وهي اجملموعة الـيت         لرؤاإلنتاجية والتابعة جمللس ا   والقدرات  

، وهي تتألف من عدة     ٢٠٠٨أبريل  /نيسان ٢٠يف الدورة الثانية عشرة لألونكتاد يف       أنشئت  
 ستحتفل الـدول األعـضاء   ٢٠١٤ويف عام  . لألمم املتحدة بقيادة األونكتاد   تابعة  وكاالت  

باملسامهات اليت قدمها   املهم االعتراف   من  و. ألونكتادبذكرى مرور مخسني سنة على إنشاء ا      
أن هذه  غري  . األونكتاد يف مساعدة البلدان النامية على االندماج يف النظام االقتصادي العاملي          

أن يسهم ألونكتاد لما ينبغي القيام به وما ميكن  للتفكري يفالدورة جيب أن تكون أيضاً فرصة 
  .يف هذا اخلصوصبه 
الذي نتوقعه  اآلخر  إىل مسامهة كبرية يف احلدث      هذا احلدث   ي  فضيولذلك ينبغي أن      -١٠

إلجناز األهداف اإلمنائية يف املوعد املستهدف العاملي يلتقي اجملتمع  عندما ٢٠١٥مجيعاً يف عام  
جـدول أعمـال    إلطالة أمد    عاماً   ٢٠١٥ويف هذا اخلصوص، ينبغي أال يكون عام        . لأللفية

غي أن يكون فرصة لتقييم هذه األهداف واالسـتفادة مـن           ينببل  األهداف اإلمنائية لأللفية    
  .دروسها واالنتقال إىل هنج أكثر فعالية إزاء التنمية
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   الثالث عشراألهداف احملددة لألونكتاد  -رابعاً   
إىل الدورة الثالثة عشرة لألونكتاد على أهنا دورة        إذن   والصني   ٧٧  لتتطلع جمموعة ا    -١١

 : اليت ستصدر عنها ستدور فيها والوثيقة اخلتاميةستكون، بفضل املناقشات اليت

جيب أن تكون التنمية يف     وهو أنه    ،إن موضوع املؤمتر واضح متاماً    : طموحة  )أ(  
 " العمل كاملعتـاد   سري"العاملي قد تغيَّر كثرياً منذ اتفاق أكرا، وهنج         االقتصاد  ف. صلب العوملة 

 إظهار العزم على  بطرق منها احلقائق اجلديدةولذلك جيب أن يتناول املؤمتر هذه  . يعد نافعاً  مل
 فضالً عن املشاكل   ،التصدي لألسباب اجلذرية وإجياد حلول جمدية ودائمة للمشاكل املستمرة        

  اجلديدة والناشئة؛
وإقامـة  بُنُهج جديدة إزاء التنمية      أن خيرج بالتايل   للمؤمتر   ينبغي: فيةاراستش  )ب(  
 أبعد من جمرَّد النظر يف الفعالية االقتصادية وأن يشرع          وعلى املؤمتر أن يذهب إىل    . الشراكات

. جلميعصاحل ا ملعيشة ونوعية احلياة ل   احتسني مستويات   يف دراسة الُنُهج اإلمنائية اليت ُتفضي إىل        
التنمية بعد املوعـد املـستهَدف      يف جمال   اجملتمع الدويل   عمل  وسُيسهم ذلك إسهاماً هاماً يف      

، وينبغي أن يستند املؤمتر إىل اتفاق أكـرا         ٢٠١٥ عام لأللفية وهو    ألهداف اإلمنائية لتحقيق ا 
 يتعلق بكيفية تعزيز العوملة الـيت تقودهـا التنميـة           يف ما يستشرف املستقبل   يبىن عليه و  وأن  

  ؛وتشكل حمورها
أقوى وأكثر فعاليـة    ينبغي أن ُتفضي حصيلة املؤمتر إىل شراكة عاملية         : بناءة  )ج(  

 يف اجلهود املبذولة لتعزيز النظام االقتصادي       ،مجلة أمور يف  ما سيسهم،    وهو   ،من أجل التنمية  
املستهدف ، مبا يف ذلك يف العملية املفضية إىل املوعد  الصدارةالعاملي من أجل وضع التنمية يف       

أن يكون هنـاك    الشراكة العاملية   ب والصني   ٧٧    ل جمموعة ا  تقصدو.  وما بعده  ٢٠١٥يف عام   
وينبغـي أن   . شتركة للنظام االقتصادي العاملي والتنميـة     امللكية  املومن التعاون   شكل أوسع   

ولـذلك فـإن   . روح الشراكة يف أشكال أخرى غري األشكال التقليدية للمـساعدة        تتجلى  
يف اآلراء بشأن التنمية وإىل تعزيز      أقوى  تسعى إىل التوصل إىل توافق       والصني   ٧٧  الجمموعة  

يف الفترة  حتقيق توافق يف اآلراء يف خمتلف مداوالتنا        أيضاً من   جملتمع العاملي   متكّن ا الروح اليت   
  ؛وما بعده أيضاًبل الثالث عشر ألونكتاد املفضية إىل ا

وآثار التراجـع   بالنظر إىل هشاشة الوضع االقتصادي العاملي،       : عملية املنحى   )د(  
واحلاجة إىل املضي قُـُدماً      ،ألزمات االقتصادية العاملية على البلدان النامية     اليت ميكن أن ختلفها ا    

حنو برامج عملية املنحى، فإن الدورة الثالثة عشرة لألونكتاد ينبغي أن تركِّز على وضع خطـط         
التقليل إىل أقصى حد من اسـتخدام       وينبغي  . أهداف ونتائج واضحة  وعملية ذات   عمل واقعية   

على صياغة وتنفيذ    من ذلك    بدالً والتركيز   ،قُصارى اجلهود لغة التعبري عن النوايا والوعود ببذل       
  . لتلبية احتياجات البلدان النامية يف جمال التنمية املستدامةاً مناسبمتويالًمموَّلة واضحة وخطط 
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 والصني تتطلع إىل عملية حتضريية بناءة وإجيابيـة ُتهيـئ          ٧٧    لفإن جمموعة ا  ولذلك    -١٢
صرحية إىل احلاجة إىل وجود     لوثيقة اخلتامية إشارة    الكي تتضمن   مستوى االرتياح الضروري    
السياسية اإلرادة   حول ضرورة حشد     ،، يف مجلة أمور   يتمحورانمنوذج وهنج جديدين للتنمية     

 فضالً عن مسألة    متوازن إزاء التنمية  عاملي متجدد و  األخذ بنهج   املوارد املالية من أجل     وتعبئة  
 الكايف والـضروري    ايت السياس إصالح احلوكمة االقتصادية العاملية ومنح البلدان النامية احليز       

، وذلك من أجـل     كّيفة مع أوضاعها وظروفها   مووطنياً  متحكم هبا   سياسات إمنائية   النتهاج  
الرخاء والرفاهية للجميع وتعزيز القدرات اإلنتاجية للبلدان النامية لكي         حتقيق أقصى قدر من     

  .تشارك مشاركة كاملة وُمجدية يف النظام االقتصادي العاملي
 لكـي يواصـل     املعايري يظل اتفاق أكرا يشكل أساساً هاماً وممتازاً لألونكتاد        ذه  وهب  -١٣

تتوقع وثيقة ختامية ُتعيد تأكيد اتفاق أكرا وتركز        والصني   ٧٧  الفإن جمموعة   ولذلك  . أعماله
 لألحداث اهلامة اليت وقعت منذ الدورة الثانية        العناصر اليت ال بد من حتديثها نتيجةً      تلك  على  

  .لألونكتادعشرة 

  النتائج املتوقعة احملدَّدة  -خامساً  

  حنو منو وتنمية شاملني ومستدامني: التنميةاليت حمورها  العوملة -املوضوع   -ألف   

  حملة عامة  -١  
ويف . املتبقية من الوثيقة وسياقها   األجزاء  ينبغي ملقدمة الوثيقة اخلتامية أن حتدِّد هلجة          -١٤

فالتنميـة  . التنمية بالتفصيل الكامـل   اليت حمورها   العوملة  وم  تناول مفه هذا اخلصوص ينبغي    
الواقع و. أيضاً ميكن أن تكون القوة احملركة للموجة اجلديدة من العوملة فحسب بل هدفها            ال
احلق يف التنمية ينص على تعاريف متفق عليها لـدور الـدول   بشأن ن إعالن األمم املتحدة  أ

ة، مبا يف ذلك صياغة سياسات وطنية إمنائيـة مناسـبة            خيص قضايا التنمي   يف ما ومسؤوليتها  
 املواتية إلعمال احلـق يف التنميـة        والدولية، وهتيئة الظروف الوطنية     )٢ من املادة    ٣الفقرة  (
  ).٣ من املادة ٣الفقرة ( بينها لضمان التنمية يف ماوالتعاون ) ٣ من املادة ١الفقرة (

نـشاء  أمهية الذكرى الـسنوية اخلمـسني إل      ولذلك ينبغي ملقدمة الوثيقة أن تؤكد         -١٥
على ضرورة اتباع هنـج     نصف قرن   إنشائه وعلى مدى    وقد شدَّد األونكتاد منذ     . ألونكتادا

ومن الضروري التشديد علـى أمهيـة       . حبياة الشعوب ينهض  شامل إزاء التنمية من شأنه أن       
 وتنفيذ نتائج    ذلك متابعة  ، مبا يف   بالتنمية مواصلة األونكتاد مسامهاته يف العمليات ذات الصلة      

مؤمتر األمم  ، مبا فيها    املتعلقة بالتنمية األخرى  ألمم املتحدة و  ومؤمترات ا خمتلف مؤمترات القمة    
 إيذاناً  ٢٠١٥املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً واحلدث العاملي الذي ننتظره مجيعاً يف عام              

  . اإلمنائية لأللفيةاملوعد النهائي احملدَّد إلجناز األهدافحبلول 
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 توفري دراسـات ويف اقتصاد عاملي متزايد التعقيد، ينبغي لألونكتاد أن يواصل عمله ل           -١٦
ملـساندة  السياسات واستجابات سياساتية فضالً عن مبادئ توجيهيـة         بشأن  حتليلية حمدَّثة   

لساحلية، والدول  البلدان النامية ودعمها، وبصفة خاصة أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري ا           
الضعيفة هيكلياً  واهلشة و اجلزرية الصغرية النامية وغريها من البلدان ذات االقتصادات الصغرية          

  .لكي تتصدى ملا تواجهه من حتديات ومشاكل
تعين يف نظر جمموعـة  فهي . وينبغي أيضاً أن توضح املقدمة املقصود بالتنمية الشاملة     -١٧
ف فقط على أهنا منو اقتصادي ينصب التركيز فيـه          عّركن أن تُ  مي  والصني أن التنمية ال    ٧٧  ال

وقـد  . حيتل سوى مكانة دنيـا     بينما ُيستبعد الركن االجتماعي فال     الركن االقتصادي على  
 يف مستويات املعيـشة     االقتصادي ميكن أن يقترن بتدهور متزامن     أظهرت التجربة أن النمو     

