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  تصدير
لنـسبة إىل األونكتـاد     متثل وثيقتا منار الدوحة ووالية الدوحة إجنازين مهمني با          

وعلى نفس القدر من األمهية، فإهنمـا تعيـدان         . ودوله األعضاء وسائر أصحاب املصلحة    
  . التأكيد على ما للعمليات واحملافل املتعددة األطراف من إسهام يف التجارة والتنمية

وُعقد مؤمتر األونكتاد الوزاري الثالث عشر، الذي اعتمد الوثيقتني اخلتاميتني، يف             
وإذا كـان   .  يف ظل ظروف اقتصادية وسياسية صـعبة       ٢٠١٢أبريل  /الدوحة، يف نيسان  

مؤمتر األونكتاد األخري الذي عقد يف أكرا، قبل أربع سنوات، قد َهّيأت له سنوات عديدة               
من النمو القوي يف العامل النامي، فإن األونكتاد الثالث عشر ُعقد يف أعقاب أسوأ أزمـة                

فقد ضربت أزمة مالية، سبق أن حذر منها األونكتـاد يف           . ثة أجيال اقتصادية عاملية يف ثال   
أكرا، قلب النظام املايل العاملي، جالبةً معها مقومات الركود يف االقتـصادات الـصناعية              

وشهدت التجارة العامليـة    .  الرائدة وخافضةً معدالت النمو يف العديد من البلدان النامية        
وملّا عقد املؤمتر، كان االنتعاش ال يـزال        . فقات الرأمسالية ، شأهنا شأن التد    حاداً انكماشاً

  .شديد التفاوت وهّشا، وباتت خماطر التراجع بادية للجميع
 من حدة التوترات اجليوسياسية الناشـئة عـن التحـوالت           وفاقمت األزمة أيضاً    

األزمـة  وقد سبق للتوسع االقتصادي يف فترة ما قبل         . املستمرة يف ميزان االقتصاد العاملي    
وتـسارع  . أن شهد زيادة يف حصة البلدان النامية من الناتج العاملي والتجارة واالستثمار           

هذا االجتاه بعد األزمة، حيث أصبح االنتعاش يقوده النهوض القوي يف منو البلدان الناميـة      
ويف أعقـاب هـذه     .  بتوسع سريع يف التجارة فيما بني بلدان اجلنـوب         الرائدة، مشفوعاً 

سيما منها املفاوضات التجاريـة يف       ت، جتّمدت العمليات املتعددة األطراف، وال     التطورا
  . إطار منظمة التجارة العاملية

. ورافقت االضطرابات السياسية واالقتصادية حـاالت مـن احلـرية الفكريـة             
سيما اعتماده على الكفـاءة      وزعزعت األزمة املالية أسس االقتصاد اإلمنائي التقليدي، ال       

وبات ما كان ُمسلّما به من مبادئ السياسات اإلمنائية اجليـدة           . عية لألسواق املالية  التوزي
  . موضوع أخذ ورد

 مـن أي    وهذه البيئة املعقّدة هي ما جعل التفاوض على والية الدوحة أكثر ُعسراً             
 عـن دور    وتعّمق النقاش بشأن أسباب األزمة املالية وعواقبها، فضالً       . وثيقة ختامية سابقة  
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 البيئة الـسائدة يف فتـرة       وتسببت أيضاً . ونكتاد يف التصدي لتلك األسباب والعواقب     األ
بعد األزمة يف قيود جديدة على ميزانيات الكثري من البلدان املتقدمة، مما نـشأت عنـه          ما

وأفضى ذلك إىل مناقشات واسعة النطاق بشأن       . زيادة يف متحيص األنشطة املقترحة كلها     
  . نطاق والية األونكتاد

وهكذا، فإن الشهادة على التزام الدول األعضاء يف األونكتاد هو متكُّنهـا مـن                
. جتاوز خالفاهتا يف مؤمتر الدوحة واتفاقها على الوثيقتني اخلتاميتني املستنـسختني أدنـاه            

وفحوى اإلعالن السياسي ملنار الدوحة هو تعهد مجيع الدول األعضاء بالعمل من أجـل              
وباملقابل، حتدد واليـة الدوحـة التحـديات    .  التنمية وأكثر مشوالعوملة أكثر توجها حنو 

الرئيسية اليت تواجه البلدان النامية وما يتطلبها ذلك على الصعيدين العاملي والـوطين مـن      
وترسم الوالية أيضا، يف هذا السياق، برنامج عمـل األونكتـاد           . سياسات للتصدي هلا  
  . للسنوات األربع القادمة

 على الدور   فهي تعيد التأكيد أوالً   . ية الدوحة من عُضد األونكتاد    وقد شدت وال    
األساسي لألونكتاد باعتباره جهة األمم املتحدة املعنية بتنسيق املعاجلة املتكاملة للتجـارة            

. والتنمية واملسائل املترابطة يف جماالت املالية والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املـستدامة          
، الـذي يظـل     )املتفق عليه يف إطار األونكتاد الثاين عشر      ( اتفاق أكرا     تأكيد وتعيد أيضاً 

وهذا التأكيد على دور األونكتاد وعلى الواليـة الـسابقة، وهـو            .  ووجيهاً  صاحلاً اتفاقاً
قوبل باالعتراض خالل أجزاء من املفاوضات، دليل على أمهية الدور الـذي تـستمر               ما

راب واحلرية يف اقتصاد العامل، من خـالل بنـاء          املنظمة يف االضطالع به يف زمن االضط      
  .التوافق يف اآلراء وإجياد حلول سياساتية ابتكارية للتحديات اإلمنائية

ومل تؤكـد   .  والية الدوحة حبلول فكر جديد يف اخلطاب السياسايت        وُتؤِذن أيضاً   
دت الدول األعضاء على ضرورة التركيز على توليد منو اقتصادي مستدام فحسب، بل أك            

وهي بذلك تعترف بالـدور الرئيـسي       .  على توسيع قاعدة النمو وجعله أكثر مشوالً       أيضاً
 باحلاجـة   وأقرت الدول األعضاء أيضاً   . للسياسات القطاعية، مبا فيها السياسات الصناعية     

إىل تنظيم األسواق املالية واإلشراف عليها بصورة كافية، وإىل إدارة الدين، واحلّض علـى          
ؤولية يف اإلقراض واالقتراض السياديني لتعزيز االستقرار املايل واحلـؤول دون      التحلي باملس 

وأشارت كذلك إىل أمهية هوامش األمان املايل ودور السياسات         . نشوب األزمات وحلها  
  . املالية باعتبارها أداة لتثبيت استقرار أوضاع االقتصاد الكلي
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ا، برنامج العمل املنوط باألونكتاد     وُتعّدل والية الدوحة، اليت تنطلق من اتفاق أكر         
بل إهنا تقوم، عالوة على تعديل برنامج العمل احلايل، بتعزيـز         . يف ضوء األحداث األخرية   

وتشمل هذه اجملاالت على سبيل املثـال       . عدد من جماالت العمل وإضافة عناصر جديدة      
الجتماعية والعالقـة بـني   األعمال التحليلية والفنية املتعلقة مبفهوم احلدود الدنيا للحماية ا  

 عن ذلك، طُلب إىل األونكتـاد أن        وفضالً. شبكات األمان االجتماعية والتجارة والتنمية    
يتوسع يف عمله املتعلق بوضع أدوات لتحسني األثر املترتب على املساعدة اإلمنائية الرمسيـة    

ل األونكتـاد   ويتعلق عنصر جديد آخر بأعمـا     . ومواءمتها مع األولويات اإلمنائية الوطنية    
، حيث طُلب من األمانة أن تدعم االنتقال املفضي إىل اخلـروج            املتصلة بأقل البلدان منواً   

وطلبت الدول األعضاء إلينا، يف األخري، أن نعزز ما نقوم به مـن       . قل البلدان منواً  أمن فئة   
  .يةعمل يف جمال الروابط بني املساواة بني اجلنسني، ومتكني املرأة والتجارة والتنم

وتنُشد وثيقتا منار الدوحة ووالية الدوحة كلتامها هدفا مشتركا هو حتقيق عوملـة               
ومها متثالن خطوة مهمة حنـو األمـام بتعزيزمهـا          .  حنو التنمية وأكثر مشوالً    أكثر توّجهاً 

  . لألونكتاد وتكرارمها التأكيد على ضرورة تفعيل التعاون املتعدد األطراف

  باكديسوباتشاي بانيتش  )توقيع(
  األمني العام لألونكتاد
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  توطئة
) األونكتاد الثالث عـشر   (ُعقدت الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية            

 .٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٦ إىل   ٢١يف مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحة، يف الفترة من           
ووالية الدوحة  ) TD/500/Add.2(ار الدوحة   واعتمد املؤمتر يف جلسته العامة اخلتامية وثيقيت من       

)TD/500/Add.1(   األونكتـاد يف   رية األساس الذي سيقوم عليه عمـل        ؛ وتشكل الوثيقة األخ
 للرجوع إليهما ولكي يكونا     واستنسخ فيما يلي هذان النصان تسهيالً     . السنوات األربع املقبلة  

جاالت العمل املتصلة بالواليات املسَندة     مبثابة أداة عمل جلميع املعنيني بأنشطة األونكتاد أو مب        
  .إىل األونكتاد

  



vii احملتويات 

(A)   GE.12-51496    130912    190912 

  احملتويات
  الصفحة

 iii  ........................................................................تصدير

  vi  .........................................................................توطئة
  ١  ..................................................................منار الدوحة
  ٧  .................................................................والية الدوحة

  ٨  ...حنو منو وتنمية شاملني مستدامني: عوملة حمورها التنمية: املوضوع  - أوالً
  ٨  ........................................حتليل السياسات  -ألف
  ١٠  ..........................................دور األونكتاد  -باء

 حتسني البيئة االقتصادية املواتية على مجيـع        - ١وضوع الفرعي   امل  - ثانياً
  ١٣  ..........................املستويات دعماً لتنمية شاملة ومستدامة

  ١٣  ........................................حتليل السياسات  -ألف
  ١٥  ..........................................دور األونكتاد  -باء

 تعزيز مجيع أشكال التعاون والشراكات من       - ٢املوضوع الفرعي     - ثالثاً
الـشمال واجلنـوب    أجل التجارة والتنمية، مبا يشمل التعاون بني        

  ١٧  .................والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي
  ١٧  ........................................حتليل السياسات  -ألف
  ١٩  ..........................................دور األونكتاد  -باء

 معاجلة التحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة      - ٣املوضوع الفرعي     -رابعاً
من حيث آثارها على التجارة والتنمية وعلى القضايا املترابطـة يف           

  ٢١  .......مويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامةجماالت الت
  ٢١  ........................................حتليل السياسات  -ألف
  ٢٤  ..........................................دور األونكتاد  -باء

 النهوض باالستثمار والتجارة وتنظيم املشاريع - ٤املوضوع الفرعي   -خامساً
وما يتصل بذلك من سياسات التنمية حتفيزاً لنمو اقتصادي مطـرد           

  ٢٧  ..................................لةخيدم التنمية املستدامة والشام
  ٢٧  ........................................حتليل السياسات  -ألف
  ٢٨  ..........................................دور األونكتاد  -باء



  

 

  
  



 

 

  منار الدوحة



الدوحة ومنار الدوحة والية األونكتاد الثالث عشر  2 

 

  )١(منار الدوحة

حنن، الدول األعضاء يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، اجملتمعون يف الدوحة،              
، يف إطار الدورة الثالثة عشرة للمؤمتر،       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦ إىل   ٢١بقطر، يف الفترة من     

  :على اإلعالن التايل، املشار إليه فيما بعد بعبارة منار الدوحةنتفق 
سعينا جاهدين معاً، بصفتنا مجعاً من األمم ذات الـسيادة، إىل بنـاء عـامل         -١  

