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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  :إعالن اجملتمع املدين إىل األونكتاد الثالث عشر    
  خالصة    

تدى اجملتمع املـدين  هذا موجز نص أمشل يتناول إعالن اجملتمع املدين الذي اعتمده من   -١
والنص بصيغته نتـاج  .  بالدوحة٢٠١٢أبريل / نيسان١٩لألونكتاد الثالث عشر بالتزكية يف  

شاور مع طائفة واسعة من منظمات اجملتمع املدين كما يعد النص لسان حال هذه املنظمات، ت
 األونكتـاد   ويف هذا اإلعالن، نقدم إىل    . وجيسد تنوع اآلراء السائدة يف أوساط اجملتمع املدين       
وندعو الدول األعضاء واجملتمع الـدويل      . الثالث عشر حتليالتنا ونداءاتنا ومقترحاتنا اجلماعية     

  . مستداماً عادالً أن نبين مستقبالًإىل النظر فيها يف الدوحة وما بعدها، حىت يتسىن لنا مجيعاً
ايا االقتصادية  واألونكتاد الثالث عشر مؤمتر حاسم تعقده األمم املتحدة بشأن القض           -٢

إذ على املـؤمتر أن     ". العمل املعتاد "فال يسعه أن يكون من باب       . ٢٠١٢والتنمية العاملية يف    
حنو منو وتنمية شاملني    : عوملة حمورها التنمية  "يكون يف مستوى التحدي الذي جيسده عنوانه        

  ".مستدامني
ى حماولة طمس العمل    حنن قلقون جداً إلمجاع البلدان املتقدمة طيلة املفاوضات عل        [  -٣

احليوي الذي يؤديه األونكتاد بشأن قضايا التمويل واالقتصاد الكلي وعالقتـها بالتجـارة             
           ولقد برزت أمهية عمل األونكتاد بفعل األزمة املاليـة واالقتـصادية العامليـة              )١(.]والتنمية

ما دأبت مؤسسات بريتـون     إذ بين . وما خلفته من آثار كارثية مستمرة يف الناس واالقتصادات        
ألزمة، وودز على تشجيع األسواق واألموال بإطالق العنان هلا ورفع القيود عنها مما تسبب يف ا              

لذا فإن القالقل الـيت أحدثتـها       . كانت حتليالت األونكتاد تشري إىل خماطر هذه السياسات       
  .األزمة جتعل من تعزيز عمل األونكتاد يف هذه اجملاالت أمراً حمتوماً

__________ 

قد يتغري مضمون هذه اجلملة الواردة بني قوسني معقوفتني حسب النتيجة الـيت ستـسفر عنـها                  )١(
 .مفاوضات األونكتاد الثالث عشر
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  التحديات واملخاطر والفرص: السياق االقتصادي واإلمنائي العاملي احلايل  -أوالً  
يعيش العامل جمموعة من األزمات املترابطة اليت تقود اإلنسانية والنظم اإليكولوجيـة              -٤

من أجل التغيري، علـى صـعيد    وبدل سعي حثيث وراء خطة حقيقية. إىل شفا كارثة عاملية
لبلدان املتقدمة، نرى استمرار السياسات ذاهتا اليت فاقمت هذه األزمات، سيما يف ا العامل، وال

  .ومل جير االتفاق حىت اآلن إال على بضع إصالحات إجيابية فقط
ة بني التمويـل غـري املقيَّـد        ـة املتنامي ـ املتواصلة جتسيد للقطيع   األزمة املالية إن    -٥

ت أخطر مما كان عليـه الوضـع يف   وقد دخلت مرحلة جديدة رمبا كان. واالقتصاد احلقيقي 
، وهو ما تنبأ به اجملتمع املدين يف منتدى اجملتمع املـدين يف األونكتـاد               ٢٠٠٩-٢٠٠٨أزمة  

  .الثاين عشر
والعودة إىل أفدح أشكال السياسات الليربالية اجلديدة هي إىل حد بعيد نتيجة لنفوذ               -٦

ذلك أن هلذه   . ى عمليات اإلنقاذ العامة    الغين مبوارده رغم اعتماده عل     -القطاع املايل الشديد    
 األسر املعيشية اليت تعيلها النساء يف البلدان   ال سيما السياسات آثار تدمر حياة الناس واألسر و      

  .املعنية، متتد تداعياهتا إىل بلدان ومناطق أخرى منها أفريقيا وأقل البلدان منواً
 - األسواق املالية غري املقيدة       إىل جانب  -وهناك سبب كامن رئيسي لألزمة املالية         -٧

ولعل موجة التقشف احلالية بصدد تكريس هذا االجتاه إىل أبعاد          . وهو سرعة اشتداد الفوارق   
  .مقلقة
إن تراكم الديون اليت ال ُتحتمل أمر مقلق للغاية، ومـع تـراكم الـديون علـى                   -٨

واضح أن املشكلة مل تعـد      االقتصادات املتقدمة بأعلى نسب منذ احلرب العاملية الثانية، من ال         
وبينما يدعي الكثري أن البلدان النامية ليست شديدة التأثر باألزمة          . حمصورة يف البلدان النامية   

  . أو رمبا متر به اآلن-املالية، توجد بلدان نامية عديدة عرضة خلطر املديونية املتزايدة 
ستمرار البطالـة اجلماعيـة   مبا يف ذلك ا ("العجز العاملي يف العمل الالئق    "إن تزايد     -٩

 يف أوساط الشباب والنـساء، عامـل        ال سيما ) وركود إيرادات األسر املعيشية أو اخنفاضها     
 يف ميثاق عاملي    ٢٠٠٩ورغم التزام قادة العامل يف      . رئيسي يف قيام الفوارق على صعيد العامل      

 يقلصون احلد   .لتوفري فرص العمل ملكافحة دوامة االنكماش، يفعل العديد منهم عكس ذلك          
 لكـي   األدىن لألجور، ويرفعون القيود عن أسواق العمل، وُيقصرون يف جلم التمويل حقـاً            

  .يكون يف صاحل الناس واالقتصاد احلقيقي
فقـد  . وتزداد حتديات األسر املعيشية باستمرار عدم األمن الغذائي والفقر يف العامل            -١٠

والحظنا أن من  . اجتمعنا يف األونكتاد الثاين عشر     يف ذروهتا ملا     األزمة الغذائية العاملية  كانت  
بني أسباهبا املتعددة عقود من اإلمهال الذي حاق باحليازات الصغرية على مـستوى الـدعم               
واالستثمار، وحترير التجارة من جانب واحد يف اجلنوب، وازدياد أمولة أسـواق األغذيـة              

الصغرية عماد االقتصاد يف العديد من      واحليازات  . والسلع األساسية، واملمارسات االحتكارية   
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ذلك أن املزارع الصغرية تنتج أزيد من نصف إمدادات األغذية يف العامل، وعليهـا              : البلدان
أما الزيادات احلاصلة يف أسعار الوقود والغذاء يف العامل فتعين          . يتوقف رزق العديد من األسر    
  .إال يف ارتفاعيكون أن عدد املعرضني للخطر لن 

 أزمة مناخية وإيكولوجيـة   يزيد من استفحال االجتاهات السلبية املذكورة أعاله        و  -١١
، ومع ذلك تتخلف البلـدان      لقد محلنا النظام اإليكولوجي لألرض ما ال يطيق فعالً        . متنامية

املتقدمة عن حتمل مسؤوليتها التارخيية والوفاء بالتزاماهتا وواجباهتا القانونية من أجل إيقـاف             
أمـا أمنـاط    . ، وفقدان التنوع البيولوجي، وغري ذلك من الكوارث اإليكولوجية        تغري املناخ 

  .اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة وغري املنصفة فتهدد البشرية يف بقائها أصالً
العمـل  "إن انفصال هذه األزمات املتعددة وما ُتظهره النخب السياسية من موقف              -١٢

ويتجـسد  . أزمة على صعيد السياسة والشرعية    ما ُيحدث    يف مجيع أحناء العامل هو       "املعتاد
الربيـع  "فمن حركة   . ٢٠١١ذلك يف موجة احلركات الدميقراطية اليت قامت منذ مطلع عام           

 ، كلها حركات  )occupy ("احتالل"مث حركة   ) indignados ("الساخطني"إىل حركة   " العريب
  .و إىل العدل واإلنصافتعرب عن استيائها من النظم السياسية واالقتصادية وتدع

وال يسعنا أن نؤجـل     . ٢٠٠٩لقد ختلف اجملتمع الدويل عن تقدمي بدائل شاملة يف            -١٣
 الشامل والضروري على مجيع املستويات، مبا يف ذلك إصالح          إصالح احلوكمة االقتصادية  

  .هياكل التعاون الدويل يف اجملال املايل، والنقدي واإلمنائي
. بتغيري منوذج التنميـة   لقادمة من الفوضى االجتماعية والبيئية إال       لن ُتنقذ األجيال ا     -١٤

علينا أن نضع تصورات وتدابري يف جمال التقدم تكون أمشل من النمو االقتصادي والناتج احمللي  
، يقوم على حقوق اإلنسان العاملية وعلى        جديداً  عاملياً  اجتماعياً عقداًعلينا أن نربم    . اإلمجايل

 أن نوجـد بـدائل    علينا أيضاً . اعية والبيئية، حىت يتجدد العقد املنفرط بسرعة      العدالة االجتم 
وعديدة هي مصادر اإلهلام الكفيلة بإرشـادنا إىل        . لتنظيم العالقات االجتماعية واالقتصادية   

 من االقتصاديات النسائية، إىل املفاهيم البديلة للرفاهية من قبيل مفهـوم  -الوجهة الصحيحة   
  ).Buen Vivir ("العيش الكرمي"

