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  مقدمة     
قّرر جملس التجارة والتنمية يف دورته السادسة واخلمسني نشر جمموعة كاملة مـن               

إضافة إىل تقرير اجمللـس عـن       تشكل  يف وثيقة واحدة    اختصاصات مجيع اجتماعات اخلرباء     
هـذه  عنه على  مكتب اجمللس بالنيابة    دورته التنفيذية السادسة واخلمسني، وذلك حاملا يوافق        

  . اصاتاالختص
 وتضم هذه اإلضافة االختصاصات اليت وافق عليهـا جملـس التجـارة والتنميـة،               

ونظراً إىل  . من تاريخ نشر هذه الوثيقة    اً  مبوجب السلطة املفوضة إليه، اعتبار    اجمللس  مكتب   أو
إضافة ثانية فستصدر  ،بعض اختصاصات اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات    عدم إمتام وضع    
  .ع االختصاصات املتبقية واملوافقة عليهاعند إمتام وض

اإلضافة باعتباره ورقة غري رمسية ووافق عليه املكتب خالل         وقد ُعرَِض مشروع هذه       
  .٢٠١٣فرباير / شباط١٩رئيس جملس التجارة والتنمية يف املشاورات اليت أجراها 



TD/B/EX(56)/2/Add.1 

GE.13-50406 4 

    اختصاصات اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  -أوالً  

 من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيـق        وتنظيم املشاريع البتكار  ر وا االستثما  -ألف  
  )١(التنمية املستدامة

االسـتثمار واالبتكـار وتنظـيم      املعين ب سيشكل اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات        -١
الجتماعات اخلرباء  اً  املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق التنمية املستدامة امتداد         

ـ وباالستثمار من أجل التنمية  واملعنية  عددة السنوات املعقودة قبل مؤمتر الدوحة       املت سياسات ب
عن طريـق   ، وذلك   تنظيم املشاريع وبناء القدرات يف جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار        

 اليت  األدواتتوسيع نطاق مداوالت اخلرباء ليشمل املواضيع اجلديدة لوالية الدوحة، وتطبيق           
ليها اجتماعات اخلرباء السابقة املتعددة السنوات على هـذه املواضـيع اجلديـدة،             إخلصت  

 ،سياسات تنظيم املشاريعوإطار إطار سياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة، وهي  أال
  .إطار سياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكارو

الـسياق اإلقليمـي   : نمية املستدامةاالستثمار من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق الت      )أ(  
  )٢٠١٣يناير /كانون الثاين(
يف اً أساسـي اً   الصلة بني بناء القدرات اإلنتاجية والتكامـل اإلقليمـي عنـصر           متثل  -٢

.  والتنميـة املـستدامة     للجميـع   إىل حتقيق النمو الشامل    هتدفاالستراتيجيات الراهنة اليت    
يف ذلك املبادرات دون اإلقليميـة        مبا مل اإلقليمي، وسيحلّل اجتماع فريق اخلرباء تأثري التكا     

واإلقليمية واألقاليمية، على تدفقات االستثمار واآلثار التكامليـة للتكـتالت االسـتثمارية            
فيهـا    مبـا أفضل املمارسات الـسياساتية، ب املتعلقةاإلقليمية، وسيستخلص كذلك الدروس  

 ذلك علـى  وآثارتشجيع االستثمار اإلقليمي  بالدروس املتصلة باتفاقات االستثمار اإلقليمية و     
  )).م(، و)ز(، و)ب(، و)أ(٦٥والية الدوحة، الفقرة ( .التنمية املستدامة

األطـر والـصكوك    :  من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق التنمية املستدامة        االبتكار  )ب(  
  )٢٠١٤أبريل /نيسان (والقدرات الرئيسية املتعلقة بالسياسات

اخلرباء الكيفية اليت ميكن أن تضع هبا الدول النامية سياسات ابتكار تالئـم             سيناقش    -٣
 عليها البلـدان    تركّزوسيوىل اهتمام خاص للقدرات اليت ميكن أن        . احملددةاحتياجاهتا وبيئتها   

 صعيداألداء االبتكاري على صعيد الشركة وعلى       من أجل حتسني     األولوية   على سبيل النامية  
لدور الذي ميكن أن يؤديه التعاون اإلقليمي واألقاليمي يف بناء القدرات يف     ، ول  ككل االقتصاد

الصكوك بشأن  سيناقش اخلرباء جتربة البلدان النامية        كما .جمال العلم والتكنولوجيا واالبتكار   
__________ 

اختصاصات اجتماع   على   ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١املكتب املوّسع جمللس التجارة والتنمية يف       وافق   )١(
 .  املعيناخلرباء املتعدد السنوات
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 واحلوافز الـضريبية، واجملّمعـات      ،مثل متويل االبتكار  (االبتكار  املختلفة املتعلِّقة بسياسات    
قطـاع   التكنولوجية، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، والتعاون بـني           واحلاضنات

 . األخـرى  مع اجملاالت الـسياساتية   اليت ينبغي تطويرها    ، والصالت   )األعمال واألكادمييني 
ـ    جعل القـدرات     هذا السياق، سيحلَّل دور سالسل القيمة العاملية يف        ويف العلم املتعلِّقـة ب

على حتسني قدرهتا    احمللية   الصناعةساعدة  ملأداة لدعم التنمية الوطنية و     والتكنولوجيا واالبتكار 
  . ))ع(٥٦والية الدوحة، الفقرة  ( جهود البلدان يف جمال تنويع الصادراتولتطوير التنافسية

 /كانون الثـاين  ( من أجل بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق التنمية املستدامة          تنظيم املشاريع   )ج(  
  )٢٠١٥يناير 
 ،سيتناول االجتماع خمتلف األبعاد التقنية إلطار األونكتاد لسياسات تنظيم املشاريع           -٤

احلالية وبناء على تقييم لنقاط القوة      . وسيحلّل الصلة بني تنظيم املشاريع والقدرات اإلنتاجية      
من جمال  يف قدرات البلدان النامية سيبحث االجتماع عملية التنفيذ والرصد والتقييم يف كل             

