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  مؤمتر األمم املتحدة 
  نميةللتجارة والت

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التاسعة واخلمسون

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨-١٧جنيف، 
   من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

إسهام األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتـائج املـؤمترات         
ا األمم املتحدة يف    هتالقمة اليت عقد   اتالرئيسية ومؤمتر 

  امليدانني االقتصادي واالجتماعي

 الـيت   مؤمترات القمة الرئيسية و  نتائج املؤمترات    تنفيذالتقدم احملرز يف        
 ، ومسامهات األونكتادا األمم املتحدةهتعقد

   أمانة األونكتادمنمذكرة     

   تنفيذيموجز    
من واليـة الدوحـة،     ) ن(١٨ باء والفقرة    ٥٧/٢٧٠عمالً بقرار اجلمعية العامة       

الـيت  قمة  ال ومؤمترات    الرئيسية ؤمتراتاملنتائج  يسهم األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة       أن   ينبغي
ويف ،  جماالتا من   م االقتصادي واالجتماعي وما يتصل هب     اجملالنياألمم املتحدة يف    ا  هتعقد

          وتقـدم  . ها األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة  حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا في     
وإسـهام  ذات الـصلة    هذه الوثيقة استعراضاً موجزاً للتقدم احملرز يف اجملاالت املواضيعية          

  .األونكتاد فيها
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  مقدمة    
 باء، احلاجة إىل االنتفاع إىل أقصى حد        ٥٧/٢٧٠قرارها  أكدت اجلمعية العامة، يف       -١

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

دعت اجلمعية العامة جملس التجارة والتنمية إىل أن ُيسهم، يف حدود واليته، يف تنفيذ نتـائج                
 ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة واستعراض التقـدم احملـرز يف             املؤمترات الرئيسية 

  . ، يف إطار بنود جدول أعماله ذات الصلةهاتنفيذ
 عشرة الـيت    الثالثةيف دورته   ) األونكتاد(واتفق مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         -٢

  أن يضطلع األونكتـاد    ينبغي"أنه    على ،٢٠١٢أبريل  / يف نيسان  ،)قطر(الدوحة  عقدت يف   
 النتائج ذات الصلة املنبثقة عن املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية بـشأن            أن ينفذ  ... :يلي مبا

 ).)ن(١٨والية الدوحة، الفقرة " ( وأن يتابع تلك النتائج، حبسب االقتضاءالتنمية

 تنفيذ نتـائج    أمانة األونكتاد للتقدم احملرز يف    أجرته  وتتضمن هذه املذكرة استعراضاً       -٣
 األونكتـاد يف هـذا   وإسـهام قدها األمم املتحدة    عاملؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت ت     

  . الصدد

  التجارة الدولية  -أوالً  
مثة اعتراف صريح بأمهية دور التجارة الدولية يف تعزيز التنمية االقتصادية والتخفيف              -٤

وتشمل .  األمم املتحدة  عقدهتامترات القمة اليت    من حدة الفقر يف نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤ       
هذه النتائج إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية وما يرتبط به من أهداف إمنائية لأللفية، ونتائج               

متويل التنمية، ومؤمتر القمة العاملي للتنميـة       بشأن  مؤمتر القمة العاملي، وتوافق آراء مونتريي       
الوزاري الـصادر   الدوحة   أقل البلدان منواً، وإعالن      بشأن اسطنبولاملستدامة، وبرنامج عمل    

مؤمتر األمم املتحدة املتعلق باألزمـة  و واتفاق أكرا ،عن املؤمتر الوزاري ملنظمة التجارة العاملية    
كما أكدت والية الدوحـة الـيت اعتمـدها         . التنمية املالية واالقتصادية العاملية وتأثريها يف    

 أن اإلدماج الفعال للبلدان الناميـة،  ٢٠١٢أبريل  /ثة عشرة يف نيسان   األونكتاد يف دورته الثال   
، يف النظـام التجـاري       اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     وال سيما أقل البلدان منواً والبلدان     

  .حيظى باألولويةيظل املتعدد األطراف ينبغي أن 

  التقدم احملرز  -ألف  
 يف املائة يف    ٢٢,٨عة بعد األزمة العاملية، بنسبة      جتارة البضائع يف العامل بسر    انتعشت    -٥

 ، متجاوزة بـذلك مـستواها قبـل األزمـة         ٢٠١١ يف املائة يف عام      ١٩,٣ و ٢٠١٠عام  
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، ٢٠١١ تريليون دوالر يف عـام  ١٨,٢وبلغت الصادرات العاملية    . يف املائة تقريباً   ١٣ بنسبة
وصلت قيمة التجـارة العامليـة يف       و.  منها  يف املائة  ٤٣نسبة  ومتثل صادرات البلدان النامية     

 يف املائة عن مستوى ما قبل األزمة،        ٨زيادة نسبتها   ب تريليون دوالر، أي     ٤,٢ اخلدمات إىل 
البلدان النامية بلع نصيب ، ٢٠١١ويف عام . ٢٠١١ يف املائة يف عام ١٠,٦بعد زيادة نسبتها    

  . يف املائة من صادرات اخلدمات يف العامل٣٠نسبة 

  ة األونكتادمسامه  -باء  
 تـأثري   زيـادة بتحليالت للسياسات بشأن كيفية     واصل األونكتاد تزويد األعضاء       -٦

وناقش جملس التجارة والتنميـة يف      .  إىل أقصى حد ممكن    التنمية الشاملة يف  التجارة الدولية   
 تطور النظام التجاري الدويل مـن       ٢٠١١سبتمرب  /دورته الثامنة واخلمسني املعقودة يف أيلول     

إىل الدول األعضاء أثنـاء مناقـشات الـدورة          فنياًكما قدم األونكتاد دعماً     . ر إمنائي منظو
وسلط . السادسة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن قضايا التجارة الدولية والتنمية          

اختتام جولة الدوحـة    الضوء على احلاجة إىل     ) A/66/185 (٢٠١١تقرير اجلمعية العامة لعام     
 -قوي وتعزيز االتساق بني خمتلف طبقات وعناصر النظام التجاري الـدويل   عد إمنائي   بتبين بُ 
وناقشت الدورة الثالثـة للجنـة التجـارة        .  واإلقليمي والثنائي واألحادي   األطراف املتعدد

 األزمة املالية واالقتصادية العامليـة علـى تـدفقات          تأثري ٢٠١١يونيه  /والتنمية يف حزيران  
دول أفريقيا والبحـر الكـارييب      م األونكتاد يف االجتماع رفيع املستوى ل      كما أسه . التجارة

حتـضرياً  ) ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٢جنيف،   (من أجل التجارة   بشأن املعونة    واحمليط اهلادئ 
  . الذي جتريه منظمة التجارة العاملية بشأن املعونة من أجل التجارةستعراض العاملي الثالثالل
لبلدان النامية، مبا يف ذلك أقل البلدان منواً وأفريقيـا           إىل ا  فنياً اًقدم األونكتاد دعم  و  -٧

واالقتصادات الصغرية والضعيفة، والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف مشاركتها يف            
 يف األونكتاد   أسهمعلى وجه اخلصوص،    و. املفاوضات التجارية املتعددة األطراف واإلقليمية    

مفاوضات جـدول أعمـال     يف  ملختلف املسائل التقنية    أقل البلدان منواً    رته  الذي أج تحليل  ال
ا يف   ألولوياهت عملية وضع هذه البلدان    يسر، و الدوحة اجلارية يف إطار منظمة التجارة العاملية      

 للمؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجـارة       اًقل البلدان منواً حتضري   ألظم اجتماع   ُنو. املفاوضات
  .٢٠١١ديسمرب /كانون األولنوفمرب و/تشرين الثاين عقود يفاملالعاملية 

 إىل منظمة التجـارة     الساعية لالنضمام  مساعدة تقنية إىل عدد من البلدان        وقُدمت  -٨
البوسنة واهلرسك ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية         و أذربيجان و العاملية، مبا يف ذلك اجلزائر    
استشارية، وأُوفـدت بعثـات ميدانيـة       قُدمت خدمات   كما  . واجلمهورية العربية السورية  

ـ ي/متـوز  ٢٩-٢٧( يف الرأس األخـضر      واضطُلع بأنشطة لبناء القدرات    يف و) ٢٠١١ هولي
   ).٢٠١١مايو /أيار ٢٠-١٦(مجهورية الو الدميقراطية الشعبية 
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خدمات ، مبا يف ذلك     اريةستمرا استشارية على أساس أكثر      خدماتدمت أيضاً   وقُ  -٩
 أعضاء منظمة   الواردة من سئلة  األمن قبيل إعداد الردود على      مسائل   بشأنليمن،  لاستشارية  

ونظمـت دورات تدريبيـة مكثفـة       .  والوثائق األخرى املطلوبـة     اآلخرين التجارة العاملية 
 العاملة، مبـا يف ذلـك       ة التحضري ملناقشات الفرق   منها ،مجلة أمور بشأن  ،  مشاورات تقنية و

، وإثيوبيا مع تركيز خاص     )٢٠١١سبتمرب  /ولأيل ٢٨-٢٦(فغانستان  ألدورات ومشاورات   
مـساعدة إىل   األونكتاد  وقدم  ). ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول  ١٤(على التزامات اخلدمات    

سياسة ل اتاستعراضأجرى   التنمية، و  ة حمورها أنغوال وجامايكا يف إعداد إطار شامل لسياس      
قطـريتني حمورمهـا    ستني   درا مناألونكتاد  وانتهى  . اخلدمات يف جامايكا وليسوتو ورواندا    

، ملوزامبيق وزامبيا علـى التـوايل يف        االبتكاريةتعزيز الصناعات    بعنوانالسياسات ونشرمها   
  .٢٠١١ هيوني/حزيران

عقـد يف   الـذي    العملية التحضريية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة،         ويف أثناء   -١٠
لتعاون مع إدارة األمم املتحدة للشؤون      األونكتاد، با نظم  ،  ٢٠١٢ هيوني/حزيرانالربازيل يف   

 بـشأن وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، اجتماع فريق خرباء خمـصص           االقتصادية واالجتماعية 
         /تـشرين الثـاين    ١٠ إىل   ٨ مـن    ،التجارة والتنميـة املـستدامة    آثار  : االقتصاد األخضر 

يصبح هبا االقتصاد األخضر    وحبث االجتماع الطرق اليت ميكن أن       .  يف جنيف  ٢٠١١نوفمرب  
  .أداة لتوليد الدخل مواتية للتنمية عن طريق النمو الذي تقوده التجارة

فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهـداف         وأسهم األونكتاد يف      -١١
وتقرير  ،٢٠١١ عامل،   عن األهداف اإلمنائية لأللفية    األمم املتحدة تقرير   يفو،  اإلمنائية لأللفية 

تقرير فرقـة   و،  تنفيذ إعالن األلفية  األمني العام لألمم املتحدة املقدم إىل اجلمعية العامة بشأن          
وقُدمت . ٢٠١١،  األهداف اإلمنائية لأللفية  برصد الثغرات يف تنفيذ     عمل األمم املتحدة املعنية     

قتـصادية يف   احلالـة والتوقعـات اال    ) أ: ( يف املنشورات املشتركة التاليـة      حتليلية مسامهات
؛ )مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية وجلان األمم املتحدة اإلقليميـة          (٢٠١٢ العامل،

