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  ز الرئيسموج  -أوالً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
 اخلرباء املتعدد السنوات بـشأن تعزيـز التكامـل           الجتماع وىلُعقدت الدورة األ    -١

  وفقاً ٢٠١٣أبريل  /نيسان ١٢ و ١١نيف يف   جب يف قصر األمم     والتعاون يف امليدان االقتصادي   
 كانون  ٤ و ٣ملعقودة يف   ملقرر جملس التجارة والتنمية يف دورته التنفيذية السادسة واخلمسني ا         

  .٢٠١٢ديسمرب /األول
 أداء النمو   يعتريورأى رئيس االجتماع، يف مالحظاته االفتتاحية، أن الضعف الذي            -٢

يف االقتصادات الصناعية منذ أمد طويل جيعل من تكامل بلدان اجلنوب وتعاوهنا يف امليـدان               
وعلى الرغم من منو    .  يف العامل النامي   ذا أمهية حامسة الستدامة النمو والتنمية     اً  االقتصادي أمر 

يف العقد األخـري،    اً  سريعاً  التدفقات التجارية وتدفقات رأس املال بني اقتصادات اجلنوب منو        
زالت هناك حواجز كبرية أمام زيادهتا يف املستقبل، ال سيما يف شكل ثغـرات يف الـبىن                  ما

والطلب عليها يف العديد من      حتيةخدمات البىن الت  التحتية، تنتج عن عدم التوازن بني عرض        
وأكد الرئيس أن أحد األهداف األساسية هلذا االجتماع هـو استكـشاف            . البلدان النامية 

خمتلف آليات التنفيذ والتمويل اليت ميكن استخدامها لسد هذه الثغرة، وبـاألخص الـدور              
تقوم على التعـاون    اجلديد الذي ينبغي أن تضطلع به مصارف التنمية اإلقليمية واآلليات اليت            

  .بني القطاعني العام واخلاص
وتناول رئيس برنامج األونكتاد للتعاون والتكامل االقتصاديني فيما بـني البلـدان              -٣

من التفاصيل بشأن املواضيع اليت عاجلها اً مزيداً النامية البيان االفتتاحي بشكل مستفيض مضيف 
لنامي بأنه مشكلة تقليدية تتعلق بالـصاحل       ووصف حتدي البىن التحتية يف العامل ا      . االجتماع

ويـزداد هـذا     .تاج إىل حشد التمويل العام    بل حت العام ال ميكن أن تعاجلها األسواق وحدها        
التحدي صعوبة بالنسبة ملشاريع البىن التحتية العابرة للحدود، اليت تتطلب التنـسيق علـى              

ُيقوَّض  ميسور التكلفة وطويل األمد      من متويل اً  ما يتاح حالي  أن  اً  وأكد أيض . املستوى الدويل 
هي أيضاً  بسبب التوجه حنو التقشف يف العديد من االقتصادات الصناعية اليت يبدو أهنا تدخل              

  .، وأنه سيتعَّني إنشاء آليات متويل جديدة داخل بلدان اجلنوب"عقدها الضائع"

  طاعني العام واخلاصدور الق: دعم تطوير البىن التحتية لتعزيز التكامل االقتصادي  -باء  
  ) من جدول األعمال٣البند (

  ما هي أنواع الشراكات الناجعة؟: تطوير البىن التحتية    
خالل اجللسة األوىل، وثق اخلرباء الثغرات اهلائلة املتعلقة بالبىن التحتية والتمويل واليت            -٤

 الـبىن التحتيـة     تعم مجيع بلدان اجلنوب واحلاجة إىل زيادة كبرية يف االستثمارات يف جمال           
لتشجيع منو شامل، واالستجابة لتنامي عدد سكان املناطق احلضرية، وحتقيق أهداف إمنائيـة             
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أوجه العجز األكرب يف البىن التحتية توجد        ورأى اخلرباء أن  . مثل احلد من الفقر ومحاية البيئة     
 الـصرف الـصحي، والطـرق     خدمات  الكهرباء واملياه و  إمدادات  احلصول على   جمال  يف  

 ال سيما يف أفريقيـا،      اً،يف أقل البلدان منو   األكرب نسبياً هلذا العجز هو      جم  واحل. واالتصاالت
مـا يـؤدي    اً  وغالب. لكن تبقى الثغرات كبرية حىت يف اقتصادات اجلنوب احليوية مثل اهلند          