 وخرائط الطريق املتعلقة    ،يف ذلك االستراتيجيات الوطنية لتنظيم املشاريع       مبا االت اإلطار، جم
واليـة الدوحـة،    (واألبعاد اإلقليمية لإلطار    ورصدها وتقييمها،   بسياسات تنظيم املشاريع،    

  )).م(و) ز(، و)أ(٦٥الفقرة 

  )٢٠١٥ديسمرب /كانون األول(اخلالصة   )د(  
بعة الجتماع اخلرباء نتائج االجتماعات الثالثة السابقة هبـدف         سُتجمِّع الدورة الرا    -٥

 وإطار األونكتاد   التنمية املستدامة حتقيق  إطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل        حتسني
  .لسياسات تنظيم املشاريع وإطار األونكتاد لسياسات العلم والتكنولوجيا واالبتكار

  )٢(والتنميةاألساسية السلع   -باء  

  معلومات أساسية  -١  
يف العـامل   مليارات البـشر    رزق  أسباب  حيافظ إنتاج السلع األساسية وجتارهتا على         -٦

مـن األنـشطة    بد منها جملموعـة واسـعة         ال النامي، وتشكل السلع األساسية مدخالت    
خلق فرص العمل واحلد من       ويف يف إيرادات الصادرات  اً  وتسهم هذه السلع أيض   . االقتصادية

 نصف جمموع صـادرات     ، من حيث القيمة، أكثر من     السلع األساسية بلغ نصيب   وي. الفقر
األساسـية  لتغريات الرئيسية يف أسواق الـسلع       فإن ل وهلذا  . معظم البلدان النامية من البضائع    

على األداء االقتصادي للبلدان النامية املعتِمدة على السلع األساسية، وعلى رفاه           اً  مباشراً  تأثري
__________ 

يف ) ما عدا تلك املتعلقة بالدورة الرابعـة      (االختصاصات  على  املكتب املوّسع جمللس التجارة والتنمية      وافق   )٢(
اختـصاصات  علـى   جملس التجارة والتنمية    ووافق  . ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠اجتماعه املعقود يف    

 . ٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٤ة يف الدورة الرابعة يف دورته التنفيذية السادسة واخلمسني املعقود
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عض البلدان، اقترن االعتمـاد علـى الـسلع األساسـية بـضعف             يتعلَّق بب   وفيما .شعوهبا
  . االقتصادي األداء
 بـالركود بدرجـة كـبرية   أسعار الـسلع األساسـية     وعقب عقود اتسمت فيها       -٧
 باستثناء  اً، تقريب ٢٠٠٣  عام منذيف األسعار     سريعاً ارتفاعاًشهد  معظمها   فإن   ،باالخنفاض أو

تفض إىل منـو      مل غري أن هذه الزيادة   . ٢٠٠٩  وعام ٢٠٠٨  عام يف فترات وجيزة يف أواخر    
وتنمية مستدامة يف معظم البلدان النامية املعتِمدة على السلع األساسية وذلـك         للجميع  شامل  
  .شىت ألسباب

لتعزيـز قـدرة    تدابري سياساتية مناسبة    مجيع املستويات   على  وضع  أن ت ولذا يتعني     -٨
ز التنوع االقتصادي والقيمة املضافة واإلنتاج الزراعي واألمن        الصادرات على املنافسة؛ وتعزي   

  .الغذائي؛ واحلد من الفقر يف البلدان النامية املعتِمدة على السلع األساسية

  اهلدف املتوّخى  -٢  
هو والتنمية  األساسية  السلع  املعين ب جتماع اخلرباء املتعدد السنوات     اهلدف املتوّخى ال    -٩

ية املعتِمدة على السلع األساسية على تسخري املكاسب اإلمنائية الناجتة عن  مساعدة البلدان النام  
 األسواق العاملية وجتارة السلع األساسية، وعلى معاجلة إشكالية السلع األساسية،         يف  دخول  ال
هلذه البلـدان   يسمح    مبا يف ذلك تأثري تقلب أسعار السلع األساسية على الفئات الضعيفة،          مبا

ووضـع  ) األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     مثالً،  (اً  اإلمنائية املتفق عليها دولي   ببلوغ األهداف   
االقتصادي والقيمـة املـضافة     ع  يللجميع تعّزز التنو  لتنمية املستدامة والشاملة    استراتيجيات ل 
  .واحلد من الفقر

  القضايا الرئيسية  -٣  
  :يلي  مباسيقوم اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات  -١٠

مع إيالء  ،  أسواق السلع األساسية  يف  والتحديات  والفرص  ورات  رصد التط   )أ(  
 املهمـة للبلـدان الناميـة املعتِمـدة علـى           لسلع األساسـية  االهتمام الواجب لقطاعات ا   

  .األساسية السلع

  ٢٠١٣مارس / آذار-الدورة اخلامسة     
استعراض السياسات واالستراتيجيات اليت تدعم السلع األساسية باعتبارها          )ب(  

هذا السياق، سينظر اجتماع اخلرباء       ويف . للجميع ركاً للنمو والتنمية املستدامني والشاملني    حم
  : بعناية يف القضايا التالية

اخليارات السياساتية الرامية إىل زيادة املشاركة يف سالسل القيمة؛ وحتسني           '١'
 القـدرة التنافـسية،   وحتـسني   لمعايري؛  لمتثال  االع والقيمة املضافة و   يالتنو
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ذلك احلنكة اإلدارية ومهارات التسويق؛ وختفيض تكاليف املعامالت         يف امب
  يف خمتلف مراحل سالسل اإلمداد بالسلع األساسية؛ وزيادة العائدات؛

األدوات السياساتية اليت تدعم البلدان النامية املعتِمدة على السلع األساسية           '٢'
بحث والتطوير،  وحتّسن بناء القدرات املؤسسية، واحلوكمة والشفافية، وال      

مبا يف ذلك   (وخدمات اإلرشاد الزراعي والتدريب، ومتويل السلع األساسية        
  .، وخدمات املعلومات السوقية)االستالم يف املستودعاتنظم إيصاالت 

  ٢٠١٤ -الدورة السادسة     
استعراض وحتديد فرص التنمية والتجارة القائمتني على السلع األساسية، مع     )ج(  