مع منظمة التجـارة العامليـة    ()٢٠١١التعريفات  حملات عن( Tariff Profiles 2011 )ب(و
  ). ومركز التجارة الدولية

تعدد السنوات بشأن اخلـدمات     الجتماع اخلرباء امل  والرابعة  ونظرت الدورتان الثالثة      -١٢
يف  ٢٠١٢فرباير  / وشباط ٢٠١١مارس  / يف آذار  عد التنظيمي واملؤسسي  الُب: والتنمية والتجارة 

هلا كون  ي حبيث   اهلياكل األساسية خطوات تعزيز اآلليات التنظيمية واملؤسسية لدعم خدمات        
 /نيـسان  ١٩يف   املنـشأ  منتدى اخلـدمات العـاملي،       ومجع. على التنمية أقوى  إجيايب  تأثري  
 قطـاع  قيادات و اتاحلكوم،  يف الدوحة الثالثة عشرة   األونكتاد  دورة  يف أثناء    ٢٠١٢ أبريل

صناعات اخلدمات واجملتمع املدين هبدف وضع      وائتالفات ورابطات    وهيئات الرقابة األعمال  
  .إمكانات قطاع اخلدماتلتسخري استراتيجيات جديدة 
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اسـتعراض النقـل     أشارالتجارة،  النقل وتيسري    أنبشعمل األونكتاد   وفيما يتعلق ب    -١٣
كمـا أعـد    . هامة يف التجارة العاملية املنقولة حبـراً      تطورات  حدوث  ىل  إ ٢٠١١،  البحري

يف الـواردة   تدابري تيسري التجـارة     ب املفاوضات املتعلقة غطي   ت  منشورات تقنية  األونكتاد عدة 
ىل ذلـك،   إ وباإلضافة. نفيذ هذه التدابري   وت االتفاقات التجارية املتعددة األطراف واإلقليمية    

التجارة وتيسري  النقل   قضاياجمموعة من   عن  ألونكتاد مقاالت   لالفصلية  النقل  نشرة  تضمنت  
  . ذات صلةمناسباتفضالً عن 

بـشأن  اآلراء وبناء القـدرات      لبناء التوافق يف     مناسبات عدة   األونكتاد أيضاً ونظم    -١٤
الـيت   تعـدد الـسنوات   امل الدورة الرابعة الجتماع اخلرباء       ذلك ومشل.  التجارة تيسريالنقل و 
 على التحديات وخيـارات الـسياسات       تركزو،  ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول يف  عقدت  

أثنـاء دورة   عقـدت   التجارة، فضالً عن مائدة مـستديرة       العامة فيما يتعلق بالنقل وتيسري      
   .لبضائع املستدامنقل اأمام  متهيد الطريق عنواهنا ة عشرةالثالثاألونكتاد 

 نطاق املنظومة   على ةيف اجلهود املبذول  ملسامهة  اىل ذلك، واصل األونكتاد     إ وباإلضافة  -١٥
فريق خـرباء   ناقش  و.  تغري املناخ  يفرضهالتحديات املتعددة اليت     ا يف مواجهة " لتوحيد األداء "

ـ   اأمـام   حتد  : تغري املناخ والتكيف معه   بتأثريات  خمصص معين                /أيلـول ة يف   ملـوانئ العاملي
الفريق جملـداً   كما أعد   . تغري املناخ مع تأثريات   يف املوانئ   ي أفضل السبل لتك   ٢٠١١سبتمرب  
   .النقل البحري وحتدي املناخ بشأن األونكتاد حرره
 ٣٦١ اً إىل املوانئ تدريب يف جمال   تدريب  للبرنامج األونكتاد   قدم  وعالوة على ذلك،      -١٦

، كـان   ٢٠١٢ هيوني/وحىت حزيران . ٢٠١١ يف عام    بلداً ١٩ من   درباً م ٧٥ و اً حملي اًمشارك
  .  الربنامجيف إطار مدرباً ٥٦ و مشاركا٢٩٠ًقد مت تدريب 

  السلع األساسية  -ثانياً  
احلاجـة إىل   " على   ٢٠٠٥شدد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املعقود يف عام            -١٧

 للسلع األساسية ودعم جهود البلدان اليت تعتمد على         بةواملتذبذمعاجلة تأثري األسعار الضعيفة     
" السلع األساسية إلعادة هيكلة وتنويع وتقوية القدرة التنافسية لقطاعات السلع األساسية هبا           

ويف الوقت نفسه، يرد يف توافق آراء مـونتريي      ). ٦٠/١ من قرار اجلمعية العامة      ٣٣الفقرة  (
ألطراف أيضاً لتخفيف حدة النتائج املترتبة علـى هبـوط          حاجة إىل املعونة املتعددة ا    "أن مثة   

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

ساسية يف حتقيق النمو االقتـصادي املطـرد والتنميـة          للمسامهة اليت يقدمها قطاع السلع األ     
  .املستدامة
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إجراءات السياسة العامة الرامية إىل التخفيف من تأثري التقلب         ودعا اتفاق أكرا إىل       -١٨
لسلع األساسية الزراعية، على البلدان     بالنسبة ل وخباصة  ،  الشديد لألسعار ومستويات الدخل   
الدوحة والية   توأكد). ٧٨الفقرة   (لى املزارعني الفقراء  املعتمدة على السلع األساسية، وع    

غذاء والطاقة، مبا يف ذلك الطاقـة املتجـددة،        ما يكفي من ال   احلاجة إىل تأمني احلصول على      
وخـدمات  مصنوعات  األولية إىل إنتاج  األساسيةالسلعمن إنتاج  بالتحول  تنويع  ال فضالً عن 

سالسل  يف   اًالبلدان النامية تدرجيي  إدماج  يث ميكن   لمهارات والتكنولوجيا حب  أكثر استخداماً ل  
  وعالوة على ذلك، سلّمت اجلمعيـة العامـة يف        ). ٦١ و ١٧ و ٤ اتالفقر( العاملية   اإلمداد
 بأن األزمة االقتصادية العاملية أثّرت سلباً يف اقتصاد السلع األساسية وأكدت   ٦٤/١٩٢القرار  

  . أسعار السلع األساسيةأيضاً احلاجة إىل التصدي للتقلب املفرط يف
تـشجيع  إىل   ٢٠٠٩دعا مؤمتر القمة العاملي حـول األمـن الغـذائي يف عـام              و  -١٩

؛ واحلد من   مستدامعلى حنو   زيادة اإلنتاج الزراعي واإلنتاجية      من أجل     اجلديدة اتاالستثمار
  .األغذيةاحلصول على متتع اجلميع بفرص  والعمل على حتقيق األمن الغذائي و؛الفقر

 التقدم احملرز   -فأل  

لبلـدان  أمام ا حتديات خطرية   فرض  زادت حدة تقلبات أسعار السلع األساسية، ما          -٢٠
زت اجلهود الرامية إىل معاجلة هذه التقلبـات يف         وتركَّ. النامية املعتمدة على السلع األساسية    

، ارهتـا  وحتسني إد  األغذية أسعار   اتتقلبالوقاية من   حتسني  ) أ( على   جمموعة العشرين سياق  
؛ وحتديد بارامترات لآلليات الدولية من      العمليات اآلنية أسواق  بطرق منها زيادة الشفافية يف      

وارداهتا من األغذيـة؛   قيمة يفتغطية الزيادة   أجل مساعدة البلدان النامية منخفضة الدخل يف        
؛ ودعـم    البعيـد  مد ومرونته يف األ   اإلنتاج الزراعي واستدامة  قطاع الزراعة   وتعزيز إنتاجية   

، )مثالً التأمني ضد خماطر الطقس(استخدام خيارات فعالة وقائمة على السوق إلدارة املخاطر         
حتسني فهم تطور تقلبـات أسـعار الـسلع     ) ب( مع شبكات األمان االجتماعي؛ و     تتكامل

األساسية والعناصر احملركة هلا، وآثارها على النمو وتوزيـع الـدخل واسـتقرار األسـعار             
ملايل، والسياسات االقتصادية مبا فيها السياسات النقدية، وتنظيم أسواق املشتقات واالستقرار ا

ويف حني أن أعمال جمموعة العشرين قد أسفرت عـن مقترحـات            . املالية للسلع األساسية  
، فإن هناك حاجـة إىل      العمليات اآلنية املتعلقة بالسلع األساسية    ملموسة فيما يتعلق بأسواق     

 أسواق املشتقات املالية للسلع األساسـية،       أداءة منسقة أخرى لتحسني     اختاذ إجراءات دولي  
  .حتسني التنظيمعلى سبيل املثال ال احلصر بطرق منها 
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  مسامهة األونكتاد  -باء  
كوميـة  احلجتماعـات   ال من األنشطة، ومشل ذلك ا     ة عريض جمموعةنفذ األونكتاد     -٢١
تقين، بغيـة التغلـب علـى       التعاون  لادولية ومتعددة أصحاب املصلحة، فضالً عن أنشطة        ال

  .التحديات التجارية واإلمنائية الرئيسية يف قطاع السلع األساسية
لـسلع األساسـية    بشأن ا قدمت الدورة الرابعة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات        و  -٢٢

 مواجهـة  كيفيـة    بشأنأساسية  مسامهات  األساسية  لسلع  لوالتنمية واملنتدى العاملي الثالث     
دراسـة   )أ: (وأوصيا مبا يلي   يف أسواق السلع األساسية،      اتارتفاع األسعار والتقلب  ار  استمر

 ؛االت الطوارئ يف املناطق املستوردة الصافية لألغذيـة       حللحبوب  لاحتياطيات  إنشاء  جدوى  
لوقود احليـوي، وذلـك     االية  ولتحسني حتديد   الشروع يف عملية متعددة األطراف       )ب(و

وضع إطـار تنظيمـي متـوازن    ) ج( وئي؛من الغذاواأللويات الطاقة لتحقيق التوازن بني أو  
  . األساسيةلسلعلألسواق العقود اآلجلة 

 املنتدى احلكومي الدويل املعين بالتعدين واملعادن والفلزات والتنمية املـستدامة         وأعد    -٢٣
جتميع د إىل    باالستنا مسامهة التعدين يف التنمية املستدامة    إطاراً للسياسات لتعزيز     ٢٠١١لعام  

املعقـود يف    الثالث عشر صادرة يف مؤمتره     وتابع األونكتاد أيضاً توصية      .ألفضل املمارسات 
سـبل  حتـسني  أفريقيا، عن طريـق  يف والتمويل الغاز واملناجم والتجارة   بشأن النفط و  مايل  

  .دنالمعلقيمة السلسلة بشأن الوصول إىل بيانات 
 رئيـسية   ثالثة أهداف لتحقيق  بشأن القطن   ألفريقية  ونظم األونكتاد مؤمتراً للبلدان ا      -٢٤
عـن  هذا املؤمتر   وأسفر  . فضالً عن حتسني التسويق   مضافة  قيمة  وحتقيق  زيادة اإلنتاجية   : هي

نظر فيها حالياً الشراكة اجلديدة لتنمية أفريقيا العتمادها        تخارطة طريق لقطاع القطن     وضع  
لرباجمه االسـتثمارية الزراعيـة     يف اعتمادها   ريقيا  برنامج التنمية الشاملة للزراعة يف أف     ينظر  و