. مشترك، مترابط ومزدهر عن طريق زيادة العمليات االقتـصادية والـسياسية واالجتماعيـة       
يت تتيحهـا العوملـة يف جمـال التجـارة          وعمالً على االستفادة أقصى ما ميكن من الفرص ال        

واالستثمار الدوليني، سعينا إىل تعزيز النمو والتنمية االقتصاديني مع االهتمام بشكل خـاص             
باحلد من الفوارق القائمة بني أممنا وبداخلنا، وإىل حتسني قدراتنا لتحقيق األهداف املـشتركة              

وقبـل كـل    . ة فعالة ومسؤولة أكثر   واإلشراف على مواردنا الطبيعية وموارد كوكبنا بطريق      
شيء، سعينا إىل حتقيق تطلعات شعوبنا فردياً ومجاعياً من أجل العـيش يف سـالم والتمتـع                 

  .الكامل حبياة غنية ومتنوعة، وأكثر استقراراً وأمناً من ذي قبل
نثين على األونكتاد بصفته جهة التنسيق يف منظومة األمم املتحدة املـسؤولة              -٢  

 املتكاملة لقضايا التجارة والتنمية والقـضايا املترابطـة يف جمـاالت التمويـل،              عن املعاجلة 
فقد قدم مسامهة كبرية على مدى نصف قـرن،  . والتكنولوجيا، واالستثمار والتنمية املستدامة  

، عرب أركانه الثالثة، يف تطوير خطاب التنمية وتعزيز اندماج البلـدان            ٢٠١٢ إىل   ١٩٦٤ من
  .ونؤكد من جديد التزامنا باألونكتاد. د العاملي بصورة تعود عليها بالنفعالنامية يف االقتصا

نؤمن مجيعاً بأن باستطاعتنا، عرب توطيد التعاون االقتصادي أكثـر مـن ذي            -٣  
قبل، أن جنعل العامل أفضل بالتغلب على ما طبعنا يف املاضي من انقسامات، مع احترام أوجـه          

بل من الواجب علينا أن نطلق العنان لقوى منتجة جديدة من           االختالف بيننا؛ وأن باستطاعتنا     
سـيما يف أضـعف      أجل رفع مستويات العيش يف كل مكان والقضاء على الفقر املدقع، ال           

اجملتمعات والبلدان؛ وأن باستطاعتنا أن نبعث األمل يف املستقبل على أفـضل وجـه خبلـق                
  ـــــــــ

املنار مصدر ضوء شديد وهاج يسهل التعرف عليه من بعيد ويساعد يف إرشاد املسافرين               )١(
أيضاً نعتاً ألشخاص أو مؤسسات ُتشيع املعرفـة يف         " منار"وتستخدم كلمة   . حبراً أو براً  

لكلمة وكيفما كان اسـتخدامها، فهـي حتيـل إىل          ومهما كان سياق ا   . الناس وُتنوِّرهم 
 .اإلرشاد والتوجيه
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سيما الشباب والنـساء،      كل مكان، ال   الفرص، وبناء القدرات وإجياد العمل الالئق للناس يف       
ورياُح التغيري اليت هتب يف أحناء كثرية من العامل اليوم شاهد           . من أجل استغالل كامل طاقاهتم    

على رغبة الناس يف سياسات مستجيبة تعزز األخذ بنهج املشاركة والشمولية يف جمال التنمية              
  .لقطاع اخلاص أمراً هاماً يف هذا الصددونرى أيضاً يف مشاركة ا. بغية حتقيق الرخاء للجميع

يعود جانب من الفضل إىل العوملة يف أن لدينا القدرات واملـوارد الكفيلـة                -٤  
لذا علينا، من باب املسؤولية األخالقية املشتركة، أن        . بالقضاء على الفقر املدقع يف كل مكان      

وحنن مدركون أيضاً للمخـاطر     . نعمل كما التزمنا بذلك يف األهداف اإلمنائية لألمم املتحدة        
سيما التحـديات     ال -ولعل يف التجربة األخرية اليت عاشها االقتصاد العاملي         . املرتبطة بالعوملة 

 تذكٌري  -االقتصادية واالنتعاش اهلش ومها من اآلثار السلبية لألزمة املالية واالقتصادية الدولية            
لقد جعلتنـا العوملـة بنجاحاهتـا       . ل متواصالً لنا بأن مسار العوملة وتأثريها يف التنمية ال يزا        

وخماطرها حنس بشواغل جديدة بشأن قدرة إطارنا املؤسسي للحوكمة االقتصادية، ونوعيـة            
التنمية، واستدامة استهالكنا للموارد العاملية، وقدرتنا على اإلنتاج واإلشراف علـى املنـافع             

اصلة التصدي هلذه التحـديات والـشواغل       ونؤكد التزامنا بالعمل معاً على مو     . العامة العاملية 
  . واستدامة على التنمية من أجل منو وتنمية أكثر مشوالًاجلديدة  إلقامة عوملة أكثر ارتكازاً

إذ كـان   . نود أن نشكر األمني العام لألونكتاد على تقريره املقدم إىل املؤمتر            -٥  
ي قُدماً حنو إعطـاء األولويـة   للتقرير إسهام يف مناقشاتنا، ويف خروجنا بقضية مشتركة للمض  

  .لألثر اإلمنائي للعوملة
انصبت مداوالتنا يف الدوحة على أربعة مواضيع كربى متعلقة بالعوملة الـيت              -٦  

أوالً، نتفق على ضرورة تعزيز البيئة االقتصادية املواتية على مجيع املـستويات            . حمورها التنمية 
ويف هذا الصدد، تعد التجارة الدولية حمركاً للنمـو         . لدعم النمو والتنمية الشاملني املستدامني    

وجيب أن يظل النظام التجاري املتعدد األطـراف        . االقتصادي والتنمية االجتماعية االقتصادية   
  واقيـاً   بالقواعد، وشفافاً، وغري متييزي وشامالً حىت يكون باخلصوص درعاً         منفتحاً، وحمكوماً 

يف إجناز خطة الدوحة للتنمية اليت وضعتها منظمـة         ويظل النجاح   . من مجيع أشكال احلمائية   
سـيما   ويعزز من عاملية النظام التجاري انضمام البلدان النامية، ال        . التجارة العاملية أمراً حامساً   

ومن الضروري وضع نظام جتاري     . أقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية        
وإضافة إىل ذلك، نقّر بأن اجلهود الرامية إىل إجـراء          . جه إمنائي متعدد األطراف متني وذي تو    

اإلصالح املالئم ومواصلة حتسني النظام املايل الدويل صعبة، بقدر ما هي ملّحة، وأهنا مسؤولية              
  .مشتركة للجميع
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ومن بواعث القلق الدائم وضع أهداف واستراتيجيات إمنائية وطنية موجَّهـة           -٧  
ويف هذا االجتاه، يعد تعزيـز      . ، لتعميم السياسات التجارية واالستثمارية    ومكيَّفة بشكل مالئم  

سيما يف البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية أمـراً           القيمة املضافة وتنويع االقتصاد، ال    
ومن ناحية أخرى، تساهم    . رئيسياً لالستراتيجيات اإلمنائية من أجل بناء القدرة على التكيف        

قتصاد الكلي وإدارة الديون يف تعزيز القدرة على حتمل الديون ودعـم التنميـة              سياسات اال 
وعلى غرار ذلك، من الضروري تعبئة املوارد احمللية بـشكل فعـال إىل جانـب              . االقتصادية

التدفقات املالية الدولية؛ ويف اآلن ذاته، حيد ذلك من اعتماد البلدان على هـذه التـدفقات                 
  .ااخلارجية ومن تأثرها هب

ثانياً، نتفق على ضرورة تعزيز مجيع أشكال التعاون والشراكة من التجـارة              -٨  
فمن شأن عالقات الشراكة أن تساعد يف تركيز اجلهود الوطنية والدوليـة، مبـا يف               . والتنمية

ذلك املبذولة بني القطاعني العام واخلاص، على تعزيز مشاركة البلدان الناميـة يف التجـارة               
ومن شأهنا أيضاً أن تساعد يف بناء القدرات اإلنتاجيـة، وربـط            .  واخلدمات الدولية بالسلع 

ويف هذا الصدد، من    . عمليات اإلنتاج عرب احلدود، ونشر املعارف، وتشجيع التحول اهليكلي        
شأن التعاون اإلمنائي الفعال، مبا فيه متويل التنمية واملبادرات املتصلة بذلك من قبيل املعونة من               

وعـالوة  .  واإلطار املتكامل املعزز ألقل البلدان منواً، أن يقدم مسامهات هامـة    أجل التجارة، 
على ذلك، من شأن التعاون اإلقليمي واألقاليمي والتكامل بني البلدان النامية، مبـا يف ذلـك               
التعاون بني بلدان اجلنوب، وبني البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، مع              

كملة التعاون بني الشمال واجلنوب، حتسُني نوعية التعاون اإلمنائي وخلق فـرص لالرتبـاط              ت
  .بسالسل اإلمداد العاملية

ثالثاً، نؤكد أن االقتصاد العاملي يواجه جمموعة مـن التحـديات املـستمرة               -٩  
والناشئة، يتطلب التصدي هلا وضَع سياسات وإجراءات عالجية، مكيفـة وفقـاً للقـدرات        

ومثلما ُتمكِّن العوملة من إجراء تغـيريات عميقـة يف األسـاس واهليكـل     . وضاع احمللية واأل
ومن مث فتطوير قدرات علميـة      . التكنولوجيني لألنشطة املنتجة، ُتمكِّن هذه التغيريات للعوملة      

وتكنولوجية وابتكارية متينة، إىل جانب تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت الفعالة، جوانب          
ن القدرات الالزمة لتعبئة مكاسب اقتصاد القرن احلادي والعشرين املعومل والقائم على            هامة م 
وفضالً عن ذلك، حيظى تطوير اهلياكل املادية وغري املادية، مبا فيها لوجستيات النقـل              . املعرفة

تيـسري  والتجارة، بأمهية خاصة يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقاليـة ل             
  .اإلنتاج والتجارة وجلب االستثمار
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ومن بني هذه التحديات، تؤكد اآلثار االقتصادية واإلمنائية املختلفة املترتبـة             -١٠  
 ضرورة السياسات اإلمنائيـة املـستدامة   - مبا يف ذلك تغري املناخ     -على تغري الظروف البيئية     

حملافظة عليها، مبا يشمل مواجهة تغـري       وتشكل محاية بيئتنا املشتركة وا    . واحلاجة امللحة إليها  
كما أن احلـواجز  . املناخ، حتدياً عاملياً رئيسياً أمام جيل اليوم يف بناء مستقبل أفضل جليل الغد          

. غري التعريفية بدأت تزداد أمهية يف التجارة الدولية، ويتعني بالتايل أن تتضافر اجلهود ملواجهتها             
ماً لتشجيع بيئة تنافسية واحليلولة دون قيام املمارسات        ويظل وضع سياسات املنافسة عامالً مه     

وميثل النهوض بتمكني املرأة أولوية كربى لتسخري مجيع إمكانيات سـكاننا           . املانعة للمنافسة 
  .دعماً لتنمية بشرية واقتصادية واجتماعية أوىف

 رابعاً، نتفق على أن تعزيز سياسات االستثمار وتنظيم املشاريع والـسياسات      -١١  
. اإلمنائية ذات الصلة يساعد على بناء القدرات اإلنتاجية وتشجيع النمو االقتصادي املـستدام            

وجيب علينا أن جنعل االستثمار، مبا فيه االستثمار األجنيب املباشر، أكثر إنتاجية ومواتياً للتنمية              
ومـا مل يرتفـع حجـم       . بضمان اقتران النمو بتحول هيكلي وتنوع اقتصادي تـدرجييني        

ستثمارات اإلنتاجية ارتفاعاً كبرياً، لن يتحقق النجاح يف مواجهة التحديات املتمثلة يف الفقر             اال
وحتقيقاً هلذه الغاية، ال بد من هتيئة بيئـة      . وانعدام األمن الغذائي وأمن الطاقة واالحترار العاملي      