 -، واملعادن والفلـزات     )النفط والغاز ( الطاقة   -قطاعات املوارد الطبيعية    تركيز خاص على    
املتجددة؛ وحتصيل أنواع الطاقة فيها   مبامبصفوفة الطاقة،تتعلَّق اليت تنطوي على قضايا رئيسية    

 ،كصندوق األجيال القادمـة    (ذات قاعدة عريضة  واستعماهلا يف مشاريع إمنائية     ريع املوارد   
؛ وإدماج قطاعـات املـوارد      )وصناديق الثروة السيادية  )  الضريبية الرسوم(ة  والنظم الضريبي 

  .ذات قاعدة عريضةالطبيعية يف سياسات واستراتيجيات إمنائية وطنية 
  ٢٠١٥ -الدورة السابعة 

استعراض وحتديد اإلجراءات السياساتية الرامية إىل التخفيف مـن التـأثري             )د(  
األمن على  األساسية  والتذبذبات السعرية يف أسواق السلع      ار   األسع يفزايد  للتقلب املت السليب  

، هبدف حتسني أداء األسواق وقدرة البلدان على حتّمـل          ةاالقتصاديوالرفاهية  الغذائي العاملي   
إىل املعلومات  وصول البلدان النامية املعتِمدة على السلع األساسية        وزيادة إمكانية   الّصدمات؛  

  . إىل السوقورد املالية املواالسوقية اهلامة وإىل 

  )٣(٢٠١٦ -الدورة الثامنة     
، باستعراض وتقييم أنشطة األونكتاد الرامية إىل       على النحو املناسب  القيام،    )ه(  

مساعدة البلدان النامية املعتِمدة على السلع األساسية، يف ضوء األهداف اإلمنائية املتفق عليها             
تعزيز إنتاج السلع األساسية؛ وحتسني األمن الغـذائي        يف ذلك جهودها الرامية إىل        مبا اً،دولي

جهودها الرامية إىل حتقيق املزيد     ُتؤخذ يف احلسبان يف     والقدرة التنافسية للصادرات، على أن      
من املكاسب من إنتاج السلع األساسية وجتارهتا احتياجـات املنـتجني الـصغار واألسـر               

 ،السليب لتقلب األسعار يف أسـواق الـسلع       واملزارعني والنساء والشباب؛ والتصدي للتأثري      
 للجميـع يف    وإدماج االستراتيجيات املتعلقـة بـالنمو والتنميـة املـستدامني والـشاملني           

  .الوطنية السياسات
__________ 

 .٢انظر احلاشية  )٣(
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االضطالع هبذا العمل يف إطار اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، سـيجري يف            وعند    -١١
الدولية واإلقليميـة ذات    الفاعلة   اجلهات   إطار والية األونكتاد، التنسيق على حنو مناسب مع       

الدولية النـشطة بالفعـل يف      السلعية  يف ذلك اهليئات      مبا الصلة وغريها من اجلهات الفاعلة،    
  .اجملال هذا

  النتائج املتوقعة  -٤  
السلع األساسية والتنمية مبثابـة منتـدى       املعين ب سيكون االجتماع املتعدد السنوات       -١٢

  :يةملعاجلة األمور التال
يتعلق باالستفادة من املكاسب اإلمنائية الناجتة        فيما تقاسم التجارب القُطرية    )أ(  

 وخباصـة يف قطاعـات الـسلع        ،حتقيق هذه املكاسب  عن اقتصاد السلع األساسية وضمان      
  ؛العامني املاضينيشبه قياسي يف اً األساسية اليت سجلت أسعارها ارتفاع

ن على التصدي للتحديات القائمة منـذ       حبث سبل ووسائل مساعدة البلدا      )ب(  
يف ذلك تذليل الصعوبات يف جمال التنويع،         مبا أمد بعيد جّراء االعتماد على السلع األساسية،      

القدرات يف جانب العرض، والتصدي لتقلب      أوجه النقص يف    وحتقيق قيمة مضافة، وتدارك     
  اعات املوارد الطبيعية؛احلوكمة يف قطومسائل  ،أسعار السلع األساسية والداء اهلولندي

االستفادة من التجارب الناجحة يف جمال جتارة السلع األساسية، وحتديـد             )ج(  
لفـرص  مع ا  على مجيع املستويات     التعاملاخليارات العملية والنتائج القابلة للتنفيذ من أجل        

ألساسـية  القضايا القائمة منذ أمد بعيد واملتمثلة يف جتارة الـسلع ا          تطرحها  والتحديات اليت   
اخليارات والنتائج عبارة عن قوائم جرد ألفضل املمارسات مثـل          هذه  وقد تكون   . والتنمية

مبـادئ،    أو  معايري اتالزراعة األسرية، وقوائم مرجعية ومبادئ توجيهية إرشادية، وجمموع       
  وأطر منوذجية؛

رة جتا األونكتاد يف مساعدة البلدان النامية يف جمال         إسهاماستعراض وتقييم     )د(  
  . السلع األساسية والتنمية

  اخلرباء املستهدفون  -٥  
مبثابة منتدى معين بالعالقة بني جتـارة      املتعدِّد السنوات   سوف يكون اجتماع اخلرباء       -١٣

قُطـريني مـن    الرباء  اخلوينبغي تسمية   .  للجميع السلع األساسية والتنمية املستدامة والشاملة    
ة بالسلع األساسية وجتارة األغذية الزراعية واملـوارد        وزارات مثل الوزارات والوكاالت املعني    

، وكذلك من القطاع اخلاص، مبن فيهم ممثلون        )مثل املعادن والفلزات والنفط والغاز    (الطبيعية  
من القطاع الـصناعي ومؤسـسات      وعاملون هبذا اجملال    ،  )كالتعاونيات(املنتجني  ملنظمات  

  .ث ومنظمات اجملتمع املدينوالبح
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  )٤(ارة واخلدمات والتنميةالتج  -جيم  

  معلومات أساسية  -١  
 وإىلزيادة التجارة واإلنتاجية والقدرة التنافسية،       بالنسبة إىل    تهأمهيقتصاد اخلدمات   ال  -١٤

تنميـة اخلـدمات    فـإن   وهكذا،  . حصول اجلميع عليها  وإمكانية  توفري اخلدمات األساسية    
 -تحقيق التنمية االجتماعيـة     مهمة ل ناسبة،  وإتاحتها، ودعمها باُألطر التنظيمية واملؤسسية امل     

