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  )١(االستنتاجات املّتفق عليها  -أوالً  
  ،لجنةإن ال  
 بتقرير اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات بشأن السلع األساسـية          حتيط علماً   -١  

تقرير اجتماع اخلرباء املتعـدِّد     ب؛ و )TD/B/C.I/MEM.2/20(والتنمية عن أعمال دورته الرابعة      
الُبعد التنظيمي واملؤسسي، عن دورته الرابعـة       : السنوات بشأن اخلدمات والتنمية والتجارة    

)TD/B/C.I/MEM.3/12( تقرير اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات بـشأن النقـل وتيـسري           ب؛ و
تقريري فريق اخلرباء احلكومي    ب؛ و )TD/B/C.I/MEM.1/12(التجارة عن أعمال دورته الرابعة      

الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة عن أعمال دورتيه احلادية عشرة والثانيـة عـشرة              
)TD/B/C.I/CLP/12و TD/B/C.I/CLP/18(؛  

 لتقدمي تقارير اجتماع اخلرباء املتعدِّد السنوات بـشأن         تعرب عن تقديرها    -٢  
التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي عن أعمال دورتـه الرابعـة؛            : التعاون الدويل 

ع وللملّخصات اليت أعّدهتا األمانة بطلب من الدول األعضاء عن العمل املنجز يف كلِّ اجتما             
؛ وللتقارير املرحلية   ٢٠٠٩ األربع منذ عام     امن اجتماعات اخلرباء املتعدِّدة السنوات يف دوراهت      

 ، بالتجارة الدولية يف السلع واخلدمات     ةاليت أعّدهتا األمانة عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلِّق        
الُشعب، وزيادة  وتيسري النقل والتجارة، فضالً عن بناء القدرات يف خمتلف          والسلع األساسية   

  تعزيز أوجه التآزر داخل األمانة وفيما بني أركان عملها الثالثة؛
  ؛ الثالثة أمهية تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتادتؤكد  -٣  
 تيسري تقاسم مثـرٍ وبّنـاٍء        على أن تواِصل اجتماعات اخلرباء املختلفة      تشدِّد  -٤  

 متاشياً مع اتفاق أكرا ووالية       التواصل الشبكي بني اخلرباء،    للخربات وأفضل املمارسات وتيسري   
هبدف توسيع املعرفة الفنيـة     وذلك  الدوحة واختصاصاهتا اليت حّددها جملس التجارة والتنمية،        

وتقدمي ُمدخالت قّيمة إىل اللجنة كي تنظر يف الصالت بني التجارة والتنمية يف اجملاالت اهلامـة   
واخلدمات والنقل وتيسري التجارة، والتعاون فيما بني بلدان اجلنـوب،          سية  األسااملتعلِّقة بالسلع   

 مـن اتفـاق     ٢٠٦ إىل   ٢٠١والتكامل اإلقليمي، واملنافسة، والقدرة التنافسية، وفقاً للفقرات        
  .أكرا

__________ 

 .٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين١٦كما اعُتمدت يف اجللسة العامة اخلتامية املعقودة يف  )١(
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  موجز الرئيس  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
ممثِّل إندونيسيا  ) أ(ات كلٌّ من    وأدىل ببيان . أدىل األمني العام لألونكتاد ببيان افتتاحي       -١

ممثِّـل  ) ج(ممثِّل كوت ديفوار باسم اجملموعة األفريقية؛       ) ب( والصني؛   ٧٧    باسم جمموعة ال  
ممثِّل باراغواي باسم جمموعة بلـدان      ) د(مجهورية إيران اإلسالمية باسم اجملموعة اآلسيوية؛       

ممثِّل تركيـا باسـم     ) و(حتاد األورويب؛   ممثِّل اال ) ه(أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛      
اليابـان،  ) (جـسكانز (ائتالف جمموعة البلدان املتقدِّمة غري املنضّمة إىل االحتـاد األورويب           

ممثِّل ) ز(؛  )والواليات املتحدة األمريكية، وسويسرا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، ونيوزيلندا       
مث أدىل  . ممثِّل هنغاريا باسم اجملموعـة دال     ) ح(؛  باراغواي باسم البلدان النامية غري الساحلية     

  .ببيانات ممثِّال كلّ من نيبال والصني
وقال األمني العام لألونكتاد إن االجتاهات العاملية اليت ظهرت مـؤّخراً تـشري إىل                -٢

؛ وإىل استمرار املـشاكل     ٢٠١٢استمرار تراجع النمو االقتصادي والتجاري حىت هناية عام         
منطقة اليورو، مع ما لذلك من آثار سلبية على النمو والعمالة؛ وهبـوط تـدفّقات       املالية يف   

وقال إن مناخ األعمال التجارية تأثّر بأزمـة منطقـة اليـورو،            . االستثمار األجنيب املباشر  
تراجع النمو يف الصني يف الفترة األخـرية،        باالضطرابات اليت يشهدها الشرق األوسط، و     بو
ومن باب احلذر من هشاشة وضع االقتـصاد        . ي يف الواليات املتحدة   االنكماش االقتصاد بو

العاملي، ال تدخل املؤسسات الدولية الكربى يف استثمارات على الرغم من امتالكها لكميات             
وأضاف أنه ال بّد من إجياد ُسبلٍ لتـسخري فـائض الـسيولة يف              . كبرية من السيولة النقدية   

  .اش االقتصادي االنتعحفزاستثمارات جديدة ميكنها 
وتشمل الصعوبات الرئيسية اليت تواجهها التجارة الدولية تراجعاً يف متويل التجـارة،              -٣

ومثّة حتّديات أخرى تشمل تعثُّر جولة  . وزيادةً يف القيود التجارية، وزيادة تعقُّد األنظمة التجارية       
اإلقليميـة، وتزايـد عـدد      الدوحة يف إطار منظمة التجارة العاملية، وكثرة االتفاقات التجارية          

  .اخلالفات التجارية فيما بني الدول التجارية الرئيسية وتداعيات السياسات املتعلِّقة بتغيُّر املناخ
إن بإمكان األونكتاد مساعدة البلدان النامية واجملتمع الـدويل يف          األمني العام   وقال    -٤

.  مع واليـة الدوحـة     يتماشىا  تحقيق منو متواصل وتنمية شاملة مب     لتسخري التجارة الدولية    
وسوف يشدِّد األونكتاد على مسامهة التجارة الدولية خالل االستعراض اجلاري لألهـداف            

، مع مراعاة الوثيقة ٢٠١٥إعداد خطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عام   ولدى  اإلمنائية لأللفية   
 والـيت تـربط   ٢٠١٢كتوبر أ/ تشرين األول ٣١ والصني املؤرَّخة    ٧٧    غري الرمسية جملموعة ال   

وبإمكـان  . ٧٧    االستعراض بالذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس األونكتـاد وجمموعـة ال         
  عملـه  أركـان يف إطار   لبلدان النامية، ال سيما أقل البلدان منواً،        ل هاألونكتاد أن يزيد دعم   
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للـدول الـصغرية    ، وينبغي له أيضاً أن يتناول االحتياجات التجارية واإلمنائية اخلاصة           ةالثالث
 بّد من تعزيز هذا العمل دعماً ألقل البلدان منواً من خالل حتقيـق أهـداف                الو. والضعيفة

برنامج عمل اسطنبول املتمثِّلة يف مضاعفة حصة أقل البلدان منواً يف التجارة العاملية وتيـسري               
  .أقل البلدان منواً من هذه الفئةنصف عدد معايري خترُّج 

د إن استمرار األزمات االقتصادية والغذائية وأزمات الطاقة وتغيُّـر          وقالت عّدة وفو    -٥
املناخ ما زال يتسبب مبشقات اقتصادية ومشكالت اجتماعية حادة يف معظم البلدان الناميـة              

يف  ضعف قدرهتا على بلوغ األهداف اإلمنائية املّتفق عليها دولياً، مبا         يتأثُّرها باألزمات و  يزيد  و
 حتقيق  يف/إىلوأعاقت األزمات املتعدِّدة سعي أقل البلدان منواً        . ائية لأللفية ذلك األهداف اإلمن  

وحتّدث بعُض  . معايري التخرُّج من هذه الفئة وهي معايري مذكورة يف برنامج عمل اسطنبول           
الوفود عن الطبيعة املتغيِّرة للتجارة العاملية مع تسارع االندماج يف سالسل القيمـة العامليـة               

خلارجي للتجارة؛ وقالت وفوٌد أخرى إنه ال بّد من إرادة والتزام سياسيني حقيقيني             والتوريد ا 
الوالية يف جمال التنمية    تمخض  ويف هذا الصدد، جيب أن ت     . لتجاوز اجلمود يف جولة الدوحة    

وشكَّل تيسري انضمام البلدان النامية إىل منظمة التجارة العاملية جانباً هامـاً            .  ما حصيلةعن  
  .ن جوانب االندماج يف التجارة العامليةبالفعل م

وقالت عدة وفود إن التجارة ال تزال أداةً هامةً لالنتعاش والنمو والتنمية يف اجملـال                 -٦
بيد أن استراتيجيات النمو الذي تقوده التجارة، فيما يتعلَّـق بأغلـب البلـدان     . االقتصادي

اسات أخـرى لتعزيـز القـدرات       النامية، خصوصاً أكثرها ضعفاً، ينبغي أن ُتستكَمل بسي       
فعلى سبيل املثال، يكتسي بناء قـدرات       . اإلنتاجية، والتنويع االقتصادي، والتحوُّل اهليكلي    