  .اإلقليمية

  االستثمار وتنمية املشاريع  -ثالثاً  
 الذي تؤديه تدفقات رؤوس األموال الدولية       احليوييؤكد توافق آراء مونتريي الدور        -٢٥

 تـشري و. ، يف اجلهود اإلمنائية الوطنية والدوليـة      املباشر سيما االستثمار األجنيب   اخلاصة، وال 
يف حتقيـق التنميـة     املباشر  دور االستثمار األجنيب    إىل  خطة تنفيذ نتائج مؤمتر جوهانسربغ      

على تشجيع  "عزم قادة العامل    من جديد    الوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي       وتؤكد. املستدامة
مية والبلدان اليت   ، يف البلدان النا   املباشر زيادة االستثمار املباشر، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب       

متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، لدعم أنشطتها اإلمنائية وتعزيز الفوائد اليت ميكن أن جتنيها مـن               
 بالتزامـات يف جمـاالت      نفـسه  يف الوقـت     تتعهد، كما   )٢٥الفقرة  " ( االستثمارات هذه
دارة السديدة  واإل)) ه(٢٣الفقرة  (تصلة بذلك مثل تنمية القطاع اخلاص       امل  العامة سياساتال
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، ومسؤولية الـشركات    ))أ(٢٤الفقرة  (الصغرية واملتوسطة احلجم    املشاريع  بتنمية  لنهوض  ل
، شدد إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية على        ٢٠٠٨ويف عام    )).ج(٢٤ الفقرة(ومساءلتها  

"  والدوليةعنصراً حيوياً مكّمالً للجهود اإلمنائية الوطنية"بصفته املباشر دور االستثمار األجنيب  
مؤمتر األمم املتحدة الرابع ويف اآلونة األخرية، أكد إعالن اسطنبول الصادر عن ). ٢٣الفقرة (

حركية القطاع اخلاص، وال سيما املؤسسات      " أن   ٢٠١١مايو  /املعين بأقل البلدان منواً يف أيار     
، وإجيـاد  الصغرية واملتوسطة احلجم، وحسن سري أعماله واضطالعه باملسؤولية االجتماعيـة      

 حامسة لتشجيع األعمال احلرة واالستثمار واملنافسة واالبتكار        إطار قانوين مناسب، تعد أموراً    
  )). ب(٨الفقرة  ..." (وتنويع االقتصاد

  التقدم احملرز  -ألف  
قبل ما   متوسط   ٢٠١١يف عام   املباشر  الستثمار األجنيب   ل  العاملية تدفقاتالجتاوزت    -٢٦

غـري أن  . ريليون دوالر على الرغم من اضطراب االقتصاد العاملي ت ١,٥األزمة، حيث بلغت    
وزادت تدفقات االستثمار   . الربعمبقدار   ٢٠٠٧هذه التدفقات ظلت أدىن من ذروهتا يف عام         

اليت متر و االقتصادات املتقدمة والنامية -قتصادية الكربى   االكل التجمعات   املباشر يف   األجنيب  
رب من نصف االسـتثمار األجـنيب       ت االقتصادات النامية يق   باستمر نصي و. مبرحلة انتقالية 

زيـادات  ب ةمستوى قياسي جديد، مدفوع   إىل  الوافدة  لتدفقات  حيث وصلت ا  العاملي  املباشر  
 حالـة   تـشهد ظلت   أشد البلدان فقراً  غري أن   . آسيا وأمريكا الالتينية النامية   بلدان   يف   كبرية

التدفقات إىل أقـل    وتراجعت   الثالث على التوايل،     للعاماملباشر  االستثمار األجنيب    يفركود  
  . يف املائة١٠البلدان منواً بأكثر من 

إىل حد كبري إىل عمليات االسـتحواذ عـرب         املباشر   منو االستثمار األجنيب     ويعزى  -٢٧
 يف فروع الشركات    احملتفظ هبا ) األرباح احملتجزة ( االحتياطيات النقدية    حجماحلدود وزيادة   

العـاملي  املباشر  تدفقات االستثمار األجنيب    أن يكون تعايف     ٢٠١٢ عام   يفيتوقع  و. األجنبية
حيث ذا االجتاه،   الرئيسية هب املؤشرات  وتوحي  .  تريليون دوالر  ١,٦ستقر عند   يوأن   هامشياً

ديدة يف األشـهر  اجلاالت اجملقيمة عمليات االندماج واالستحواذ واالستثمارات يف       تراجعت  
 تـدفقات   زيـادة املتوسط، من املتوقـع     يف األمد   غري أنه   . ٢٠١٢ام  اخلمسة األوىل من ع   

 ١,٩ تريليون دوالر و   ١,٨ لتصل إىل ،  مطردةبوترية معتدلة ولكن    املباشر  االستثمار األجنيب   
 القتصاد الكلـي  تعرض ا سيمنع  ما  ، على التوايل،    ٢٠١٤ و ٢٠١٣ ي، يف عام  تريليون دوالر 

  .صدماتلل
وبذلك بلغ العدد اإلمجـايل     تفاق استثمار دويل جديد،      ا ٤٧ أبرم،  ٢٠١١يف عام   و  -٢٨
ويف األشهر اخلمـسة األوىل     . يف هناية السنة  اتفاقاً   ٣ ١٦٤ االستثمار الدولية ميع اتفاقات   جل

وساعدت قواعد االستثمار الدويل على     . استثمار دويل آخر    اتفاق ١٢ ، أبرم ٢٠١٢من عام   
 األزمة االقتـصادية    يف أعقاب  وإفقار اجلار    احلمايةسياسات  حنو  من جديد   تفادي االنزالق   
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أن بعض قواعد وسياسـات     ، وجد بصورة متزايدة     يف املاضي القريب  غري أنه    .واملالية العاملية 
 منها ارتفـاع    ، أمور مجلةيتضح من   حسبما  االستثمار الدويل تقيد السياسات العامة احمللية،       

 يفعـدة بلـدان     شـرعت   ذا السياق،   ويف ه . ةعدد قضايا التحكيم بني املستثمرين والدول     
 بـني   املنازعـات نظـم تـسوية     يف  واليت أبرمتها   النظر يف اتفاقات االستثمار الدولية       إعادة

   .املستثمرين والدولة

   األونكتادمسامهة  -باء  
هي اهليئة احلكومية الدولية الوحيدة     باألونكتاد  تنمية  الاملشاريع و والستثمار  اإن جلنة    -٢٩

وأكد االجتماع الثالث   . ما يتصل هبا من قضايا    االستثمار و تعاجل قضايا   دة اليت   يف األمم املتح  
 األساسية أمر حيـوي     البنية التحتية أن االستثمار يف مرافق     ) ٢٠١١مايو  / أيار ٦-٢(للجنة  

االسـتثمار  لـوحظ أن    و. ذات الصلة  أفضل املمارسات    تناول بالبحث للتنمية االقتصادية و  
 بشكل  بشراكات بني القطاعني العام واخلاص، ميكن أن يسهم        مقترناً   رمبا، و  املباشر األجنيب

  .عوق التنمية يف العديد من البلدانت يتالالضائقة  حاسم يف اخلروج من هذه
، املعقـود   )٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٣-٢٠(ستثمار العاملي الثالث    االحضر منتدى   و  -٣٠

أصحاب املصلحة  من  مشارك   ١ ٤٠٠  أكثر من  ،ألونكتادل ة عشر ةالثالثالدورة  بالتزامن مع   
ن و السياسات، واملـدير   و وصانع ، العامل زعماء مبن فيهم ستثمار،  يف جمال اال  رفيعي املستوى   

 يةوأتاح االجتماع فرصة ملناقشة استراتيجيات وشـراكات اسـتثمار        . ن للشركات والتنفيذي
  .جديدة، مع التركيز على التنمية املستدامة والنمو الشامل

. على التنميـة  املباشر  االستثمار األجنيب   تأثري  تحليل  ب املتعلقاألونكتاد عمله   واصل  و  -٣١
اً إطـار يعرض  السياسات االستثمارية، و   مسر على   ذا العام هل تقرير االستثمار العاملي  ويركز  
إطار سياسات االستثمار مـن     يقدم  و. سياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة     ل شامالً

 سياسات االسـتثمار    لرسممبادئ أساسية ومبادئ توجيهية وخيارات      ستدامة  أجل التنمية امل  
 أيضاً أداة جديدة  اإلطاركونوسي.  على الصعيدين الوطين والدويل   اليت تدعم التنمية املستدامة   

ويتناول بالبحـث   تقرير  كما يعرض ال  . اآلراءيف  توافق  الللتعاون التقين وبناء القدرات وبناء      
ويتتبع االجتاهات العامليـة يف االسـتثمار       املباشر  تعلقة باالستثمار األجنيب    أحدث البيانات امل  

 األونكتاد  أطلقوباإلضافة إىل ذلك،    . لشركات عرب الوطنية  لواإلنتاج الدويل   املباشر  األجنيب  
تقييماً دورياً يوفر ي ذ، الGlobal Investment Trends Monitorالتقرير الفصلي املعنون مؤخراً 

، Investment Policy Monitorيف العامل، واملباشر الجتاهات وآفاق االستثمار األجنيب يف حينه 
  .سياسات االستثمار على الصعيدين الوطين والدويليعرض الذي 
الوافدة لـرأس املـال     تدفقات  التوافق آراء مونتريي على أن جذب وتعزيز        ويشدد    -٣٢
. وإمكانية التنبـؤ   يتسم بالشفافية واالستقرار     اًي استثمار اً البلدان مناخ  يقتضي أن هتيئ  ،  جاملنِت

ـ ربرنامج عمل األونكتاد اجلديد بشأن أفضل املمارسـات يف          يتسم  ويف هذا السياق،      مس



TD/B/59/6 

GE.12-51334 10 

 دراسة حالـة    ٢٠على   املواضيع املختارة ملا يزيد      تشملو. أمهية خاصة ب سياسات االستثمار 
األجـنيب  االسـتثمار   استخدام  "و،  "حتيةالبنية الت يف  املباشر  االستثمار األجنيب   "قيد اإلعداد   

كيفية جذب االسـتثمار األجـنيب      "، و "نزاع السالم يف البلدان اخلارجة من       إلحاللاملباشر  
  ".إىل أكثر املناطق حرماناًاملباشر 
يقـوم هبـا   اليت واألنشطة املتعلقة مبتابعتها    استعراضات سياسات االستثمار    وهتدف    -٣٣

املباشـر يف البلـدان     األجنيب  در ممكن من الفوائد من االستثمار       حتقيق أقصى ق  إىل  األونكتاد  
هـذه  يف  ، وذلك بتحسني اجلوانب التنظيمية واملؤسسية والتشغيلية ألطر االسـتثمار           املتلقية
 استعراضاً، يتعلّق نصفها تقريباً بأقل البلدان منـواً،         ٣٢ األونكتاد حىت اآلن     وأكمل .البلدان

  . يف أربعة بلدان أخرىوجيري العمل على استعراضات
 األونكتاد سلسلة من أنشطة املساعدة التقنية يف جمـال تـشجيع االسـتثمار              ونفذ  -٣٤

املعنـيني  من  سياسات  موظفاً وراسم    ٥٥٠ ما يزيد على  شارك  ،  ٢٠١١ويف عام   . هوتيسري
 بلـدان   أقل البلدان منواً وثالثة   من  مبا يف ذلك ثالثة      ( بلداً وإقليماً  ٥٢االستثمار من   بتشجيع  

