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  االستنتاجات املّتفق عليها  -والًأ  

    ٢٠١٥دور التجارة الدولية يف خطة التنمية ملا بعد عام   -١  
  ) من جدول األعمال٤لبند ا(

  ،إن جلنة التجارة والتنمية  
التجارة الدولية عامل متكني رئيسي يف تنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية            بأنإذ تسلّم     

، وأن ترشيد أثرها على التنمية يتوقف على حتقيق درجة أكرب من االتساق   ٢٠١٥ملا بعد عام    
  بني سياسة التجارة وغريها من السياسات؛

 بتحليل مسامهة التجارة الدولية يف التنمية الذي قدمتـه أمانـة            حتيط علماً   -١  
  ؛)TD/B/C.I/33(األونكتاد يف وثيقة املعلومات األساسية 

أن املشاركة يف التجارة الدولية على حنو منفتح وجاِمع ومنصف    علىتشدد    -٢  
فوائد كربى علـى درجـة      وقائم على القواعد وخالٍ من التمييز، من شأهنا أن حتقق للتنمية            

  ؛عالية من األمهية للبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان منواً
حتقيق الرابط بني التجارة والتغري اهليكلي والقـدرات اإلنتاجيـة            أن تعترب  -٣  

والنمو االقتصادي من جهة، وبني التنمية اجلامعة واملنصفة من جهة أخرى، يقتـضي تـبين               
  ؛اسات االقتصادية والبيئية واالجتماعية على مجيع املستوياتتوليفة متماسكة من السي

دور التجارة يف التنمية ينبغي أن ينعكس بشكل واٍف يف خطـة             بأنتسلّم    -٤  
 وأهداف التنمية املستدامة، باعتباره عامل متكني رئيسياً وسـبيالً          ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     

  دامة؛لبلوغ النمو االقتصادي اجلامع والتنمية املست
إىل أمانة األونكتاد أن تواصل على حنو استباقي مشاركتها يف خطة           تطلب    -٥  

 وأهداف التنمية املستدامة، وأن تعزز مسامهتها فيهما، مبا يـشمل           ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
األنشطة ذات الصلة املضطلع هبا على نطاق األمم املتحدة ككل، وأن تـشجع كـل مـن                 

  . ة على تقدمي الدعم املايل لتنفيذ عملها ومتابعتهيستطيع من أصحاب املصلح

    تطوير نظم نقل مستدامة وقادرة على التكّيف بالنظر إىل التحديات الناشئة  -٢  
  ) من جدول األعمال٥البند (

  ،إن جلنة التجارة والتنمية  
أن االستعراض العشري لربنامج عمل أملايت يتيح فرصة للتحضري خلطة          ترى    -١  

دان النامية غري الساحلية لالستفادة من مساعدات أوسع نطاقاً يف تصميم وتنفيـذ      جديدة للبل 
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، بغية التصدي للتحـديات اإلمنائيـة القائمـة         وقادرة على التكيف  ُنظم نقل عابر مستدامة     
والناشئة، فضالً عن إتاحة تبادل املعارف والتجارب وتقييمها وتبادهلـا هبـدف التـصدي              

وينبغي أن تتضمن خطـة التنميـة ملـا بعـد       . جهها هذه البلدان  للتحديات اخلاصة اليت توا   
 مناقشة بشأن استدامة ُنظم النقل على سبيل األولوية للبلدان النامية غري الساحلية             ٢٠١٥ عام

  وبلدان املرور العابر النامية؛
االستدامة والقدرة على التكيف خاصيتان مهمتان جلميع البلـدان،    بأنتقّر    -٢  

ان النامية، مع إيالء اهتمام خاص للدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف ظـل              وخصوصاً البلد 
وتظل هذه الدول تشكل حالـة خاصـة        . تفردها بأوضاع هشة اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً     

فاملخاطر الـيت   . ٢٠+بالنسبة للتنمية املستدامة، مثلما أكد اجملتمع الدويل جمدداً يف مؤمتر ريو          
 يف هذه الدول كـبرية بـالنظر إىل         وقادرة على التكيف   مستدامة   تكتنف تصميم ُنظم نقل   

التحديات الفريدة اليت تواجهها على صعيد النقل جراء حجمهـا وخصائـصها اجلغرافيـة              
  والطوبوغرافية واملناخية؛

بضرورة إيالء املزيد من العناية لتناول األبعاد االجتماعية واالقتصادية         تسلّم    -٣  
  ؛وقادرة على التكيفإذا ما أريد هلا أن تكون مستدامة والبيئية لنظم النقل 

إىل تعبئة املوارد املالية على مجيع املستويات لدعم تنفيذ         تشدد على احلاجة      -٤  
  ؛وقادرة على التكيفُنظم شحن مستدامة 

األونكتاد أن يواصل، يف إطار واليته احلالية، رصد وحتليل وتقييم  إىلتطلب   -٥  
ية للتجارة يف البلدان النامية، وخصوصاً أقل البلدان منواً والبلدان النامية           االحتياجات اللوجست 

غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، ومساعدهتا على تصميم وتنفيذ ُنظـم نقـل              
، مع التركيز بشكل خاص على بناء القدرات الوطنية واإلقليمية  وقادرة على التكيف  مستدامة  

ستدامة والقـدرة علـى التكيـف بـصورة فعالـة يف الـسياسات              إلدماج اعتبارات اال  
  واالستراتيجيات املتعلقة بالنقل، مبا يف ذلك االستثمارات والتخطيط املايل؛

األونكتاد أن يواصل، وفقاً لوالية الدوحة، تقدمي الدعم يف جمال           إىلتطلب    -٦  
ساعدة الفنية وبناء القـدرات     تيسري التجارة والنقل، مبا يشمل أمتتة املعامالت اجلمركية وامل        

هبدف تنفيذ اتفاقات إقليمية ومتعددة األطراف لتيسري التجارة، وأن يشجع كل من يستطيع             
من أصحاب املصلحة على تقدمي املزيد من املساعدة الفنية لتنفيذ ومتابعـة عملـه يف هـذا                 

  .الصدد
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  موجز الرئيس  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
 العام لألونكتاد ببيان، كما أدىل ببيانات كلٌّ من ممثِّل مصر باسم            أدىل نائب األمني    -١

 والصني؛ وممثِّل ترينيداد وتوباغو باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب؛ ٧٧   ال جمموعة
وممثل مدغشقر باسم اجملموعة األفريقية؛ وممثِّل بنن باسم أقل البلدان منواً؛ وممثل األردن باسم              

ة اآلسيوية؛ وممثل بيالروس باسم اجملموعة دال؛ وممثل باراغواي باسم البلدان الناميـة             اجملموع
وأدىل ببيانات كـذلك ممثلـو الواليـات املتحـدة          . غري الساحلية؛ وممثل االحتاد األورويب    

األمريكية، والصني، والفلبني، وإكوادور، واملغرب، ومدير شعبة التكنولوجيا واللوجستيات         
  . ة التجارة الدولية بالبضائع واخلدمات والسلع األساسيةواملكلف بشعب

وأوضح نائب األمني العام لألونكتاد اجلهود اليت يبذهلا اجملتمع الدويل لصياغة خطة              -٢
 اليت ستتخذ طابعاً عاملياً ومشولياً وحتولياً، وستضطلع بدور مركزي          ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     

وقال إن مناقشة خطـة التنميـة ملـا بعـد           .  املستقبل يف تشكيل فكر وعمليات التنمية يف     
 ينبغي أن ال تقتصر على املقاصد واألهداف واملؤشرات بل تتعداها للتركيز على             ٢٠١٥ عام

أنواع السياسات الوطنية والسياقات الدولية اليت من شأهنا أن تسّخر القوة التمكينية للتجارة             
. وحدها ال تكفي لتعزيز التنمية اجلامعة وإدامتها       التجارة   أنوأشار كذلك إىل    . لصاحل التنمية 

وإن مدى االستفادة من التجارة لتحسني سبل العيش واحلد من الفقر وحتقيق االستدامة البيئية       
يتوقف كذلك على تبين سياسات متسقة وأطر دعم مالئمة ووسائل حوكمة رشيدة علـى              

  .مجيع املستويات، الوطين واإلقليمي والدويل
بعض اجملموعات اإلقليمية والعديد من الوفود الضوء علـى أن الزراعـة            وسلطت    -٣

