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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

ملـصارف التـصدير واالسـترياد      االجتماع السنوي للشبكة العاملية         
  ومؤسسات متويل التنمية

  ألونكتاد الثالث عشرلخاص حدث     
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠مركز قطر الوطين للمؤمترات يف الدوحة يف يف ُعقد 

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
ملصارف التصدير واالسترياد ومؤسسات متويـل      جيتمع سنوياً أعضاء الشبكة العاملية        -١

 لتقييم أداء الشبكة خالل السنة السابقة، وملناقشة مسائل هتمهم ووضع استراتيجيات            التنمية
  .إىل دعم قضية الشبكة يف السنة املقبلةترمي 

ومن بني بنود جدول األعمال األخرى، نظر االجتماع السنوي الـسابع للـشبكة               -٢
رمسياً نائب األمني    الذي افتتحه    ملصارف التصدير واالسترياد ومؤسسات متويل التنمية     العاملية  

عضاء، والتقرير السنوي عـن     طلبات العضوية، وحشد األ   :  يف البنود التالية   العام لألونكتاد، 
 /، وبرنامج العمل وامليزانية للفترة املمتدة من أيـار        ٢٠١٢ - ٢٠١١أنشطة الشبكة للفترة    

، وحالة تطور قاعدة البيانات القائمـة علـى شـبكة    ٢٠١٣أبريل  / إىل نيسان  ٢٠١٢مايو  
 جمال متويل   اإلنترنت لتقاسم املعلومات املتعلقة باالئتمانات والتجارب وأفضل املمارسات يف        

  .التجارة واالستثمارات العابرة للحدود
   /وأحاط املندوبون علماً بالتقدم الذي أحرزته الشبكة يف الفترة املمتدة مـن أيـار               -٣

  : ويشمل ذلك ما يلي،٢٠١٢أبريل / إىل نيسان٢٠١١مايو 
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تعزيـز   "بناء القدرات التقنية لألعضاء من خالل عقد حلقة دراسية بعنوان           )أ(  
 ١٩ يـوم    "النهوض بتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم     : اون بني بلدان اجلنوب   التع

  ؛يف جنيف بسويسرا ٢٠١١سبتمرب /أيلول
فقد انضم مؤخراً إىل الرابطة كل من مـصرف         . زيادة عدد أعضاء الشبكة     )ب(  

ملستمرة التصدير واالسترياد بالصني ومصرف التصدير واالسترياد بإندونيسيا نتيجة للجهود ا         
وبدأت الشبكة جتهيز طلبات العضوية املقدمـة مـن         . املبذولة حلشد األعضاء يف تلك الفترة     

واالسترياد ومصرف جامايكا للتصدير    " BNDES"ية الربازيلي املعروف باملختصر     مصرف التنم 
   مصارف أخرى؛ضمنوبنك قطر للتنمية 

نشطة الدوليـة الـيت     تعزيز أواصر التعاون الدويل باملشاركة يف خمتلف األ         )ج(  
يف وعلى سبيل املثال، عقد يف جنيـف        . ينظمها شركاء الشبكة، وإبرام عدد من االتفاقات      

 اجتماع اخلرباء املخصص املتعلق باالقتصاد      ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٠ إىل   ٨من  الفترة  
 ا االجتمـاع  هذرئاسة   توىل األونكتاد    ، وقد التجارة والتنمية املستدامة  اآلثار على   : األخضر

وبرنامج األمم املتحـدة      واالجتماعية يف األمم املتحدة    دارة الشؤون االقتصادية  بالتعاون مع إ  
إعـادة حتديـد دور     : وار السياسايت احلوُنظم حدث آخر هو اجتماع اخلرباء املعين ب       . للبيئة

 ٢٦ة مـن     الذي عقده األونكتاد يف جنيف يف الفتر       ،ملستقبليف ا احلكومة يف التجارة الدولية     
بني بلـدان   وتتمثل املسامهات األخرى يف زيادة متويل التجارة        . ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٨إىل  

 أعضاء الشبكة، وعلى سبيل املثال منح       تسهيالت ائتمانية ثنائية بني    عن طريق عرض     اجلنوب
 مليون دوالر أمريكي للمـصرف النـيجريي        ٢٠مصرف التصدير واالسترياد بالصني مبلغ      

 ١٥٠ وقدم مصرف اهلند للتصدير واالسترياد تسهيالت ائتمانية مببلـغ           ؛ستريادللتصدير واال 
مليون دوالر أمريكي إىل مصرف االستثمار والتنمية التابع للجماعة االقتصادية لدول غرب            

 الذي يتجاوز حدود الوالية الوطنية على       صديرتوحصل مصرف أمريكا الالتينية لل    ،  )١(أفريقيا
.  األفريقي للتصدير واالسترياد   أمريكي من املصرف   مليون دوالر    ٩٥لغ  تسهيالت ائتمانية مبب  