جيب أن تكون مسة رئيسية من مسات ل اجلميع مشوولذلك فإن . أوجه عدم املساواةيف وزيادة 
الرخاء وما ينتج عن ذلك من      تزايد  بفوائد  يف التمتع   األفراد  الشمول بإشراك   ويتعلق  . التنمية

احلوكمة االقتـصادية   يف  البلدان النامية   إشراك  ويعين ذلك أيضاً    . مستويات املعيشة حتسن يف   
  .ن األنشطة االقتصادية العامليةفضالً ععلى املستوى الدويل صنع القرار وعملية 

 الصادر عن مـؤمتر األمـم       A/42/427جاء تعريف التنمية املستدامة يف القرار       وقد    -١٨
تستجيب الحتياجات األجيال احلاليـة دون      تنمية  "املتحدة املعين بالتنمية املستدامة على أهنا       

  ."النيل من قدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاهتا
الـُنظم   أوهلما دور الدولة يف احلفاظ علـى اسـتقرار           ،عدين رئيسيني ل ذلك بُ  ويشم  -١٩

وأحد الدروس اهلامة املستفادة من األزمة االقتصادية واملالية العاملية األخرية هو أن اليد             . وصونه
علـى  بل إن . اخلفية ال تكفي لتنظيم األسواق وضمان بيئة اقتصادية عاملية مواتية للنمو والتنمية       

إخفاقات السوق والتصدي   ويف التخفيف من أوجه قصور      املشروع  ولة أن تضطلع بدورها     الد
  . إعادة توازن االقتصاد العاملياملتمثلة يف ويتعني تأكيد أمهية املهمة اجلسيمة . لآلثار اخلارجية

وثانياً، يتعني أيضاً تأكيد دور الدولة بوصفها جهة فاعلة مبادرة علـى املـستوى                -٢٠
تعزيز دور إىل  والصني ٧٧   جمموعة ال، تسعىوتوضيحاً لذلك. ناقشته مناقشة جادةالوطين وم

ويتمثل دور الدولة اإلمنائية يف اتبـاع       . الدولة كأداة إلتاحة الفرص وحليف لقطاع األعمال      
وينبغي للدورة  .  اخلتامية  وجيب إبراز هذه الناحية يف مقدمة الوثيقة       ،هنج استباقي إزاء التنمية   

  .أن تبحث يف كيفية حتقيق التوازن بني دور الدولة وقوى السوقلألونكتاد  عشرة الثالثة

  تتناول النصمقترحات   -٢  
سعى إىل حتقيق النمو    ي  ال  املتعدد األطراف حنو هنج إمنائي جديد      جيب أن يتجه النظام     -٢١

تشجيع على  ومن املهم ال  . االقتصادي فحسب بل أيضاً إىل النمو والتنمية الشاملة واملستدامة        
زيادة التقارب بني املؤسسات االقتصادية والنقدية واملالية واالجتماعية والبيئيـة ألن ذلـك             
سيساعد على تنفيذ هذا النهج إزاء التنمية على أساس اإلنـصاف واإلدمـاج االجتمـاعي               

  .والتنمية البشرية واالستدامة البيئية
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 للدولة يف وضع وتنفيذ سياسات وبرامج        بالدور الرئيسي  ويقّر الُنُهج اإلمنائي اجلديد     -٢٢
وهـو  . التنمية الشاملة واملـستدامة   ضمان حتقيق   لضمان النمو االقتصادي املستدام، وبالتايل      

  .عترب الفرد والبيئة علة وجود التنميةي
أفـضل  علـى حنـو     وارد  املوينبغي هلذا النهج اجلديد إزاء التنمية أن يتيح ختصيص            -٢٣

 املتعـدد   ضـمن النظـام التجـاري      ،السياساتكاٍف على صعيد    ز حترك   حّيوحيافظ على   
آثار التدابري الـيت    بوجيب االهتمام   .  لتيسري تنفيذ األنظمة احمللية يف البلدان النامية       ،األطراف

  .تتخذها املنظمات الدولية على بيئة البلدان النامية واقتصاداهتا
 الثقايف واالجتماعي واجلغرايف، أن     لتنوعواضعاً يف اعتباره ا   وينبغي للمجتمع الدويل،      -٢٤

يساعد البلدان النامية على بناء قدراهتا لضمان األمن الغذائي وحفظ مواردها الطبيعية وموارد             
العوملة يف إدماج الشعوب كوسيلة لتذليل العقبات اإلمنائيـة الـيت           تساعد  وينبغي أن   . الطاقة

  .تواجهها فرادى الدول األعضاء
توليد القيمة املضافة، وذلك    من أجل   لقدرة اإلنتاجية ألفقر البلدان     بااالهتمام  وينبغي    -٢٥

  .للتمكن من إدماج هذه البلدان يف االقتصاد العاملي بصورة تدرجيية وعادلة
وجيـب  . مجيع األطراف الفاعلة يف النظام الدويل     يف هذه العملية    وجيب أن تشارك      -٢٦

 .ماعية وبناء جمتمع دويل أكثر عدالة وتـضامناً     تقييم التقدم احملرز حنو تقليص الفجوات االجت      
ويشمل ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وهو ما ينبغي أن يتجلى يف عمليات خفـض               
ملموس للفقر وأوجه عدم املساواة وحتسني األحوال املعيشية وحتقيـق التنميـة االقتـصادية       

  . والبشرية املستدامة
وأن ُيقدم مسامهات   وأن ينيب عليه،    ة إىل اتفاق أكرا     وينبغي أن يستند اتفاق الدوح      -٢٧

التجارة والتنمية وما يرتبط هبـا مـن        اليت ُتعقد مستقبالً بشأن مسائل      يف املؤمترات الدولية    
التوصـل إىل    لألونكتاد أن يدرس املسائل اجلديدة والقدمية اليت تساعد على           وينبغي. مسائل
  .ني ومستدام حنو منو وتنمية شاملني:التنميةاليت حمورها أفضل للعوملة فهم 
األمـم  منظومـة   وإذ ُتعيد الدورة الثالثة عشرة لألونكتاد تأكيد أمهية األونكتاد يف             -٢٨

علـى  أعمال األونكتاد   إىل نشر   العامة  املتحدة، فإنه ينبغي هلا أن تدعو احلكومات واألمانة         
ندعو جملس التجارة وأن  ،شائهنإلالسنوية اخلمسني والترويج لالحتفال بالذكرى واسع نطاق 

  .والتنمية إىل عقد اجتماع خاص هلذا الغرض
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 حتسني البيئة االقتصادية التمكينية على مجيع املستويات        - ١املوضوع الفرعي     -باء   
  دعماً للتنمية الشاملة واملستدامة

  حملة عامة  -١  
تنـاول  على ضـرورة    يركّز هذا اجلزء من الوثيقة اخلتامية تركيزاً خاصاً         ينبغي أن     -٢٩

التنميـة،  اليت حمورها   األفكار واآلليات الضرورية على املستوى العاملي لتحقيق هدف العوملة          
، )٦٥الـدورة   (وذلك يف ضوء القرارات األخرية الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة            

املعـين  مم املتحدة   ونتائج مؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية وتلك اليت خلص إليها مؤمتر األ           
يف اليت سـتجرى    وعليه فإن املناقشات    . باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية      

إطار هذا املوضوع الفرعي ينبغي أن تتمحور حول الطريقة اليت ميكن هبا زيادة دعم البيئـة                
. التنمية وُيـسّرعها يعزز   أن   فرادى البلدان مناخاً من شأنه    هتيئ  االقتصادية العاملية لضمان أن     

 أمهية هتيئة بيئة متكينية على املستوى       يف مناسبات كثرية،   ، والصني ٧٧ل أكدت جمموعة ا  قد  و
مع اإلعالن الوزاري   يتوافق  ذلك مرة أخرى، مبا     لتؤكد  اجملموعة هذه الفرصة    وتغتنم  . العاملي

جربة املستمّدة مـن األزمـة      ، وال سيما بالنظر إىل الت     ٢٠١٠ الصادر يف عام     ٧٧ل جملموعة ا 
االقتصادية واملالية العاملية األخرية اليت أثبتت أنه على الرغم من حتلي كثري من البلدان النامية               

  .اليت اختذهتا البلدان املتقدمةُتقّوض نتيجة لإلجراءات  فإن جهودها كانت ،باحلكمة
املعـين  ر األمم املتحدة    وينبغي لألونكتاد أن ُيجري دراسة خاصة تتعلق مبتابعة مؤمت          -٣٠

تنفيذ الوثيقـة   بشأن  باألزمة املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف التنمية وأن ُيقدم توصيات           
  .اخلتامية هلذا املؤمتر

 والصني قد أكدوا الـضرورة املُلحـة        ٧٧ل وجتدر اإلشارة إىل أن وزراء جمموعة ا        -٣١
 االقتصاديني واملاليني الدوليني، مبا يف ذلك       نيانالُبإلجراء إصالح جوهري وشامل يف النظام و      

 من أجل متكينهما من مواجهة حاالت الطـوارئ         ،السياسات والواليات والنطاق واحلوكمة   
املالية واالقتصادية واتقائها على حنو أفضل وتعزيز التنمية بفعالية وتلبية احتياجـات الـدول              

وعلى املؤسـسات املاليـة     . دان النامية البلاحتياجات  ، وال سيما    األعضاء على حنو منصف   
وقد دعا الوزراء مجيع الدول األعضاء      .  أن تنحو منحى إمنائياً واضحاً     ،الدولية، بصفة خاصة  

 اقتصاديني وماليني   بنيانإىل املشاركة يف حوار مفتوح وشامل وشفاف من أجل توفري نظام و           
 يضطلع بدور حاسم يف دراسة      ويف هذا اخلصوص ينبغي لألونكتاد أيضاً أن      . دوليني جديدين 

هلـذه  الـسلبية   اآلثار  للحّد من   التحديات االقتصادية العاملية الراهنة وحتليلها وتقدمي حلول        
طريقة عمل االقتصاد العاملي على حنو      بشأن  التحديات على التنمية فضالً عن تقدمي توصيات        

أيـضاً   ينبغـي    ،افة إىل ذلـك   وإض. يعود باملنفعة على البلدان النامية وعلى االقتصاد العاملي       
التعاون االقتصادي اإلقليمي أو آليات هذا التعاون على املستوى اإلقليمي يف           بدور  االهتمام  

  .احلوكمة االقتصادية العاملية وكذلك على املستوى الوطينبنية تعزيز 
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عامليـة  ولذلك، فإن من املهم أن تتناول الوثيقة اخلتامية األزمة االقتصادية واملالية ال             -٣٢
بالكامـل  تتناول  ينبغي أن   كما   ة، الدولي ةاالقتصاديالبنية  وتأثريها على التنمية وعلى مستقبل      

 ٧٧  الجمموعـة   تسعى  وال  . أزمة الدين العام فضالً عن تأثريها على االقتصاد العاملي والتنمية         
حـدث يف    أو ذاك أو إىل اإلمعان يف استدعاء مـا            هذا الطرف  إلقاء اللوم على  والصني إىل   