 االستثمار،  لتشجيعنظمت  بات  سمنايف  ) نامية غري ساحلية وعشر دول جزرية صغرية نامية       
 اً مؤمتر ٢٠١٢ لعامالعاملي   الستثمارانظم منتدى   و. وتبادل أفضل املمارسات وتلقي التدريب    

يف  ملناقشة تـشجيع االسـتثمار       ة االستثمار، ومائدة مستديرة وزاري     لتشجيع رفيع املستوى 
الـذي  تشجيع االستثمار   يف  متيز   جوائزومنح  صناديق السيادية،   الة املستدامة من خالل     التنمي

 التدريب ملـوظفي وكـاالت       توفري املهارات فضالً عن  تنمية  فرص العمل و  توفري  يرمي إىل   
علـى  لتشجيع االسـتثمار    بات اليت نظمت مؤخراً     سعدد من املنا   وركز. تشجيع االستثمار 

 على اخلربات املكتسبة يف تدريب الدبلوماسيني       ومجعت. الكربون االستثمار منخفض    تشجيع
  .الستثماراستشارات اسلسلة يف إطار شر تشجيع االستثمار يف كتيب ُن

 االستثمار من أجـل     حلفزواصل األونكتاد عمله بشأن اتفاقات االستثمار الدولية        و  -٣٥
 سلسلةشورات، مبا يف ذلك      من عدة البحوث وحتليل السياسات يف      ودعمت. التنمية املستدامة 
Issues in IIAs وIIA issues notes )IIAs Monitor ًو) سـابقا Investment Policy Monitor ،

يف امليدان االقتصادي   ألونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية     املشتركة ل تقارير  العن طريق   وكذلك  
األونكتاد نظم  لدويل،  على الصعيد احلكومي ا   و. جمموعة العشرين بشأن تدابري االستثمار يف     

العـاملي  االستثمار  منتدى ة أثناء انعقاديلالدواتفاقات االستثمار   بشأن  السنوي الثالث   مؤمتره  
إلطـار   وضع الـصيغة النهائيـة       يفهذا املؤمتر    مداوالتأسهمت  و،  ٢٠١٢يف عام   ثالث  ال

 دورات تدريبية   وواصل األونكتاد أيضاً تقدمي   . سياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة     
فاوضـات  امل  بشأن ، مثل العمل االستشاري    خمصصة مساعدة تقنية فضالً عن   إقليمية ووطنية   

من عمل  أقاليم  / بلدان ١٠٣، استفاد   ٢٠١١ويف عام   .  حمددة املتعلقة باتفاقات استثمار دولية   
). البلدان منواً أقل  من   ٢١ (اًناميبلداً   ٧٢، منها    املتعلق باتفاقات االستثمار الدولية    األونكتاد
تـضم   بشكل دائم مـع شـبكة مـن اخلـرباء     اتفاقات االستثمار الدولية  برنامج  ويتفاعل  
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إطار سياسات االستثمار من أجل     بعد إطالق    و . خبري من مجيع أحناء العامل     ١ ٥٠٠ من أكثر
 هـذه   تـستند إىل  لمساعدة التقنية   جديدة ل برامج  يف  األونكتاد اآلن   بدأ  ي،  التنمية املستدامة 

  .األداة
جهود خاصة يف جماالت ذات أولوية مثل       على بذل   توافق آراء مونتريي أيضاً     وحيث    -٣٦

الدورة الثامنـة والعـشرين     نتج عن   ويف هذا السياق،    . حوكمة الشركات واملعايري احملاسبية   
ـ     ل  يتفريق اخلرباء احلكومي الدويل العامل املعين باملعايري الدوليـة للمحاسـبة واإلبـالغ، ال

أداة قياس   احملاسبة، مبا يف ذلك      تطويرتوجيه سياسة   ل أداة بلداً،   ٧٤ من    خبرياً ٢٣٠ احضره
لطلب املتزايد على   االستجابة ل ، واصلت األمانة    ٢٠١١طوال عام   و.  احملاسبة تطويرؤشرات  مل

  . واإلبالغمساعدة األونكتاد يف جمال احملاسبة
ـ ر(ألمم املتحدة   لمؤمتر قمة األرض    انعقاد  قبل  و  -٣٧ ، نظـم األونكتـاد يف      )٢٠+وي

وهتـدف هـذه    .  املـستدامة  األسواق املالية  االجتماع الثالث ملبادرة     ٢٠١٢يونيه  /حزيران
 من أفضل أفكار االستدامة يف العامل، إىل        ة واحد ا اليت اختارهتا جملة فوربس باعتباره     ،بادرةامل

 والـشركات لتعزيـز     يةاهليئات الرقاب مع املستثمرين و  سبل لعمل األسواق املالية     استكشاف  
. لشركاتاحوكمة  قضايا  القضايا البيئية واالجتماعية و   الشركات فيما يتعلق ب   شفافية وأداء   

تضم  ،)ناسداك  بورصة هامن(أسواق مالية    مخساتفقت  ،  ٢٠١٢ يونيه/ اجتماع حزيران  ويف
امة  التنمية املـستد   تشجيع شركة مدرجة يف األسواق النامية والناشئة على         ٤ ٦٠٠أكثر من   
  .يف أسواقها

تقتـضي  لتنمية،  من أجل ا   املوارد املالية احمللية     أن تعبئة الحظ توافق آراء مونتريي     يو  -٣٨
 يـدعم  األمانة إطاراً أعدت  ويف هذا السياق،    . بشكل جيد نشط ويعمل    قطاع أعمال    حفز

اخلدمات االستشارية ذات الصلة    تقدمي  ، وبدأت   على تنظيم املشاريع   تشجعتصميم سياسات   
تطـوير  جمـال   مانة مساعدهتا التقنيـة يف       األ عززتكما  .  الوطين واإلقليمي  الصعيدينعلى  

يـدعم  و.  بلدا٣٢ً، املوجود حالياً يف   املشاريع احمللية، مبا يف ذلك من خالل برنامج إمربيتيك        
  . اآلخريناألعمال ومقدمي اخلدماتقطاع تنمية شبكات أيضاً األونكتاد 

   والتعاون املايل الدويل ألغراض التنميةالديون اخلارجية  -رابعاً  
 وخطـة   ٢٠٠٢ وتوافق آراء مونتريي لعام      ٢٠٠٠األلفية لعام   أكد كل من إعالن       -٣٩

 أمهية حل مشاكل الديون     ٢٠٠٥جوهانسربغ والوثيقة اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي لعام        تنفيذ  
 ٢٠٠٨ وأكد اتفاق أكرا لعـام       .يف البلدان النامية يف الوقت املناسب وبطريقة شاملة ودائمة        

الصادر عن الدورة الثانية عشرة لألونكتاد أيضاً أمهية استمرارية القدرة على حتمل الـديون              
األهـداف  لتحقيق  إدارة فعالة   لديون  اعنصراً أساسياً يقوم عليه النمو، وأمهية إدارة        بوصفها  

  .  يف البلدان الناميةاإلمنائية الوطنية
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زيادة كـبرية يف املـساعدة   حتقيق باحلاجة إىل ) ٢٠٠٢(ء مونتريي   آراتوافق  وسلّم    -٤٠
اإلمنائية الرمسية وختصيصها وتسليمها على حنو فعال وإجياد مصادر متويل مبتكرة من أجـل              

 بشأن متويـل    ٢٠٠٨ لعام   وأكد إعالن الدوحة  . حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً     
لذي تؤديه املساعدة اإلمنائية الرمسية يف حتقيق األهـداف         التنمية من جديد الدور األساسي ا     

اجلهات املاحنة  دعا إىل وفاء    ، و سيما األهداف اإلمنائية لأللفية    اإلمنائية املتفق عليها دولياً، وال    
 املالية واالقتصادية العاملية    ةبأن األزم  وسلّم إعالن الدوحة  . بالتزامات املساعدة اإلمنائية الرمسية   

ـ  ديون جمال ال   البلدان النامية يف   تها مؤخراً قوض املكاسب اليت حقق   ميكن أن ت   أن األمـر   ، وب
بوسـائل   ،ل مشاكل الدين احلالية اليت تعانيها البلدان النامية       حل جريئةيستلزم تنفيذ مبادرات    

  .قل البلدان منواًأ، وخباصة فيما يتعلق بأفريقيا والديون منها إلغاء
ؤمتر األمم املتحدة املعين باألزمة املالية واالقتصادية العامليـة         الوثيقة اخلتامية مل  ودعت    -٤١

قـدرة البلـدان    استمرارية  ضمان  إىل العمل على     ٢٠٠٩التنمية املعقود يف عام      وتأثريها يف 
إمداد البلدان النامية باملوارد اإلمنائية الكافية دون       و يف اآلجال الطويلة     الدينالنامية على حتمل    

اآلثار السلبية لألزمة   لتخفيف  وجوب اختاذ تدابري مناسبة     ت الوثيقة   كدوأ. مربر هلا   ال شروط
ويف هذا السياق، ميكن للبلـدان أن       .  النامية وتفادي أزمة ديون جديدة     البلدان مديونية   على
لتفاوض من أجل التوصل إىل اتفاقات بني املدينني والدائنني تـسمح           ل، كمالذ أخري،    تسعى

حبـث ضـرورة    وأيد املؤمتر اجلهود الراميـة إىل       . عن تسديد الديون   للمدين بالتوقف مؤقتاً  
 استناداً يةدللتعاون الدويل يف جمال إعادة هيكلة الديون السيا      أكثر تنظيماً وضع إطار   وجدوى  

  . القائمةإىل األطر واملبادئ
الـصادر يف             ،أقل البلدان منـواً   لصاحل   ٢٠٢٠-٢٠١١ لعقداوسلط برنامج عمل      -٤٢
الضوء على مسألة تعبئة املوارد املالية من أجل التنمية وبناء القـدرات، مبـا يف     ،  ٢٠١١ام  ع

ودعا الربنـامج إىل    . ذلك املساعدة اإلمنائية الرمسية والديون اخلارجية، كمسألة ذات أولوية        
.  للديون حمّسنةجديدة و رصد حالة الديون يف أقل البلدان منوا، فضالً عن استكشاف أدوات            

لتحقيـق  سؤولة  املممارسات االقتراض واإلقراض    سلط برنامج العمل الضوء على أمهية       كما  
  .لى حتّمل الديونالقدرة عاالستمرارية يف 

  التقدم املُحرز  -ألف  
 حالة عدم الـيقني املـايل       يف ظل ظلت البلدان النامية حىت اآلن مرنة إىل حد كبري            -٤٣

 يف معظـم    التحسنلت نسب الديون اخلارجية     واصو. العاملي الناتج عن أزمة منطقة اليورو     
 البلدان منـواً  أقل  جمموعة  يف  ، و ) أمريكا الالتينية وجنوب آسيا    مها ناالستثناءا(املناطق النامية   

.  مستويات الدين العام احملليتواجه صعوبات نتيجة زيادة   قد   غري أن العديد من البلدان    . أيضاً
 نحيث إ تجانس،  ال قدراً كبرياً من عدم   يمية ختفي   ىل ذلك، فإن املتوسطات اإلقل    إ وباإلضافة