 وتيسري التجارة أمهيةً خاصةً بالنـسبة للبلـدان         اهلياكل األساسية وتكميلية يف جماالت النقل     
كل أساسية يف جمال النقل     ويشمل ذلك ممارساٍت مجركيةً جديدةً وهيا     . النامية غري الساحلية  

 وخفض تكـاليف  تضمن حرية النقل العابر للسلع وتسريع حركتها واإلفراج عنها وختليصها   
وينبغي اّتخاذ خطوات لتعزيز قدرة أقل البلدان منواً على النفاذ إىل السوق مبـا يف              . الصفقات

وإزالة احلواجز  احلصص،  نظام  ذلك تنفيذ أحكام اإلعفاء من الرسوم اجلمركية واإلعفاء من          
  .نتاجية والقدرة التنافسية والتنويعغري التعريفية، وتعزيز الدعم التقين واملايل لزيادة اإل

أركانه الثالثة،  باالستناد إىل   وقال العديد من الوفود إن على األونكتاد مواصلة عمله            -٧
ـ             ل العـابر   وتشجيع وتعزيز أوجه التآزر فيما بينها، خصوصاً من خالل حتسني ممرات النق

 والسكك احلديدية واملوانئ، ودعم النقـل       اهلياكل األساسية كالطرق  وتشجيع االستثمار يف    
وينبغي له أيضاً أن يعمل على الربط بني التجارة والنمو الشامل والتنمية املستدامة،             . اإلقليمي
اإلقليميـة  التدابري غري التعريفية، والسياسات التجاريـة، والتجـارة         اجملاالت املتصلة ب  وعلى  

وأضافت الوفـود أن    . واملتعدِّدة األطراف، واخلدمات، ومتويل التجارة، وخلق فرص العمل       
األونكتاد يقدِّم الدعم هبدف حتسني القدرات التجارية التكميلية، خصوصاً يف جماالت النقل            

  .وتيسري التجارة والسلع األساسية والتعاون بني بلدان اجلنوب
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ألونكتاد ساعد يف تعزيز القدرات البشرية واملؤسسية يف جمال         وقال أحد الوفود إن ا      -٨
، على سبيل   من أجل التجارة  برنامج التدريب   من خالل   التجارة واخلدمات املتصلة بالتجارة،     

لصالت بني التجارة   ي التجارة والتنمية، وا    ملوضوع ةتكاملامل وكانت معاجلة األونكتاد  . املثال
  .ةً للغاية أيضاً مفيد،والنظم املالية والنقدية

وقال بعض الوفود إن على األونكتاد أن يزيد من تركيزه على اإلدارة القائمة علـى                 -٩
ع فيها مبيزة نسبية وميكنه أن حيقِّق فيها قيمة مضافة،          ز على اجملاالت اليت يتمتّ    يركِّأن  والنتائج،  

ي أن ُيسَتفاد من العمل     وينبغ. أن يتجنَّب أيَّ ازدواجية يف العمل مع املنظمات األخرى        عليه  و
اللذين وركن املساعدة التقنية،    التوافق  بناء  يف ركن   ألونكتاد  الذي ينجزه ا  التحليلي املستقل   

  .املستفيدة  بالتعاون الوثيق مع البلدانانفَّذُي بالطلب وأن ا مدفوعني بدورمهاكونيينبغي أن 
 مبا يف ذلك مـن      ، مفيداً وقال بعض الوفود إن بإمكان األونكتاد أن ُيسهم إسهاماً          -١٠

خالل جلنة التجارة والتنمية، يف استعراض األهداف اإلمنائية لأللفية وصوغ خطـة التنميـة              
نـشاء  لذكرى الـسنوية اخلمـسني إل     لالحتفال با ، مع مراعاة اإلعداد     ٢٠١٥بعد عام    ملا
. يـة وشدَّدت عدَّة وفود على أمهية عمل جلنـة التجـارة والتنم          . ٢٠١٤ عاميف  ألونكتاد  ا

وأعربت يف هذا الصدد عن قلقها إزاء عدم وجود بنود موضوعية يف جدول أعمال الـدورة                
وقـال بعـض    . احلالية، رغم الّزخم املكتسب من والية الدوحة، اليت تنطلق من اتفاق أكرا           

الوفود إن تقارير اجتماعات اخلرباء املتعدِّدة السنوات والتقارير املرحليـة لألمانـة ميكـن              
وقالت عـدَّة   . وار موضوعي بّناء حول قضايا التجارة والتنمية ذات الصلة        دة حل تشكل ما  أن

وفود أخرى إن اخلرباء حضروا تلك االجتماعات بـصفتهم الشخـصية؛ وبالتـايل فـإن               
وقال عـدٌد   . االستنتاجات اليت خرجت هبا تلك االجتماعات جيب أن ُتفهم من هذا املنظور           

ت مبثابة منتدى أتاح تبادالً غنياً وبّناًء ألفكار هامـة يف           من الوفود إن اجتماعات اخلرباء كان     
  :قت الضوء على األولويات التاليةجمال التنمية وأل

مواصلة العمل يف جمال السلع األساسية على املوارد الطبيعية مـن خـالل               )أ(  
ي املنتـدى العـامل   منتدى إدارة اإلنترنت، وبرنامج تبادل املعلومات عن املوارد الطبيعيـة، و          

  األساسية؛ للسلع
، واعتمـاد   اهلياكل األساسية تطوير قطاعات اخلدمات، خصوصاً خدمات        )ب(  

  من سياسات التحرير والتنظيم يف قطاع اخلدمات؛ذكي مزيج 
  ؛اهلياكل األساسية وتعزيز االستثمار يف ات النقل العابرحتسني ممر  )ج(  
الدوحة اإلمنائي يف جمـاالت     السعي إىل حتقيق نتائج مبكِّرة يف إطار برنامج           )د(  

   واملسائل اليت تثري قلق البلدان النامية؛،ميكن حتقيق تقدُّم فيها، خصوصاً جمالُ تيسري التجارة
بوسـائل منـها    تعزيز التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامـل اإلقليمـي،            )ه(  
  التجاري؛ التمويل
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اإلنفـاذ  ة وقدرات   دعم التوافق الدويل على أساس مبادئ املنافسة احلكيم         )و(  
  . للوكاالتالفعلية
واهلياكـل  وشدَّدت جمموعتان إقليميتان ودولة عضو على األمهية املتزايدة للنقـل             -١١

لتنمية وأمهية حتقيق نتيجـة     الدوحة ل جناح خطة   إ وتيسري التجارة واللوجستيات يف      األساسية
القضايا اليت تثري   يف   و ،لتجارةمبكرة يف اجملاالت اليت ميكن حتقيق تقدم فيها، ال سيما تيسري ا           

قلق البلدان النامية واجلاري التفاوض بشأهنا يف الدورة االستثنائية للجنة املعنيـة بالتجـارة              
وبينت األحباث التجريبية أن هذا االتفاق سيكون مفيـداً         . والتنمية يف منظمة التجارة العاملية    

بلدان غري الساحلية، استفادة قصوى     جلميع األطراف؛ وستستفيد البلدان النامية، خصوصاً ال      
وقد جنت البلدان النامية اليت بسَّطت إجراءاهتا التجارية فوائد متعـددة       . من مواءمة ممارساهتا  
بـني  حجم اإليرادات اجملمَّعة ويف  يف احلجم اإلمجايل للتدفقات التجارية و    تراوحت بني زيادةٍ  

تدابري تيسري أدت وبعبارة أخرى، . ركية عموماًالوفورات احملقَّقة من حتسني فعالية إدارهتا اجلم   
العملية التجارية فوفرت الوقت والتكـاليف علـى املنـتجني والتجـار،            إىل تعزيز   التجارة  

  .يسرت مشاركة املؤسسات التجارية يف التجارة الدولية ويف سالسل القيمة العاملية كما
 وتيسري التجـارة    اكل األساسية واهليوقال ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إن النقل          -١٢

وأضاف أن املزايا املتوقعة    . من املسائل اليت تكتسي أمهية خاصة بالنسبة للبلدان غري الساحلية         
من اعتماد ممارسات مجركية جديدة وخلق وحتسني اهلياكل األساسية للنقل تتمثل يف حريـة              

مما يؤدي يف هناية املطاف إىل      النقل العابر، وتسريع مرور البضائع واإلفراج عنها وخمالصتها؛         
 وتعزيز اليقني يف التجارة العابرة للحـدود،        ،تقليص زمن النقل  و. الصفقاتتقليص تكاليف   

يف تيـسر،   أن  أمور من شـأهنا     تقدمي الدعم املايل،    وفضالً عن املعاملة اخلاصة والتفاضلية،      
  . يف االقتصاد العاملي- ال سيما البلدان غري الساحلية - إدماج البلدان النامية ،النتيجة
وقال املتحدث نفسه إن التجارة ال تزال أداة هامة يف االنتعاش والنمو والتنميـة يف                 -١٣

بيد أن استراتيجيات النمو الذي تقوده التجارة ينبغي أن ُتستكمل بالنسبة           . اجملال االقتصادي 
هليكلـي، والتنويـع    للبلدان النامية بسياسات أخرى لتعزيز القدرات اإلنتاجية، والتحـول ا         

  .االقتصادي، وخلق فرص العمل، وإضافة القيمة، وتكوين الرساميل البشرية
الـيت ينفـذها   نـشطة  األوقال أحد الوفود إن الدول األعضاء استفادت من طائفة        -١٤