ولذلك فإن املسائل املتعلقة مبستقبل النظام االقتصادي العاملي ودور البلدان النامية يف            . املاضي
  .صنع القرار االقتصادي الدويل جيب أن تعالَج على حنو صريح ومفتوح وبّناء

إنشاء نظام مايل عاملي ُمجٍد وفعـال وشـفاف         حول  ويشمل ذلك إجراء مناقشة       -٣٣
. ري بيئة أكثر توازناً واستقراراً من شأهنا أن تدعم التنمية الشاملة للجميع            كأساس لتوف  ناجحو

هذا املوضوع الفرعي   لدى تناول   النهج املتكامل لألونكتاد إزاء التنمية      استخدام  وينبغي أيضاً   
للتصدي للطابع املترابط لألزمات وأوجه الضعف، واحلاجة إىل استجابات متكاملة وإجيـاد            

التنمية فـضالً عـن تقـدمي        اليت تواجه لتلك التحديات   السلبية   اآلثار   حلول للتخفيف من  
على االقتصاد العاملي على حنو يعود بالفائدة على البلدان النامية و         عمل  طريقة  بشأن  توصيات  
 االقتصاديني البنيانلنظام ولإجراء إصالح جوهري وشامل بشأن ، مبا يف ذلك د العاملياالقتصا

  .واملاليني الدوليني
وينبغي أن تبحث هذه املناقشات خمتلف عناصر النظام االقتصادي العاملي اليت يلزمها              -٣٤

املزيد من اإلصالح وأن ُتناقَش بالكامل االقتراحات الواردة يف كثري من األعمـال البحثيـة               
التمويل العاملي فضالً عن مستقبل النظـام التجـاري املتعـدد        بشأن  لألونكتاد، مبا يف ذلك     

ويكتسي التركيـز   .  وال سيما عالقته باألركان األخرى للنظام االقتصادي العاملي        األطراف،
على الدور األساسي لألمم املتحدة يف النظام االقتصادي العاملي وصنع القـرار االقتـصادي              

وإضافة إىل ذلك، ينبغي أيضاً إلصالح النظام االقتصادي العـاملي أن           . الدويل أمهية قصوى  
  .لسياساتالختيار امية حيزاً يوفّر للبلدان النا

مبـا  بتقدمي الدعم إىل الشعب الفلسطيين      وينبغي لألونكتاد أن يواصل عمله املتعلق         -٣٥
  .اجلديدةويراعي احلقائق مع اتفاق أكرا يتوافق 
للنمو االقتصادي كمحرك  املتعدد األطراف وبالتجارة جارينظام التالواعترافاً بأمهية    -٣٦

الدوحة للمفاوضات التجارية املوجَّهة حنو     النجاح يف اختتام جولة     ة مبكان   والتنمية، من األمهي  
  .منظمة التجارة العامليةواجلارية يف إطار التنمية 

  تتناول النصمقترحات   -٢  
 وهـي   ،تواجه البلدان اليوم أزمة ناشئة عن النظام االقتصادي واملايل للعامل املتقـدم             -٣٧

ويقتضي الرد على هذه األزمة جمموعة من اإلجراءات        . لغايةنتائج سلبية ل  تترتب عليها   حالة  
  .املتوازنة لضمان حتقيق االنتعاش االقتصادي على أساس تنمية شاملة ومستدامة



TD/445 

GE.11-52026 10 

ألمـم  يف منظومـة ا  تنـسيق   الويف هذا السياق، فإن والية األونكتاد، بوصفه جهة           -٣٨
تنمية وما يرتبط هبا مـن مـسائل يف         التجارة وال  املعاجلة املتكاملة ملسائل   خيص   يف ما املتحدة  

مسامهاته مواصلة تقدمي  واالستثمار والتنمية املستدامة، تتمثل يف جماالت التمويل والتكنولوجيا  
  .توافق يف اآلراء وتقدمي املساعدة التقنية إىل البلدانوبناء عن طريق العمل التحليلي 

م املتحدة للتجارة والتنمية ينبغي     أن مجيع الدول املشاركة يف مؤمتر األم      وبالنظر إىل     -٣٩
، فإن على الدورة الثالثـة      بأقصى قدر من الفعالية من املؤسسات اليت تنتمي إليها        أن تستفيد   

  . وحتسينهاعشرة لألونكتاد اعتماد تدابري تتيح تعزيز هذه املسامهات
لألزمة األسباب اجلذرية   ما يتعلق ب  وينبغي لألونكتاد أن يواصل البحث والتحليل يف          -٤٠
استنتاجات استخالص   على أداء البلدان املتقدمة والنامية من خالل         ما يترتب عليها من آثار    و

  .وتقدمي توصيات ذات صلة لالستجابة لألزمات يف املستقبل واحليلولة دون حدوثها
وينبغي أيضاً لألونكتاد أن ينظر، يف حدود اختصاصه، يف ضرورة حتسني اتـساق               -٤١

أهداف وكمتها ومتاسكها من أجل حتقيق، مجلة       واملالية والتجارية الدولية وح   ة  األنظمة النقدي 
يلـزم مـن     مامور منها زيادة مشاركة البلدان النامية وإشراكها الفعلي عن طريق اقتراح            أل

  .إصالحات لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة وحتسني مؤشرات التنمية البشرية يف مجيع البلدان
دراسات وحتليالت للنظام املايل الـدويل   يستمر يف إجراء    أن  كذلك  وينبغي لألونكتاد     -٤٢

هبدف اقتراح توصيات ملنع وقوع مشاكل يف األسواق املالية، مبا يف ذلك املشاكل اليت تتعلـق                
  .بعمليات املضاربة يف االستثمارات واليت تؤدي إىل زيادة مستويات الفقر وأوجه عدم املساواة

للمسائل املتعلقـة بتمويـل     حتليالته  ي أن يواصل األونكتاد     وإضافة إىل ذلك، ينبغ     -٤٣
وينبغي له أيضاً أن يقدم املساعدة يف بناء القدرات الوطنية عن طريق برنامج             . والتنميةالديون  

بالتعاون مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل       ) دميفاس(نظام إدارة الديون والتحليل املايل      
  . املعنية من اجلهاتواملصارف اإلقليمية وغريها

تشجع على  الربامج اليت    واقتراح   وتطوير وتعزيز يواصل حتليل   وينبغي لألونكتاد أن      -٤٤
تقدمي املـساعدة   : إدماج البلدان النامية بصورة منصفة يف االقتصاد العاملي عن طريق ما يلي           

ـ   ،التقنية، وبناء القدرات الوطنية يف خمتلف جماالت اإلنتاج        ا إىل املنـتجني     ونقل التكنولوجي
لتنبؤ، إىل تعزيـز    القابلية ل معايري الشفافية و  على أساس   احملليني، وتشجيع التدابري اليت ترمي،      

  .البلدان النامية، والتعاون الدويلاألفضليات التعريفية لصاحل نظم 
يت وينبغي لألونكتاد أيضاً أن يدرس التدابري االقتصادية واملالية والتجارية االنفرادية ال            -٤٥

 الوصول إىل األسـواق     تعوققواعد منظمة التجارة العاملية و    مع  تتعارض مع القانون الدويل و    
 ينبغي للدورة   ،ويف هذا اخلصوص  . واالستثمارات وحرية العبور ورفاه سكان البلدان املتأثرة      

الثالثة عشرة لألونكتاد أن حتث الدول بقوة على االمتناع عن اختاذ تدابري اقتصادية وماليـة               
ميثـاق  مع وجتارية انفرادية وعن تنفيذ تلك التدابري إذا كانت تتعارض مع القانون الدويل أو          

األمم املتحدة أو تعوق التحقيق الكامل للتنمية االقتصادية واالجتماعية إضافة إىل التجـارة،             
  .سيما يف البلدان النامية وال
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غـي لألونكتـاد أن يقـدم        خيص عمليات التكامل والتعاون اإلقليميني، ينب      يف ما و  -٤٦
املساعدة التقنية إىل اجلهات اليت تطلبها هبدف التخفيف من آثار خمتلـف أمنـاط التـدابري                

  .االقتصادية اإلقليمية فضالً عن حاالت عدم التناظر بني الدول
أن يـسهم يف هتيئـة بيئـة        وغريها،   من خالل هذه اإلجراءات      ،وميكن لألونكتاد   -٤٧

 بينـها وضـمان أن      يف ما أوجه عدم املساواة داخل البلدان و     احلّد من   تتيح  اقتصادية مواتية   
 إىل أقصى حد من فوائـد النمـو والتنميـة           ، وال سيما الفقراء والضعفاء    ،يستفيد كل فرد  

  .حتقيق تنمية شاملة ومستدامةمما يؤدي إىل االقتصادية 

ل التجارة   تكثيف مجيع أشكال التعاون والشراكة من أج       -٢املوضوع الفرعي     -جيم   
 بـني بلـدان   يف ماوالتنمية، مبا يشمل التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون      

  اجلنوب والتعاون الثالثي

  حملة عامة  -١  
لتعـاون العـاملي    اإطـار   تطوير  ينبغي أن يركز هذا اجلزء من الوثيقة اخلتامية على            -٤٨

ضي ذلك إقامة شراكة عامليـة  ويقت. التنميةاليت حمورها   وتعزيزه من أجل حتقيق هدف العوملة       
توجيه احلوار اإلمنائي   التقليدية للتعاون اإلمنائي من أجل      األشكال  متجددة على أساس تعزيز     

الواضح أنه على الرغم من أن النقاش املتعلـق بالـشراكات           من   و .اء بدرجة أكرب  اجتاه بنّ يف  
جمدية حبق من   مة شراكة    ال يكفي إلقا   أن يتضمن حبث مسألة املعونة، فإن ذلك      العاملية جيب   

  .الفقرأجل مكافحة 
 والصني تعلق أمهية كبرية على اسـتمرار  ٧٧  تزال جمموعة ال   الويف هذا اخلصوص،      -٤٩

املساعدة التقنية الرامية إىل بناء قدرات البلدان النامية من أجل املشاركة    بوسائل منها   التعاون،  
وهذا . تعددة األطرافاملفاوضات يف ذلك يف املمبا على حنو جمٍد يف النظام االقتصادي الدويل،    

تطوير املهارات وتعزيز دينامية ومناخ جديدين لتحقيق اهلدف املتمثل يف توفري املزيد            يتطلب  
ولذلك فإن اجملموعة تتطلع إىل تقوية األونكتاد بوصفه مكاناً للحـوار           . من الرخاء للجميع  

 إجياد الوسائل الالزمـة     مبا يف ذلك حول    مليةتوافق يف اآلراء حول مسائل ذات أمهية عا       وبناء  
املعونة وتعزيزهـا،  الوفاء بااللتزامات املتصلة ب   إلقامة شراكة عاملية من أجل التنمية تستند إىل         

  . األوسع نطاقاًمن حيث جمموعة جماالت التعاونوكذلك 
 األوسـع   اهتعاون بني الشمال واجلنوب مبعن    التناول قضايا   وتتطلع اجملموعة أيضاً إىل       -٥٠