الكهرباء إىل زيادة عزل االقتصادات الريفية عـن        توفر ما يكفي من الطرق وإمدادات        عدم
  .تنمية غري متكافئة مما يولد منط ،صادات احلضريةاالقت
 يقل عن تريليـون واحـد       اإلنفاق احلايل وفيما خيص التمويل، تبيَّن من املناقشة أن          -٥
وهو رقم أقل بكثري من املبلـغ املطلـوب، واملقـدر           (اً  دوالرات الواليات املتحدة سنوي    من

وفر باألساس عـن طريـق النفقـات        وأن هذا املبلغ ما زال ي     )  تريليون دوالر  ٢,٥ حبوايل
ففي الواقع، ميكـن أن     . وقد خيلق هذا بعض املشاكل يف العديد من البلدان النامية         . احلكومية

على نفقات امليزانية إىل نتائج ضارة فيما خيص التوزيـع، إذ ُيـدفع             الشديد  يؤدي االعتماد   
من خالل الضرائب   ال سيما    ( ذات دخل متدنٍ   بواسطة عبء ضرييب ثقيل تتحمله جمموعات     

، وبذلك تنتج عـن     ذوو الدخل املرتفع  مثن خدمات يستفيد منها بشكل مفرط       ) غري املباشرة 
  .آثار غري متماثلة توفري البىن التحتية

واملساعدة اإلمنائية اخلارجيـة،   ،  لقطاع اخلاص ويقدَّم التمويل املتبقي من مؤسسات ا       -٦
ن املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف تـرتع إىل        بيد أ . واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف   

 وقد تكون بطيئة يف تقيـيم       إظهار تكاليف عالية مقارنة مع املصارف االستثمارية األخرى،       
وناقش اخلرباء بالتفصيل . للغاية من خالل قروضهاتقحمّية اً ما تفرض شروطاً املشاريع، وغالب

 اليت ما زالت     واملشاكل املتعلقة ببنية حوكمته    ويلالتكاليف التشغيلية العالية للبنك الد    مسألة  
بلدان لتنمية  ولذا، دعا اخلرباء إىل إنشاء مصرف جديد        . منحازة بشدة لالقتصادات الصناعية   

والية تركز على البىن التحتية املـستدامة،       يضطلع ب للتغيري، و اً  اجلنوب بإمكانه أن يشكل حمفز    
وحسب رأي اخلرباء، ميكن استخدام جزء     . ثر فعالية وحتسني أدوات التمويل، ومتثيل عاملي أك     

ناميـة  البلـدان   راكمتها ال  اليت   احتياطيات العمالت األجنبية  على األقل من املبلغ اهلائل من       
سندات خزانة الواليـات املتحـدة      واليت يستثمر جزء منها يف      (ناشئة خالل العقد األخري     الو

وسـيكون  . ف اإلمنائي اخلاص ببلدان اجلنوب    من أجل متويل هذا املصر    ) العائد املتدين ذات  
من منظور مايل حمض، مبا أن من املفترض أن يوفر تنويـع احلـوافظ              اً  هذا أكثر فعالية أيض   

يصبح أداء منـو  بقدر ما   للبلدان النامية عائدات أعلى من استثماراهتا، وباألخص        االستثمارية  
  . املتقدمةباألداء يف االقتصاداتاً البلدان النامية أقل ارتباط

ويف حـني   . مسألة الشراكات بني القطاعني العـام واخلـاص       اً  وناقش اخلرباء أيض    -٧
يشري عموماً  يوجد تعريف وحيد للشراكة بني القطاعني العام واخلاص، فإن هذا املصطلح             ال

إىل شراكات تعاقدية طويلة األمد بني وكاالت القطاع العام وشركات القطاع اخلاص حتتفظ       
الرقابة الكاملة ممارستها عن  ىل بامللكية الكاملة لألصول املستخدمة يف املشروع فضالًفيها األو
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وُيسمح للشريك من القطاع اخلـاص       .على أنشطة القطاع اخلاص فيما خيص ذلك املشروع       
الشراكات بـني القطـاعني العـام       وقد ُعّززت   . بتشغيل املرفق وبتحصيل اإليرادات احملققة    