  اآلفاق  -ثانياً  

تعزيز البيئة االقتصادية التمكينية على مجيع املستويات دعماً للتنمية الـشاملة             -ألف  
  املستدامة

  الدول اإلمنائية املسؤولة الدميقراطية  -١  
نشدد على الدور الرئيسي الذي ينبغي للدول اإلمنائية املسؤولة الدميقراطية أن تقـوم      -١٥

  .دة السعي وراء التنمية املستدامة العادلة الشاملةبه يف قيا
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الدول اإلمنائية هي اليت ُتقر بواجبها يف أن تضمن لشعوهبا الرفاهية، وجودة احليـاة                -١٦
  .والتمتع حبقوق اإلنسان يف حدود طاقة الكوكب ويف وئام مع استمرارية النظم اإليكولوجية

 يف إعادة توزيع اإليرادات وحتولٍ إىل نظم  بتقدمومعىن ذلك أن يكون النمو مشفوعاً       -١٧
 من معادلة التنمية بالنمو كمـا درج         بدالً -أكثر استدامة يف اإلنتاج والتوزيع واالستهالك       

يعين ذلك ضمان مسامهة القوى االقتصادية، مبا فيها القطاع اخلـاص، يف          . القياس على ذلك  
يعـين ذلـك    . ويف كفالة الرزق للجميع   بناء القدرات اإلنتاجية وإجياد فرص العمل املالئمة        

اإلقرار بدور املرأة ومبسامهتها يف االقتصاد وضمان سبل الوصول إىل املوارد والتحكم فيهـا              
يعين ذلك احترام حقـوق     . حىت يكون حتقيق العدالة اجلنسانية ومتكني املرأة يف صلب التنمية         

إلنسان بالكامل إال إذا كانت الدول      ولن يتسىن التمتع حبقوق ا    . اإلنسان ومحايتها والتمتع هبا   
  .واملؤسسات مسؤولة بطريقة دميقراطية

الدول اإلمنائية هي اليت ُتقر بأمهية الدور الذي تؤديـه منظمـات اجملتمـع املـدين                  -١٨
وحركاته، وتشجع على وضع السياسات يف عمليات شاملة مرتبطـة بالقواعـد الـشعبية              

ستثمار يف بناء القدرات، حىت تكون مشاركة اجملتمع وتشارك فيها املرأة، كما تشجع على اال    
 التنبه إىل حتـذيرات     أيضاًويعين ذلك   . املدين وغريه من اجلهات املعنية مشاركةً ذات مغزى       

اجملتمع املدين من السياسات االقتـصادية اجملحفـة، وااللتفـات إىل املقترحـات املتعلقـة               
  .بديلةباالستراتيجيات اإلمنائية احمللية والوطنية ال

والدول اإلمنائية ُتقر بواجباهتا يف أن تضمن االزدهار واالستمرارية وحقوق اإلنسان             -١٩
وال ميكن القيام هبذه الواجبات دون تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكـني            . واألمن ملواطنيها 

  .لذا ينبغي وضع آليات فعالة لتحقيق التقدم ورصده يف هذا الصدد. املرأة
نناشد احلكومات أن تعمل على إشراك اجملتمع املدين يف وضع الـسياسات            فها حنن     -٢٠

ويعين ذلك إنشاء آليـات واضـحة       . وتنفيذها وعلى أن تكون مشاركته إجيابيةً هادفةً فعالةً       
وإشراك اجملتمع املدين وإسهامه أمر أساسي لضمان امتالك زمام املبادرة          . وفعالة هلذا الغرض  

ت والعمليات واملؤسسات اإلمنائية واالقتصادية ويف ختطيط التعاون        والفعالية يف رسم السياسا   
  .الدويل وتنفيذه

ونناشد اجملتمع املدين أن يعمل عرب كل القطاعات على تعزيز االستراتيجيات اإلمنائية              -٢١
الوطنية البديلة القائمة على إعادة التوزيع، وتقليص الفوارق، وحتقيق النمو باالعتماد علـى             

  .ضمان حقوق املرأة، وحتقيق العدالة اإليكولوجية، وعلى أساس العمل االبتكاريالذات، و

  إعادة النظر يف سياسات االقتصاد الكلي  -٢  
        حنث على إعادة النظر يف سياسات االقتصاد الكلـي والـسياسات االجتماعيـة                -٢٢

لسلبية لسنوات األصولية   إذ سيتيح ذلك للبلدان النامية فرصة نقض اآلثار ا        . وفيما يربط بينها  
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ويف إعادة النظر هذه، ينبغي إجراء تقييمات دقيقة لآلثار االجتماعية واالقتصادية           . االقتصادية
  .واملتعلقة باستدامة البيئة

وكوفئت احلكومات اليت سعت وراء التجديد يف سياساهتا االقتصادية واالجتماعية            -٢٣
لألسف، متسكت بلدان عديدة بـسياسات      . "السليمة"على اخلروج عن النماذج األصولية      

  . فاشلة ُتكررها وُتشددها حماولةً اخلروج من األزمة
حنث احلكومات على نبذ استراتيجيات النمو القائمة على التصدير اليت تقيس النجاح   -٢٤

فهذه كارثة أقل البلدان    . بزيادة حجم الصادرات واستمرار التوسع يف الوصول إىل األسواق        
ينبغي إجياد رؤية جديدة تنظر إىل العالقة القائمة بني التجارة واملرونة املاليـة،             . تحديدمنواً بال 

 - وطنيـاً وإقليميـاً وعامليـاً        -وتشجع السياسات الضريبية والنقدية واالستثمارية واملالية       
  .سياساٍت حريصة على دعم التجارة للتنمية

مع التشديد أكثر على بقـاء النـسيج        ،  "احمللي" و "العاملي"جيب إعادة التوازن بني       -٢٥
 من التركيز على مصاحل االستثمارات األجنبية وحرية تنقـل          االقتصادي احمللي وتنميته بدالً   

وإلعادة تنظيم القطاع املايل دور يف ترجيح كفة التنمية احمللية املستدامة           . رأس املال التمويلي  
  .يف ميزان السياسات والقواعد واألنظمة

  يكل املايل العامليحتويل اهل  -٣  

  رفع القيود عن احليز السياسايت    
ندعو إىل رفع القيود الكامنة يف الترتيبات املالية اليت تتخذها املؤسسات املالية الثنائية               -٢٦

وتعين القيود املفروضـة علـى احليـز        . والدولية، كما يف االتفاقات التجارية واالستثمارية     
مية على إعادة النظر يف سياساهتا االقتصادية واالجتماعيـة،         السياسايت عدم قدرة البلدان النا    

  .هذه القيود تنال من التنمية املستدامة. وإن أرادت ذلك

  اإلصالح النقدي    
  .ندعو إىل إصالحات شاملة يف النظام النقدي والسياسات النقدية  -٢٧
احلد ) أ( يف   وندعو إىل إخضاع النظام النقدي إلصالحات تتناول التحديات املتمثلة          -٢٨

إعـادة  ) ج(إنشاء آليات متكينية لتمويل التنمية واملنـاخ؛        ) ب(من تقلب أسعار الصرف؛     
التوازن بني البلدان اليت هلا عجز يف التجارة والبلدان اليت هلا فائض فيها والتنسيق بينها؛ مـع                 

ا البلـدان   اليت تتحمله"التكاليف"احلرص على أال تؤدي تدابري التكييف إىل ركود، وتقليص    
  .النامية فيما يتعلق حبيازة دوالر الواليات املتحدة

ويؤدي تقلب أسعار الصرف إىل عواقب يف األمن الغذائي وميزان التجارة، حيـث               -٢٩
ويـؤثر هـذا التقلـب يف األداء        . تتضرر أسعار الواردات األساسية من قبيل الغذاء والطاقة       
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حمللي، وزعزعة األسعار النـسبية ملنتجـات       التجاري من خالل عرقلة مستويات االستثمار ا      
الصادرات، وزيادة مثن الوصول إىل التمويل من أجل اإلنتاج، وتغيري قيمة امتيازات الوصول             

  .إىل األسواق
ونناشد البلدان النامية أن تكثف خطواهتا من أجل التعاون اإلقليمي يف اجملال النقدي               -٣٠

ي التجارة بني بلدان اجلنوب على أسـعار صـرف         فمن شأن هذه الترتيبات أن ترس     . واملايل
  .مستقرة أكثر

ينبغي على الصعيد العاملي اعتماد مسارات لعملية انتقال مرتَّبة إىل نظام عاملي فوق               -٣١
وطين للعمالت، لكن ينبغي تكملته وموازنته هبياكل مالية ونقدية جديـدة علـى الـصعيد               

  .اإلقليمي

  وس األموالإعادة تنظيم التمويل وحركات رؤ    
ندعو إىل إعادة تنظيم تدفقات رؤوس األموال لتمكني احلكومات من توجيه رؤوس              -٣٢

وينبغـي أن تكـون     . األموال خلدمة احتياجات اجملتمع، وحقوق اإلنسان والتنمية املستدامة       
عد إعادة تنظيم األسواق املالية منسَّقة ومعزَّزة على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي، وأن تُ            

  .مبشاركة كل من له مصلحة يف أداء القطاع املايل
. وينبغي أن تشمل إعادة التنظيم مجيع األسواق املالية واجلهات الفاعلة يف اجملال املايل              -٣٣

ذلك أن ترك بعض قطاعات السوق دون تنظيم، رمبا لتمكينها من اختبار استراتيجيات أشد              
ن ذلك لتحقيق أرباح من التحكيم يف مواجهـة   م خطورة وتشجيع االبتكار، قد اسُتغل بدالً     