الشمال واجلنوب علـى قـدم      العمل يف إطار التعاون بني      واألكثر إجيابية، مبا يف ذلك إرساء       
 والـصني   ٧٧ل وتتطلع جمموعة ا  . املساواة يف مجيع جماالت صنع السياسات االقتصادية العاملية       

ـ . تكملة ذلك بإطار فعال للتعاون الثالثي     هبا  ميكن  معرفة الكيفية اليت    أيضاً إىل    ا تتطلـع   كم
 يتعلق بالتعـاون بـني   يف مااجملموعة إىل تبادل اخلربات والدروس املستفادة من البلدان املتقدمة       
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 زيادةحتقيق التكامل و  هبدف   تطبيق ذلك على اجلهود املبذولة يف اجلنوب         كيفيةبلدان الشمال و  
سقة اتساقاً كامالً   كيما تظل مت  ) مبا يف ذلك التعاون اإلقليمي    (  بني بلدان اجلنوب   يف ما التعاون  

  . بلدان اجلنوبحّددته  بني بلدان اجلنوب على النحو الذي يف مامع مبادئ التعاون 
يف رئيسي من أشكال التعاون     الشكل  الاإلقليمي هو   التكامل  وتعترب اجملموعة أن تأثري       -٥١
التعاون  ونقل التكنولوجيا يف إطار      ، وإضافة القيمة  ع الصادرات ي وتنو ، بني بلدان اجلنوب   ما

ئ التعاون  مجيع مباد تأكيد  الدورة الثالثة عشرة لألونكتاد     تعيد  وينبغي أن   . بني بلدان اجلنوب  
يف مؤمتر األمم املتحدة الرفيع املـستوى        بني بلدان اجلنوب، وهي املبادئ اليت اعُتمدت         يف ما 

  .٢٠٠٩يف عام يف نريويب  بني بلدان اجلنوب الذي ُعقد يف مااملعين بالتعاون 
وخباصة وينبغي ملشروع الوثيقة اخلتامية أيضاً أن يويل اهتماماً خاصاً للبلدان النامية،              -٥٢

بالتنمية االقتصادية املستدامة واحلد مـن       يتعلق   يف ما خاصة  تلك البلدان اليت تواجه حتديات      
تعاون  ينبغي تعزيز ال   ،ويف هذا السياق  . الفقر، وال سيما يف ضوء األزمتني االقتصادية واملالية       
 مـع مراعـاة خصائـصها وظروفهـا         الدويل لتقدمي يد العون واملساعدة إىل البلدان النامية       

  . االقتصادية واالجتماعية وكذلك احتياجاهتا وأولوياهتا احملددة
حتديات قائمة، وأحد التحديات الرئيسية الـيت       مثة   جتدر اإلشارة إىل أن      ،ومع ذلك   -٥٣

 يف النظام الـدويل واسـتخدام تـدابري         ةاالنفراديراءات  اإلجتعترض التنمية هي هيمنة هنج      
لتحقيـق  اقتصادية قسرية انفرادية أو التهديد باستخدامها ضد بعض البلدان النامية كـأداة             

أن التدابري االقتـصادية املتخـذة      تؤكد   وينبغي لوثيقة األونكتاد اخلتامية أن       .سياسيةمآرب  
العالقات االقتصادية بني الدول فضالً عن احلق يف بدوافع سياسية ختالف روح التجارة احلرة و

التنمية، وهي تقوض اجلهود اإلمنائية املبذولة للحد من الفقر والوقاية من عـدم االسـتقرار               
أن لألونكتـاد   وميكـن   . خطرية على جتارة بلدان أخرى    انعكاسات  االقتصادي وتؤدي إىل    

املتخذة التدابري التقييدية التعسفية    سة  كما ميكنه، لدى درا    يؤدي دوراً هاماً يف هذا اخلصوص     
ضد التجارة اخلارجية والعالقات االقتصادية ألي دولة من الدول األعضاء، أن يقدم توصيات     

  . مناسبة تتعلق بالسياسات يف هذا الشأن

  مقترحات تتناول النص  -٢  
أن حيـلّ حمـل،      ، ال لكّمأن التعاون الدويل ينبغي أن يُ     الذي يعترب   بدأ  املاستناداً إىل     -٥٤

، وأن املسؤولية عـن حتقيـق التنميـة االقتـصادية           وطنية الرامية إىل تعزيز التنمية    اجلهود ال 
على عاتق هذا البلد، ينبغي لألونكتاد وفقاً ألركان        يف املقام األول    واالجتماعية لبلد ما تقع     

توافـق  بناء  دى، سيتم   ويف إطار هذا املنت   . عمله الثالثة أن يصبح منتدى دائماً معنياً بالتنمية       
بااللتزامات الوفاء  و ،التنميةمن أجل   احلاجة إىل زيادة حجم التمويل املقدم       على أساس   اآلراء  

وتشجيع التنسيق بني خمتلف اجلهات واستخدامها وحتسني نوعية املعونة املتعلقة بتقدمي املعونة، 
  .صاحبة املصلحة، وال سيما يف جمال املساعدة املتعلقة بالتجارة
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 يف إطار منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات         ،ألونكتادالضروري أن يواصل ا   ومن    -٥٥
 تعزيـز التعـاون     ،التجارة والقدرات اإلنتاجية  ُتعىن بقضايا   املتعددة األطراف واإلقليمية اليت     

ـ املوارد املالية الـيت تُ    جلذب  الدويل والتعاون بني الدول الذي يرمي إىل توحيد اجلهود           ل كّم
  .ت البلدان النامية املتخذة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية ومحاية البيئةمبادرا
ويف هذا السياق، ينبغي لألونكتاد أن جيري حتليالً لتأثريات األزمة االقتصادية واملالية              -٥٦

واألهداف  وفقاً لاللتزامات احملددة يف برنامج املعونة العاملية واألهداف اإلمنائية لأللفية            ،العاملية
اإلمنائية املتفق عليها دولياً حبيث تتمكن الدول األعضاء من حتديد احلالة الراهنة واإلجراءات             

  .اليت تتخذها يف املستقبل إلدراجها يف جدول أعمال التنمية
يـدعم    يصّمم البلدان النامية، ينبغي لألونكتاد أن    وإدماج  وحتقيقاً ألهداف التنمية      -٥٧

من شأهنا أن تتيح تعزيز إجراءات التعاون الـدويل بـني الـشمال             آليات وأدوات جديدة    
 مع التركيز، بـصفة خاصـة علـى         ، بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي     يف ما واجلنوب و 

إجراءات التعاون الرامية إىل بناء قدرات وحدات اإلنتاج الصغرية واملتوسطة احلجم حبيـث             
على إتاحة فرص التشديد  مع ،شامالً ومنصفاًميكن إدراجها يف نظام اقتصادي وجتاري يكون 

  . الوصول إىل األسواق وعلى توزيع الفوائد واإليرادات اليت تعود هبا التجارة الدولية
وينبغي لألونكتاد أن جيعل من املمكن إقامة مشاريع تعاون تقين وأن يقترح آليـات                -٥٨

 التجارة داخـل األقـاليم    مية و جديدة ذات منفعة متبادلة من شأهنا أن تشجع التجارة اإلقلي         
  .وتوحدها فضالً عن تعزيز عمليات التكامل اإلقليمي

يف  تعترب عمليات التكامل اإلقليمي هامة وتؤثر تـأثرياً إجيابيـاً            ،ويف هذا اخلصوص    -٥٩
 وبناء هيكل للتعاون االقتـصادي      ، وتعزيز التكامل التجاري   ،منسقةالتوصل إىل استجابات    

باختـاذ  يـسمح    ممـا  بني بلدان اجلنوب     يف ما ات تعاون فعالة ومركزة      وإقامة عالق  ،واملايل
التنوع وعدم التناظر مراعاة اإلجراءات الرامية إىل حتقيق التنمية البشرية املستدامة واملنصفة مع          

  .ومن األمثلة على ذلك النظام الشامل لألفضليات التجارية.  بني البلدانيف ما
ة املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل بعـض البلـدان          ومما يثري القلق اخنفاض حص      -٦٠

وينبغـي لألونكتـاد أن   . البحر الكارييبمنطقة النامية، وال سيما إىل بلدان أمريكا الالتينية و   
 أن حيـصل علـى      ، دون أي متييز   ،لبلدان النامية لآليات التعاون حبيث ميكن     تعزيز  يسهم يف   

جمال ل من أجل مواجهة التحديات اجلديدة واملستمرة يف         تدفقات املعونة الدولية على حنو فعا     
  .التنمية العاملية واإلقليمية

إذا كانت ستواصل استخدام    تنظر يف ما    وينبغي للمنظمات املتعددة األطراف أيضاً أن         -٦١
الوحيد لتحديد تدفقات املعونة وتركيزها، وينبغي أن تراعي الفروق         الفرد باعتباره املؤشر    دخل  

وتدين إمكانية وصوهلا إىل املـوارد اإلنتاجيـة        فيها  بني البلدان وأوجه ضعفها ومعدالت الفقر       
تعاوهنا لكي تتمكن من تركيز إجراءات      ضروري  وهذا  . ومؤشر التنمية البشرية وتوزيع الدخل    

  .يف نظام عاملي شامل ومستداممشاركة فعالة دان النامية وبالتايل حتقيق مشاركة البل
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للغايـة وإذا اسـتمرت     واسعة  وال تزال الفجوة بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية           -٦٢
االجتاهات احلالية فإن هذه الفجوة ستبقى لعقود كثرية قبل أن حيدث تقارب فعلي يف متوسط 

لك يظل دور التعاون بني الـشمال واجلنـوب         وبذ. مستويات الدخل بني الشمال واجلنوب    
  . أكثر تكافؤاًأساسياً وجيب أن يعكس مزيداً من التكامل واملصاحل املشتركة وعالقة

 ينبغي للبلدان املاحنة أن تسعى جاهدة إىل زيادة تدفقات املعونة مبـا             ،ونتيجة لذلك   -٦٣
لتـصل إىل   عدة اإلمنائية الرمسية    حجم املسا بالتزامها بزيادة   يتجاوز االجتاه التارخيي وأن تفي      

  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٠,٧وقدره األمم املتحدة املستوى الذي حّددته 
 أنالتقين واملايل الدويل بني الـشمال واجلنـوب   لتعاون  ل ينبغي   ،ويف هذا اخلصوص    -٦٤

. بناًء على طلبها  ن  يكون هذا التعاو  يراعي تنوع أوضاع الدول واحتياجاهتا احملددة وجيب أن         
للحكومات يف البلـدان    أن تراعي اإلجراءات تعزيز القدرات املؤسسية       وينبغي بصفة خاصة    

 اإلنتاج وتنمية رأس املال     وزيادة إدماجها ومشاركتها يف النظام املايل الدويل،        وحتقيقالنامية  
ـ      البشري وتطوير املعارف ونقل التكنولوجيا     ع فوائـد    وإشراك القطاع اخلاص هبدف توزي

  . التجارة والتنمية توزيعاً عادالً
وينبغي لألونكتاد أن يشجع على تعزيز أواصر التعاون بني اجلهات املاحنـة وعلـى                -٦٥