عدة على زيادة االستثمارات يف البىن التحتية العامة من خالل تـوفري            واخلاص كوسيلة للمسا  
الشريك مـن القطـاع     وعالوة على ذلك، تعين هذه الشراكات أن        . رؤوس أموال إضافية  

  مـشكلة  اخلاص يشارك يف التصميم والبناء والتشغيل، مما يساعد الدولة يف التغلـب علـى             
 ميكن من خالل هذه الشراكات حتويل املخاطر        اً،وأخري. حمدودية القدرات يف هذه اجملاالت    
قـدرة  أكثر  كون هذا األخري    ي، بقدر ما    من مث احلد منها   إىل الشريك من القطاع اخلاص، و     

الدخول إىل أسـواق     اليت ينطوي عليها     على سبيل املثال، خماطر أسعار الفائدة     (على إدارهتا   
الـشراكات بـني     م من أن سجل   وبالرغ. )التحّوطعمليات صناديق   رأس املال الدولية أو     

القطاعني العام واخلاص مل يدرس بعد دراسة كاملة، فقد قدم اخلرباء أدلة توحي بـأن هـذا            
أتاح االجتماع فرصة إلجراء مناقشة أولية حول سـبب        قد  إىل حد كبري، و   متفاوت  السجل  
  .لوشدد اخلرباء على أمهية حتسني اللوائح والشفافية من أجل حتسني هذا السج. ذلك
متويل البىن التحتية كأداة ملواجهـة التقلبـات         استخدام   إىلاً  وتطرقت املناقشة أيض    -٨

ويف هذا السياق، أكـد     . الدورية، وشددت على مثال السياسة الصينية يف جمال البىن التحتية         
  .اخلرباء أمهية تفادي تدابري التقشف الضارة يف االقتصادات النامية والصناعية على حد سواء

يف ختام هذه اجللسة األوىل، كرس اخلرباء بعض االهتمام ملا ينتج عن مشاريع الـبىن               و  -٩
وأكدوا أن من املمكن تفادي مشاريع الـبىن        . التحتية من انعكاسات إجيابية وسلبية على البيئة      

ومن املؤسـف أن    . للبيئة، من خالل نظم أفضل للتنسيق والتقييم واإلدارة       اً  التحتية املدمرة دائم  
 كما ناقش اخلرباء أمهيـة الربجمـة        .ت خرباء االقتصاد مل تطوَّر بشكل جيد يف هذا اجملال         أدوا

بـرامج النمـو   "املراعية للبيئة والرامية إىل ختفيض التكاليف البيئية الطويلة األمد، وذكروا مثال            
  . البيئية لتحمل التكاليف امليّسرالتكاليف العادية للتمويل مع التمويلبنجاح اليت متزج " األخضر

  الدروس املستخلصة من التجارب اإلقليمية    
أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينيـة     جتارب   من   املستفادةناقشت اجللسة الثانية الدروس       -١٠

وركزت هذه اجللسة على دور مصرف التنمية اآلسيوي        . يف جمال توفري البىن التحتية اإلقليمية     
منطقـة امليكونـغ    : يف ثالث مناطق دون إقليمية، هي التمويل ملشاريع البىن التحتية   توفري  يف  

التعاون االقتصادي  و ،الوسطىالكربى دون اإلقليمية، والتعاون االقتصادي اإلقليمي يف آسيا         
كما ناقشت اجللسة جتربة مصرف التنمية الوطين الربازيلـي         .  يف جنوب آسيا   دون اإلقليمي 

لعابرة للحدود يف أمريكا اجلنوبية وأقاليم نامية       خيص تقدمي الدعم ملشاريع البىن التحتية ا       فيما
أخرى، إىل جانب عرض أعدته إدارة التجارة والصناعة جلمهورية جنوب أفريقيا بشأن حتدي     

  .جل ربط القارة وتكاملها وتغيريهاأالبىن التحتية الذي تواجهه أفريقيا من 
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الراميـة إىل   " ٢٠٢٠اسـتراتيجية   "انتهاج  اً  ويواصل مصرف التنمية اآلسيوي حالي      -١١
املتمثلـة  منو شامل ومستدام من الناحية البيئية وإىل التكامل اإلقليمي كجزء من مهمته         حتقيق  