  .القطاعات املنظَّمة
وعلى صندوق النقد الدويل أن يتخلى عن معارضته ملراقبـة رؤوس األمـوال وأن                -٣٤

يكف عن التدخل يف حق البلدان يف استخدام ضوابط رؤوس األموال على النحو املنصوص               
  .عليه بوضوح يف مواد اتفاق صندوق النقد الدويل

ندعو احلكومات إىل وضع عمليات من أجل تنقيح فوري للقواعد املتعلقة بتحريـر               -٣٥
 يف جمال حتركها وقـدرهتا      فقد تضررت البلدان كثرياً   . اخلدمات املالية على مجيع املستويات    

على اتقاء األزمات والتخفيف من حدهتا والسعي إىل سياسات مالية ونقدية بديلة بـسبب              
الستثمارية الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف اليت تتضمن أحكامـاً         االتفاقات التجارية وا  

  .بشأن إدارة رؤوس األموال وتسوية املنازعات
وحنث احلكومات يف كل من البلدان املتقدمة والنامية على اعتماد لـوائح تنظيميـة            -٣٦

ساسية هلـا   فتقلبات أسعار السلع األ   . جديدة وقوية بشأن أسواق مشتقات السلع األساسية      
وأدى السماح بتداول احلبوب    . عواقب مزعزعة وحتد من إمكانية التنويع يف قطاعات أخرى        

الغذائية يف أسواق السلع األساسية إىل املضاربة يف التجارة، فارتفعت األسعار حبدة وتفاقمت             
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لذا تطالب فئات عديدة يف اجملتمع املدين حبظـر صـريح           . انتهاكات حقوق صغار املزارعني   
  .للمضاربة يف جتارة احلبوب الغذائية يف أسواق السلع األساسية

ومن شأن تنظيم أسواق مشتقات السلع األساسية أن ميكن البلدان النامية من اختـاذ           -٣٧
التجارة وسيلةً جلمع رؤوس األموال وتوزيعها بشكل منصف، واحلصول على محاية حقيقية            

صوص املراكز املالية الكربى وأن حيـد مـن         وينبغي للتنظيم أن يستهدف باخل    . من املخاطر 
  . ومن املضاربة املاليةاملنتجات املالية غري اجملدية اجتماعياً

ينبغي للبلدان النامية أن تعتمد سياسات بديلة يف جمال االقتصاد الكلي تتـيح هلـا                 -٣٨
صاداهتا، التغلب بشكل أفضل على آثار االقتصاد الكلي لتقلبات أسعار السلع األساسية يف اقت            

  .من قبيل السياسات الضريبية ملواجهة التقلبات الدورية

  الضرائب العاملية والتعاون الدويل يف اجملال الضرييب    
 على أساس تعاوين متعدد األطـراف،  -نؤيد إحداث ضرائب على املعامالت املالية         -٣٩

اً، مجيـع   ونرى أن هذه الضرائب تشمل، مبدئي     . عند اإلمكان، لكن ليس من جانب واحد      
            أنواع املعامالت املالية، سواء أكانت مـشتقات، أم أسـهماً، أو سـندات، أو عمـالت،                

  . أو أدوات مالية أخرى
وستحسن الضرائب على املعامالت املالية من التدرج وإعادة التوزيـع يف النظـام               -٤٠

اق املالية، وستقلص من    الضرييب، وستحد من حوافز املضاربة القصرية األجل املضرة يف األسو         
املخاطر الشاملة ومن احتمال وقوع األزمات يف املستقبل، وستجعل حوافز القطـاع املـايل        

 آلية ابتكارية لدر املداخيل من      أيضاًوتشكل هذه الضرائب    . مطابقة حلوافز االقتصاد احلقيقي   
  .أجل التنمية وللتخفيف من آثار تغري املناخ واحتياجات التكيف

لى األمم املتحدة أن تقوم بدور حموري يف القرارات السياسية فيمـا خيـص              جيب ع   -٤١
  .ترتيبات احلوكمة واإلدارة املتخذة يف جمال الضرائب العاملية

  النظام الضرييب احمللي وتعبئة املوارد احمللية    
حنث البلدان النامية على وضع نظم وهياكل أساسية فعالة تضمن الفعالية واإلنصاف              -٤٢
وجيب التشديد على   .  املعونة والديون  "إدمان"وسيسهل ذلك التحرر من     . نظام الضرييب يف ال 

 من االعتماد املفرط على ضرائب القيمة املضافة وغريها         السياسات الضريبية التصاعدية بدالً   
  . ما تكون تنازليةمن الضرائب غري املباشرة، اليت كثرياً

فمن . ريبة على قطاع الشركات فعلياً    وندعو احلكومات إىل احلرص على فرض الض        -٤٣
وكثرية هي البلـدان    . التحديات الكربى فرض الضرائب على الشركات املتعددة اجلنسيات       

 من حيث تقدمي احلوافز الـضريبية جلـذب         "التهافت على التنازل  "النامية اليت تصبح رهينة     
  .تملة هلذه البلداناالستثمار األجنيب املباشر، حىت ملا حتد هذه احلوافز من الفوائد احمل
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حنث احلكومات واملنظمات احلكومية الدولية على التصدي حبزم ملشكلة التـدفقات            -٤٤
ذلك أن قدرة البلدان النامية على زيادة مواردها احمللية مهددةٌ          . غري املشروعة لرؤوس األموال   

ل وجهتـها إىل  بسبب التدفقات غري املشروعة اليت تسترتف املوارد من البلدان النامية وحتـو        
وسيتيح التصدي لتحدي التدفقات املالية غري املشروعة إىل اخلارج تـدبري           . املالجئ الضريبية 

موارد كبرية لتمويل التنمية وتيسري االستثمارات من أجل القضاء على الفقر وحتقيق التنميـة              
ية يف ومفتاح النجاح يف ذلك اعتماد قوانني، وأنظمة وسياسات تـضمن الـشفاف       . املستدامة

وحنث على  . املعامالت املالية، وتشديد الرقابة على املصارف الدولية واملراكز املالية اخلارجية         
استعراض املعايري الدولية احلالية إلعداد التقارير املالية، وعلى حتسني التعاون الدويل يف اجملال             

 للمعلومات بني   "قائيالتل" التبادل   ال سيما الضرييب، وتعزيز وحتسني أشكال تبادل املعلومات       
  .الدوائر املختصة على أساس متعدد األطراف

  معاجلة مشكلة الديون    
ندعو احلكومات إىل االلتزام بوضع سياسات وممارسات مسؤولة شفافة ودميقراطية            -٤٥

وقد انكبت فئات اجملتمـع املـدين مـع         . يف جمال اإلقراض واالقتراض وتنفيذها وتشجيعها     
 هلذه اخلطوط، على أساس العرب املستخلصة مـن         وفقاًادئ توجيهية   األونكتاد على وضع مب   

تراكم الديون اليت ال عدل فيها وال طاقة على حتملها يف اجلنوب، والتصرف الشرس املتهور               
اخلطـر  "للمصارف واملؤسسات املالية الذي انكشف يف األزمة املالية األخرية، ومن خاصية            

  . للتمويل اخلاص"املعنوي
 من العمليات  إىل وضع آليات منصفة شفافة فعالة لتسوية أزمات الديون بدالً       وندعو  -٤٦

عالوة على ذلك، ندعو إىل وضع سياسـات، تـشمل آليـات            . اليت يسيطر عليها الدائنون   
تنظيمية، للتصدي للمخاطر الشاملة اليت تشكلها املؤسسات املالية الكربى واملعقدة ومنع نقل            

  .القطاع العام وبالتايل إىل الناسعبء خماطرها وخسائرها إىل 
وندعو إىل إجراء عمليات شاملة شفافة وقائمة على املشاركة ملراجعة احلـسابات              -٤٧

 وبشأن شرعية املطالبات بالديون، وهوية الدائنني واملدينني        -احلكومية فيما خيص الدين العام      
املشاريع والسياسات اليت ومسؤولياهتم املشتركة، وأصول رأس املال القرض، وآثار القروض و      

وندعو احلكومات واألمم املتحدة إىل تشجيع عمليـات املراجعـة املـستقلة            . جرى متويلها 
  .للحسابات اليت تقوم هبا فئات املواطنني وإىل التعاون مع هذه الفئات ودعمها

ة  جبميع الديون غري العادل  وندعو إىل جتديد مبادرات إلغاء الديون بدون شروط، بدءاً          -٤٨
  .وغري املشروعة، وبديون البلدان املوجودة يف أزمة

  استعراض قواعد التجارة واالستثمار  -٤  
ندعو إىل استعراض االتفاقات التجارية واالستثمارية احلالية وتقييمهـا ومراجعتـها       -٤٩

بشكل شامل حىت تكون هذه االتفاقات متسقة مع االلتزامات املتعلقـة بالتنميـة العادلـة               
 . وحقوق اإلنسان، واملناخ والبيئة، ومع متطلبات التصدي لألزمات العاملية املتعددةاملستدامة،
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أما وضع السياسات واختاذ القرارات يف جمال التجارة واالستثمار فـأمر ينبغـي أن                -٥٠
يتسق مع األهداف اإلمنائية، والتزامات حقوق اإلنسان واالستدامة البيئية، كمـا ينبغـي أن              

 واملزارعني، والصيادين، والنساء والشعوب األصلية، وال ينبغي أن يقيد          يضمن حقوق العمل،  
وينبغي مراعاة اآلثـار االجتماعيـة واالقتـصادية        . اخليارات السياساتية البيئية واالجتماعية   

  .والبيئية
وجيب أن تنص االتفاقات على التزامات للمستثمرين إزاء العمال، واملـستهلكني،             -٥١