بـني  تيسري التكامل اإلقليمي وزيادة التنسيق بني املؤسسات وأن يسعى إىل حتقيق التكامـل              
  .األعمال اليت تضطلع هبا الوكاالت األخرى وتعزيز اتساقها

 بني بلدان اجلنوب هو مظهر من مظاهر التضامن بني البلدان الناميـة            يف ما التعاون  و  -٦٦
.  بينها يف ما على املستويني السياسي واالقتصادي، وهو حصيلة التجارب املشتركة والتشابه          

 ،مجلة أمـور  يف  يسترشد،  هو  والتضامن و املشتركة  ويقوم هذا التعاون على أساس األهداف       
 بني بلدان اجلنوب ال حيل حمل التعاون    يف ما والتعاون  . أية مشروطية دون  السيادة  مببدأ احترام   

  .يسهم يف حتقيق منو وتنمية عامليني متوازننيميكن أن له وكّمبني الشمال واجلنوب بل ُي
ويف هذا اخلصوص، اضطلع األونكتاد بدور جوهري يف دعم التعاون االقتصادي بني        -٦٧

ينبغي لألونكتاد أن يعزز عمله يف هذا       ولذلك  . اس أركان عمله الثالثة   البلدان النامية على أس   
 يف مـا تعميق حبوثه ودراساته التحليلية ألوجه التآزر الناشئة عن التجارة ) أ(اجملال من خالل    

حـول  حتسني أدوات مجـع البيانـات       ) ب(بني بلدان اجلنوب واالستثمار والتمويل فيها؛       
 بـني بلـدان     يف ما تعزيز التعاون   ) ج(لدان اجلنوب وحتليلها؛     بني ب  يف ما التعاون  اجتاهات  

  .اجلنوب، مبا يف ذلك التعاون النقدي واملايل األقاليمي
لبلدان النامية أساسياً للمضي قـدماً      لويف إطار العملية اإلمنائية، ُيعد دعم األونكتاد          -٦٨

ىل تعزيز اآلليات املفيدة    حنو تعزيز مناهج عمل التعاون اإلقليمي ووضع استراتيجيات ترمي إ         
لتبادل التجارب وأفضل املمارسات وتوطيد العالقات التجارية وتعزيز التنمية احمللية فضالً عن           

  .تبادل اخلربة واملعرفة
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يف تعبئة موارد املساعدة اإلمنائية على حنو أكثر مالءمـة          ُيسهم  أن  ألونكتاد  لوميكن    -٦٩
ولوجية والبيئية للبلدان النامية،    تماعية والبشرية والتكن  تعزيز القدرات اإلنتاجية واالج   وكفاءة و 

 بني بلدان اجلنوب على حنو متضافر       يف ما إىل زيادة االستفادة من التعاون الثالثي، والتعاون        و
ينبغي لألونكتاد  لدى القيام بذلك،    و. وتقين كمكمل للتعاون التقليدي بني الشمال واجلنوب      

بادئ توجيهية واستراتيجيات لرصد اإلجنازات وتقييمهـا       أكرب على وضع م   تركيزاً  أن يركز   
  .وحتديد اإلجراءات اليت يتعني اختاذها

أن يدعم األونكتاد توصيات وحدة التفتيش املشتركة اليت        ينبغي  ويف هذا اخلصوص،      -٧٠
بوسائل منها مثالً   تتناول ضرورة حتسني فعالية التعاون الثالثي داخل منظومة األمم املتحدة،           

الشراكات اليت تشمل البلدان املتقدمة والنامية يف جماالت اهتمامها، كالزراعة وتغـري            ة  إقام
عقـد  وإضافة إىل ذلك، يلزم تـشجيع       . املناخ واملنافع العامة اإلقليمية ضمن جماالت أخرى      

جلسات التحليل والتفكري بني األطراف الفاعلة يف جمال التعاون ويف مناهج عمـل التعـاون      
القطرية وغريها من اجلهات صاحبة     اجملموعات  ليمي ويف املنابر اليت تشارك فيها       الدويل واإلق 

  .املصلحة من أجل زيادة تأثري ذلك على تنمية البلدان النامية
القطاع اخلاص واجملتمع املدين مسؤولية أساسية عن تنفيذ أنـشطة          وتقع على عاتق      -٧١

، الثـروة  عدم املساواة، وإعادة توزيـع       أوجهوالتقليل من   التعاون املصممة للحد من الفقر،      
وينبغي أن ُتسهم الـشراكات العامليـة يف        . العوملةاليت تطرحها   ومواجهة التحديات اجلديدة    

التكامل اإلقليمي والتجاري، ويف تنفيـذ جـدول        يف جمال   اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية      
هتا توافق اآلراء حول فعالية املعونـة       أعمال التعاون من أجل التنمية، وينبغي أن تراعي إجراءا        

  .فضالً عن االتفاقات اإلقليمية

 معاجلة التحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة من حيـث        - ٣املوضوع الفرعي     -دال   
التمويـل  يف جمـاالت    املترابطـة   آثارها على التجارة والتنمية وعلى القضايا       

  التكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامةو

  حملة عامة  -١  
هذا املوضوع الفرعي على التصدي بفعالية للتحديات املـستمرة   تناول  ينبغي أن يركز      -٧٢

ومن حيث اجلوهر، ينبغي    . التنميةاليت حمورها   التنمية من أجل حتقيق العوملة      تواجه  والناشئة اليت   
يف الوقـت    احلاجة إىل استجابات عاملية سـريعة و        على املوضوع الفرعي يشدد تناول هذا    أن  

أساس فكري مـتني    توفر  املناسب للتطورات لدى ظهورها، ومن العناصر اهلامة يف هذا الصدد           
فضالً عن نقل التكنولوجيا على حنو منظم ومتسق إىل الشركاء          مستنرية  من أجل اختاذ قرارات     

  . هذا التوجهاألونكتاد يف تعزيزدور مسألة دعم النظر يف ويتعني . يف أقل البلدان منواً
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باستمرار وفعاليـة قـضايا تعزيـز    ُتعالَج   خيص التحديات املستمرة، ينبغي أن       يف ما و  -٧٣
وال سيما يف ضوء األزمة املالية واالقتـصادية        (األنظمة املالية   وتقوية  اإلمنائي لالستثمار،    التأثري
 ن، والـروابط بـني    و، والتصدي ملشاكل الديون اليت ال ميكن حتملـها، وإدارة الـدي           )العاملية

وإضافة إىل ذلك، ينبغي حبث السبل والوسائل       . ن واحتياطي العمالت األجنبية   ووالدي التضخم
، مبا يف ذلـك نقـل        من أجل التنمية   االبتكارية الالزمة لتسخري العلم والتكنولوجيا واالبتكار     

 الـسنوات مبا حدث يف    ويتعني تناول هذه املسائل على حنو بناء واستباقي مقارنة          . التكنولوجيا
  .إذا كان اجملتمع الدويل سيحقق بالفعل الشراكة العاملية اليت يطمح إليهاوذلك املاضية 

جمدداً أيضاً أمهية نقل التكنولوجيا، ولذلك فهي تتوقـع          والصني   ٧٧  الوتؤكد جمموعة     -٧٤
وعة أن  وعلى سبيل املثال، تقترح اجملم    . زيادة املشاركة امللموسة مع البلدان املتقدمة يف هذا امليدان        

يضع األونكتاد مدونة لقواعد السلوك أو مبادئ توجيهية تتعلق بنقل التكنولوجيا لصاحل البلـدان              
أن البلدان املتقدمة جيب أن تيـسر نقـل التكنولوجيـا وأن            أيضاً  من جديد   وحنن نؤكد   . النامية

  . البلدان الناميةنقل التكنولوجيا إىلبصورة مباشرة أو غري مباشرة تتفادى اختاذ أية تدابري تعّوق 
دور مـا يتمثـل يف      األخرى اليت تستحق اهتماماً خاصاً      املستمرة  التحديات  ومن    -٧٥

 على دوره يف التنميةأداء األطراف حبيث ميكنه  املتعدد النظام التجاريالبلدان النامية يف حتديد  
كيفية مسألة  يف هذا اخلصوص أن ُتبحث بشكل كامل أيضاً         املهم  ولذلك فمن   . أكمل وجه 

التجارة العاملية وذلك   يف  إدماج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي على حنو أفضل، وال سيما            
مسائل االنضمام إىل منظمـة     وتظل  . من أجل تسخري التجارة تسخرياً تاماً كمحرك للتنمية       

 تتسم  سيةالتجارة العاملية، وتيسري التجارة، واملعونة من أجل التجارة، والنقل واهلياكل األسا          
  .، والسيما يف ضوء تزايد ضعف البلدان النامية نتيجة لألزمة العامليةبأمهية كبرية

وهناك أيضاً عدة قضايا ناشئة تستحق املزيد من االهتمام، ومن املؤسف أن هـذه                -٧٦
فتيسري التجارة وتطـوير اهلياكـل األساسـية،        . أثارت بعض اجلدل يف املاضي    قد  القضايا  

لبيئـة  لتدهور ا  والتأثريات االقتصادية    ،لومات واالتصاالت والفجوة الرقمية   وتكنولوجيا املع 
 هـي  ،لمنافسة، واملعونة من أجل التجارة    والتدابري املانعة ل  وتغري املناخ، ومكافحة االحتكار،     

  .  الثالث عشرألونكتاديف اكلها جماالت تستلزم تفكرياً عميقاً ومتسقاً وقرارات 
 مثل االحتياجـات  املوضوع الفرعي خمتلف القضايا الشاملة،       هذاوجيب أن يتناول      -٧٧

 واألزمة  ،جمموعات البلدان اليت لديها احتياجات خاصة     وغريها من   اإلمنائية ألقل البلدان منواً     
ولـذلك  . ، وامللكية الفكرية، والسلع األساسية، واألمن الغذائي، وأمن الطاقة        املستمرةاملالية  

 عن طريـق    ةقويإجراءات  أن تفضي الوثيقة اخلتامية إىل اختاذ          والصني ٧٧  التتوقع جمموعة   
  .أركان عمل األونكتاد الثالثة

فاجملموعة تعتقد اعتقاداً   . اهلجرة والتنمية مناقشة جمدية   مسألة  ومثة حاجة إىل مناقشة       -٧٨
األبعـاد  عن طريق أركان عمله الثالثة،       ،راسخاً أن األونكتاد جيب أن يعاجل بشكل مباشر       

فإن اجملموعة تتوقع أن ُتعاجل هذه املسألة على حنو كامل          ولذلك  . قتصادية واإلمنائية للهجرة  اال
  .  نطاقاًإىل عمل األونكتاد األوسعوجمٍد بالنظر إىل أمهيتها وأمهية اهلجرة بالنسبة 
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. لبيئـة وتغـري املنـاخ     تدهور ا وهناك ضرورة حتمية للتصدي للتأثري االقتصادي ل        -٧٩
عاجلة القضايا الناشئة عن اآلثار االقتصادية واإلمنائية املتعددة األوجـه          هيأ متاماً مل  مفاألونكتاد  