ولتحقيق هذه األهـداف،  . مساعدة آسيا النامية يف احلد من الفقر وحتسني ظروف العيش   يف  
تشمل  قتصاديلدى املصرف عدد كبري من الربامج اإلقليمية ودون اإلقليمية للتعاون االيوجد 

برامج لالستثمار يف تنفيذ لتوفري هذه املنافع، بدأ املصرف      اً  ودعم. توفري املنافع العامة اإلقليمية   
السكك احلديدية واملوانئ واملعابر احلدودية هبدف بناء ممرات النقل وإكماهلا يف مجيع البلدان             

 وإىل جانب ذلـك، مـول       .ةداخل املناطق دون اإلقليمية الثالث املذكورة يف الفقرة السابق        
شـبكات  روابط الطاقة والتجارة من خالل االستثمار يف وصالت         تطوير  املصرف مشاريع ل  

 مـن أجـل تطبيقـات       معلومات فائق السرعة  للطريق  العابرة للحدود و  الكهربائية  الطاقة  
 بليون دوالر من    ٤٢مبالغ يزيد جمموعها عن     استثمر املصرف   قد  و. املعلومات واالتصاالت 

  .الرات الواليات املتحدة يف هذه املشاريع املختلفة اخلاصة بالبىن التحتيةدو
مصرف التنميـة    عمليات اإلقراض اليت جيريها   يف  املصدر األساسي للتمويل    تمثل  وي  -١٢

من آليات التمويل وأدواته حلشد     اً   يدعم املصرف عدد   ،اآلسيوي، وإىل جانب هذه العمليات    
 إلعداد االستثمارات يف الـبىن  ةخل املنطقة، مبا فيها الشراكة اإلقليمي املوارد املالية اآلسيوية دا   

جنوب شـرق   رابطة دول    التحتية لصاحل آسيا، ومبادرة سوق السندات اآلسيوية، وصندوق       
  . للبىن التحتيةآسيا
ومشلت املنافع الرئيسية للتكامل دون اإلقليمي خلق مزيد من الوظائف وتعزيز النمو،              -١٣

عضاء على سلسلة القيم، وزيادة املزايا النسبية والتكامل إىل أقصى حـد،            األلدان  بالوارتقاء  
.  خلق حلقة محيـدة    مثبني البلدان، ومن    اً  وحتسني التجارة وإقامة عالقات أقوى وأطول أمد      

احلاجة إىل متويل إضايف طويل األمد، وتعزيز   يواجهها  وتشمل التحديات اليت ما زال املصرف       
املشاريع، مثل التفاوت الكبري الناشئ عن ختلفها  لإلدارة، واآلثار السلبية اليت القدرات الالزمة 

  .املوصوليةتزايد الكهرباء الالزمة لالستفادة من عدم توفر 
ومصرف التنمية الوطين الربازيلي، يف أمريكا الالتينية، هو بنك وطـين أنـشئ يف                -١٤

. عم عملية التـصنيع املـستمرة يف البلـد        لدمن القرن املاضي    الربازيل يف بداية اخلمسينات     
بداية التسعينات، شرع هذا املصرف يف متويل الصادرات من السلع الرأمسالية، وهو قرار              ويف

لكن مع مرور الوقت،    . متسق مع والية املصرف املتمثلة يف دعم التنمية الصناعية يف الربازيل          
يف   ال  البىن التحتية يف اخلـارج،     بدأت تنشأ طلبات من شركات برازيلية بشأن االستثمار يف        

  .يف أفريقيااً بل أيضفحسب البلدان اجملاورة 
لكن هنـاك   .  أساساً وتأيت أموال مصرف التنمية الوطين الربازيلي من مصادر وطنية          -١٥
اً بعض املوارد اليت تأيت من مصادر دولية ومن املتوقع أن يعزز فرع املصرف املنشأ مؤخر              اً  أيض

ـ     . على مجع األموال من اخلارج    قدرته  يف لندن    شاريع ويقدم املصرف التمويل للشركات وامل
التمويل بواسطة أدوات اإلقراض وعن طريق املسامهة يف رأس املـال؛           يوفر  ، و ءاعلى حد سو  
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املنشآت الصاعدة من   اً  كوكالة لتقدمي ائتمانات التصدير ويدعم أيض     ويعمل املصرف كذلك    
  .خالل صناديق رأس مال اجملازفة

