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ألمـم  التابعـة ل لمجموعة املشتركة بني الوكاالت لاجللسة االستثنائية      
   اإلنتاجيةاتاملعنية بالتجارة والقدرواملتحدة 

ل من نائبة األمني العام لألمم املتحدة ونائب األمني العام لألونكتاد هـذه             ترأس ك   -١
املعنية بالتجـارة  وألمم املتحدة   التابعة ل لمجموعة املشتركة بني الوكاالت     لاجللسة االستثنائية   

 يف  اً وكالـة عـضو    ١١ اإلنتاجية، اليت حضرها مسؤولون رفيعو املستوى مـن          اتوالقدر
 امج األمم املتحدة اإلمنائي، ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية          اجملموعة، أال وهي برن   

، ومنظمـة التجـارة     )الفاو (، ومركز التجارة الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة      )اليونيدو(
، واللجنة االقتصادية ألوروبـا،     العاملية، ومنظمة العمل الدولية، واللجنة االقتصادية ألفريقيا      

جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري     يط اهلادئ، و   واالجتماعية آلسيا واحمل   اللجنة االقتصادية و
عالوةً على ذلك، أسـهمت يف  و. )األونكتاد (الدويل، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   

  .النقاش سويسرا وليسوتو ونيبال وأمانة اإلطار املتكامل املعزَّز
، حينما أُنـشئت    ٢٠٠٨ملضطَلع به منذ عام     وكانت اجللسة مناَسبة لتقييم العمل ا       -٢

 لإلعـالن   كما كانت مناسبةً  . طرح وجهات نظر الوكاالت يف موضوع املؤمتر      لاجملموعة، و 
مـن أجـل    بنك التنمية اإلسالمي     الذي يضطلع به     ‘املعونة من أجل التجارة    ‘عن مشروع 

  .بعض وكاالت اجملموعةوالذي ستنفذه البلدان العربية، 
: ري من املتحدثني الضوء على األهداف الرئيسية الثالثة للمجموعة وهـي        وألقى الكث   -٣
تعزيز دور التجارة والقدرات اإلنتاجية يف جمال املساعدة التقنية املتكاملة املقدمة من األمم              )أ(

زيـادة   )ج(وما بني الوكاالت يف إطار هنج توحيد األداء؛         ضمان التنسيق في   )ب(واملتحدة؛  
  . ألمم املتحدة التابعة لالقطريةكاتب املالت غري املقيمة والصالت بني الوكا

عـن  إقامة شراكات مكيَّفة حبسب احلاجة مع احلكومات        من  اجملموعة  متكنت  وقد    -٤
وشددت اجللسة على أن جماالت . والقيادة على الصعيد الوطينامتالك زمام األمر تعزيز طريق 

ووجهت .  الوكاالتهذه اآللية املشتركة بنيتفيد يف املستقبل من خربة ستسمواضيعية أخرى   
نائبة األمني العام لألمم املتحدة نداًء إىل اجلهات املاحنة لتحقيق مزيد من االتساق يف متويـل                
عمليات األمم املتحدة، وال سيما بزيادة التمويل املقدم إىل الصناديق االسـتئمانية املتعـددة              

   .اجلهات املاحنة
زيادة تدخالت اجملموعة يف    ) أ: (لمجموعة ما يلي  ل الرئيسية   ومشلت بعض اإلجنازات    -٥

أُطر املساعدة اإلمنائية لألمم املتحدة، استجابةً لطلب السلطات الوطنية واملنسقني املقـيمني             
يف ما يتعلق باالحتياجات    حتسني مستوى اتساق السياسات في     )ب(والتابعني لألمم املتحدة؛    

لوكـاالت الـشريكة؛    ل ةختلفاملواليات  الل القائمة بني    جانب العرض، نظراً ألوجه التكام    
  .اخلطط اإلمنائية الوطنية واإلقليميةوعمليات األمم املتحدة املواءمة بني  )ج(و
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اجملموعة يف ضمان أوجه التكامل وتنسيق الُنُهج       اإلسهام املقّدم من    ُعرض بإجياز   قد  و  -٦
 وال سـيما يف البلـدان       - ملتكامل املعزَّز ومع اإلطار ا  ‘ املعونة من أجل التجارة   ‘مع مبادرة   

ويف البلدان اليت اعتمدت هنجـاً لتوحيـد        ‘ أمم متحدة واحدة  ‘املشمولة بالربنامج التجرييب    
توّسع  ويشكل هذان النهجان أداتني ميكنهما املساعدة يف بناء عوملة أكثر عدالً ومشوالً          . األداء

  . الفرص للجميعمن نطاق 
 إىل أن القيمة املضافة هلذه اجملموعة تتمثل يف قدرهتا على تقـدمي            وأشار أحد املمثلني    -٧

وذُكرت تدخالت اجملموعـة  . للتحديات القائمة على مستوى القطاعات   ُنظمية  حلول إمنائية   
يف العراق ويف مجهورية ترتانيا املتحدة كأمثلة حلاالت كانت فيها اجملموعة تساعد، بانتـهاج              

   .الوفاء مبختلف متطلبات الدعم االستراتيجي واملؤسسي والتشغيليهنجها املتعدد األبعاد، على 
ومن وجهة نظر اجلهات املاحنة، لوحظ أن تقدمي املساعدة التقنية املكيَّفـة حبـسب                -٨

احلاجة يف جماالٍت مثل تشجيع الصادرات، وإدارة املعايري واجلـودة، ورسـم الـسياسات              
ة، يشكل عامالً رئيسياً يف تنمية القـدرات        والبيئاملتعلقة بالعمل   التجارية، واالمتثال للمعايري    