 املشاريع والقدرة   استثمارية مستقرة وميكن التنبؤ هبا تؤدي، يف مجلة أمور، إىل النهوض بتنظيم           
وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن يتـيح       . على املنافسة ومنو املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم      

 جديدة لدوائر األعمال للنـهوض بقـدرهتا        حتسني التكنولوجيا، بوسائل منها نشرها، فرصاً     
  .املنافسة على

ذهلا هيئتنا األم، وهي    ونؤكد أيضاً التزامنا مبواصلة املشاركة يف اجلهود اليت تب          -١٢  
. اجلمعية العامة لألمم املتحدة، لتعزيز العمل اإلمنائي الذي تضطلع به منظومة األمم املتحـدة             

ويشمل ذلك املسامهة يف نتائج مؤمترات األمم املتحدة ذات الصلة ومتابعتها، مبـا يف ذلـك                
ة املعين بالتنمية املـستدامة     برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً، ومؤمتر األمم املتحد         تنفيذ

  .٢٠١٥ ، ووضع إطار إمنائي يف املستقبل لتحقيق األهداف اإلمنائية فيما بعد عام)٢٠+ ريو (
وتشكل التنمية اليوم شاغالً عاملياً، والعوملة اليت حمورها التنمية هي قـضيتنا              -١٣  
ر مالءمة لـتغري هيكلـي      ونسلّم باحلاجة إىل جعل حياتنا االقتصادية املشتركة أكث       . املشتركة

تدرجيي، وأقدر على إنتاج منو وتنمية شاملني مستدامني، وأكثر فعالية يف تشجيع االنـدماج              
وندرك أيضاً أن هناك فوارق يف القدرات       . الواسع النطاق يف إطار َعقد اجتماعي جديد أقوى       

على األمـم االضـطالع     واملوارد املتاحة لألمم اليت تعيش أوضاعاً إمنائية خمتلفة، مما يعين أن            
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غري أن علينا مجيعاً أن نـشارك ُمنـصفني يف بلـورة            . بأدوار خمتلفة يف بناء مستقبلنا املشترك     
  .االقتصاد العاملي لدعم هذا التوافق اجلديد يف اآلراء بشأن العوملة اليت حمورها التنمية

، ١٩٦٤ام  وحنن على اقتناع راسخ بأن نرباس األونكتاد اهلادي للتنمية منذ ع            -١٤  
. سيستمر يف السنوات األربع املقبلة مع منار الدوحة للنمو والتنميـة الـشاملني املـستدامني              

ويستند هذا التوافق يف اآلراء إىل الدعائم اليت تنهض عليها تطلعاتنا املشتركة، فـضالً عـن                
ني من  شواغلنا ومسؤولياتنا اجلماعية، وتصميمنا على العمل معاً بروح شراكة متجددة، منطلق          

األدلة التجريبية والتحليالت املستعرضة من األقران، ومنفتحني على التجارب والقيم الوطنيـة            
ونقر أيـضاً باحلاجـة إىل تعزيـز     . املتنوعة، ومدركني لألحداث األخرية والتحديات الناشئة     

 األونكتاد وزيادة تأثري عمله بتحسني كفاءته وفعاليته وشفافيته وخضوعه للمـساءلة، وبنـاء            
. الشراكات والترويج ملزيد من التآزر والتكامل مع املنظمات الدولية األخـرى ذات الـصلة             

فلنمض قُدماً معاً إىل األونكتاد الرابع عشر مهتدين هبذا التوافق يف اآلراء بشأن العوملـة الـيت         
  .حمورها التنمية



 

 

  والية الدوحة
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  والية الدوحة

  و منو وتنمية شاملني مستدامنيحن: عوملة حمورها التنمية: املوضوع -أوالً
  حتليل السياسات  -ألف
شهد االقتصاد العاملي تغريات هائلة منذ انعقاد األونكتاد الثاين عـشر يف أكـرا يف                 -١
ومن هذا املنطلق يبحث واضعو الـسياسات       . ، بينما ال تزال هناك حتديات ملحة      ٢٠٠٨ عام

عيد التنمية الشاملة املستدامة، ولتحديـد   عن سبل فعالة أكثر لتحقيق املزيد من النتائج على ص         
  .املسار لعوملة حمورها التنمية

لقد أدت األزمة املالية اليت ضربت ُبعيد انعقاد األونكتاد الثاين عشر إىل حدوث أول                -٢
وانتشرت آثارهـا انتـشاراً   . انكماش يتعرض له االقتصاد العاملي منذ ثالثينيات القرن املاضي     

وعلى الرغم من اجلهـود     . ومل تكن أفقر بلدان العامل يف مأمن من األزمة        . سريعاً واسعاً جداًً  
السياساتية اليت بذلتها االقتصادات الرائدة، املتقدمة منها والنامية، ال يزال انتعـاش االقتـصاد            

  . العاملي هشاً
ويف مواجهة هذه اهلشاشة، ال بد من التصدي للعديد من التحديات من أجل حتقيـق            -٣

ويف هذا الصدد، ينبغي للتمويل أن يدعم االقتصاد احلقيقي دعماً للنمو           . ورها التنمية عوملة حم 
فقـد تكـون التكلفـة الـسياسية     . االقتصادي املستدام الشامل العادل وللتنمية املـستدامة   

واالقتصادية واالجتماعية النامجة عن الصدمات املالية باهظة بالنسبة جلميع البلدان، املتقدمـة            
  .ة على حد سواءوالنامي

ويشكل تـأمني   . ويتمثل التحدي اآلخر يف القضاء على اجلوع وحتقيق األمن الغذائي           -٤
 مـسألة ذات  - الذي يعترب من االحتياجات اإلنسانية األساسية -احلصول على الغذاء الكايف     

 وما زالت شدة تقلب أسعار األغذية منذ األونكتاد الثاين عشر مصدر قلـق أدى، يف              . أولوية
بعض احلاالت، إىل تبعات كانت منها عواقب اجتماعية وسياسية خطرية يف بعض البلـدان،              

  . سيما يف البلدان النامية املستوردة الصافية لألغذية ال
ونشأ حتٍد آخر فيما يتعلق بتقلب أسعار الطاقة والوصول إليها، مبـا فيهـا الطاقـة                  -٥

ن اهلياكل األساسية للطاقة يف العديد من البلدان        وال يزال يتعني بناء اجلزء األعظم م      . املتجددة
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وال بد من تلبية هـذه    . النامية، وهذا يعين أن إمدادات خدمات الطاقة ال تزال ناقصة ومكلفة          
  . احلاجة من أجل بناء تنمية شاملة

ومثة حتدٍّ إضايف يتمثل يف تغّير املناخ وآثاره السلبية على النمو والتنميـة الـشاملني                 -٦
وتزداد . امني يف البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية            املستد

هواجس هذه البلدان بشأن تنامي التحديات البيئية من جراء ازدياد الكوارث الطبيعية عـدداً              
قدراهتا وستكون االستجابة الحتياجات هذه البلدان و     . ووتريةً وغريها من اآلثار الضارة بالبيئة     

  .املتنوعة يف التكيف مع هذه التحديات عامالً حامساً
ومتهد العوملة اليت حمورها التنمية الطريق لنمو وتنمية شاملني للجميع، وتسهم يف احلد               -٧

وينبغي أن يكون النقاش حول العوملة متوازنـاً ومـربزاً          . من الفقر واستحداث فرص العمل    
  .  لتحدياهتامزاياها ومعترفاً مبخاطرها ومعاجلاً

وينبغي إيالء االعتبار الواجب للقضايا الشاملة لقطاعات متعددة كاإلدارة الرشـيدة             -٨
على مجيع املستويات، واحلرية، والسالم واألمن، واحترام حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف             

مـة جمتمعـات    التنمية، واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، والشباب، وااللتزام الشامل بإقا         
عادلة ودميقراطية، وهي عوامل أساسية جلميع البلدان من أجـل حتقيـق النمـو والتنميـة                

  .العادلني املستدامني
. وينبغي أن تكون استراتيجيات التنمية شاملة ومعدةً لتلبيـة االحتياجـات البـشرية              -٩
 عليها دولياً تضطلع بدور     زالت األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق         وما

فللناس احتياجات وتطلعات متشاهبه، منـها      . ٢٠١٥هام يف تلبية تلك االحتياجات حبلول عام        
 مبا فيها احلق يف التنمية، وعمل الئق، وبيت آمن، ومجيـع جوانـب              -احلرية وحقوق اإلنسان    

ل ألطفـاهلم، وإدارة    الرعاية الصحية امليسورة التكلفة، والتعليم، وبيئة سليمة، ومستقبل أفـض         
وملا كانت هذه الغايات مترابطة ترابطاً وثيقاً، فإن اسـتراتيجيات          . رشيدة على مجيع املستويات   

  . التنمية ينبغي أن تستند إىل هنج متكامل إذا أريد للخيارات السياساتية أن تتحقق
  اإلنتـاج ويتطلب حتقيق النمو والتنمية املستدامني األخـذ بأمنـاط سـليمة بيئيـاً يف             -١٠

  .واالستهالك حتفظ الغالف احليوي وقدرة نظمه اإليكولوجية على حتمل النشاط البشري
  . وميكن مواصلة االستراتيجيات اإلمنائية بالشراكات والتعاون بني مجيع اجلهات املعنية  -١١
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وكل بلد مسؤول يف املقام األول عن تنميته االقتصادية واالجتماعية، وينبغي دعـم               -١٢
وملا كانت الدولة تضطلع بدور هام،      . د اإلمنائية الوطنية بتهيئة بيئة اقتصادية دولية مواتية       اجلهو

بالعمل مع القطاع اخلاص واملؤسسات غري الرحبية واجلهات املعنية األخرى، فإن بإمكاهنـا أن        
  . ةتساعد يف بلورة استراتيجية إمنائية متسقة وتتيح بيئة مواتية لألنشطة االقتصادية املنتج

ويتحقق النمو والتنمية املستدامان الشامالن بوسائل منها تعبئة مجيع مصادر متويـل              -١٣
. التنمية وتسخريها بفعالية، على حنو ما أُعيد تأكيده يف اتفاق الدوحة وتوافق آراء مـونتريي              

تنميـة  وحتقيقاً هلذه الغاية، ال بد من هتيئة بيئة اقتصادية مواتية على مجيع املـستويات، ألن ال               
  . االقتصادية الشاملة تسهم يف السالم واألمن واالستقرار والرفاة على الصعيد العاملي

ويشكل التصنيع أولوية بالنسبة للبلدان النامية، وبعض البلدان اليت متـر اقتـصاداهتا               -١٤
ثمار مبرحلة انتقالية ألنه يعزز التحول اهليكلي اإلجيايب ويعزز روابط الدعم املتبادل بني االسـت             

وتنوع االقتصاد يرتبط ارتباطاً شديداً بتنمية صناعية حتدد املزايا النـسبية           . واإلنتاجية والعمالة 
  .يف طائفة واسعة من القطاعات املنتجة من أجل تعزيز النمو والتنمية االقتصاديني املستدامني

. حول اهليكلي وميكن للنمو االقتصادي القوي أن ُيسّهل إدارة التعديالت املرتبطة بالت           -١٥
ويتطلب النمو والتنمية الشامالن املستدامان أيضاً احلماية االجتماعية حلماية الفئات الـضعيفة            

. والتصدي لعدم املساواة، مبا يف ذلك عدم املساواة بني الرجل واملرأة، وفيما بني مناطق البلد              
يساهم ذلك أيضاً   و. ومن شأن ذلك أن يسهم يف عملية تنمية أكثر سالسة وقدرة على التنبؤ            