 ومنها على سبيل املثـال      - بالتكامل اإلقليمي اً  واضحاً  وترتبط بعض املشاريع ارتباط     -١٦
املشاريع املتعلقة مببادرة تكامل البىن التحتية اإلقليمية يف أمريكا اجلنوبية وخطوط اإلرسـال يف              

 ويف أفريقيا، تشمل مـشاريع الـبىن      . أوروغواي اليت ستحقق التكامل بني هذا البلد والربازيل       
ومع ذلك، ال يقتصر تعزيز التكامل اإلقليمي على        . التحتية اليت تعزز التكامل اإلقليمي املطارات     

  .خمتلفةاً سلسة قيم تضم بلدانبناء  أي - التكامل اإلنتاجياً التكامل املادي، بل إنه يشمل أيض
ويلـة   ط خربات األدوات الدراسية، ألن لديه      مصرف التنمية الوطين الربازيلي   ويعزز    -١٧

وهو يقوم بذلك على أمـل أن       . مع بلدان أخرى  اخلربات  ومهمة وألنه مستعد لتقاسم هذه      
، من قبيل تقدمي املساعدة التقنية إىل السلفادور إلنشاء         عمل ملموس يتحول هذا التقاسم إىل     
مصرف التنمية الوطين الربازيلي بعـدد      ويف الوقت احلايل، يضطلع     . مصرف إمنائي خاص به   

ات لتوسيع دوره يف اخلارج، مبا فيها ما يبذله من جهود التمويـل املـشترك مـع      من املبادر 
ـ              اً مصرف البلدان األمريكية للتنمية بغية حتديد مشاريع داخل املنطقة ميكن للمـصرفني مع

للجنـوب  اإلمنـائي   مصرف جنوب أفريقيا    وتشمل املبادرات األخرى حمادثات مع      . دعمها
  . أفريقيا من أجل دعم مشاريع يفاألفريقي

ويف أفريقيا، وعلى الرغم من النمو القوي الذي سجله الناتج احمللـي اإلمجـايل يف                 -١٨
السنوات األخرية، يعوق غياب البىن التحتية املناسبة تسريع وترية النمو ألنه ما زالت هنـاك               

 يف جماالت النقـل والطاقـة وامليـاه وتكنولوجيـا املعلومـات             - ثغرات كبرية يف املنطقة   
ولذا، فإن اهلدف هو تعزيز الترابط والتكامل والتحول        . تصاالت والبىن التحتية غري املادية    واال

ما أن يكـون    على منتج   اً  ومن الصعب جد  . برنامج تطوير البنية التحتية يف أفريقيا     من خالل   
 وللتكامل اإلقليمي أمهيـة كـبرية يف        ،منتجني كبار إذا كان معزوالً    قادراً على التنافس مع     

 - مكنةاملاالت  اجملولذا، بدأت حكومة جنوب أفريقيا استكشاف       . غلب على هذه القيود   الت
النقل وحتديث املمرات، واملياه، وبناء القدرات، وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،            

وإن زيادة تطوير . تستطيع أن تدعم فيها مبادرات إقليميةاليت  - تبادل على اإلنترنت  ال ونقاط
للتنمية الصناعية يف منطقة ال تزال تفتقر اً  أمر حاسم ال سيما ألنه قد يكون أساسالبىن التحتية

 بليـون   ٣٦٠وتقدَّر تكاليف برنامج تطوير البنية التحتية يف أفريقيا مببلغ           .إىل قاعدة صناعية  
ولتحقيق هذا اهلدف، يتوقع الربنامج أن تقدم البلدان متويلها اخلاص          . ٢٠٢٠دوالر حىت عام    

مـن  من مصادر يف القطاعني اخلـاص والعـام، و        ذلك  يع اجلارية داخل حدودها، و    للمشار
جمموعة البلدان املكونة من الربازيل     قيام  هناك توقعات بأن    كما أن   . املساعدة اإلمنائية الرمسية  