 وسيستند اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات إىل اجتماعات اخلرباء املتعددة          .االقتصادية السليمة 
 تنمية قطاع اخلدمات،  يف جمال   ملسائل التنظيمية واملؤسسية    يف تناول ا  اً  السنوات املعقودة سابق  

  .األساسيةاهلياكل يف ذلك خدمات  مبا

  اهلدف املتوخَّى   -٢  
يف جمال رسم السياسات،    املالئمة  يهدف اجتماع اخلرباء إىل حتديد أفضل املمارسات          -١٥

 بني اخلدمات والتجارة والتنمية على حنو       والربطوالتنظيم، واملؤسسات، واملفاوضات التجارية،     
إقامة حواجز  من دون   على الصعيد الوطين    خلدمات  تنظيم اخلدمات    ذلك تعزيز    يف  مبا متوازن،
تبادل اخلربات والدروس املـستفادة بغيـة       عن طريق   وسُيسعى إىل حتقيق هذا اهلدف      . جتارية

 والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية على        ، وخاصة أقل البلدان منواً،    مساعدة البلدان النامية  
التجـارة  يف جمال   هتا  اقدرعيم  تدإنشاء وتعزيز أطرها التنظيمية واملؤسسية وآلياهتا التعاونية بغية         

  . قطاع خدماهتا وقدرته على املنافسةكفاءة  وتدعيم ،واإلمداد باخلدمات

  الرئيسية القضايا  -٣  
  :تعدد السنوات القضايا التاليةاملسيتناول اجتماع اخلرباء   -١٦

مـع  املتعلقة ببناء الكفاءة التنظيمية واملؤسـسية       اإلفرادية  دراسات احلالة     )أ(  
حـىت  ) ٢٠١٣عـام   (النجاح وعلى الدروس املستفادة     اليت تؤدِّي إىل    عوامل  اليز على   الترك

  يتعلق بإنشاء اخلدمات يف البلدان النامية؛  فيمايتسىن التصدي ألوجه قصور قدرات العرض
األطر التنظيمية واملؤسسية لقطاعات اخلدمات وحترير هذه القطاعات على           )ب(  

ض األطراف يف االتفاقات التجارية اإلقليمية بشأن األحكـام         تفاووكيفية  الصعيد اإلقليمي،   
كالطاقة والنقل واخلـدمات املاليـة      (األساسية املشتركة   اهلياكل   املتعلقة خبدمات    واألنظمة

  ؛)٢٠١٤عام ) ( املعلومات واالتصاالتتتكنولوجيااملتعلِّقة بدمات اخلو
أفضل جمموعة من   ضم  العناصر املمكن استخدامها إلعداد جمموعة أدوات ت        )ج(  

النامية املعلومات املناسبة   وميكن أن تستقي منها البلدان      حبسب القطاعات   منظمة  املمارسات  
__________ 

هذه االختصاصات يف دورته التنفيذية الـسادسة واخلمـسني املعقـودة           على  جملس التجارة والتنمية    وافق   )٤(
 .٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٤ و٣ يومي
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املؤسسات األنظمة ووفعالية كفاءة ظروفها، وهي معلومات ميكن أن تساعدها يف تعزيز        هلا ول 
  ؛)٢٠١٥عام (

يف ذلك خدمات     مبا ،حملياًالعالقة بني االتفاقات التجارية وتنظيم اخلدمات         )د(  
   األساسية واخلدمات املهنية؛اهلياكل

املمارسات والتجارب  عن طريق حبث      بني التنظيم وحترير التجارة    االتساق  )ه(  
يئـات  اهليف جمال حتقيق التنسيق واالتساق بني املفاوضني التجاريني وواضعي الـسياسات و           

 يف قطاعـات اخلـدمات      ، وجعل جداول أعمال التنظـيم والتجـارة متداعمـة         يةالتنظيم
  ؛)٢٠١٦ عام(

على الصعيد الوطين   اخلدمات  تنظيم  تقاسم أفضل املمارسات هبدف تعزيز        )و(  
  . من دون إقامة حواجز جتارية

  النتائج املتوقعة  -٤  
  :سيسهم اجتماع اخلرباء يف حتقيق النتائج التالية  -١٧

حتـسني  هبـدف   املالئمة  حتديد التوصيات السياساتية وأفضل املمارسات        )أ(  
  املؤسسات على حنو يفضي إىل تنمية قطاعات اخلدمات ذات الصلة؛األنظمة و
واملفاوضني التجاريني هبـدف    واجلهات التنظيمية   السياسات  واضعي  دعم    )ب(  

واملؤسسات املتعلقة  واألنظمة  السياسات  كلِّي بشأن   اعتماد هنج   خبصوص  تعزيز أوجه التآزر    
  فيذ االلتزامات املتصلة بتحرير قطاعات اخلدمات؛تنوبشأن  ،بالتنمية القطاعية

يتعلق بالقـضايا     فيما وحتليالت أعمق حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل حبوث         )ج(  
  املتصلة بتنمية اخلدمات؛ 

  .خرباء اخلدمات من خمتلف البلدانالقائمة من شبكة ال تعزيز زيادة  )د(  

  املشاركون املستهدفون  -٥  
وّجهة حلضور اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات خرباء من الوزارات ستشمل الدعوة امل    -١٨

التجارة واملفاوضات التجارية ووضع الـسياسات      اليت تتناول مسائل    والوكاالت احلكومية   
ث واجملتمـع املـدين والقطـاع       و، ومن مؤسسات البح   خدمية حمددة يف قطاعات   واألنظمة  
  .اخلدمات صناعاترابطات ائتالفات ويف ذلك   مبااخلاص،
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  )٥(تعزيز التكامل والتعاون يف امليدان االقتصادي  -دال  

  دور القطاعني العام واخلاص: تعزيز التكامل االقتصاديبغية  األساسيةاهلياكل دعم تطوير   )أ(  

  ٢٠١٣أبريل / نيسان-الدورة األوىل     

  معلومات أساسية  -١  
اخل املنطقة الواحدة، ومـن مث      التجارة د يدعم  األساسية أن   اهلياكل  بإمكان تطوير     -١٩