، ة التجـار   من أجل  بناء القدرات يف خمتلف الُشَعب؛ وقد ساعد برنامج التدريب        األونكتاد ل 
يف تطوير وتعزيز املوارد البشرية والقدرات املؤسـسية فيمـا يتعلـق            على وجه اخلصوص،    

  .بالتجارة الدولية واخلدمات املتصلة بالتجارة
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  تقارير اجتماعات اخلرباء  -باء  

  ات بشأن السلع األساسية والتنميةتقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنو  -١  
  )من جدول األعمال‘ ١‘)أ(٣البند (

ايي، تقريراً عن   غ اخلاصة املعنية بالسلع األساسية، السيد سامويل        قدم رئيس الوحدة    -١٥
الدورة الرابعة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية، وتقريراً عن            
اجتماعات اخلرباء األربعة اليت عقدهتا الوحدة منذ األونكتاد الثاين عشر، واليت ُتلقي الـضوء              

  :ليةعلى القضايا التا
 يف التطـورات الـيت       كـبرياً  إسهاماًاختالالت العرض والطلب    سهمت  أ  )أ(  

  حصلت يف السوق مؤخراً؛
تأثرت القرارات االستثمارية للبلدان املستوردة واملصدرة على السواء بتقلب      )ب(  

  أسعار السلع وأمولتها؛
  سوق؛مثة حاجة إىل املزيد من الشفافية والتنظيم للتغلب على تشوهات ال  )ج(  
ال بد من إجراءات دولية لضمان كبح التدابري الـيت تـؤدي إىل أزمـات                 )د(  
  ؛املضاربة املفرطةك - غذائية

ميكن للتدابري السياساتية أن تساعد املنتجني الزراعيني من البلدان الناميـة             )ه(  
  قيمة منتجاهتم واالحتفاظ هبذه القيمة؛تعزيز املعتمدة على السلع األساسية يف 

إقامة صالت ملساعدة تلك البلدان يف حتقيق النمـو وكـذلك يف     املهم  من    )و(  
  احلد من الفقر؛

املعايري على الصعيدين الوطين والعاملي نفاذ املنتجني الـزراعيني         تطوير  يسَّر    )ز(  
من البلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية إىل السوق لضمان االسـتدامة يف األجـل               

  الطويل؛
  سي إدارة املخاطر واألدوات املالية أمهية حامسة؛تكت  )ح(  
ال بد من معاجلة اختالل توازن القوى بني املنـتجني يف البلـدان الناميـة                 )ط(  

بالشركات َعـرب   األمر  يتعلق  عندما   ،االقتصادات املضيفة بني  املعتمدة على السلع األساسية و    
  الوطنية؛

لنسبة القتصادات البلدان املعتمـدة     توليفة الطاقة با  املهم إدراك مستقبل     من  )ي(  
على السلع األساسية، مع مراعاة التداخالت بني أسواق الطاقة واألسواق الزراعيـة وتغيُّـر              

  املناخ؛
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من املستصوب اتباع هنج متعدد اجلهات املعنية يف معاجلة القضايا السياساتية   )ك(  
  يف جمال السلع األساسية؛

الـصندوق  وخلاصة املعنية بالسلع األساسية     دعا استعراض أجرته الوحدة ا      )ل(  
املشترك للسلع األساسية الدول األعضاء إىل زيادة املوارد الالزمة لتمويل املـساعدة التقنيـة              

  .املخصصة للدول املعتمدة على السلع األساسية يف اجملاالت اليت حتظى بتوافق عام
ددة السنوات بـشأن الـسلع      أحاطت اللجنة علماً بتقارير اجتماعات اخلرباء املتع      و  -١٦

  .األساسية والتنمية
 اإلقليمية إىل ضرورة إذكاء وعي البلدان املعتمدة على         اجملموعاتوأشار ممثل إحدى      -١٧

السلع األساسية بالتطورات يف أسواق السلع األساسية، وشجع األونكتاد على مواصلة مـا             
  .درج عليه من عقد اجتماعات متعددة اجلهات املعنية

ال ممثل إحدى الدول األعضاء إن السلع األساسية عنـصر حاسـم األمهيـة يف               وق  -١٨
السياسات املوجَّهة حنو التصدير يف العديد من البلدان النامية غري الساحلية، والحظ الضعف             

  .النسيب لدى البلدان املعتمدة على السلع األساسية يف مواجهة السياسات املُقيِّدة للتجارة
لى أمهية ضمان السلم يف البلدان الغنية بـاملوارد         لة عضو أخرى ع   شددت ممثلة دو  و  -١٩

وحثت األونكتاد  ". النموذج األنغويل "الطبيعية لتمكينها من السري يف طريق التنمية على غرار          
الشركات َعرب الوطنية املوارد الطبيعيـة      بعض البلدان و  على وضع تدابري لضمان أن تتقاسم       

  .لدان النامية املضيفةعلى حنو أكثر إنصافاً مع الب
وقال رئيس الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية إن األونكتاد دعا دوماً اجلهات              -٢٠

الفاِعلة يف قطاعات السلع األساسية، ال سيما املستثمرون واحلكومات، إىل االمتثال ملبادرات            
يف ، عات االسـتخراجية  مثل عملية كمربيل ومبادرة الشفافية يف جمال الصنا        ،الشفافية الدولية 

 ويف العالقـات الثنائيـة   ،املفاوضات اخلاصة بالعقود ويف تنفيذ املشاريع على الصعيد الوطين   
  .اخلاصة باملمرات التجارية

 ٢٠٠٩عـام  يف وقال إن الوحدة أطلقت نشاط شراكة بني جهات معنية متعـددة     -٢١
 إىل أن تكون حمركـاً للنمـو   وهتدف هذه الشراكة  .  املنتدى العاملي للسلع األساسية    ويسمى

بيد أن التمويل شـكَّل أحـد   . واحلد من الفقر بالنسبة للبلدان املعتمدة على السلع األساسية  
اعتمـد علـى    بل  من امليزانية العادية لألونكتاد     أت  اإلعاقات اليت واجهت املنتدى، ألنه مل ي      

إمكانية تقدمي مسامهات   وطلب إىل الدول األعضاء استكشاف      . التمويل اخلارجي من املاحنني   
 التمويـل   إن االفتقـار إىل   ؛ وقـال    ٢٠١٣مارس  /آذاراملنتدى املقبل الذي سُيعقد يف      لعقد  

ض اجلهود الرامية إىل تعزيز النقاش حول مشاكل تنمية السلع األساسية يف منرب اجلهات              ُيقّوس
  . املتعددةاملعنية
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الُبعد التنظيمي : مات والتنمية والتجارةتقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن اخلد  -٢  
  واملؤسسي

  )من جدول األعمال‘ ٢‘)أ(٣البند (
أحاطت اللجنة علماً بتقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن اخلدمات والتنمية             -٢٢

 الـذي   (TD/B/C.1/MEM.3/12)الُبعد التنظيمي واملؤسسي عن دورتـه الرابعـة         : والتجارة
  .األمانة قدمته
وقالت األمانة إن املنتدى العاملي للخدمات كان من بني إجنـازات األونكتـاد يف                -٢٣

وكان من بني النقاط الرئيـسية الـيت        . ٢٠١٢عام  يف  جماالت اخلدمات والتنمية والتجارة     
حمددة على قياس مسات قطاعية     البارامترات التنظيمية    ينبغي تفصيل  هرشحت عن االجتماع أن   

، وتعديلها مبا يتالءم مع هياكل الـسوق املتطـورة، والتطـورات            الظروف احمللية حسب  و
وينبغي التمييز بني   . التكنولوجية، ومناذج األعمال التجارية اجلديدة، واألولويات السياساتية      

 كتمويـل   اهلامش واملنخفضة املخاطر  الصغرية  النهج التنظيمي املتعلق بأنشطة اخلدمات املالية       
وتـشمل  . ة اخلدمات املالية الكبرية اهلامش والعالية املخـاطر       أنشطبني   و التجارة من جهة،  

االجتاهات اجلديدة يف جمال تنظيم اخلدمات ُسبالً مبتكرة لضمان اجلودة يف التنظـيم، مـن               
تقييمات مسبقة لألثر وتقييمـات  تتضمن مني إشرافية أو من خالل مبادرات خالل هيئة منظِّ  

تنبع  يما يتعلق باحلصول على التمويل     بعض الشواغل ف   نإوقالت األمانة   . الحقة لتنفيذ الُنظم  
 النظم املالية العاملية اجلديدة، ألن من شأن هذه الُنظم أن تؤدي إىل زيادة تكاليف االئتمان          من

  .وبالتايل إىل احلّد من توفّر االئتمانات
ى من حتقيق احلد األقصيف  دعم البلدان   يف    مفيد  عمل األونكتاد  أن عدة وفود    وبينت  -٢٤

 وتبادل املعلومات حول    ،حتليل اُألطر التنظيمية للخدمات   عرب  املكاسب اإلمنائية من اخلدمات     
عـن  وكان تبادل املعلومـات     .  ووضع السياسات اخلاصة هبا    ،خمتلف ُنهج تنظيم اخلدمات   

 مفيداً يف استخالص الدروس عن خمتلف هنُج        ،الذي شجع عليه األونكتاد   و ،التجارب الوطنية 
  .ير التجارة باإلصالحات التجاريةربط حتر

وقدم عدد من الوفود اقتراحات تتعلق بعمل األونكتاد مـستقبالً يف هـذا اجملـال،         -٢٥
كاقتراح تعزيز الصلة بني أنشطة األونكتاد يف جمال بناء القدرات، وأحباثه ومناقشاته احلكومية         