خاص هبا يف املستقبل سيوفر     بإنشاء مصرف   واالحتاد الروسي واهلند والصني وجنوب أفريقيا       
  .مويل الربامجلتاً مصدراً أيض
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قيود متويل املـشاريع،    :  أثريت خالل املناقشة ما يلي     اليتواألسئلة  ومشلت املسائل     -١٩
وخماطر املشاريع وتقاسم هذه املخاطر؛ والشواغل املتعلقة باملخاطر البيئية وطريقة التخفيـف            

ة واجتماعية؛  بيئي، حىت يف حالة وجود ضماناتاحملتملة اليت قد ال تكون متوقعةمنها؛ واآلثار   
ملؤسسات املالية الدولية؛ واالختالفات بني املـصاحل العامـة واخلاصـة           وضرورة إصالح ا  

نميـة الـصناعية    البىن التحتيـة والت   تطوير  يتعلق مبشاريع بىن حتتية معينة؛ والصلة بني         فيما
للغايـة  عالياً وديناميـاً    مستوى  اً  تارخييتسجل  هنا منطقة   يف آسيا، إذ إ    ميكن مشاهدته  مثلما(
  جـداً فيمـا يتعلـق بالتجـارة      ُينشئ روابط قوية   والتنمية الصناعية، مما     تكوين رأس املال  ل
  ).تثمار األجنيب املباشر فيما بني بلدان اجلنوبالسوا

  عد اإلمنائيالُب:  التجارةتيسري    
إن البىن التحتية هي مكون أساسي لتيسري التجارة، وقد كان هذا هو املوضوع الذي       -٢٠

وركزت املناقشة على املكاسب املتأتية     . النظر فيه خالل اجللسة األخرية من االجتماع      جرى  
من تيسري التجارة وتوزيع تلك املكاسب بني البلدان النامية واملتقدمة وكانت هناك اختالفات           

 العرض الذي قدمه خبري البنك الدويل كمية      وقد حّدد . رباءاخلقوية يف اآلراء اليت أعرب عنها       
احلد من احلواجز املاثلـة أمـام       من شأن   خلص إىل أن    اسب املتأتية من تيسري التجارة و     املك

الزيادة اليت تنـشأ    ستة أضعاف   مقداره  سلسلة اإلمداد زيادة الناتج احمللي اإلمجايل العاملي مبا         
زيادة  يف املائة يف الناتج احمللي اإلمجايل العاملي و        ٥حيقق زيادة بنسبة    عن إزالة التعريفات، مما     

 وحـسب   فيما بني البلـدان   وختتلف هذه املكاسب    .  يف املائة يف التجارة الدولية     ١٥بنسبة  
ومع ذلك، لُوحظ أن مـن      . القطاعات، لكن تبني أن أعلى املكاسب هي من نصيب أفريقيا         

اليت تستند إليها هـذه العمليـات       على االفتراضات   طفيفة  املمكن أن يؤدي إدخال تغيريات      
واسع النطاق على أن    اً  بيد أن هناك اتفاق   . تغيريات كبرية يف املكاسب املتوقعة    اإلحصائية إىل   

مكاسب كبرية للمناطق النامية، ال سيما أفريقيا، وقـد         حيقق  تكاليف النقل ميكن أن     خفض  
إىل أنـه   اً  وأُشري أيـض  . بشكل خاص يف هذا اجملال    اً  يكون التعاون بني بلدان اجلنوب مفيد     

. كاسب حىت يؤخذ بنهج مشويل يغطي نظام سالسل اإلمداد بكاملـه          ميكن حتقيق هذه امل    ال
االفتقار إىل القـدرة    ما يشمل   نامية من حتقيق هذه املكاسب      البلدان ال العوامل اليت متنع    من  و

عـن املـصاحل       فـضالً  ، وحتسني التنسيق بني الوكاالت    ،واضحةتنظيمية  على وضع لوائح    
  .الراسخة لبضع شركات

ـ            وأشار اخلربا   -٢١  .اًء إىل أن تيسري التجارة يشمل تيسري التصدير وتيسري االسـترياد مع
تيسري االسترياد مبـا أن     أكثر بكثري مما تستفيد من      وتستفيد البلدان النامية من تيسري التصدير       