وميكـن  . النمو واحلد من الفقـر بتعجيل العلى غمار ذلك   إقليمية، ويساعد يف     أسواقاًخيلق  
اإلمـدادات   أن يشجع على تنويع      ،زيادة الطلب ، إىل جانب    األساسيةاهلياكل  تطوير  أيضاً ل 

األساسـية  اهلياكـل   غري أن تعزيز    . االقتصادي اإلقليمي واحلد من التفاوت    التالقي  وحتقيق  
يستلزم هندسة مالية معقـدة     اً   ضخم متويالًيف العادة   اإلقليمية عملية متعددة األوجه تتطلب      

  . قدرات بشرية وتقنية ومؤسسيةكل شيء وتتطلب قبل اً،مالئماً تنظيمياً وإطار

  اهلدف املتوخَّى  -٢  
لشراكات وآليات  سيهدف اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات إىل حبث دور مبادرات ا           -٢٠

بني   فيما األساسية من أجل تعزيز التكامل االقتصادي     اهلياكل  يف دعم تطوير    املختلفة  التعاون  
معاً من  يهدف على وجه التحديد إىل مجع ممثلي القطاعني العام واخلاص           وهو  . البلدان النامية 
 قَـُصرت عـن     يف السنوات األخرية، وتلك اليت    املبادرات واآلليات اليت جنحت     أجل معرفة   

  .  منهااملتوقعةالنتائج مجيع حتقيق 

  القضايا الرئيسية  -٣  
 ويعتزم هذا   . أشكاالً خمتلفة  األساسيةاهلياكل  الدعم املقدم من أجل تطوير      يتخذ  قد    -٢١

االجتماع التركيز على ثالث مبادرات وآليات حمددة اسُتخدمت يف مناقشة التعاون اإلمنائي            
صة، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، والتمويل املقـدم         اخلصخ: وهييف هذا اجملال    

كل مبـادرة   اجلهات الفاعلة املشاركة يف     تأيت  ومن املتوقع أن    . من مصارف التنمية اإلقليمية   
  بشأن جماالت خربهتـا اخلاصـة،      نظورها اخلاص مبهذه املبادرات خالل هذا االجتماع      من  
تطـوير  تواجه  من بلوغ رؤية أمشل للتحديات اليت        بدرجة أكرب سيساعدنا على االقتراب     مما

  . األساسية عرب احلدوداهلياكل 
خالل األعوام الثالثني املاضية    حول العامل   اخلصخصة على نطاق واسع     وقد اضطُلع ب    -٢٢

الوصـول،  إمكانية   وزيادة   ، وحتسني جودة اخلدمات املقدمة    ،من أجل تدعيم أداء املشاريع    
__________ 

لرمسية الـيت   الدورة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات خالل املشاورات غري ا        هذه  اختصاصات  ووفق على    )٥(
 .٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣١عقدها رئيس جملس التجارة والتنمية مع املنسقني اإلقليميني يف 
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قدر كـبري مـن     وقد هدف   . لية على مستوى االقتصاد الكلي    عن حتقيق مكاسب ما     فضالً
 ربت إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص،      واعُت .تعزيز هذا االجتاه  إىل  التعاون اإلمنائي   

طويلة األجل بديالً ممكناً يف احلاالت      الاألساسية  اهلياكل  يتعلق بتمويل مشاريع      فيما سيما وال
شيء يكفل أن يضطلع      فال لالضطالع هبذه املشاريع،  تكفي  موارد  إىل  اليت تفتقر فيها الدولة     
وقد جرى الترويج هلذه الشراكات باعتبارها وسيلة لزيادة االستثمار         . القطاع اخلاص بذلك  

يف جمال  اليت حتد من قدراهتا     تذليل املعوقات   ساعدة الدولة على    ملاألساسية العامة و  اهلياكل  يف  
اخلتام، تسمح الشراكات بني القطـاعني العـام          ويف .غيلهاوتشوتشييدها  تصميم املشاريع   

قـدرة  أفضل  القطاع اخلاص الذي يكون     من  واخلاص بتحويل جزء من املخاطر إىل الشريك        
إىل األسواق املالية   إمكانية الوصول   سعر الفائدة بفضل    خماطر  مثل إدارة   (التغلّب عليها   على  
س حىت اآلن بشكل كامل سجلّ الشراكات بني        ُيدر  ومل ).بفضل سياسة التحوُّط    أو الدولية

لحدود، وقد العابرة ل األساسية  اهلياكل  يتعلق مبشاريع     فيما سيما  وال القطاعني العام واخلاص،  
  . هبذا اخلصوصإلجراء مناقشة أولية يتيح هذا االجتماع فرصة 

اإلقليمية ية  مصارف التنم الدور العام الذي أدته     السابقة  ناقشت اجتماعات اخلرباء    قد  و  -٢٣
ويهدف هـذا االجتمـاع إىل      . مشاريع تنمية يف البلدان النامية    من أجل إجناز    املوارد  تعبئة  يف  

األساسـية  اهلياكـل   شاريع  مليف توفري التمويل    هلذه املصارف   احملدد  الدور  تركيز النقاش على    
ادر متويل  حزم متويل معقدة تضم مص    تشكل  وبوسع هذه املصارف أن     . الكبرية العابرة للحدود  

الوصول إىل هذه املشاريع بسبب عوامل خارجية ومستوى املخاطر         وحدها  خاصة يتعذر عليها    
التعلم من روايات التجارب الناجحة، بطرق منها مـشاركة         هو  االجتماع  والغرض من   . املعنية

  . بني القطاعني العام واخلاصاملقامة اإلقليمية يف الشراكات التنمية مصارف 
إقامـة  أنواع الطرائق املتعلِّقـة ب حتديد : يلي  مااخلرباءاليت سيتناوهلا  قضاياالوتشمل    -٢٤

مثل عقود اخلدمات، والتشغيل واإلدارة، وترتيبات      (الشراكات بني القطاعني العام واخلاص      
اليت تفضي أكثر من غريها إىل حتقيق نتـائج         ) ‘التصميم فالبناء فالتمويل فالتشغيل   ‘التصميم  
العوامل اليت ُحدِّدت على أهنا تـؤدِّي       البلدان املستفيدة منها؛ وحتديد     فئات  ، وحتديد   ناجحة