والغذاء قطاعان اقتصاديان أساسيان يف البلدان النامية لتحقيق عوائد بالعمالت األجنبية وخلق       
ويعتمد ثلث سكان العامل على الزراعة، ويعيش مثانية من         . فرص عمل ودخل واحلد من الفقر     

 مليون شـخص يعـانون      ٨٧٠ناطق الريفية، وال يزال أكثر من       أصل كل عشرة فقراء يف امل     
وأشارت الوفود كذلك إىل ضرورة احلد من اإلعانات الضارة املشوهة للتجارة    . نقص التغذية 

وحتسني القدرات اإلنتاجية يف البلدان النامية من أجل االستفادة فعلياً من التجـارة كعامـل               
  . لواسعة النطاقمتكيين حيفز النمو املستدام والتنمية ا

 انتشار التدابري غري التعريفية، على شكل قواعـد         أنوأشارت العديد من الوفود إىل        -٤
معيارية عامة وخاصة، ال يزال يشكل قيداً على التجارة ويرفع تكلفة اإلنتاج ويقصي صغار              

ا يشمل  وأكدت أن االسترشاد بعمل األونكتاد يف هذا اجملال، مب        . املنتجني فعلياً عن األسواق   
أحدث اإلحصاءات واملعلومات وحتليل اآلثار، من شأنه أن يساعد يف حتسني فرص البلـدان              

  .النامية يف الوصول إىل األسواق
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وأعربت أربع جمموعات إقليمية والعديد من الوفود عن تقديرها للجهود اليت بـذهلا               -٥
، للتفكري )TD/B/C.I/33(ها األونكتاد يف الوقت املناسب، وورقة املعلومات األساسية اليت أعدّ   

وشـددت إحـدى    . ٢٠١٥يف املواضيع اهلامة احمليطة خبطة التنمية املستدامة ملا بعد عـام            
اجملموعات اإلقليمية وبعض الوفود على ضرورة أن تقتـرن اسـتراتيجيات وأدوات تعزيـز              

 إحـدى   وطالبـت . التجارة بتدابري اجتماعية ترمي إىل تعزيز التنمية املـستدامة واملنـصفة          
  . على أكمل وجهاسطنبولاجملموعات اإلقليمية بتنفيذ برنامج عمل 

حوار "كما أعربت ثالث جمموعات إقليمية والعديد من الوفود عن تقديرها ملبادرة              -٦
، اليت طرحها األونكتاد، وأعربـت      ٢٠١٥بشأن خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام        " جنيف

  .سامهة إجيابية يف العملية اجلارية يف نيويوركعن أملها بأن تكون هلذه املبادرة م
وشجع نائب األمني العام لألونكتاد اللجنة على تناول احلاجة إىل تطوير ُنظم نقـل                -٧

 إزاء التحديات الناشئة، وأمهها تغري املناخ، وتغري أمناط التجارة، وقادرة على التكيفمستدامة 
تغري املناخ على لوجستيات التجارة وقدراهتا يف       وقال إن األثر احملتمل ل    . وتقلب أسعار النفط  

الدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان النامية غري الساحلية على وجه اخلصوص أثٌر ال ميكن              
وأبلغ اللجنة بأن األونكتاد يعمل حالياً على التحديات اليت تواجهها الدول اجلزريـة             . جتاهله

 الساحلية، مبا يف ذلك احلاجة إىل متويل تطـوير وسـائل            الصغرية النامية والبلدان النامية غري    
  .النقل املستدام

ورحب معظم املنـدوبني بورقـة املعلومـات األساسـية الـيت أعـدهتا أمانـة                  -٨
 للنقـل   األساسـية ، وشجعوا اللجنة على النظر يف تطوير اهلياكل         TD/B/C.I/34 األونكتاد،

ألراضي والتخطيط اللوجسيت، والتحول إىل   وخدماته يف املستقبل من خالل حتسني استخدام ا       
وسائل نقل أكثر كفاءة، وحتسني تكنولوجيات الوقود والسيارات، مـع مراعـاة األبعـاد              

  .وقادرة على التكيفاالجتماعية واالقتصادية والبيئية لتحقيق نظم نقل مستدامة 
اد للبلـدان   وشدد عدد من املندوبني على أمهية الدعم املتواصل الذي يقدمه األونكت            -٩

النامية يف تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقات املربمة يف إطار منظمة التجارة العاملية بشأن تيسري              
وقالوا إن اتفاقات تيسري التجارة مهمة للبلدان النامية غري الساحلية اليت ستـستفيد             . التجارة

واإلنفاذ الفعـالني   بشكل خاص من إجراءات االسترياد والتصدير والعبور من خالل التنفيذ           
وحث املندوبون األونكتاد، يف سياق تنفيذ هذه االتفاقات يف املستقبل، على           . هلذه االتفاقات 

ويف ضوء األمهية   . مواصلة التركيز على دعم إنشاء جلان وطنية لتيسري التجارة وإدامة عملها          
ب، وإمنـا كعنـصر     املتزايدة هلذه اللجان، ليس كالتزام تفرضه منظمة التجارة العاملية فحس         

يف أي برنامج إصالحي شامل لتيسري التجارة، يعّول املندوبون علـى خـربة             اً  أساسي أيض 
  .األونكتاد ودعمه املستمر يف هذا اجملال

وشددت إحدى اجملموعات اإلقليمية وبعض الوفود على احلاجة إىل إهناء املفاوضات             -١٠
وأشـارت إحـدى    . ة الدوحـة للتنميـة    اجلارية يف إطار منظمة التجارة العاملية بشأن خط       
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اجملموعات اإلقليمية إىل أن غلبة عدم اليقني املايل على الصعيد العاملي ال تزال هتـدد النمـو                 
االقتصادي للعديد من البلدان، وحتقيق النمو االقتصادي املستدام يتطلب بالضرورة إدمـاج            

  .البلدان األضعف يف النظام االقتصادي العاملي
، أشار بعـض    ) من اتفاق أكرا   ١٦٦الفقرة  (ق بناء قدرات البلدان النامية       ويف سيا   -١١

املندوبني كذلك إىل أمهية التدريب اإلقليمي لألجهزة العامة الوطنية من أجل تطوير القدرات             
لطلـب،  اوناشدوا األونكتاد تعزيز جهوده بتقدمي املزيد من احللول القائمة علـى            . التجارية

وهو نداء موجـه    . رات الرامية إىل تعزيز املشاركة يف التدريب اإلقليمي       يشمل زيادة املباد   مبا
  .إىل اجلهات الشريكة واملاحنة اليت يتيح دعمها لألونكتاد االضطالع بواليتهاً أيض
وأكّدت جمموعة إقليمية أمهية أن يواصل األونكتاد تعزيز أحباثه وحتليالته يف القضايا              -١٢

وأشري كذلك إىل ضرورة إدماج مبدأ املعونة لصاحل التجـارة يف           . املتصلة بالتنمية يف أفريقيا   
اخلطط واالستراتيجيات الوطنية للبلدان النامية، وأمهية تقدمي املساعدة الفنية على املـستوى            

  .اإلقليمي للنهوض بالقدرات التجارية

  تقارير اجتماعات اخلرباء  -باء  

  ات السنوة اخلرباء املتعدداتير اجتماعتقار  -١  

  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن النقل واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة  )أ(  
  )من جدول األعمال‘ ١‘)أ(٣البند (

اجتماع اخلـرباء املتعـدد الـسنوات بـشأن النقـل           أحاطت اللجنة علماً بتقرير       -١٣
  ).TD/B/C.I/MEM.7/3( عن دورته األوىل واللوجستيات التجارية وتيسري التجارة

 املقرر الجتماع اخلرباء التقرير، مشرياً إىل أن املناقشات اليت          -وعرض نائب الرئيس      -١٤
عقدها املشاركون يف االجتماع كانت ترمي إىل حتديد الفرص اليت تتيح للبلدان النامية غـري               
 الساحلية تصميم وتنفيذ حلول حتقق منافع متبادلة يف جمايل النقل واللوجستيات، بالتعاون مع            

ويف سياق النظر يف التقدم احملرز يف تنفيذ برنامج عمل أملـايت،            . بلدان العبور النامية اجملاورة   
استكشف اخلرباء بتمعن أكرب االبتكارات يف جمايل النقل واللوجستيات، واستعرضوا ما أحرز            