ومن بني العناصر اليت هلا أمهيـة خاصـة، يـشار إىل اجلوانـب            . لبيئة وتغري املناخ  تدهور ا ل
 ومن املهم أيـضاً وضـع       . وتكاليفها من آثار تغري املناخ والتكيف معه     لتخفيف  لاالقتصادية  
مبا يف ذلك عن طريق تـوفري       (عالة وعملية من أجل التعاون الدويل الطويل األجل         ترتيبات ف 

يف إطار الصكوك القائمة املتعددة األطراف من أجل دعم البلدان          ) التمويل ونقل التكنولوجيا  
اإلسهام والنامية ومتكينها يف جمال التصدي للتأثري السليب لتغري املناخ وحتقيق أهدافها اإلمنائية،             

بفعالية وإنصاف يف اجلهود العاملية املبذولة للتخفيف من آثار تغـري املنـاخ             الوقت نفسه   يف  
مـسارها  إىل وينبغي أيضاً دراسة مسألة مساعدة البلدان النامية إلعادة التنمية  . والتكيف معه 

  . الكوارث الطبيعيةيف أعقاب الصحيح 
أمهية خاصة الثالث عشر ألونكتاد اكتسي يو. وقضايا أقل البلدان منواً شاملة بطبيعتها  -٨٠

بالنسبة إىل جمموعة أقل البلدان منواً ألن هذا املؤمتر يأيت مباشرة بعد مؤمتر األمم املتحدة الرابع                
وبالنسبة إىل أقل البلدان منواً، فإن هذا وقت        . قد يف اسطنبول  املعين بأقل البلدان منواً الذي عُ     

  .عمل بروكسل إىل برنامج عمل اسطنبولوهناك حتول من برنامج . حتوالت متعددة
األونكتـاد إىل مواصـلة التـصدي       ) ١٥٦الفقرة  (ويدعو برنامج عمل اسطنبول       -٨١

للتحديات اليت تواجهها أقل البلدان منواً وذلك بالتوصل إىل توافق آراء بـني احلكومـات،               
اً من خالل مـا     وخصوصاً يف جملس التجارة والتنمية، واملسامهة يف تنفيذ برنامج العمل أيض          

وحتقيقاً هلذه الغاية، ينبغي احلفـاظ علـى قـدرات          . يقدمه هلذه البلدان من مساعدة تقنية     
  . املسائل املتعلقة بأقل البلدان منواًوحتليل حبث جمال األونكتاد املؤسسية يف 

وتنشأ االحتياجات والتحديات اخلاصة اليت تواجهها البلدان النامية غري الساحلية من             -٨٢
من جراء بعد تلك البلدان عن األسواق       وهي حالة تتفاقم     ،تقارها إىل منفذ بري إىل البحر     اف

هلذه  الشواغل املثارة إزاء استمرار تأثر النمو االقتصادي والرفاه االجتماعي           ، فضالً عن  العاملية
تمـع  التحديات املتعددة اليت يواجههـا اجمل     البلدان تأثراً كبرياً بالصدمات اخلارجية، وكذلك       

وينبغـي لألونكتـاد أن يعـزز       . الدويل، مبا يف ذلك األزمة االقتصادية العاملية وتغري املناخ        
 قدرهتا تعزيزوضعفها جوانب على التغلب يف مساعدته للبلدان النامية غري الساحلية ملساعدهتا     

  . مسار التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامةالتكيف والسري على على 
مسامهة األونكتاد يف جماالت التجارة وتيسري التجارة ولوجستيات التجـارة          وتشكل    -٨٣

واالستثمار ونقل التكنولوجيا عناصر أساسية يف معاجلة اخلصائص واملشاكل احملددة اليت تواجهها 
جيب أن تتناول الدورة الثالثة عشرة لألونكتاد احلالة اليت متر هبـا هـذه              ولذلك،  . هذه البلدان 

ومـشاكلها   يعزز عمله يف هذا اخلصوص آخذاً يف االعتبار احتياجات هذه البلدان             وأنالبلدان  
  . عن طريق حتليل السياسات والتعاون التقينكما ينبغي أن يقدم هلا املساعدة اخلاصة، 
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وينبغي لألونكتاد أيضاً أن يساعد بلدان العبور النامية يف التصدي للتحديات اخلاصة              -٨٤
  .تعلق باهلياكل األساسية والنقل ييف مااليت تواجهها 

وجيب أن يعزز األونكتاد تركيزه بشكل خاص على احتياجات أقل البلـدان منـواً                -٨٥
واليته ووفقاً التفاق أكرا وتوافـق  اليت تندرج يف نطاق االت اجملمجيع  يف  واحتياجات أفريقيا   

قتضاء، أعماله املتعلقة   آراء ساو باولو وخطة عمل بانكوك، وينبغي له أيضاً أن يعزز، عند اال            
  . الضعيفة هيكلياًواهلشة والصغرية األخرى اخلاصة لالقتصادات االحتياجات واملشاكل عاجلة مب

  صتتناول النقترحات م  -٢  
على األقل من أوجه عدم التناظر بني البلدان املتقدمـة والناميـة            أنواع  توجد ثالثة     -٨٦
 فمن الناحية التارخيية، أسهمت البلدان      :منشأ املشكلة   يف أوهلايتمثل   يتعلق بتغري املناخ،     ما يف

التـصدي  هو  وثانيها   ؛املتقدمة أكثر بكثري من البلدان النامية يف تركز غازات الدفيئة يف اجلو           
لتحول حنو اقتصاد أخـضر  ميكنها من اأفضل وضع االقتصادات الصناعية هي يف    ف :مشكلةلل

مية إىل موارد مالية كبرية لتحقيق هذا التحول كما         حتتاج البلدان النا  بينما  ،  منخفض الكربون 
أن آثار تغري املناخ تكون علـى       ثالثها فهو    أما   ؛حتتاج إىل احلصول على التكنولوجيا الالزمة     

ويف هذا اخلصوص، ينبغي لنا وحنن   . أشدها يف البلدان النامية بسبب موقعها اجلغرايف وضعفها       
  .املسؤوليات املشتركة وإن كانت متفاوتةنعاجل مسائل تغري املناخ التمسك مببدأ 

وجيب التصدي ملشكلة تغري املناخ بالنظر إىل أهنا تشكل خطراً يهـدد بإبطـاء أو                 -٨٧
يف كثري من البلدان النامية، وال سيما البلدان        حىت اآلن   املكاسب اإلمنائية اليت حتققت     تقويض  

ي املزدوج املتمثل يف التخفيف من      مواجهة التحد تشكل  و. األكثر معاناة الفقرية  واجملتمعات  
لبلدان النامية، اختباراً وحتدياً    يف ا آثار تغري املناخ والتكيف معه ودعم أولويات النمو والتنمية          

، فإن من الضروري وضع إطار جديد للنمو الـشامل والتنميـة            ولذلك. أمام اجملتمع الدويل  
السياسات اإلمنائية  ، أي أن    لتغري اهليكلي وجيب اختاذ تدابري حمددة ترمي إىل تعزيز ا       . املستدامة

تدابري خلفض انبعاثات الكربون فضالً     جيب أن تشمل    املنفذة يف إطار االستراتيجيات الوطنية      
  . عن بناء قدرات البلدان على املقاومة من أجل التكيف مع التأثري السليب لتغري املناخ

فقـد أصـبحت     املناخ، ولذلك    على تغري كان هلا تأثري    وهناك أنشطة بشرية كثرية       -٨٨
أجهـزة  عدة   عكفالذي من أجله ت   ، وهذا هو السبب     كبري املسألة ذات نطاق وطين ودويل    

وإن الكثري من هذه   . بدائلاللول أو   احل املشكلة من أجل إجياد      دراسةعلى  ألمم املتحدة   تابعة ل 
ظومة األمـم   املؤسسة داخل من  دور أو طبيعة    الوكاالت تفعل ذلك من منطلق علمي أو من         

 ومن هذه الزاوية، ينبغي لألونكتاد أن يواصل مناقشة هذه املسألة يف ضوء التـأثري               .املتحدة
كمـا ينبغـي    . االقتصادي والتجاري لتغري املناخ والتدابري املتخذة لدراسة اآلفاق اإلمنائيـة         

تنفيـذ  خـرى يف    األبلـدان   اللألونكتاد أن يبحث كيفية استفادة البلدان النامية من جتارب          
يف التجارة والتنمية، وأن يستكشف     وتأثريه  سياسات تساعد على مواجهة حتدي تغري املناخ        

  .  جديدة للتكيف مع هذه املشاكلسبالً
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وينبغي لألونكتاد أن يعمل، بالتنسيق مع أمانات االتفاقات املتعددة األطراف املتعلقة             -٨٩
ات امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، علـى       مع اتفاق وكذلك مبا يتوافق     ،بتغري املناخ بالبيئة و 

تغري املناخ عن ملشكلة التصدي ميكنها البلدان النامية حبيث    إىل  ونقل التكنولوجيا   تطوير  تعزيز  
  . والتكيف معهتغري املناخالتخفيف من آثار طريق 
 باالقتـصاد ُيسّمى  وينبغي لألونكتاد أن يؤدي دوراً يف املناقشات اجلارية حول ما             -٩٠

 ينبغـي   ،"االقتصاد األخـضر  "أنه ال يوجد تعريف متفق عليه ملفهوم        وبالنظر إىل   . األخضر
كون هلا آثـار  تلألونكتاد أن يعاجل هذه املسألة حبذر من أجل حتديد اجلوانب املمكنة اليت قد     

  .سلبية من منظور البلدان النامية
بيد . لتنمية يف البلدان النامية   ومثة حاجة متزايدة إىل تلبية الطلب على الطاقة لضمان ا           -٩١

أنه جيب القيام بذلك على حنو مستدام، مع مراعاة التقدم العلمي والتكنولوجي احملرز حـىت               
تزال هناك بلدان نامية     غري أنه ال  . وهنا تؤدي الطاقة املتجددة دوراً هاماً     . اآلن واحترام البيئة  

. ميكنها حتمـل كلفتـها   لبديلة أو الكثرية حمرومة من فرص الوصول إىل تكنولوجيا الطاقة ا      
وبالنسبة إىل هذه البلدان، يكتسي دور نقل التكنولوجيا بني البلدان املتقدمة والبلدان الناميـة         

  . أمهية حيوية ألنه يسهم يف حتقيق رفاه اجلميع ويف محاية البيئة يف الوقت نفسه
يائي وغريه من مـصادر     وينبغي لألونكتاد أن يدرس مسألة التجارة يف الوقود األح          -٩٢

الطاقة وأن يستكشف الفرص املتاحة لزيادة القدرات وإمكانية الوصول والتنويع، كما ينبغي            
له أن يشجع تبادل اخلربات ونقل التكنولوجيا وحفز االستثمار الوطين والدويل بصورة كفؤة             

املتعلق بـالوقود   وينبغي لألونكتاد، إضافة إىل عمله      . ومستدامة يف إنتاج الطاقة واستهالكها    
األحيائي، أن يبحث أيضاً عملية تسويق مصادر الطاقة البديلة وجعلها ميـسورة التكلفـة              

