
 

(A)   GE.12-52080    110213    120213 

  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة التنفيذية السادسة واخلمسون

  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٤-٣ جنيف،

  تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية السادسة واخلمسني    
  ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول ٤ و٣ يف قصر األمم، يف جنيف، يومي املعقودة

  احملتويات
  الصفحة 

  ٢  ....................................................................................  مقدمة     
  ٢  ...................................................اإلجراءات اليت اختذها جملس التجارة والتنمية  - أوالً  
  ٤  .............................................................................  موجز الرئيس  - ثانياً  

  ٤  ..............................................................اجللسة العامة االفتتاحية  - ألف     
د يف األثر اإلمنائي للتحويالت ومعارف املغتربني      الزيادة إىل أقصى ح    -اجلزء رفيع املستوى      -  باء     

  ٦  ................................................التبعات السياساتية: يف أقل البلدان منواً
  ٨  ................................................................اجللسة العامة اخلتامية  - مجي     

  ٩  ............................................................................املسائل التنظيمية  - ثالثاً  
  ٩  .......................................................................افتتاح الدورة  - فأل     
  ٩  .............................................قرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورةإ   -  باء     
  ١٠  .......................................................................اعتماد التقرير  - جيم     

  املرفق  
  ١١  .................................................................................... احلضور     

  

 TD/B/EX(56)/2  األمم املتحدة 

 
  Distr.: General 

14 December 2012 
Arabic 
Original: English 



TD/B/EX(56)/2 

GE.12-52080 2 

  مقدمة    
ُعقدت الدورة التنفيذية السادسة واخلمسون جمللس التجارة والتنمية يف قصر األمم يف     

وعقد اجمللس أثنـاء الـدورة ثـالث        . ٢٠١٢ديسمرب  /كانون األول  ٤ و ٣جنيف، يومي   
  .جلسات عامة

    اإلجراءات اليت اختذها جملس التجارة والتنمية  -أوالً  
  ) من جدول األعمال٢لبند ا(
 الصادر عن األونكتاد والـوارد      ،٢٠١٢،  بتقرير أقل البلدان منواً   أحاط اجمللس علماً      -١

  .UNCTAD/LDC/2012يف الوثيقة 

  ) من جدول األعمال٣البند (    
أحاط اجمللس علماً بتقريري الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي وامليزانيـة              -٢

ن دورتيها احلادية والستني والثالثة والستني، واعتمد استنتاجات الفرقـة العاملـة            الربناجمية ع 
وتضمنت استنتاجات الدورة احلادية والستني املوافقة علـى        . املتفق عليها يف هاتني الدورتني    

 ٢٠١٥-٢٠١٤الفرع اخلاص باألونكتاد من إطار األمم املتحدة االستراتيجي املقترح للفترة           
، يف ضوء نتـائج دورة املـؤمتر        ٢٠١٣-٢٠١٢مج األونكتاد لفترة السنتني     وعلى سرد برنا  

وتضمنت استنتاجات الدورة الثالثة والستني املوافقة على العنـصر الوصـفي           . الثالثة عشرة 
، الذي ستنظر فيه ٢٠١٥-٢٠١٤للربامج يف مشروع امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني 

العامة وهيئاهتا الفرعية، وعلى خطة التقييم املقترحـة لألونكتـاد يف     يف هناية املطاف اجلمعية     
، علماً أن الفرقة العاملة ستقوم يف دورهتا اخلامسة والستني باسـتعراض خطـة              ٢٠١٣ عام

  .٢٠١٥ وعام ٢٠١٤ التقييم لعام
ــة    -٣ ــة العاملـ ــيقيت الفرقـ ــصوص وثـ  TD/B/WP/(61)/CRP.3/Rev.1وخبـ
املتعلقتني باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية املقترحـة       ،  TD/B/WP/(63)/CRP.1/Rev.1و

، أفاد أحد املندوبني بأن حكومته ترى أن هاتني الوثيقتني ال تتسمان            ٢٠١٥-٢٠١٤ للفترة
بالتوازن املنشود وال تعربان بالقدر الكايف عن العناية اليت ينبغي أن يوليها األونكتاد باستمرار              