جناح هذه الشراكات وحتديد أسباب إخفاقهـا؛ وحتديـد العقبـات           دوراً مصريياً يف تقرير     
 أي العقبات والعراقيـل  -فرص إقامة شراكات بني القطاعني      تعترض  والعراقيل الرئيسية اليت    

؛ وحتديد إمكانـات توسـيع      )املالية والسياسية (ك القائمة على املخاطر     القانونية والتقنية وتل  
  . األساسيةاهلياكلالضطالع بعمليات تطوير بغية اآليات التمويل اإلقليمية 

على اخلرباء جيمع وسيكون مبثابة منتدى . ٢٠١٣أبريل /م االجتماع يف نيسانوسينظَّ  -٢٥
  .االجتماعاليت حتضر ود بينهم ومع الوف  فيماصعيد واحد لتبادل الرأي
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  النتائج املتوقعة  -٤  
اهلياكـل  دعم تطوير   "من املتوقع أن يفضي اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن            -٢٦

 إىل نتائج قد تـشمل    " دور القطاعني العام واخلاص   : تعزيز التكامل االقتصادي  بغية  األساسية  
  :يلي ما

األساسية اهلياكل اليت تدعم مشاريع  املختلفةحتسني فهم املبادرات واآلليات   )أ(  
  اإلقليمية من أجل حتقيق التنمية والنمو املستدامني؛

واألسباب حتديد العوامل اليت سامهت بشكل حاسم يف التجارب الناجحة            )ب(  
يفضي إىل وُيؤمل أن على توجيه السياسة العامة، ذلك   وسيساعد.الكامنة وراء النتائج احمليطة

   النتائج اإلجيابية؛حتقيق املزيد من 
لبلدان النامية وفهم   املختلفة ل فئات  الالرئيسية اليت تواجهها    املعوقات   حتديد  )ج(  

   ؛ البلدان النامية األكثر مواردالدور الذي ميكن أن تؤديه على الصعيد اإلقليمي
عـن  يف جمال تعزيز التكامل اإلقليمي      املستفادة   التجارب والدروس    تبادل  )د(  

  . األساسية اإلقليميةاهلياكل  تطويرطريق 

تعزيز البيئة االقتصادية التمكينية على مجيع املستويات دعماً للتنمية الـشاملة             -هاء  
  ةواملستدامللجميع 

علـى  تأثريهـا   القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية والتخفيف من        املرتقبة لبناء   فاق  اآل  )أ(  
  التجارة والتنمية

  )٦(٢٠١٣أبريل / نيسان-الدورة األوىل     

  معلومات أساسية  -١  
متّيز االقتصاد العاملي خالل السنوات العديدة املاضية بتحـّسن األداء االقتـصادي              -٢٧

حـاالت حـدوث    عزى هذا األداء إىل اخنفـاض       وُي. للبلدان النامية مقارنة بالبلدان املتقدمة    
لية حّسنت قـدرة البلـدان   احمليف السياسات تغريات باالقتران مع حدوث صدمات خارجية   

بيد أن البيئة االقتصادية العاملية املؤاتية تظـل حمفوفـة   . النامية على حتمل الصدمات اخلارجية 
املخاطر، يتعني  ألوجه عدم التيقّن هلذه     واتقاًء  . التأثريات السلبية خاطر  مبوبأوجه عدم التيقّن    

احملتملة هبدف التخفيـف مـن      على البلدان أن حتسن قدرهتا على حتمل الصدمات اخلارجية          
  . الضارة على التجارة والتنميةتأثرياهتا 
__________ 

خالل املـشاورات غـري     السنوات  اختصاصات الدورة األوىل الجتماع اخلرباء املتعدد       جرت املوافقة على     )٦(
 .٢٠١٣يناير / كانون الثاين٣١يف ني اإلقليميالرمسية اليت عقدها رئيس جملس التجارة والتنمية مع املنسقني 
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 اهلدف املتوخَّى  -٢  

 تيـسري تبـادل اآلراء      يتمثل اهلدف من دورة اجتماع اخلرباء املتعدد األطـراف يف           -٢٨
يتعلق بالصدمات اخلارجية، يف سياق بناء القـدرة علـى            فيما واخلربات والدروس املستفادة  

  . من آثارها الضارة على التجارة والتنميةيف حتملها والتخف

  القضايا الرئيسية  -٣  
 تشمل القضايا اليت قد جيري تناوهلا يف هذه الدورة الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات              -٢٩
  :يلي ما

فهم الصدمات اخلارجية اليت تؤثر يف التجارة والتنمية، يف سياق بناء القدرة              )أ(  
  على التحّمل؛

بري الالزمة لدعم اإلجراءات االحترازية للسياسات والراميـة إىل بنـاء      التدا  )ب(  
  القدرة على حتّمل الصدمات اخلارجية؛

دور البيئة االقتصادية التمكينية على مجيع املستويات يف دعم بناء القـدرة              )ج(  
  على التحمل؛

ت املمارسات الفضلى والتحديات القائمة يف جمال مجع واستخدام اإلحصاءا     )د(  
املتعلقة بالتجارة والتنمية على الصعيد الدويل من أجل بناء القدرة على حتمـل الـصدمات               

  . اخلارجية
وستكون مبثابة منتدى جيمع اخلرباء معـاً       . ٢٠١٣أبريل  /وستنظَّم الدورة يف نيسان     -٣٠

قتصاد وميكن اختيار اخلرباء املعنيني باال    . بينهم ومع الوفود اليت حتضر االجتماع       فيما للتفاعل
العاملي واالقتصاد الكلي وإدارة التنمية من املؤسـسات احلكوميـة املختـصة، وكـذلك              

حسبما يكون مناسباً، من املنظمات الدولية واألوساط األكادميية واملؤسسات البحثية           أيضاً،
  .واجملتمع املدين

 نتائج املتوقعةال  -٤  

املتعدد السنوات املتعلقـة باآلفـاق      النتائج املتوقع حتقيقها يف دورة اجتماع اخلرباء          -٣١
املرتقبة لبناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية والتخفيف من تأثريهـا علـى التجـارة               

  : يلي  ماوالتنمية قد تشمل
حتسني فهم الصدمات اخلارجية، يف سياق بنـاء القـدرة علـى حتّملـها            )أ(  