يف احلماية من الصدمات واألزمات اليت قد تصحب النمو السريع والتقدم يف اجتـاه اقتـصاد                
وال ميكن حتديد التوازن بني النمو والعدالة واحلماية االجتماعية إال يف           . أكثر انفتاحاً وتكامالً  

  .ضوء الظروف والضغوط احمللية السائدة
طراف الفعال على الدعم املقدم من طائفة من املؤسسات         ويتوقف التعاون املتعدد األ     -١٦

وتتطلب العوملة  . الدولية اليت نشأت خالل العقود الستة املاضية وعلى تعزيز أوجه التآزر بينها           
توسيَع نطاق مشاركة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية وتعزيَزهـا يف              

  .  يف اجملال االقتصادي على الصعيد الدويلصنع القرار ووضع املعايري

  دور األونكتاد  -باء
لقد اتبع اتفاق أكرا برناجماً بّناًء للتجارة والتنمية ومتسك بأركان األونكتـاد الثالثـة           -١٧
وتعيد نتائج األونكتاد الثالث    . حتليل السياسات، وبناء توافق يف اآلراء، والتعاون التقين       : وهي

  . را وتبين عليه، وال يزال هذا االتفاق صاحلاً وهاماًعشر تأكيد اتفاق أك
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ويظل األونكتاد هو مركز التنسيق يف األمم املتحدة فيما يتعلق باملعاجلـة املتكاملـة                -١٨
لقضايا التجارة والتنمية والقضايا املترابطة يف جماالت التمويـل والتكنولوجيـا واالسـتثمار             

 استناداً إىل أركانـه     -األونكتاد العمل يف إطار واليته      وينبغي أن يواصل    . والتنمية املستدامة 
الثالثة، من أجل حتقيق نتائج جمدية، وتسخري املوارد املتاحة، معززاً يف الوقت ذاته عمليـات               

ويف هذا الصدد، ينبغي أن     . التآزر ومشجعاً أوجه التكامل مع عمل املنظمات الدولية األخرى        
  : يضطلع األونكتاد مبا يلي

ن يواصل االضطالع بدوره يف تعزيز توافق أمنت لآلراء على املستوى العاملي            أ  )أ(  
بشأن القضايا اليت تدخل يف نطاق واليته، حيث يعد األونكتاد بوالته وعضويته العاملية حمفالً              

  قيِّما للحوار بشأن التنمية؛
 يف   من إعالن أكرا، يف املناقشات اجلاريـة       ١٧أن يسهم، متاشياً مع الفقرة        )ب(  

منظومة األمم املتحدة بشأن االقتصاد األخضر والنماذج االقتصادية األخرى يف سياق التنمية             
  املستدامة والقدرة على التكيف مع تغري املناخ؛

أن يواصل البحث والتحليل فيما يتعلق بآفاق البلدان الناميـة يف املـسائل               )ج(  
 األزمة االقتصادية واملالية العاملية، وذلـك       املتصلة بالتجارة والتنمية وإمكانية تأثرها، يف ضوء      

  إسهاماً يف عمل األمم املتحدة؛
أن يواصل رصد وتقييم التطور يف النظام التجاري الدويل وتوجهاتـه مـن               )د(  

  منظور إمنائي؛
أن يزيد من فعالية مسامهاته يف اإلطار املتكامل املعزز، مبا يف ذلك العمل مع                )ه(  

 وأن  -التجارة يف اخلطط اإلمنائية الوطنية ألقل البلـدان منـواً           جهات أخرى من أجل دمج      
يساهم يف التنفيذ الفعال ملبادرة املعونة من أجل التجارة عرب الدور الريـادي لألونكتـاد يف                

  جمموعة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت املعنية بالتجارة والقدرة اإلنتاجية؛ 
ات اخلاصـة للبلـدان الناميـة، ال سـيما أقـل      أن يهتم حتديداً باالحتياج     )و(  
  منواً؛  البلدان

أن يعزز من تركيزه اخلاص على احتياجات أقل البلدان منواً يف مجيع جماالت               )ز(  
  واليته وفقاً لربنامج عمل اسطنبول؛
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أن يواصل معاجلة الشواغل واالحتياجات اخلاصة ألفريقيـا، مبـا يف ذلـك             )ح(  
  ديدة من أجل تنمية أفريقيا؛ تنص عليه الشراكة اجل ما

أن يواصل معاجلة االحتياجات التجارية واالسـتثمارية واإلمنائيـة اخلاصـة           )ط(  
للبلدان النامية غري الساحلية، مبا يف ذلك عرب مواصلة دعمه لعملية التنفيذ الفعال إلعالن أملايت               

امية غري الساحلية يف إطـار   تلبية االحتياجات اخلاصة للبلدان الن    : الوزاري وبرنامج عمل أملايت   
عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املـرور              

، مع مراعاة التحديات اليت تواجهها بلدان املرور العـابر          ٢٠١٤العابر النامية واستعراضه يف     
  النامية يف برنامج العمل هذا؛

عدة الدول اجلزرية الصغرية الناميـة علـى التـصدي      أن يواصل عمله يف مسا      )ي(  
والتنمية مبا يف ذلك من خـالل        للتحديات املستمرة اليت تواجهها يف جماالت التجارة واالستثمار       

املسامهة يف املناقشات اجلارية على مستوى األمم املتحدة بشأن مواصلة تنفيـذ برنـامج عمـل       
  مية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية؛بربادوس واستراتيجية موريشيوس من أجل التن

أن يواصل تركيز االهتمام علـى االحتياجـات واملـشكالت اخلاصـة يف              )ك(  
االقتصادات الصغرية الضعيفة هيكلياً والقابلة للتأثر بغية تعزيز النمـو االقتـصادي املـستدام        

  والتنمية املستدامة والشاملة؛ 
 املتوسطة الدخل وفقاً الحتياجاهتا يف مواجهة       أن يواصل دعم جهود البلدان      )ل(  

  التحديات اخلاصة بالتنمية االقتصادية املستدامة واحلد من الفقر؛
أن يواصل دعم البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف مواجهة حتدياهتا              )م(  

  اخلاصة يف جمايل التجارة والتنمية؛ 
نبثقة عن املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية بشأن   أن ينفذ النتائج ذات الصلة امل       )ن(  

  . التنمية، وأن يتابع تلك النتائج، حسب االقتضاء
ويف سياق تدعيم األونكتاد، ينبغي بذل اجلهود لتعزيزه من حيث الفعالية والكفـاءة               -١٩

ة اعتمـاد   والشفافية واملساءلة، مبا يف ذلك عن طريق اإلدارة الفعالة القائمة على النتائج وكفال            
  .عملية توجهها الدول األعضاء من خالل اآللية احلكومية الدولية
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 حتسني البيئة االقتصادية املواتية على مجيع       - ١املوضوع الفرعي     -ثانياً
  املستويات دعماً لتنمية شاملة ومستدامة

  حتليل السياسات  -ألف

عزيـز وحتـسني أداء     ويف ضوء التطورات األخرية، ال يزال من املهم بذل اجلهـود لت             -٢٠
والنهوض وث الصدمات املالية واالقتصادية     وميكن أن يساعد ذلك يف منع حد      . االقتصاد العاملي 

  .الفعال بالتنمية وتلبية احتياجات الدول األعضاء، وخباصة احتياجات البلدان النامية
دة انـدماجها   لقد استطاع عدد من البلدان النامية، على مدى العقود الثالثة املاضية، زيا             -٢١

واقترنت هـذه   . يف االقتصاد العاملي، وصار النمو يف اجتاه تصاعدي بشكل عام يف هذه البلدان            
  .اجلهود، يف العديد من احلاالت، بارتفاع التجارة واالستثمار وتدفقات رؤوس األموال

ـ                -٢٢ و ويعد النمو االقتصادي املستدام هاماً، غري أن من الالزم أيضاً توسيع قاعـدة النم
وال بد من وجود بيئة مواتية علـى        . حىت يتسىن للمزيد من الناس االستفادة منه واملسامهة فيه        

وتشكل األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية        . مجيع املستويات لتحقيق ذلك   
  . املتفق عليها دولياً أساساً لتعزيز التنمية الشاملة واملستدامة

ارة حمركاً للنمو والتنمية الشاملني، جيب على النظـام التجـاري           ولكي تكون التج    -٢٣
وينبغي أن  . املتعدد األطراف أن يظل منفتحاً وشفافاً وشامالً وغري متييزي وقائماً على القواعد           

يظل االندماج الفعلي للبلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً والبلدان اليت متـر اقتـصاداهتا                
  .، يف النظام التجاري املتعدد األطراف مسألة ذات أولويةمبرحلة انتقالية

يعترب جناح املفاوضات اجلارية يف الدوحة بشأن خطة التنمية عـامالً حامسـاً خللـق                 -٢٤
تدفقات جتارية جديدة تولد النمو والتنمية االقتصاديني، وينبغي أن يثمر، يف مجلة أمور، نتائج              

وعالوة على ذلك، ملا كان االنتعاش االقتصادي هشاً        . ددةمرتبطة بالتنمية، وفقاً للواليات احمل    
يف الفترة الراهنة، تظل احلمائية التجارية تشكل خطراً، وبالتايل ينبغي مواصلة اجلهود ملكافحة             

  .مجيع أشكال احلمائية
وُتحث الدول بشدة على االمتناع عن وضع وتطبيق أي تدابري اقتـصادية أو ماليـة                 -٢٥
ادية غري مطابقة للقانون الدويل وميثاق األمم املتحدة تعرقل التحقيـق الكامـل             جتارية انفر  أو

ذلك أن  . للتنمية االقتصادية واالجتماعية، ال سيما يف البلدان النامية، وتضر باملصاحل التجارية          
هذه اإلجراءات تعرقل الوصول إىل األسواق، واالستثمارات وحرية العبور، ورفاه الـسكان            
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كما أن حترير التجارة اجملدي سيقتضي معاجلة التدابري غري التعريفيـة الـيت    . ملتأثرةالبلدان ا  يف
تشمل، فيما تشمله، التدابري االنفرادية، حيثما ميكن أن تكون تلك التدابري مبثابـة حـواجز               

  . جتارية ال داعي هلا
. ل التجارة الدولية  يزداد االهتمام بالتدابري غري التعريفية واحلواجز غري التعريفية يف جما           -٢٦
ينبغي بذل جهود دولية من أجل التصدي للتدابري غري التعريفيـة والـسعي إىل خفـض                لذا  

   .احلواجز غري التعريفية التعسفية أو غري املربَّرة أو إزالتها
 قد أحيـت الـدور      ٢٠٠٢إن الطفرة اليت تشهدها أسعار السلع األساسية منذ عام            -٢٧

يـزال   وعالوة على ذلـك، ال    . يف النمو االقتصادي واحلد من الفقر     املتوقع ملسامهة عائداهتا    
تقلب أسعار السلع األساسية يطرح حتدياً أمام البلدان النامية املستوردة واملصدرة هلذه السلع،             

ومن املهم أن يعمل واضعو السياسات علـى حتديـد          . ومن بينها العديد من أقل البلدان منواً      
مية ودولية مالئمة من أجل معاجلة آثار تقلـب أسـعار الـسلع    وتنفيذ سياسات وطنية وإقلي   

ومن املهم تقدمي الدعم للبلدان النامية املعتمدة على السلع         . األساسية على اجملموعات الضعيفة   
األساسية يف صياغة استراتيجيات إمنائية مستدامة وشاملة، مبا يف ذلك االسـتراتيجيات الـيت              

   .قتصاديتعزز إضافة القيمة والتنويع اال
وتؤدي السياسات الفعالة لالقتصاد الكلي وإدارة الديون دوراً مهماً يف تعزيز القدرة              -٢٨

وقد استطاعت  . على حتمل الديون وحتقيق التنمية االقتصادية واحليلولة دون وقوع أزمة ديون          
مجايل، وكـان   بلدان عديدة أن حتدث ختفيضاً كبرياً يف إمجايل نسبة ديوهنا إىل ناجتها احمللي اإل             

