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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  جلنة التجارة والتنمية

  الدورة الرابعة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦-١٢جنيف، 

   من جدول األعمال املؤقت٤البند 
  األونكتاد الثالثةتشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل 

تقرير مرحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة بالقضايا الرئيسية يف               
  التجارة والتنمية

  مذكرة أعدهتا أمانة األونكتاد    

   تنفيذيموجز    
 من اتفاق أكرا على أن دور اللجان هو العمل، يف مجلة أمور،             ٢٠١تنص الفقرة     

 وهي بناء توافـق اآلراء،      - عمل األونكتاد الثالثة     على تشجيع وتعزيز التآزر بني أركان     
وملساعدة جلنة التجارة والتنمية يف هـذه املهمـة،         . والبحث والتحليل، واملساعدة التقنية   

 ٢٠١٢ وبداية عـام     ٢٠١١أعدت األمانة هذا التقرير املرحلي عن مدى تنفيذها يف عام           
 ٩٤ ومـن    ٩٠ و ٨٩ أي الفقـرات     أحكام اتفاق أكرا املتعلقة بقضايا التجارة والتنمية،      

ويسلط التقرير الضوء على العمل اجلاري يف جماالت البحث والتحليل، . ١٧٠ و،١٠٦ إىل
وبناء توافق اآلراء، وأنشطة التعاون التقين خالل الفترة اليت بدأت منذ الدورة الثالثة للجنة              

  .ذكورة املالتجارة والتنمية، مع تصنيفه حسب كل فقرة من فقرات اتفاق أكرا
  

 TD/B/C.I/23  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

3 September 2012 
Arabic 
Original: English 



TD/B/C.I/23 

GE.12-51489 2 

 من اتفاق أكرا على أن دور اللجان هو العمل، يف مجلة أمـور،              ٢٠١تنص الفقرة     -١
 وهي بنـاء توافـق اآلراء،       -على تشجيع وتعزيز التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة          

وملساعدة جلنة التجارة والتنمية يف هذه املهمة، أعدت        . والبحث والتحليل، واملساعدة التقنية   
انة تقارير مرحلية عن مدى تنفيذها أحكام اتفاق أكرا املتعلقة بقضايا التجارة والتنميـة،          األم

وميثـل هـذا التقريـر      . )١(وقدمت هذه التقارير إىل اللجنة يف دوراهتا األوىل والثانية والثالثة         
املرحلي التقرير الرابع يف هذه السلسلة ويلخص مهمة اللجنة املتمثلة يف تعزيز التـآزر مـن                

سيما  الاً، هلذه الفقرات من اتفاق أكرا مهم  اً  ويظل العمل وفق  . خالل تقييم تنفيذ اتفاق أكرا    
يـزال   الوتستند إليه، فهو اتفاق أكرا تعيد تأكيد بالنظر إىل أن نتائج األونكتاد الثالث عشر     

  ).، والية الدوحة١٧الفقرة (صاحلاً وهاماً 
  : يلي من اتفاق أكرا على ما ٨٩وتنص الفقرة   -٢

ينبغي أن يواصل األونكتاد مسامهته يف التجارة والتنمية عن طريق أعماله           "  
املتصلة بالتحليل وبناء القدرات وتقدمي املساعدة التقنية يف جماالت التجارة الدولية يف          
السلع واخلدمات والسلع األساسية والنظام التجاري الدويل، على النحـو الـوارد            

ألونكتاد عمله املتعلق بالروابط بني التجـارة واألهـداف         وينبغي أن ُيعزز ا   . أدناه
وينبغي أن . والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية لأللفية  

يواصل األونكتاد التعاون الوثيق مع املنظمات الدولية األخرى وأن يعـزز تنـسيق             
  ."دة يف جمال التجارة والتنميةاألنشطة املنفذة على نطاق منظومة األمم املتح

  :  على ما يلي)أ(٩٠وتنص الفقرة   
مواصلة رصد وتقيـيم تطـور النظـام        : مبا يلي  ينبغي أن يقوم األونكتاد   "  

التجاري الدويل واجتاهات التجارة الدولية من منظور إمنائي، وعلى وجه اخلصوص           
  ." أكرب على احللول العمليةحتليل القضايا اليت هتم البلدان النامية، مع التركيز بدرجة

  : على ما يلي) د(٩٦وتنص الفقرة   
تعزيز عمله املتعلق بـالروابط بـني       : ينبغي لألونكتاد أيضاً القيام مبا يلي     "  

التجارة واألهداف والغايات اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا يف ذلك األهداف اإلمنائية  
  ."ساواة بني اجلنسنيلأللفية، ومنها احلد من الفقر وحتقيق امل

تنظـيم   وقد جرى يف سياق األعمال التحضريية لألونكتاد الثالث عشر وخاللـه            -٣
الصلة بني التجارة والنمو الشامل والتنمية املستدامة يف ظل         فيها   قّيمت   دعم عدة أحداث   أو

تهلك، السياسة التجارية، وسياسات املنافسة ومحاية املس     (التحديات والفرص احلالية والناشئة     
__________ 

 مـن  يتضمن مزيـداً عراض ويرد است. TD/B/C.I/17 وTD/B/C.I/9 وTD/B/C.I/3انظر على التوايل الوثائق   )١(
شعبة التجارة الدولية بالبضائع واخلدمات والـسلع       التفاصيل عن أنشطة األمانة طوال هذه الفترة يف تقرير          

 ).قريباًسيصدر  (٢٠١١-٢٠٠٨األساسية عن أنشطتها للفترة 
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ومتويل والتجارة فيما بني بلدان اجلنوب،      واخلدمات،  تعددة األطراف واإلقليمية،    املوالتجارة  
والتدابري غري التعريفية، واالقتصاد األخضر، والتنمية املستدامة، وخلق الوظـائف،          التجارة،  

فيـذ  ومن املمكن أن تؤثر هـذه األحـداث يف تن         ). ومتكني املرأة، وسالسل اإلمداد العاملية    
  :األهداف اإلمنائية لأللفية، وقد مشلت ما يلي

اآلثار على التجـارة    : االقتصاد األخضر "اجتماع اخلرباء املخصص بشأن       )أ(  
  ؛)٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠-٨جنيف، " (والتنمية املستدامة

إعادة حتديد دور احلكومة يف التجارة الدولية يف املستقبل         : احلوار السياسايت   )ب(  
  ؛)٢٠١٢مارس / آذار٢٧-٢٦ نيف،ج(

حدث خـاص،  (واآلفاق التحديات : إنفاذ قوانني املنافسة يف منطقة اخلليج       )ج(  
  ؛)٢٠١٢أبريل / نيسان١٨-١٦الدوحة، 
  ؛)٢٠١٢أبريل / نيسان١٩الدوحة، (منتدى اخلدمات العاملي   )د(  
  ؛)٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠الدوحة، (اجتماع وزراء التجارة األفارقة   ) ه(  
دعم االجتماع السنوي للشبكة العاملية ملـصارف التـصدير واالسـترياد             )و(  

  ؛)٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠الدوحة، (ومؤسسات متويل التنمية 
 لألفـضليات التجاريـة   الشامل  لنظام  اخلاص با رفيع املستوى   الاالجتماع    )ز(  

  ؛)٢٠١٢أبريل / نيسان٢٣الدوحة، (
تعزيز مجيع أشكال   "فيعة املستوى الثالثة بشأن     رالاملائدة املستديرة الوزارية      )ح(  

التعاون والشراكة من أجل التجارة والتنمية، مبا يشمل التعاون بني بلدان الشمال واجلنـوب              
  ؛)٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤الدوحة، " (والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

حدث خاص،  (شاملة للجميع   تأمالت يف النظام التجاري الدويل والتنمية ال        )ط(  
  ؛)٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤الدوحة، 
حدث خـاص،   (جدول األعمال الدويل املقبل بشأن التدابري غري التعريفية           )ي(  
  ؛)٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥الدوحة، 
 ٢٥جلسة إعالمية، الدوحة،    (منتدى األمم املتحدة املعين مبعايري االستدامة         )ك(  
  ؛)٢٠١٢أبريل /نيسان

حنو مؤمتر قمـة    : إلمنائيةال االستدامة يف صلب السياسات التجارية وا      إدخ  )ل(  
  ؛)٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥حدث خاص، الدوحة، ( ٢٠+ريو

برامج األونكتاد وسويـسرا    : سياسات املنافسة ومحاية املستهلك من أجل التنمية        )م(  
  ؛)٢٠١٢أبريل /يسان ن٢٥الدوحة، (يف جمال بناء القدرات من أجل دعم بلدان أمريكا الالتينية 
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حوار السياسات العامة الرفيع املستوى بشأن االقتصاد اإلبداعي يف خدمـة       )ن(  
  ).٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦الدوحة، (التنمية 

وتناقش اجلمعية العامة لألمم املتحدة، يف كل سنة، التقدم احملرز والقضايا املطروحة يف               -٤
ذه املداوالت، ُيعد األونكتاد التقرير السنوي لألمـني        جمايل التجارة الدولية والتنمية، ودعماً هل     

علـى  ) A/66/185 (٢٠١١وركز تقرير عام  . والتنميةالدولية  التجارة  حول  العام لألمم املتحدة    
حاالت عدم اليقني اليت يواجهها النظام التجاري املتعدد األطراف بشأن آفاق اختتام املفاوضات             

اإلنتاج املرتبط بتوسع    وتيـرة منو جتارة السلع الوسيطة       التجارية ضمن جولة الدوحة، وتسريع    
وقد قدم األونكتاد خـدمات     . الدويل، وضرورة أن تساهم التجارة يف سبل إمنائية أكثر مشولية         

ومفاوضـات  ) الدورة السادسة والـستون   (للمناقشات ذات الصلة اليت أجرهتا اجلمعية العامة        
  .)A/RES/66/185( والتنميةالدولية ار بشأن التجارة الدول األعضاء اليت نتج عنها اعتماد قر

/  أيلـول  ٢٣-١٢(واستعرض جملس التجارة والتنمية يف دورته الثامنة واخلمـسني            -٥
ونظـر  . تطور النظام التجاري الدويل والتجارة الدولية من منظور إمنـائي         ) ٢٠١١سبتمرب  

 والتنميـة، ومـسامهة النظـام       باألخص يف دور القطاع الزراعي والتجارة الزراعية يف النمو        
وُسـهلت  . التجاري الدويل يف االستراتيجيات اإلمنائية القائمة على الزراعة يف التصدي للفقر   

  .املداوالت بفضل الوثائق األساسية املوضوعية اليت أعدهتا األمانة
عن ) ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٠-٦(وأعربت جلنة التجارة والتنمية يف دورهتا الثالثة          -٦
من األزمة االقتصادية العاملية؛ واسـتمرار      جاري واالقتصادي   االنتعاش الت تفاوت  لق إزاء   الق

ال سـيما البلـدان     (مستويات عالية من عدم املساواة والفقر والبطالة يف العديد من البلدان            
 وجمموعات أخرى من البلدان ذات احتياجات خاصة، فضالً       اً  النامية، وخاصة أقل البلدان منو    

؛ وتدابري احلماية اجلديدة وكـذلك املـستمرة        ) مبرحلة انتقالية   اقتصاداهتا دان اليت متر  عن البل 
قدرة االقتـصاد    كجوانب مهمة يف تعزيز      ،وأكدت اللجنة . وخطر حدوث انكماش مزدوج   

بناء القدرات يف جمال توريد اخلدمات؛ واالستمرار يف بـذل جهـود   على حتمل الصدمات،    
وناجح للمفاوضات التجارية ملنظمة التجارة العاملية ضمن جولة        كبرية من أجل اختتام مبكر      