ة اخلارجية  من تقدم يف اآلونة األخرية يف املسائل املتعلقة بتحسني سري ُنظم النقل العابر للتجار             
من البلدان غري الساحلية وإليها، مبا يشمل السبل اجلديدة الـيت طـّورت لقيـاس كفـاءة                 

ومت التشديد على اإلطار القانوين واملؤسسي الذي يستند        . لوجستيات العبور يف ممرات النقل    
قدرة إليه إنشاء هذه املمرات، واهلدف األمسى املتمثل يف إقامة ُنظم نقل عابر كفؤة وتعزيز ال              

وتناول اخلرباء بشيء من التفصيل أفضل املمارسات املتعلقـة         . التنافسية على الصعيد العاملي   
مبمرات النقل يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، حيث بينوا كيف أن هنجاً خمتلفة ميكـن أن                

 ميكن أن    النقل العابر  أنكما أشري إىل    . حتقق النتيجة املنشودة ذاهتا، أي زيادة حجم التجارة       
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يفيد بلد العبور من خالل زيادة حجم التجارة على األرض ويف املوانئ، فيحقـق وفـورات    
 ومت التطرق كذلك إىل إنـشاء مراصـد         .اًحجم ميكن أن ينتفع هبا املستهلكون احملليون أيض       

  .للنقل إلعداد مؤشرات األداء ذات الصلة ورصد أداء ممرات النقل إلكترونياً
 أن معظم البلدان غري الساحلية أبرمت اتفاقات نقل عابر أو جتارة عابرة           والحظ اخلرباء   -١٥

ومع أن معظم هذه الصكوك ال تليب احتياجـات حمـددة وقـد            . مع البلدان الساحلية اجملاورة   
صيغت ومت التفاوض بشأهنا هبدف منح ممر عبور مفتوح لتجارة البلدان اجملاورة غري الساحلية،              

ويغطـي  . أن ال تشكل اهلدف الوحيد أو الرئيسي ألي اتفاق عبـور          فإن حرية العبور ينبغي     
العديد من هذه االتفاقات فعالً الوصول إىل وثائق العبور وخمططات الضمان املتعلقة باجلمارك،             
كما تغطي إنشاء مرافق وإتاحة مناطق حمددة يف موانئ النقل العابر للبلدان غري الساحلية مـن                

  .ارة العابرة إىل الداخل واخلارجها وشحنها يف سياق التجأجل استالم بضائعها وختزين
وتطرق اخلرباء كذلك إىل التطورات اليت حدثت يف اآلونة األخرية ومنـها أوجـه                -١٦

التقدم اإلداري والتكنولوجي يف لوجستيات املوانئ، وأوجه التحـسن يف النقـل املتعـدد              
ت واالتصاالت يف قطاعات األعمـال      الوسائط، واالستخدام املتزايد لتكنولوجيات املعلوما    

اً وتناولوا أيض. التجارية إلدارة العمليات ويف اإلدارات العامة ملراقبة املرور يف النقاط احلدودية        
الُنظم اجلمركية الوطنية لرصد النقل العابر يف مناطق خمتلفة ونظام األونكتاد اآليل للبيانـات              

  ).أسيكودا(اجلمركية 
تماع اخلرباء شهد مناقشات ثرية وبناءة ومفيـدة، وإن اخلـرباء     وقال الرئيس إن اج     -١٧

قدموا العديد من املقترحات اليت تربز أمهية مواصلة الدور الذي يضطلع به األونكتاد يف تقدمي               
ولكي . املساعدة الفنية، وإجراء البحوث والتحليالت، ونشر املعلومات عن أفضل املمارسات         

اخلرباء باحلاجة إىل اختاذ اإلجراءات الالزمة كافـة لتعبئـة          يتسىن مواصلة هذا الدور، سلّم      
املفاوضني الوطنيني وضمان النظر إىل النقل ليس كأداة لتمكني القطاعات األخرى فحسب،            

  .وإمنا كقطاع جدير باالهتمام والتمويل حبد ذاته

   والتنمية السلع األساسيةاجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن   )ب(  
  )من جدول األعمال‘ ٢‘)أ(٣البند (

 السلع األساسـية أحاطت اللجنة علماً بتقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن        -١٨
والحظ اخلـرباء، يف    . ، الذي عرضه رئيس اجتماع اخلرباء     )TD/B/C.I/MEM.2/27 (والتنمية

ذية يـؤدي   سياق استعراض التطورات املستجدة يف األسواق الزراعية، أن ارتفاع أسعار األغ          
وشجع اخلرباء هـذه   . لألغذية الصافية   املستوردةإىل استمرار انعدام األمن الغذائي يف البلدان        

البلدان على تبين السياسات التجارية املالئمة والسعي إىل التكامل االقتصادي اإلقليمي وزيادة         
  .دعم صغار املزارعني
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اء استمرار ارتفاع أسعار النحاس     ويف قطاع املعادن واخلامات والفلزات، توقع اخلرب        -١٩
والفلزات األساسية األخرى، نظراً لالجتاه الداعم املتمثل يف الطلب الصناعي املطرد من الصني            

  .٢٠١٧ و٢٠١٥واالخنفاض املتوقع إلنتاج النحاس العاملي يف الفترة بني عامي 
فهو . د على الفحم  أما يف أسواق الطاقة، فقد أشار اخلرباء إىل الطلب العاملي املتجد            -٢٠

ال يزال الوقود األحفوري األقل تكلفة، وقد أسهمت التكنولوجيات اجلديدة يف احلد مـن               
ويشهد قطاع الغاز الطبيعي طفرة مماثلـة جـراء         . انبعاثات الكربون الناشئة عن استخدامه    

ز الطفلي  الطلب القوي املستمر من االقتصادات اآلسيوية واالحتياطات املثبتة املتزايدة من الغا          
  .يف الواليات املتحدة

وكثرياً ما يؤدي ارتفاع أسعار املعادن أثناء الدورة الكربى للـسلع األساسـية إىل                -٢١
. تسليط الضوء على األحكام غري املنصفة لتقاسم اإليرادات يف اتفاقات التعدين االسـتثمارية   

بدال بند التثبيت التقليدي    ولتفادي هذه املشكلة يف االتفاقات اجلديدة، شجع اخلرباء على است         
أما بالنسبة للمشاريع القائمة، فينبغي الـسعي       . ببند تفاوضي خاضع لتغريات ظروف السوق     
  .إىل إعادة تفاوض ودي بشأن هذه األحكام

املبادرة اخلاصة بشفافية   وفيما يتعلق بإدارة املوارد الطبيعية، ناقش املشاركون منافع           -٢٢
يت يقتضي تنفيذها على الصعيد الوطين التوصل إىل توافـق يف           ، ال صناعات استخالص املعادن  

اآلراء وحتديد الثغرات يف إطار احلوكمة وإعداد معلومات عن التدفقات الفعلية واملالية املتعلقة 
  .باألنشطة االستخراجية

وعلى صعيد إنفاق اإليرادات غري املتوقعة املتأتية من قطاع التعدين، شدد املشاركون              -٢٣
وقالوا إن األفق الطويل األمد ملشاريع التعدين       . رورة االستثمار يف رأس املال البشري     على ض 

كما أشري إىل صناديق الثروة الـسيادية باعتبارهـا أداة          . يتوافق مع أفق االستثمار يف التعليم     
سياساتية أخرى طويلة األمد وميكن أن تشكل وسيلة تـوفري فعالـة إذا اتـسمت إدارهتـا             

غري أن صناديق الثروة السيادية ال ميكن أن حتل حمل سياسـة منـصفة    . حلصافةباالنضباط وا 
  .لتوزيع اإليرادات الناشئة عن املوارد الطبيعية بني أصحاب املصلحة

    تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية  )ج(  
  ) من جدول األعمال‘٣‘)أ(٣البند (

اع اخلرباء املتعدد السنوات تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد الـسنوات          قدم رئيس اجتم    -٢٤
 ١٧ إىل ١٥بشأن التجارة واخلدمات والتنمية عن دورته الثانية اليت ُعقدت يف الفتـرة مـن          

وقال الرئيس إن حمور اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات دار حول التجارة . ٢٠١٤أبريل /نيسان
خدمات اهلياكل األساسية على الصعيد اإلقليمي، وسبل ووسائل        يف اخلدمات، وخباصة حترير     