  والتخفيف من تأثريها على التجارة والتنمية؛
  السياسات والتدابري املمكنة لبناء القدرة على حتمل الصدمات اخلارجية؛حتديد  )ب(  
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حتسني فهم كيف تساعد اإلحصاءات على بنـاء القـدرة علـى حتمـل                )ج(  
  .الصدمات اخلارجية والتخفيف من تأثريها على التجارة والتنمية

للجميـع  الـشاملة  حتقيق التنمية ومتكيين من أجل   طراف  األنظام جتاري متعدد    حنو إجياد     )ب(  
 واملستدامة

  )٧(٢٠١٤ديسمرب /األول كانون - الدورة الثانية    

 معلومات أساسية  -١  

يقـوم علـى    إىل قواعد و  ما زالت مسألة إجياد نظام جتاري متعدد األطراف يستند            -٣٢
يتجزأ من إجياد بيئـة اقتـصادية         ال االنفتاح والشفافية والشمولية وعدم التمييز تشكل جزءاً      

زال إدماج البلدان الناميـة بـشكل فّعـال يف النظـام التجـاري املتعـدد                  وما .يةمتكين
يشكل أولوية من األولويات، وينبغي إجياد طرق ووسائل لتحقيق هذا اهلدف على             األطراف
  . أفضل حنو

  اهلدف املتوّخى  -٢  
وس هتدف دورة اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات إىل تبادل اآلراء واخلربات والـدر             -٣٣

يتعلق جبميع مستويات السياسات والتدابري من أجل حتسني إسـهام النظـام              فيما املستفادة
  .التجاري املتعدد األطراف التمكيين يف تعزيز التنمية الشاملة للجميع واملستدامة

 القضايا الرئيسية  -٣  

  :يلي ما تشمل القضايا اليت ميكن أن تتناوهلا دورة اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات  -٣٤
تطّور إسهام التجارة والنظام التجاري املتعدد األطراف يف حتقيـق النمـو              )أ(  

 الشامل للجميع والتنمية املستدامة؛

التدابري الالزمة جلعل التكامل التجاري شامالً للجميع ومـستداماً ولبنـاء             )ب(  
 القدرات اإلنتاجية؛

   مجيع أشكال احلمائية؛دور النظام التجاري املتعدد األطراف يف احتواء  )ج(  
احلواجز غري التعريفية على اآلفـاق املرتقبـة للتجـارة          /حتليل تأثري التدابري    )د(  

  والتنمية يف البلدان النامية؛

__________ 

 علـى اختـصاصات     ٢٠١٣فرباير  / شباط ٦وافق رئيس جملس التجارة والتنمية واملنسقون اإلقليميون يف          )٧(
  .الدورة الثانية الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات
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يف ذلك التعاون بني اجلنوب واجلنوب        مبا دور التكامل والتعاون اإلقليميني،     )ه(  
نُُّهج املتعددة األطراف، يف إجيـاد   والتعاون الثالثي وغري ذلك من أشكال التعاون، كتكملة لل        

  بيئة متكينية؛
  .القضايا اجلديدة والناشئة املتعلقة بالتجارة والتنمية  )و(  

وباإلمكان تنظيمها بالتعاون   . ٢٠١٤ديسمرب  /وستنظَّم هذه الدورة يف كانون األول       -٣٥
 يكون مناسباً،   مع منظمة التجارة العاملية واللجان اإلقليمية لألمم املتحدة، وكذلك، حسبما         

وبالتعاون مع غريها من وكاالت التعاون بغية حتسني زيادة فهم األفكـار وأوجـه التـآزر               
  . والنقاشات السياساتية

 النتائج املتوقعة  -٤  

حنو "النتائج احملتمل حتقيقها من دورة اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن موضوع       -٣٦
" واملستدامةللجميع  يين من أجل حتقيق التنمية الشاملة       نظام جتاري متعدد األطراف ومتك    إجياد  

  :يلي  ماقد تشمل
حتسني فهم الكيفية اليت ميكن أن يسهم هبا النظام التجاري املتعدد األطراف              )أ(  

 يف حتقيق التنمية الشاملة للجميع واملستدامة؛

يف بلوغ  حتسني فهم الكيفية اليت أسهم هبا النظام التجاري املتعدد األطراف             )ب(  
والكيفية اليت ميكن هبا أخذ هذا اإلسهام يف احلسبان وتعزيـزه يف            " األهداف اإلمنائية لأللفية  "

 سياق التنفيذ املستقبلي لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً؛

تبادل التجارب والدروس املستفادة يف سياق تشجيع اتباع هنـج متـسق              )ج(  
لشاملة للجميـع واملـستدامة علـى الـصُُّعد الوطنيـة           ومتكامل بشأن التجارة والتنمية ا    

  والدولية؛ واإلقليمية
احلواجز غري التعريفية على اآلفاق املنتظرة للتجارة       /حتسني فهم تأثري التدابري     )د(  

  . والتنمية يف البلدان النامية وحتديد سبل ووسائل التصدي هلذه التدابري واحلواجز

  )٨(ة وتيسري التجارةالنقل واللوجستيات التجاري  -واو  

 معلومات أساسية  -١  

سيتناول اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسري            -٣٧
التجارة بعض القضايا الناشئة واملستمرة اليت تواجهها البلدان النامية ويتعني معاجلتـها علـى        

__________ 

جتمـاع   اختـصاصات ا   ٢٠١٣فرباير  / شباط ٦أقّر رئيس جملس التجارة والتنمية واملنسقون اإلقليميون يف          )٨(
 .اخلرباء املتعدد السنوات
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تعددة السنوات املعقودة قبل مؤمتر الدوحـة       ويدل جناح اجتماعات اخلرباء امل    . سبيل األولوية 
تزال حتتاج إىل عناية خاصـة يف جمـال     البشأن النقل وتيسري التجارة على أن بعض البلدان       

النقل وتيسري التجارة وأن املسارات التفاوضية املتعددة األطراف، مثل جولة الدوحـة الـيت              
، )٢٠+ريو (٢٠١٢  لعامللتنمية املستدامةتنظمها منظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة 