 طموحة وشاملة ومتوازنة وذات اجتاه إمنائي؛ والتجارة فيمـا بـني            نتائجالدوحة، مع حتقيق    
مهمة للتجارة والتنمية؛ والعالقات بني التجارة وجمموعة مـن         اً  بلدان اجلنوب اليت تتيح فرص    
  . النامية يف سالسل اإلمداد العامليةالقضايا، مبا فيها إدماج البلدان

ويعزز العمل الذي يضطلع به األونكتاد يف جمال التجارة الدولية احلوار ويساعد على            -٧
بناء توافق اآلراء فيما بني الدول األعضاء بشأن السياسات واملؤسسات واالستراتيجيات اليت            

 التجاري على حنو يؤدي أيـضاً إىل        تعزز مشاركة البلدان النامية يف التجارة الدولية والنظام       
جين فوائد إمنائية وحتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهـداف اإلمنائيـة               

وساهم األونكتاد يف إذكاء الوعي باالستراتيجيات والسياسات التجارية الناجحـة          . لأللفية
لى التجارة الدولية، والتخفيف مـن الفقـر،        ملعاجلة تأثري األزمة املالية واالقتصادية العاملية ع      

  .وإجياد فرص العمل، واالنتعاش االقتصادي
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وفيما خيص األهداف اإلمنائية لأللفية، يساهم األونكتاد مسامهة جوهريـة يف فريـق               -٨
اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية والتابع لألمانة العامـة             

 عن األهداف اإلمنائية لأللفيـة والتقريـر        ٢٠١١وأعد فريق اخلرباء تقرير عام      . ملتحدةلألمم ا 
، الذي حيمل عنـوان     )A/66/126(السنوي لألمني العام لألمم املتحدة املقدم إىل اجلمعية العامة          

 خيارات من أجل النمو املستمر والشامل     : التعجيل بالتقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية      "
ويـدأب  ". ٢٠١٥والقضايا املتعلقة بالنهوض خبطة األمم املتحدة للتنمية إىل ما بعـد عـام              

، على تقدمي البيانات الدوليةاألونكتاد، بالتعاون الوثيق مع منظمة التجارة العاملية ومركز التجارة 
، والتحليالت من أجل حتديث مؤشري األهداف اإلمنائية لأللفية بشأن الوصول إىل األسـواق            

نسبة جمموع واردات البلدان املتقدمة من البلدان النامية وأقل البلدان منـواً             (٦-٨ومها املؤشر   
متوسط التعريفات اجلمركية اليت تفرضها البلدان       (٧-٨واملؤشر  ) املعفاة من الرسوم اجلمركية   

  ).ةاملتقدمة على املنتجات الزراعية واملنسوجات وامللبوسات الواردة من البلدان النامي
وقدم األونكتاد إسهامات حتليلية وإحصائية إىل تقرير فرقة عمل األمم املتحدة املعنية              -٩

 من األهـداف اإلمنائيـة   ٨اهلدف "برصد الثغرات يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية املعنون     
نتـائج   لل ويقدم التقرير وصفاً  ". حان وقت التنفيذ  : الشراكة العاملية من أجل التنمية    : لأللفية
شراكة عاملية معززة ألغراض التعاون اإلمنائي الدويل، لكنـه         إقامة  بفضل  اليت حتققت   املهمة  

  .أشار إىل أن هناك ثغرات كبرية عديدة ما زالت قائمة بني التوقعات والتنفيذ
وأُصدرت عدة تقارير حتليلية بشأن القضايا الناشئة فيما يتعلق بالتجـارة والنظـام               -١٠

  :ريها يف التنمية، ومشلت التقارير التاليةالتجاري، وتأث
 من يستفيد من حترير التجارة يف الـرأس األخـضر؟ منظـور جنـساين               )أ(  

)UNCTAD/OSG/2011/2(؛  
ــواق      )ب(   ــضيلي إىل األس ــول التف ــسبية للوص ــوة الن ــاس الق  قي

)UNCTAD/ITCD/TAB/48(؛  
ــصا "  )ج(   ــة االقت ــة واألزم ــدة والتقليدي ــة اجلدي ــدفقات التجاري  "ديةالت

)UNCTAD/ITCD/TAB/50(؛  
حتليل حالة إندونيسيا من خـالل      : عد العمالة يف حترير التجارة مع الصني      ُب  )د(  

، اشترك يف إعـداد     )UNCTAD/DITC/TNCD/2011/4 (مصفوفة احملاسبة االجتماعية احليوية   
  هذا التقرير األونكتاد ومنظمة العمل الدولية؛ 

دراسة : طاع املنسوجات وامللبوسات يف جنوب آسيا     سالسل اإلمداد احملتملة يف ق      ) ه(  
  ؛ دراسة مشتركة بني أمانة الكومنولث واألونكتاد؛)UNCTAD/DITC/TNCD/2011/3 (استكشافية
 اشترك يف إصداره األونكتـاد      دليل عملي بشأن حتليل السياسة التجارية،       )و(  

  . ومنظمة التجارة العاملية
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 التجارة التابعة للجنة التنفيذية للشؤون االقتصادية       وما زال األونكتاد يرأس جمموعة      -١١
واالجتماعية لألمم املتحدة، املؤلفة من األونكتاد وإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة،           
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة             

وتتبادل اجملموعة معلومات عن األعمـال املتعلقـة        .  اإلقليمية ، واللجان )اليونيدو(الصناعية  
وشرعت أيضاً يف عمل يتعلق . بالتجارة اليت ينفذها أعضاء اجملموعة وتشجع التآزر فيما بينهم  

وسيـصدر  . بإصدار منشور مشترك بشأن اجلوانب التجارية واإلمنائية لالقتصاد املراعي للبيئة         
  .مم املتحدةاملنشور بالتعاون مع جامعة األ

ينبغـي  "من اتفاق أكرا على أنه      ) ي(و) ز(و) و(و) ج(و) ب(٩٠وتنص الفقرات     -١٢
  :لألونكتاد أن يقوم مبا يلي

  ...  
مواصلة عمله املتعلق بالتطورات على صعيد برنامج عمل ما بعـد             )ب("  

  الدوحة الذي يهم البلدان النامية بصورة خاصة؛
لدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا      املساعدة يف تنمية قدرات الب      )ج("  

مبرحلة انتقالية يف حتديد أولوياهتا التفاوضية، وقدرهتا على التفاوض بشأن االتفاقات           
  التجارية الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف وعلى تنفيذ هذه االتفاقات؛

  ...  
 مـع النظـام     تعزيز اتساق االتفاقات التجارية اإلقليمية وتوافقها       )و"(  

  التجاري املتعدد األطراف؛
  دعم وتعزيز آليات التعاون اإلقليمي؛  )ز("  
  ...  
مساعدة االقتصادات الضعيفة بنيوياً واملعرضة للمخاطر والصغرية         )ي"(  

يف جهودها الرامية إىل االندماج يف النظام التجاري املتعـدد األطـراف ومعاجلـة              
  ."اخلارجيةتعرضها للهزات االقتصادية الداخلية و

هلذه الواليات، ساعد األونكتاد املفاوضني التجاريني املوجودين يف جنيـف          وتنفيذاً    -١٣
ويف العواصم وواضعي السياسات يف البلدان الناميـة يف األعمـال التحـضريية اخلاصـة               
باملفاوضات التجارية املتعددة األطراف يف إطار جولة الدوحة، وخاصة بشأن طرائق وصول            

الزراعية وغري الزراعية إىل األسواق، والتدابري غري التعريفية، واخلدمات، وتيـسري           املنتجات  
التجارة، والقواعد، وجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، وقضايا التنمية مبا فيها            

وقُدم دعم إىل البلدان النامية يف جمال بناء القدرات، بغية اإلسـهام            . املعونة من أجل التجارة   
وقُـدمت مـساعدة   . يف زيادة استعداد هذه البلدان وقدراهتا التقنية فيما يتعلق جبولة الدوحة    
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مماثلة إىل جتمعات إقليمية، منها جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، والبلدان        
املثـال،  وعلى سبيل   . ودول أعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية     اً،  األفريقية، وأقل البلدان منو   

موعـة دول أفريقيـا     التابعني جمل قُّدم الدعم إىل املفاوضني التجاريني املوجودين يف جنيف و        
والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، بصورة منتظمة ومستمرة، إما فردياً أو مجاعياً من خـالل              

دول اجلزرية   وال عضويتها يف االحتاد األفريقي وأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية          
 والبلدان الصغرية ذات االقتصادات الضعيفة، يف خمتلف اجملاالت اليت تشملها           الصغرية النامية 

وقد قُدم هذا الدعم يف أغلب األحيان بالتعاون مع منظمات مثل أمانـة             . مفاوضات الدوحة 
وجلـان  جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ، ومفوضية االحتاد األفريقـي،            

خـالل  اً  ونظم األونكتاد أيـض   . إقليمية مثل اللجنة االقتصادية ألفريقيا، وأمانة الكومنولث      
مؤمتره الثالث عشر حلقة نقاش حول تأمالت يف النظام التجاري الدويل والتنميـة الـشاملة               

  ).٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤(للجميع 
 بشأن منظمة التجارة العامليةة هليئات يف اجتماعات منتظماً وقد شارك األونكتاد أيض  -١٤

 ومن هذه اهليئات اجمللس العام، وجملس السلع واهليئات         .، وساهم فيها  قضايا التجارة والتنمية  
الفرعية التابعة له، وجملس اخلدمات، واجمللس املعين جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتـصلة             

 من حيث عملها املتعلق باملعونة مـن        بالتجارة، واللجنة املعنية بالتجارة والتنمية، مبا يف ذلك       
أجل التجارة، واللجنة الفرعية املعنية بأقل البلدان منواً، واللجنة املعنية باالتفاقات التجاريـة             
اإلقليمية، وفرق العمل املعنية باالنضمام إىل منظمة التجـارة العامليـة، وهيئـة اسـتعراض               

  .السياسات التجارية
فيعة املستوى ووزارية وأحداث تقنيـة وأحـداث لبنـاء          وقُّدم يف أحداث خمتلفة ر      -١٥

التجمعات اإلقليمية  لصاحل  لمفاوضات التجارية   ل، تعلق باجلوانب اإلمنائية     دعم كبري  القدرات
مبا يف ذلك يف سياق األعمال التحـضريية ملـؤمتر          اً  مثل اجملموعة األفريقية، وأقل البلدان منو     (

بلدان منواً، وجمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحملـيط         األمم املتحدة الرابع املعين بأقل ال     
 البلدان، ال سيما األحداث التحضريية للبلدان النامية من         ولصاحل) اهلادئ، ودول الكومنولث  

 / كـانون األول   - نـوفمرب /تشرين الثاين (أجل املؤمتر الوزاري الثامن ملنظمة التجارة العاملية        
من خالل  التجاري  التفاوض  يف جمال   بناء قدرات البلدان     اًوقد جرى أيض  ). ٢٠١١ديسمرب  

 واملعهـد   ١٦٦ُنظمت يف إطار دورات الفقـرة       ) بشأن املفاوضات (توفري دورات تدريبية    
 تـشرين   ٢٩سنغافورة،  (آسيا واحمليط اهلادئ    ) أ(االفتراضي، مبا فيها دورات إقليمية لصاحل       

أمريكا الالتينية والبحر الكـارييب     ) ب(؛  )٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢ - نوفمرب/الثاين
  ).٢٠١١يوليه / متوز٢٩-٢٥مدلني، كولومبيا، (

واستمر األونكتاد يف تقدمي الدعم التحليلي واالستشاري والتشغيلي لدول أفريقيـا             -١٦
والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ يف املفاوضات بني هذه اجملموعة واالحتاد األورويب من أجـل              