وكانت الرسـالة   . تسخري املنافع املتأتية من حترير اخلدمات والتعاون يف جماهلا لصاحل التنمية          
الرئيسية املنبثقة من االجتماع هي أن تطوير قطاعات اخلدمات، وخباصة خدمات اهلياكـل             
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دعوماً بالسياسات واألطر التنظيمية واملؤسسية املناسبة، هو األساسية والوصول إليها، تطويراً م
وينطبق ذلك بشكل خاص اليوم حيث أصبحت       . عامل متكني هام للتنمية الشاملة واملستدامة     

  .اخلدمات عنصراً أساسياً من القدرات اإلنتاجية والتنافسية والنمو الشامل للجميع
ة إذ تشكل عصب االقتصاد املعاصر،     وتكتسي خدمات اهلياكل األساسية أمهية خاص       -٢٥

كما أن هلا دوراً حافزاً هاماً      . وتسهم من مث بشكل كبري يف سالسل القيمة العاملية واإلقليمية         
يف اقتصادات البلدان وأهدافها االجتماعية، وهي أداة لبلوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              

ألة أمهية خاصة يف البلدان الناميـة،       وهلذه املس . ٢٠١٥وأهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام       
  .حسبما يظهر يف ترتيبها املتدين يف املؤشرات الرئيسية للهياكل األساسية

وخبصوص مفاوضات جولة الدوحة، أشار العديد من املتحدثني إىل أمهيـة حتقيـق               -٢٦
الزراعة، والوصـول إىل األسـواق غـري الزراعيـة،          (التوازن بني جماالت التفاوض الثالثة      

، فيما رأى آخرون أن التقدم يف املفاوضات بشأن اخلدمات ينبغي أن ال يكـون               )واخلدمات
وأعرب البعض كذلك عن شواغل إزاء األثـر املمكـن          . رهيناً بالتقدم يف اجملالني اآلخرين    

للمفاوضات احملدودة األطراف على املفاوضات املتعددة األطراف يف إطار االتفـاق العـام             
، فيما أعرب آخرون عن أملهم بأن تنعكس أهـداف          )GATS(يف اخلدمات   املتعلق بالتجارة   

 على املفاوضات بشأن االتفاق العام املتعلق بالتجـارة يف   )TISA(اتفاق التجارة يف اخلدمات     
وكان الرأي السائد هو أن اتفاقات التجارة يف اخلدمات ال ميكن أن حتـل حمـل                . اخلدمات

  .ظراً للعدد احملدود من األعضاء املشاركني فيهامفاوضات منظمة التجارة العاملية ن
وقال املتحدثون، بشأن اتفاقات التجارة اإلقليمية، إن هذه االتفاقات تؤدي عادةً إىل              -٢٧

حترير جتاري عميق وشامل يثري حتديات هامة أمام احلكومات على صعيد التوفيق بفعالية بني              
  .ةمساعي حترير التجارة واألطر التنظيمية الوطني

ورداً على عرض الرئيس للتقرير، أعربت بعض الوفود عن تقديرها للنتائج العاليـة               -٢٨
النوعية الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، وشكرت األمانة على إعداد ورقة املعلومات املفيدة            
والزاخرة باملعلومات وعلى عقدها االجتماع، كما أعربت عن أملها بأن يسهم هذا العمل يف         

  . املفاوضات اجلارية يف إطار منظمة التجارة العامليةإثراء

  تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  -٢  
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

شعبة التجارة الدولية بالبضائع واخلدمات والسلع األساسية عمل فريق اخلرباء          قدمت    -٢٩
وذكرت أن جماالت . انني وسياسات املنافسة يف دورته الثالثة عشرةاحلكومي الدويل املعين بقو

التركيز األساسية لفريق اخلرباء خالل هذه الدورة متثلت يف العالقة بني سياسـات املنافـسة               
والتنمية، وفعالية هيئات املنافسة، والتعاون الداخلي، وبناء القدرات، مبا يف ذلك من خـالل              

  .ملنافسةاستعراض النظراء لسياسات ا
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وغطت املناقشات املواضيعية خالل هذه الدورة الثالثة عشرة لفريق اخلرباء احلكومي             -٣٠
دور املنافسة يف جدول األعمال اإلمنائي العاملي؛ وحتديد األولويـات          : الدويل اجملاالت التالية  

ا وختصيص املوارد كأداة لفعالية الوكاالت؛ وطرائق وإجراءات التعاون الـدويل يف قـضاي            
  . املنافسة اليت تشمل أكثر من بلد

وأجرى فريق اخلرباء احلكومي الدويل ثالثة استعراضات نظراء لسياسات املنافـسة             -٣١
  .لكل من أوكرانيا وباكستان ونيكاراغوا

بشأن محايـة املـستهلك إلجـراء       اً  وأفيد عن انعقاد اجتماع خرباء خمصص أيض        -٣٢
وقد أجرى األونكتاد   . املتحدة بشأن محاية املستهلك   مداوالت حول املبادئ التوجيهية لألمم      

  .يف هذا الصدد مشاورات مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية وأصحاب املصلحة اآلخرين

      ٢٠١٥دور التجارة الدولية يف خطة التنمية ملا بعد عام   -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

لبضائع واخلدمات والسلع األساسية مذكرة     قدمت شعبة األونكتاد للتجارة الدولية با       -٣٣
وقـد بينـت   ). TD/B/C.I/33(املعلومات األساسية اليت أعدهتا األمانة حول هذا املوضـوع     

املذكرة كيف أن املشاركة يف التجارة الدولية تشكل عامالً متكينياً لبلوغ طائفة واسعة مـن               
 التجارة الدولية، عندما ُيحـسن      وأوضحت األمانة أن الفرص اليت تتيحها     . األهداف اإلمنائية 

استغالهلا، ميكن أن تفضي إىل نتائج منها خلق الوظائف، وحتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد،  
وإتاحة حوافز ملتعهدي املشاريع الصغار واملتوسطني وصوالً إىل النهوض مبستويات املعيشة يف            

قضايا فائقة األمهية للنمو الـشامل      والتجارة الدولية تتفاعل بشكل إجيايب مع       . مجيع البلدان 
كما ميكن للتجارة أن تيسر النشر املنصف للتكنولوجيـات         . للجميع، مثل القضايا اجلنسانية   

وبالتايل فإن مبقدور التجارة الدولية أن تضطلع بدور متكيين يف التنمية           . اإلنتاجية املواتية للبيئة  
غري أن دور التجارة يف صياغة أهـداف        . يئيةاملستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والب    

  . ال يزال حمدوداً يف هذه املرحلة٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 
وأشارت عدة وفـود إىل     . وسلّمت وفود عديدة بالدور التمكيين للتجارة يف التنمية         -٣٤

التجـارة   ينبغي أن تدمج الروابط القوية بني        ٢٠١٥أن أهداف التنمية املستدامة ملا بعد عام        
وشىت أهداف التنمية، مبا فيها املساواة بني اجلنسني واستئصال الفقر، إذ مل تـنعكس هـذه                

كما شددت وفود عديدة على احلاجـة إىل        . الروابط مبا يكفي يف األهداف اإلمنائية لأللفية      
ل  مبا يكفل تفعي   ٢٠١٥تبيان السبيل األمثل إلدماج دور التجارة يف خطة التنمية ملا بعد عام             

  .تنفيذ أهداف التنمية املستدامة على الصعيدين الوطين والدويل
وأعربت وفود بلدان نامية عديدة عن اهتمام مشترك مبعرفة السبل الكفيلة بـضمان               -٣٥

ذ خليط متجانس من    أن تؤدي بيئة االقتصاد والتجارة الدولية إىل دعم، وليس تقويض، تنفي          
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. السياسات املعنية بالتجارة والتنمية على الصعيد الوطين، بغية بلوغ أهداف التنمية املستدامة           
ويف هذا الصدد، أشارت بعض الوفود إىل أن مثة حتديات مجة يتعني حلها لضمان إبراز دور                

 األهـداف    على حنو أفضل مما حدث يف صياغة       ٢٠١٥التجارة يف خطة التنمية ملا بعد عام        
وأكد أحد الوفود مثالً أنه ال يكفي أن يستند نظام التجارة املتعدد األطراف             . اإلمنائية لأللفية 