اث اجلارية وخدمات بنـاء     األحببالدولية؛ وربط مناقشات ونتائج املنتدى العاملي للخدمات        
القدرات؛ والتركيز على امليزة النسبية لألونكتاد يف حتليل السياسات التجاريـة واإلمنائيـة؛             
وجتنب التداخل مع واليات املنظمات األخرى وأنشطتها اجلارية؛ ومواصلة التحليل والدعم           

  .يف جمال تنظيم اخلدمات املالية
اركوا يف اجتماع اخلرباء بصفتهم الشخصية، وهـو         بعض الوفود بأن اخلرباء ش     وذكّر  -٢٦

وأعرب وفدان آخـران عـن    . أمر ينبغي أخذه يف االعتبار لدى النظر يف تقرير اجتماع اخلرباء          
قلقهما إزاء حمتوى تقرير اجتماع اخلرباء، الذي يشري إىل أن املفاوضات املتعلقة باخلدمات ميكن              
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 مسار العمل هذا إىل التـشكيك يف مبـدأ          ديسيؤ. أن تتقدم من خالل هنج حمدود األطراف      
التعهد الوحيد ويف اعتماد النهج املتعدد األطراف يف وضع القواعد؛ ولذلك، مل تبد هذه الوفود               

وقالت األمانة إن هذه النقطة أُدرجت يف التقرير لتعكس اآلراء اليت           . أي دعم هلذه االقتراحات   
  .للنهج احملدود األطراف يف أحد تقاريرهاعّبر عنها بعض اخلرباء، وإهنا أعطت تقييماً 

للقضايا الرئيسية اليت أُثريت يف الدورات األربع       وتقييماً  وقدمت األمانة أيضاً موجزاً       -٢٧
وأسهمت هذه االجتماعات يف توسيع نطـاق فهـم         . األخرية الجتماع اخلرباء وتقييماً هلا    

ياكـل األساسـية؛ وحـّسنت    الفرص والتحديات يف البعد التنظيمي واملؤسسي خلدمات اهل   
معارف املنظمني فيما يتعلق مبنظور التجارة ومعارف املفاوضني التجاريني فيما يتعلق بأهداف         
اجلهات التنظيمية؛ وأتاحت فرصاً لعقد شراكات بني األونكتاد واملنظمات الدولية األخـرى           

 لبناء قدراهتا التنظيميـة  يف جمال العمل هذا؛ وعززت فرص التعاون الثنائي أمام البلدان النامية         
واملؤسسية؛ ويّسرت إنشاء شبكة من اخلرباء تعمل على وضع القواعـد التنظيميـة، وبنـاء              

  . املؤسسات، وتيسري التجارة

التعاون بني بلدان اجلنوب : تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التعاون الدويل  -٣  
  والتكامل اإلقليمي

  )ل األعمال من جدو‘٣‘)أ(٣البند (
، رئيس الدورة الرابعة الجتماع اخلرباء املتعـدد   )زمبابوي(قدم السيد جيمس مانزو       -٢٨

صاً عـن   التعاون بني بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي، ملخَّ      : السنوات بشأن التعاون الدويل   
سيما املتحدث الرئيسي،  ضور مسؤولني كبار لالجتماع، الحل سروره  وأعرب عن االجتماع  

  .سيد خوسيه لويس سيلفا مارتينوت، وزير التجارة اخلارجية والسياحة يف بريوال
وأكد اخلرباء دور متويل التجارة يف التعاون بني بلدان اجلنوب سعياً إىل بناء القـدرات         -٢٩

اإلنتاجية يف البلدان النامية وتعزيز الروابط فيما بني البلدان اليت ختتلف يف الثروات والقـدرات               
ورغم أن متويل التجارة عامل رئيسي أسهم يف توسع التجارة، فإن االجتـاه   . خ املؤسسي والتاري

 من املتطلبات املتزايدة لتمويل التجارة يف        جزءاً احلايل ليس بالغ اإلجيابية، ومل يلب حىت اآلن إالّ        
وإىل وقد عزى اخلرباء هذا النقص يف متويل التجارة إىل ضعف االنتعاش العاملي             . بلدان اجلنوب 

وخلص التقييم العام الذي أجراه     . خفض حجم القروض اليت تقدمها املصارف يف منطقة اليورو        
اخلرباء إىل أن سعر متويل التجارة بالنسبة إىل العديد من البلدان النامية ال يعرب عـن املخـاطر                  

  .الفعلية اليت تواجهها اجلهات املقرضة، ال سيما يف ضوء اخنفاض خطر التخلف عن السداد
القتصاد الكلي العاملي بفعـل     غري املؤاتية ل  وضاع  األوفيما يتعلق بأفريقيا، تفاقمت       -٣٠

التخلف املزمن للقطاع املايل، والقدرة احملدودة للمصارف على تنظيم صفقات متويل التجارة            
واملشاريع، وضعف رمسلة املـصارف، وحمدوديـة الـدعم املؤسـسي الـوطين املقـدم               

  .التجارة لتمويل
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وركّز االجتماع على الترتيبات املالية اإلقليمية يف تشجيع التجارة والتنمية وعلـى              -٣١
وحبث اخلرباء يف التحديات والـصعوبات املتـصلة        . تأثري مصارف التنمية يف بلدان اجلنوب     

 ، ومـصارف التنميـة اإلقليميـة      ،بالترتيبات النقدية، ومزايا الصناديق االحتياطية املشتركة     
 يف متويل التجارة، مع التركيز بوجه خاص على جتربة املبادرة املعروفـة             ومؤسسات املقاصة 

فضالً عن مصرف التنمية ألمريكـا      ) التحالف البوليفاري لشعوب أمريكا الالتينية    (ألبا  باسم  
علياً مـن   ومن املزايا االستثنائية هلذا املصرف أن املشروطية وآثارها املدمِّرة أُسقطتا ف          . الالتينية

  .مال التمويليجدول األع
ومزايـا  . وهناك جمال آخر حيتاج إىل اهتمام عاجل، وهو سالسل القيمة العامليـة             -٣٢

 التفاوت يف بلدان اجلنوب، ألن النمط السائد يتمثل يف شديدةسالسل القيمة يف جمال اإلنتاج 
 مهام جتهيزية رخيصة تقـيم    من  شركات كبرية، تقع مقراهتا يف االقتصادات املتقدمة،        ختلص  

وميكن مالحظة العالقة بني مزايـا سالسـل القيمـة          . من خالهلا صالت يف بلدان اجلنوب     
.  لعمليات اإلنتاج الناجحةمن املتغريات التابعةواالستثمار األجنيب املباشر، ألن هذا االستثمار 

 أن  ، ال ينبغي   مع قْدرِه  ولكي تكون استفادة البلدان املضيفة لالستثمار األجنيب املباشر متناسبة        
وضع مزايا االستثمار األجنيب املباشر     وإمنا ينبغي   ينحصر اهلدف يف جذب هذه االستثمارات،       

  .يف اإلطار اإلمنائي األوسع
. وكان احلديث الذي جرى مؤّخراً عن الفصل بني النمو واآلثار البيئيـة مـضلالً               -٣٣

لكثري منها من البلدان فالبلدان النامية ال تزال ُعرضة للصدمات اخلارجية، وهي صدمات يأيت ا
 وحدة األونكتاد للتعاون والتكامل االقتصاديني      تعدهمقبل لألونكتاد   ويتناول تقرير   . املتقدِّمة

، املسائل األوسع نطاقاً واملتعلِّقة بصعود بلدان اجلنوب وتقييم بـروز           فيما بني البلدان النامية   
  .أقطاب منو جديدة

  لسنوات بشأن النقل وتيسري التجارةتقرير اجتماع اخلرباء املتعدِّد ا  -٤  
  ) من جدول األعمال‘٤‘)أ(٣البند (

أحاطت اللجنة علماً بتقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن النقـل وتيـسري               -٣٤
 املقرِّر السيدة   -الذي قّدمته نائبة الرئيس     ) TD/B/C.I/MEM.1/12(التجارة عن دورته الرابعة     

ن التقرير القضايا الرئيسية اليت نوقشت خالل االجتماع، مبـا يف        ويتضّم). باراغواي(مورينو  
ذلك التجارة والنقل املستدام؛ وفعالية النقل؛ وأمتتة اجلمارك وأمن التجارة؛ وتيسري التجارة؛            

  .وُسبل املضي قدماً
 املقرِّر على عمل خمتلف اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات         -وأثنت نائبة الرئيس      -٣٥

  .النقل وتيسري التجارة، ال سيما فيما يتعلق بالبلدان غري الساحليةبشأن 
وطلب املشاركون إىل األونكتاد مواصلة تعاونه مع اهليئـات اإلقليميـة واللجـان               -٣٦

اإلقليمية من أجل دعم االتفاقات واالتفاقيات التجارية اإلقليمية واملبادرات اإلقليمية املتعلّقة           
  .ابر وتيسري التجارةبالنقل وممرات النقل الع
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وشّدد ممثِّل منظمة غري حكومية على أمهية التشاور والتعاون مع مؤسسات األعمال              -٣٧
 إنه ينبغي لألمم املتحدة أن تـؤدي        ، عالوةً على ذلك   ،وقال. التجارية واملؤسسات الصناعية  

  . يف املفاوضات ويف وضع نظامٍ حلساب االنبعاثاتأنشطدوراً 
علماً بالعرض الذي قّدمته األمانة والذي يلّخص واليـة اجتمـاع    وأحاطت اللجنة     -٣٨