. مـن واليـة الدوحـة     ) ١(١٨توسط، وفقاً ملا طُِلَب إليه يف الفقرة        للبلدان ذات الدخل امل   
والحظ املندوب أن أنشطة األونكتاد وتركيزه على البلدان ذات الدخل املتوسط ال يعين أنه              

. ينبغي أن يغض الطرف عن أولويات جمموعات البلدان األخرى واحتياجاهتا من املـساعدة            
اتني الوثيقتني، لكنه لن يتخذ موقفاً ميكن أن يـؤخر          لذلك أوضح الوفد أنه ال يسعه دعم ه       

عملية نظر الكيانات املعنية يف اخلطة الربناجمية وامليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني، طالباً             
  .مع ذلك إدراج بيانه على النحو الواجب يف هذه الوثيقة
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  .وأحاط اجمللس علماً بدواعي القلق اليت أثارها املندوب  -٤

  ) من جدول األعمال٤البند (    
 من نظامه الداخلي، على طلب كل من صـندوق          ٧٧وافق اجمللس، مبوجب املادة       -٥

، ومركز البحوث االقتصادية والسياساتية TD/B/EX(56)/R.1 الوارد يف الوثيقة روكفلر براذرز
 ك سيتيزن بابل، ومنظمة   TD/B/EX(56)/R.2/Corr.1 و TD/B/EX(56)/R.2رد يف الوثيقتني    االو

وستضاف هذه املنظمات الثالث إىل قائمة املنظمـات        . TD/B/EX(56)/R.3الوارد يف الوثيقة    
  .غري احلكومية اليت هلا مركز املراقب لدى األونكتاد

وأحاط اجمللس علماً أيضاً بأن االحتاد الدويل لنقابات عمال الصناعات الكيميائيـة              -٦
ي منظمة غري حكومية هلـا مركـز املراقـب لـدى     والطاقة والتعدين واألعمال العامة، وه    

 مع احتاد عمال املعادن الدويل إلنشاء احتاد الصناعات         ٢٠١٢يوليه  /متوزاألونكتاد، اندمج يف    
وسُتدرج هذه التعديالت يف قائمة املنظمات غـري        . العاملي، الذي يقع مقره حالياً يف جنيف      

وسُيحذف منها االحتاد الدويل لنقابات عمال احلكومية اليت هلا مركز املراقب لدى األونكتاد،        
  .الصناعات الكيميائية والطاقة والتعدين واألعمال العامة

  ) من جدول األعمال٦البند (    
 كمـا ورد يف     ٢٠١٣وافق اجمللس على مشروع اجلدول الزمين الجتماعات عـام            -٧

  .TD/B/EX(56)/CRP.1 الوثيقة
 اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة      ووافق اجمللس على اختصاصات اجتماعات      -٨

، وقد أدخل تعديالً طفيفـاً واحـداً علـى          TD/B/EX(56)/1/CRP.2كما وردت يف الوثيقة     
وإضافة إىل ذلك، وافق اجمللس أثناء دورتـه        . اختصاصات اجتماع السلع األساسية والتنمية    

 بالتجـارة واخلـدمات     التنفيذية على اختصاصات اجتماع اخلرباء متعدد السنوات املعـين        
واتفق اجمللس أيضاً على أن يفّوض مكتَب جملس التجارة والتنمية سلطةَ اسـتكمال             . والتنمية

  .اختصاصات اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات املتبقية الثالثة نيابة عنه
واتفق اجمللس على أن يتناول، أثناء مشاورات الرئيس املقبلة، االستعدادات املتـصلة              -٩

بإحياء الذكرى اخلمسني إلنشاء األونكتاد واستعراض األهداف اإلمنائية لأللفيـة، مباشـراً            
بذلك عملية املشاورات وتطارح األفكار هبدف وضع مقترحات ملموسة ُينظـر فيهـا يف              

  .٢٠١٣الدورة السنوية جمللس التجارة والتنمية يف الربع الثالث من عام 
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  موجز الرئيس  -ثانياً  

  ة العامة االفتتاحيةاجللس  -ألف  
أدىل نائب األمني العام لألونكتاد بالبيان االفتتاحي للدورة وشـدَّد علـى واليـة                -١٠