. جلميع البلداناً إىل القواعد ويتسم بالشفافية والقابلية للتنبؤ، وإمنا ينبغي أن يكون منصفاً أيض  
ت أوروغواي مل تـشعر     وأشارت بعض الوفود إىل أن الفوائد املتوقعة من إهناء جولة مفاوضا          

هبا مجيع البلدان، وال يزال العديد من البلدان النامية، خباصة أقل البلدان منواً، تعـاين أوجـه                 
معينة حبقها يف نتائج جولة أوروغواي، ومنها قبول اإلعانات الزراعية املـشوهة            " إجحاف"

 يتوقـع أن تـشكل   أما جولة الدوحة، حني إطالقها، فقد كان   . للتجارة من البلدان املتقدمة   
واعتربت بعض البلدان النامية    . الشواغل اإلمنائية صلب اهتمامها، غري أن ذلك مل يتحقق بعد         

أن مؤمتر بايل الوزاري ملنظمة التجارة العاملية مل يتمخض عن نتائج مثلى، نظراً الستخدام لغة               
ة يف البلدان األعضاء يف    غري أنه اعترب خطوة إجيابية حنو تعزيز جهود تيسري التجار         . غري إنفاذية 

  .منظمة التجارة العاملية
 بعد اختتام جولة    األسواقواستشهد عدد من وفود البلدان النامية بظروف النفاذ إىل            -٣٦

أوروغواي، مشرياً إىل أن التعريفات اجلمركية القصوى واملتصاعدة على صادرات معينـة،            
عات الزراعـة والنـسيج واملالبـس،     وخصوصاً يف القطاعات األهم بالنسبة إليها، مثل قطا       

كمـا  . تزال تعرقل جهودها لزيادة صادراهتا على حنو حيقق منواً اقتصادياً شامالً للجميـع     ال
أشارت وفود عديدة إىل القصور امللحوظ لنظام التجارة املتعدد األطراف يف التعامـل مـع               

اخلدمات أكثر مـن التـدابري      التدابري غري التعريفية اليت باتت تثقل كاهل التجارة يف السلع و          
يف قطاعـات عديـدة، منـها       " التجارة اخلضراء "وذكر أحد الوفود أن     . احلدودية التقليدية 

غري أن . الزراعة، تتيح فرصاً كبرية أمام البلدان النامية لتحقيق التنمية املستدامة بأبعادها الثالثة    
ألسواق املستوردة، وال سيما تلك هذه الصادرات هي األكثر عرضة للتدابري غري التعريفية يف ا 

املعايري املتعلقة بالبيئة والصحة والصحة النباتية      (خاصة  /اليت تنطوي على معايري وطنية وطوعية     
ويف الوقت ذاته، مل يتحقق سوى قدر حمدود من النقل التقين واملعـريف مـن بلـدان       . )مثالً

تاجية وحتقيق التنوع االقتـصادي     األسواق لدعم مساعي البلدان النامية لتحسني قدراهتا اإلن       
  .وتطوير قطاع تعهد املشاريع احمللي، خصوصاً يف جمال التجارة اخلضراء

، ٢٠١٥ وعلى صعيد دور التجارة الدولية يف سياق خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام  -٣٧
ا بعد  كان هناك اتفاق عام بني الوفود على ضرورة إدماج هذا الدور يف إطار خطة التنمية مل               

واقترح أحد الوفـود    . ، غري أن اآلراء تباينت بشأن السبل الكفيلة بتحقيق ذلك         ٢٠١٥عام  
، ٢٠١٥أهداف خطة التنمية ملا بعد عام " كوسيلة لتنفيذ"هنجاً يعكس القوة التمكينية للتجارة 

). لتجارةاملعونة لصاحل ا    بوسائل تشمل مثالً  (إذا اقترنت بالتزامات بزيادة الدعم املايل والتقين        
إىل " جمتمع التجـارة يف جنيـف  "وكان هناك توافق عام بني الوفود بشأن أمهية إيصال رأي    
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 اليت جتري بشكل رئيسي يف نيويورك، رغم        ٢٠١٥عمليات صياغة خطة التنمية ملا بعد عام        
  .تباين اآلراء بشأن السبل األمثل لنقل هذا الرأي إىل العملية اجلارية يف نيويورك

    ر نظم نقل مستدامة وقادرة على التكّيف بالنظر إىل التحديات الناشئةتطوي  -الد  
  ) من جدول األعمال٥البند (

قدم املكلف بقسم النقل التابع لفرع لوجستيات التجارة لدى شـعبة التكنولوجيـا      -٣٨
  ).TD/B/C.I/34(واللوجستيات يف األونكتاد مذكرة األمانة حول هذا املوضوع 

ائع عامالً رئيسياً حيدد إمكانية الوصول إىل األسـواق بكفـاءة،           ويشكل نقل البض    -٣٩
ومبا . والقدرة التنافسية للتجارة، وقدرة البلد على االندماج بفعالية يف سالسل اإلمداد العاملية           

أن مجيع البلدان تعتمد بشكل حصري تقريباً على الشحن البحري لنقل وارداهتا وصادراهتا،             
. دام وقادر على التكيف لنقل البضائع هو أمـر فـائق األمهيـة        فإن إنشاء وحفظ نظام مست    

خيص االستدامة يف نقل البضائع، ُسلط الضوء على احلاجة إىل إجياد توازن بني حتقيـق                وفيما
الكفاءة ومقومات البقاء االقتصادية، وإقامة هياكل أساسية وخدمات سليمة ومأمونة، فضالً           

يص نضوب موارد الطاقة وتدهور البيئة وآثار تغري املنـاخ          عن نظمٍ مواتية بيئياً هتدف إىل تقل      
وإضافة إىل ذلك، ينبغي أن يتسم نقل البضائع مبرونة أكرب يف تكييـف             . إىل أدىن حد ممكن   

اهلياكل األساسية واخلدمات والعمليات مع التغريات املناخية والبيئية لضمان سالمة النظـام            
  . اخلدمات سريعاً بعد تعطلهاوموثوقية اخلدمات وحسن سريها، واسترجاع

) بـاراغواي وجامايكـا   (وقدم ثالثة أعضاء آخرين من فريق النقاش وممثال وفدين            -٤٠
وأشـار  . تلتها مناقشات اً  عروض) املعهد الدويل للتنمية املستدامة   (وممثل منظمة غري حكومية     

ررة جغرافيـاً،   أعضاء فريق النقاش وعدة وفود إىل ضرورة إيالء اهتمام خاص للبلدان املتض           
فالبلدان الناميـة غـري     . فيها البلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية         مبا

وهي حباجة إىل   . الساحلية مثالً كثرياً ما تواجه العزلة واإلقصاء من كبار الشركاء التجاريني          
على تـصميم اهلياكـل     توثيق التعاون مع جرياهنا من بلدان العبور الساحلية كي تعمل معاً            

كما تضطر هذه البلدان إىل اسـتخدام       . األساسية للنقل وخدماته وختطيطها واالستثمار فيها     
 وقطع مـسافات أطـول      )الطرق الربية والسكك احلديدية مثالً    (أساليب نقل أعلى تكلفة     

ونتيجة لذلك فهي تتكبد تكـاليف      . يؤدي إىل تفاقم أوجه عدم اليقني وحاالت التأخري        ما
على ترتبط بالنقل، ما يؤثر سلباً على قدرهتا على االندماج يف سالسل القيمة على الصعيدين               أ

اإلقليمي والعاملي معاً، ويثري املزيد من التحديات أمام حتقيق أهداف االستدامة والقدرة على             
 ونكتاداألوأشار أحد الوفود كذلك إىل ضرورة أن يواصل         . التكيف على صعيد نقل البضائع    

ه يف املسائل املتعلقة بتيسري التجارة، مبا يشمل املعابر احلدودية، وتوحيـد اإلجـراءات              عمل
وقد أُجنز الكثري منذ اعتماد برنـامج عمـل         . اجلمركية، ومؤهالت السائقني، وما إىل ذلك     

، فرصة  ٢٠١٤نوفمرب  /وسيتيح مؤمتر االستعراض العشري املقرر عقده يف تشرين الثاين        . أملايت
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قدم احملرز وال سيما على صعيد إنشاء ُنظم جتارة وتيسري مالئمة وتعمل بشكل جيد              لتقييم الت 
  . يف البلدان النامية غري الساحلية