  .اخلرباء املتعدد السنوات بشأن النقل وتيسري التجارة عن دورات سنواته األربع
وعرضت األمانة النتائج الرئيسية ألنشطة البحث واألنشطة التقنية اليت اضطلع هبـا              -٣٩

قّدمت بعض اإلحـصاءات عـن عـدد        األونكتاد على ضوء نتائج االجتماعات األربعة و      
ن، واملؤسسات،   حبسب جمموعات البلدا    وأعضاء أفرقة النقاش   املشاركني يف حلقات النقاش   

  .واملناطق

  تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  -٥  
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

أحاطت اللجنة علماً بتقريري فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات             -٤٠
وعـن دورتـه الثانيـة عـشرة         )TD/B/C.I/CLP/12(املنافسة عن دورته احلادية عـشرة       

)TD/B/C.I/CLP/18 (اللذين قّدمتهما األمانة.  
 كـانون   ٥رخ   املـؤ  ٣٥/٦٣ إىل قـرار اجلمعيـة العامـة         العناية األمانة   وجهت  -٤١

 واملتعلِّق باملمارسات التجارية التقييدية، والذي أُنشئ مبوجبـه فريـق      ١٩٨٠ديسمرب  /األول
تنفيذ الوالية املّتفق عليها يف جمموعة املبادئ والقواعـد         اء احلكومي الدويل كهيئة دائمة ل     اخلرب

 ،تجارية التقييديـة  املنصفة املّتفق عليها اتفاقاً متعدد األطراف من أجل مكافحة املمارسات ال          
وبّينـت األمانـة القـضايا      .  ولتقدمي تقارير يف هذا الـشأن      واملعروفة باسم جمموعة املبادئ   

واالستنتاجات والتوصيات الرئيسية اليت رشحت عن الدورات األربـع الـسابقة للفريـق             
  :ليةالقضايا التاسياسات املنافسة على عمله فيما يتعلق ب األونكتاد وركّز. احلكومي الدويل

مداوالت حكومية دولية خالل اجتماعات الفريق احلكومي الدويل حـول            )أ(  
  العالقة بني سياسات املنافسة والتنمية؛ 

  فعالية وكاالت املنافسة؛   )ب(  
 راء استعراضات نظـراء طوعيـة لـسياسات       بناء القدرات مبا يف ذلك إج       )ج(  

  لدان أو جمموعات إقليمية خمتلفة؛املنافسة يف ب
  .لتعاون الدويلا  )د(  

وتعّززت البحوث السياساتية لألونكتاد من خالل إنـشاء جمموعـات للبحـوث              -٤٢
وتقوم . السياساتية ومن خالل التعاون مع املنظمات الدولية، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين          
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هذه اجملموعات حالياً بتنفيذ مشروع حول احلياد التنافسي، ومشروع آخر حول وضع دليل             
  . باإلطار املؤسسي لوكاالت املنافسة القائمةيتعلّق
وُتستَمدُّ الواليات اخلاصة بعمل األونكتاد على سياسات املنافسة ومحاية املـستهلك          -٤٣

من جمموعة املبادئ، اليت اسُتعرضت وجرى توسيعها خالل مؤمترات االستعراض املتتالية اليت            
مـؤمترات  أمـرت    وباإلضافة إىل ذلـك،      .عقدهتا األمم املتحدة خالل الثالثني سنة املاضية      

  .األونكتاد على سياسات املنافسةعمل األونكتاد الوزارية أيضاً بتقوية 
وقّدمت األمانة تقريراً عن عمل اجتماع اخلرباء املخصص املعين حبماية املـستهلك،              -٤٤

ويف هـذا  . كالذي ُيِعدُّ مقترح مشروع لتنقيح مبادئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهل 
السياق، أفادت األمانة عن وجود تعاوٍن مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي،              

  .والشبكة الدولية حلماية املستهلك وإنفاذ القانون، يف تنقيح هذه املبادئ التوجيهية
وأعرب بعض الوفود عن تقديره وارتياحه لعمل األونكتاد يف هذا اجملال، وهو عمل               -٤٥
ورّداً على طلب أحـد املنـدوبني       . اعد البلدان النامية يف وضع نظم سوقية منصفة وحّرة        يس

التوزيع املبكِّر لتقارير دورات فريق اخلرباء احلكومي الدويل، قالت األمانة إن هذه التقـارير              
ُتتاح بسرعة ولكن ال ميكن للجنة مناقشتها قبل دورهتا السنوية، اليت ُتعقد عادةً بعد اجتماع               

  . الفريق احلكومي الدويل
وأثار املشاركون أسئلة حول دور سياسة املنافسة يف األزمات االقتصادية، وحـول              -٤٦

مدى اهتمام مقرِّري السياسات هبذه السياسة، وما إذا كان هناك تناقٌض بني مفهوم الدولـة               
ة ومبادئ احليـاد    اإلمنائية النشطة الساعية إىل حتقيق احلوكمة االقتصادية والعدالة االجتماعي        

  . التنافسي وعدم التمييز، وحول تعاون األمانة مع املؤسسات اإلقليمية تعزيزاً للمواءمة
ومّيزت األمانة يف رّدها على هذه األسئلة بني دور الدولة يف ضـمان أن تراعـي                  -٤٧

أن وعالوة على ذلك، تستطيع الدولة . األسواق الفقراء وضمان تلبية االحتياجات االجتماعية
تؤدي دوراً إجيابياً يف تقدمي اخلدمات حيثما تفشل األسواق يف ذلك، وتستطيع تنظيم بعـض    

بيد أنه ينبغي أن ختضع مؤسسات الدولة       . األنشطة االقتصادية اليت تّتسم باحتكارات طبيعية     
اليت اخنرطت يف أنشطة جتارية لنفس القواعد اليت ختضع هلا املؤسسات اخلاصة وأن ُتحاسب              

ومن األمهية مبكان تطبيق القواعد     . عاليتها وعلى استخدامها للموارد اإلمنائية الشحيحة     على ف 
وقد قُدِّمت النصائح السياساتية إىل البلدان واملؤسسات املهتمـة يف        . التنظيمية على حنو سليم   

وألقى عمل األونكتاد على موضوع     . مجيع املناطق اإلقليمية، بوسائل منها استعراض النظراء      
نافسة الضوء على أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة فيمـا يتعلّـق مبناقـشة                امل

السياسات، ووضع املعايري، واعتماد التشريعات، واستعراضات النظراء، ومتابعـة املـساعدة     
اليت وضعتها منظمة التجارة    " القاسية"التقنية يف أحد اجملاالت اهلامة الذي مل ُتقَبل فيه القواعد           

  .لعامليةا
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   بني أركان عمل األونكتاد الثالثةتشجيع وتعزيز أوجه التآزر   -جيم  
  )  من جدول األعمال٤البند (

التقرير املرحلي املتعلِّق بتنفيذ أحكام اتفاق أكرا اخلاصة باملـسائل التجاريـة واإلمنائيـة             -١  
  الرئيسية

ـ           -٤٨ صلة باملـسائل التجاريـة     تناولت األمانة يف تقريرها تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املت
وقالت إن  . UNCTAD/DITC/2012/5 و TD/B/C.1/23واإلمنائية الرئيسية استناداً إىل الوثيقتني      

اهلدف الرئيسي لعمل األمانة يف إطار األركان الثالثة ويف سياق تعزيز أوجه التآزر فيما بينها، 
دام التجارة الدولية كـأداة     يتمثَّل، يف مساعدة البلدان النامية، على وجه اخلصوص، يف استخ         

لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة واالندماج املنصف يف االقتصاد العـاملي، وبالتـايل تعزيـز              
ويتمثَّل جوهر العمـل يف تعزيـز املعـارف املتعلِّقـة           . االزدهار للجميع من خالل التجارة    

دوات إعالميـة   باخليارات واالستراتيجيات السياساتية من خالل جتميع البيانات، وتأسيس أ        
الستخراج البيانات، وإجراء حتليالت تؤدي إىل تعزيز معارف وخربة صّناع السياسات ذوي            

وقد تأتت معظم النواتج اليت حققها األونكتاد من خالل التعاون مع منظمات أخرى             . النفوذ
  .هبدف حتقيق نتائج وفوائد قصوى للبلدان النامية

. وجه التآزر بني أركان عمل األونكتـاد الثالثـة        وقّدمت األمانة أربعة أمثلة عن أ       -٤٩
ويتعلّق املثل األول بالعمل على التدابري غري التعريفية، وهو يشمل اجتماعاً لفريـق اخلـرباء               
وفريق شخصيات بارزة ُيعنيان مبوضوع التدابري غري التعريفية وتصبُّ توصـياهتما يف عمـل              

ا جتميع البيانات وتقييم التدابري غري التعريفية،       األمانة على حتديد وتصنيف تلك التدابري، يليهم      
ويتركَّز هذا العمل حالياً على مبـادرة مـشتركة بـني          . ونشرها من خالل املساعدة التقنية    

  .الوكاالت بشأن الشفافية يف جمال التجارة
ويتعلّق املثل الثاين بوضع وتعزيز سياسة املنافسة من خالل آلية استعراض النظـراء               -٥٠

وبدأ هذا املسعى بدعم وكالة منافسة حديثة النشأة يف وضع قانون منافسة جديـد              . الطوعي
ومساعدهتا على أساس متواصل يف بناء القدرات املؤسسية والبشرية من أجل إنفاٍذ فّعالٍ يرمي 