 ٣٥األونكتاد املتعلقة بأقل البلدان منواً مذكراً بأن والية الدوحة تضمنت ما ال يقـل عـن                 
وإضافةً .  الفرعية إشارة إىل أقل البلدان منواً وأن أقل البلدان منواً مذكورة يف مجيع مواضيعها            

إىل ذلك، أكد أن التحويالت تكتسي أمهية خاصة بالنسبة إىل أقل البلدان منـواً باعتبارهـا                
مصدراً لتمويل التنمية ال تفوقه يف القيمة سوى املساعدة اإلمنائية الرمسية وتفوق قيمته بكثري              

  .قيمة تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل تلك البلدان
االستنتاجات ) األونكتاد( مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة          وقدَّم  -١١

تسخري التحـويالت املاليـة     : ٢٠١٢لتقرير أقل البلدان منواً     والتوصيات السياساتية الرئيسية    
وركَّز التقرير علـى تـأثري التحـويالت علـى       . ومعارف املغتربني لبناء القدرات اإلنتاجية    

حمللية ألقل البلدان منواً والدور الذي ميكن أن يؤديه املغتربون كمصادر أو عوامل     االقتصادات ا 
  .تيسري لروابط املعرفة والتكنولوجيا والتجارة واالستثمار

 ألن برنامج عمـل اسـطنبول       ٢٠١٢تقرير أقل البلدان منواً     وقد اختريت مواضيع      -١٢
 من أقل البلـدان منـواً قـد وضـع           يتضمن والية متعلقة بالتحويالت، وألن عدداً حمدوداً      

استراتيجيات واضحة تتعلق بالتحويالت أو باملغتربني، رغم أن مجيع هذه البلدان ميكـن أن              
تتعلم من جتارب البلدان األخرى، وألن التحويالت ومعارف املغتربني ترتبط بقيدين حامسني            

  .ال ونقص املهارات والدرايةمن القيود اليت تواجهها أقل البلدان منواً، أال ومها نقص رأس امل
وبيَّنت االجتاهات االقتصادية احلديثة ألقل البلدان منواً أن معدالت منو الناتج احمللـي               -١٣

ويف . ٢٠٠٨-٢٠٠٢اإلمجايل تراجعت بقدر كبري يف الفترة األخرية مقارنة بنتائج الفتـرة            
 البلدان منواً بدرجة عالية من سياق تباطؤ االقتصاد العاملي مؤخراً، تتسم التوقعات اخلاصة بأقل

وناقش املدير مدى أمهيـة     . طويلةنسيب  عدم اليقني، ومن احملتمل أن مير النمو بفترة اخنفاض          
مث نوقشت حـدة    . التحويالت يف حالة أقل البلدان منواً وآثارها اإلجيابية والسلبية وتكاليفها         

 أيضاً جدول أعمال سياسايت لتسخري      وقُدِّم. ظاهرة هجرة األدمغة وآثارها اإلجيابية والسلبية     
فتدعيم مسامهة التحويالت واملغتربني يف تنمية أقل البلدان منواً يستدعي . التحويالت واملغتربني

اختاذ إجراءات سياساتية منها تطوير القطاع املايل وتنويعه وختفيض تكـاليف التحـويالت             
  . كلي لتعبئة االستثمار اخلاصواعتماد برامج لتشجيع مشاركة املغتربني وسياسات اقتصاد

التحويالت تتزايد وهي أهم بالنسبة     ) أ(ومتثلت رسائل التقرير الرئيسية إمجاالً يف أن          -١٤
تتسم هجرة األدمغة حبدة أكـرب يف أقـل         ) ب(إىل أقل البلدان منواً منها إىل سائر البلدان؛ و        

 أن يسامهوا بقوة يف تنمية أقل البلدان البلدان منواً منها يف سائر البلدان لكن باستطاعة املغتربني
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يستدعي تدعيم مسامهة التحويالت واملغتربني يف تنمية أقل البلدان منـواً اختـاذ             ) ج(منواً؛ و 
  . بلداً وأثار انطباعات إجيابية٢٦وقد صدر التقرير يف . تتسم باملبادرةإجراءات سياساتية 

باسـم  (إندونيـسيا   : ادى الوفود التالية  وأدىل ببيانات ممثلو اجملموعات اإلقليمية وفر       -١٥
باسـم اجملموعـة    (، وإثيوبيا   )باسم جمموعة أقل البلدان منواً    (، وبنن   ) والصني ٧٧  لجمموعة ا 
باسم جمموعـة  (، وباراغواي )باسم اجملموعة اآلسيوية(، ومجهورية إيران اإلسالمية  )األفريقية