ذلك يف بعض احلاالت مبساعدة من برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املـايل ومبـادرات               
أخرى ذات صلة، من قبيل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون، واملبادرة املتعددة األطـراف              

  .ومثة حاجة إىل إحراز تقدم بشأن إعادة هيكلة الديون العامة. لتخفيف عبء الديون
وكان لبعض البلدان   . وأبرزت األزمة االقتصادية العاملية أمهية السياسات املالية احلذرة         -٢٩

. النامية حيز للتحرك املايل بغية التصدي للركود العاملي بسياسات ملواجهة التقلبات الدوريـة            
 تساعد  ويف هذا السياق، ال ينبغي التقليل من أمهية هوامش األمان املايل، فهي من الوسائل اليت              

يزال لديها   بيد أن العديد من البلدان النامية ما      . يف تثبيت استقرار الظروف االقتصادية الكلية     
حيز ضيق للتحرك املايل وهناك عدد من البلدان األفريقية وأقل البلدان منواً املعرضة لـضائقة                

  . الديون إىل حد كبري
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 بصورة مالئمة، وتعزيـز اإلقـراض       إن تنظيم ومراقبة األسواق املالية وإدارة الديون        -٣٠
واالقتراض السياديني املسؤولني ميكن أن يؤديا دوراً هاماً يف تعزيز االستقرار املايل، فضالً عن              

  . جتنب وقوع األزمات وتوفري آليات للحلول

  دور األونكتاد  -باء
  : ، ينبغي أن يضطلع األونكتاد مبا يلي١٨وفقاً للفقرة   -٣١

 الدعم التحليلي والتقين، يف إطار واليته، للمفهوم املتطـور          أن يواصل تقدمي    )أ(  
املتمثل يف احلدود الدنيا للحماية االجتماعية، إىل البلدان النامية، ال سيما البلدان اخلارجة من              

  أزمات ونزاعات سياسية، وخاصة البلدان األفريقية وأقل البلدان منواً؛
أن يقدم املساعدة إىل منظمات التعاون اإلقليمي لتحسني تصديها للتحديات            )ب(  

  االقتصادية واغتنامها للفرص، مبا يف ذلك يف جمال العوملة؛ 
أن يواصل العمل التحليلي ملعرفة كيفية معاجلة قضايا الديون وتأثريها علـى              )ج(  

لدعم التقنيني إىل البلدان الناميـة يف بنـاء         تعبئة املوارد معاجلة فعالة أكثر، وتقدمي املساعدة وا       
القدرات الوطنية عن طريق برنامج نظام إدارة الديون والتحليل املـايل، بالتعـاون، حـسب          

  االقتضاء، مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل واجلهات املعنية األخرى؛
قـل البلـدان   أن حيدد كيفية حتقيق اإلدماج الفعال للبلدان النامية، وخاصة أ         )د(  

  منواً، فضالً عن االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية، يف النظام التجاري املتعدد األطراف؛ 
أن يضع ُنهجاً لتحفيز تنويع االقتصاد وتعزيز إنتاج القيمة املـضافة، مبـا يف                )ه(  
نساء االستثمار، هبدف إتاحة الفرصة االقتصادية املتساوية للجميع، مع استهداف ال          ذلك عرب 

   والشباب خصوصاً؛
  أن يعاجل تأثري احلواجز غري التعريفية يف التجارة والتنمية؛   )و(  
أن يقوم، بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية ومركز التجارة الدولية بتعزيـز              )ز(  

عمله بشأن قواعد البيانات اخلاصة بالتدابري غري التعريفية وأن يواصل حتليله ملا للتـدابري غـري           
سيما أقل البلدان منـواً، وأن   تعريفية من عواقب على آفاق التجارة والتنمية للبلدان النامية ال       ال

   يواصل مشاركته يف مبادرة الشفافية يف التجارة؛
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أن يواصل املساعدة التقنية للبلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً، يف جمال               )ح(  
  التجارة الدولية بالسلع واخلدمات؛

سـيما يف   أن يواصل دعم البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسـية، ال            )ط(  
أفريقيا وأقل البلدان منواً، عرب استعراض السياسات، وإجراء احلوارات وتقدمي املساعدة التقنية            
يف االستفادة أقصى ما ميكن من املزايا اإلمنائية إلنتاج السلع األساسية والتجارة، مبا يف ذلـك                

  التنويع ودمج سياسات املوارد الطبيعية يف استراتيجياهتا الوطنية للتنمية؛تعزيز 
أن يواصل مساعدة البلدان النامية يف النهوض بقدراهتا اإلحصائية يف جمـال              )ي(  

  التجارة والتنمية؛
أن يكثف تفاعله مع الدوائر األكادميية ومؤسسات البحوث، وخباصة عـن             )ك(  

شبكة العاملية ملراكز البحوث املتخصصة يف جمال التنمية، وذلـك          طريق املعهد االفتراضي وال   
لتعزيز تطوير القدرات احمللية يف جمال التعليم والبحوث يف الدول األعضاء، وتقوية الروابط بني              

  الباحثني وواضعي السياسات؛ 
أن يواصل املساعدة التقنية، والبحث والتحليل، واحلوار بشأن تيسري التجارة،            )ل(  

  نقل والقضايا املتصلة؛وال
أن يواصل تقييم آفاق التنمية االقتصادية يف األرض الفلـسطينية احملتلـة وأن        )م(  

يدرس العقبات اليت تواجه التجارة والتنمية، وينبغي له أن يعزز برنامج مـساعدته للـشعب               
ـ            زام اجملتمـع   الفلسطيين عرب تزويده باملوارد الكافية واألنشطة التنفيذية الفعالة، كجزء من الت

الدويل بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومن أجـل ختفيـف وطـأة الظـروف االقتـصادية                
  واالجتماعية السلبية املفروضة على الشعب الفلسطيين، وذلك مبا يتوافق مع اتفاق أكرا؛

أن يساعد البلدان النامية على حتليل الصلة اهلامة الرابطة بني شبكات األمان              )ن(  
  .والتجارة والتنميةاالجتماعية، 
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 تعزيز مجيع أشكال التعاون والشراكات من أجل التجارة         - ٢املوضوع الفرعي     -ثالثاً
والتنمية، مبا يشمل التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون فيمـا بـني بلـدان           

  اجلنوب والتعاون الثالثي

  حتليل السياسات  -ألف
على التجارة العاملية وعلى املشهد العاملي،      بالنظر إىل التغريات والديناميات اليت طرأت         -٣٢

جيب على اجملتمع الدويل تشجيع مجيع أشكال التعاون، وجتديد وتعزيز هنج إقامة الـشراكات              
إن التعاون الرامي إىل دعم النمو والتنمية الشاملني املستدامني مـن           . من أجل التجارة والتنمية   

لية على مواجهة التحـديات يف جمـال بنـاء          شأنه املساعدة يف تركيز اجلهود الوطنية والدو      
القدرات اإلنتاجية وإحداث حتوالت هيكلية، فضالً عن تعزيز النمـو االقتـصادي املـستقر              

وينبغي للشراكات من أجل التنمية أن تعزز التعاون بني القطاعني          . به وزيادة االنفتاح   املعجَّل
  . العام واخلاص

 دعم التعاون وبناء شراكات جديدة عن طريـق         وميكن أن تسهم التجارة الدولية يف       -٣٣
الربط بني عمليات اإلنتاج عرب احلدود، ونشر الدراية الفنية، واإلسـهام يف حتقيـق النمـو                

وميكن أن تدعم التجارة الدولية أيضاً حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية يف           . االقتصادي املشترك 
ومـع ذلـك، مل حتقـق    . ن الفقر وعدم املساواةسيما فيما يتعلق باحلد م   البلدان النامية، وال  

والعمل يف الوقت املناسب على تنفيذ إجـراء فـتح          . التجارة الدولية بعُد إمكاناهتا بالكامل    
األسواق على أساس دائم بدون رسوم مجركية وال حصص أمام مجيع أقل البلدان منواً، وفقـاً                

، ميكن أن   ٢٠٠٥ة يف هونغ كونغ عام      لإلعالن الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العاملي      
وهناك حاجة أيضاً إىل حتقيق فهم أفضل لسبل تسخري فوائد          . يشكل أداة هامة يف هذا الصدد     

  .سيما للقطاعات الضعيفة يف اجملتمع التجارة الدولية لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال
مبا يف ذلـك املـساعدة اإلمنائيـة    ومن خالل التعاون اإلمنائي الفعال ومتويل التنمية،       -٣٤

سيما أفريقيا وأقل البلدان منـواً، يف    البلدان النامية، ال   دعم اجلهود اليت تبذهلا   الرمسية، من املهم    
االنتقال إىل وضع تستطيع فيه تعبئة مواردها الذاتية من أجل التنمية املستدامة، وخلق قدرات              

بغي تكييف التعاون اإلمنائي ومتويـل التنميـة،   وين. إنتاجية جديدة وتنويع هيكلها االقتصادي    
ويف . يف ذلك املساعدة اإلمنائية الرمسية، وفقاً ألولويات البلدان، وخصوصياهتا واحتياجاهتا          مبا

  . هذا الصدد، يقدم التعاون اإلمنائي الفعال مسامهات هامة
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عدة والتمويل بالنسبة   وال تزال املساعدة اإلمنائية الرمسية هي أحد املصادر اهلامة للمسا           -٣٥
األهداف اإلمنائية  سيما أقل البلدان منواً، يف سعيها إىل حتقيق          إىل العديد من البلدان النامية، وال     

وتقوم املساعدة اإلمنائية الرمسية أيضاً بدور حافز هام يف تدبري التمويل من أجل التنميـة               . لأللفية
باملساعدة اإلمنائية الرمسيـة، علـى       هتم املتعلقة وينبغي للماحنني احترام التزاما   . من مصادر أخرى  

ما جرى تأكيده من جديد يف اجتماعات ومؤمترات األمم املتحدة، مبا فيها نتائج االجتماع               حنو
  .٢٠١٠العام الرفيع املستوى املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية يف عام 

 يف النقاش الـدويل املتعلـق       اهتماماً" املعونة من أجل التجارة   "وقد اكتسبت مبادرة      -٣٦
 وحشدت املـوارد للمـساعدة      ٢٠٠٥باملعونة منذ أن أطلقتها منظمة التجارة العاملية يف عام          

وتسلّم هذه املبادرة بأن االستفادة التامة من التجارة الدوليـة تـستوجب            . املتعلقة بالتجارة 
 حمدد اهلـدف للمـساعدة      سيما أقل البلدان منواً، على دعم مايل       حصول البلدان النامية، وال   

التقنية املتعلقة بالتجارة، ولبناء القدرات اإلنتاجية واهلياكل األساسية، ولدعم التكيف يف جمال            
ويف هذا الصدد، مثة حاجة إىل أن تكون املعونة من أجل التجارة مالئمـة وفعالـة                . التجارة

. تيجيات اإلمنائيـة العامـة  وموجهة حنو حتقيق نتائج، فضالً عن منحها أولوية أكرب يف االسترا  
ويتطلب بلوغ هذه األهداف أن تعمم البلدان املتلقية املسائل املتعلقـة بالتجـارة يف جممـل                

ويف هذا  . استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية واإلقليمية من أجل حتقيق االتساق بني التجارة والتنمية          
  . البلدان منواًالصدد، يكتسب اإلطار املتكامل املعزز أمهية بالنسبة ألقل

ومن شأن التكامل اإلقليمي، الذي يكمله التعاون األقاليمي، أن يساعد البلدان الناميـة               -٣٧
وتشمل املبـادرات   . على تسخري روابط جتارية أوثق يف دعم النمو والتنمية الشاملني املستدامني          

اء شبكات لإلنتاج اإلقليمي    ترتيبات جتارية واستثمارية إقليمية يف أفريقيا وأمريكا الالتينية، وإنش        
وينبغي للتكامل اإلقليمي، مبـا يف ذلـك        . على صعيد آسيا، مبا يف ذلك بعض أقل البلدان منواً         