.  ومع أمانتـها   موعةهذه اجمل ت شراكة اقتصادية، مبا يف ذلك بالتعاون الوثيق مع          إبرام اتفاقا 
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أفريقيـا  جمموعة  االستثارة االستراتيجية ألفكار ممثلي     "ومشل ذلك تقدمي الدعم ألحداث مثل       
 ؛)٢٠١١فرباير  / شباط ٣جنيف،  " (التجارية غري اجلمركية  احلواجز  والكارييب واحمليط اهلادئ بشأن     

لتجـارة يف   املعنيـة با   للجنة السوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقـي          واجتماعاً
؛ وحلقة عمل أمانة الكومنولث بشأن      )٢٠١١مايو  / أيار ٦-٣مانزيين، سوازيلند،   (اخلدمات  

  ).٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٦، لندن(تكامل التجارة اإلقليمية يف احمليط اهلادئ 
ينبغي لألونكتاد تكثيف أنشطته يف     : "را على أنه  من اتفاق أك  ) د(٩٠وتنص الفقرة     -١٧

وينبغي لألونكتاد أن يقوِّي    . جماالت التجارة والتعاون التقين وبناء القدرات املتصلة بالتجارة       
مسامهته يف اإلطار املتكامل املعزز للمساعدة التقنية املتصلة بالتجارة املقدمة ألقل البلدان منواً             

  ". للمساعدة التقنيةوالربنامج املتكامل املشترك
وتشمل أنشطة األونكتاد املتعلقة باملساعدة التقنية وبناء القدرات يف جمـال التجـارة               -١٨

بناء القـدرات ألجـل الـسياسة       ) أ: (والقضايا املتصلة بالتجارة أربعة جماالت مواضيعية هي      
علومات املتعلقـة   القدرات ونظم امل  ) ب(التجارية واملفاوضات التجارية والدبلوماسية التجارية؛      

. التجارة والبيئة والتنميـة   ) د(سياسات املنافسة ومحاية املستهلك؛     ) ج(بالتحليالت التجارية؛   
 ٣ ٣٣٥ ٠٠٠، بلغ اإلنفاق على التعاون التقين يف إطار اجملـاالت األربعـة             ٢٠١١ويف عام   
ن االطالع علـى    وميك.  لذلك العام   يف املائة من جمموع إنفاق األونكتاد      ٨,٥ثل  ميمما   دوالر،

استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا       "معلومات أوىف يف تقرير األمني العام لألونكتاد،        
). TD/B/WP/243/Add.2و،  TD/B/WP/243/Add.1 و ؛TD/B/WP/243(،  "األونكتاد ومتويلـها  

تارة مـن أقـل     وإضافة إىل ذلك، يساهم األونكتاد يف تنفيذ اإلطار املتكامل املعزز يف بلدان خم            
  .البلدان منواً

مواصـلة تـوفري    : ينبغي لألونكتاد : "من اتفاق أكرا على أنه    ) ه(٩٠وتنص الفقرة     -١٩
وتعزيز الدعم التقين املقدم إىل البلدان النامية والتعاون مع هذه البلدان، وفقاً ملستوى تنميتها،              

 منظمة  ىلة انتقالية، قبل انضمامها إ    وخباصة أقل البلدان منواً والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحل        
  ".التجارة العاملية ويف أثناء عملية االنضمام ويف مرحلة متابعتها

لالنضمام إىل  تستعد  أو  تتفاوض   كانت    بلداً ٣٠ من بني     بلداً ٢٢وساعد األونكتاد     -٢٠
 املـساعدة   وقُدمت.  املنضمة إىل املنظمة   مجيع أقل البلدان  يف ذلك   منظمة التجارة العاملية، مبا     

 التفـاوض   ةالتقنية والدعم يف جمال بناء القدرات بطرق منها توفري أنشطة تدريبية لصاحل أفرق            
التابعة للبلدان يف دورات الفرقة العاملة التابعة ملنظمة التجارة العاملية ومع الشركاء التجاريني،             

. رة العامليـة  عن بعثات استشارية بشأن جوهر وعملية االنضمام إىل منظمـة التجـا             فضالً
 لبلدان  متواضطُلع خبدمات استشارية وبعثات ميدانية وأنشطة لبناء القدرات يف بلدان أو قد           

 / آب ٢٦(، وأفغانـستان    )٢٠١١يوليـه   / متوز ٣٠-٢٤(منها على سبيل املثال أذربيجان      
               / كـانون الثـاين    ٢٥-٢٣(، والبوسـنة واهلرسـك      )٢٠١١سـبتمرب   / أيلول ٢ - أغسطس

، واجلمهورية العربية الـسورية     )٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤-١٠(واجلزائر   ،)٢٠١١ير  ينا
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، ومجهورية الو الدميقراطية الـشعبية      )٢٠١١ديسمرب  / األول نون كا ٥-٤يوليه و  / متوز ١٦-١١(
 ٢٩-٢٧ و ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٢٥-٢٢(، والرأس األخـضر     )٢٠١١مايو   / أيار ٢٠-١٦(

 ١٦-١٤(، وسيـشيل    )٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٨-١٧(ان   والسود ،)٢٠١١يوليه  /متوز
وقـدم األونكتـاد    . ثيوبيا ومجهورية إيران اإلسالمية واليمن    إل، وكذلك   )٢٠١١مايو  /أيار

من أجل إعداد دراسات حتليلية لصاحل بلدان تسعى إىل االنضمام، مبا يف ذلـك              اً  الدعم أيض 
القطاع الصناعي يف اجلزائـر، ودراسـة       تقييم ألثر االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية على         

  .بشأن الوصول إىل األسواق غري الزراعية لصاحل مجهورية إيران اإلسالمية
مع أمانـة منظمـة     وتعاون تعاوناً وثيقاً    وأثناء تنفيذ هذه األنشطة، عمل األونكتاد         -٢١

لتنميـة،  التجارة العاملية، والبنك الدويل، ومصرف التنمية اآلسيوي، والبنـك اإلسـالمي ل           
ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا        

، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، وكـذلك مـع          ة اهلادئ، ومركز التجارة الدولي    احمليطو
وعلى .  اجلهات املاحنة  املؤسسات التجارية الوطنية وصانعي السياسات التجارية الوطنيني ومع       

 يف احللقة الدراسية األوىل ملنظمة التجارة العاملية        ٢٠١١سبيل املثال، شارك األونكتاد يف عام       
 انضمام بلدان من أوروبا الوسطى والشرقية وآسـيا الوسـطى ومنطقـة           االتاملخصصة حل 

معهد فيينا املشترك بشأن االنضمام إىل      /القوقاز، وساهم يف حلقة عمل منظمة التجارة العاملية       
  ).يوليه/ متوز١٤-١٢فيينا، (منظمة التجارة العاملية 

حبث ُسبل حتسني   : ينبغي لألونكتاد : "من اتفاق أكرا على أنه    ) ح(٩٠وتنص الفقرة     -٢٢
استخدام األفضليات التجارية وسبل زيادة إمكانية التنبؤ بنظم األفضليات، ومواصلة عملـه            

  ."املتعلق بقضية تآكل األفضليات
كتاد زيادة الوعي لدى البلدان النامية بشأن سبل حتسني االنتفاع بنظام           وواصل األون   -٢٣

األفضليات املعمم وغريه من النظم التفضيلية من خالل توفري معلومات منتظمة على موقـع              
شبكي خمصص، وتقدمي دعم إداري بشأن شهادات املنشأ، ومجع البيانات، ونـشر األدلـة              

عمم والرسائل اإلخبارية، والتعاون التقين وتقدمي الدعم        األفضليات امل  اماملتعلقة مبخططات نظ  
  .يف جمال بناء القدرات

وأمَّن األونكتاد نشر املعلومات ذات الصلة من خالل حتديث وتنقيح أدلـة نظـام                -٢٤
  :األفضليات املعمم اليت تتناول فرادى خمططات نظام األفضليات املعمم، مثل

  ؛)UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.42/Rev.4(خمطط اليابان   )أ(  
  ؛)UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.28/Rev.2(خمطط سويسرا   )ب(  
ــة    )ج(   ــة األوروبي ــا خيــص اجلماع ــشأ فيم ــشأن قواعــد املن ــل ب دلي

)UNCTAD/ITCD/TSB/Misc.25/Rev.3/Add.1.(  
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وواصل األونكتاد هذا النشر من خالل إعداد الدراسات ذات الـصلة، وإصـدار               -٢٥
 بنظام األفضليات املعمم اليت تتناول آخـر املـستجدات املتعلقـة           اإلخبارية اخلاصة الرسائل  

وواصل حتديث قاعدة بيانات نظام األفضليات املعمم التابعة لألونكتاد استناداً          . باملخططات
وسـاهم  . إىل البيانات اليت تقدمها البلدان املاحنة لألفضليات يف إطار نظام األفضليات املعمم           

ة السياسة الدولية املتعلقة بنظام األفضليات املعمـم وغـريه مـن            يف مناقش اً  األونكتاد أيض 
 حتديات ما بعد    - سطنبولاما بعد   (اً  األفضليات التجارية، ال سيما فيما خيص أقل البلدان منو        

 الرابع املعين بأقل البلدان منواً واألفضليات التجارية فيمـا خيـص هـذه              ةمؤمتر األمم املتحد  
  ).٢٠١١يونيه / حزيران٢٨البلدان، جنيف، 

 :يلـي  ينبغي لألونكتاد أن يقوم مبا    "من اتفاق أكرا على أنه      ) ط(٩٠وتنص الفقرة     -٢٦
مساعدة البلدان النامية، وخباصة أقل البلدان النامية، يف إدراج شواغل التجارة والتنميـة يف              

  ".خططها اإلمنائية الوطنية واستراتيجياهتا الوطنية املتعلقة باحلد من الفقر
وقُدم الدعم ألنغوال وجامايكا يف استعراض سياستيهما التجاريتني الوطنيتني هبدف            -٢٧

للمكسيك يف استعراض سياسته    اً  وقُدمت املساعدة أيض  . حتديثهما وتعزيز تأثريمها يف التنمية    
األحـداث  نظم األونكتاد، يف إطـار      ،  ذلك عن   وفضالً. املتعلقة بالتنمية الزراعية والتجارة   

 حول إعادة حتديد دور احلكومة يف التجارة         سياساتياً نكتاد الثالث عشر، حواراً   السابقة لألو 
  .الدولية يف املستقبل

وكثف األونكتاد العمل من أجل حتسني إدماج اعتبارات سـوق العمـل يف أطـر         -٢٨
وباعتبـار  .  للجميـع  السياسات التجارية الوطنية كجانب أساسي لتعزيز التنمية الـشاملة        

بشأن التجارة والعمالة، الـيت     املتعددة الوكاالت    يف املبادرة التعاونية الدولية      اًاألونكتاد عضو 
تشمل، من بني ما تشمل، منظمة العمل الدولية، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان           
االقتصادي، والبنك الدويل، ومنظمة التجارة العاملية، فقد كانت لـه مـشاركة ومـسامهة              

 ١٩-١٨مانيال، (ويل بشأن املفاوضات التجارية والنمو الشامل والعمالة مهمتان يف املؤمتر الد
 يف امليدان االقتصادي بـشأن      نمية؛ واملنتدى العاملي ملنظمة التعاون والت     )٢٠١١أبريل  /نيسان

؛ واملؤمتر الرفيع املستوى بشأن     )٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٩-٨باريس،  (التجارة والعمالة   
  ).٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٣-٢٢ونس العاصمة، ت(التجارة والعمالة 

ينبغي أن يعزز األونكتاد عمله الشامل      : " من اتفاق أكرا على أنه     ٩٤وتنص الفقرة     -٢٩
  :يف جمال اخلدمات والتجارة والتنمية بالوسائل التالية