 /شى مع اتفاق متبادل أبـرم يف آذار       اوقد ُمنحت التسهيالت االئتمانية اآلنفة الذكر مبا يتم       
، وهو اتفاق يقضي بأن يتبادل األعضاء فيما بينهم تسهيالت للتمويل التجاري      ٢٠١٢مارس  

وإضـافة إىل ذلـك،     . بني البلدان األعضاء يف املؤسستني اإلقليميتني     من أجل دعم التجارة     
  صر التعاون بني األعضاء والشركاء؛أُبرمت عدة اتفاقات ترمي إىل تعزيز أوا

مواصلة العمل على إنشاء قاعدة بيانات ائتمانية قائمة على شبكة اإلنترنت             )د(  
وخالل الفترة املـشمولة    . رب احلدود عصفقات متويل التجارة واملشاريع     لتيسري عملية جتهيز    

العاملية ملصارف التصدير ت العامة عن أعضاء الشبكة  جرى حتميل مجيع املعلوما  ،باالستعراض
 واسـم رئيـسها    يف قاعدة البيانات أي اسم املؤسـسة         واالسترياد ومؤسسات متويل التنمية   

وما إىل  العاملية  الشبكة  وعنواهنا ورقم هاتفها واسم الشخص الذين ميكن االتصال به من أجل            
وقدم اخلبري االستشاري أيضاً التدريب إىل منسقة الشبكة لتمكينها من املـساعدة يف             . ذلك

__________ 

 .ال تنطبق على النسخة العربية )١(
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من املتوقع أن يكتمل    و.  جمال استخدام قاعدة البيانات    يف موظفي املؤسسات األعضاء     تدريب
  .٢٠١٢ يف النصف الثاين من عام وتشغيل املنصةبناء قاعدة بيانات الشبكة 

       /األجل سينفذ يف الفترة املمتـدة مـن أيـار        قصري  واعتمد االجتماع برنامج عمل       -٤
  :، ويشمل برنامج العمل األهداف التالية٢٠١٣أبريل / إىل نيسان٢٠١٢مايو 

تكثيف اجلهود املبذولة حلشد األعضاء لزيادة امتداد الشبكة ووجودها على            )أ(  
  النطاق العاملي؛

   من أجل الشبكة؛التربعاتيفة يف رسوم العضوية ومجع تطبيق زيادة طف  )ب(  
ؤسسات األعضاء عن طريق الـربط الـشبكي        املزيادة أواصر التعاون بني       )ج(  

  وتنفيذ األنشطة وتبادل املعلومات املتعلقة بأفضل املمارسات؛
توسيع األنشطة املضطلع هبا يف إطار برنامج تنمية القدرات التقنية اخلـاص              )د(  
العاملية من خالل السعي لعقد حلقيت عمل تدريبيتني على األقل يف العام، إن مل تكن               بالشبكة  

  حلقة عمل واحدة كل ثالثة أشهر؛
 من أجل تقاسم املتعلق بإنشاء منصة على شبكة اإلنترنت    االنتهاء من العمل      )ه(  

  املعلومات املتعلقة باملخاطر واالئتمانات؛
 التجارة بني بلدان اجلنوب    بني األعضاء لدعم     حتديد ترتيبات متويلية موثوقة     )و(  

  وعروض التسهيالت االئتمانية الثنائية؛عن طريق التمويل املشترك 
وضع آليات تتيح املشاركة البناءة للمشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم             )ز(  

ومنظمات دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم واملؤسسات العامة لكي تتمكن املشاريع           
تقدمي مـشاريعها   ل طريقة    أفضل لصغرية واملتوسطة احلجم من احلصول على املعلومات وفهم       ا

  معايري اإلقراض اخلاصة باملصارف؛تستويف لكي 
إقامة شراكات بناءة مع املنظمات واجلماعات االقتصادية اإلقليميـة الـيت             )ح(  

الوثيـق،  حصلت على صفة مراقب أو عضوية شرفية أو تلقت دعوة من أجـل التعـاون                
كاألونكتاد ومركز التجارة الدولية والشبكة الدولية للمشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم       

ن واملؤسسة املالية الدولية والسوق املشتركة لشرق أفريقيا واجلنـوب األفريقـي            ريواحتاد ب 
  .واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي

 اإلمنائيني الدوليني للشبكة العاملية،     وأشار االجتماع أيضاً إىل استمرار دعم الشركاء        -٥
وتعهد املشاركون بتعزيز أواصر التعاون بـني الـشبكة العامليـة           . وبصفة خاصة األونكتاد  

 واألونكتاد يف إطار اتفاق التعاون الذي وقعته املؤسستان يف قصر األمم جبنيف يف سويـسرا               
 مؤمتر األونكتاد الـذي      املؤسسات األعضاء على دعم    وا، وحث ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٩ يف

املـؤمتر  أحـداث    باملشاركة يف خمتلف     ،األونكتاد الثالث عشر  أي  يعقد كل أربع سنوات،     
  .مشاركة تامة

        