سـيما يف    الترتيبات التجارية اإلقليمية، أن يعزز التكامل املنتج وأن يدعم تنويع االقتـصاد، ال            
غي للترتيبات التجارية اإلقليمية أن تكـون       وينب. البلدان منواً ويف البلدان النامية غري الساحلية       أقل

  .متسقة مع النظام التجاري املتعدد األطراف من أجل حتسني سبل الوصول إىل األسواق
وميكن للتعاون اإلقليمي أن يدعم استراتيجيات التنمية الوطنية، وأن حيد من جوانب              -٣٨

ومن خالل  . قتصادية العاملي اهلشاشة اخلارجية، وأن يكمل يف بعض احلاالت نظام احلوكمة اال         
تعميق التكامل االقتصادي، ميكن إقامة سلسلة من الـروابط ذات الفوائـد املتبادلـة عـرب                
االقتصادات على مستويات خمتلفة من التنمية داخل منطقة جغرافية معينة من أجـل تعزيـز               

  .التنمية وتسريعها
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ن بـني الـشمال واجلنـوب       ويعد التعاون بني بلدان اجلنوب، بوصفه مكمالً للتعاو         -٣٩
بديالً عنه، جانباً إجيابياً للتعاون الدويل بالنسبة إىل البلدان النامية من أجل توسيع طاقـات                ال

  .منوها وتنميتها، وزيادة فعالية التعاون الدويل وكفاءته، باإلضافة إىل التعاون املثلث
 حنو حتقيـق األهـداف      لقد حقق العديد من البلدان النامية تقدماً بدرجات متفاوتة          -٤٠

ولذا، من املهم تسخري مجيع أشكال التعاون والشراكة بفعاليـة مـن أجـل             . اإلمنائية لأللفية 
التجارة والتنمية، وتقاسم أفضل املمارسات املتأتية من هذه التجارب املتنوعة من أجل حتقيق              

أللفية، وتعزيز االندماج على األهداف اإلمنائية املتفق عليها عاملياً، مبا يشمل األهداف اإلمنائية ل        
  . حنو مفيد يف االقتصاد العاملي

  دور األونكتاد  -باء
  : ، ينبغي أن يضطلع األونكتاد مبا يلي١٨وفقاً للفقرة   -٤١

أن يقوم بالبحث والتحليل ونشر أفضل املمارسات بشأن مجيـع أشـكال              )أ(  
   بلدان اجلنوب والتعاون املثلث؛التعاون، مبا فيها التعاون بني الشمال واجلنوب، والتعاون بني

أن جيري تقييماً منتظماً وأن يعزز توافق اآلراء بشأن الكيفية اليت ميكن هبـا                )ب(  
للتعاون والشراكات يف جمال التنمية، مبا يف ذلك الشراكات اليت تشمل التعاون بـني بلـدان                

سيما يف حالة أقل     لفية، ال اجلنوب، مواصلة اإلسهام يف تعزيز سبل حتقيق األهداف اإلمنائية لأل         
  البلدان منواً وأفريقيا؛

أن يعمل على إجياد السبل اليت ميكن هبا للتعاون بني بلدان اجلنوب، مبـا يف                 )ج(  
ذلك الترتيبات اإلقليمية والتعاونية األخرى، وغريها من االتفاقات التعاونيـة األخـرى، أن             

  سيما أقل البلدان منواً؛ ن النامية، اليستخدم استخداماً أمثل املكاسب اإلمنائية للبلدا
أن يواصل دعم مبادرات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك النظام               )د(  

  العاملي لألفضليات التجارية؛ 
أن حيلل اجلهود املبذولة لتحقيق التكامل اإلقليمي ودون اإلقليمـي ومـدى              ) ه(  

الوطنية وبناء اهلياكل األساسية داخل البلـدان       إسهامها يف تنمية وتنويع مصادر االقتصادات       
  النامية وفيما بينها؛ 
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أن يواصل أنشطة البحث والتحليل بشأن كيفية استخدام ترتيبات التجـارة             )و(  
  اإلقليمية لتحقيق املستوى األمثل من املكاسب اإلمنائية؛

غيـة  أن يواصل توفري البحث والتحليل وأن ييسر تقاسم أفضل املمارسات ب            )ز(  
  املساعدة يف تعزيز مجلة أمور منها فعالية التعاون الثالثي، من أجل النهوض بالتجارة والتنمية؛ 

أن يتناول الفرص والتحديات اليت يطرحها التعاون املتنـامي بـني بلـدان               )ح(  
  اجلنوب، على حنو يساعد االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛

معنية ببناء القدرات، مبا يف ذلك عـرب        أن يعزز التعاون مع منظمات أخرى         )ط(  
  جمموعة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرة اإلنتاجية؛

أن يستكشف سبل حتقيق االستفادة القصوى من األثر اإلمنائي للمـساعدة             )ي(  
بادرة املعونة من   املتعلقة بالتجارة اليت يقدمها األونكتاد، وأن يضطلع بدور نشط فيما يتصل مب           

  أجل التجارة؛ 
أن ُيجري حتليالت وأن ينظر، عند االقتضاء، يف تطوير أدوات ذات صـلة               )ك(  

تعلق باجلهود الوطنية والدولية لتعزيز أثر التعاون اإلمنائي، مبا يشمل اتساق املساعدة اإلمنائية             ت
  الرمسية مع األولويات اإلمنائية الوطنية؛ 

 وحتليالت بشأن الشراكات بني القطاعني العام واخلـاص يف          أن ُيجري حبوثاً    )ل(  
سياق التنمية، هبدف حتديد أفضل املمارسات فضالً عن تقييم مناذج الشراكات بني القطاعني             
العام واخلاص اليت ميكن أن تساعد يف إنشاء روابط بني املنِتجني احملليني يف البلدان الناميـة يف                 

  إطار سالسل اإلمداد العاملية؛
أن يساعد أقل البلدان منواً يف تقييم التقدم احملرز هبدف تعبئة املوارد، وتنويع               )م(  

  االقتصاد والقدرة على املنافسة دعماً الستراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية؛
أن يدعم تنفيذ برنامج عمل اسطنبول، يف التجـارة، والتنميـة والقـضايا               )ن(  

نولوجيا، واالستثمار والتنمية املستدامة، الربنامج املنبثق عن       املترابطة يف جماالت التمويل، والتك    
  مؤمتر األمم املتحدة الرابع املعين بأقل البلدان منواً؛

أن يساعد أقل البلدان منواً على مواجهة حتديات اخلروج من فئة أقل البلدان               )س(  
 لبيئة ما بعد اخلروج     منواً، مبا يف ذلك وضع استراتيجيات لتيسري االنتقال السلس، وفهم واضح          
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من الفئة، وتركيز اجلهود بشكل أفضل على تعزيز تنميتها، وإحداث أطر اقتصادية وقانونيـة              
  مالئمة ومتينة وقدرة مؤسسية يف ميدان التجارة واالستثمار؛

أن يواصل رصد التقدم الذي حترزه أقل البلدان منواً حنو عتبات اخلروج مـن           )ع(  
ات املقبلة من أجل اختاذ إجراءات على الصعيدين الوطين والـدويل           الفئة هبدف حتديد التحدي   

بالتنسيق مع مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منواً، والبلدان الناميـة غـري الـساحلية      
   .والدول اجلزرية الصغرية النامية

 معاجلة التحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة      - ٣املوضوع الفرعي     -رابعاً
يث آثارها على التجارة والتنمية وعلى القضايا املترابطـة يف          من ح 

  جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة
  حتليل السياسات   -ألف
يواجه االقتصاد العاملي سلسلة من التحديات املستمرة والناشئة اليت تواجـه النمـو               -٤٢

ويتطلب ذلك سياسات وإجراءات تتـصدى      . تدامةاالقتصادي املستقر والتنمية الشاملة واملس    
وينبغي تفصيل هذه   . هلذه التحديات وتعزز التجارة والتنمية والعوملة اليت يكون حمورها التنمية         

اإلجراءات لتناسب القدرات والظروف واالحتياجات احمللية، نظراً لعدم وجود خطة عمـل            
ملترابط واملفتوح، ستكون مثة حاجة أيضاً إىل       ويف سياق االقتصاد العاملي ا    . عاملية يف هذا اجملال   

وسيكون من املهم أيضاً انتـهاج     . ُنُهج متكاملة للتنمية على الُصعد الوطين واإلقليمي والدويل       
سياسة مستقرة ومواتية وتوفري بيئة مؤسسية تعزز إنشاء املشاريع، والقدرة على املنافسة، وبناء             

  . وحتسني التكنولوجيات، واستحداث فرص العملالقدرات اإلنتاجية، والتحول اهليكلي، 
واالنضمام إىل منظمة التجارة العاملية جزء ال يتجزأ من االستراتيجيات اإلمنائية ملعظم              -٤٣

كما يكتسي أمهيـة يف  . البلدان الساعية إىل االستفادة استفادة تامة من النظام التجاري الدويل      
بلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية،        زيادة دمج البلدان النامية، وخاصة أقل ال      

ويف هذا السياق، رمبا يلـزم تقـدمي        . يف النظام التجاري املتعدد األطراف القائم على القواعد       
مساعدات تقنية إىل البلدان املنضمة، وخاصة أقل البلدان منواً، يف الفترة اليت تـسبق عمليـة                

غي إزالة العوائق من أجل تيسري عملية االنضمام واالنتهاء منـها يف            وينب. االنضمام واليت تليها  
وفيما يتعلق بأقل البلدان منواً املنضمة إىل املنظمة، اتفق أعضاء املنظمـة علـى      . أقرب اآلجال 

تنفيذ القرار املتعلق باملبادئ التوجيهية النضمام أقل البلدان منواً الذي اختـذه اجمللـس العـام                
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 وعلى مواصلة االستناد إىل هذا القرار يف املؤمتر         ٢٠٠٢ديسمرب  /انون األول  ك ١٠للمنظمة يف   
  .الوزاري الثامن بشأن انضمام أقل البلدان منواً

ومن املهم تطوير اخلدمات وتيسري احلصول عليها، على أن تكون مدعومـة بـأطر                -٤٤
  .  على حنو سليمتنظيمية ومؤسسية مالئمة، من أجل حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية

ولتطوير البنية التحتية، املادية وغري املادية، أثر قوي على اإلنتاج والتجارة وجـذب               -٤٥
وقد زادت مشاركة القطاع اخلاص يف السنوات األخرية يف هـذا           . االستثمار األجنيب املباشر  

من اخلـدمات   وال تزال احلكومات تؤدي دوراً أساسياً كموفر للبنيات التحتية وغريها           . اجملال
وينبغي استكشاف هنج جديدة للمساعدة علـى التـصدي         . العامة وكمنظم هلا يف آن واحد     

سيما أقل البلدان منواً، مبا فيهـا        للتحديات املستمرة اليت تواجه العديد من البلدان النامية، وال        
وتتفـاقم هـذه    . ارتفاع تكاليف النقل والصفقات التجارية، وضعف القدرات اللوجـستية        

تحديات اليت تشترك فيها أيضاً بعض البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية بسبب عوامل              ال
  . أخرى من مثل تقلب أسعار الطاقة

ولتحقيق األمن الغذائي وتعزيز التنمية االقتصادية املستدامة، سيكون من اهلام تعزيـز              -٤٦
رعني يف األسواق احمللية واإلقليميـة      قدرة اإلنتاج الزراعي، وكذلك تيسري زيادة اندماج املزا       

  . والدولية
وعادة ما تدفع البلدان النامية غري الساحلية أعلى التكاليف يف جمال النقـل واملـرور                 -٤٧