حتسني حتليله لقدرة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية             )أ("  
  على زيادة املشاركة يف إنتاج اخلدمات والتجارة فيها على املستوى العاملي؛
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مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف إنـشاء      )ب("  
األطر التنظيمية واملؤسسية وآليات التعاون ملساندهتا يف تدعيم قدرهتا احمللية يف جمال اخلدمات             

  درهتا التنافسية؛وكفاءهتا وق
ــيم اخلــدمات وعمليــات اســتعراض   )ج("   ــدعم يف جمــال تقي تقــدمي ال
  الوطنية؛ السياسات
حبث القضايا املتصلة بتحرير التجارة يف اخلدمات وأثره اإلمنائي، مبا يف ذلك       )د("  

  على املستوى اإلقليمي؛
 يف جمـال    توجيه االهتمام إىل وضع القواعد على املستوى املتعدد األطراف          )ه("  

  اخلدمات، مع مراعاة مصاحل البلدان النامية وشواغلها؛
  تشجيع االعتراف باملؤهالت واملعايري؛  )و("  
تقدمي الدعم للمفاوضات املتعددة األطـراف واملفاوضـات اإلقليميـة يف             )ز("  

  اخلدمات؛ جمال
  ."تعزيز البيانات واإلحصاءات اخلاصة باخلدمات  )ح("  

م حسب الطلب، مبا يف ذلك اخلدمات التدريبيـة واالستـشارية      وقُدم الدعم املصم    -٣٠
املتخصصة، بشأن املفاوضات التجارية املتعددة األطراف واإلقليمية املتـصلة بالتجـارة يف            
اخلدمات إىل صانعي السياسات واملفاوضني يف البلدان النامية وإىل جتمعات بلدان، ال سـيما           

ودعمـت هـذه    . ، وإىل االقتصادات الصغرية والـضعيفة      والبلدان األفريقية  اًأقل البلدان منو  
حتقيق أهـدافها التجاريـة واإلمنائيـة يف         املساعدة البلدان والتجمعات املعنية يف السعي إىل      

ومشلـت مـساعدة    . املفاوضات التجارية املتعددة األطراف واإلقليمية املتعلقة باخلـدمات       
االستراتيجيات ) أ(رة التقنية والتحليل بشأن      تقنية وتقدمي املشو   سيةاألونكتاد إعداد مواد أسا   

 ،الوطنية واإلقليمية للمفاوضات املتعلقة باخلدمات على املستويني املتعدد األطراف واإلقليمي         
مفاوضات االتفاق العام بشأن التجارة ) ب(مع تعزيز االتساق اإلجيايب بني مفاوضات خمتلفة؛ 

، )٢()٤األسلوب  (يعيني موردي اخلدمات     الطب  املؤقت لألشخاص  التنقليف اخلدمات يف جمال     
تنميـة  ) ج( واالعتراف باملؤهالت؛    لكثيفة العمالة، وتنمية املهارات   والتجارة يف اخلدمات ا   

التشجيع على وضع سياسات بشأن اخلدمات على املـستوى         ) د(قدرات توريد اخلدمات؛    
  .القطاعي ذات أحكام عامة

__________ 

 هبا االجتار يف    يشمل االتفاق العام بشأن التجارة يف اخلدمات أربعة أساليب للتوريد، أي أربعة أساليب ميكن              )٢(
من جانب مورِّد خدمات تـابع ألحـد        " على أنه توريد خدمة      ٤ويعرف األسلوب   . خدمة من اخلدمات  

 ١املـادة   " (األعضاء، عن طريق وجود أشخاص طبيعيني تابعني لعضو من األعضاء يف إقليم أي عضو آخر              
 ).من االتفاق املذكور
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خلرباء املتعدد السنوات بشأن اخلدمات والتنميـة       وشددت الدورة الثالثة الجتماع ا      -٣١
على أمهية إدماج تطـوير     ) ٢٠١١بريل  أ/ نيسان ٨-٦(د التنظيمي واملؤسسي    البع: والتجارة

دور اً وأكـدت أيـض  . خدمات اهلياكل األساسية يف استراتيجية شاملة ومتكاملة ومتـسقة   
تركة لبلـدان اجلنـوب وتبـادل     املعزز، مبا يف ذلك اجلهود املش يميالتعاون التجاري والتنظ  

وتناولـت  . التجارب الوطنية فيما بينها من أجل توسيع نطاق االستثمار والتنمية يف القطاع           
سبل تعظيم  ) ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٤-٢٣(الدورة الرابعة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات       

  .ةستداماملوللجميع شاملة التنمية ال مسامهة خدمات اهلياكل األساسية يف
وأجرى األونكتاد عمليات استعراض للسياسات الوطنية املتعلقة باخلدمات لروانـدا            -٣٢

البيانات والتحليالت الالزمة من أجل اختـاذ       للبلدين املستفيدين   ووفر االستعراض   . وليسوتو
وقد جرت مشاورات مـع     . قرارات مستنرية بشأن سياسات تعزيز اقتصاد اخلدمات الوطين       

 خالل حلقة العمل الوطنية لتدريب املسؤولني التجاريني يف         صلحةاحبة امل وطنية ص الهات  اجل
 )٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٥-٢٢ و ٢٠١١مايو  / أيار ١٠-٩ليسوتو،  (جمال التجارة يف اخلدمات     

 ٢٧-٢٦روانـدا،  (وخالل حلقة عمل اجلهات الوطنية صاحبة املصلحة بشأن التجارة يف اخلدمات   
  ). ٢٠١١سبتمرب /أيلول
دم األونكتاد الدعم التقين بشأن آثـار التجـارة يف اخلـدمات يف التنميـة إىل                وق  -٣٣

تشكيالت إقليمية مثل اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي والسوق املشتركة لشرق أفريقيـا            
وقدم األونكتاد الدعم التقين واالستشاري حسب الطلـب إىل أمـانيت           . واجلنوب األفريقي 
األفريقي والسوق املشتركة لشرق أفريقيـا واجلنـوب األفريقـي           لجنوباجلماعة اإلمنائية ل  

إىل اللجنة املعنية بالتجارة يف اخلدمات والتابعة   اً  وقدم هذا الدعم أيض   . والدول األعضاء فيهما  
وساهم األونكتاد يف حلقـة عمـل       ). ٢٠١١مايو  / أيار ٦-٣سوازيلند،  (للسوق املشتركة   
 ملكافحة  حمامون واقتصاديون دوليون  / للتعاون الدويل  يةاألملاناجلمعية  نظمتها  بشأن اخلدمات   

 تـشرين   ١٦-١٤( املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة، يف نريويب          باالشتراك مع  الفقر
وساعد الدعم الذي قدمه األونكتاد يف تعزيز اخلربة واملعرفة بـشأن           ). ٢٠١١نوفمرب  /الثاين

 واألعمال التحـضريية للمفاوضـات      مات اخلد التفاوض املتعلق باخلدمات وعمليات تقييم    
اإلقليمية هبدف وضع إطار إقليمي للتجارة يف اخلدمات، واملشاركة يف مفاوضات منظمـة             
التجارة العاملية املتعلقة باالتفاق العام للتجارة يف اخلدمات، والتصدي للتحـديات املرتبطـة             

 األفريقـي واالحتـاد     لجنـوب ئية ل باملفاوضات املوازية، مثل املفاوضات بني اجلماعة اإلمنا      
  . األورويب بشأن اتفاقات الشراكة االقتصادية

املعنيـة بإحـصاءات    وويشارك األونكتاد يف فرقة العمل املشتركة بني الوكـاالت            -٣٤
التجارة الدولية يف اخلدمات، إىل جانب منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي،           

 النقد الدويل، وشعبة إحصاءات األمم املتحـدة، ومنظمـة          واملفوضية األوروبية، وصندوق  
وقد ساهم األونكتاد يف فرقة العمل هذه، مبـا يف          .  التجارة العاملية  مةالسياحة العاملية، ومنظ  

  ).٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٠(ذلك يف االجتماع الذي عقدته يف باريس 
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ول، كحدث سـابق لألونكتـاد      منتدى اخلدمات العاملي األ   اً  ونظم األونكتاد أيض    -٣٥
  .وخالل املنتدى، انطلق التحالف العريب لصناعات اخلدمات. الثالث عشر

ينبغي لألونكتاد، بـدون املـساس      " : من اتفاق أكرا على أنه     ٩٥وتنص الفقرة     - ٣٦
بالعمل املضطلع به يف حمافل أخرى، وبالتعاون مع املنظمات األخرى، أن جيري، يف إطـار    

علق مبسامهة املهاجرين يف التنمية، حبوثاً وحتليالت بشأن الفوائد والفـرص           يت  واليته وفيما 
 والصالت اإلمنائية بني البلدان األصلية للمهاجرين وجمتمعاهتم        الستثمار،احملتملة للتجارة، وا  

  ."يف اخلارج
ينبغي أن يواصـل األونكتـاد، يف     : " من االتفاق نفسه على أنه     ١٧٠وتنص الفقرة     -٣٧

ه، دون اإلخالل بالعمل املضطلع به يف حمافل أخرى وبالتعاون مـع املنظمـات              إطار واليت 
وينبغي أن يركز علـى     . األخرى، حتليل إمكانية مسامهة حتويالت املهاجرين يف عملية التنمية        

سبل حتقيق أقصى قدر من الفوائد املستمدة من هذه التحويالت وختفيض التكاليف إىل احلد              
  ."الئمة مع مراعاة طبيعتها كأموال خاصةاألدىن باتباع سياسات م

االتساق والفهم على املستوى العاملي من خالل       على تعزيز    األونكتاد بنشاط    يعملو  -٣٨
تقدمي حتليل استراتيجي للسياسات وخيارات بشأن الصلة بني اهلجرة والتجارة والتنمية، مبا يف     

كما يسدي األونكتـاد    . ية رئيس ذلك من خالل عقد اجتماعات للخرباء وإصدار منشورات       
  . واملفاوضني التجاريني واملنظمنيلواضعي السياسات  تقنيةاملشورة ويقدم املساعدة ال

وتعاون األونكتاد مع منظمات دولية ودول أعضاء بشأن قضايا اهلجرة، ال سـيما               -٣٩
  :ها ما يلي من،وشارك األونكتاد يف مجلة أمور. يف الفريق العاملي املعين باهلجرةاً بصفته عضو

اجتماع الفريق العامل العاملي املعين باهلجرة بشأن إدماج اهلجرة يف صـلب       )أ(  
  ؛)٢٠١١سبتمرب / أيلول٦(عملية التنمية 

 ١٦(حلقة عمل بشأن الدورات االقتصادية والتغري الـدميغرايف واهلجـرة             )ب(  
قدتـه املنظمـة    يف إطار احلوار الدويل بشأن اهلجرة الذي ع       ) ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 

  الدولية للهجرة؛
  ).٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٥(اجتماع رؤساء الفريق العاملي املعين باهلجرة   )ج(  

اهلجـرة  "يف ندوة الفريق العاملي املعين بـاهلجرة، املعنونـة          اً  وساهم األونكتاد أيض    -٤٠
اقـشة  ، واملن )٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٨-١٧(" تسخري الفرص من أجل التنميـة     : والشباب

، ٢٠١١مايو  / أيار ١٩املواضيعية غري الرمسية للجمعية العامة بشأن اهلجرة الدولية والتنمية يف           
يف االجتماعـات   اً  ، شارك األونكتاد أيض   ٢٠١١ويف عام   .  اجلمعية العامة  ساليت نظمها رئي  

 نظمتـه   اخلاصة باملنتدى العاملي اخلامس املعين باهلجرة والتنمية ويف هذا املنتدى نفسه، الذي           
  .وذات توجه عملي يف مجيع أرجاء العاملاً سويسرا، ويف سلسلة اجتماعات أصغر حجم
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عمله بشأن تعظيم أثر احلواالت على التنمية، باالسـتناد إىل  اً  وواصل األونكتاد أيض    -٤١
وشـدد  ). ٢٠١١فرباير  /شباط(نتائج وحصائل اجتماع خرباء خمصص ُعقد بشأن املوضوع         