ن يكون يف   ألكبري  معرضاً بشكل   يف حالة مديونية حرجة أو      زال  ي من البلدان ال     اً كبري اًعدد
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ذلك بعض البلدان اليت أكملت للتو املبادرة املتعلقـة بالبلـدان           حالة مديونية حرجة، مبا يف      
  .الفقرية املثقلة بالديون

اليت تنتمي إىل جمموعة أقـل      بعني  رالثمانية واأل  الدين اخلارجي للبلدان     جمموعزاد  و  -٤٤
 مليار دوالر   ١٥٨ من   ٢٠١١ مدار عام  مليار دوالر على     ١٧٠ يقرب من البلدان منواً إىل ما     

الديون وأغلبية   ة األجل طويلديون  قل البلدان منواً    ألديون اخلارجية   المعظم  و. ٢٠١٠يف عام   
ديون ال من    كبرياً جزءاًونظراً ألن   . نيدائنني رمسيني وملقترضني سيادي   ل مستحقةطويلة األجل   

خدمة الدين كنسبة مئوية    متوسط  فإن  ،  تساهليةشروط  بهو ديون    قل البلدان منواً  أل اخلارجية
ووفقاً . بلدان النامية خدمة ديون ال  مقارنة مبتوسط   من الناتج احمللي اإلمجايل والصادرات أقل       

أقـل   مـن    ثالثةفإن هناك   ،  القدرة على حتمل الديون   مرارية  شأن است بيالت  ألحدث التحل 
عشرة من  هناك   و حالة مديونية حرجة  ال تزال يف    ) جزر القمر وغينيا والسودان   (البلدان منواً   

 مديونية حرجة مصنفة يف فئة البلدان املعرضة بشكل كبري ألن تكون يف حالة            أقل البلدان منواً    
  .٢٠١١ يف عام
مـع   املبادرة املتعلقة بالبلدان الفقرية املثقلة بالديون إىل حد كـبري            يفالتقدم  وتباطأ    -٤٥

املبـادرة يف كـانون      مبوجب   مرحلة جديدة إىل   وحدث االنتقال األخري  . اقتراهبا من هنايتها  
 / منتصف أيـار   وحىت. غينيا وتوغو إىل نقطة اإلجناز    وصلت  ، عندما   ٢٠١٠ديسمرب  /األول
جزر القمـر   (بلدان  أربعة  وكانت  إىل نقطة اإلجناز    اً قد وصلت     بلد ٣٢كان  ،  ٢٠١٢مايو  

بلغـت    بلـداً ٣٢بني من و. إىل نقطة اختاذ القرارقد وصلت ) وتشاد وكوت ديفوار وغينيا   
يف حالـة   يف فئة البلدان املعرضة بشكل كبري ألن تـصبح          بلدان   سبعة   تنفنقطة اإلجناز، صُ  
 بلداً يف فئـة البلـدان       ١٣ملعرضة بشكل معتدل و   فئة البلدان ا  يف  بلداً   ١٢مديونية حرجة و  

 ثالثة  تنفالقرار، صُ اختاذ  نقطة  اليت وصلت إىل    املتبقية  ومن بني البلدان    . املعرضة بشكل قليل  
يف فئة البلدان املعرضة    وُصنف بلد واحد     مديونية حرجة يف فئة البلدان اليت تواجه حالة       بلدان  

  . لذلك بشكل معتدل
إىل البلدان النامية مـن     املقدمة  اخنفضت املساعدة اإلمنائية الرمسية     ،  ٢٠١١يف عام   و  -٤٦
ـ     للاجلهات املاحنة   قبل    مقارنـة مبـستواها يف     ة يف املائـة   جنة املساعدة اإلمنائية بنسبة ثالث
 صايف جمموع املساعدة اإلمنائية الرمسية باستثناء مـنح ختفيـف       اخنفض، يف حني    ٢٠١٠ عام

 أول  ميثل ذلـك  و.  يف املائة بالقيمة احلقيقية    ٤,٥سانية بنسبة   عبء الديون واملساعدات اإلن   
 أكثر من عقد مـن      خاللختفيف عبء الديون    باستبعاد  اخنفاض يف املساعدة اإلمنائية الرمسية      

اخلاصـة  عكس تأثري الركود العاملي على ميزانيات املعونـة         ي  هذا االخنفاض  الزمن، ويبدو أن  
.  فعالية املساعدة اإلمنائية الرمسيـة     إزاء البلدان املاحنة    اغلشو جتدد   فضالً عن  ةاملاحنباجلهات  

 يف التأثري علـى   االقتصادية العاملية   الذي حييط بالتوقعات    ومن املرجح أن يستمر عدم اليقني       
حتقيـق  بإمكانيـة  إىل إيالء اهتمام سياسايت رفيع املستوى   دفع  ينبغي أن ي  ميزانيات املعونة، و  
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 من األهداف ٨اهلدف (الديون والتجارة املعونة و عليها دولياً يف جمال  األهداف اإلمنائية املتفق  
  .)اإلمنائية لأللفية

  مسامهة األونكتاد  -باء  
 إىل اجلمعيـة    املقـدم ألمم املتحدة   لاألمني العام   تقرير  منتظمة  بصفة  ألونكتاد  ايعد    -٤٧

 حلالـة   شامالً ن حتليالً العامة بشأن القدرة على حتمل الديون اخلارجية والتنمية، والذي يتضم         
ن اليت تواجهها البلدان النامية واالقتصادات اليت متـر         و ومشاكل خدمة الدي   ةن اخلارجي والدي

  .مبرحلة انتقالية، مع تركيز خاص على أقل البلدان منواً
الـسياديني  مارسات االقتراض واإلقـراض     ملوضع األونكتاد جمموعة من املبادئ      و  -٤٨
. التمويل واالقتـصاد  القانون و مكثفة مع خرباء بارزين يف جماالت       سؤولة بعد مشاورات    امل

تمويل السيادي املسؤول، كخطوة أوىل يف      لويسعى املشروع إىل وضع مبادئ مقبولة دولياً ل       
املبادئ اإلطـار   هذه  حدد  ستو. مشاكل الديون يف املستقبل   ) إذا لزم األمر  حل  و(عملية منع   

  .تفصيالًمبادئ توجيهية أكثر الالزم لصياغة 
دارة الديون جمموعة من القـضايا،      إل، حبث مؤمتر األونكتاد الثامن      ٢٠١١يف عام   و  -٤٩
لتـشجيع  مبادئ  مشروع  ديون العامل املتقدم وآثارها على البلدان النامية، و       زيادة  يف ذلك    مبا

آليات تسوية الديون، واالستخدام األمثـل      ومسؤول،  بشكل   نياإلقراض واالقتراض السيادي  
  . احتياجات بناء القدرات يف البلدان الناميةفضالً عنيات إدارة املخاطر، لتقن
إعادة املتعلقة ب  للمفاوضات   ها إىل البلدان املدينة يف حتضري     اًوقدم األونكتاد أيضاً دعم     -٥٠

، ٢٠١١يوليه /منذ متوزو. جدولة أو إعادة هيكلة الديون الرمسية الثنائية يف إطار نادي باريس          
. ديوهنا يف إطار نادي بـاريس     جدولة  يفوار وغينيا وسانت كيتس ونيفيس      كوت د أعادت  

إعـداد تقريـر   لعملية وآراء ومسامهات  باإلضافة إىل ذلك، تواصل األمانة توفري معلومات        و
القدرة على حتمـل الـديون      ستمرارية  يف جمال ا  األهداف اإلمنائية لأللفية    فريق املهام املعين ب   

 يف  الـواردة  الغاياتعلى تأثري األزمة العاملية على حتقيق        ٢٠١٢ م عا تقريرويركز  . اخلارجية
  .شراكة عاملية من أجل التنمية إقامة  وهواهلدف الثامن من األهداف اإلمنائية لأللفيةإطار 
ويف .  على حنو فعال   لديوناوقد أظهرت األزمة املالية األخرية الدور احلاسم إلدارة           -٥١

ساعدة البلدان الناميـة يف     مدارة الديون والتحليل املايل     إلنكتاد  نظام األو واصل  هذا السياق،   
حىت اآلن مساعدة تقنية إىل مكاتـب إدارة       م هذا النظام    قدو. إدارة الديون على  تعزيز قدرهتا   

املنخفض وبلدان الشرحية الـدنيا مـن       الدخل  ذات  من البلدان    ابلداً معظمه  ٦٩ يفالديون  
  . مؤسسات١٠٦الدخل املتوسط و
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  الُنظُم النقدية واملالية والتجارية الدوليةاتساق   -امساًخ
 دعمـاً  على احلاجة إىل تعبئة املـوارد املاليـة   الدوحة بشأن متويل التنمية   شدد إعالن     -٥٢

الصكوك املالية اجلديـدة    م اإلعالن كذلك بأن     لّ وس .للشراكة العاملية من أجل التنمية املستدامة     
علـى  رقابـة   اليعة املخاطر يف االقتصاد العاملي، ما يتطلب حتسني         تغري طب املعوملة إىل حد بعيد     
  . باستمراراألسواق وتنظيمها

يف  وتأثريهـا     العامليـة   باألزمة املالية واالقتصادية   املتعلقمؤمتر األمم املتحدة    وشدد    -٥٣
يف  على احلاجة إىل اختاذ إجراءات سريعة وحامسـة          ٢٠٠٩يونيه  /التنمية واملعقود يف حزيران   

 بعـدة   ٦٣/٣٠٣الواردة يف قرار اجلمعية العامـة       وأوصت الوثيقة اخلتامية    . مواجهة األزمة 
زيادة التعاون والتنسيق بني البلدان فيمـا تتخـذه مـن           التشجيع على   ) أ: (لتحركلجماالت  

اليت تشجيع البلدان ) ب(، وتفادي أي شكل من أشكال احلمائية؛ و     إجراءات مالية واقتصادية  
االستدامة املاليـة   مع ضمان   إجراءات تنشيطية للقطاع املايل على القيام بذلك،        بوسعها اختاذ   

سـيولة  التسليم بأن البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان منواً، حتتاج          ) ج(؛ و يف األجل الطويل  
 احتواء آثار األزمة وحتسني القـدرة       )د(؛ و  طويل األجل   إمنائياً متويالًوقصرية األجل   إضافية  
التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب والتعـاون        وتشجيع  ) ه(ة على مواجهة األزمات؛ و    العاملي
إصالح النظـام واهليكـل املـاليني        )ز(حتسني التنظيم والرصد؛ و   ) و( ودعمهما؛ و  الثالثي

  .واالقتصاديني الدوليني
ـ            وسلم املؤمتر     -٥٤ ة بأن زيادة السيولة العاملية تؤدي دوراً مفيداً يف التغلب علـى األزم
املـصارف  بطرق مثـل    لتعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي،     اتعزيز  "وشجع املؤمتر على    . املالية

بعمالت االحتياطي  اإلمنائية اإلقليمية ودون اإلقليمية والترتيبات التجارية والترتيبات اخلاصة         
 وغريها من املبادرات اإلقليمية، بوصفها إسهامات يف اإلجراءات املتعددة األطراف للتصدي          

  .". لألزمة الراهنة ويف حتسني القدرة على التعايف من األزمات اليت قد حتدث يف املستقبل

  التقدم احملرز  -ألف  
املخاطر السلبية  وظلت   ٢٠١١ يف أواخر عام     صورة كبرية االقتصاد العاملي ب  َضعف    -٥٥