وينبغي أن يكون هناك توازن أفضل بني حقـوق املـستثمرين           .  والبيئة واجلماعات املتضررة 
أما االتفاقات فينبغي أال حتل حمل القوانني الوطنية أو تبطلها، وأال تقيد قـدرة              . ومسؤولياهتم

  .البلد على سن قوانني جديدة لدعم السياسات اإلمنائية وتعزيزها أو محاية الناس والبيئة
تفاقات إىل زيادة اخللل التجاري احلاصل يف السلع واخلـدمات          وينبغي أال تؤدي اال     -٥٢

املعرفية بني البلدان النامية واملتقدمة، وال إىل احلد من سبل وصول اجلمهـور إىل األعمـال                
 حيـول دون سـرعة انتـشار        وينبغي أال تكون االتفاقات عائقاً    . الثقافية والتربوية والعلمية  

كيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدته بل ينبغي هلـا           التكنولوجيات الضرورية لربامج الت   
 من ذلك أن تكون متسقة مع التزامات البلدان الصناعية الغنية بتقدمي الوسائل الضرورية              بدالً

  .للبلدان النامية ملواجهة أزمة املناخ
وجيب جعل االتفاقات التجارية احلالية مبا فيها األحكام املتعلقة بامللكيـة الفكريـة               -٥٣

متسقةً مع االلتزامات املتعلقة حبقوق اإلنسان واملناخ والبيئة، واخلطة اإلمنائية للمنظمة العاملية            
 أن تتخذ التدابري الكافية للحفاظ على امللـك العـام،           للملكية الفكرية، وينبغي هلا خصوصاً    

  .واإلبقاء على مجيع اإلجراءات املرنة يف االتفاقات املعمول هبا
لشركاء االجتماعيني ومنظمات اجملتمع املـدين مـن ذوي اخلـربة           وينبغي جعل ا    -٥٤

واملصلحة يف االتفاقات االستثمارية والتجارية طرفاً يف بناء قدرات مسؤويل البلدان الناميـة             
  .املفاوضني هلم

  تعزيز مجيع أشكال التعاون والشراكة للتجارة والتنمية  -باء  

  التعاون بني بلدان اجلنوب  -١  
ومات على إعادة النظر يف التعاون اإلقليمي والتعاون بني بلدان اجلنـوب            حنث احلك   -٥٥

  .خارج النموذج الليربايل السائد
وينبغي للتعاون بني بلدان اجلنوب أن يتخذ من التجارة واالستثمار وسـيلة لـدعم             -٥٦

 . من دعم التجارة واالسـتثمار الـشرسني       النمو املنتج الذي يوجِد فرص العمل الالئق بدالً       
 الصادر عن األونكتـاد، قـد تـشكل         ٢٠١٠تقرير أقل البلدان منوا لعام      وكما لوحظ يف    
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 من التحـديات واألخطـار      العالقات االقتصادية مع كبار الشركاء من البلدان النامية عدداً        
  .الشبيهة بتلك اليت قد متس العالقات بني الشمال واجلنوب

يث تنسيق السياسات والتعاون القـائم  وينبغي فهم التعاون بني بلدان اجلنوب من ح      -٥٧
على رؤية إمنائية دميقراطية شاملة، راسخة يف املبادئ املنظمة لإلنصاف والتقدم االجتماعي،            
والتكامل، والتضامن، وتبادل املزايا، واقتسام املوارد، ومتاسك السياسات واالبتكار فيما بني           

  . البلدان النامية، واحترام السيادة وحقوق اإلنسان
وجيب تسخري التعاون بني بلدان اجلنوب لتعزيز املزيد من املسارات اإلمنائية احلميدة              -٥٨

  .ومنع تكرار مناذج التحيز وعدم التناظر املرتبطة بالعالقات بني الشمال واجلنوب
وندعو احلكومات يف اقتصادات البلدان النامية األقوى إىل زيادة مشاركتها يف جهود   -٥٩

  .ئي اليت تشارك فيها البلدان األفقرالتعاون اإلمنا

  هياكل مالية ونقدية إقليمية جديدة  -٢  
إن األخذ باستراتيجيات إمنائية بديلة جيد ما يعززه كثرياً يف املصادر البديلة للتمويل               -٦٠

  .اليت ال تكمل املوارد احمللية فحسب بل تكون خالية من عبء الشروط السياساتية
إحداث مؤسسات إقليمية ومبادرات مالية ونقديـة إقليميـة       وندعو احلكومات إىل      -٦١

  :وقد تشمل هذه املؤسسات واملبادرات ما يلي. تدعم استراتيجيات التنمية املستدامة املنصفة
  مصارف تنمية إقليمية بديلة؛  )أ(  
  نظم إقليمية بديلة للمدفوعات وترتيبات خاصة بالعمالت؛  )ب(  
  .صناديق احتياطية عامة جديدة  )ج(  
أي احتياطيات العملة األجنبيـة الـيت       (ومن األهداف األساسية إعادة نشر املوارد         

داخل االستثمارات املنتجة الـيت     ) حيتاجها كل بلد اتقاًء لصدمات االقتصاد الكلي اخلارجية       
  .توجِد فرص العمل والربامج البيئية واالجتماعية

  التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون املثلث  -٣  
 يف  "املـستفيد "/"املانح"ندعو احلكومات إىل التخلي عن النموذج التقليدي لعالقة           -٦٢

إطار التعاون اإلمنائي بني الشمال واجلنوب، وإىل تعويضها بعالقات تقـوم علـى النديـة               
وينبغي جلميع برامج التعاون اإلمنائي أن تقوم علـى مبـادئ املـساءلة             . والتضامن احلقيقي 
 زمام املبادرة بدميقراطية، وعلى غري ذلك من املعايري املتفق عليهـا دوليـاً            املتبادلة، وامتالك   

  .لفعالية التنمية واملعونة
وينبغي وضع تعريف واسع يشمل املنظمات غري احلكومية يف مجيع األركان الثالثة              -٦٣

  ."التعاون املثلث"اليت يقوم عليها 
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  إعادة النظر يف املعونة من أجل التجارة  -٤  
 مبنأى عـن املـساعدة      "املعونة من أجل التجارة   "عو احلكومات إىل إعادة تركيز      ند  -٦٤

 أقل البلدان منواً، يعتمـدون      ال سيما التقنية اليت جتعل واضعي السياسات يف البلدان النامية،         
 إىل  "املعونة من أجل التجـارة    " من ذلك، ينبغي توجيه      بدالً. اخلطة الليربالية وفتح األسواق   

  .ت التجارية الرامية إىل بناء قطاعات منتجة ُتحدث فرص العملدعم السياسا
وينبغي أن  .  جديدةً وإضافية  وينبغي أن تكون أموال املعونة من أجل التجارة أمواالً          -٦٥

  .تأخذ بااللتزامات الدولية املتعلقة بفعالية التنمية وكذا باملعايري الدولية للشفافية واملساءلة
مة الدولية ملبادرة املعونة من أجل التجـارة لفائـدة آليـات            وينبغي مراجعة احلوك    -٦٦

  .وعمليات دميقراطية أكثر
وينبغي التشجيع على تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب بشأن املعونـة مـن أجـل                 -٦٧

 يف تطوير اهلياكل األساسية الالزمة، مبا يف ذلك املهارات العامة للتـصدي             ال سيما التجارة،  
  .قة جبانب العرض اليت تعوق التجارةإىل القيود املتعل

  القطاع اخلاص يف التعاون اإلمنائي  -٥  
ما فتئ حضور القطاع اخلاص يزداد يف التعاون اإلمنائي على صعيد العامل بوصـفه                -٦٨

ومن شأن اجلهات الفاعلة يف القطاع اخلاص أن        . اهلدف والشريك والقائد للربامج واملشاريع    
ة، من حيث إجياد فرص العمل، وحتسني األجور املعيـشية ونقـل            تساهم يف التنمية املستدام   

التكنولوجيات، لكن على احلكومات أن حترص على أن تكون مشاركة القطاع اخلـاص يف              
التعاون اإلمنائي متسقة مع األهداف اإلمنائية للتنمية املنصفة واملستدامة، وأال تؤدي إىل انتهاك             

يع األسواق ومضاعفة األرباح على حساب النـاس        حقوق اإلنسان، أو ُتستغل فرصةً لتوس     
وجيب على احلكومات أن حترص كذلك على أن ميتثل القطاع اخلـاص االتفاقـات             . والبيئة

واملبادئ الدولية املتعلقة بالتعاون اإلمنائي، من قبيل إعالن باريس، وخطة عمل أكرا، وشراكة       
  .بوسان من أجل تعاون إمنائي فعال، وغريها

دي للتحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة من حيث آثارها على التجـارة           التص  -جيم  
والتنمية وعلى القضايا املترابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالسـتثمار          

  والتنمية املستدامة

  أزمة املناخ وحتدي االستدامة  -١  
مل أبناء البلدان   تترتب على أزمة املناخ آثار مدمرة على املستوى العاملي، حيث يتح            -٦٩

ويف أثناء  . النامية العبء األكرب من تأثري هذه األزمة وإن ُحرموا الوسيلة الالزمة للتصدي هلا            
. ذلك، يستمر تصاعد األزمة وتوشك الفرصة الساحنة لوقف حتوهلا إىل كارثة كونية أن تضيع
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ية لغازات الدفيئة  وليس أمام العامل سوى التحرك خبطى حازمة وفورية خلفض االنبعاثات العامل          
 وقادرة على التكيف مع تغري املناخ،        وعادلة خفيضة الكربون واالنتقال إىل أنظمة    بقدر كبري   

ومتكني الناس واجملتمعات احمللية يف الوقت نفسه من معاجلة التأثريات النامجة عـن األزمـة                    
 سيطرأ من تغـيريات  وتدل مجيع هذه العوامل على ما. وما حتدثه من تغيريات ال تراجع عنها   