 ،نية مسامهة حواالت املهاجرين يف التنمية، بطرق منها على سبيل املثال          األونكتاد على إمكا  
من خالل توسـيع فـرص      مبا يف ذلك    حنو االستثمار املنتج،    توجيهاً أفضل    حلواالتاتوجيه  

  .الية وحتسني التكامل املايلاملدمات اخلحصول املهاجرين على 
املساعدة على  : لألونكتاد أيضاً ينبغي  : "من اتفاق أكرا على أنه    ) أ(٩٦وتنص الفقرة     -٤٢

  ."تعزيز مشاركة البلدان النامية يف القطاعات الدينامية واجلديدة للتجارة العاملية
، نشر األونكتاد تقريرين موجهني حنو السياسات بشأن الصناعات         ٢٠١١ويف عام     -٤٣

تعزيز ) أ(وهذان التقريران مها    . االبتكارية اليت تعد من بني قطاعات التصدير احليوية الرئيسية        
وتعزيز الصناعات االبتكارية مـن     ) ب (الصناعات االبتكارية من أجل التنمية يف موزامبيق،      

نـة   ويهدف التقريران إىل وضع أساس حتليلي الستراتيجية مستدامة متي. يف زامبياةأجل التنمي 
جلنة مشتركة بني الوزارات لوضع سياسـات       كال البلدين    وأنشأ. من أجل اقتصاد ابتكاري   

شاملة ومبادرات ملموسة للنهوض باقتصاديهما االبتكاريني، عمالً بالتوصيات الـواردة يف           
" تعزيز الـصناعات االبتكاريـة    " إعداد دراسة بعنوان     وجرى أيضاً .  هبما اخلاصنيالتقريرين  

، ُنظم حوار سياسايت بشأن االقتصاد      ذلك عن   وفضالً. وتقدميها إىل حكومة ترينيداد وتوباغو    
 وعقد حوار للسياسات العامة رفيع املستوى ٢٠١٢مارس /اإلبداعي والثقايف يف لندن يف آذار

 / نيسان٢٦الدوحة، (ة التنمية خالل األونكتاد الثالث عشر  يف خدماعيبشأن االقتصاد اإلبد
للنجاح الذي حققته الطبعة الثانية من تقريـره        ، استجابة   األونكتادوشارك  ). ٢٠١٢أبريل  

، يف تنظيم أحداث يف خمتلـف      "خيار تنمية جمدية  : ٢٠١٠ -تقرير االقتصاد اخلالق    "املعنون  
ئج والتوصيات الواردة يف التقرير بناء على طلب عـدة  أو شارك فيها لنشر النتا / و عاملأحناء ال 

، أطلق األونكتاد شبكة التبادل األكادميي بشأن ٢٠١١ويف عام . حكومات وأوساط أكادميية
 مؤسسة أكادميية بغية توفري منرب لألوساط األكادميية        ١٠٠االقتصاد اإلبداعي اليت تضم قرابة      

ملدين من أجل تعزيز التعاون وإقامة شبكات والـدعوة         واملهنيني املبدعني والفنانني واجملتمع ا    
  .على املستوى الدويل

وباالستناد إىل الدراسة التشخيصية الوطنية لبريو اليت أعدها األونكتـاد واملتعلقـة              -٤٤
بالصادرات اجلديدة واحليوية، ُعقدت حلقة عمل وطنيـة واجتماعـات أخـرى يف ليمـا               

مجهورية كوريا على (احملتملة واحلكومة واألسواق   ضمت القطاع اخلاص    ) ٢٠١١مايو  /أيار(
وحددت حلقة العمل هذه املتعددة     .  األمساك والفواكه من بريو    ائدلصادرات مص ) سبيل املثال 

 ٢٠١٢جديدة للتصدير وأدت إىل اختاذ إجراء للمتابعـة يف عـام            اً  أصحاب املصلحة فرص  
  .يةلتسهيل تصدير أمساك األنشوفة من بريو إىل السوق الكور

  :ينبغي لألونكتاد أيضاً القيام مبا يلي: " من اتفاق أكرا على أنه٩٦وتنص الفقرة   -٤٥
  ...  
  معاجلة أثر احلواجز غري التعريفية على التجارة والتنمية؛  )ب"(  
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مواصلة حتسني ونشر األدوات التحليلية، مثـل دليـل التجـارة             )ج"(  
 كنظـام التحلـيالت واملعلومـات       والتنمية، وقواعد البيانات والربامج احلاسوبية،    

  ."نظام احلل التجاري العاملي املتكامل/التجارية
وأطلق األونكتاد، مع البنك الدويل ومصرف التنمية األفريقـي ومركـز التجـارة               -٤٦

وتشكل هذه املبادرة خطوة حنو حتقيـق       . ٢٠١١العاملية، مبادرة الشفافية يف التجارة يف عام        
علقة بالتدابري غري التعريفية، وهي تساهم بالتايل يف إجراء املفاوضات          تغطية أوسع للبيانات املت   

خالل مؤمتره  اً  خاصاً  وعقد األونكتاد حدث  .  ووضع السياسات على حنو أكثر فعالية      ةالتجاري
 ٢٥(جدول األعمال الدويل املقبل بشأن التدابري غري التعريفية         تناول  الثالث عشر يف الدوحة     

  ).٢٠١٢أبريل /نيسان
وحّدث األونكتاد عناصر بيانات نظام التحاليل واملعلومات التجارية الـذي ميكـن           -٤٧

وميكن مقارنـة نظـام التحاليـل       . النفاذ إليه من خالل نظام احلل التجاري العاملي املتكامل        
عن مواضيع تتصل بالتجـارة وتتعلـق       اً  واملعلومات التجارية مبكتبة متخصصة تتضمن كتب     

، ٢٠١١ويف عام   . وشبه التعريفية وغري التعريفية وتدفقات التجارة الدولية       يةبالتدابري التعريف 
نظام احلـل   /استمر ارتفاع عدد الطلبات على النفاذ إىل نظام التحاليل واملعلومات التجارية          

 رخـصة مـن بـني       ٦ ٠٠٠ حوايل   ٢٠١١وأُصدرت يف عام    . التجاري العاملي املتكامل  
وإن .  نظام احلل التجـاري العـاملي املتكامـل        ي رخصة أُصدرت ملستخدم   ١٨ ٠٠٠ قرابة

استخدام نظام التحاليل واملعلومات التجارية، ال سيما يف منشورات منظمات دولية أخـرى             
. مثل منظمة التجارة العاملية والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل، دليل على أمهية هذا النظام           

 التعريفية والتجاريـة لقاعـدة      البيانات، استمرت قاعدة البيانات يف تقدمي       ذلكعن    وفضالً
البيانات اخلاصة بالوصول إىل أسواق املنتجات الزراعية، اليت حيال إليها بدورها يف أغلـب              
  .األحيان كمصدر للمعلومات يف العديد من املنشورات املتعلقة بالتجارة يف املنتجات الزراعية

لألونكتاد تشجيع ودعم التعاون    ينبغي  : " من اتفاق أكرا على أنه     ٩٧وتنص الفقرة     -٤٨
كمـا  . االقتصادي فيما بني البلدان النامية، بوسائل تشمل تبادل اخلربات وبناء املؤسـسات           

ينبغي له حتسني بياناته وأدواته التحليلية املتعلقة بالتجارة فيما بني بلدان اجلنـوب وتعزيـز               
د دعمـه لتفعيـل وزيـادة       وينبغي كذلك أن يواصل األونكتا    .  من برامج تقنية   هبايتصل   ما

استخدام النظام الشامل لألفضليات التجارية فيما بني البلدان النامية واملبـادرات األخـرى             
  ."احملفزة للتجارة فيما بني بلدان اجلنوب

يف دعم عمليات تعزيز التكامل االقتـصادي       مشاركة كاملة   وقد شارك األونكتاد      -٤٩
كما ساهم األونكتـاد يف معتكـف       . بلدان األفريقية اإلقليمي األفريقي وحفز التجارة بني ال     

 تـشرين   ٢٧-٢٥أديس أبابـا،    (عقده االحتاد األفريقي بشأن التجارة بني البلدان األفريقية         
لوثائق اليت تصب يف عملية التحضري    الصيغة النهائية ل  املعتكف  ووضع  ). ٢٠١١أكتوبر  /األول

أديس أبابـا،   (عشرة جلمعية االحتاد األفريقي     الوزارية من أجل اعتماد الدورة العادية الثامنة        
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بشأن تشجيع التجارة األفريقية البينيـة      اً  مقرر) "٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٣٠-٢٣إثيوبيا،  
يف الدورة الثامنة عشرة      وكان األونكتاد ممثَّالً  ".  احلرة اريةوالتعجيل بإنشاء منطقة التجارة الق    

نسيق مع مفوضية االحتاد األفريقي واللجنة االقتصادية       جلمعية االحتاد األفريقي وهو بصدد الت     
داخل اجملموعة اً وتناقش األونكتاد أيض. ألفريقيا بشأن مسامهة األونكتاد يف تنفيذ خطة العمل

 لألمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجيـة بـشأن          لتابعةاملشتركة بني الوكاالت ا   
بالتعـاون مـع    اً،  ونظم األونكتاد أيض  .  تنفيذ خطة العمل   املسامهة العامة لألمم املتحدة يف    

 ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٠لوزراء التجارة األفارقة يف     اً  مفوضية االحتاد األفريقي، اجتماع   
وقدم األونكتاد ومفوضية االحتاد    . كحدث سابق لألونكتاد الثالث عشر ملناقشة تنفيذ اخلطة       

 بشأن حترير التجـارة واالسـتثمار والتكامـل         لياً حتلي  تقريراً ،األفريقي، يف دراسة مشتركة   
االقتصادي يف اجلماعات االقتصادية اإلقليمية األفريقية حنو الـسوق األفريقيـة املـشتركة،             

)UNCTAD/DITC/TNCD/2011/2.(  
ودعم األونكتاد املشاركني يف النظام الشامل لألفضليات التجارية يف عقد اجتمـاع            -٥٠

 / نيـسان  ٢٣(النظام يف الدوحة خالل األونكتاد الثالث عشر        رفيع املستوى خبصوص هذا     
ودعا بيان مشترك للجنة املشاركني يف النظام الشامل لألفضليات التجاريـة           ). ٢٠١٢أبريل  

 للتعاون التجاري    النظام بالنسبة القتصادياهتم باعتبار هذا النظام منرباً       يةإىل مواصلة تعزيز أمه   
  .بني بلدان اجلنوب

من األونكتاد الثالث عشر، ُعقد اجتماع مائدة مـستديرة وزاري رفيـع            وكجزء    -٥١
تعزيز مجيع أشكال التعاون والشراكة من أجـل التجـارة والتنميـة،     "املستوى حتت عنوان    

" يشمل التعاون بني الشمال واجلنوب والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثـي             مبا
وأشارت املداوالت اليت جرت خالل االجتمـاع إىل        ). ٢٠١٢أبريل  /ان نيس ٢٤الدوحة،  (

هنُج بشأن التعاون الدويل والشراكات من أجل التجارة والتنمية، مبا يف ذلك التعـاون بـني                
زيادة مـشاركة   ) أ(من بني ما أبرزت، احلاجة إىل       اً،  وأبرزت املداوالت أيض  . بلدان اجلنوب 

تشجيع التكامل اإلقليمي ومواصلة تعزيز فرص      ) ب(البلدان النامية يف سالسل القيمة العاملية،       
التعاون اجلديدة بني بلدان اجلنوب، من قبيل إعداد اتفاق جتاري بني مجيـع دول جمموعـة                