  .وإتاحة إمكانية الوصول إليها
وال تزال هناك بلدان نامية عديدة تفتقر إىل اهلياكل األساسية الـضرورية للنقـل،                -٩٣
ولكي تشارك البلدان الناميـة     . ليةسيما البلدان األكثر هشاشة وضعفاً من الناحية اهليك        وال

مشاركة نشطة يف التجارة الدولية، من الضروري اختاذ تدابري تيسري فعالـة وأن تتـاح هلـا     
. إمكانية الوصول إىل شبكات النقل واللوجستيات العاملية، مما خيفض تكـاليف املعـامالت            

لـضمان تنفيـذ التـدابري    ويلزم اختاذ املزيد من اإلجراءات على املستويني اإلقليمي والدويل        
  .تنفيذاً كامالً األساسية لتيسري التجارة

وينبغي لألونكتاد أن حيلّل العوامل احلالية اليت تؤثر يف أنظمة النقل والتجارة العامليـة                -٩٤
وكيفية ترابطها من أجل اقتراح سياسات ترمي إىل تعزيز القدرة التنافسية التجارية واملـساعدة              

ت، االقتصادية واملاليـة    وتشمل تلك العوامل طائفة واسعة من اجملاال      . يف خفض تكاليف النقل   
وتؤثر تلـك العوامـل تـأثرياً       . السياساتية وتلك املتصلة بالطاقة ومعايري التكنولوجيا     وة  يوالبيئ

ملحوظاً يف فعالية النقل والتجارة، ومها أمران يتسمان بأمهية بالغة بالنسبة للبلدان النامية لتوفري              
  .  التنافسية وتيسري التجارة واألمن واالستدامة البيئية واالجتماعية واستدامة الطاقةالقدرة
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ولذلك ينبغي للدورة الثالثة عشرة لألونكتاد أن تعزز دور األونكتاد يف جمايل النقل               -٩٥
واللوجستيات ملساعدة البلدان النامية على التصدي للتحديات اليت تواجهها منذ أمد بعيـد             

 واسـتخدام   أنظمة النقل واملواصالت،   ستواجهها يف املستقبل فيما يتعلق بتحسني        وتلك اليت 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اللوجستيات وأمن سالسل اإلمداد، ووضع سياسـات       
داعمة لنظم النقل املستدامة بيئياً واليت تراعي تأثري تغري املناخ، وحتليل مـا يترتـب علـى                 

وينبغي لألونكتاد أيضاً أن    .  هذه اجملاالت من آثار على البلدان النامية       السياسات االنفرادية يف  
يواصل مساعدة الدول على إنفاذ االتفاقيات واالتفاقات الدولية املتعددة األطراف املتعلقـة            
بتيسري النقل والتجارة على املستوى اإلقليمي فضالً عن توفري التدريب واملساعدة يف جمـال              

  . يف إطار منظمة التجارة العامليةاملفاوضات اجلارية
وقد أثرت العوملة والترابط يف تدفقات اهلجرة الدولية، وقد أبرز ذلك الصلة املهمـة               -٩٦

وينبغي أن تكون مسألة تأثري اهلجرة على التنمية موضوع مناقشة          . بني اهلجرة الدولية والتنمية   
 يف التحديات اليت تواجه بلدان    مستفيضة داخل األونكتاد على حنو متكامل وشامل، مع النظر        

  . املنشأ وبلدان املقصد على السواء والفرص املتاحة هلا
وتشكل املسؤولية املشتركة والتعاون الدويل عنصرين أساسيني لالستفادة من فرص            -٩٧

اهلجرة والتصدي لتحديات كتحديات األزمة االقتصادية واملالية األخرية اليت كان هلا تـأثري             
  .جرة والتحويالت املاليةخطري على اهل

وُتعّد املساعدة اإلمنائية الرمسية وغريها من مصادر تعبئة املوارد الدولية لدعم اجلهود              -٩٨
املبذولة يف البلدان النامية من أجل القضاء على الفقر وتعزيز احلق يف التنمية أمـراً أساسـياً                 

  .لضبط اهلجرة حبثاً عن فرص عمل أفضل وعن الرفاه
غي للدورة الثالثة عشرة لألونكتاد أن ُتقّيم الطريقة اليت ميكن هبا للـهجرة أن              وينب  - ٩٩

تدعم التنمية وحتقق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهـداف اإلمنائيـة               
وينبغي لألونكتاد، يف إطار أركان عمله الثالثة، . لأللفية، وأن تقّدم توصيات يف هذا الشأن

على حتقيق االتساق والتوصل إىل فهم أفضل للصلة بني اهلجرة والتجارة والتنمية        أن يشجع   
فضالً عن تأثري التحويالت املالية على التنمية، كـي ينبغـي لـه أن حيلـل الـسياسات                 

وينبغي لألونكتاد أن يعزز عمله املتعلق      . االستراتيجية اليت ميكن أن تعتمدها البلدان النامية      
يف التنمية، والفوائد احملتملة والفرص املتاحـة فيمـا خيـص التجـارة        بإسهام املهاجرين،   

واالستثمار والتنمية، والروابط بني البلدان األصلية للمهـاجرين وجاليـات املغتـربني يف             
اخلارج، وتعظيم فوائد التحويالت املالية بالنسبة للتنمية، واهلجـرة املؤقتـة والدائريـة،             

 جاليات املهاجرين يف اخلارج وبلداهنم األصلية، والفوائد        وشبكات املغتربني اليت تربط بني    
احملتملة النامجة عنها، واهلجرة اجلنسانية، وهجرة األدمغة، ومسامهة املهاجرين يف بلـداهنم            

  .األصلية لدى عودهتم إىل الوطن
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وينبغي لألونكتاد أن يهتم بوضع خطط ترمي إىل تيسري زيادة إمكانيـة حـصول                -١٠٠
ى اخلدمات املالية واستخدام هذه املوارد من أجل توليد القدرات اإلنتاجية، مثل            املهاجرين عل 

وضع إطار تنظيمي واضح ملنع املمارسات االحتكارية وما هلا مـن آثـار علـى تكـاليف           
ومع التسليم بأن حتويالت املهاجرين هذه هي رؤوس أموال خاصة، ينبغي           . املعامالت املالية 

ملتعلق بتعظيم فوائد هذه التحويالت بالنسبة للتنمية وتوجيههـا إىل          لألونكتاد أن يعزز عمله ا    
  .قطاعات االقتصاد املنتجة

وجيب أن يواصل األونكتاد عمله الذي يركز على الوصول إىل الـسوق واملـسائل              -١٠١
  .التنظيمية واألطر املؤسسية هبدف تيسري احلركة املؤقتة لألشخاص الطبيعيني بني البلدان

وقد أصبحت، يف ظل    .  األمن الغذائي العاملي مسألة معقدة ومتعددة األوجه       ومسألة  -١٠٢
البيئة االقتصادية احلالية، مسألة استراتيجية تتطلب حتليالً دقيقاً وسياسات شاملة وإجـراءات            

  .عاجلة من قبل الدول والقطاعني العام واخلاص للنهوض بالتنمية
تدامة عن طريق استخدام التكنولوجيا أو      وجيب إجياد وسائل جديدة وابتكارية ومس       -١٠٣

وسائل أخرى لزيادة القدرة اإلنتاجية وحتسني إمكانية احلصول على الغذاء واحلد من الفقـر              
وينبغي لألونكتاد أن يسهم يف اجلهود الدولية املبذولة لتحسني عمل          . وحتسني توزيع الدخل  

  .ستداماألسواق الزراعية لضمان وجود نظام غذائي عاملي مستقر وم
وتشكل زيادة قدرة اإلنتاج الزراعي أولوية ميكن بصددها للشراكات بني القطاعني             -١٠٤

ضمن خطط أخرى، تيسري نقل التكنولوجيات املناسبة إىل البلـدان الناميـة             العام واخلاص، 
لضمان اإلمدادات الغذائية لسكان العامل يف الوقت احلاضر ويف املستقبل عن طريـق زيـادة               

وجيب أن تفي أعمال األونكتاد يف هذا اجملال مبعايري االستدامة الضرورية           . اإلنتاجيةاإلنتاج و 
  .لضمان األمن الغذائي

وقد أصبحت الزراعة يف اآلونة األخرية حتظـى باهتمـام متزايـد يف الـسياسات              -١٠٥
وأخذت البلدان تسعى إىل وضع سياسات منو جديدة لصاحل الفقراء، وقد أبرزت            . احلكومية

وعلى سبيل املثال، يشكّل    . زمة الغذائية األخرية ضرورة وضع استراتيجيات لألمن الغذائي       األ
األمن الغذائي مسألة ذات أولوية تتطلب اختاذ تدابري لزيادة اإلنتاجية الزراعية وتيسر الغـذاء              

شك يف أن الستراتيجيات حتقيق النمو يف قطاع الزراعـة الـيت    وال. وإمكانية احلصول عليه 
  . متوائمة مع التغريات اهليكلية فوائد شىتتكون
يـزال النظـام     ومع تلكؤ املفاوضات التجارية املتعددة األطراف بشأن الزراعة، ال          -١٠٦

. التجاري املتعدد األطراف غري متوازن، مما ُيضر بشدة باإلمكانات اإلنتاجية للبلدان الناميـة            
جارة الدولية عادلة ومتوازنة مما حيّسن      وينبغي لألونكتاد أن يواصل عمله لضمان أن تكون الت        

  .الفرص املتاحة لزيادة االستثمار يف الزراعة وزيادة األمن الغذائي
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سـيما يف    تزال التحديات اليت تطرحها جتارة السلع األساسية بالغة األمهيـة، وال           وال  -١٠٧
تجـارة الـسلع    وينبغي االعتراف بإمكانات مسامهة ل    . ضوء األزمات العاملية العديدة األخرية    

حتقيق النمو االقتصادي املستدام واحلد من الفقر يف االقتصاد العاملي، لكن اقتصاد            يف  األساسية  
تزال تعتريه بعض العيوب اهلامة، وهذه تشمل تقلب األسعار يف هذا القطاع             السلع األساسية ال  

ودة اليت يعود هبـا     وتأثري ذلك على مستويات الدخل احلقيقي نتيجة للمضاربات، والفوائد احملد         
  .اإلنتاج والتجارة على التنمية يف بلدان نامية كثرية، واملشاكل املستمرة املتعلقة بالتنويع

وتشكل السلع األساسية املصدر الرئيسي للدخل يف معظم البلدان النامية، وتـؤدي              -١٠٨
 إن مل يكـن     ويشكل الكثري من الـسلع األساسـية،      . دوراً هاماً يف التنمية احمللية والوطنية     

معظمها، نسبة عالية من صادرات البلدان النامية وإيراداهتا، ولـذلك فإهنـا تـدعم النمـو             
وتعتمد بعض البلدان على السلع األساسية الـيت اتـسمت          . االقتصادي والتنمية االجتماعية  