فافتقار هذه البلدان إىل منفذ إىل البحر وُبعدها        . العابر، كما اعُترف به يف برنامج عمل أملايت       
ق املرور العابر، واإلجراءات اجلمركيـة واحلدوديـة      عن األسواق الرئيسية، وعدم كفاية مراف     

املرهقة، والقيود التنظيمية، فضالً عن ضعف الترتيبات القانونية واملؤسسية، كلـها عوامـل             
تؤدي إىل تقويض اجلهود اليت تبذهلا لبناء قدراهتا اإلنتاجية وقدرهتا على املنافسة يف األسـواق               

جلغرافية اليت متنع البلدان النامية غري الساحلية من تـسخري          وهذه املعّوقات اهليكلية وا   . العاملية
إمكانات التجارة كمحرك للنمو االقتصادي املستدام والتنمية الشاملة تسخرياً كامالً ينبغـي            

وينبغي إيالء  . معاجلتها بوسائل منها مواصلة اجلهود الدولية والوطنية لتنفيذ برنامج عمل أملايت          
ديات اليت تواجهها بلدان املرور العابر النامية، وخاصة يف وضع نظـم            االهتمام أيضاً إىل التح   

وميكن أن يؤدي تنفيذ تدابري تيسري التجارة إقليميـاً وعلـى           . نقل عابر ناجعة واحملافظة عليها    
صعيد متعدد األطراف دوراً رئيسياً يف مساعدة البلدان النامية غري الساحلية وغريها من البلدان           

  .التغلب على هذه التحدياتالنامية من أجل 
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وفيما يتعلق بلوجِستيات النقل والتجارة، تعاين الدول اجلزرية الصغرية النامية معوقات             -٤٨
ويف عامل يسري حنو العوملة، أصبحت تكـاليف        . أيضاً بسبب موقعها النائي وعزلتها اجلغرافية     

ديد القدرة التنافسية اإلمجالية    اجلوانب اللوجِستية واحلواجز غري التعريفية عاملني رئيسيني يف حت        
وعادةً ما تؤدي أحجام النقل املنخفضة واملسافات الطويلة إىل زيـادة تكـاليف             . هلذه الدول 

الشحن وتكاليف اجلوانب اللوجِستية وإىل اخنفاض وترية اخلدمات املقدمة من حيث النقـل             
  .البحري والنقل اجلوي على السواء

.  من اتفاقـات التجـارة اإلقليميـة       ى إبرام عدد متزايد   تتفاوض كثري من البلدان عل      -٤٩
وينبغي حتليل  . ينبغي أن تكون هذه االتفاقات بديالً عن النظام التجاري املتعدد األطراف           وال

أوجه املرونة املتاحة للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف إطار اتفاقات              
  .عمل يف الوقت ذاته على تقييم اآلثار اإلمنائيةالتجارة اإلقليمية، وال

ويتمثل هدف سياسة املنافسة يف هتيئة وصون بيئة تنافسية عن طريق القـضاء علـى                 -٥٠
وُتشجَّع الدول على النظر يف وضـع قـوانني وأطـر املنافـسة             . املمارسات املانعة للمنافسة  

  .يتماشى مع استراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية مبا
كتسي متكني املرأة، إىل جانب أمور أخرى، أمهية حامسة يف تسخري اإلمكانات من             وي  -٥١

وميكن إلشراك املرأة يف الفرص التجارية واالقتصادية وتوظيفهـا يف          . أجل منو وتنمية شاملني   
قطاعات التصدير ويف إنتاج حماصيل نقدية وإنشاء أعمال جتارية جديدة أن يتـيح للنـساء،               

ومن العقبات  . اريع منهن، من القيام باستثمارات منتجة واحلد من الفقر        سيما ربات املش   وال
اليت حتول دون متكني املرأة التحيز اجلنساين والتفاوت يف الدخل اللـذان جتـب معاجلتـهما                

  . مالئمة بتدابري
وتعد تنمية قدرات قوية يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار أمـراً أساسـياً يف                -٥٢

عديد من التحديات التجارية واإلمنائية املستمرة والناشئة اليت تواجههـا البلـدان            التصدي لل 
وينبغي حلكومات البلدان النامية أن تنظـر يف صـياغة وتنفيـذ سياسـات للعلـم                . النامية

وتواجه البلدان  . والتكنولوجيا واالبتكار باعتبارها مسة مركزية من مسات استراتيجياهتا اإلمنائية        
سيما أقل البلدان منواً وبعض البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، ومؤسساهتا             النامية، وال 

ولكـي ترقـي البلـدان قـدراهتا        . الصغرية واملتوسطة صعوبات يف االرتقاء التكنولـوجي      
 وهو ما يتطلب تعاوناً قوياً بـني القطـاع          -التكنولوجية، مثة حاجة إىل قدرة استيعابية حملية        

وينبغي أن  .  وبيئة مواتية لالستثمار   -سسات األحباث وغريمها من الفاعلني املعنيني       اخلاص ومؤ 
    .تكون أُطر سياسات التجارة واالستثمار الدولية داعمة للتنمية يف البلدان النامية
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وقد أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مسة هامة من مسات االقتصاد املتزايد             -٥٣
فاإلنترنت وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت األخرى ميكن أن      . ى املعرفة العوملة والقائم عل  

ُتسهم يف إجياد فرص العمل، وتدعَم إمكانية احلصول على املعلومات، وتدعم التفاعـل عـن             
طريق الشبكات االجتماعية، وُتمكّن من إقامة جتارة تتسم بالشفافية والكفاءة بـني العمـالء         

وسيع نطاق نشر تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وحتسني إمكانية      وال بد من ت   . واملوّردين
الوصول إىل اإلنترنت وتطوير البنية التحتية املرتبطة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت مـن            

وميكن للبلدان الناميـة أن تزيـد إىل    . أجل سد الفجوة الرقمية وفجوة الربط العريض النطاق       
ود عليها من تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت عـن طريـق        أقصى حد من الفائدة اليت تع     

  . وضع وتنفيذ سياسات وطنية بشأن هذه التكنولوجيات
وتطرح التداعيات االقتصادية واإلمنائية املتعددة األوجه للظروف البيئيـة املـتغرية،             -٥٤
وطين واإلقليمي  فيها تغري املناخ، حتديات رئيسية للسياسات، كما تتيح فرصاً على الصعد ال            مبا

ومما يكتسي أمهية خاصة للبلدان النامية اجلوانب االقتصادية للتخفيف من تغري املناخ            . والدويل
وينبغي للتعاون الدويل يف إطار ما يوجد من صـكوك متعـددة            . والتكيف معه وتكاليفهما  

تـصدي  ال سيما أكثر البلدان هـشاشة، يف      األطراف أن يساهم يف دعم البلدان النامية، وال       
  . للتحديات واغتنام الفرص

وميكن للكوارث الطبيعية أن تقضي على املكاسب اليت حققتها الشركات الـصغرية              -٥٥
ولبناء قدرة هذه الشركات    . واملتوسطة احلجم وعلى أسباب رزق الناس الذين يعتمدون عليها        

سـتثمار، حتتـاج    على التأقلم ومتكينها من احلفاظ على مشاركتها املستدامة يف التجارة واال          
البلدان النامية من بني ما حتتاجه إىل دعم تنمية قدرات من شأهنا أن تتيح االستفادة بـصورة                 

  . أكرب من التأمني من خماطر الكوارث

  دور األونكتاد  -باء
  : ، ينبغي أن يضطلع األونكتاد مبا يلي١٨وفقاً للفقرة   -٥٦

لدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا      سيما أقل الب   أن يزود البلدان النامية، وال      )أ(  
مبرحلة انتقالية اليت تسعى إىل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية، باملساعدة التقنيـة وبنـاء               
القدرات قبل عملية االنضمام وخالهلا ويف مرحلة املتابعة اليت تليها، تبعاً ملـستوى تنميتـها               

  واحتياجاهتا؛ 
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احلمائية بالتعاون مع منظمة التجارة العاملية وغريهـا        أن يرصد مجيع أشكال       )ب(  
   من املؤسسات املعنية؛

   عمله املتعلق باخلدمات؛ أن يواصل  )ج(  
أن يدعم اجلهود الرامية إىل حتسني إمكانية الوصول إىل اخلـدمات املاليـة               ) د(  

بلدان الناميـة،   وتقدميها إىل املؤسسات الصغرية واملتوسطة واملؤسسات الصغرى واألفراد يف ال         
  من خالل أحباثه وحواره بشأن السياسات؛ 

مـن  تكملةً لعمل املنظمات األخرى،     ،  يف إطار واليته  أن يواصل ما يقوم به        )ه(  
  ؛ لتأثري اهلجرة على التنمية، بتناول ما تشكله من حتديات وفرصحبث وحتليل

فيما يتعلق بزيـادة  أن يواصل عمله يف جمايل البحث والتحليل، يف إطار واليته،           )و(  
تأثري حواالت املهاجرين على التنمية، مبا يف ذلك مزاياها االجتماعيـة واالقتـصادية، خبفـض               

   تكاليفها وزيادة فرص الوصول إىل اخلدمات املالية، مع احترام طابعها باعتبارها أمواالً خاصة؛
اليت تـضطلع   أن يقوم، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،            )ز(  

  :يتعلق باملسائل الزراعية يف منظومة األمم املتحدة مبا يلي بدور ريادي فيما
مواصلة عمله يف جمال الزراعة يف سياق السلع األساسية ملـساعدة البلـدان              '١'

النامية على زيادة استدامة وقدرة اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي والقـدرة           
مل احتياجات صغار املزارعني ومتكـني   وينبغي أن يراعي هذا الع    . التصديرية

  النساء والشباب؛
  مواصلة عمله يف جمال الزراعة العضوية؛ '٢'
مواصلة العمل يف جماالت السلع األساسية واألمن الغـذائي واالسـتثمار يف             '٣'

الزراعة، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة ألفريقيا وأقل البلدان منواً والبلـدان           
غذية، وذلك بالتعاون مع املنظمـات األخـرى        النامية املستوردة الصافية لأل   

   ذات الصلة؛
أن يساعد البلدان النامية، وخباصة البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور             )ح(  

العابر النامية وبعض البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف مواجه التحديات اليت تؤثر يف               
قيود اجلغرافية، وذلك هبدف حتسني أنظمة النقل واملواصالت،        مشاركتها يف التجارة بسبب ال    

وتصميم وتنفيذ أنظمة نقل تتسم باملرونة واالستدامة، وتعزيز اهلياكل األساسية للنقل العـابر             
  وحلول تيسري التجارة؛
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أن يواصل عمله يف ميدان تيسري التجارة، مبا يف ذلك برنـامج النظـام اآليل          )ط(  
  للبيانات اجلمركية؛

أن يقدم املشورة إىل الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف تـصميم وتنفيـذ                )ي(  
سياسات تتصدى للتحديات اخلاصة اليت تواجهها يف جمال التجارة ولوجـستيات التجـارة             

  واملرتبطة ببعدها وانعزاهلا اجلغرايف؛
 أن يدعم ويساعد االقتصادات الضعيفة واهلشة والصغرية على بلورة سياسات           )ك(  

  لتحقيق التنمية املستدامة؛
أن يقدم املساعدة إىل البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية              )ل(  

بشأن الترتيبات التجارية اإلقليمية، بتعاون مع جلان األمم املتحدة اإلقليميـة وغريهـا مـن               
  املؤسسات املعنية؛ 

البلدان النامية والبلـدان الـيت متـر        أن يقوم بالتحليل والبحث وأن يساعد         )م(  
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على صياغة وتنفيذ سياسات حلماية املنافسة واملـستهلك، وعلـى             

  تشجيع تبادل أفضل املمارسات، وإجراء استعراض النظراء لتنفيذ مثل هذه السياسات؛
كـني املـرأة،    أن يعزز عمله املتعلق بالصالت بني املساواة بني اجلنسني، ومت           )ن(  