  .تعزيز تعددية األطراف يف التجارة) ج(أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ، 
القضايا املتصلة  عمل األونكتاد يف جمال     : " من اتفاق أكرا على أن     ٩٨وتنص الفقرة     -٥٢

 يف سياق عمله املتـصل      ،بالطاقة ينبغي أن يعالَج من منظور التجارة والتنمية، وعند االقتضاء         
  ."بالسلع األساسية والتجارة والبيئة والقطاعات اجلديدة والدينامية واخلدمات

ينبغي أن يواصل األونكتاد عمله يف إطار مبادرة الوقود         : " على أنه  ٩٩وتنص الفقرة     -٥٣
األحيائي، وأن يسعى جاهداً لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التجارية واإلمنائية للبلدان النامية             

 مع التقليل إىل أدىن حد مـن اجلوانـب البيئيـة            ،والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية     
  ."واالجتماعية الضارة اليت ميكن أن ينطوي عليها األخذ خبيار الوقود األحيائي
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استمرت مبادرة الوقود األحيائي لألونكتاد يف تقدمي املساعدة للبلدان الناميـة يف            و  -٥٤
جمال حتليل سياساهتا ويف عملية اختاذ قراراهتا بشأن ما إذا كان الوقود األحيائي يشكل خياراً               

وواصل األونكتاد تعاونه مع    . بالنسبة هلا يف سبيل حتقيق أمن الطاقة وأهداف التنمية املستدامة         
كومة املكسيك يف تقييم خيار الوقود األحيائي، مبا يف ذلك تقييم تنفيذ الـسياسة العامـة                ح

وحتليل التطورات يف أسواق الوقود األحيائي، ال سيما فيما خيص املسائل املتعلقة بـشهادات              
وأُعدت أيضا دراسة   . وقد اسُتكمل التقييم وقُدم حلكومة املكسيك لكي تنظر فيه        . االستدامة

املستدام  عن حالة التعاون بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي يف إنتاج الوقود األحيائي         ةليليحت
يف املناقشات اً وساهم األونكتاد أيض). UNCTAD/DITC/TED/2011/10(واستخدامه وجتارته 

  .الوقود األحيائي واملسائل التنظيميةبسياسات الدولية املتعلقة 
ينبغي لألونكتاد، يف إطار واليته ومع      : "أكرا على أنه   من اتفاق    ١٠٠وتنص الفقرة     -٥٥

جتنب تكرار العمل الذي تقوم به املنظمات األخرى، أن ينظر يف قضية تغري املناخ يف سـياق           
عمله اجلاري يف جمال مساعدة البلدان النامية يف القضايا املتعلقة بالتجارة واالستثمار ضـمن              

  ." التنميةيجياتاسترات
ونكتاد يف مساعدة البلدان النامية واجملتمع العاملي يف التحليل االقتصادي          واستمر األ   -٥٦

وبناء توافق اآلراء بشأن الشروط الالزمة ملشاركة هذه البلدان واجملتمـع العـاملي ولتعزيـز               
وقدم األونكتاد مسامهة مهمة يف األعمال التحضريية ملـؤمتر         . السياسات املتعلقة بتغري املناخ   

أو املـشاركة   /و من خالل تنظيم مجلة أمور    ) ٢٠+ريو( بشأن التنمية املستدامة      املتحدة األمم
  :فيها ومن هذه األمور ما يلي

آثار التجـارة والتنميـة     : اجتماع خرباء خمصص بشأن االقتصاد األخضر       )أ(  
، بالتعـاون مـع إدارة الـشؤون        )٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠-٨جنيف،  (املستدامة  

  تماعية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة؛االقتصادية واالج
االجتماع الثاين للجنة التحضريية ملؤمتر األمم املتحـدة املعـين بالتنميـة              )ب(  
  ؛)٢٠١١مارس / آذار٨-٧نيويورك، (املستدامة 
: ٢٠١٢التحضري ملـؤمتر ريـو      "املنتدى العام ملنظمة التجارة العاملية بشأن         )ج(  

  ؛)٢٠١١سبتمرب / أيلول٢١جنيف، " (تصاد أخضرالفرص والتحديات التجارية يف اق
الفرقة العاملة املشتركة املعنية بالتجارة والتنمية، منظمة التعاون والتنمية يف            )د(  

  ؛)٢٠١١ديسمرب / كانون األول١٦باريس، (امليدان االقتصادي 
إدخال االسـتدامة يف    الذي تناول موضوع    حدث األونكتاد الثالث عشر،       ) ه(  

  ).٢٠١٢أبريل / نيسان٢٥ (٢٠+حنو مؤمتر قمة ريو: ات التجارية واإلمنائيةصلب السياس
وواصل األونكتاد تقدمي مسامهة مهمة يف هذا اجملال من خالل إعـداد الوثـائق                - ٥٧

املنافع والتحديات واملخاطر مـن     : التحول إىل االقتصاد األخضر   ) أ: (واملنشورات التالية 
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االقتـصاد  ) ب(؛  ٢٠١١يوليه  /، متوز )DESA/UNEP/UNCTAD(منظور التنمية املستدامة    
برنامج األمـم املتحـدة     (اً   مهم بالنسبة ألقل البلدان منو     خضرملاذا االقتصاد األ  : األخضر
مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منواً، والبلدان النامية غري الساحلية           /األونكتاد/للبيئة

آثار التجارة  : االقتصاد األخضر ) ج(؛  ٢٠١١مايو  /، أيار )والدول اجلزرية الصغرية النامية   
من أجل  : ٢٠+الطريق إىل ريو  ) د(؛  )UNCTAD/DITC/TED/2011/5(والتنمية املستدامة،   

هل هناك  و"؛  )UNCTAD/DITC/TED/2011/6) (العدد الثاين (اقتصاد أخضر توجهه التنمية     
عـد األونكتـاد   وأ). UNCTAD/DITC/TED/2011/3 ("جوانب سلبية لالقتصاد األخضر؟  

 العامـة لالقتـصاد     سياساتوحيز ال ) ومنهجية حليز املنتجات  (حليز املنتجات      حتليالً أيضاً
األخضر من أجل إسداء نصيحة مصممة حسب فرادى البلدان وتعزيز الفهـم املـشترك              

ودعـم  . للتدابري التجارية املقبولة يف سياق السعي إىل حتقيق أهداف االقتصاد األخـضر           
 نمع غريه من الوكاالت املتعاونة، تنظيم املنتدى األفريقي الثالث للكربو         اً،  يضاألونكتاد أ 

بـشكل كـبري يف     اً  وشارك وساهم األونكتاد أيض   ). ٢٠١١  يوليه/ متوز ٦- ٤مراكش،  (
مؤمترات واجتماعات وندوات وموائد مستديرة عاملية بشأن التحول إىل اقتـصاد أخـضر       

  .عادل ومنصف
ينبغي أن يواصل األونكتـاد تقـدمي       : "اتفاق أكرا على أنه    من   ١٠١وتنص الفقرة     -٥٨

الدعم للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية يف القضايا اليت تتفاعل فيهـا               
 لسلعالتجارة والبيئة، مثل الوصول إىل األسواق، والزراعة، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئياً، وا

واملنتجات املفضلة بيئياً، واملعايري، مبا يف ذلك القضايا املتعلقـة بتكـاليف            واخلدمات البيئية،   
وضع العالمات اإليكولوجية واالعتماد، ومتابعة القضايا املتصلة بالتجارة والواردة يف خطـة            

  ."جوهانسربغ للتنفيذ
أنشطة تتعلق بالقضايا اليت تتفاعـل فيهـا        باألونكتاد  اضطلع  ،  ٢٠١١وطوال عام     -٥٩
  : مثل ما يلي وشارك فيها،جارة والبيئةالت

حلقة عمل االحتاد األفريقي االفتتاحية املعنية بوضع املبادرة األفريقية للزراعة            )أ(  
العضوية البيئية، كمتابعة لقرار رؤساء الدول واحلكومات يف االحتاد األفريقي بشأن الزراعـة          

  ؛)٢٠١١مايو /كينيا، أيار(العضوية 
شتركة بني االحتاد األورويب واالحتاد األفريقي بشأن الزراعة        حلقة العمل امل    )ب(  
  ؛)٢٠١١يوليه /بروكسل، متوز(العضوية 
األعمال التحضريية للمؤمتر الثاين للزراعة العضوية يف أفريقيا، الذي ُعقد يف             )ج(  

تعميم الزراعة العضوية يف خطة التنمية "حول موضوع ) زامبيا(، يف لوساكا ٢٠١٢مايو /أيار
  .، واملشاركة يف هذا املؤمتر"األفريقية
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دعم األونكتاد متثيل آفاق الزراعة العضوية يف أفريقيا يف املناقشات الـيت            اً  وأّمن أيض   -٦٠
وأمانة االحتـاد   ) GlobalGAP(جرت مع الشراكة العاملية من أجل املمارسة الزراعية الصاحلة          

 .اجليدة يف جمال الزراعة العضوية    اعية  الدويل حلركات الزراعة العضوية حول املمارسات الزر      
ويف إطار اجملموعة املشتركة بني الوكاالت املعنية بالقدرات التجارية واإلنتاجية التابعة جمللس            

األونكتاد، واليونيدو، ومكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع، ومركز        (الرؤساء التنفيذيني   
 العمل بشأن مشروع وطين يف مجهوريـة الو         ، بدأ )، ومنظمة العمل الدولية   الدوليةالتجارة  

مفاوضات منظمة التجارة العامليـة     "بعنوان  اً  تقريراً  وأعد األونكتاد أيض  . الدميقراطية الشعبية 
  ).UNCTAD/DITC/TED/2011/1" (قضايا تقنية خمتارة: بشأن السلع البيئية

أجـل انطـالق    عمله املفاهيمي وأنشطته االستشارية من      اً  وواصل األونكتاد أيض    -٦١
وقد عقدت جلسة إعالمية بشأن املبـادرة خـالل         . منتدى األمم املتحدة ملعايري االستدامة    

  .األونكتاد الثالث عشر
ينبغي أن يواصل األونكتاد االسـتفادة     : " من اتفاق أكرا على أنه     ١٠٢وتنص الفقر     -٦٢

لدعم إىل السوق الناشـئة     من خربته يف دعم مبادرته املتعلقة بالتجارة البيولوجية واليت تقدم ا          
وينبغي أن تـستمر مبـادرة      . ملنتجات وخدمات التنوع البيولوجي املنتجة بأسلوب مستدام      

 يف توفري الدعم لوضع سياسات وهتيئة بيئة مساعدة لتـشجيع مـشاركة             ولوجيةالتجارة البي 
قُّـد  القطاع اخلاص يف استخدام وصون التنوع البيولوجي على حنو مستدام، مع التسليم بتع            

  ."هذه القضية من النواحي االجتماعية والثقافية والقانونية واالقتصادية
وقد استمر األونكتاد، من خالل مبادرته املتعلقة بالتجارة البيولوجية وبرنامج تيسري             -٦٣

، يف مساعدة بلدان نامية على تعزيز القدرة املؤسساتية لـربامج التجـارة             البيولوجيةالتجارة  
طنية فيما خيص وضع أطر السياسات العامة لدعم التجارة البيولوجية وتقـدمي            البيولوجية الو 

 التقنية واخلدمات االستشارية لربامج وشركاء التجارة البيولوجيـة يف إندونيـسيا            عدةاملسا
  .وفييت نام وكولومبيا على سبيل املثال

ة األطـراف   يف تنفيذ أنشطة مبوجب اتفاقات بيئية متعـدد       اً  واستمر األونكتاد أيض    -٦٤
 مثل االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي، وأصبح على سبيل املثال          ،متصلة بالتنوع البيولوجي  