، واالحتـاد   )باسـم اجملموعـة دال    (ان  ، وكازاخست )بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب    
  .األورويب، واملكسيك، وتونس، والصني، ونيبال، وبنغالديش، وإثيوبيا، والسودان، واملغرب

 واتفقوا يف ٢٠١٢تقرير أقل البلدان منواً    وأثىن مجيع املتحدثني على األونكتاد إلعداد         -١٦
 غاية األمهية بالنسبة ألقل البلـدان       أن املواضيع اليت تناوهلا أُثريت يف الوقت املناسب وهي يف         

وأشاد معظم املتحدثني باألمانة جلودة التحليل الوارد يف التقريـر ووجاهـة توصـياته              . منواً
ورأى بعض . السياساتية وأمهيتها وحسن اختيار املواضيع، واعتربه ثالثة متحدثني تقريراً ممتازاً         

  . دة األمهية أيضاً بالنسبة إىل بلدان نامية أخرىاملتحدثني أن املواضيع اليت ُيحللها التقرير شدي
وأعرب عدد من املتحدثني عن دعمهم لدور األونكتاد يف مساعدة أقل البلدان منواً               -١٧

سيما هدف متكني نصف أقل البلدان منواً مـن     ال  على بلوغ أهداف برنامج عمل اسطنبول،       
  .٢٠٢٠استيفاء معايري االرتقاء من تلك الفئة حبلول عام 

وأيد معظم املتحدثني ما جاء يف التقرير عن أمهية السياسات احمللية والدولية الراميـة                -١٨
إىل تدعيم مسامهة التحويالت ومعارف املغتربني يف تنمية أقل البلدان منواً وأعربوا عن دعمهم       

انة وأعرب أحد املتحدثني عن أمل بلده يف العمل مع األم         . للتوصيات السياساتية الواردة فيه   
  . من أجل تنفيذ التوصية السياساتية املتعلقة بالتحويالت واملغتربني

والحظ عدد من   . وذكّر معظم املتحدثني بأمهية ختفيض تكاليف إرسال التحويالت         -١٩
املتحدثني أن أمهية التحويالت تتزايد لكنها ينبغي أال تعترب بديالً عن مصادر التمويل اخلارجي     

واتفق . ائية الرمسية أو اإلعفاء من الديون أو االستثمار األجنيب املباشر         األخرى كاملساعدة اإلمن  
عدد من املتحدثني يف أمهية توجيه التحويالت حنو االستثمار املنـتج ورحبـوا باملقترحـات     

  .السياساتية املقدمة يف هذا الصدد
يف  من االتفاق العام بـشأن التجـارة         ٤وقال أحد املتحدثني إن تفعيل األسلوب         -٢٠

  . اخلدمات سيتيح إعادة التوازن بني هجرة اليد العاملة املاهرة وغري املاهرة من أقل البلدان منواً
وطلب بعض املتحدثني إىل األمانة مواصلة حتليل هذه املواضيع وإجراء املزيـد مـن                -٢١

تاجية الدراسات بشأن كيفية تدعيم مسامهة التحويالت ومعارف املغتربني يف تنمية القدرات اإلن         
وينبغي أن يشمل ذلك إجراء املزيد من البحوث بشأن التدابري الـسياساتية            . يف أقل البلدان منواً   

وطلب عدد من املتحدثني إىل األونكتـاد       . الكفيلة بتحويل هجرة األدمغة إىل كسب لألدمغة      
  . مواصلة العمل على موضوع التحويالت ومعارف املغتربني من خالل دعائمه الثالث
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لب أحد املتحدثني إىل األمانة القيام باملزيد من الدراسات بغية بلورة توصـيات             وط  -٢٢
وحث . سياساتية هتدف إىل احلد من التأثريات السلبية لألزمات الدولية على أقل البلدان منواً            

متحدثان أمانة األونكتاد على مواصلة االهتمام مبسألة االعتماد علـى الـسلع األساسـية              
  .أقل البلدان منواً يف سالسل القيمة العامليةواإلسراع يف دمج 