وأشار أعضاء فريق النقاش وبعض الوفود إىل أن معظم الدول اجلزرية الصغرية النامية     -٤١
 وفورات احلجـم    تتكبد تكاليف نقل باهظة جراء الصعوبات اليت تواجهها يف االستفادة من          

وتتقاسم هذه الدول عـادةً     . بسبب العجز يف اهلياكل األساسية والتكنولوجيا يف قطاع النقل        
وقـد تـشمل هـذه      . ههامسات مشتركة عدة تزيد من وطأة التحديات اإلمنائية اليت تواج         

ا وشح املوارد املتاحة، وحمدودية األسواق احمللية، وموقعه      قلة عدد السكان،    : السمات ما يلي  
النائي عن الشركاء التجاريني، وكثرة التعرض للكوارث الطبيعية، واعتمادها املفـرط علـى      

وأشار أحد املندوبني إىل مسـة      . التجارة الدولية، وشدة التأثّر بالصدمات االقتصادية العاملية      
أخرى تتسم هبا هذه الدول، وهي أن وسائل النقل بالطرقات الربية والسكك احلديديـة ال               

ديها أمهية عادةً، يف حني أن أساليب النقل الرئيسية الـيت تـستخدمها، أي بـاجلو            تشكل ل 
لذا فإن هناك حاجـة إىل إعـادة        . والبحر، ال تعّد من مسؤولية الدولة، خالفاً للنقل الربي        

التفكري يف هذا النهج لضمان اضطالع احلكومة بدور أكرب يف تصميم ُنظم نقـل مـستدامة                
  .الدول اجلزرية الصغرية الناميةوقادرة على التكيف يف 

واقترح أحد أعضاء فريق النقاش تطوير استراتيجيات لتخفيف وطأة القيـود الـيت               -٤٢
تعزيز إدارة  : تيجياتاوتشمل هذه االستر  . تواجهها الدول اجلزرية الصغرية النامية يف منطقته      

وأكثـر اسـتدامة يف   الشؤون املالية العامة؛ وصوغ استراتيجية للمنافسة لتحقيق منو أقـوى     
املستقبل؛ والنهوض جذرياً بالقطاعات التقليدية، خصوصاً السياحة والزراعة؛ والتنويع خبوض       
جماالت جديدة ذات ميزة تنافسية يف قطاعي الصناعات واخلدمات؛ وإقامة أشكال جديـدة             

راءات من الشراكات بني القطاعني اخلاص والعام؛ وتدعيم الوضع املايل، مبا يشمل حتسني إج            
  .املشتريات العامة؛ وحتسني مجع اإليرادات؛ وإعادة هيكلة الديون بشروط أفضل

وأشار أحد أعضاء فريق النقاش وممثل أحد الوفود إىل أمهية ترشيد استخدام البيانات               -٤٣
وتشجيع تبادهلا، مبا يف ذلك بني املوانئ واجلمارك واألطراف األخرى املعنية، وكـذا بـني               

  .نظمات الدولية األخرىاألونكتاد وامل
وتوافق أعضاء فريق النقاش على األمهية الفائقة لبناء القدرات الوطنيـة واإلقليميـة،               -٤٤
سيما للبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، مبا يشمل تعزيـز األطـر                ال

  . واإلمنائية، والشراكات العامليةالتنظيمية، واإلصالحات املؤسسية، والترتيبات اإلقليمية التجارية
وقال وفدان إن متويل اهلياكل األساسية للنقل يشكل عبئاً ثقيالً على كاهل امليزانيـة       -٤٥

الوطنية لبلديهما، ويتضارب مع االحتياجات التمويلية لقطاعات حيوية أخرى، وشددا على           
خرى، لدعم تنفيذ ُنظم    أمهية زيادة التمويل بوسائل تشمل السندات اخلضراء ضمن مصادر أ         

  .نقل مستدامة وقادرة على التكيف
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وأشار بعض أعضاء فريق النقاش وعدة وفود إىل أمهية تعبئة املوارد املالية لدعم تنفيذ                -٤٦
وتتمثل إحدى السبل الكفيلة بتحقيـق ذلـك يف         . نظم نقل مستدامة وقادرة على التكيف     

وأوضح أحد أعضاء   . ياكل األساسية للنقل  الشراكات بني القطاعني العام واخلاص لتمويل اهل      
 أو ترتيبات طويلـة األمـد       فريق النقاش أن هذه الشراكات معقدة جداً، فهي تشكل عقوداً         

تعمل مبوجبها احلكومات مع القطاع اخلاص لتمويل اخلدمات واهلياكل األساسـية العامـة             
قطاعني العام واخلـاص    ومعظم عقود الشراكة بني ال    . وتصميمها وبنائها وتشغيلها وإدامتها   

وهي ترتبط عادة مبشاريع كربى ُتمول بطريقـة متويـل       . مصممة على شكل ترتيبات امتياز    
لـذا  . املشاريع، ويتقاسم فيها القطاعان العام واخلاص العديد من املخاطر باإلضافة إىل املنافع      

 فمن الضروري لدى صياغة هذه الشراكات أن تكون هناك توقعات واضحة عن تـدفقات             
وقد ينطوي األمر على صعوبات خاصة يف حالة البلـدان          . إيرادات املشروع يف املدى البعيد    

النامية بسبب افتقارها إىل القدرات الالزمة، وعملها وفق خطط قصرية األمد، والوضع اهلش             
فضالً عن ذلك، فإن الشراكات بني القطاعني العام واخلاص تقتـضي إدمـاج             . القتصاداهتا

ورداً علـى   . ية واالجتماعية فيها، وهي مبثابة حمرك لدفع عجلة التنمية املستدامة         املخاطر البيئ 
سؤال من أحد املندوبني، أشار أحد أعضاء فريق النقاش إىل أمهية إدماج مرحلـة تـصميم                

، وهو النمـوذج    "البناء فالتشغيل فنقل امللكية   "املشروع على حنو أكثر واقعية ضمن ترتيب        
  .راكات بني القطاعني العام واخلاص يف البلدان الناميةاألكثر شيوعاً من الش

 األفريقـي وأثرى أحد املندوبني النقاش بإعطاء مثال ملموس عن إطار االسـتجابة              -٤٧
لتعزيز التكامل اإلقليمي من خالل إقامة شبكات هياكل أساسية أكثـر فعاليـة وكفـاءة،               

. مج تطوير البنية التحتية يف أفريقيـا      يشمل جمال النقل، على النحو املنصوص عليه يف برنا         مبا
وسيظل للمعونة دور هام، ولكن مسامهة القطاع اخلاص ستكون جوهرية، حيث تتعـرض             

وسيتعني التوصل إىل وسائل متويـل      . ميزانيات املعونة العامة لضغوط جراء األزمة االقتصادية      
مشاركة القطـاع    عن طريق استكشاف إمكانات مزج املنح بالقروض لتعزيز          اً،مبتكرة أيض 

وإضافة إىل ذلك، ينبغي إيالء اهتمام خاص جلوانب االسـتدامة،          . اخلاص يف متويل املشاريع   
والتعددية، وتعزيز حوكمة قطاع النقل، وحتسني اإلعداد للمشاريع وتروجيها، وزيادة كفاءة           

  .التنفيذ يف البلدان الشريكة
ستقبل حول إنعاش األونكتاد، جرياً     واقترح أحد املندوبني إمكانية عقد مناقشة يف امل         -٤٨

على املناقشات املماثلة اليت ُعقدت يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة، حبيث تركـز املناقـشة               
خصوصاً على كيف ميكن لألونكتاد أن يدعم بشكل أفضل مبادرات من قبيل الـشراكات              

ي إصـالحات ُيزمـع   وأشار أحد أعضاء فريق النقاش إىل أن أ. بني القطاعني العام واخلاص   
مثل مؤمتر األونكتاد الذي ُيعقد كل أربع       اً   ينبغي أن ُتناقش يف إطار حمفل أوسع نطاق        تنفيذها
وُوجه االنتباه كذلك إىل اجتماع اخلرباء املخصص الذي يعمل األونكتـاد علـى             . سنوات