وإىل جانـب   . أحد اجلهات احملركة للمنتدى العاملي لألعمال التجارية والتنوع البيولـوجي         
الربية املهـددة   اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات       اً   أيض ونكتاد، دعم األ  ذلك

، على سبيل املثـال، دراسـة بعنـوان       وضمن هذا النطاق، أعد األونكتاد أيضاً     . باالنقراض
استخدام التجارة البيولوجية من أجل احلفاظ على التنوع البيولوجي وبناء          : االرتباط بالسلم "

  ).UNCTAD/WEB/DITC/TED/2011/1(السالم 
التجـارة  تـأثري   ق االفتراضي لنظام تقيـيم      األونكتاد الفري أنشأ  ،   ذلك  عن وفضالً  -٦٥

الشركاء يف أوساط   مبادئ توجيهية إعالمية وغريها من املواد التقنية        نشر  البيولوجية من أجل    
  .التجارة البيولوجية وبالتجارة البيولوجيةتأثري املعنيني بنظام تقييم 
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تجارة البيولوجية  وكجزء من اجلهود الرامية إىل زيادة الوعي والفهم بشأن قضايا ال            -٦٦
، علـى سـبيل املثـال،       عني العام واخلاص، نظم األونكتاد    بني أصحاب املصلحة من القطا    

حلقة عمل اخلرباء الدوليني لدعم فريق اخلرباء التقين املخصص املعين مبؤشـرات اخلطـة               )أ(
 اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى   (٢٠٢٠-٢٠١١ للتنوع البيولوجي للفترة   ستراتيجيةاال

القمة املتعلقة باألغذية املـستدامة     ) ب(؛  )٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٤-٢٠وآيرلندا الشمالية،   
  . فيهماأو شارك/و، )٢٠١١يونيه / حزيران٢٤-٢٣أمستردام، (

ينبغي أن يواصل األونكتـاد تعزيـز       : " من اتفاق أكرا على أنه     ١٠٣وتنص الفقرة     -٦٧
لطوعية فيما بني الدول األعضاء والتجمعات ودعم التعاون، بوسائل تشمل تيسري املشاورات ا 

من جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاً متعـدد          " واو"اإلقليمية، وفقاً للفرع    
األطراف من أجل مكافحة املمارسات التجارية التقييدية، اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة يف              

باولو ويف املؤمتر اخلامس املعين باسـتعراض        وأعيد تأكيدها يف توافق آراء ساو        ١٩٨٠ عام
  ".٢٠٠٥مجيع جوانب اجملموعة، املعقود عام 

األونكتاد هو املنسق لألعمال املتعلقة     : " من اتفاق أكرا على أن     ١٠٤وتنص الفقرة     -٦٨
وهو يوفر للدول األعضاء    . بسياسة املنافسة ورفاه املستهلكني يف إطار منظومة األمم املتحدة        

 للحوار وبناء توافق آراء على املستوى احلكومي الدويل يف جمال قوانني وسياسـات     فيه حمفالً 
وينبغي أن يواصل األونكتاد إجراء البحوث والتحليالت يف هذا اجملال لصاحل الدول            . فسةاملنا

وينبغـي أن   . أو بالتعاون معها  /األعضاء فيه والشبكات الدولية املعنية بسياسات املنافسة، و       
كتاد حمفالً ملناقشة قضايا املنافسة على املستوى املتعدد األطراف، مع إقامة عالقات            يظل األون 

 بالشبكات احلالية لسلطات املنافسة، وأن يواصل تشجيع استخدام قوانني وسياسـات            ثيقةو
وينبغي أن يعزز عمل األونكتاد يف      . املنافسة كأدوات لتحقيق القدرة التنافسية احمللية والدولية      

وبنـاء علـى    . ال نظم قوانني املنافسة اليت تراعي الظروف السائدة يف البلدان النامية          هذا اجمل 
  : ينبغي أن يركز العمل املقبل لألونكتاد يف هذا اجملال على ما يليلك،ذ

إعداد وتنفيذ قوانني وسياسات وتدابري املنافسة الوطنية واإلقليمية اليت تالئم            )أ("  
  ن النامية ورفاه املستهلكني فيها؛االحتياجات اإلمنائية للبلدا

البحوث واملداوالت املتعلقة باملمارسات املانعـة للمنافـسة يف خمتلـف             )ب("  
القطاعات، وآثارها على رفاه املستهلكني واألسواق العاملية وأسواق البلدان النامية بـصورة            

  خاصة، وآليات التصدي آلثارها؛
ل بني املنافسة واخلصخـصة واالبتكـار       حبث مجيع القضايا املتعلقة بالتفاع      )ج("  

  وآثارها على التجارة والتنمية، مبا يف ذلك على املستوى اإلقليمي؛
تقدمي الدعم للتعاون اإلقليمي والتعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب يف                )د("  
  املنافسة؛ سياسات
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  دعم البلدان النامية يف صياغة وتنفيذ سياسات املنافسة؛   )ه("  
طاق االستعراضات الطوعية لسياسات املنافسة اليت جيريها النظراء يف         توسيع ن   )و("  

  إطار األونكتاد حبيث تشمل جمموعة أوسع من البلدان النامية ومنظماهتا االقتصادية اإلقليمية؛
تيسري تبادل اخلربات وأفضل املمارسات يف جمال بناء القدرات يف خمتلـف              )ز("  

 برنامج املساعدة التقنية املعين بسياسات املنافسة ومحاية        املناطق، ويشمل ذلك برامج من قبيل     
  ."املستهلك واخلاص بأمريكا الالتينية، وهو برنامج ينبغي تعزيزه

وفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة هو اهليئة الدائمة يف              -٦٩
وجيري هذا . ملنافسة وممثلني آخرينإىل جنب صفوة خرباء ااً األونكتاد اليت جتمع كل سنة جنب 

الفريق مشاورات بشأن قضايا املنافسة اليت ينصب عليها اهتمام الدول األعـضاء بـشكل              
 يدعم التبادل غري الرمسي للخربات وأفضل املمارسات، مبا فيها استعراضـات            هومشترك، و 

. عاون والتآزر الدوليني  النظراء الطوعية لنظم املنافسة اخلاصة ببلدان أو أقاليم، كما يدعم الت          
) ٢٠١١يوليـه  / متوز٢١-١٩(وشدد فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف دورته احلادية عشرة          

 املنافسة كأداة للتنمية، وعلى أمهية وضع دعائم صحيحة لتقوم عليها           اتعلى النهوض بسياس  
حنو فعال، وأمهيـة    لتنفيذ قوانني املنافسة على     اً  ضرورياً  وكالة فعالة للمنافسة باعتبارها شرط    

االتساق بني سياسة املنافسة وغريها من السياسات احلكومية، والتعاون الـدويل يف قـضايا              
. اًوجرت مشاورات بشأن حتديث قانون املنافسة النموذجي، نتج عنها تنقيحه جزئي          . املنافسة

نافـسة  بناء القدرات لوكـاالت امل    يف جمال    مناقشة فعالية ما يقدمه األونكتاد       وجرت أيضاً 
لقانون وسياسـة   طوعياً  يف دورته احلادية عشرة استعراض نظراء       اً  وأجرى الفريق أيض  . الفتية

  .ألونكتاداملنافسة يف صربيا باالستناد إىل تقرير ل
 )٢٠١٢يوليه  / متوز ١١-٩(وناقش فريق اخلرباء احلكومي الدويل يف دورته الثانية عشرة            -٧٠

ت املنافسة وقطاع املشتريات العامة؛ وإدارة املعارف واملوارد        سياسا: املسائل املواضيعية التالية  
ـ                 ةالبشرية من أجل إنفاٍذ فعال لقانون املنافسة؛ والتحديات اليت تواجههـا البلـدان النامي

وإىل جانب  . واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية يف املمارسات املانعة للمنافسة عرب احلدود          
: لقوانني وسياسات املنافـسة، مهـا     طوعيان   نظراء   استعراضا هذا، قُدم خالل هذه الدورة    

 ءاستعراض النظراء الثالثي بشأن مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي، واستعراض النظرا          
خالل هذه الدورة مناقشات بشأن     اً  وأجرى فريق اخلرباء احلكومي الدويل أيض     . بشأن منغوليا 

بعـض  (والفصل الثامن   ) االتفاقات والترتيبات التقييدية   (النسختني املنقحتني للفصل الثالث   
، من قانون األونكتاد النمـوذجي املتعلـق بتـشريعات          )اجلوانب املمكنة حلماية املستهلك   

 "٢٠١٢-٢٠١١دليل تشريعات املنافسة، تقرير موحد للفترة       " وأعد األونكتاد أيضاً  . ةاملنافس
)UNCTAD/DITC/CLP/2012/HANDBOOK.(  
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عم األونكتاد البلدان النامية يف ترسيخ ثقافة املنافسة، بوسـائل منـها برنـامج        ويد  -٧١
املساعدة التقنية املعين بسياسات املنافسة ومحاية املستهلك واخلاص بأمريكا الالتينية، وبرنامج           

  :ومشلت األنشطة احلديثة املنجزة يف إطار هذين الربناجمني ما يلي. )٣(املنافسة اخلاص بأفريقيا
تنفيذ املساعدة التقنية يف البلدان املستفيدة من برنامج املساعدة التقنية املعين             )أ(  

بسياسات املنافسة ومحاية املستهلك واخلاص بأمريكا الالتينية، مثل دولة بوليفيـا املتعـددة             
  القوميات وبريو وكولومبيا؛

  ؛)٢٠١١رس ما/غواياكيل، آذار(املنتدى الدويل األول بشأن محاية املستهلك   )ب(  
تقدمي املساعدة التقنية للبلدان املستفيدة من برنامج املنافسة اخلاص بأفريقيا            )ج(  

  مثل تونس وسرياليون والكونغو وكينيا؛
سياسـات املنافـسة ومحايـة      الذي تناول   حدث األونكتاد الثالث عشر       )د(  

لدراسـية  احللقـة ا  وأبرزت هـذه    ). ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٥(املستهلك من أجل التنمية     
التجارب الناجحة واألثر اإلجيايب يف أمريكا الالتينية لربنامج املساعدة التقنية املعين بسياسات            

 وكانت مبثابة حمفل الستكشاف الطريقـة     التينية،املنافسة ومحاية املستهلك اخلاص بأمريكا ال     
  ة؛اليت ميكن هبا توسيع نطاق أنشطة هذا الربنامج ليشمل البلدان األخرى املعني

التحديات : حلقة عمل إقليمية بشأن إنفاذ قوانني املنافسة يف منطقة اخلليج           ) ه(  
  ).٢٠١٢أبريل / نيسان١٨-١٦(وآفاق املستقبل 

وقد ساعدت أنشطة األونكتاد يف إذكاء الوعي بدور املنافـسة وتـشجيع ثقافـة                -٧٢
يف سـرياليون يف    ويف هذا الصدد، ُنظمت، على سبيل املثال، حلقة عمل وطنيـة            . املنافسة

لتوعية املسؤولني احلكوميني، وممثلي جمتمع األعمال التجارية، واجملتمع        ) ٢٠١١فرباير  /شباط(
  . وسياسات املنافسة لالقتصاد الوطينقواننياملدين بشأن فوائد 

أو مراجعـة تـشريعاهتا     /ويف إطار اجلهود الرامية إىل مساعدة البلدان يف صياغة و           -٧٣
ة، قدم األونكتاد، على سبيل املثال، املساعدة إىل غامبيا يف مراجعـة قانوهنـا      املتعلقة باملنافس 

إىل حكومـة غانـا     اً  وقدم األونكتاد أيض  . تطبيقالبشأن   توجيهية   مبادئاملتعلق باملنافسة و  
  . األحكام املالئم إدراجها يف مشروع قانون املنافسةبشأنتوصيات 