 بآلية الدعم الدوليـة الراميـة إىل        موأعرب عدد من املتحدثني عن اهتمام جمموعته        -٢٣
االستثمار يف نقل معارف املغتربني واملقترحة يف التقرير باعتبارها وسيلة لتشجيع املغتـربني             

وأعـرب  . ت اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً     على املسامهة يف التطوير التكنولوجي وبناء القدرا      
  .ثالثة متحدثني عن دعمهم هلذه املبادرة

وقدم ثالثة متحدثني من بلدان نامية ال تنتمي إىل فئة أقل البلدان منواً شروحاً خمتصرة    -٢٤
وأعربـوا عـن   . للسياسات اليت اعتمدهتا بلداهنم من أجل تعبئة التحويالت وإشراك املغتربني 

  . استعدادهم لتقاسم جتارهبم والدروس املستفادة يف هذين اجملالني مع أقل البلدان منواً

 الزيادة إىل أقصى حد يف األثر اإلمنـائي للتحـويالت           -اجلزء رفيع املستوى      -ءبا  
  التبعات السياساتية: ومعارف املغتربني يف أقل البلدان منواً

الزيادة "عقد جملس التجارة والتنمية أثناء دورته التنفيذية جزءاً رفيع املستوى بشأن              -٢٥
التبعـات  : معارف املغتربني يف أقل البلدان منواً     إىل أقصى حد يف األثر اإلمنائي للتحويالت و       

  . ، وأشرف على هذا اجلزء ثالثة حماضرين"السياساتية
 رايت، رئيسة جمموعة حتليل وحبوث الـسياسات        -عرضت السيدة زيليكا كوزول       -٢٦

كتـاد،  العامة املتعلقة بأقل البلدان منواً، شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة، األون            
، والحظت أن التحويالت تتزايد لكنـه  ٢٠١٢لتقرير أقل البلدان منواً     االستنتاجات الرئيسية   

يتعني عدم اعتبارها بديالً عن االستثمار األجنيب املباشر أو املساعدة اإلمنائية الرمسية أو ختفيف              
 وأكدت أيضاً أن    .عبء الديون أو تعبئة املوارد احمللية أو غري ذلك من مصادر التمويل التنمية            

لذلك ال ميكن   . التحويالت ال ميكنها أن تقود التنمية لكنها تستتبع التنمية يف معظم األحيان           
  . اعتبار التحويالت حالً شامالً لتنمية أقل البلدان منواً

وتوفر التحويالت للبلدان مصدراً هي يف أمس احلاجة إليه من مـصادر التمويـل                -٢٧
سيما يف ميادين التعلـيم     ال  م وترية التنمية االجتماعية واالقتصادية،      األجنيب، وميكنها أن تدع   
ويكتسي أثرها املعاكس للـدورات أمهيـة خاصـة يف ضـوء            . والصحة واحلد من الفقر   

االخنفاضات األخرية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر واملساعدة اإلمنائية الرمسية إىل أقـل            
املغتربني، فتتوخى آلية الدعم الدولية املقترحة يف التقريـر         أما خبصوص معارف    . البلدان منواً 

  . تعديل اآلثار السلبية النامجة عن هجرة األدمغة يف أقل البلدان منواً
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وقدم السيد وليم ليسي سوينغ، املدير العام للمنظمة الدولية للـهجرة، معلومـات               -٢٨
سـيما  ال  على الصعيد العـاملي،     أساسية عن اهلجرة والتنمية، مشدداً على أمهية التحويالت         

 مليون ٢١٤(بالنسبة إىل البلدان النامية، يف سياق حقبة تتسم بأعلى مستويات التنقل البشري 
 مليـار   ٤٥٠وبتحويالت بلغ جمموعها العـاملي      )  مليون مهاجر داخلي   ٧٤٠مهاجر دويل و  

 ٢٠٥٠ول عام    ماليني مهاجر حبل   ٤٠٥وميكن أن يصل عدد املهاجرين الدوليني إىل        . دوالر
والحـظ  . إذا استمر منو اهلجرة بالوترية ذاهتا اليت كان عليها أثناء السنوات العشرين املاضية            