  . لتمويل بشأن نقل البضائع املستدام وا٢٠١٥ديسمرب /تنظيمه واملقرر عقده يف كانون األول
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    تشجيع وتعزيز التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة   -هاء  
  ) من جدول األعمال٦البند (

  عرض تقرير أنشطة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات    
أبلغت مديرة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات لدى األونكتاد اللجنـة بـأن كـل               -٤٩
وقـد  . رير الذي ُنشر مؤخراً عن أنشطة الشعبة      تناولته يف عرضها قد ورد مفصالً يف التق        ما

اسُتحدثت إيقونات يف تقرير هذا العام لتسهيل مطالعة التقرير وإبراز النتائج واآلثـار الـيت               
  .حققتها أنشطة الشعبة

. وتشكل الربامج املشتركة بني الُشعب لبناء القدرات عنصراً هاماً من عمل الـشعبة          -٥٠
السياق على أمهية الدورات التدريبية اإلقليمية بشأن املـسائل         وسلطت املديرة الضوء يف هذا      

الرئيسية يف جدول األعمال االقتصادي الدويل ملقرري السياسات، إىل جانب جهـود بنـاء         
  . القدرات يف إطار برنامج التدريب من أجل التجارة

ويف جمال البحث والتحليل، سلطت املـديرة الـضوء علـى النـسخة اخلامـسة                 -٥١
، وعلى الذكرى العاشرة ملؤشر ربط خطوط النقـل         جمللة النقل البحري  ) ٢٠١٣( بعنيواألر

  .)١(البحري
على عهده يف     خطة وطنية لتيسري التجارة، سرياً     ٢٩كما ساعد األونكتاد يف صياغة        -٥٢

  .)٢(دعم تنفيذ اتفاقات تيسري التجارة
، فقد أفادت املديرة بأن )سيكوداأ(أما بالنسبة لربنامج النظام اآليل للبيانات اجلمركية   -٥٣

 يف  ٦٦ وتتحمل البلدان املستفيدة  )  من أقل البلدان منواً    ٣٨( بلداً ومنطقة    ٩٤النظام يعمل يف    
  .املائة من متويله، ما يدل على الفوائد اجللية اليت تلمسها البلدان يف هذا النظام

ان عمل األونكتاد الثالثة وطمأنت املديرة اللجنة بشأن استمرار أوجه التآزر بني أرك         -٥٤
يف جماالت النقل وتيسري التجارة والربامج املشتركة بني الُشعب لبناء القدرات، وقالـت إن              

، وإجراء حبث عن الدول جملة النقل البحري  من   ٢٠١٤األمانة تعكف على إعداد نسخة عام       
وأكدت املديرة  . ةاجلزرية الصغرية النامية، ودراسة أفضل املمارسات لدى جلان تيسري التجار         

جمدداً أن األونكتاد على أهبة االستعداد للمساعدة يف تنفيذ اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن 
. تيسري التجارة ويواصل تقدمي التدريب على املسائل الرئيسية يف جمـال التجـارة الدوليـة              

__________ 
مت دخول  ( http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=92: متاح على الرابط   )١(

 .)٢٠١٤مايو / أيار١٤املوقع يف 
مت دخـول املوقـع      (http://unctad.org/en/DTL/TLB/Pages/TF/Committees/default.aspx: انظر املوقع  )٢(

 .)٢٠١٤مايو / أيار١٤ يف
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راض القـادم   وطمأنت املديرة اللجنة كذلك بشأن مشاركة األونكتاد ومسامهته يف االسـتع          
  .٢٠١٤سبتمرب /لربنامج عمل أملايت ومؤمتر ساموا يف أيلول

وخالل النقاش التفاعلي الذي أعقب ذلك ناشد املندوبون الشركاء واملاحنني جتديد             -٥٥
وأشاد أحد املندوبني باالبتكارات املضفاة على تقريـر أنـشطة شـعبة            . دعمهم ومتويلهم 

  . دام بعض الرسوم البيانية يف تقارير املنظمةالتكنولوجيا واللوجستيات واقترح استخ

  عرض تقرير أنشطة الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية    
قدم رئيس الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية معلومات حمدثـة للجنـة عـن                -٥٦

  .الدوحةاملخرجات اليت أنتجتها األمانة مؤخراً بشأن السلع األساسية حتديداً واستيفائها والية 
 الفلـزات األرضـية     "حملة سريعة عن السلع األساسية    "وتتناول النسخة احلالية ملنشور       -٥٧

ويف سياق االحتفال بالسنة الدوليـة للزراعـة        . مايو/النادرة ومن املقرر نشرها يف أواخر أيار      
مانـة  ، وهو أهم تقرير تنشره األ     تقرير السلع األساسية والتنمية   ، سينظر   ٢٠١٤األسرية يف عام    

كل سنتني عن السلع األساسية، يف املسائل الرئيسية اليت تواجه صغار املزارعني يف البلدان النامية، 
حالة االعتمـاد  وتزمع الوحدة كذلك نشر  . وهو موضوع أكد على أمهيته العديد من املندوبني       

 .٢٠١٤، وهو مصنفها اإلحصائي الذي تنشره كل سنتني، يف أواخر عام على السلع األساسية

وتويل الوحدة أمهية فائقة لتنظيم اجتماع اخلرباء املتعدد الـسنوات بـشأن الـسلع              -٥٨
غري أن ميزانية دائرة الدعم احلكومي الدويل املخصصة لتمويل اجتماعات          . األساسية والتنمية 

. ٢٠١٤ دوالر يف عـام      ٦ ٧٠٠ اخلرباء مل تتوقف عن التضاؤل لألسف ومل يتجاوز مبلغها        
وتوقفت مبادرات قائمة، مثل . يود التمويل عمل الوحدة يف جمال التعاون التقينكما عرقلت ق  

بوابة مطالبات االستدامة، ومل يعد بوسع الوحدة الرد على طلبات املشاريع اجلديدة بـسبب              
  . نقص األموال

وحث بعض املندوبني الدول األعضاء على استكشاف حلول متويلية مبتكرة لزيادة دعم              -٥٩
  . اخلرباء اليت يعقدها األونكتاد وعمله يف جمال التعاون الفين املرتبط بالسلع األساسيةاجتماعات

 دوالر  ٦٤١ ٠٠٠وعلى اجلانب اإلجيايب، تعهد حساب األمم املتحدة للتنمية مببلغ قدره             -٦٠
لتمويل مشروع يهدف إىل حتسني روابط اإلنتاج يف قطاع املوارد املعدنية بني الدول األعضاء يف               

مـشروع صـندوق    جلماعة االقتصادية لدول وسط أفريقيا، وال يزال عمل الوحدة يف جمـال             ا
  .األونكتاد االستئماين بشأن املعلومات املتعلقة بركاز احلديد قيماً وحيظى بدعم اجلهات املاحنة

ونوهت األمانة باحلماس املستمر الذي قوبل به املؤمتران العامـان بـشأن الـسلع                -٦١
مؤمتر التجارة والتمويل يف جماالت النفط والغاز واملعادن يف أفريقيا، الـذي            : ااألساسية، ومه 

، واملنتدى العاملي للسلع األساسية الـذي  ٢٠١٣نظمته باالشتراك مع حكومة النيجر يف عام    
 كالمها حبضور قوي وأثارا نقاشات بنـاءة علـى         يوقد حظ .  يف جنيف  ٢٠١٤عقدته عام   

 هذان املؤمتران عن عمل متابعة واعد بالنسبة للوحدة، مـن           ومتخض. صعيد السياسة العامة  
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وأبدى . قبيل إنشاء فريق عمل لدراسة إصالحات احلوكمة يف سالسل قيمة السلع األساسية           
العديد من املندوبني اهتماماً مبسألة فريق العمل الذي تعكف الوحدة حاليـاً علـى حتديـد                

  .اختصاصاته مع أعضاء الفريق

  طة شعبة التجارة يف البضائع واخلدمات والسلع األساسيةعرض تقرير أنش    
قدمت شعبة التجارة الدولية يف البضائع واخلدمات والسلع األساسية تقرير أنشطتها             -٦٢

، مبا يشمل األنشطة واجلهود الرامية إىل تشجيع وتعزيز التآزر بني أركان عمـل       ٢٠١٣لعام  
  . األونكتاد الثالثة