  .بتقلب شديد يف اآلونة األخرية مما أثّر على املنتجني واملستوردين واملصدرين
ن تساعد الدورة الثالثة عشرة لألونكتاد يف ضمان اغتنام الفـرص املتاحـة             وجيب أ   -١٠٩

 وجيب أن يساعد األونكتاد     .جتارة السلع األساسية  والتصدي للتحديات أمام التجارة وتنمية      
يف وضع سياسات مناسبة على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل لالستفادة من الفـرص             

ويتعني علـى األونكتـاد     .  من االعتماد على السلع األساسية     املتاحة ويف الوقت نفسه احلد    
وينبغي لألونكتـاد أن    . القيام، يف إطار عمله، بتشجيع تنمية قطاع السلع األساسية وتعزيزه         

يشجع السياسات الوطنية اليت تعاجل القضايا املثارة يف هذا القطاع، وُيذكر منـها الـشروط               
لألونكتاد أن يواصل تعزيز عمله املتعلق بالبلدان اليت تعتمد         وينبغي  . اهليكلية املتعلقة باألسواق  

  .على السلع األساسية وذلك من أجل مساعدهتا يف تنويع اقتصاداهتا
وينبغي أن يواصل األونكتاد دعم وتعزيز التعاون بني املزارعني واملؤسسات البحثيـة        -١١٠

ت يف إطـار خمتلـف أشـكال    واإلدارات املسؤولة عن اهلياكل األساسية، وغريها من اجلها 
  .التعاون الدويل

وينبغي لألونكتاد أن يعزز أعماله البحثية والتحليلية املتعلقة مبسألة السلع األساسـية              -١١١
والتنمية، وأن يساعد على جذب املعونة الدولية إىل قطاع السلع األساسية، ودعـم متويـل               

اكل البلدان األشد فقراً واملـشاريع  مشاريع السلع األساسية اليت تساعد على إجياد حلول ملش       
الصغرية واملتوسطة احلجم ذات املوارد اإلنتاجية الضئيلة واملشاريع اليت تعىن بالتجهيز والتنويع            

وعلى األونكتاد أيضاً أن يعزز عملية اإلسهام يف قطـاع          . وتطوير املنتجات اليت تراعي البيئة    
صية بتنويع اإلنتاج على حنـو أنـسب        السلع األساسية عن طريق طلب إجراء دراسات للتو       

  .يقتصر على املنتجات التقليدية حبيث ال
وينبغي لألونكتاد أن يواصل حتليل نتائج انتشار التدابري غري التعريفيـة، واحلـواجز               -١١٢

التقنية أمام التجارة، والتدابري الصحية وتدابري الصحة النباتية، واملعايري اخلاصـة، والتـدابري             
قائمة على أسس غري جتارية واليت تؤثر تأثرياً شديداً على اقتصادات البلدان النامية             التمييزية ال 

 .وأقل البلدان منواً
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 تعزيز االستثمار والتجارة وتنظيم املشاريع والسياسات       -٤املوضوع الفرعي     -هاء   
اإلمنائية املتصلة هبا، دعماً للنمو االقتصادي املطرد من أجل حتقيـق التنميـة             

  مة والشاملةاملستدا

  حملة عامة  -١  
ينبغي أن يركّز تناول هذا املوضوع الفرعي على كيفية استخدام خمتلـف األدوات               -١١٣

سيما االستثمار والتجارة وتنظيم املشاريع  املتاحة يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية، وال
 واألمن للجميع، وبصفة    أمنت لتحقيق الرخاء  إرساء  والسياسات اإلمنائية ذات الصلة من أجل       

خاصة لتحسني محاية األفراد من الصدمات االقتصادية وإخفاقات السوق، مبا يف ذلك عـن              
اليت حمورهـا   حتقيق العوملة   ومن شأن ذلك أن يساعد يف       . طريق شبكات األمان االجتماعي   

  .التنمية حتقيقاً تاماً
 تتناول كيفية تطبيق خمتلـف       والصني إىل وثيقة ختامية    ٧٧  لولذلك تتطلع جمموعة ا     -١١٤

تطبيقاً أفضل لتسريع التنمية االجتماعية واالقتصادية، مـع مراعـاة          خيارات السياسة العامة    
احلـل  "احلاجة إىل اتباع هنج إزاء التنمية يقوم على جمموعة أدوات سياساتية بدالً من هنـج                

  ".الوحيد الذي يصلح جلميع احلاالت
ص، على سبيل املثال، كيفية تعزيز التجارة يف الـسلع          ولذلك، ينبغي أن يشمل الن      -١١٥

واخلدمات لتحسني العمالة بوسائل منها تقوية املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم وبنـاء             
القدرات اإلنتاجية؛ والكيفية اليت ميكن هبا لسياسات املنافسة أن تتيح املنافسة املتكافئـة وأن              

سيلة اليت ميكن هبا االستفادة الكاملة مـن التـأثري     ، والو تكافؤ الفرص الفعلي للجميع   تضمن  
اإلمنائي لتحويالت املهاجرين، وأمهية سياسات التنمية الصناعية، وتنشيط السياسات الزراعية، 

مـن  وتفعيل حيز اختيار السياسات لتمكني الدولة اإلمنائية متكيناً أفضل، وتعبئة املوارد املالية             
، وتعزيـز   ادة الكاملة من اإلمكانات اإلمنائيـة لالسـتثمار       االستفأجل التنمية، مبا يف ذلك      

بني القطاعني العام واخلاص، ومتكني املرأة، وتعمـيم        اإلنتاجية اليت تشجع الشراكة      القدرات
وهو قطاع يشمل، يف مجلـة مـا        (ومن املهم أيضاً تناول قطاع اخلدمات       . املنظور اجلنساين 

يف االقتـصاد   ) سبة، والسياحة، واالقتصاد اإلبـداعي    يشمله، جتارة التجزئة، والتأمني، واحملا    
  .وإسهام السياحة يف عملية التنمية

. وتشكل التنمية االجتماعية مسألة من املسائل اهلامة اليت ينبغي تناوهلا بشكل كامـل              -١١٦
. وميثل اجلانب اإلمنائي لالستثمار األجنيب املباشر وخلق فرص العمل عنصراً هاماً يف االستثمار            

وينبغي أن .  هذا السياق، ينبغي تعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية يف املشاريع االستثماريةويف
ُيسهم االستثمار األجنيب املباشر أيضاً يف تعزيز التنمية القائمة على املعرفة وزيادة قدرات البلدان              

  .ملكية الفكرية العامليةالنامية على تطوير التكنولوجيا، ومعاجلة الوضع احلايل غري املتوازن لل
، إضـافة إىل تـوفري شـبكات األمـان          التشديدولدى تعزيز النمو الشامل ينبغي        -١١٧

  .فرص العملاالجتماعي، على دور التعليم والعلم والتكنولوجيا وخلق 
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  مقترحات تتناول النص  -٢  
يات أمـام   إن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الواردة تتيح فرصاً كما تطرح حتد            -١١٨

ويف هذا السياق، ينبغي لالستثمار األجنيب املباشر أن ُيسهم يف خلـق            . البلدان النامية املتلقية  
فرص العمل ونقل التكنولوجيا والدراية العملية والوصول إىل األسواق، وأن يؤدي يف هنايـة              

  .املطاف إىل حتقيق األهداف الوطنية للتنمية املستدامة والتحول اهليكلي
لكي تشارك البلدان النامية مشاركة أكرب يف التجارة الدولية، فإهنا حتتاج إىل استثمار             و  -١١٩

أجنيب مباشر يتفق مع أهدافها واستراتيجياهتا اإلمنائية، وسيسهم يف نقل التكنولوجيـا وتـوفري              
وهلذه األسباب مجيعها، ينبغي    . التدريب لقوة عاملة ماهرة مؤهلة الستيعاب املهارات املكتسبة       

لألونكتاد أن يواصل عمله يف حتليل السياسات وتوفري األدوات السياساتية للبلدان الناميـة يف              
  .وضع استراتيجياهتا وسياساهتا الرامية إىل تعزيز االستثمار من أجل تنميتها املستدامة

 سيما أقل البلدان   وينبغي لألونكتاد أن يواصل تقدمي املساعدة إىل البلدان النامية، وال           -١٢٠
منواً، من أجل حتسني هياكلها األساسية، وتنويع هياكل اإلنتاج واخلدمات، وإدماج قيمـة             
مضافة يف إنتاجها احمللي، وإنشاء آليات من شأهنا أن تعزز تنظيم املشاريع على املستوى احمللي               
عن طريق برامج احلوافز وإقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص لتطـوير اهلياكـل               

وينبغي هلذه السياسات التمويلية أن تشمل إدماج املشاريع الـصغرية واملتوسـطة            . يةاألساس
احلجم يف الُنظُم الرمسية لالدخار والوساطة لتعزيز التنمية الشاملة اليت تتيح سـد الثغـرات               

ويف هذا اخلصوص، ُيعترب الدعم الـذي       . القائمة داخل هذه البلدان وفيما بينها على السواء       
كتاد يف تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية اليت هي حباجة إليها أساسياً مـن      يقدمه األون 

أجل مجع وجتهيز املعلومات اليت تتيح وضع االستراتيجية، وهبدف رسم سياسـات للتنميـة              
 ووصول املـشاريع    ،اإلنتاجيةوينبغي أيضاً لألونكتاد أن يركز على تعزيز القدرات         . الشاملة

 إىل األسواق، وتوفري التدريب ملنظمي املشاريع، بوسائل منها مثالً          توسطة احلجم الصغرية وامل 
  ).إمربيتيك(املشاركة يف برنامج تنظيم املشاريع 

وهناك جماالت تنويع أخرى لألنشطة االقتصادية يف البلدان الناميـة، مثـل التجـارة                -١٢١
 سـيما  اللة االقتصادية اجلديدة، و   اإللكترونية، ميكن أن تؤدي إىل تعزيز أنشطة العناصر الفاعِ        

املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم، وتوسيع سوق السلع واخلدمات اليت ُتستمد مـن التنـوع       
البيولوجي وُتنَتج يف إطار مبادئ التجارة البيولوجية، وتطوير القطاع الصناعي املُنِتج والتقليدي            

 يف املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم       للبلد، عن طريق برامج ومشاريع املساعدة واالستثمار      
وميكن لألونكتاد أن يقدم، بالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة         . ويف الشركات الصناعية الكبرية   

، بل لديه الوسائل الالزمة لذلك، دعماً كبرياً يف حتليل جوانب القوة            )اليونيدو(للتنمية الصناعية   
  .ة وإدماجها يف األسواق العامليةوالضعف يف القطاع الصناعي للبلدان النامي

وينبغي لألونكتاد أن يواصل ويوسع نطاق العمل اهلام الذي يـضطلع بـه لتقـدمي                 -١٢٢
يف جمال حتديد سياسات املنافسة وتنفيذها يف البلدان الناميـة، وإعطـاء األفـضلية               املساعدة
للمستهلكني، ومن ذلـك    املصمَّمة لتحقيق تنظيم األسواق بكفاءة وتوفري محاية فعالة          لألنشطة

  .مثالً املساعدة املقدَّمة يف إطار برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقة أمريكا الالتينية
        