لدى البلـدان الناميـة     جداً  الكثافة العامة لالسترياد وكثافة استرياد الصادرات ليستا عاليتني         
والحظ اخلرباء أن كثافة االسترياد أقوى لدى البلدان        . منهاالقليل   باستثناء   اً،والبلدان من  وأقل

  .اليت تشارك يف سالسل القيم العاملية
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ويشمل اتفاق تيسري التجارة، الذي جيري التفاوض بشأنه داخل منظمـة التجـارة               -٢٢
اخلرباء االتفاق شرح  و.تيسري التصديرلتيسري االسترياد أكثر مما يشمل عناصر لالعاملية، عناصر 

االتفاق هناك  إطار  أنه يف ثلثي القواعد اجلديدة املتفاوض عليها يف         بقدر من التفصيل فأكدوا     
تركيز على تيسري االسترياد، وأن هذه القواعد ستعين يف حال االتفـاق عليهـا أن البلـدان        

ختتلـف  عن ذلـك،      وفضالً. املصدرة الكبرية ستحقق مكاسب عالية بشكل غري متناسب       
األولوية األوىل بالنسبة   هي  احلاجة إىل النهوض بتيسري التجارة من بلد إىل آخر وقد ال تكون             

والبلدان النامية غري الساحلية مقارنة مع احلاجة إىل االستثمار يف البىن           اً  ملعظم أقل البلدان منو   
، على النحو املقترح    ةوصيانة بىن حتتية لتيسري التجار    وقد تكون تكاليف إنشاء     . التحتية املادية 

 قـد   وبالتايل. لنسبة للبلدان النامية  يف االتفاق موضوع التفاوض، أعلى بكثري من املكاسب با        
يؤدي يف بعض احلـاالت إىل تفـاقم        التجاري وقد   امليزان  يسفر ذلك عن آثار ضارة على       

تلفـة مـن    قلق إزاء التقدم احملرز يف أجزاء خم      وأعرب اخلرباء عن    . ن املدفوعات مشاكل ميزا 
وإذا كانت املفاوضات تتقدم بسرعة أكرب فيما خيص اجلزء األول الذي            .اتفاق تيسري التجارة  

يتناول قواعد االتفاق، فإن السرعة أبطأ فيما خيص اجلزء الثاين املتعلـق باملعاملـة اخلاصـة                
يـق تيـسري    اليت تغطي املساعدة التقنية واملالية الالزمة للبلدان النامية من أجـل حتق           ميزة  وامل

  .التجارة على النحو املقترح يف االتفاق
وأكد اخلرباء ضرورة احلفاظ على التوازن بني اجلزأين من االتفاق وبني هذا االتفاق               -٢٣

 مبدأ التعهد الوحيـد   وغريه من االتفاقات بغية حتقيق مكاسب صافية للبلدان النامية مبوجب           
لتوجيـه  اً  أساسـي اً  ناسب من احليز السياسايت أمر    القدر امل  كما اعُترب . ملنظمة التجارة العاملية  
  .االتفاق يف اجتاه التنمية

 على الثغرة بني    املشاركنيأسئلة  اليت دارت يف معرض الرد على        املناقشات   وركزت  -٢٤
ما زالت  ف.  مع تأكيد ضرورة سد هذه الثغرة      مفاوضات تيسري التجارة والتنمية يف حد ذاهتا،      

فهـي  ومـن مث    استثناءات لصاحلها يف املفاوضات     على احلصول على    قادرة  البلدان املتقدمة   
دعم الزراعة، لكن البلدان النامية تبقى مقيدة بالقواعد حىت عند تـصميم سياسـاهتا             تواصل  
اً مشاركة أقـل البلـدان منـو      حتتل  ويف أي اتفاق لتيسري التجارة، ال بد من أن          . الصناعية

فيما يتعلق باملعاملة اخلاصة    وفر املزيد من أوجه املرونة      توال بد من    .  مكانة بارزة  واحتياجاهتا
يف الوقـت   ال تتاح للبلدان الناميـة      إذ  للبلدان النامية يف اتفاق تيسري التجارة هذا،        ميزة  وامل

الـبىن التحتيـة امليـسرة      إلنشاء  مرونة الوقت الذي ميكنها أخذه      احلاضر أي مرونة سوى     
لتقنية واملوارد املالية يف البلدان النامية، فقد يكـون مـن           وبالنظر إىل قلة القدرات ا    . للتجارة