كبرية على نظام التجارة العاملي، وبالتايل على االتفاقات التجارية الدولية والثنائيـة وعلـى              
  .السياسات التجارية الوطنية

ويتعني على احلكومات أن حترص على وفاء اجلهات اليت تتحمل املسؤولية الرئيسية              -٧٠
 الغنية، بااللتزامات اليت قطعتها يف هذا الـصدد وأن          عن أزمة املناخ، وهي البلدان الصناعية     

  .هو قائم من االتفاقات وااللتزامات الدولية امللزمة قانوناًحتترم ما 
يعين هذا حتديد أهداف قطرية طموحة وعادلة خلفض انبعاثـات غـازات              )أ(  

 تـدابري حمليـة   باختاذالدفيئة على أساس املسؤوليات التارخيية واملتباينة وحتقيق هذه األهداف         
  ؛ مباشرة ختلو من الثغرات واملعاوضات

يعين هذا أيضاً أن البلدان املتقدمة ستغطي التكلفة الكاملة لـتمكني أبنـاء               )ب(  
البلدان النامية من التصدي ملضاعفات األزمة ومتكني البلدان النامية من االنتقال إىل أنظمـة              

ايا املناخ جديداً وإضافياً وأال يكـون       قضل املخصصوجيب أن يكون هذا التمويل      . مستدامة
. معونة أو استثمارات تدر األربـاح  يعترب ن، وأاليف شكل قروض وأدوات تترتب عليها ديو      

وقادرة على التكيف     البلدان املتقدمة ستقدم تكنولوجيا خفيضة الكربون      ويعين هذا أيضاً أن   
   .مع تغري املناخ كجزء من التزاماهتا

قـادرة  الومان أن جيري االنتقال إىل األنظمة اخلفيضة الكربون         وعلى احلكومات ض    -٧١
صورة منصفة اجتماعياً وأال يكون فرصة ساحنة لزيادة توسـيع          على التكيف مع تغري املناخ ب     

وينبغي وضع أنظمة للحماية االجتماعيـة      .  الطبيعة واحلياة  تسليع و املال التمويلي نطاق رأس   
.  أجل ضمان تأمني العمال يف هذه املرحلـة االنتقاليـة          وبرامج حملية للتنوع االقتصادي من    

وينبغي أن يقترن االستثمار يف التكنولوجيات اخلفيضة الكربون بعملية إعادة توزيع عادلـة             
وجيـب أن تتـسم العمليـات    . للموارد واملزايا االقتصادية وخبلق وظائف خضراء والئقـة      

مات أرباب العمل ونقابـات العمـال       بالدميقراطية والشفافية حبيث تناقش احلكومات ومنظ     
  .التغيريات االقتصادية والصناعية اليت يتعني إدخاهلا

  "االقتصاد األخضر"التنمية املستدامة و  -٢  
هناك أصوات كثرية تعالت داخل اجملتمع املدين داعية إىل إصالح كـبري يف أمنـاط                 -٧٢

الذي ُيروَّج له وحيتل    " األخضراالقتصاد  "اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة تشكك بشدة يف        
وال يوجد توافق يف اآلراء بشأن تعريف املصطلح،      . ٢٠+املكانة الرئيسية يف عملية مؤمتر ريو       

وقد يعين استخدام املصطلح إضفاء الصفة الشرعية على مفاهيم تعزز أوجه التفـاوت بـني               
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جديدة من الشروط   االقتصادات وتعمل على ترشيد احلمائية التجارية وتنطوي على أشكال          
وتشجع على زيادة تسليع الطبيعة وأمولتها وتروج لتكنولوجيات جديـدة ُيفتـرض أهنـا              

  .وهي ال تتفق مع مبدأ التحوط املعتمد يف قمة األرض" خضراء"
 فهماً أعمق للمعىن األصلي والكامل   ٢٠+ويقتضي حتقيق نتيجة جمدية من مؤمتر ريو          -٧٣

 التصدي ألمناط اإلنتاج واالستهالك غري املستدامة واالعتراف        للتنمية املستدامة، والعزم على   
بالدور املركزي حلقوق اإلنسان واإلنصاف والعدالة والقضاء على الفقـر وباملـسؤوليات            

  .املشتركة وإن كانت متباينة
إال يف إطار تعاريف التنميـة      " االقتصاد األخضر "وينبغي أال ُحيدد مفهوم مصطلح        -٧٤

" االقتـصاد األخـضر  "وينبغي أال جيعلنا مفهوم    . حتظى بالقبول وبتوافق اآلراء   املستدامة اليت   
الشامل املعتمد يف قمة األمم املتحدة لـألرض يف          نتراجع عن جدول أعمال التنمية املستدامة     

 الذي تصدى لتحدي احلفاظ على     ٢١ وااللتزامات الرئيسية جبدول أعمال القرن       ١٩٩٢عام  
بغي أن يعزز هذا املفهوم دور الدولة اإلمنائية لضمان اختاذ تدابري إعادة            وين. االستدامة العاملية 

توزيع ترمي إىل إضفاء صبغة دميقراطية على إمكانية الوصول إىل املوارد املنتجـة واملـوارد               
الطبيعة وإحكام تدبريها وإعادة توجيه سياسات االستثمار والتجارة والتمويل للتركيز علـى            

زيـادة اإلنتـاج املـستدام      مبا يف ذلك تسخري التعاون اإلقليمي من أجل         األهداف اإلمنائية،   
وينبغي أن يدعو هذا املفهوم إىل اختاذ تدابري إمنائية بديلة لالستعاضة عـن             . والطلب الشامل 

  .املؤشرات املستخدمة حالياً

  االتفاقات التجارية واالستثمارية والتنمية املستدامة  -٣  
اض شامل لالتفاقات التجارية واالستثمارية على املـستويات        ندعو إىل إجراء استعر     -٧٥

وينبغي تعليق عملية تطبيق قواعد التجارة واالسـتثمار        . املتعدد األطراف واإلقليمي والثنائي   
اليت تقوض التنمية املستدامة وتشكل عقبات أمام متابعة املسارات اإلمنائية اخلفيضة للكربون،            

  .ي حذف هذه األحكام من االتفاقات اليت ستربم يف املستقبلوينبغ. ومراجعتها دون تنازالت
احلمائيـة  "ويتعني على املناقشات السياساتية أن جتد حالً للخالفات املتزايدة حول             -٧٦

وأن متيز بعناية، من ناحية بني السياسات التجارية اليت تعزز أوجه عدم التناظر بني              " اخلضراء
 نظـم إقامـة   لسياسات احمللية للبلدان النامية الرامية إىل       االقتصادات، ومن ناحية أخرى بني ا     

  ".خضراء" وقدرات إنتاجية إنتاج أنظف
وينبغي لالتفاقات التجارية واالستثمارية اإلقليمية أال تكون اتفاقات صاحلة جلميـع             -٧٧

وينبغي وضع أحكام ملزمة موجهة إىل . وينبغي أن تراعي تكاليف التكيُّف التجاري. احلاالت
ويتعيَّن إيـالء عنايـة     . بلدان الغنية ملعاجلة مسألة تكاليف التكيُّف التجاري للبلدان الفقرية        ال

أو /خاصة لكي ال تتحول األحكام امللزمة من جانب البلدان الغنية إىل حواجز غري تعريفية و              
  .تدابري محائية أخرى
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قـات التجاريـة    وينبغي أال يكون النهج املتبع إزاء التصدي للـروابط بـني االتفا             -٧٨
أال يكون   )أ(ويعين ذلك   . واالستثمارية والتنمية املستدامة قائماً على جزاءات ُتفرض تلقائياً       

باستطاعة البلدان واملستثمرين فرض جزاءات على بلدان أخرى عندما تتخذ تـدابري مهيـأة              
دعـم  ) ب( و ؛)بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية   (ومطبقة من أجل التنمية املستدامة      

أحكام العمل والبيئة الواردة يف االتفاقات التجاريـة واالستثماريـة مبوارد كافيـة لبنـاء             
 من ِقبل الـشركاء     - عرب إجراء عمليات تفتيش للعمل والبيئة على سبيل املثال           -القدرات  

  .األغىن أوالً قبل النظر يف فرض جزاءات
وقد أسهمت  . جيعية للتجارة والصناعة  وندعو احلكومات إىل تنظيم املمارسات التش       -٧٩

احلمالت اإلعالنية املكثفة عن طريق وسائط اإلعالم اإللكترونية إسهاماً كبرياً يف أمناط احلياة             
  .ومستويات االستهالك غري املستدامة

  التقييمات التكنولوجية مبا يتمشى مع مبدأ التحوط  -٤  
ة والقانونية حبيـث جتـري تقييمـات        ينبغي لألمم املتحدة أن تطور قدراهتا التقني        -٨٠

تكنولوجية اجتماعية وبيئية مبا يتمشى مع مبدأ التحـوط حلمايـة النـاس والطبيعـة مـن           
وهناك جمموعة من التكنولوجيـات اجلديـدة املعروضـة         . التكنولوجيات شديدة اخلطورة  

 اهلندسـة   تعّوق التقدم حنو التنمية املستدامة، مبا فيها تكنولوجيات       " خضراء"كتكنولوجيات  
  .اجليولوجية والتكنولوجيا النانوية والبيولوجيا التركيبية والتكنولوجيا األحيائية

توسيع نطاق اإليكولوجيا الزراعية وحقوق املزارعني غري املالك وصغار املزارعني والنساء             -٥  
  العامالت يف الزراعة