أهنا تبذل جهدها لتحقيق الرخاء للجميع من خـالل التجـارة   وأشارت الشعبة إىل    -٦٣
الدولية عن طريق مساعدة البلدان النامية، وخصوصاً أقل البلدان منواً، والبلـدان الـيت متـر            
اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية، واستخدام التجارة الدولية وسيلةً لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة           

  .ى حنو منصف ومفيد يف االقتصاد العامليهلذه البلدان وإدماجها عل
وتنتج الشعبة، من خالل التفاعل مع الدول األعضاء وأصحاب املصلحة اآلخـرين،              -٦٤

عملية وتقوم بنشرها ودعـم       ومن خالل مبادرات الشراكة العاملية، أفكاراً ومعارف وحلوالً       
نـافع العوملـة،    تنفيذها، لتحقيق أقصى حد من الوصول املنصف والشامل للجميـع إىل م           

وُتتخـذ  . يشمل خلق الوظائف، وختفيف وطأة الفقر، واحلصول على اخلدمات األساسية          مبا
هذه املساعي يف ضوء عاملية األونكتاد ومعارفه وخرباته املتراكمة يف جمال التجارة الدوليـة،              

ة والتنميـة   مركز تنسيق لألمم املتحدة فيما يتعلق باملعاجلة املتكاملة ملسائل التجار         وموقعه ك 
والقضايا املترابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة، ويف ضوء           

  .الواليات الواسعة النطاق اليت متنحها مؤمترات األونكتاد املتعاقبة
وعرضت الشعبة من مث أنشطتها ودرايتها يف بعض أهم اجملاالت، مثل رصد التجارة               -٦٥

اوضات التجارة والدبلوماسية التجارية، والبعد اجلنساين للتجارة، والتـدابري         وسياساهتا، ومف 
غري التعريفية، والروابط التجارية والبحرية، والتجارة الدولية، وتغري املناخ والتنمية الزراعيـة            
املستدامة، ومنتدى األمم املتحدة املعين مبعايري االستدامة، وقوانني املنافسة وسياسات محايـة            

  . ستهلك، والتجارة والبيئة والتنمية املستدامةامل
وطلبت إحدى اجملموعات اإلقليمية إشراك املنظمات الدولية ذات الصلة وأصحاب            -٦٦

وأحاطـت  . املصلحة املعنيني يف هذه املناقشات لتعزيز الطابع التفاعلي للجنة التجارة والتنمية       
  .األمانة علماً هبذا الطلب
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    مسائل أخرى   -واو  
  ) من جدول األعمال٧بند ال(

عرضت الرئيسة على االجتماع مشروع جدول األعمال املؤقت للـدورة الـسابعة      -٦٧
وأقّرت اللجنة يف جلستها العامة االختتامية مشروع جدول األعمـال          . للجنة كي ينظر فيه   

من املؤقت، فيما عدا بندين مواضيعيني سيبت جملس التجارة والتنمية بشأهنا بناء على توصية              
 من اتفاق أكرا، قبل ستة أشهر على األقل من موعد انعقاد            ٢٠٤مكتب اجمللس، وفقاً للفقرة     

  .الدورة السابعة للجنة

  اختتام االجتماع  -زاي  
نوهت الدول األعضاء بروح التعاون البناءة اليت سادت املفاوضات وشكرت الرئيسة على              -٦٨

وأعربت الرئيسة، يف اختتـام     . ئج مثمرة لالجتماع  اقتدارها يف رئاسة اللجنة على حنو متخض عن نتا        
  .الدورة السادسة للجنة، عن شكرها للدول األعضاء واألمانة على املسامهة يف جناح يف اللجنة

  املسائل التنظيمية  -اًلثثا  

  افتتاح الدورة  -ألف  
 / أيـار  ٥افتتح الدورة السادسة للجنة التجارة والتنمية يف قصر األمم جبنيـف، يف               -٦٩
  .، السيد كاظم اسايش نيابة عن رئيس اللجنة يف دورهتا اخلامسة، السيد رضا جنفي٢٠١٤ مايو

  انتخاب أعضاء املكتب  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

 األشـخاص   ٢٠١٤مايو  / أيار ٥انتخبت اللجنة، يف جلستها االفتتاحية املعقودة يف          -٧٠
  :التالية أمساؤهم لعضوية مكتبها

  )ألبانيا(السيدة فيلوريتا كودرا       :الرئيس  
  )أملانيا(السيد توماس فيتشن، سفري     :نواب الرئيس  
  )كندا(السيد رالف اوستروولدت         
  )نيكيةيالدوماجلمهورية ( ريالسيدة ماغايل بيلو دي كيمب        
  )األردن(السيد رجب الصقريي، سفري         
  )اجلزائر(ميوري أوفاء السيدة         
  )إكوادور (د خوان كارلوس سانشيز تروياالسي      :املقرر  
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -جيم  
  ) من جدول األعمال٢البند (

). TD/B/C.I/32(أقرت اللجنة يف جلستها العامة االفتتاحية جدول أعماهلا املؤقـت             -٧١
  :وفيما يلي جدول األعمال

  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  م العملإقرار جدول األعمال وتنظي  -٢  
  :تقارير اجتماعات اخلرباء  -٣  
  :تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )أ(    

 النقـل واللوجـستيات     اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بـشأن      '١'
 التجارية وتيسري التجارة

 السلع األساسية والتنميةاجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن  '٢'

  التجارة واخلدمات والتنميةأناجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بش '٣'

رير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقـوانني وسياسـات          تق  )ب(    
  املنافسة

  ٢٠١٥دور التجارة الدولية يف خطة التنمية ملا بعد عام   -٤  
  تطوير نظم نقل مستدامة وقادرة على التكيف بالنظر إىل التحديات الناشئة  -٥  
  ر بني أركان عمل األونكتاد الثالثةتشجيع وتعزيز أوجه التآز  -٦  
  مسائل أخرى  -٧  
  .اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية  -٨  

  اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية  -دال  
  ) من جدول األعمال٨البند (

يف جلستها العامة اخلتامية، بأن تـستكمل التقريـر علـى           ،  ةأذنت اللجنة للمقرر    -٧٢
  . بعد اختتام االجتماعوليتهامسؤ
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  املرفق األول

  )٣(مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة السابعة للجنة التجارة والتنمية    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢  
  تقارير اجتماعات اخلرباء  -٣  
  ٤-  *  
  ٥-  *  
  عمل األونكتاد الثالثةتقرير مرحلي عن تشجيع وتعزيز التآزر بني أركان   -٦  
  مسائل أخرى   -٧  
  .لجنة إىل جملس التجارة والتنميةاعتماد تقرير ال  -٨  

__________ 
 .)٦٧يرجى الرجوع إىل الفقرة (ىل أن البند ينتظر توصية مكتب جملس التجارة والتنمية إ) *(تشري النجمة  )٣(
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  املرفق الثاين

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

__________ 

  .TD/B/C.I/INF.6لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة   *  

  إثيوبيا
  األردن
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  إندونيسيا
  )مية اإلسال-مجهورية (إيران 

  باراغواي
  باكستان
  الربازيل
  بربادوس
  بنغالديش

  بنن
  بوتان
  بريو

  بيالروس
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  توغو

  جامايكا
  اجلبل األسود

  اجلزائر
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  جنوب أفريقيا

  زمبابوي
  السنغال
  السودان
  سويسرا

  شيلي
  صربيا
  العراق
  عمان
  غانا

  فرنسا
  الفلبني
  فنلندا

  فييت نام
  قطر

  كازاخستان
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  الكونغو

  ليبيا
  مايل

  مدغشقر
  مصر

  اململكة العربية السعودية
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

  وأيرلندا الشمالية
  موزامبيق

  نيبال
  النيجر
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  هاييت

  هنغاريا
  اليابان
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  :ومية الدولية التالية ممثلة يف اللجنةوكانت املنظمات احلك  -٢
  جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ  
  االحتاد األفريقي  
  االحتاد األورويب  
  نكفونيةااملنظمة الدولية للفر  
  أفريقيااالحتاد االقتصادي والنقدي لغرب   

  :وكانت املنظمة الدولية التالية ممثلة يف اللجنة  -٣
  ارة العامليةمنظمة التج  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف اللجنة  -٤
  الفئة العامة  
  مهندسو العامل  
  املعهد الدويل للتنمية املستدامة  
  .الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل  

       