السيد سوينغ أن أحد أسباب هذا االرتفاع احلاد سيكمن يف  اخنفاض عـدد الـسكان يف                 
 يف املائـة حبلـول     ٢٥البلدان الصناعية يف العامل، وهو اخنفاض ُيتوقـع أن تنـاهز نـسبته              

وسيزيد ذلك بقدر كبري الطلب على العمال املهاجرين يف وقت سترتفع فيـه             . ٢٠٥٠ امع
  .٢٠٤٠ عام  مليار شخص يف٣,٦القوة العاملة يف البلدان النامية إىل 

وهذه . وعرض سبعة عوامل حثت اهلجرة ومن املتوقع أن حتثها يف املستقبل القريب             -٢٩
 على اليد العاملة، وتباين مـستويات الـدخل،         العوامل هي االجتاهات الدميغرافية، والطلب    

وتقلص املسافات بفضل التطورات يف جمال النقل، والثورة الرقمية، والكـوارث الطبيعيـة             
  .والبشرية وآثارها، واحللم مبستقبل أفضل

وإضافة إىل ذلك، سلط العرض الضوء على أنواع أمناط اهلجرة اليت ميكن أن تـنجم     -٣٠
وعلى فعالية األدوات السياساتية املتعلقة باهلجرة يف التصدي جلوانـب          عن األزمات املعقدة،    

معينة من األزمات، وعلى الطرق اليت ميكن أن تستخدم هبا اهلجرة والتحويالت كمـسامهة              
  . منتظمةإجيابية يف النمو والتنمية بواسطة إجراءات سياساتية 

الـديون الـسابق يف     والحظ السيد إينيو رودريغس، وزير التمويـل اخلـارجي و           -٣١
كوستاريكا، أن تدفقات التحويالت تتسم بطابع خاص يف جوهرها، لذلك فـإن تعبئتـها              
بفعالية لألغراض اإلنتاجية تتوقف على طائفة من التحسينات السياساتية واملؤسسية الرامية إىل 

ت تعزيز أثر التحويالت على زيادة تقدمي اخلدمات املالية من خالل توسيع خيـار اخلـدما              
وميكن أن يستدعي ذلك القيام مبجموعة مـن        . املتاحة واملوجهة إىل مجيع مستويات اجملتمع     

التدخالت السياساتية، من السياسات اإلمنائية احمللية واإلقليمية الرامية إىل زيادة االستثمارات           
  . اخلاصة إىل اإلصالحات املالية والتنظيمية املناسبة

ت السياساتية ختفيض تكاليف املعامالت وتـشجيع       وينبغي أن تتوخى هذه التدخال      -٣٢
زيادة اإلدماج املايل وتوفري القروض للمنشآت الصغرية ومتوسطة احلجم إىل جانب زيـادة             

واقترح السيد رودريغس أن تؤدي مكاتب الربيد وتعاونيات        . جاذبية قنوات التحويل الرمسية   
 مهمـاً يف توسـيع الوصـول إىل         االدخار واالئتمان ومؤسسات التمويل بالغ الصغر دوراً      

. سيما بالنـسبة إىل سـكان األريـاف       ال  التحويالت واخلدمات املالية يف أقل البلدان منواً،        
وأضاف أنه ينبغي جتنب االتفاقات اإلقصائية مع مقدمي خدمات التحويالت املالية، ألهنـا             

  . تقيد املنافسة وكثرياً ما تزيد تكلفة إرسال األموال
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سلط السيد رودريغس الضوء على الدور الذي ميكن أن تؤديه مـصارف            وأخرياً،    -٣٣
التنمية اإلقليمية يف سياق التكامل اإلقليمي يف توفري التغطية التأمينيـة لـسندات املغتـربني               

عدداً وشرح  . وتشجيع إرساء إطار قانوين مشترك أو منسق للهجرة وعمليات حتويل األموال          
بتكرة ألقل البلدان منواً، وهي خيارات ميكن أن تترتب على          من خيارات التمويل الواعدة وامل    

تدفقات التحويالت وكفالة تدفقات التمويل طويل األجـل        توريق  التحويالت، مبا يف ذلك     
  . وسندات املغتربني

ورحب متحدثون كثريون بتوافق اآلراء الناشئ خبصوص ضرورة تعزيز الدعم املقدم             -٣٤
غري أن  . راف مبشاكل اهليكل املؤسسي القائم للتحويالت والتمويل      إىل أقل البلدان منواً واالعت    