تكارية فيما يتعلق   احتلت مشاريع جتارية زراعية وشركات أخرى عرب وطنية مراكز اح           -٨١
وإن املزارعني غري املالك والنساء يف القطاع الزراعي وصـغار          . بوسائل إنتاج األغذية وتوزيعها   

املنتجني أولُ ضحايا انتهاكات احلق يف الغذاء على الرغم من أن املزارع الصغرية تنـتج جـل                 
حلضرية، ومـن أن النـساء   احملاصيل األساسية الالزمة إلطعام سكان العامل يف املناطق الريفية وا     

  .يشكلن األغلبية الساحقة من املنتجني الزراعيني الذين ينتجون معظم الغذاء املستهلك حملياً
ويتعني على احلكومات أن تضمن محاية حقوق املزارعني غـري املـالك والنـساء                -٨٢

امج ويلزم أن تستثمر احلكومـات يف الـرب       . العامالت يف القطاع الزراعي وصغار املزارعني     
الداعمة للمزارعني غري املالك ولصغار املزارعني والنساء العامالت يف القطاع الزراعي مـن             
أجل تطوير أساليب معيشة مستدامة وقادرة على التكيف مع تغري املنـاخ، بوسـائل منـها         

  .اإلصالح الزراعي وما يقترن به من خدمات الدعم
اعـة املـستدامة علـى أسـاس        وندعو احلكومات إىل مواصلة توسيع نطاق الزر        -٨٣

اإليكولوجيا الزراعية وتعزيز نظم اإلنتاج املستدامة من الناحيتني البيئية واالجتماعية واخلاضعة           
وميكن للزراعة املستدامة، إذا مـا      . للسيطرة احمللية يف البلدان املتقدمة والنامية على حد سواء        
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اقتصادات حملية قادرة على التكيـف      حظيت بدعم السلع العامة والقوانني املناسبة، أن تنشئ         
وينبغي للحكومات أن تقود عملية التخلي عـن        . وأن ُتنوِّع أساليب معيشة املزارعني الفقراء     

الزراعة الصناعية التقليدية، ويشمل ذلك اإلهناء التدرجيي ألنظمة دعم املدخالت من املـواد             
األمن الغـذائي الـصرف إىل      وينبغي أن يكون هناك حتول أساسي من        . الكيميائية الزراعية 

  .السيادة الغذائية باعتبارها هنجاً قائماً على احلقوق
اإلرشادية اليت تنطلق من القاعدة وتكـون  وينبغي تقدمي الدعم الكامل إىل اخلدمات         -٨٤

اليت تستند إىل ممارسات الزراعة املستدامة      " مراكز املعرفة "و أفقية وقائمة على مبدأ املشاركة    
  .رعني من أجل زيادة األمن الغذائي واإلنتاج الغذائي إىل أقصى حدلصغار املزا

ويتعني أن تيّسر اخلدمات اإلرشادية عملية مد اجلسور بني املعارف احمللية والعلميـة               -٨٥
والتكنولوجيات اجلديدة اليت تساعد اجملتمعات احمللية على االبتكـار واحلـد مـن تبعيتـها            

  . اإلنتاج املستدامة احملددة حسب املوقعللمدخالت اخلارجية وأن تعزز نظم
وينبغي للحكومات احلرص على أن متكِّن السياسات والربامج الزراعية املرأة وتعزز             -٨٦

  .تأمني قدر أكرب من اإلنصاف يف تقاسم أعباء العمل وفوائده بني النساء والرجال
دة االستشارية حلقـوق    وندعم التوصية الواردة يف التقرير النهائي للجنة األمم املتح          -٨٧

اإلنسان، اليت تقترح اعتماد صك قانوين دويل يتعلق حبقوق املزارعني وغريهم من األشخاص             
  .العاملني يف املناطق الريفية

  احلماية االجتماعية اهلادفة إىل التغيري  -٦  
من واجب الدولة أن تضمن االستدامة واألمن فضالً عن الرفاه والرخاء يف اجملتمـع                -٨٨
ولذلك ينبغي للدولة تقدمي اخلدمات العامة واحلماية االجتماعية وإنشاء آليات          . ي حتكمه الذ

إلعادة التوزيع تشمل فرض ضرائب تصاعدية وتكـون موضـوع مفاوضـات سياسـية              
  .واجتماعية

وندعو حكومات البلدان اليت تفتقر إىل احلد األدىن من احلماية االجتماعيـة إىل أن                -٨٩
اً بتخصيص حيز مايل لذلك وحتسني توفري احلماية االجتماعية اهلادفـة إىل            تتخذ قراراً سياسي  

  . تدرجيياً سعياً إىل حتقيق الرفاه للجميعتغيريال
وال تتيح احلماية االجتماعية غري اهلادفة إىل التغيري السبل ووسائل األمن اليت متكِّـن                -٩٠

ري يف الـسلطة وتكفـل متكـني        من حتسني أساليب املعيشة فحسب بل إهنا حتفز أيضاً التغي         
املواطنني على حنو أفضل من تغيري حياهتم بعد عمليات التدخل وتعمـل علـى أال يعـودوا                 

  .شديدي التأثر يف األزمات املقبلة
وتؤدي احلماية االجتماعية اهلادفة إىل التغيري إىل خفض أوجه التفـاوت املتعـددة               -٩١

 النشاط االقتصادي وتعزيز احلـراك االجتمـاعي        ومتكني اجملتمعات احمللية املهمشة وإىل دعم     
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واإلسهام يف تقييم العمل احمللي والتصدي لعدم املساواة يف اقتسام أعباء العمل بـني النـساء           
  .والرجال، وال سيما يف جمال اإلجناب

واحلماية االجتماعية اهلادفة إىل التغيري ميكن أن تتحقق حىت يف البلدان اليت مزقتـها                -٩٢
والواقـع  .  والدول اهلشة وغري املستقرة والبلدان اليت تفتقر إىل التماسك االجتماعي          الرتاعات

وتؤدي هذه احلماية إىل تعزيز بنـاء قـدرات     . أعظم أن قيمة هذه احلماية يف هذه السياقات      
األمة فضالً عن التضامن بني من لديه الثروة ومن يفتقر إليها وبني األجيال وبـني خمتلـف                 

  . والدينيةالفئات اإلثنية
وميكن إىل حد كبري تعزيز الفائدة املالية من احلماية االجتماعية اهلادفـة إىل التغـيري          -٩٣

خالل إعادة توزيع املوارد بعيداً عن ميزانيات الدفاع واجليش اليت تستأثر يف حاالت كـثرية               
جتمـاعي  ولن حيرر هذا األمر املوارد من أجل اإلنفـاق اال         . حبصة كبرية من األموال العامة    

فحسب بل سُيسهم أيضاً يف نزع السالح من اجملتمعات وإضفاء الصبغة الدميقراطية عليهـا              
  .حتقيقاً للعدالة االجتماعية والسلم املستدام

ويتعني إشراك منظمة العمل الدولية والشركاء االجتماعيني واملنظمات التمثيليـة يف             -٩٤
 يف تصميم نظم احلماية االجتماعية واخلدمات العامة اجملتمع املدين، مبا فيها املنظمات النسائية،    

  .وتقدميها وإدارهتا لكي تستجيب ألولويات الشعوب وحقوقها ومستحقاهتا

  القطاع اخلاص والشركات عرب الوطنية  -٧  
ينبغي للحكومات أن تنشئ آلية واضحة وفعالة لرصد تطبيق وتنفيذ اجلهات الفاعلة              -٩٥

ويشمل ذلك االتفاقيات واملعـايري     .  واملبادئ املتفق عليها دولياً    يف القطاع اخلاص لالتفاقيات   
الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني وحقوق العمل والعمل الالئق واإلعاقة            
واالستدامة البيئية ومحاية املستهلك ومبادئ ومعايري العمل اليت وضعتها منظمة العمل الدولية            

دة التوجيهية حلماية املستهلك واملبادئ التوجيهيـة املتعلقـة باألعمـال           ومبادئ األمم املتح  
، "احلماية واالحترام واالنتصاف  "تنفيذ إطار األمم املتحدة املعنون      : التجارية وحقوق اإلنسان  

  .واملعايري الدولية للشفافية واملساءلة
 وضمان احترامها   وندعو احلكومات إىل تعزيز القواعد املنظمة للشركات عرب الوطنية          -٩٦

التزامات إيـالء العنايـة     ) أ(وينبغي أن تشمل االلتزامات     . حلقوق اإلنسان وااللتزامات املقابلة   
الواجبة يف مجيع مراحل العملية، مبا يف ذلك يف أية سلسلة إمداد أفقية مع تقـدمي الـدعم إىل                   

ت عرب الوطنية من أجـل      اليت ستتخذها الشركا  " التدابريبقائمة  " تقدمي) ب(الفئات املتأثرة؛ و  
، وتعزيـز نقـل    )مبا يف ذلك املوارد البيئيـة     (محاية حقوق اإلنسان وضمان رفاه اجملتمع احمللي        

اإلبالغ عن اآلثار البيئية واملتعلقـة حبقـوق        ) ج(التكنولوجيا والوفاء باملسؤوليات الضريبية؛ و    
  .اإلنسان
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األطراف واحمللية تتناول معاقبة مـن      وينبغي توافر أحكام مناسبة يف القوانني املتعددة          -٩٧
وينبغي أن حيرص البلد املضيف لشركة متعددة اجلنسيات علـى أن           . ينتهك حقوق اإلنسان  

  .تكون ممارسات شركاته املستثمرة استباقية يف تفادي أي ضرر اجتماعي
 وندعو احلكومات إىل محاية وتشجيع إنشاء املشاريع احمللية الصغرية واملتوسطة فضالً            -٩٨