على هذه البلدان التعهد بالتزامات ملزمة على املستوى الدويل، مبا أنه مل يتضح             جداً  الصعب  
ثنـائي يف الوقـت     على أساس   بعد نوع املساعدة التقنية الالزمة وما إذا كان ميكن تقدميها           

ما تبذله منظمة اجلمارك العامليـة ومنظمـة األمـم    بري أُغفل إىل حد كوقد  . املنصوص عليه 
واخُتتمـت املناقـشات    . من أجل تبسيط إجراءات اجلمارك وتـسريعها      من جهود   املتحدة  

باإلشارة إىل أنه ينبغي إيالء األولوية يف املفاوضات التجارية للتنمية البشرية ولـيس لزيـادة               
  .الدخل إىل أقصى حد
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  مسائل تنظيمية  -ثانياً  

  انتخاب أعضاء املكتب  -فأل  
  ) من جدول األعمال١البند (

 ١١ انتخب اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتتاحية املعقـودة يف             -٢٥
ممثل تركيا الدائم لـدى منظمـة       ،   السيد سليم كونريالب   سعادة السفري ،  ٢٠١٣أبريل  /نيسان
 يف البعثـة الدائمـة      وسي كوباروبياس، املستشار  ارلوس ر  له، والسيد ك   رئيساًالعاملية   التجارة
  .اًمقرر -نائباً للرئيس لدى مكتب األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف،  لبريو

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

، جـدول    أيـضاً  احيةأقر اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة االفتت          -٢٦
وهكـذا كـان جـدول    ). TD/B/C.I/MEM.6/1الوارد يف الوثيقة   (األعمال املؤقت للدورة    

  :األعمال كما يلي
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
دور القطاعني العـام    : دعم تطوير البىن التحتية لتعزيز التكامل االقتصادي        -٣

  واخلاص
  تقرير االجتماعاعتماد   -٤

  نتائج الدورة  -جيم  
 ١٢ اتفق اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، يف جلسته العامة اخلتاميـة املعقـودة يف              -٢٧

  ).انظر الفصل األول(، على أن يتوىل الرئيس تلخيص املناقشات ٢٠١٣أبريل /نيسان

  اعتماد تقرير االجتماع  -دال  
  ) من جدول األعمال٤البند (

         العامة اخلتامية أيضاً، أذن اجتمـاع اخلـرباء املتعـدد الـسنوات لنائـب       يف اجللسة   -٢٨
 املقرر بأن يقوم، حتت إشراف الرئيس، بوضع التقريـر يف صـيغته النهائيـة بعـد                 -الرئيس  
  .االجتماع اختتام
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  املرفق

  )١(احلضور    
  :األعضاء يف األونكتادالتالية حضر اجتماع اخلرباء ممثلو الدول   -١

  وبياإثي
  إسبانيا

  إكوادور
  إندونيسيا

  ) إسالمية-مجهورية (إيران 
  آيرلندا
  بنن
  بريو
  تركيا

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  جنوب أفريقيا

  زامبيا

   السودان
  الصني
  الفلبني

  كازاخستان
  كندا

  كوت ديفوار
  مدغشقر
  املغرب

  املكسيك
  اململكة العربية السعودية

  ميامنار
  اهلند

  : احلكومية الدولية التالية ممثَّلةً يف الدورةوكانت املنظمات  -٢
  االحتاد األورويب
  مركز اجلنوب

  : الدورةالوكاالت املتخصصة التالية واملنظمات ذات الصلة ممثَّلة يف وكانت  -٣
  جمموعة البنك الدويل

  :أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ممثلة يف الدورةوكانت   -٤
  قتصادية واالجتماعيةإدارة الشؤون اال

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثَّلةً يف الدورة  -٥

  الفئة العامة
  رابطة املهندسني العاملية
  "القرية السويسرية"املنظمة غري احلكومية 

       
__________ 

املـشاركني، انظـر الوثيقـة    لالطـالع علـى قائمـة       ترد يف هذه القائمة أمساء املشاركني املسجلني، و        )١(
TD/B/C.I/MEM.6/INF.1. 