بعض املشاركني الحظوا أن بعض اإلصالحات احملددة قد نفذت بالفعل هبـدف تـشجيع              
استخدام التحويالت لتعزيز القدرات اإلنتاجية لكنه ما زال يـتعني بـذل جهـود كـبرية                

  .م األصليةاملضيفة وألسرهم يف بلداهنيتعلق باإلدماج املايل للمهاجرين يف البلدان  فيما
وأكد بعض املشاركني من جديد أمهية ضمان املزيد من التنسيق بني عمل األونكتاد               -٣٥

فقد تكون للوكالتني ميزات نسبية خمتلفة لكن اتساق النـهج          . وعمل املنظمة الدولية للهجرة   
ـ            ة بتـسخري املغتـربني     العام سيكون ضرورياً للنجاح يف متابعة توصـيات التقريـر املتعلق

  . والتحويالت لتشجيع تنمية القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً
وخبصوص سياسات املغتربني، أكد عدد من املشاركني جمدداً أمهية السياسات الرامية           -٣٦

إىل إشراك املغتربني على حنوٍ نشٍط بغية االستفادة من إمكانـات توسـيع قـدرة التجـارة             
ودعا عدد من املندوبني أيضاً إىل      .  للتنمية اًحمركباعتبارمها  افع احلنني إىل الوطن     واالستثمار بد 

وعلى سبيل املثال، أيد اجتماع قمـة جمموعـة    . ادرات الدولية يف جمال التحويالت    تعزيز املب 
الثمانية املعقود يف الكويال ختفيض تكاليف التحويالت الذي روج له البنك الدويل من خالل             

  . يض بنسبة مخسة يف املائة يف غضون مخس سنواتهدف التخف
وعرضت بعض فرادى الوفود جتربتها يف جمال تسخري التحويالت ومعارف املغتربني             -٣٧

وإضافة إىل ذلك، الحظ عدد من الوفود أن مصارف التنمية اإلقليمية . لبناء القدرات اإلنتاجية
موضوع دراسة كاملة من جانب أقل   ميكن أن تؤدي دوراً مهماً، وهي فكرة ينبغي أن تكون           

  . وأخرياً، سلم املشاركون بأمهية النجاح يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول. البلدان منواً
 خـدمات املـساعدة     وناشد بعض املندوبني األونكتاد أن يقدم إىل أقل البلدان منواً           -٣٨

  .التقنية وبناء القدرات فيما يتصل باملواضيع اليت حللها التقرير

   اخلتاميةاجللسة العامة  -مجي  
، أوضح الرئيس فيما يتعلق باجلدول الـزمين الجتماعـات          اجللسة العامة اخلتامية  يف    -٣٩
به  ، أن األمانة مل تقرر عقد اجتماعي اللجنتني واحدا تلو اآلخر على النحو املوصى             ٢٠١٣ عام
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تنمية قد ُرّتب له والتزم     يف اتفاق أكرا، ألن اجتماع جلنة تسخري العلم والتكنولوجيا ألغراض ال          
مكتب األمم املتحدة يف جنيف التزاما ثابتا باستضافة اجتماعات منظمات أخرى، منها منظمة             

ووافقـت  . الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية وجملس حقوق اإلنسان، أثناء الفترة املقصودة          
  .لترتيب املعدَّلبيَّنت االدول األعضاء على الصيغة األوىل من اجلدول الزمين اليت 

 على النظر يف اختصاصات اجتماعات اخلرباء الثالثـة املتبقيـة أثنـاء             واتُّفق أيضاً   -٤٠
وباإلشـارة إىل أن    . ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ١٠مشاورات الرئيس املقرر عقدها يوم      

 املوضوع املتبقي الجتماعات اخلرباء، وهو موضوع أثر التحويالت على التنمية، الذي ارتأى           
 /املعقـودة يف تـشرين األول     ) املـستأنفة (اجمللس يف دورته التنفيذية اخلامسة واخلمـسني        

 ١٠ ، اتُّفق على أن يكون يـوم      ٢٠١٢ أن يرجئ االتفاق فيه إىل أواخر عام         ٢٠١٢ أكتوبر
وأُبلغ .  آخر أجل للموافقة على هذا املوضوع بعد التشاورأيضاً ٢٠١٢ديسمرب /كانون األول