وينبغي إيالء األولوية للمشتريات احمللية     ). مثل التعاونيات ( عن كيانات االقتصاد االجتماعي     
وينبغي على املستوى القطري تشجيع وبلورة هنج متكامل        . عند تنفيذ برامج التنمية املستدامة    

  .من أجل بيئة تدعم الشركات املستدامة
ني القطاعني العام واخلاص، اليت جيري      وندعو إىل إجراء التقييم النقدي للشراكات ب        -٩٩

فكثرياً ما تكون الشراكات بني القطاعني العام . الترويج هلا يف الوقت احلاضر كمحرك للتنمية     
واخلاص جزءاً من برامج خصخصة اخلدمات العامة أو اهلياكل األساسـية كـان ملعظمهـا            

. لك اخلدمات واهلياكـل   تأثريات سلبية على حقوق الفقراء واملهمشني وعلى وصوهلم إىل ت         
ويف حاالت كثرية تساعد هذه الشراكات القطاَع اخلاص على حتويل التكاليف إىل الدولـة              

  .واالحتفاظ باألرباح لنفسه

  دور األونكتاد  -ثالثاً  
ينبغي أن يؤدي األونكتاد دوراً استباقياً أكثر يف التصدي لتحديات العوملة واألزمات              -١٠٠

وينبغي أن يقود استعراضاً وافياً ونقدياً لـسياسات        . إصالحات شاملة املتعددة، ويف القيام ب   
واتفاقات التجارة والتنمية يف ضوء األزمات املتعددة، وأن يبادر إىل وضع حتاليل ومقترحات             
خيارات بديلة واستراتيجيات إمنائية مناسبة للبلدان النامية، مراعياً يف ذلك احلاجة إىل حيـز              

مرنة إىل جانب مراعاة خمتلف االحتياجات والظروف للبلدان النامية         سياسايت وإىل سياسات    
وينبغي أن يدعم األونكتاد السياسات الوطنية اليت تعاجل شواغل التنمية املـستدامة            . املختلفة

  .على الصعيد الوطين
وينبغي تعزيز األونكتاد ومتكينه من أداء دور أكرب يف احلوكمة االقتصادية العامليـة               -١٠١
ويقتضي هذا تنويـع الـرؤى   . املسامهة يف حتوير مؤسسات احلوكمة االقتصادية العاملية     ومن  

، وإعالء صوت البلـدان الناميـة،       "الطليعية"املعروضة، مبا فيها حتاليل األونكتاد ومقترحاته       
ومراعاة لضرورة تغيري منوذج احلوكمـة االقتـصادية        . وضمان مشاركتها الفعالة والكاملة   

ي أن ُينشئ األونكتاد فريقاً عامالً معنياً باحلوكمة االقتصادية العاملية ميثّل شـىت             العاملية، ينبغ 
  .مصاحل الدول األعضاء فيه ويكفل مشاركة اجملتمع املدين مشاركة كاملة

فهو يؤدي دوراً أساسـياً     . وينبغي أال ينحصر دور األونكتاد يف كونه حمضنة أفكار          -١٠٢
 التصدي لتضارب جداول األعمال واألطر القانونية الدوليـة         يف مساعدة البلدان النامية على    

اليت تنظم التجارة والتمويل وسياسة االقتصاد الكلي واالستثمار والشركات عـرب الوطنيـة             
ومحاية املستهلك وسياسـة    ) مبا فيها قواعد امللكية الفكرية    (والتنمية املستدامة والتكنولوجيا    
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اد بواليته املتمثلة يف إسداء املشورة بـشأن الـسياسات          وينبغي أن حيتفظ األونكت   . املنافسة
  . املتعلقة هبذه املسائل على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل وأن يعزز هذه الوالية

ومبا أن األونكتاد كان سباقاً إىل حتديد جمموعة أقل البلدان منواً، مما بـوأه داخـل                  -١٠٣
ة يف معاجلة قضايا أقل البلدان منواً، ينبغي تـدعيم          منظومة األمم املتحدة مكانة اهليئة املختص     

دوره املستمر يف التصدي لالحتياجات اخلاصة هلذه الفئة من البلدان والدفاع عن مـصاحلها              
وينبغي تدعيم دور األونكتاد يف تعزيز قدرة أقل البلدان منـواً واجملتمـع املـدين يف                . احملددة

  .وحتظى باألولوية لديهاجملاالت املواضيعية اليت تثري انشغاله 
وينبغي أن يؤدي األونكتاد دوراً أكرب على املستويات اإلقليمية، سيما حيثما تنقص              -١٠٤

ويف هذه املنطقة حتديداً، ينبغي أن يتصدى األونكتاد   . التغطية كما هو احلال يف املنطقة العربية      
  .لثغرة التنمية اليت خلفتها االضطرابات السياسية األخرية

ينبغي أن تعزَّز قدرة األونكتاد يف جمال التحليل واملساعدة التقنية الداعمة للتكامل            و  -١٠٥
  .اإلقليمي ودون اإلقليمي بني البلدان النامية متشياً مع أهداف التنمية املنصفة واملستدامة

وينبغي أن جيري األونكتاد دراسة شاملة للصالت بني االقتصاد املـايل واالقتـصاد               -١٠٦
للكيفية اليت ميكن هبا للتنظيم الفعال لالقتصاد املايل واالقتصاد احلقيقـي أيـضا أن        احلقيقي و 

يساعد أفقر البلدان ال على اتقاء األزمات املالية يف املستقبل فحسب وإمنا أيضاً على وضـع                
  .آلية استجابة سريعة للتعامل مع التحديات اجلديدة اليت قد تنشأ عن أزمات مالية مقبلة

ي أن يواصل األونكتاد ويعزز مسامهاته يف بلورة وترويج مبـادئ سياسـات             وينبغ  -١٠٧
اإلقراض واالقتراض والتمويل املسؤولة والدميقراطية واخلاضعة للمساءلة وآليات تسوية الدين          

وينبغي أن يؤيد األونكتـاد الـدعوة إىل        . العادلة والشفافة إىل جانب مبادرات حمو الديون      
  .ن يقدم املساعدة يف إطار هذه العملياتمراجعات شاملة للديون وأ

وينبغي أن جيري األونكتاد دراسات بشأن املشاكل والتحديات ومدى الفعاليـة يف              -١٠٨
 أي التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون بـني الـشمال واجلنـوب             -جمال التعاون اإلمنائي    

ستخالصها من مبادرات    على أن تتضمن تلك الدراسات العرب اليت ميكن ا         -والتعاون املثلث   
  .التعاون اإلمنائي التقليدية

وينبغي أن جيري األونكتاد دراسات بشأن قطاع السلع األساسية األولية مسامهة منه              -١٠٩
يف حتسني فهم قضايا املضاربة على السلع األساسية والتفاعل بني سياسة التجارة وسياسـة              

. ي ألزمة الغذاء والسلع األساسية العاملية     املنافسة وقضايا أخرى، بغية بلورة مقترحات للتصد      
وينبغي أن يعمل األونكتاد على توطيد الترتيبات متعددة األطراف من أجل التقليـل إىل أدىن               

  .حد من تقلب أسعار السلع األساسية وما يتصل بذلك من مشاكل
ت وينبغي أن يطلب األونكتاد االنضمام بصفة مراقب إىل املنظمـة الدوليـة هليئـا             -١١٠

األوراق املالية وإىل جلاهنا التقنية، كي يتسىن له إسداء املشورة إىل أعضائه بشأن القواعد املالية 
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وقواعد سوق السلع األساسية للدول األعضاء يف تلك املنظمة واإلسهام بآرائه يف ورقـات              
  .املشورة الصادرة عنها

للبلدان النامية األعضاء فيه    وينبغي أن يقوم األونكتاد بدراسة أو دراسات استقصائية           -١١١
لسرب جتارهبا يف استخدام أدوات إدارة املخاطر فيما يتعلق بأسعار الفائدة وأسـعار الـسلع               

وينبغـي  . وأسعار الصرف وأسعار السندات وما إىل ذلك      ) الصادرات والواردات (األساسية  
أو كيف  /ان ميكنه و  أن تصمَّم الدراسة االستقصائية حبيث متكن األونكتاد من حتديد ما إذا ك           

ميكنه دعم احلكومات والقطاع اخلاص يف آن معاً من خالل توفري املساعدة التقنية والـربامج               
  .التدريبية فيما يتعلق بإدارة املخاطر القائمة على فئات األصول يف البلدان النامية

 جـوالت "ويف ما مضى، يسر األونكتاد وشجع االتفاقات االستثمارية بسبل منها             -١١٢
املتعلقة باتفاقات االستثمار الثنائية، اليت كانت تثري تساؤالت خطـرية لكنـها                       " املفاوضات

وأوصى األونكتاد أيضاً بأن تدرج بنود التحكـيم يف املنازعـات بـني             . مل تعد تعقد اليوم   
 اليت شهدها ويف ضوء التطورات. املستثمرين والدولة يف قوانني االستثمار احمللية للبلدان النامية   

التحكيم املتصل مبعاهدات االستثمار، ينبغي أن يبادر األونكتاد بنشاط اآلن إىل إشعار البلدان           
النامية مبخاطر هذه االتفاقات وخماطر التحكيم بني املـستثمرين والـدول بـصفة عامـة،                         

  .وحتذيرها منها
  : يوأي عمل يقوم به األونكتاد يف جمال االستثمار ينبغ  -١١٣

أن جيسد احلقيقة االقتصادية التالية، املتمثلة يف كَون االسـتثمار األجـنيب              )أ(  
املباشر جيتذبه باألساس حجم السوق واملوارد الطبيعية واهلياكل األساسية واألمن واالستقرار           
ورأس املال البشري وما إىل ذلك، وليس وجود اتفاقات حلماية االستثمار أو مستوى محاية              