وعندما تكتسب هذه الوكالة خربات يف جماهلا، سيقوم        . إىل كبح املمارسات املانعة للمنافسة    
ذا طُِلَب منه ذلك، بإجراء استعراض نظراء لسياسات املنافسة خـالل الـدورة             األونكتاد، إ 

السنوية لفريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة، بغية تقيـيم نقـاط              
وكما جرت العادة، تتبىن وكالة املنافسة واحلكومة املعنية التوصيات الصادرة          . قوهتا وضعفها 

نظراء وتقوم بتنفيذها، ويوفِّر األونكتاد الدعم يف جمال املتابعة من خـالل            عن استعراضات ال  
وجيري حالياً حتديد مواعيد استعراضات النظراء املتعلِّقة       . وضع وتنفيذ برامج للمساعدة التقنية    

  .بأوكرانيا وباكستان وسيشيل ونيكاراغوا
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نمية اللتني نوقشتا يف اجتماعات     ويتعلَّق املثل الثالث مبسأليت التجارة يف اخلدمات والت         -٥١
وقـد  . اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة فضالً عن دورات جلنة التجارة والتنميـة           

أُدرجت املقترحات السياساتية اليت قُدمت يف سياق ركن بناء التوافق يف الورقات التحليليـة              
 البلدان على وضع سياسات    والتقنية، مثل استعراضات سياسات اخلدمات الرامية إىل مساعدة       

وانعكست نتائج التحليالت واملناقشات السياساتية يف حلقات العمـل         . اخلدمات اخلاصة هبا  
التدريبية واحللقات الدراسية واملفاوضات املتعلِّقة باخلدمات، مبا يف ذلك مفاوضات االنضمام           

ر ركن املساعدة التقنية يف    ويستفَاد من الدروس املستخلصة يف إطا     . إىل منظمة التجارة العاملية   
  . عمل الركنني اآلخرين

ويتعلَّق املثل الرابع مببادرة التجارة البيولوجية الرامية إىل تعزيز قدرات البلدان علـى               -٥٢
إنتاج وبيع سلع وخدمات ذات قيمة مضافة مستمّدة من موارد التنوع البيولوجي على حنـو               

شترك بني األونكتاد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       ويتعلق األمر هنا مبشروعٍ رائٍد م     . مستدام
 من خالل اتباع املبادئ التوجيهيـة املنهجيـة الـيت           -يف أتشي سيالتان، إندونيسيا، للقيام      

  . بتقييم وتطوير سالسل قيمة تتركَّز على إنتاج وبيع جوزة الطيب-وضعها األونكتاد 
قّدمته األمانة وللعمـل املنجـز يف       وأعرب أحد املندوبني عن تقديره للعرض الذي          -٥٣

أتشي سيالتان، الذي رأى أنه حقق جناحاً يف دعم اجملتمعات احمللية وأنه ينبغي توسيع نطاقـه   
  .ليشمل أقاليم أخرى من إندونيسيا

  التقرير املرحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلِّقة بالسلع األساسية  -٢  
ة بالسلع األساسية، السيد غايي، مـوجزاً ألهـم         عرض رئيس الوحدة اخلاصة املعني      -٥٤
 ٢٠٠٨: ورد يف التقرير التوليفي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلِّقة بالسلع األساسـية             ما
  ).TD/B/C.I/24 (٢٠١٢ إىل
، متّ حتويل فـرع     )١٨٣اتفاق أكرا، الفقرة    (ومبوجب اإلصالح اإلداري لألونكتاد       -٥٥

اخلاصة املعنية بالسلع األساسية، اليت باتت ميزانيتها تؤخذ مـن          السلع األساسية إىل الوحدة     
  .امليزانية العادية وهي تتبع مباشرة لألمني العام لألونكتاد

وبّين السيد غايي عمل الوحدة مع اإلشارة إىل واليات األونكتاد املتعلِّقة بالـسلع               -٥٦
  : األساسية واليت تشمل ما يلي

ر برنامج العمل بشأن السلع األساسية الذي نّص عليه   الوالية الشاملة يف إطا     )أ(  
  ؛ ١٩٣ و٩٨، و٩٣-٩١ و٨٣، و٧٩-٧٧اتفاق أكرا ال سيما الفقرات 

 تتعلـق بالـسلع   ٦٦/١٩٠واليات أخرى واردة يف قرار اجلمعية العامـة      )ب(  
 ، وحتقيق األهداف  ٢٠٢٠-٢٠١١األساسية، وبرنامج العمل املتعلِّق بأقل البلدان منواً للعقد         

  .اإلمنائية لأللفية
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البحث والتحليل،  : واضطلعت الوحدة بعملها يف إطار أركان عمل األونكتاد الثالثة          -٥٧
  . وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقين

وميثِّل الركن األول، البحث والتحليل، صلب برنامج العمل املتعلِّق بالسلع األساسية؛         -٥٨
ية من املنتجات الغذائية الزراعية والنفط واملعـادن        وقد أُجريت حبوث وحتليالت لسلع أساس     

ركّزت هذه البحوث والتحليالت على اجتاهات األسعار وتطـورات الـسوق           و. والفلزات
) نظم إيصاالت اإليـداع   (حالياً، وُنظم املعلومات املتعلقة بالسوق، ومتويل السلع األساسية         

سات السلع األساسية، والتدابري    وبورصات السلع األساسية، وجماالت أخرى كاستعراض سيا      
  .غري التعريفية واإلدارة املستدامة للموارد

ومتثَّل الناتج الرئيسي للبحث والتحليل يف عقد أربعة اجتماعات خـرباء متعـددة               -٥٩
 بلـداً   ٦٠ مشاركاً من أكثر مـن       ٤٩٠السنوات تتعلق بالسلع األساسية والتنمية، ضّمت       

ن النامية املعتمدة على السلع األساسية وستة خرباء من أقل           خبرياً من البلدا   ١١وشارك فيها   
 وثيقة حبث   ١٧وأُِعدَّ خالل هذه االجتماعات حوايل      . البلدان منواً مّول األونكتاد مشاركتهم    

  .  ورقة حتليلية٥٨و
 الذي أعّده   تقرير تنمية السلع األساسية   كان  (كما صدرت ثالثة منشورات رئيسية        -٦٠

 دراسـة   ،منها، على سبيل املثال   (، وأربع دراسات خمصصة     )الرئيسية بينها األونكتاد النشرة   
، وورقتان للجمعية العامـة     )عن احتمال إنشاء صناديق احتياطيات غذائية حلاالت الطوارئ       

 ٢٠٣، و احلالة والتوقعـات االقتـصادية يف العـامل       لألمم املتحدة، وأربع مسامهات لتقرير      
رنامج السلع الزراعية جلميع بلـدان جمموعـة أفريقيـا          دراسات حتليلية وعروض يف إطار ب     

والكارييب واحمليط اهلادئ الذي ميّوله االحتاد األورويب، وأربعة منـشورات أخـرى تتعلـق              
  .بإشكالية السلع األساسية

 بنـاء توافـق اآلراء      -وميكن إجياد أمثلة عن األنشطة املتعلِّقة بركن العمل الثـاين             -٦١
 يف اجتماعات اخلرباء    -تسيان أمهية حامسة يف معاجلة إشكالية السلع        والشراكات، اللذان يك  

احلكومية الدولية املتعددة السنوات؛ ويف املنتدى العاملي للسلع األساسية؛ ويف املؤمتر األفريقي            
ومثة أمثلة أخرى تتعلق بالتعاون مع هيئات دوليـة معنيـة بالـسلع             . للنفط والغاز واملعادن  

 يف املبادرات   ٢٠    الدولية للكاكاو، وإسهامات جمموعة البلدان الصناعية ال      األساسية كاملنظمة   
اخلاصة بالسلع األساسية يف جمال نظم املعلومات عن األسواق وتطـوير الـشراكات مـع               

واللجـان  الصندوق املشترك للسلع األساسية، والبنك الدويل، ومنظمة التجـارة العامليـة،            
  .اإلقليمية لألمم املتحدة

ألنـشطة   مـن ا   ،٢٠١٠ الذي تأسس عام     ،ان املنتدى العاملي للسلع األساسية    وك  -٦٢
الرئيسية اليت ُنظمت للبحث عن حلول للمشاكل الدائمة املتعلقة بالسلع األساسية والتجـارة    

 وشـارك يف  ٢٠١٢ينـاير  /وُعِقَدت الدورة الثالثة من هذا املنتدى يف كانون الثاين . والتنمية
  .عرضاً وورقة موضوعية ١٨٢وقُدِّم خالهلا شخص،  ١ ٢٠٠مناقشاهتا 
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ويف إطار الركن الثالث، عّززت أنشطة التعاون التقين بناء القـدرات يف جمـاالت                -٦٣
رئيسية من جماالت السلع األساسية يف الكثري من البلدان املعتمدة علـى الـسلع األساسـية                

مثـل  (ات املتعلقة باألسواق    خدمات املعلوم : ومشلت هذه األنشطة اجملاالت الرئيسية التالية     
، ومتويل سالسل اإلمدادات، وبورصات الـسلع       )InfoShare وإنفوشري   InfoCommإنفوكوم  

، وبرنامج تبادل املعلومـات     )بوابة استحقاق االستدامة  (األساسية، ومعايري األغذية الزراعية     
  .الصندوق االستئماين لركاز احلديدو) يف أفريقيا(عن املوارد الطبيعية 

برنامج السلع الزراعية جلميع بلدان     )  مليون يورو  ٤٥مببلغ  (وموَّل االحتاد األورويب      -٦٤
جمموعة أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ، وهو برنامج التعاون التقين الذي تلقّى املساعدة من             