  والتجارة والتنمية، دون اإلخالل بالربامج األخرى؛
أن يواصل عمله املتعلق بأثر التجارة على العمالة والتنمية الشاملة املستدامة،             )س(  

مع تركيز خاص على الفقراء والشباب، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة التجـارة              
  ة؛العاملية وغريمها من املنظمات املعني

أن يواصل اجلهود املتعلقة بالبحث والتحليل يف جماالت العلم والتكنولوجيـا             )ع(  
واالبتكار، مع التركيز على جعل القدرات يف هذه اجملاالت أداة لـدعم التنميـة الوطنيـة،                
ومساعدة الصناعة احمللية على حتسني قدرهتا على املنافسة، ولتعزيز اجلهود اليت تبذهلا البلدان يف             

   تنويع الصادرات؛جمال
أن يقوم بالبحث وأن يقدم املساعدة التقنية إىل البلـدان الناميـة يف جمـال                 )ف(  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتنفيذ مسارات العمل ذات الصلة املنبثقة عن مؤمتر القمة            
 العلـم  العاملي جملتمع املعلومات، وأن يضطلع هبذا الدور بصفته أمانةً للجنة املعنيـة بتـسخري    

  والتكنولوجيا ألغراض التنمية؛
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ويف ‘ التدريب من أجل التجارة   ‘أن يواصل أنشطة بناء القدرات، مبا يف ذلك           )ص(  
   من خطة عمل بانكوك؛ ١٦٦إطار الفقرة 

أن يقوم بالتحليل، وأن يعزز احلوار وبناء توافق اآلراء على الصعيد الدويل، وأن               )ق(  
الصالت بني التجارة، والبيئة والتنمية املستدامة، وكذا اعتماد هنُـج          يتيح بناء القدرات املتعلقة ب    

  ذات كفاءة يف استخدام املوارد من أجل الترويج لألمناط املستدامة لالستهالك واإلنتاج؛
أن يواصل تقدمي التحليل السياسايت وبناء القدرات يف جمال األطر التنظيميـة              )ر(  

  .لدان النامية اليت تعرف هشاشة خاصة إزاء خماطر الكوارثللتأمني وإدارة املخاطر لفائدة الب

 النهوض باالستثمار والتجارة وتنظـيم      - ٤املوضوع الفرعي     -خامساً
املشاريع وما يتصل بذلك من سياسات التنمية حتفيـزاً لنمـو           

  اقتصادي مطرد خيدم التنمية املستدامة والشاملة 
  حتليل السياسات  -ألف
لية أن تكون حمركاً للنمـو االقتـصادي والتنميـة االجتماعيـة            ميكن للتجارة الدو    -٥٧

وميكن جلميع البلدان النامية أن تستفيد من التجارة العاملية، مبا يف ذلك عن طريق              . االقتصادية
  . زيادة التدفقات التجارية اليت تساعد على النهوض بالتنمية املستدامة والقضاء على الفقر

يق التنمية، ينبغي جلميع اجلهات املعنية بـذل جهـود لتعزيـز            وتوخياً لإلسهام يف حتق     -٥٨
ويتطلب االستثمار  . االستثمار األجنيب املباشر على حنو يكمل األولويات اإلمنائية للبلدان املضيفة         

ومن املهـم تعزيـز األثـر       . األجنيب املباشر هتيئة بيئة استثمارية مستقرة وميكن التنبؤ هبا ومواتية         
ار األجنيب، مبا يف ذلك عن طريق دعم القطاع اإلنتاجي واملسامهة يف استحداث             اإلمنائي لالستثم 

وجيـب أن تركـز     . وينبغي يف هذا اجملال تعزيز القدرات الوطنية للبلدان الناميـة         . فرص العمل 
  .سياسات االستثمار بشكل قوي على حتقيق التنمية املستدامة والنمو الشامل

والتنمية جية عنصراً أساسياً يف دعم النمو االقتصادي املطرد         وُيعترب بناء القدرات اإلنتا     -٥٩
حـوافز   ميزج   وميكن توسيعها من خالل األخذ بنهج سياسايت متوازن ميزج من بني ما           . الشاملة

فعالة الكلفة وكافية لتشجيع االستثمارات يف األنشطة املولدة للثروات، وكـذلك يف تـوفري              
لصحة والتغذية، وزيادة القدرة على البحث والتطـوير        التعليم والتدريب وحتسني مستويات ا    
  . اليت تساعد على بناء قاعدة املعارف
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وتؤدي السياسات الصناعية دوراً هاماً يف إقامة تنمية حركية ومستدامة يف العديد من               -٦٠
وحتتاج هذه السياسات إىل تكملتها بسياسات أخرى يف اجملاالت ذات الصلة إذا كان             . البلدان

ويشمل هذا التنويع االقتصادي وحتسني التنافسية الدولية       . ن تؤيت األثر املرجو منها كامالً     هلا أ 
  . وحتقيق نتائج أكثر استدامة ومشوالً

ويف السنوات األخرية، حتّولت بعض البلدان النامية عن إنتاج السلع األولية حنو إنتاج               -٦١
وكان هذا األمر مـدعوماً يف      . يامصنوعات وخدمات أكثر استعماالً للمهارات والتكنولوج     

وما زال الكـثري    . عدد من احلاالت باندماج البلدان النامية تدرجيياً يف سالسل اإلمداد العاملية          
من البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية، وخباصة البلدان املوجودة يف أفريقيـا وأقـل             

  .هي تواجه حتديات يف هذا الصددالبلدان منواً، يف طور بناء اقتصاد أكثر تنوعاً، و
وميكن للتكنولوجيا أن تتيح فرصاً جديدة من شأهنا أن تـساهم يف تعزيـز الدرايـة              -٦٢

  .العملية ورفع مستوى التنافسية
وما زال احلفاظ على توازن وفعالية النظام الدويل حلقوق امللكية الفكرية، فضالً عـن            -٦٣

ارد اجلينية واالبتكارات واملمارسات أمراً هاماً، متاشياً مع        تعزيز ومحاية املعارف التقليدية واملو    
ويلـزم  . التوصيات املتفق عليها يف جدول أعمال املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن التنمية      

بذل جهود وطنية ودولية لصون املعارف التقليدية والتراث الشعيب واملوارد اجلينية ومحايتـها             
  .دام وضمان تقاسم فوائدها بشكل عادل ومنصفوتعزيز استخدامها املست

وال تزال بعض البلدان املتوسطة الدخل تواجه حتديات كبرية على سبيل القضاء على               -٦٤
وميكن دعم اجلهود الرامية إىل رفع هذه التحديات يف         . الفقر وأوجه التفاوت وتنويع اقتصاداهتا    

  .البلدان األمسِّ حاجة إليه

  دور األونكتاد  -باء
  : ، ينبغي أن يضطلع األونكتاد مبا يلي١٨وفقاً للفقرة   -٦٥

أن يواصل عمله املتعلق باستعراض سياسة االستثمار وتنمية املشاريع وكـذلك             )أ(  
البحث واحلوار السياسايت بشأن أثر االستثمار األجنيب املباشر وغريه من التدفقات الدولية لرأس             

 املباشر مع االستثمار احمللي، والعالقة بني املـساعدة         املال اخلاص، وتفاعالت االستثمار األجنيب    
اإلمنائية الرمسية واالستثمار األجنيب املباشر، وكذلك الصلة بني االسـتثمار األجـنيب املباشـر              

وينبغـي لألونكتـاد أن     . والتكامل اإلقليمي، وذلك من أجل حتقيق منو شامل وتنمية مستدامة         
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طاع اخلاص ومساعدة البلدان النامية على حتسني أدائهـا يف          يواصل مشاوراته مع الفاعلني يف الق     
  جذب االستثمار احمللي واألجنيب اخلاصني بغية حتديد العوائق الرئيسية أمام االستثمار؛ 

أن يواصل أحباثه يف القضايا املتصلة بأثر االستثمار األجنيب املباشر وغريه من              )ب(  
لنمو الشامل والتنمية املستدامة، مبا يف ذلـك عـن          التدفقات الدولية لرأس املال اخلاص على ا      

، وعلى التفاعل بني االستثمار األجنيب املباشـر والتجـارة يف           ‘تقرير االستثمار العاملي  ‘طريق  
سالسل القيمة العاملية، واألشكال غري السهمية لإلنتاج، والنهوض بالتجارة، والبنية التحتيـة،            

  واملساعدة اإلمنائية الرمسية، والتكامل اإلقليمي؛ وإجياد فرص العمل، واخلدمات العامة، 
   أن يواصل البحث بشأن تأثري نقل التكنولوجيا يف التجارة والتنمية؛  )ج(  
سيما أقل البلدان منواً، يف وضع استراتيجيات        أن يساعد البلدان النامية، وال      )د(  

هم هذه الـسياسات يف     وينبغي أن تسا  . وسياسات جلذب االستثمار األجنيب واالستفادة منه     
التنمية املستدامة والنمو الشامل هلذه البلدان، مبا يف ذلك عن طريـق مـسامهتها بفعاليـة يف                 

 سالسل القيمة العاملية؛

أن يتيح منهجية تنفيذية ومبادئ توجيهية سياساتية بشأن كيفية تعزيز مكانة             )ه(  
 الوطنية يف أقل البلدان منواً، حبيـث        القدرات اإلنتاجية يف السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية     

توضع القدرات اإلنتاجية يف صلب اهتمام اجلهود الوطنيـة والدوليـة اهلادفـة إىل معاجلـة                
وينبغي لألونكتاد، يف هذا الصدد، مواصلة      . االحتياجات والتحديات اخلاصة ألقل البلدان منواً     

 لقياس القدرات اإلنتاجية علـى      وضع مؤشرات قابلة للقياس كمياً وما يتصل هبا من متغريات         
  نطاق االقتصاد يف أقل البلدان منواً؛ 

   منواً؛ أن يدعم بناء القدرات التجارية يف البلدان النامية، وال سيما أقل البلدان  )و(  
سـيما أقـل     أن يتيح العمل التحليلي واملساعدة التقنية للبلدان النامية، وال          )ز(  

ر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، يف جماالت التجارة والتنويع االقتصادي         البلدان منواً والبلدان اليت مت    
والتحويل اهليكلي من أجل تعزيز النمو والتنمية؛ مبا يف ذلك القطاعات ذات الصلة باالقتصاد              

  اخلالق وتنظيم املشاريع وغريها من القطاعات املولدة ملزيد من القيمة املضافة؛ 
ادات الصغرية الضعيفة واهلشة بنيوياً يف جهودهـا        أن يواصل مساعدة االقتص     )ح(  

  الرامية إىل تشجيع االستثمار وبناء القدرات اإلنتاجية؛ 
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أن يساهم يف وضع قواعد بيانات وطنية وبناء قـدرات إحـصائية يف أقـل       )ط(  
  البلدان منواً، بدعم من الشركاء اإلمنائيني؛

لفكرية من ريادة يف قضايا حقـوق       مع التسليم مبا للمنظمة العاملية للملكية ا        )ي(  
امللكية الفكرية، سيواصل األونكتاد عمله املتعلق حبقوق امللكية الفكرية من حيـث صـلتها              

  بالتجارة والتنمية؛
أن يقوم بتحليل اتفاقات االستثمار الدولية، موازناً بني مصاحل مجيع اجلهات             )ك(  

 عن تعزيز التقاسم الدويل للتجارب وأفـضل      املعنية، وأن يواصل تقدمي املساعدة التقنية، فضالً      
  املمارسات فيما يتعلق باملسائل الرئيسية ذات الصلة بالتفاوض بشأن هذه االتفاقات وتنفيذها؛

  أن يواصل عمله يف جمال املعايري الدولية للمحاسبة واإلبالغ؛  )ل(  
سـيما   الأن يواصل عمله، بتآزر مع املنظمات املعنية، يف تطوير املشاريع، و            )م(  

  يتصل باملؤسسات الصغرية واملتوسطة وتنظيم املشاريع ما

       