وذُكرت كأمثلـة   . اإلنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية على الصعيد الدويل يف أقل البلدان منواً          
لذلك الربامج املشتركة اليت نفذهتا اجملموعة يف مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ويف مجهورية             

ملستدامة بالسياحة ا كلتامها   العمليتان    هاتان تعلقتو. سويسرااً   واليت متوهلا حالي   ترتانيا املتحدة، 
التنفيذ املنسَّق  وقد كشفت الدروس املستفادة عن أن       .  التصديرية اتواإلنتاج النظيف والقدر  

واعُترب االلتزام بالتنفيـذ    . يتطلب استثمارات أولية يف تصميم املشاريع ويف الطرائق التشغيلية        
  . شترك عنصراً حاسم األمهية لتحقيق النجاح يف املستقبلامل
كما ذُكر برنامج األمم املتحدة اخلاص املعين باقتصادات آسيا الوسطى كمثال جيد              -٩

  .للتدخالت املشتركة اليت قامت هبا اجملموعة
ينبغي للمجموعة تقدميـه    اإلسهام الذي   إىل  املتكلمني  وعن املستقبل، أشار عدد من        -١٠
وأُشـري،  . جل زيادة مستوى تنسيق تدخالهتا على الصعيدين اإلقليمي ودون اإلقليمـي    من أ 

خطة عمل االحتاد   إىل  تقدمي دعم قّيم    يف وضع جيد ميكّنها من      بوجه خاص، إىل أن اجملموعة      
   .األفريقي لتعزيز التجارة داخل أفريقيا

على أرض الواقع مـن     وأُعرب عن تأييد قوي للنهج الذي تنتهجه اجملموعة ولعملها            -١١
فعلى سبيل املثال، اعُتربت حلقة     . أجل إدماج التجارة يف السياسات واخلطط اإلمنائية الوطنية       

العمل اإلقليمية اليت ستديرها اجملموعة يف نيبال، يف األسبوع التايل لالجتماع احلايل، وسـيلة              
ويف هذا الصدد، شـدد     . يةمفيدة جداً إللقاء الضوء على أمهية التجارة يف استراتيجيات التنم         

  .على أمهية التجارة بوصفها أداةً رئيسية لضمان أن تؤدي العوملة إىل التنميةاملتكلمني معظم 
ع من اجملموعة أن تقود جهود األمـم املتحـدة يف           وشدد أحد املمثلني على أنه ُيتوقَّ       -١٢

   .٢٠١٥بعد عام ملا اجملاالت املتصلة بالتجارة يف جدول أعمال التنمية 
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أنـه  على ما يتعلق باملسائل السياساتية املتصلة مبوضوع املؤمتر، أكد أحد املمثلني    وفي  -١٣
اليت تواجهها استراتيجيات التنمية، فال ميكن ملنظمة واحـدة أن          املعقّدة  التحديات  إىل  نظراً  

اً يتسم  فالعمل معاً يف إطار آلية كهذه اجملموعة يشكل هنجاً فريد         . تقدم مساعدة فعالة مبفردها   
، الدور الذي تضطلع به اجملموعـة يف جمـال سالسـل             على ذلك  وذُكر، كمثال . بالكفاءة
  . القيمة يف بيئة عاملية/اإلمداد
عن تقديرهم للمجموعة بوصفها حمفالً للعمل املـشترك        املتكلمني  وأعرب عدد من      -١٤

املـتكلمني علـى    وأكد أحد. يف سياق العوملةوشاملة للجميع   حنو مسارات إمنائية مستدامة     
. فادة فئة العاملني من العوملـة     استالدور الذي يؤديه التعليم وتنمية املهارات املهنية يف ضمان          
املهارات الالزمة للتجـارة    ‘املعنونة  وذُكرت، يف هذا السياق، منهجية منظمة العمل الدولية         

يع املساعدة التقنية   يف مشار بيسر  االندماج  لتحقيق  بوصفها هنجاً ُصمم    ‘ ع االقتصادي يوالتنو
  . اجملموعةالذي تتواله املتصلة بالتجارة يف سياق التعاون 

الدليل املرجعي لبناء القـدرات يف   من ٢٠١٠وُوجه االنتباه إىل الطبعة اجلديدة لعام    -١٥
، وميثـل أمشـل   )اليونيـدو  ( الذي أعدته منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية    جمال التجارة 

املتعـددة األطـراف   الوكـاالت  واخلدمات املقدمة من   الفنية  الياً للخربات   خريطة متاحة ح  
  .  اإلنتاجيةات حد سواء يف جمال التجارة والقدرعلىالوكاالت الثنائية و

ويف هناية اجللسة، قدم ممثل املؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة معلومات عن              -١٦
البلدان العربية ويشارك فيه كل من برنامج األمم         من أجل    ‘املعونة من أجل التجارة   ‘مشروع  

، ومركز التجارة الدوليـة، ومنظمـة       )اليونيدو(، ومنظمة   األونكتاداملتحدة اإلمنائي، ومؤمتر    
ما جتريه مـن إصـالحات      ة إىل مساعدة البلدان العربية في     وهتدف هذه العملي  . العمل الدولية 

ق العاملية واإلقليمية والتصدي، يف الوقت نفسه،       تعزيز قدرهتا التنافسية يف األسوا    يف  جتارية و 
وسيساهم بنك التنمية اإلسالمي مبليوين دوالر يف هذه املبـادرة،          . للتحديات املتصلة بالبطالة  

  . موارد اجلهات املاحنة األخرىمبجرد أن يتم تعبئة اليت سُتنفذ 

        