 اًهناك خطـر  إىل أن    األونكتاد   وتشري حبوث . ٢٠١٢يف منتصف عام    مفزع  مرتفعة بشكل   
. ٢٠٠٩-٢٠٠٨األسـواق العامليـة يف الفتـرة        الكارثة اليت شهدهتا    تكرار  لاً بالفعل   حقيقي
 املـالذ تفتقر إىل   و بني نوبات من اخلوف والتقلب،       تعاين من الشلل  األسواق املالية   تزال   وال

  . استباقية ومنسقةالذي ال ميكن أن توفره إال إجراءات سياساتية
.  غـري كـاف    ٢٠٠٩  عام السياسات اليت دعا إليها مؤمتر     اعتماديف  احملرز  تقدم  وال  -٥٦

ويتحول اآلن  .  حمدود النقديكما أن إصالح النظام     عملية إعادة التنظيم املايل ببطء      وتتقدم  
وهذا سيعيق انتعـاش    . ، حنو التقشف  املاليةسيما السياسة     سياسة االقتصاد الكلي، وال    توجه
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وال تزال . مام أزمات مالية جديدة يف املستقبل أالباب حت وسيفمستمراالقتصاد العاملي بشكل 
  االقتصادية العاملية موجودة يف الترتيبات النقديـة واملاليـة         احلوكمةأخطر أوجه القصور يف     

ظهـور  يف   الـسبب الرئيـسي      ة العاملي ةكمو يف احل  النظميةكانت أوجه القصور    و. الدولية
املساواة يف الـدخل،  عدم  هبا من اجتاهات حتملها وما يتصل اليت ال ميكن    عاملية  الختالالت  اال
ويف السنوات األخرية،   .  منو ائتمان قوي مبا فيه الكفاية      عوضهما مل ي  قوض الطلب احمللي    يما  

متعدد األطـراف  اتفاقاً متفق عليه إطار وجود  على احلاجة إىل  وتكراراًاألونكتاد مراراً شدد  
مـع  احلقيقية عند مستويات تتسق     صرف  الإلدارة أسعار الصرف يركز على استقرار أسعار        

  .لحساب اجلاري مستدامة لأوضاع
تحقيـق  بلتزامات الـدول  هتديداً المقنع عاملي  تأمني انتعاش   وميكن أن يشكل عدم       -٥٧

ما يقرب من ثلثي البلدان النامية على الطريـق الـصحيح           ويسري  . األهداف اإلمنائية لأللفية  
، ولكن ال تزال الفجوة كبرية يف بعـض البلـدان،           من حتقيقها يقترب   أو   تحقيق األهداف ل

 عدد األشخاص الذين    نه من احملتمل أن يكون    إسيما يف أفريقيا جنوب الصحراء، حيث        وال
أما فيما يتعلق بالنسبة مـن      .  قد زاد  ) دوالر يف اليوم   ١,٢٥أقل من   (يعانون من الفقر املدقع     

يف معظـم   ة انتشار الفقر املدقع     جمموع السكان، فتبدو الصورة أفضل، حيث اخنفضت نسب       
النتائج  أن حتقيق    ما يؤكد شرق آسيا،   يف  الفتاً للنظر   وكان التقدم حنو احلد من الفقر       . املناطق

 والوفاء بالتزامـات  . األهداف اإلمنائية لأللفية يعتمد على النمو االقتصادي      اإلمنائية املتصلة ب  
ميكن أن حيقق فوائد    كما أنه    ول العامل حرماناً  دحاسم األمهية ألشد    املساعدة اإلمنائية الرمسية    

توافق آراء سول جملموعـة العـشرين   م لّس فقد:  املاحنةبلدانللوسع نطاقاً يف األجل الطويل      أ
بأن بناء القدرات لتحقيق إمكانات      ٢٠١١لعام  بشأن التنمية اهلادفة إىل حتقيق النمو املشترك        

  .يف إعادة التوازن العاملي الفقرية ميكن أن يسهم أيضاً منو البلدان

  مسامهة األونكتاد  -باء  
رحلة ما بعد األزمة    مل ات على حتديات السياس   ٢٠١١،  تقرير التجارة والتنمية  يركز    -٥٨

أن وخيلص إىل   االجتاهات احلديثة يف االقتصاد العاملي،      التقرير  ويستعرض  . يف االقتصاد العاملي  
احلماس الذي انتشر علـى     ويبني التقرير أن    . ع قوية خماطر تراج يشري إىل    وأنه   أتباطي التعايف

عندما اندلعت ملواتية للنمو، الداعمة واسياسات االقتصاد الكلي والنظام نطاق واسع إلصالح 
تنظيم األسواق  يف تعزيز     بشأن كيفية املضي قدماً    ملموسة مقترحات   يعرض، و يدماألزمة مل   

. ام النقدي الدويل، وإعادة توجيه السياسة املالية، وإصالح النظ األساسية السلعأسواق  املالية و 
معاجلـة  إىل عمله احلـديث بـشأن         استناداً موجزات السياسات  من   اً األونكتاد عدد  وأعد

  .لبلدان النامية ايفما يتصل به من خماطر االنكماش االقتصادي و
، ٢٠٠٩نوفمرب  /تشرين الثاين  جمموعة العشرين يف      مالية بناء على طلب من وزراء    و  -٥٩

. تـوازن املستدام و املقوي و النمو  بشأن ال  يف إطار جمموعة العشرين      املسامهةواصل األونكتاد   
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يقدمها إىل الفريـق  تقارير حتليلية ب ٢٠١١منذ عام  أن األونكتاد يسهم    ومن اجلدير باإلشارة    
 سياسات األجور لتحفيز النمو،   وللنمو متوازن،   العامل لإلطار بشأن سياسات الدخل كأداة       

التعـاون مـع إدارة الـشؤون االقتـصادية         بتقارير يعـدها ب    و ،والفائض التجاري للصني  
  .ختلفةامل السياساتكمية الجتاهات العمالة يف سيناريوهات التقديرات بشأن الواالجتماعية، 

موعـة  الفريـق العامـل جمل    إىل املسامهة يف    أيضاً   األونكتاد   يع، دُ ٢٠١١يف عام   و  -٦٠
شترك يف رئاسته كل من الربازيـل       الذي ت (األساسية  اق الطاقة والسلع    أسوبالعشرين املعين   
تقرير الفريـق   يف   ُيعد إسهامه  األونكتاد   كان،  ٢٠١٢حبلول أوائل عام    و). واململكة املتحدة 

، مع التركيـز    "أسعار السلع األساسية على النمو    يف  تأثريات التقلبات املفرطة     "بشأنالعامل  
  .لسلع األساسية على أسعار الصرف واحلسابات املالية والتضخمعلى تأثري تقلبات أسعار ا

 يف جمـال التعـاون والتكامـل        ه عمل استناداً إىل ،  ٢٠١١شرع األونكتاد يف عام     و  -٦١
وبناء القدرات يف أمريكا الالتينية وغرب      األعمال التحضريية ملشروع للبحوث     يف  اإلقليميني،  

املرونة عن طريق تنفيذ بناء على البلدان يف املنطقتني  ويهدف املشروع إىل تعزيز قدرة      . أفريقيا
وجه جـزء كـبري مـن     يوس.  صعب لنمو يف إطار مايل دويل    لواتية  مسياسات اقتصاد كلي    

ملـصارف  املالية واالقتـصاد وا رامسي السياسات من وزارات كبار املشروع إىل بناء قدرات     
  .املركزية

 قاعدة البيانات اإلحصائية    يزال جيري حتديث   ال   ، يف جمال إحصاءات التنمية،    وأخرياً  -٦٢
UNCTADstat   تكنولوجيـا  وة   التجـار  بـشأن إضافة مؤشرات جديدة    بوحتسينها  بانتظام

 إحـصاءات   رى إعداد جي،  ٢٠١٢عام  أوائل  منذ  و. االتصاالت والنقل البحري  واملعلومات  
لعامليـة يف حماولـة    األونكتاد ومنظمة التجـارة ا بنيباالشتراك  التجارة الدولية يف اخلدمات     

    .لتحسني جودة البيانات وجتنب االزدواجية

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

جمتمع معلومات حموره   " رؤية مشتركة بشأن     القمة العاملية جملتمع املعلومات   اعتمدت    -٦٣
واعتمدت القمة أيضاً أربع وثائق ختامية هتدف إىل        ". ائي املنحى اإلنسان وشامل للجميع وإمن   

، ٢٠١٥حتقيقها حبلول عـام  أغراض ملموسة ينبغي حتويل تلك الرؤية إىل غايات وأهداف و   
وكلف اجمللـس االقتـصادي     .  خط عمل ومواضيع رئيسية    ١١سلسلة تتضمن   إىل جانب   

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

) C7(األعمـال التجاريـة اإللكترونيـة       املتعلق ب ط العمل   خلبدور امليسر املشارك    األونكتاد  
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الـشراكة  من خالل  ملية جملتمع املعلوماتالقمة العاويسهم يف قياس التقدم حنو حتقيق أهداف  
  .املعنية بقياس تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية

  التقدم احملرز  -ألف  
عدد عادل  وي. املتنقلةاهلواتف  باصة فيما يتعلق    خب، و  حتسن يفحالة االتصال   ال تزال     -٦٤

بعـض  وإن كـان    (تقريبـاً    العامل   عدد سكان املتنقل اآلن   اهلاتف اخللوي   يف  االشتراكات  
الواحـد عـادة مـا يتقامسـه     االشتراك أن يف حني  وأكثر من اشتراك،    األشخاص ميتلكون   

تغطـي  االحتاد الـدويل لالتـصاالت أن       ويتوقع  ). مستخدمون متعددون يف البلدان النامية    
من و. ٢٠١٥م  مجيع املناطق املأهولة يف مجيع أحناء العامل حبلول عا        اخلدمات املتنقلة   شبكات  

 شخص واحـد   يف مجيع أحناء العامل من   األشخاص الذين ميتلكون حاسوباً    نسبة   زيادةاملتوقع  
حبلـول  شخص واحد من بـني ثالثـة أشـخاص     إىل ٢٠٠٨يف عام  شخصاً   ٥٠ من بني 
 مليـار   ٢,٥حيث بلغ   الضعف،  بأكثر من   عدد مستخدمي اإلنترنت    زاد   وقد،  ٢٠٢٠ عام

  .٢٠٠٥ منذ عام شخص
على الرغم من التطورات اإلجيابية حنو تضييق الفجوة الرقمية، هنـاك حاجـة إىل              و  -٦٥
مـن تكنولوجيـا املعلومـات       قدرة البلدان النامية على االستفادة       ستمر لضمان امل هتماماال

   .التنميةألغراض واالتصاالت 

  مسامهة األونكتاد  -باء  
 أمهيـة خـدمات     إىلنكتاد  األوالصادر عن    ٢٠١١،  تقرير اقتصاد املعلومات  أشار    -٦٦

 وال سـيما    املتنقلة لالقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية،       النطاق العريض   
  .لدعم تنمية القطاع اخلاص

، الذي اشترك يف تنظيمـه      ٢٠١٢ يف عام    منتدى القمة العاملية جملتمع املعلومات    ويف    -٦٧
يف مج األمم املتحدة اإلمنائي واألونكتاد يف جنيف        االحتاد الدويل لالتصاالت واليونسكو وبرنا    

 قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تنميةاألونكتاد جلسة حول رأس ، ٢٠١٢ مايو/أيار
  .قياس أهداف القمة العاملية جملتمع املعلوماتللبلدان، ودعم دورات  يف ااحمللي
 القـوانني اخلاصـة     إعـداد ب املعنينيواصل األونكتاد بناء قدرة أصحاب املصلحة       و  -٦٨

. بالفضاء اإللكتروين وتيسري التنسيق اإلقليمي للتشريعات اخلاص جبرائم الفضاء اإللكتـروين          
 بأنـشطة  واضطُلع.  على مشاريع يف أفريقيا وأمريكا الالتينية   ٢٠١١ التركيز يف عام     وانصب

 املتحدة للقانون التجاري    جلنة األمم وتعاون تقين بالتعاون مع اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة         
 عمـل وجلـسات   وحلقـات تدريب األنشطة على  ملت  تشامانات اإلقليمية، و  األالدويل و 
  . أعضاء الربملان يف كينياجملموعات مستهدفة من بينهاإحاطة، 
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واصل األونكتاد دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األعضاء لتحسني توافر مؤشـرات            و  -٦٩
 تقدمي دورات تدريبية إقليميـة لإلحـصائيني        عن طريق تصاالت  تكنولوجيا املعلومات واال  

ـ    كما أتاح   .  املعلومات اقتصادعن   إنتاج إحصاءات    بشأن القطريني  هاألونكتاد مجيـع بيانات
ميكن اليت  خرى  األ ومن األدوات . على اإلنترنت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت    املتعلقة ب 

اسـتعراض سياسـات تكنولوجيـا املعلومـات      للبلدان استخدامها لدعم سياساهتا إطـار       
 الناتج عن هذه العملية يف    صدر التقرير   و. ول مرة يف مصر   ألالذي نفذ   للمنظمة  واالتصاالت  
  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول

 وتنفيـذ برنـامج عمـل       ،٢٠٠٥نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام      يف إطار متابعة    و  -٧٠
سياسـات العلـم والتكنولوجيـا      وفر استعراضات   األونكتاد املتصل بالعلم والتكنولوجيا ت    

لبلدان النامية يف تقييم سياسـاهتا املتعلقـة بـالعلم          لدعم  الواالبتكار اليت يعدها األونكتاد     
ـ     ٢٠١١ويف عام   . والتكنولوجيا واالبتكار  ـ  ني، مت االنتهاء من استعراض سياسات العلـم   ل

بـدأت أعمـال    و. ا ونشرمه يةينيكمهورية الدوم اجلالسلفادور و يف  والتكنولوجيا واالبتكار   
مهورية اجل قيد املناقشة مع حكومة تاملتابعة لدعم تنفيذ التوصيات مع بريو والسلفادور وكان   

 هـذه إجـراء   شروط   بشأنبدأت مناقشات مع حكوميت عمان والفلبني       كما  . يةالدومينيك
  .ات وأساليبهااالستعراض

، العلم والتكنولوجيا ألغراض التنميـة    جلنة تسخري   أمانة  بوصفه   ،واصل األونكتاد وي  -٧١
 على الصعيدين الدويل واإلقليمي،     تهاالقمة العاملية جملتمع املعلومات ومتابع    نتائج  رصد تنفيذ   

 اخلامسة عشرة   ايف دورهت اعتمدت اللجنة   و. تقرير األمني العام السنوي عن هذا املوضوع      وُيِعد  
 "ذ ومتابعة نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات      تقييم التقدم احملَرز يف تنفي    "قرار بشأن   مشروع  

  .لينظر فيه اجمللس االقتصادي واالجتماعي
السياسات يف جمـال العلـوم والتكنولوجيـا        ه املتعلقة ب  عزز األونكتاد أيضاً حبوث   و  -٧٢

تـسخري  املعنـون   ،  ٢٠١١،  تقرير التكنولوجيا واالبتكار  طلق  أُو. واالبتكار من أجل التنمية   
، مبـا يف     على مستوى العامل   ، يف أماكن عدة   التنميةدفع عجلة   لات الطاقة املتجددة    تكنولوجي

الذي يتناول  ٢٠١٢، التكنولوجيا واالبتكار تقرير صدورومن املتوقع  . ذلك يف أفريقيا وآسيا   
  .أكتوبر/يف تشرين األول لتكنولوجيا واالبتكاريف جمايل االتعاون بني بلدان اجلنوب 

بشأن سياسات  لألونكتاد  جتماع اخلرباء املتعدد السنوات      الثالثة ال  وركزت الدورة   -٧٣
  /كـانون الثـاين   يف  تطوير املشاريع وبناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار          

 اخلـرباء  وشدد.  على دور املؤسسات التعليمية والبحثية يف تطوير اقتصاد مبتكر    ٢٠١١يناير  
البحـث والتحليـل، وتنفيـذ      بوسائل منـها     قوي لالبتكار،     إقامة نظام وطين   أمهيةعلى  

استعراضات وطنية لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار وتقدمي مساعدات تقنية أخـرى،        
وعقـدت الـدورة    . وخباصة يف جمال بناء القدرات يف ميادين العلم والتكنولوجيا واالبتكار         

لتحديـد  الالزمة  ى أمهية تطوير القدرات      عل ت، وشدد ٢٠١٢يناير  /الرابعة يف كانون الثاين   
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 الفقـر وحتـسني   ختفيف حدة لالستخدامات املبتكرة احمللية، هبدف     هاالتكنولوجيات وتكييف 
  .فرص التنمية يف اجملتمعات الريفية

لتبـادل   تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت      بشأناخلاص املعقود   وسلط احلدث     -٧٤
إمكانيـات  الضوء علـى    ) قطر(لألونكتاد يف الدوحة    عشرة  لدورة الثالثة   املعرفة، يف أثناء ا   

البلـدان   يف   يف جمال التجارة والتنمية   التدريب  تعزيز قدرات   يف  احللول التكنولوجية اجلديدة    
   .النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية

  املنافسةقوانني وسياسات   -سابعاً  
تفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل       هتدف جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة امل       -٧٥

ضمان أال تعوق املمارسات التجاريـة      "إىل  ) ١٩٨٠(مكافحة املمارسات التجارية التقييدية     
التقييدية أو تبطل حتقيق الفوائد اليت تنشأ عن رفع احلواجز التعريفية وغري التعريفية اليت تـؤثر        

تحدة السادس املعين باستعراض مجيع جوانـب        مؤمتر األمم امل   أكدوقد  ". يف التجارة الدولية  
جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف مـن أجـل مكافحـة               

 ٨مـن   يف الفتـرة    املعقود يف جنيف    ) جمموعة األمم املتحدة  (املمارسات التجارية التقييدية    
ني وسياسات املنافسة يف التنميـة    قوانالدور األساسي ل  ،  ٢٠١٠نوفمرب  /تشرين الثاين  ١٢ إىل

ن تعقـد   وبـأ مبواصلة برنامج العمل اهلام واملفيد يف األونكتـاد  وأوصى االقتصادية السليمة 
  .٢٠١٥ يف جنيف يف عامالسابع االستعراضي اجلمعية العامة مؤمتر األمم املتحدة 

  التقدم احملرز  -ألف  
نني وسياسات املنافسة أو إعـادة      على الرغم من إحراز بعض التقدم حنو اعتماد قوا          -٧٦

، فـإن   والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  يف البلدان النامية  صياغتها أو حتسني تنفيذها     
الكثري من هذه البلدان ال يزال يفتقر إىل تشريعات حديثة أو مؤسسات مناسـبة يف جمـال                 

  .فعاالًاملنافسة من أجل تنفيذ هذه القوانني والسياسات تنفيذاً 

  مسامهة األونكتاد  -باء  
تعزيـز  متابعة مؤمتر جمموعة األمم املتحدة، واصل األونكتاد دعم البلـدان يف            يف إطار     -٧٧

فذ عدد من األنـشطة يف      ُنو. مؤسسيةما يتصل هبا من أطر      املنافسة و املتعلقة ب  اقوانينها وسياساهت 
 وبرنـامج   COMPALمريكـا الالتينيـة     إطار برنامج سياسات املنافسة ومحاية املستهلك ملنطقة أ       

للبلدان اآلسيوية والبلدان الـيت متـر       أنشطة  لألونكتاد، وكذلك    AFRICOMPاملنافسة يف أفريقيا    
شرع األونكتاد، سعياً منه إىل ضمان االتساق بني الـُنُهج احلكوميـة     و. اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية  

 استعراضات نظراء طوعية   االستثمار، يف تنظيم  م  نظاملتبعة عموماً إزاء اخلصخصة وحترير التجارة و      
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 إلجـراء   ٢٠١١ عام   بأعمال حتضريية يف  نظمة  امل  واضطلعت . لقوانني وسياسات املنافسة   خمصصة
سياسة املنافسة يف مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبـابوي يف    األطراف ل  ثالثي   نظراءاستعراض  

لـدورة   بأعمال حتضريية ل    األونكتاد كما اضطلع .  ملنغوليا استعراض واحد  فضالً عن    ٢٠١٢عام  
النظر ذلك  ويشمل  . املنافسةوقوانني  فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بسياسات       لالثانية عشرة   

  .يف تنقيح عدة فصول من القانون النموذجي لألونكتاد بشأن املنافسة
عداد وتنفيـذ قـوانني     إل أقل البلدان منواً  يف   قدرات   يف استحداث من حيث املساعدة    و  -٧٨

ظم اجتماع تشاوري يف    للمنافسة، نُ املانعة   املمارسات   اليت تتناول املنافسة الوطنية واإلقليمية    وأطر  
سرياليون يف  إىل  دم دعم    كما قُ  .تها املتعلقة باملنافسة   مع بوتان يف إطار سياس     ٢٠١١يونيه  /حزيران

، ٢٠١١نـوفمرب   /تشرين الثاين ويف  . نون املنافسة ماية املستهلك وصياغة قا   املتعلق حب تنقيح قانوهنا   
نظم األونكتاد، بالتعاون مع االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، حلقة عمل إقليمية بـشأن              

 موظفاً ٤٠وحضر حلقة العمل    . )توغو(أدوات التحقيق ملعاجلي قضايا املنافسة، وذلك يف لومي،         
 مجيعها مـن    -  االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا     معنياً باملنافسة من مثاين دول أعضاء يف      

  .أقل البلدان منواً

  البلدان اليت تعيش أوضاعاً خاصةً  -ثامناً  

  أقل البلدان منواً  -ألف  

  :٢٠٢٠-٢٠١١قل البلدان منواً للعقد لصاحل أتنفيذ برنامج عمل اسطنبول   -١  
أقل البلـدان  املعين بمم املتحدة الرابع ي اعتمده مؤمتر األ   ذسطنبول، ال ابرنامج عمل   حيدد    -٧٩
، تدابري سياسـات وإجـراءات لـدعم النمـو          ٢٠١١مايو  /يف أيار ) تركيا( يف اسطنبول    ،منواً