  الفكرية؛امللكية 
أن يكفل أن تكون اتفاقات االستثمار األجنيب ومحاية االستثمار يف خدمة             )ب(  

التنمية املستدامة وأن حتفظ أحكام االستثمار بأنواعها أقصى حيز سياسايت حلكومات البلدان            
  النامية؛

أن يقر بأن اتفاقات االستثمار وما جنم عنها من منازعات تسببت وال تزال               )ج(  
 مشاكل للبلدان النامية واملتقدمة، وبأن هذا األمر جعل بلداناً كثرية يف العامل حتجم           تتسبب يف 

أكثر فأكثر عن توقيع اتفاقات استثمار أو تنسحب منها أو تتجنب أحكام تسوية املنازعات              
  .بني املستثمرين والدولة

قـات محايـة   وعندما يقدم األونكتاد مساعدة تقنية، ينبغي أن ميتنع عن تشجيع اتفا     -١١٤
. االستثمار التقليدية أو ما يعادهلا من أحكام يف اتفاقات التجارة احلرة أو القـانون احمللـي               

وينبغي يف املقابل أن يكفل تركيز مجيع االتفاقات التقنية على أهداف التنميـة املـستدامة،               
لك االتفاقات،  واحلفاظ على احليز السياسايت الوطين، وتزويد البلدان النامية خبيارات بديلة لت          
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مبا فيها اتفاقات التعاون واآلليات احمللية املبتكرة والتأمني من املخـاطر الـسياسية وعقـود               
وينبغي وضع حدود واضـحة حلقـوق       . االستثمار املتوازنة بني املستثمر واحلكومة املضيفة     

  .املستثمرين وموازنتها مع واجبات املستثمر ودولة املنشأ
ونكتاد جهوده الرامية إىل ضمان مسامهة نظم امللكية الفكريـة       وينبغي أن يواصل األ     -١١٥

  :يف تشجيع االبتكار التكنولوجي ويف نقل التكنولوجيا ونشرها حتقيقاً للغايات التالية
تلبية املتطلبات املتعلقة بالتصدي لتغري املنـاخ وحتقيـق أهـداف التنميـة        )أ(  
  املستدامة؛
   بالفائدة على املنتجني واملستعملني؛ضمان عودة املعرفة التكنولوجية  )ب(  
  .املوازنة بني احلقوق والواجبات  )ج(  
وينبغي أن يواصل األونكتاد إجراء حبوث وحتاليل بشأن جوانب امللكيـة الفكريـة               -١١٦

املتعلقة بالتجارة والتنمية، مبا يشمل محاية املعارف التقليدية واملـوارد الوراثيـة والتـراث              
وينبغي أن تضمن حبوث األونكتاد ومـشورته الـسياساتية أن          . نصفوالتقاسم العادل وامل  

تستغل البلدان النامية وأقل البلدان منواً استغالالً كامال أوجه املرونة املتاحة هلا حالياً يف إطار               
وينبغـي أن يـضطلع     . االتفاقات الدولية وأال تقّوض بأي طريقة كانت أوجه املرونة تلك         

  . القدرات هبدف استغالل أوجه املرونة هذه استغالالً كامالًاألونكتاد بأنشطة لتعزيز 
وينبغي أن يقوم األونكتاد بإجراء حتاليل وبناء توافق اآلراء وتقدمي املساعدة التقنيـة               -١١٧

فيما يتعلق بترويج وتفعيل نقل التكنولوجيا من أجل التنمية من البلدان املتقدمة إىل البلـدان               
ت القائمة متعددة األطراف، مبا يشمل إنعاش املناقـشات احلكوميـة           النامية، وفقاً لاللتزاما  

  . الدولية املتعلقة مبشروع مدونة األونكتاد الدولية لقواعد السلوك يف جمال نقل التكنولوجيا
وينبغي أن جيد األونكتاد سبالً بّناءة لُيدمج يف أعماله على حنو فعال مسائل حقوق                -١١٨

مثل اإلعمـال   (وميكن أن تكون مبادئ حقوق اإلنسان       . التنمية وخباصة احلق يف     -اإلنسان  
أدوات داعمة فعالة يف مناقـشات      ) التدرجيي وعدم التراجع واحلد األقصى من املوارد املتاحة       

السياسات االقتصادية وينبغي أال ُتستخَدم وسائلَ للمشروطية أو احلمائية أو لإلكراه علـى              
  .فتح األسواق

اد، مستنداً إىل عمله يف جمال الزراعة العضوية، أن يـشّجع زيـادة             وينبغي لألونكت   -١١٩
االهتمام باستنتاجات التقييم الدويل للعلوم والتكنولوجيا الزراعية من أجل التنمية وأن يدعم            
التعاون الدويل يف سبيل حتديد وتوثيق ونشر واعتماد املمارسات الزراعية اإليكولوجيـة يف             

  .ل واالستثمار والتكنولوجياعالقتها بالتجارة والتموي
ويف إطار شراكة مع منظمات حكومية دولية أخرى، ال سيما منظمة األمم املتحدة               -١٢٠

لألغذية والزراعة، ينبغي أن يدعم األونكتاد املنظمات االقتصادية واإلمنائية اإلقليمية يف جتميع            
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قح املعـارف والتجـارب     املعارف املتعلقة مبمارسات التكيف مع تغري املناخ ويف تعزيز تال         
  .املتعلقة بتلك املمارسات بني مزارعني من مناطق زراعية مناخية خمتلفة

وينبغي أن يواصل األونكتاد دمج برنامج العمل الالئق يف عمله التحليلي والسياسايت              -١٢١
  .وأن يتعمق يف حتليل األبعاد االجتماعية والبيئية للنماذج االقتصادية البديلة

ي أن يناشد األونكتاد الدول األعضاء فيه اعتماد تشريعات ولـوائح تنظيميـة     وينبغ  -١٢٢
فعالة بشأن ضمان تقدمي اخلدمات العامة باالعتماد على آليات داخلية تيّسر مشاركة اجلهات             
الفاعلة من غري الدول يف عملية االعتماد والتنفيذ حرصاً على النهوض باحلوكمة واملساءلة يف              

  ". االجتماعية اهلادفة إىل التغيرياحلماية"مبادرات 
وينبغي أن يعمل األونكتاد يف سبيل اعتماد صك قانوين دويل بشأن حقوق املزارعني               -١٢٣

وينبغي أن يقـدم دعمـاً مؤسـسياً إىل         . وغريهم من األشخاص العاملني يف املناطق الريفية      
  .ئية الصغريةشبكات املزارعني الصغار يف بلدان اجلنوب، ال سيما املشاريع النسا

وينبغي أن ُيعزز األونكتاد حقوق املستهلك يف إطار اختصاصه يف قضايا املنافـسة               -١٢٤
وتشمل حقوق املستهلك احلق يف تلبية االحتياجات األساسية ويف السالمة          . ومحاية املستهلك 

. ويف االختيار ويف اجلرب ويف املعلومات ويف تثقيف املستهلك ويف التمثيل ويف بيئـة صـحية               
وينبغي أن يقود األونكتاد عملية تنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املـستهلك يف              
ضوء االجتاهات احلديثة، مبا فيها زيادة تعّرض املستهلكني ملنتجات واستراتيجيات تـسويقية            
 جديدة ومنو التجارة العابرة للحدود يف املنتجات االستهالكية والتغريات التكنولوجية الـيت           

  .تؤثر على املستهلك
لذلك نناشد مجيع الدول األعضاء يف األونكتاد إعادة تأكيد اتفاق أكرا وتعزيز والية       -١٢٥

يف جمال البحوث واملناقشات احلكومية الدوليـة واملـساعدة         (األونكتاد كي يضطلع بعمله     
ية حبيث تشمل يف كامل القضايا املشمولة بواليته بالفعل، وكي يوّسع نطاق هذه الوال) التقنية

  . جماالت جديدة يقتضيها الوضع العاملي
وينبغي أن تتلقى أمانة األونكتاد ما يكفي من التمويل ألداء واليتها واحلفاظ علـى                -١٢٦

وينبغي استكشاف آليات متويل أخرى للحد من اعتماد األونكتاد علـى املـوارد             . استقالهلا
مة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، كمـا        اخلارجة عن امليزانية اليت توفّرها بلدان منظ      

  . ينبغي تنمية قدرته على تلبية احتياجات البلدان النامية وطلباهتا
وينبغي أن يطّور األونكتاد آليات زيادة مشاركة اجملتمع املدين وتكثيف إسهاماته يف              -١٢٧

ـ        . مجيع عملياته  ع املـدين يف أنـشطة      وما فتئت أمانة األونكتاد تدعم بقوة مشاركة اجملتم
. األونكتاد، غري أن هناك حاجة ُملحة إىل جعل مفاوضات األونكتاد أكثر انفتاحاً وشـفافية             

وينبغي أن يقوم األونكتاد بدراسة واعتماد ممارسات فضلى بشأن مشاركة اجملتمع املـدين يف           
  .املفاوضات احلكومية الدولية
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 عملية األونكتاد الثالث عـشر واملعنيـة        وحنن، منظمات اجملتمع املدين املشارِكة يف       -١٢٨
باملسائل املشمولة بوالية األونكتاد، نعيد تأكيد التزامنا مبواصلة العمل على تفعيل املقترحات            

ونتعهد بالعمل معاً يف سبيل توسيع مـشاركة منظمـات   . واملطالب الواردة يف هذا اإلعالن    
كرب من اجملتمع املدين واحلركات االجتماعية  اجملتمع املدين يف عمل األونكتاد واتصاله بشرحية أ       

  .من أجل تدعيم وتعزيز قدرته على أداء واليته املتمثلة يف حتقيق التنمية املنصفة واملستدامة

        
  