دريب معاجلي قضايا املنافـسة، عـدة       ، يف إطار أنشطة ت    ٢٠١١وُنظمت يف عام      -٧٤
) ٢٠١١فربايـر   /شباط(وعلى سبيل املثال، ُنظمت يف سان سلفادور        . حلقات عمل تدريبية  

لصاحل املدعني العـامني وحلقـة عمـل    االندماج حلقة عمل تدريبية إقليمية بشأن عمليات  
د األونكتـاد   وأوف. بشأن ممارسات التواطؤ  ) ٢٠١١مارس  /آذار(تدريبية إقليمية يف بوغوتا     

__________ 

استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد        "د،  يتاح مزيد من التفاصيل يف تقرير أمانة األونكتا        )٣(
 ).TD/B/WP/243/Add.2 وTD/B/WP/246/Add.1 وTD/B/WP/243" (ومتويلها
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ملنافسة كجزء من عمله املتعلق بوضع دليل       املعنية با بعثة لتقصي احلقائق إىل اهليئة اإلندونيسية       
وسـوف  ). ٢٠١١يوليه  /متوز(الكتشاف التكتالت االحتكارية والتحقيق فيها لصاحل اهليئة        

 جاكرتـا، يف  وُعقدت يف. يئة يف إندونيسيااهل العاملني مع ملسؤولنيُيستخدم الدليل لتدريب ا   
، حلقة عمل إلقرار الدليل املكّيف وفقاً لقانون وسياسة املنافسة          ٢٠١١أكتوبر  /تشرين األول 
، نظم األونكتاد دورة تدريبية بشأن سياسات املنافسة لصاحل         ذلك عن   وفضالً. يف إندونيسيا 

نفاذ سياسـة    يف سرياليون، لتزويدهم باملهارات الكافية الالزمة إل       ملنافسةاملسؤولني يف جمال ا   
  ).٢٠١١يوليه / متوز٢١-١٩(وقانون املنافسة 

ويشمل الدعم الذي يقدمه األونكتاد للبلدان اليت اعتمـدت تـشريعات وطنيـة               -٧٥
. للمنافسة، وكذلك الوكاالت املُنشأة حديثاً املعنية باملنافسة، أنشطة لدعم بناء املؤسـسات           

  : فيهأو شارك/وما يلي   على سبيل املثال،،ويف هذا الصدد، نظم األونكتاد
مشاورات ثنائية مع حكومة تونس بشأن تدريب القضاة ومن أجل إنـشاء      )أ(  

مركز التدريب املعين بقوانني وسياسات املنافسة عمالً بتوصيات استعراض النظراء لـسياسة            
  ؛)٢٠١١مارس /آذار(املنافسة يف تونس 

بالكـارتالت  قة العمل املتعلقة    جولة دراسية إىل اهليئة اهلولندية للمنافسة وحل        )ب(  
اليت نظمتها الشبكة الدولية للمنافسة لصاحل املسؤولني املعنيني باملنافسة يف أرمينيـا وماليزيـا               

  ).٢٠١١أكتوبر /تشرين األول(املنافسة املاليزية هيئة وصربيا، وذلك ألهداف منها دعم إنشاء 
 أنغوال، وبوتان، وسـرياليون،     وفيما خيص قضايا محاية املستهلك، ساعد األونكتاد        -٧٦

وبفضل برنامج املساعدة التقنية املعـين      . وسيشيل يف صياغة قوانينها املتعلقة حبماية املستهلك      
بـريو  اً  بسياسات املنافسة ومحاية املستهلك اخلاص بأمريكا الالتينية، ساعد األونكتاد أيـض          

  . يف إعداد قوانينهما املتعلقة حبماية املستهلكغواونيكارا
ينبغي لألونكتاد، يف إطار واليته، ومع : " من اتفاق أكرا على أنه ١٠٥وتنص الفقرة     -٧٧

مراعاة جدول األعمال اإلمنائي للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، وبدون املـساس بالعمـل             
املضطلع به يف حمافل أخرى، أن يواصل إجراء حبوث وحتليالت بشأن جوانب حقوق امللكية              

 بالتجارة والتنمية، مبا يف ذلك بشأن محاية املعارف التقليدية، واملوارد الوراثية            لةالفكرية املتص 
  ."والفولكور، والتقاسم العادل واملنصف

سؤولني وحمامني ومفاوضـني جتـاريني حكـوميني،     ملاألونكتاد التدريب   وقد وفر     -٧٨
ارية، وشـركات ودور     ميثلون الرابطات التج   لني يف جمال القانون، وحمامني    وأكادمييني، وعام 

حماماة، وأصحاب أعمال من البلدان النامية، بشأن مجلة أمور منها نظام منظمة التجارة العاملية 
وعلـى  .  املنازعات فيما خيص التجارة الدولية يف السلع واخلدمات وامللكية الفكرية          ةلتسوي

 املتعلـق   سبيل املثال، ُعقدت حلقة عمل بشأن موضوع القـضايا املعاصـرة يف التحكـيم             
التحديات والفرص أمام النمو والتنمية يف آسيا، بالتعاون مع جامعـة سـييت يف              : باالستثمار
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وساهم األونكتاد ). ، هونغ كونغ، الصني٢٠١١نوفمرب / الثاينين تشر٢٢-٢١(هونغ كونغ 
 يف حتليل وتقييم انعكاسات مسائل تقنية متنوعة على التنمية، وسّهل إسداء املشورة القانونية            

والبلدان األفريقية واالقتصادات الـصغرية     اً  والسياسية للبلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منو       
 بشأن القضايا ذات الصلة جبوانب حقوق امللكية الفكريـة          ملفاوضاتوالضعيفة، فيما خيص ا   

  .املتصلة بالتجارة يف منظمة التجارة العاملية
ينبغي أن يواصل األونكتاد االضطالع     : "نه من اتفاق أكرا على أ     ١٠٦وتنص الفقرة     -٧٩

وينبغـي أن   . بدور هام يف وضع وتنفيذ املشاريع يف إطار مبادرة املعونة من أجل التجـارة             
يستمر األونكتاد يف تقدمي الدعم احملدد اهلدف إىل البلدان النامية لبناء قدرهتا على املشاركة يف         

و جمٍد وعلى معاجلة الفرص والتحديات الناشئة        التجاري الدويل واالستفادة منه على حن      امالنظ
  ."عن هذا النظام

وشارك يف الفريـق    . وواصل األونكتاد مسامهته يف مبادرة املعونة من أجل التجارة          -٨٠
االستشاري للمعونة من أجل التجارة الذي أنشأه املدير العام ملنظمة التجارة العاملية، ويف جلنة           

. ةالتجـار من أجل   ية بالتجارة والتنمية يف دراستها ملسائل املعونة        منظمة التجارة العاملية املعن   
التجـارة يف   من أجـل    وقدم األونكتاد دراسات حاالت لالستعراض العاملي الثالث للمعونة         

وساهم أيضاً يف حدث حتضريي لالستعراض العاملي       .  وشارك يف هذا االستعراض    ٢٠١١ عام
كمـا قـدم    . يقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ    نظمته بلدان نامية، مثل جمموعة دول أفر      

 للمنشور املشترك بني منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي            تاألونكتاد إسهاما 
  . ٢٠١١التجارة يف حملة، الصادر يف عام من أجل ومنظمة التجارة العاملية بشأن املعونة 

ـ         -٨١ ة ملـصارف التـصدير واالسـترياد       وقد أُقيمت عالقة التعاون بني الشبكة العاملي
ومؤسسات متويل التنمية واألونكتاد بشكل رمسي من خالل مذكرة التفاهم املوقعة يف جنيف             

وتشجع مذكرة التفاهم هذه على التعاون املعزز بني الشريكني         . ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩يف  
.  متر مبرحلة انتقاليـة    وكاالت البلدان النامية واالقتصادات اليت    / متويل مرافق  - لدعم التجارة 

: تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب    "للشبكة العاملية بشأن    حلقة دراسية   وهبذه املناسبة، ُنظمت    
احللقـة  وبعـد   . ، بدعم من األونكتاد   "النهوض بتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم     

بكة العاملية، واتفق    اجتماع اللجنة التوجيهية للش    ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٠، ُنظم يف    الدراسية
 كحدث سابق   ٢٠١٢هذا االجتماع، من بني ما اتفق عليه، على عقد مؤمتره السنوي لعام             

  .لألونكتاد الثالث عشر
األونكتاد، باالستناد إىل هنجه املتكامل للتجارة والتنمية، مبكانة فريدة مـن           ويتمتع    -٨٢

اإلقليمية والدولية من أجل معاجلـة  نوعها داخل اجملتمع الدويل لتسهيل بذل اجلهود الوطنية و    
 تادوخالل الفترة املستعرضة، قدم األونك    .  الدولية التحديات اإلمنائية احلالية عن طريق التجارة     

الدعم بنشاط، وعلى حنو متكامل وتآزري، يف جماالت خمتلفة يف إطار أركان عمله الثالثـة               
وأُتيح . واملستدامةللجميع  مية الشاملة   لتعبئة التجارة الدولية والسياسات الدولية من أجل التن       
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لبحوث التحليلية من أجل تبادل التجارب واآلراء بشكل مستنري ومفتوح بني           لأساس  منرب و 
 وغريها من اجلهات صاحبة املصلحة بشأن قضايا وطنية ودولية جوهرية، علـى             ماتاحلكو

وقد . التفاصيل التقنية سواء من حيث اآلفاق السياسية الواسعة أو ،مستويات ودرجات خمتلفة
البحث عن أرضية مشتركة بشأن التحديات والفرص اإلمنائيـة املـستمرة           األمر  سهل هذا   
، على املـساعدة يف صـياغة      ال سيما أقل البلدان منواً     ية،وقد حصلت البلدان النام   . والناشئة

 النظام التجاري   وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات املتصلة بالتجارة لتعزيز اندماجها النافع يف        
للتوجيهات اليت قدمها جملس التجارة والتنمية يف اً وجرى بالتايل تنفيذ اتفاق أكرا وفق. الدويل

من بينها  أن تضع يف اعتبارها أموراً       شجعت األمانة على     اليت، و )٤(دورته السابعة واخلمسني  
عدة البلدان الناميـة     إىل مواصلة مسا   ،ركن العمل املتعلق بالبحث والتحليل    إطار   يف   ،احلاجة

على معاجلة املسائل الرئيسية يف جمايل التجارة والتنمية واملسائل والتحديات األخرى املترابطة            
 إىل ،ركن العمل املتعلق ببناء توافـق اآلراء   إطار   يف   ،وآثارها والدروس املستخلصة؛ واحلاجة   

غري رمسية وبناءة، من أجل     مواصلة حتسني سري عمل اآللية احلكومية الدولية بطريقة تدرجية و         
ركن العمل املتعلق إطار  يف ،بناء توافق أقوى يف اآلراء حول قضايا التجارة والتنمية؛ واحلاجة         

بثبات إىل ما يقوم به األونكتاد من حبث وحتليـل،          عملها   إىل ضمان استناد     ،بالتعاون التقين 
وقد ُوضعت . اء توافق يف اآلراءوكذلك إىل توافق اآلراء الذي حتقق يف ركن العمل املتعلق ببن

بالتايل ركيزة جيدة ملواصلة العمل يف إطار والية الدوحة لألونكتاد الثالث عشر من أجـل               
  . واحلد من الفقرامةحتقيق النمو الشامل املتصل بالتجارة والتنمية املستد

        

__________ 

تقييم واسـتعراض   ): TD/B/57/8(انظر تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورته السابعة واخلمسني            )٤(
 ).٥٧-د(٥٠٣املتفق عليها  االستنتاجات - تنفيذ األونكتاد التفاق أكرا