 ؛القـدرة اإلنتاجيـة   ) أ: (االقتصادي والتنمية يف أقل البلدان منواً يف مثانية جماالت ذات أولويـة           
  األساسـية؛  الـسلع  )د(و ؛التجـارة ) ج(و ؛الزراعة واألمن الغذائي والتنميـة الريفيـة       )ب(و
األزمات املتعددة وغريهـا مـن التحـديات الناشـئة؛     ) و(و ؛التنمية البشرية واالجتماعية   )ه(و
برنـامج عمـل    كما يـشتمل    .  على مجيع املستويات   احلوكمة) ح(تعبئة املوارد املالية؛ و    )ز(و
سعة من القضايا االجتماعية    ، تغطي جمموعة وا   كيفيةكمية و وغايات  أهداف  عدة    على سطنبولا

وتوفري معايري   أدوات مفيدة لتتبع التقدم      تكون األهداف والغايات  ميكن أن   و. واالقتصادية والبيئية 
  .ذات األولوية يف اجملاالتاملتفق عليها االلتزامات لقياس األداء وقياس نتائج تنفيذ 

  مسامهة األونكتاد  -٢  
بالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمـات       قدم األونكتاد، يف حدود والياته و       -٨٠

 وبرنـامج   املعين بأقل البلدان منواً   الرابع  ؤمتر األمم املتحدة    مل هامة   مسامهاتالدولية األخرى،   
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 نظمها األونكتـاد قـضايا      ية اليت  األحداث السابقة للمؤمتر واجلانب    تتناولو. سطنبولاعمل  
دان منواً والسياحة املـستدامة والـسلع األساسـية        ببناء القدرات اإلنتاجية يف أقل البل      تتصل

  .والشؤون اجلنسانية
 اً األونكتاد تقييم  أعد،  مباشرة املعين بأقل البلدان منواً   الرابع  بعد مؤمتر األمم املتحدة     و  -٨١

 ملضي قدماً بشأن طريقة ا  نب مقترحاته   ا إىل ج  برنامج عمل اسطنبول   ألهداف وغايات    شامالً
 التقرير يف الدورة الثامنة واخلمسني جمللس التجارة والتنمية،         ُنظر يف و. مليف تنفيذ برنامج الع   

صلب سطنبول يف   ا عمل   االلتزامات املنصوص عليها يف برنامج    بإدخال  ما أدى إىل اختاذ قرار      
  .عمل أمانة األونكتاد واآللية احلكومية الدولية

األزمـات  : اً بعنوان دعم أهداف برنامج عمل اسطنبول، نفذ األونكتاد مشروع       لو  -٨٢
 السوق وبناء اتالتعرض لتقلبحتليل : أقل البلدان منواً على السلع األساسيةواعتماد االقتصادية 

 دور الـسلع    تتناول بالبحث شروع دراسات حالة    ومشل امل ". املرونة ملواجهة األزمات املقبلة   
فئة أقل البلدان منـواً،     اخلروج من   واإلنتاجية الزراعية يف املسامهة يف حتقيق هدف        األساسية  

 وتوثيـق   اسـتعراض برنامج عمل اسطنبول يف بلدان خمتارة يف أفريقيا وآسيا، و         املنشود يف   
الغذائية واملالية و االقتصادية  األزمات   أسواق السلع األساسية و    اتالتحديات الناشئة عن تقلب   

 املتفق عليها دولياً، مبا فيها      أقل البلدان منواً األهداف   ألخرية فيما يتعلق بتوقعات بلوغ      العاملية ا 
  .الواردة يف برنامج عمل اسطنبولتلك 
 خلرباء أقل البلدان منـواً      اً نتائج دراسات احلالة، نظم األونكتاد اجتماع      واستناداً إىل   -٨٣

 ١ إىلفربايـر   / شـباط  ٢٧مـن   يف الفترة   إثيوبيا،  يف  واملفاوضني التجاريني يف أديس أبابا،      
قـل  أل ملداوالت االجتماع الـوزاري      اًأساسنتائج االجتماع    كانتو .٢٠١٢مارس  /آذار

 مجلـة ي تناول،   ذونكتاد يف الدوحة، وال   لألدورة الثالثة عشرة    يف أثناء ال  البلدان منواً املعقود    
ونظمت . ٢٠٢٠ حبلول عام اخلروج من القائمة عايري  الوفاء مب حتديات وفرص   من بينها   أمور،  

املتعلق الرفيع املستوى   اخلاص  احلدث   ألونكتادلورة الثالثة عشرة     الد األمانة أيضاً أثناء انعقاد   
اخلروج من فئـة    على القضايا املتعلقة ب   بوجه خاص   تركيز  الاسطنبول مع   تنفيذ برنامج عمل    ب

  .أقل البلدان منواً والتحول اهليكلي

  الدول اجلزرية الصغرية النامية  -باء  

تنفيذ ونكتاد من استراتيجية موريشيوس ملواصلة األم اليت هتالتقدم احملرز يف تنفيذ العناصر   -١  
  النامية  برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية

تنفيـذ  لمنتـصف املـدة     الذي أجرته يف    ستعراض  اال يف   ، الدول األعضاء  متسلّ  -٨٤
 الـدول   قدرةء   دعم جهود بنا   باحلاجة إىل ،  ٢٠١٠سبتمرب  /استراتيجية موريشيوس يف أيلول   

اجلمعية العامة  شددت  و". أكثر فعالية  " على حتمل األزمات على حنو     اجلزرية الصغرية النامية  
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فيما قد يتعني اختاذه من     ينظر  "مناقشة لكي    الذي دعا إىل إجراء      ٦٥/٢يف القرار   على ذلك   
 الـصغرية  تدابري إضافية أفضل ملعاجلة أوجه الضعف اليت تنفرد هبا بوجه خاص الدول اجلزرية 

 اجمللـس   كررو). ٣٣الفقرة  " (النامية وتلبية احتياجاهتا يف جمال التنمية على حنو أكثر فعالية         
، يف قرار طلب بدوره     ٢٠١١ديسمرب  /االقتصادي واالجتماعي هذه الدعوة يف كانون األول      

اذه من ما قد يلزم اخت"منها  يف مجلة أمور، ٢٠١٣عام أن تنظر يف  جلنة السياسات اإلمنائية إىل
تدابري إضافية أفضل للتصدي بفعالية أكرب ألوجه الضعف اليت تنفرد هبـا الـدول اجلزريـة                

  ).E/2011/44( "الصغرية النامية واحتياجاهتا اخلاصة من التنمية

  مسامهة األونكتاد  -٢  
 ضعف الـدول    ألوجه احملتملة   االستجابات املتنامي بشأن الدويل  نقاش  الإلثراء  سعياً    -٨٥

فريـق   ط اهلندي، اجتمـاع   األونكتاد، باالشتراك مع جلنة احملي    نظم  ة الصغرية النامية،    اجلزري
االجتماع جمموعة من   وحبث  .  يف موريشيوس  ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٦-٥يف  خرباء  

هتيئة الظروف لتطـور    تدابري الدعم الدويل املمكنة للدول اجلزرية الصغرية النامية وأبرز أمهية           
يف اجتـاه    عامـاً    ٢٠اجلزرية الصغرية النامية املعمول به منـذ        تحدة للدول   تصنيف األمم امل  

  ".دول اجلزرية الصغرية الناميةال مركز " باالعتراف 
اجلزريـة  للدول  خلدمات االستشارية   ااملتعلق بتقدمي   اصل األونكتاد برنامج عمله     وو  -٨٦

من مرحلة االنتماء إىل    "  السلس االنتقال" حتقيق   تواجه صعوبة يف  الصغرية النامية اخلمس اليت     
:  وهـي  ستواجه صعوبة يف ذلك   مرحلة ما بعد اخلروج منها أو اليت        أقل البلدان منواً إىل     فئة  

 يفمشاركة نشطة   األونكتاد  كما شارك   . الرأس األخضر وملديف وساموا وتوفالو وفانواتو     
ملواصلة دراسة  العامة  الذي أنشأته اجلمعية    ، يف الفريق املفتوح العضوية املخصص       ٢٠١٢عام  

  .وتعزيز عملية االنتقال السلس للبلدان اخلارجة من فئة أقل البلدان منواً
 بشأن تـأثريات تغـري      اًخمصصء  خربااجتماع  ومشلت األنشطة األخرى ذات الصلة        -٨٧

وأتاح االجتماع . ٢٠١١سبتمرب / أيلوليفعقد حتد أمام املوانئ العاملية،  : املناخ والتكيف معه  
 املهتمة باألمر  لتبادل املعلومات واخلربات واملمارسات بني جمموعة واسعة من األطراف           فرصة

ـ ثاقبـة   أفكاراً  ن من موريشيوس وبربادوس     وقدم متحدث و. من القطاعني العام واخلاص     نع
مهية خاصة بالنسبة للدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف احملـيط           الناشئة ذات األ  بعض القضايا   
  . الكارييباهلادئ ومنطقة

  البلدان النامية غري الساحلية  -جيم  

  التقدم احملرز يف تنفيذ عناصر برنامج عمل أملايت اليت هتم األونكتاد  -١  
لسياسات اإلمنائية الوطنية يف البلـدان الناميـة غـري          إطار ا يوفر برنامج عمل أملايت       -٨٨

رور العـابر وتيـسري التجـارة،       الساحلية والتعاون الدويل مع شركائها يف التنمية يف جمايل امل         
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لقـرب انتـهاء    ونظـراً    .عن تعزيز التعاون يف جمال النقل مع بلدان املرور العابر النامية           فضالً
، ٦٦/٢١٤العشر األوىل من برنامج عمل أملايت، اعتمدت اجلمعية العامـة القـرار     السنوات  

برنامج  سنوات بشأن    الذي يعقد كل عشر   شامل  الستعراضي  االؤمتر  املعقد  فيه   تقررالذي  
  .٢٠١٤يف عام عمل أملايت 

  مسامهة األونكتاد  -٢  
يقدم األونكتاد املساعدة إىل البلدان النامية غري الساحلية يف تنفيذ برنامج عمل أملايت               -٨٩

بحثية وتقدمي الدعم إىل اآللية احلكومية الدولية، وكذلك عـن طريـق            النشطة  األعن طريق   
  .استجابةً لألولويات املذكورة يف برنامج العململنفذة اأنشطة املساعدة التقنية 

بـني الـُشعب    مشتركاً  ، أطلق األونكتاد مشروع مساعدة تقنية       ٢٠١١يف عام   و  -٩٠
يهدف إىل تعزيز القدرات الوطنية للبلدان النامية غري الساحلية مثل بوتان وبوركينـا فاسـو         

واحلصول عليهـا مـن مـصادر       جنيب  زيد من تدفقات االستثمار املباشر األ     املومايل جلذب   
لتدريب وتبادل أفضل املمارسات فيما بـني       لونظم األونكتاد حلقات عمل إقليمية      . متنوعة

  .ني يف حلقات العملالسياسات املشاركورامسي وكاالت تشجيع االستثمار 
لبلدان النامية غري الساحلية على هـامش الـدورة         ل اً وزاري اًنظم األونكتاد اجتماع  و  -٩١
ذلك وطلب الوزراء يف    . ٢٠١٢أبريل  /يف الدوحة يف نيسان   املعقودة  ألونكتاد  لثالثة عشرة   ال

االجتماع مساعدة األونكتاد التقنية للبلدان النامية غري الساحلية يف املفاوضـات التجاريـة             
منظمة التجارة العاملية، وكذلك دعم األونكتاد يف التحضري للمؤمتر االستعراضـي           اجلارية يف   

  .برنامج عمل أملايتبشأن كل عشر سنوات يعقد الذي 

        