الصندوق املشترك للسلع األساسية، ومنظمة األمم املتحـدة لألغذيـة          (مخس هيئات دولية    
، وقد مشل ثـالث منـاطق       )اعة، ومركز التجارة الدولية، واألونكتاد، والبنك الدويل      والزر

ونفّذ األونكتـاد مبخصـصات مـن امليزانيـة         ). أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ   (إقليمية  
، أربعة مكونـات    )ية يف املائة من جمموع امليزانية الربناجم      ٧,٥أي  ( مليون يورو    ٣,٤ بلغت

  .فرعية تشغيلية
 حلقة عمل إقليميـة عـن بنـاء         ١٢ومتثَّلت اإلجنازات الرئيسية للربنامج يف تنظيم         -٦٥

 دراسات حتليلية   ٤القدرات، ومخس حلقات عمل وطنية عن بناء القدرات، ويف إجناز أربع            
وعالوةً على ذلك، جنح الربنـامج يف تنفيـذ بوابـة        .  عرضاً وورقة موضوعية   ١٩٩وتقدمي  

  ع مناطق إقليمية؛ استحقاق االستدامة يف أرب
 بلد من   ١٠٠وما زالت السلع األساسية واملنتجات الغذائية الزراعية هامة ألكثر من             -٦٦

وتشهد هذه األرقام علـى     . البلدان املعتمدة على السلع األساسية ومللياري فالح ريفي فقري        
وحـة يف   أمهية عمل األونكتاد يف جمال السلع األساسية، وهو عمل أكدته جمدداً واليـة الد             

ومن الضروري للبلدان األعضاء أن تواصل تقدمي       .  وما زال يستند إىل اتفاق أكرا      ١٧الفقرة  
الدعم واملساعدة لألونكتاد يف عمله املتعلِّق بالسلع األساسية كي يتمكن من تنفيذ األحكام              

  .اإلضافية يف والية الدوحة املتعلقة بالسلع األساسية
  .رير التوليفي وبالعرضوأحاطت اللجنة علماً بالتق  -٦٧
وأشاد الرئيس بالوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية على ما قامت به من عمـل                -٦٨

  .لتنفيذ والية األونكتاد اليت حددها اتفاق أكرا فيما يتعلق بالسلع األساسية
وشكر رئيس الوحدة ممثلي االحتاد األورويب وسويسرا وفرنـسا والـصني علـى               -٦٩
، مما أتاح عقد املنتـدى      ٢٠١٢ و ٢٠٠٨ موارد خارجة عن امليزانية بني عامي        قدَّموه من  ما

وأعرب رئيس الوحدة عن أمله يف أن تواصل البلدان األعضاء          . العاملي للسلع األساسية سنوياً   
يف األونكتاد تقدمي الدعم يف املستقبل، وشكر الدول األعضاء يف األونكتاد اليت وفّرت املرافق              
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من املساعدة إىل الوحدة، خصوصاً يف تنفيذ مشروع برنامج السلع الزراعية           وأشكاالً أخرى   
  .جلميع بلدان جمموعة أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ

  النقل وتيسري التجارة) أ(  بذ أحكام اتفاق أكرا املتعلِّقة التقرير املرحلي عن تنفي  -٣  
 اضطلعت به يف جمال النقل وتيسري التجارة        قدَّمت األمانة حملةً عامةً عن العمل الذي        -٧٠

وأكّدت أهنا بذلت إلجناز عملها جهـوداً كـبرية         ) TD/B/C.I/25(منذ الدورة الثالثة للجنة     
ويف هذا  . استندت فيها إىل الروابط القائمة وأوجه التكامل بني أركان عمل األونكتاد الثالثة           

عمل يف جماالت النقل وتيسري التجارة واألطر       الصدد، قدَّمت األمانة أمثلةً عن كيفية استناد ال       
  .القانونية والتنظيمية إىل أوجه التآزر القائمة وشّجعت على تالقح املعارف

، ) من اتفـاق أكـرا     ١٧٨ و ١٦٦-١٦٤،  ١٠٧الفقرات  (وباالستناد إىل واليتها      -٧١
  : متكنت من تغطية طائفة واسعة من القضايا متحورت حول ثالثة اعتبارات رئيسية هي

قدرة البلدان على توفري خدمات لوجيستية يف جمـايل النقـل والتجـارة               )أ(  
  للتجارة؛  دعماً

قدرهتا على الوصول الفعلي إىل هذه اخلدمات وعلـى تيـسري التجـارة               )ب(  
  لالندماج بشكل أفضل يف االقتصاد العاملي؛

ـ             )ج(   صلة، العوامل اخلارجية اليت يولِّدها نقل البـضائع والتحـّديات ذات ال
  .خصوصاً العوامل اخلارجية املتصلة بالبيئة وتغيُّر املناخ

وجرى نشر نتائج األعمال املضطلع هبا واألفكار املتبصِّرة املستقاة منها على نطـاق               -٧٢
  : واسع، من خالل الوسائل التالية على وجه اخلصوص

  ؛٢٠١٢استعراض النقل البحري   )أ(  
  قة بقضايا الساعة؛النشرات غري املتكرِّرة املتعل  )ب(  
  أربعة أعداد من نشرة النقل الفصلية؛  )ج(  
خدمات استشارية وتدريبات مصممة وفـق االحتياجـات ومقدَّمـة بنـاًء              )د(  

  الطلب؛ على
  برامج مساعدة تقنية ميّوهلا املاحنون؛  )ه(  
  ؛)أسيكودا(النظام اآليل للبيانات اجلمركية   )و(  
سنوات واجتماعات اخلرباء املخصصة ونشاط     اجتماعات اخلرباء املتعددة ال     )ز(  

  خاص عن نقل البضائع املستدام خالل األونكتاد الثالث عشر؛
  .التعاون مع شركاء آخرين يف األمم املتحدة  )ح(  



TD/B/C.I/27 

19 GE.12-52056 

وقالت األمانة، رّداً على أحد االستفسارات، إن عملها يف جمال تغيُّر املناخ والنقـل                -٧٣
 فإن قدراً أكرب من االهتمام ُيوىل ملسألة آثار تغيُّر املناخ           يتناول التخفيف والتكيُّف، ومع ذلك    

على اهلياكل األساسية للنقل البحري، ال سيما املوانئ واحتياجات التكيُّـف ذات الـصلة،              
أما عن كيفية ارتباط عمل األونكتاد يف جمـال         . خصوصاً يف الدول اجلزرية الصغرية النامية     

 العاملية يف نفس اجملال، فإن عمل األونكتـاد يرمـي إىل            تيسري التجارة بعمل منظمة التجارة    
تشجيع تيسري التجارة، مبا يف ذلك يف سياق منظمة التجارة العاملية، وفقاً للوالية الـواردة يف             

القرارات اليت اختذها اجمللس    : برنامج عمل الدوحة  " (٢٠٠٤يوليه  /حزمة متوز "املرفق دال من    
واملشاريع ذات الصلة اخلارجة عن امليزانية،      )) WT/L/579 (٢٠٠٤أغسطس  / آب ١العام يف   
 .يل للبيانات اجلمركية أسيكوداوالنظام اآل

وقال ممثل عن االحتاد الدويل لرابطات وكالء الشحن إن االحتاد مـستعد لزيـادة                -٧٤
  .التعاون مع األونكتاد بشأن املسائل ذات االهتمام املشترك

  بناء القدرات يف خمتلف الشعب) ب )  اتفاق أكرا املتعلقة بالتقرير املرحلي عن تنفيذ أحكام  -٤  
قدمت األمانة التقرير املرحلي عن تنفيذ أحكام اتفاق أكرا املتعلقة ببناء القدرات يف               -٧٥

وشكرت املاحنني والوكاالت الداعمة على ما قدموه من دعم         ) TD/B/C.I/26(خمتلف الشعب   
  .تقنيةألنشطة األونكتاد يف جمال املساعدة ال

برنامج التدريب من أجل التجارة التعـاون بـني         /وعزز قسم تنمية املوارد البشرية      -٧٦
خمتلف الشعب فيما يتعلق باملساعدة التقنية، وساهم يف حتسني قدرات ومهـارات األفـراد              
واملؤسسات فيما يتعلق بالتجارة الدولية، وشجع السياسات التجارية الشاملة املوجهة حنـو            

شَري إىل أمهية تدريب اخلرباء احملليني ليصبحوا مدرِّبني بدورهم من أجـل خلـق              وأ. التنمية
  .عمليات مستدامة لتبادل املعارف

وتبادل املشاركون عدة قصص تبني األثر الذي خلفته أنشطة التـدريب يف إطـار                -٧٧
سـبيل  فاحلكومة األنغولية، على    . برنامج التدريب من أجل التجارة إلظهار النتائج امللموسة       

املثال، تلقت املساعدة يف وضع إطار وطين للتدريب وتنمية القدرات يف إطار مشروع أنغوال              
ومر املشروع بثالثة تقييمات موسعة خرج يف كل منها بتقيـيم           . للتدريب من أجل التجارة   

إىل ويف مثال آخر، قدم األونكتاد الدعم للعاملني يف املوانئ يف البلدان النامية الساعية              . إجيايب
وقد تبادل مشغلو املوانئ املعارف واخلربات لتعزيز إدارة        . حتقيق إدارة كفوة وتنافسية ملوانئها    

وُنفذ برنامج التدريب يف جمال     . املواهب وتنمية املوارد البشرية يف أوساط العاملني يف املوانئ        
يف أفريقيا  ) رنسيةاإلسبانية واإلنكليزية والربتغالية والف   (املوانئ من خالل أربع شبكات لغوية       