ل موافقة املكتب بالنيابة عنه على اختصاصات اجتماعات اخلرباء كلها، سوف    اجمللس بأنه حا  
) TD/B/EC(56)/2/Add.1(ُتنشر جمموعة االختصاصات الكاملةُ يف وثيقة واحدة تكون إضافة          

  . السادسة واخلمسنيالتنفيذية إىل تقرير اجمللس عن دورته 

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
الـسادسة   الـدورة التنفيذيـة      )إستونيا(يوري سيلنتال    السيد    رئيس اجمللس  افتتح  -٤١

  .واخلمسني جمللس التجارة والتنمية

   إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

أقر جملس التجارة والتنمية، يف جلسته العامة االفتتاحية، جدول األعمـال املؤقـت               -٤٢
بنـاء  " مسائل أخرى " املعنون   ٦، بإضافة البند    TD/B/EX(56)/1دورة كما يرد يف الوثيقة      لل

  :وبذلك فقد كان جدول األعمال كما يلي. على اقتراح الرئيس
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
تسخري التحويالت املالية ومعارف املغتربني     : ٢٠١٢تقرير أقل البلدان منواً،       -٢  

  درات اإلنتاجيةلبناء الق
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تقريرا الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجميـة عـن             -٣  
 / تـشرين األول   ٣-١يوليـه، و  / متوز ٢٥-٢٣(دورتيها احلادية والستني    

  )٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٢٣-١٩(والثالثة والستني ) ٢٠١٢ أكتوبر
 من النظـام الـداخلي      ٧٧ املادة   تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض      -٤  

  للمجلس
  ورته التنفيذية السادسة واخلمسنيتقرير جملس التجارة والتنمية عن د  -٥  
  مسائل أخرى  -٦  

    ماد التقريراعت  -جيم  
  ) من جدول األعمال٥البند (

ملقرر بوضع التقرير يف صيغته النهائيـة بعـد         لرئيس وا أذن جملس التجارة والتنمية ل      -٤٣
  .جتماعاختتام اال
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  املرفق

  *احلضور    
  :حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية  -١

__________ 

  .TD/B/EX(56)/Inf.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة   *  

  إثيوبيا
  األرجنتني
  إسبانيا
  إستونيا
  إسرائيل
  أملانيا

  إندونيسيا
  أنغوال
  ) اإلسالمية- مجهورية(ن إيرا

  آيرلندا
  إيطاليا

  باراغواي
  باكستان
  الربازيل
  الربتغال
  بلجيكا
  ريابلغا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بولندا
  وبري

  تايلند
  تركيا
  تونس

  اجلزائر
  اجلمهورية التشيكية

  اجلمهورية الدومينيكية
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  زامبيا
  زمبابوي
  السنغال
  السودان
  الصني
  العراق
  عمان
  غانا

  غينيا االستوائية
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فنلندا
  قربص
  قطر
  زاخستانكا

  كرواتيا
  كوبا

  الكونغو
  لكسمربغ

  ليبيا
  توانيالي

  مايل
  مدغشقر
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  املغرب
  املكسيك

  اململكة العربية السعودية
  منغوليا
  موريتانيا
  موزامبيق
  ميامنار

  النمسا
  نيبال

  نيجرييا
  هاييت
  اليمن
  اليونان

  :وحضر الدورة العضو املراقب التايل  -٢
  فلسطني  

  :ولية التالية ممثلة يف الدورةوكانت املنظمات احلكومية الد  -٣
  االحتاد األورويب  
  املنظمة الدولية للهجرة  
  منظمة التعاون اإلسالمي  

  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورة  -٤
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
  منظمة التجارة العاملية  

  :ون التالية أمساؤهموشارك يف الدورة احملاضر  -٥
  السيد وليم ليسي سوينغ، سفري، املدير العام للمنظمة الدولية للهجرة  
  السيد إينيو رودريغس، وزير التمويل اخلارجي والديون السابق يف كوستاريكا  
 رايت، رئيسة جمموعة حتليل وحبوث الـسياسات العامـة      -السيدة زيليكا كوزول      

  شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة، األونكتاداملتعلقة بأقل البلدان منواً، 

        