وأقيمت شراكات مع املوانئ األوروبية الـيت تقامسـت معارفهـا           . وآسيا وأمريكا الالتينية  
  .وخرباهتا من خالل شبكات األونكتاد للتدريب يف جمال املوانئ
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 قسُم بنـاء    ٢٠١١وقدمت األمانة حملة عامة عن الدورات التدريبية اليت عقدها عام             -٧٨
سات العامة حول القضايا الرئيسية يف جدول األعمـال االقتـصادي       القدرات يف جمال السيا   

وقدمت الدورات التدريبيـة الـيت      ).  من خطة عمل بانكوك    ١٦٦الفقرة  مبوجب  (الدويل  
لصناع السياسات معارف عن الصالت بني التجارة واالستثمار         ١٦٦ُعقدت مبوجب الفقرة    

 تعزيز فهمهم للعالقة بني هذه اجملـاالت        والتمويل والتكنولوجيا والتنمية، وكان اهلدف منها     
واعتمدت األمانة هنجاً متعدد الشعب يف  . والعالقة بينها وبني استراتيجيات التنمية يف كل بلد       

وضع املناهج، واستندت إىل أحباث األونكتاد وحتليالته الـسياساتية يف جمـاالت التجـارة              
التعاون مع اخلرباء احمللـيني علـى       وعملت على تعزيز    . والتمويل واالستثمار والتكنولوجيا  

 مسؤوالً  ٥٥٠ تدريب أكثر من     ٢٠٠١ومت منذ عام    . الصعيد الوطين، ومع اللجان اإلقليمية    
. وأكادميياً معنياً بالسياسات التجارية، شكلوا شبكة يف املناطق اإلقليميـة الناميـة اخلمـس           

ت التدريبية اآلن وتوفر هلا     وأصبحت حكوماٌت من املناطق اإلقليمية النامية تدعم هذه الدورا        
وباتـت الـدورات املتعـددة      . اخلرباء الوطنيني واللوجستيات وغري ذلك من أشكال الدعم       

وُتبذل ). ألفريقيا(ويف موريشيوس ) لغرب آسيا (السنوات متاحة بشكل كامل اآلن يف ُعمان        
قة اإلقليميـة  جهود حالياً حبثاً عن أماكن أخرى لعقد دورات متعددة السنوات لكل من املنط   

آلسيا واحمليط اهلادئ وللمنطقة اإلقليمية ألمريكا الالتينية والكـارييب وللبلـدان الـيت متـر               
  .اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية

  مسائل أخرى  -دال  
  ) من جدول األعمال٥البند (

أبلغ الرئيس االجتماع بأن الدورة اخلامسة للجنة ستتناول البنود املوضوعية التاليـة              -٧٩
 النحو الذي قرره جملس التجارة والتنمية يف دورتـه التنفيذيـة اخلامـسة واخلمـسني                على

  :٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٥املعقودة يف ) املستأنفة(
  أثر التجارة على العمالة واحلد من الفقر؛  )أ(  
  .االجتاهات الرئيسية يف النقل الدويل وآثارها على التنمية  )ب(  

  اختتام االجتماع  -هاء  
قال ممثلو ثالث جمموعات إقليمية إهنم عملوا معاً بشكل بّناء ويف جو من التعـاون                 -٨٠

 وذلك للتوصل إىل    - وهو أحد األركان اهلامة لعمل األونكتاد        -والسعي لبناء توافق اآلراء     
وأعرب أحدهم عن األمـل  . حصيلة ناجحة لالجتماع والختتام االجتماع على النحو املقرر     

 االلتزام البنَّاء من أجل تعزيز اآللية احلكومية الدولية كي تراعي اللجانُ عملَ يف أن يستمر هذا
  .اجتماعات اخلرباء يف مناقشاهتا
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وحتدث مدير شعبة التجارة يف السلع واخلدمات والسلع األساسية، السيد غيريمـو              -٨١
ة، فأعربا أيضاً   فالليس، ومديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات السيدة آن مريو، باسم األمان         

وقالت الـسيدة مـريو إن      . عن ارتياحهما جلو بناء توافق اآلراء الذي ساد خالل االجتماع         
وعملـت الـشعبتان معـاً      . االجتماعات وفّرت تعليقات بّناءة ويسرت التخطيط املستقبلي      

يع وبشكل وثيق يف إعداد الدورات وسيتم تعزيز هذا التعاون يف املستقبل ألنه كان مفيداً جلم              
  .املشاركني والوفود وأعضاء األمانة على السواء

 إن التقارير والنقاشات اليت جرت خالل الـدورة         ،وقال الرئيس، خمتتماً االجتماع     -٨٢
أثبتت قيمة اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات بوصفها مصدراً للمدخالت فيما يتعلق بعمل            

 استخداماً جيداً واالسـتناد إليهـا يف        وعلى األعضاء اآلن استخدام تلك املدخالت     . اللجنة
ويف . حتديد اخليارات واالستراتيجيات جلين فوائد التجارة بوصفها أداة مـن أدوات التنميـة      

األجل القصري، جيب أن َتطَبع هذه املناقشات اليت تستمر أسبوعاً عملية اختاذ القرار فيما يتعلق   
ملتعددة السنوات بغية تعزيز اإلجـراءات      باختصاصات الدورة املقبلة من اجتماعات اخلرباء ا      

  .املطّردة والفعالة يف مجيع جماالت التجارة املتصلة بالتنمية

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
 تـشرين   ١٢افتتح الدورة الرابعة للجنة التجارة والتنمية يف قصر األمم جبنيف، يف              -٨٣
فيديل مارتني رودريغيس، نائب رئـيس اللجنـة يف         ، السيد كارلوس    ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين

  .دورهتا الثالثة

  انتخاب أعضاء املكتب  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

، ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢انتخبت اللجنة، يف جلستها االفتتاحية املعقودة يف          -٨٤
  :األشخاص التالية أمساؤهم لعضوية مكتبها

  )بنما(ويسكوم السيد ألفردو س      :الرئيس  
  )مجهورية أفريقيا الوسطى(السيد ليوبولد امساعيل سامبا     :نواب الرئيس  
  )تايلند(السيدة بالتيما آثاكور         
  )هنغاريا (غيالسيدة إيريكا كوسزي        
  )إكوادور(السيد خوان كارلوس سانشري         
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  )الواليات املتحدة األمريكية(السيدة كارين غلوسر         
  )بنغالديش(السيدة برييت رمحن         :املقرر  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -جيم  
  ) من جدول األعمال٢البند (

). TD/B/C.I/22(أقرت اللجنة يف جلستها العامة االفتتاحية جدول أعماهلا املؤقـت             -٨٥
  :وفيما يلي جدول األعمال

  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
  :تقارير اجتماعات اخلرباء  -٣  
  :تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )أ(    

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية '١'

اجتماع اخلرباء املتعدد الـسنوات بـشأن اخلـدمات والتنميـة            '٢'
 البعد التنظيمي واملؤسسي: والتجارة

التعاون بني : شأن التعاون الدويل  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات ب     '٣'
 بلدان اجلنوب والتكامل اإلقليمي

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن النقل وتيسري التجارة '٤'

تقارير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني وسياسـات            )ب(    
  املنافسة

  تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة  -٤  
  مسائل أخرى  -٥  
  اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية  -٦  

  اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية  -دال  
  ) من جدول األعمال٦البند (

أذنت اللجنة للمقرر، يف جلستها العامة اخلتامية، بأن يستكمل التقرير، حتت إشراف            -٨٦
  .الرئيس، بعد اختتام االجتماع
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  مرفق

  *احلضور    
  :حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد وأعضاء اللجنة  -١

__________ 

 .TD/B/C.I/INF.4لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة   *  

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا

  األرجنتني
  إسبانيا

  إكوادور
  اإلمارات العربية املتحدة

  إندونيسيا
  أنغوال
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  آيرلندا
  إيطاليا

  باراغواي
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
  كابلجي

  بلغاريا
  بنغالديش

  بنما
  بولندا

  بيالروس
  تايلند
  تركيا
  توغو
  اجلزائر

  مجهورية أفريقيا الوسطى
  اجلمهورية التشيكية

  اجلمهورية الدومينيكية
  مجهورية كوريا

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  جنوب السودان

  السنغال

  سيشيل
  صربيا
  الصني
  العراق
  فرنسا

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فنلندا

  فييت نام
  قربص
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان

  كرواتيا
  كوت ديفوار

  الكويت
  ليبيا

  ليتوانيا
  ليسوتو
  املغرب

  املكسيك
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
  موريشيوس
  موزامبيق
  ميامنار
  النمسا
  نيبال

  نيجرييا
  هندوراس
  هنغاريا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليونان
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  : صفة مراقبوحضر الدورة ب  -٢
  الكرسي الرسويل  

  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف اللجنة  -٣
  جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ

  االحتاد األفريقي
  االحتاد األورويب

  املنظمة الدولية للفرنكوفونية
  مركز اجلنوب

  : يف اللجنةوكانت وكاالت األمم املتحدة التالية ممثلة  -٤
  مركز التجارة الدولية

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  :وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف اللجنة  -٥

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
  منظمة التجارة العاملية

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف اللجنة  -٦
  الفئة العامة  
  ة القرية السويسرية غري احلكوميةمنظم  
  الفئة اخلاصة  
  االحتاد الدويل لرابطات وكالء الشحن  

        