  .قد تتيح فرصاً جديدة لتحقيق تقدم يف ضمان كفاءة اللوجستيات التجارية
ووفقاً للفقرات ذات الصلة من والية الدوحة، سيتناول اجتماع اخلـرباء املتعـدد               -٣٨

 االحتياجـات   فيها البلدان ذات    مبا السنوات قضايا اللوجستيات التجارية يف البلدان النامية،      
اخلاصة، أي أقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول النامية اجلزريـة الـصغرية         

واستناداً إىل ركائز العمل الثالث لألونكتاد،      . وبعض البلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية      
لتقنية، وبنـاء القـدرات،   ستتناول املناقشات مجيع اجلوانب ذات الصلة، أال وهي املساعدة ا  

  .والبحوث والعمل التحليلي، وبلوغ توافقات اآلراء

 اهلدف املتوّخى   -٢  

يتمثل اهلدف األخري الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات يف املساعدة علـى حتديـد               -٣٩
السياسات واالستراتيجيات اليت تشجع النظم الفعالة واملستدامة لنقل البضائع متشياً مع اجلهود 

وتتطلب استدامة عملية نقـل البـضائع املوازنـة بـني           . الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة    
االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وهي تتوقف على القدرة على توفري نظم نقـل             

ويـشمل ذلـك    . مأمونة وآمنة وذات كفاءة من حيث الوقود وفعالية من حيث التكلفـة           
فيها أفـضل املمارسـات املوجـودة         مبا  مصادر املعرفة واخلربة الفنية،    االستفادة من خمتلف  

وسـيتيح انعقـاد    . والدراية املكتسبة يف إطار مبادرات الشراكة بني القطاعني العام واخلاص         
الدورات األربع الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات هذا الفرصة للخرباء لكي يبحثوا بتعمـق             

  . ألربعة املتميزةأكرب اجملاالت املواضيعية ا
ولالستفادة من أوجه التآزر ولتشجيع إجراء نقاش متسق، ستتوخى كل دورة مـن               -٤٠

دورات اجتماع اخلرباء التنسيق بني الشُّعب وستدعو وحدات خمتلفة باألونكتاد إىل اإلسهام            
هيئـات  وستنظَّم هذه الدورات أيضاً بتعاون وثيق مع بـاقي        . خبربهتا الفنية ومبعارفها احملددة   

الشراكة يف ذلك     مبا األمم املتحدة واملنظمات الدولية واملنظمات الدولية والشركاء الدوليني،       
وحرصاً على إضفاء املزيد من األمهية على هذا اجملال         . العاملية من أجل تيسري النقل والتجارة     

ـ             شات مـع   ومواكبة آخر تطوراته، ستوضع يف االعتبار عند اللزوم أيضاً إمكانية إجراء مناق
  .اجلهات الفاعلة األخرى صاحبة املصلحة والقطاع اخلاص

 القضايا الرئيسية  -٣  

  :سيتناول اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات القضايا التالية  -٤١
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 ٢٠١٤  عامبرنامج عمل أملايت يفمن أجل استعراض النقل واالبتكار اللوجسيت   )أ(  

  ٢٠١٣أكتوبر / تشرين األول- الدورة األوىل    
 تدفع البلدان النامية غري الساحلية يف العادة أعلى تكاليف للنقل واملـرور العـابر،                 -٤٢
فبلدان املرور العابر الناميـة     . برنامج عمل أملايت    ويف هو معترف بذلك يف والية الدوحة      كما

 هلا تدرك على حنو متزايد أن حركة املرور العابر من البلدان النامية غري الساحلية وإليها تسمح   
بتحقيق مكاسب اقتصادية تتمثل يف توليد جتارة إضافية بغية حتسني استخدام قدراهتا القائمة             

وتوجد لدى البلدان النامية غري الساحلية وبلدان املرور العابر مصلحة مشتركة  . يف جمال النقل  
يف حتديد فرص االستفادة من زيادة وفورات احلجم وحتسني أوضاع املواين ونظـم النقـل               

وستنظر هذه الدورة يف الكيفية اليت ميكن أن حتدد هبا البلدان النامية غـري الـساحلية        . لربيا
 .فرص النقل واللوجستيات إلجياد حلول جمدية للجميع مع بلدان املرور العابر النامية اجملاورة            

 تلبية االحتياجـات اخلاصـة  : سيقوم اخلرباء باستعراض وتقييم تنفيذ برنامج عمل أملايت      كما
للبلدان النامية غري الساحلية ولبلدان املرور العابر النامية، مع التركيز علـى املـرور العـابر                

وسُتبحث الدروس املستفادة من االختالفات اإلقليميـة واملؤسـسية         . واالبتكار اللوجسيت 
وسيسلّط الضوء على التحديات وأفـضل      . والتشغيلية يف إدارة ممرات املرور العابر وتطويرها      

وقد أفضت أوجه التقدم التكنولوجي . ارسات يف جمال إدارة ممرات املرور العابر وتطويرهااملم
إىل حتسني التعاون اإلقليمي وإعطاء أولوية أكرب لتيسري التجارة وحتـسني احللـول املتعلقـة        

أنه بات من األيسر على البلدان النامية االستفادة من أوجـه التقـدم               ومبا .بالتجارة العابرة 
نولوجي، سيقّيم اخلرباء إمكانيات زيادة حتسني استخدام التكنولوجيات يف جماالت مثل            التك

تتبـع    أو النظم اجلماعية ملعاجلة معلومات املـواين،       أو التشغيل اآليل لإلجراءات اجلمركية،   
  .التجهيز املتقدم للمعلومات  أوالشحنات،

 ومتطلباتخيارات : كّن للتجارةقواعد تيسري التجارة كعامل مي  )ب(  

  ٢٠١٤أبريل / نيسان-الدورة الثانية     
قد يسفر العدد املتزايد لالتفاقات التجارية اإلقليمية املتعلقة بتيسري التجارة عن ظهور              -٤٣

حتديات إضافية يف جمال تيسري التجارة، لكنه أيضاً قد يعزز إصالح القواعد وزيادة تنـسيقها        
ة باهتمام واستثمار متزايدين على الصعيد الـوطين        وحيظى تيسري التجار  . على الصعيد العاملي  

وسيقوم اخلرباء مبناقشة وحتليل خطط تنفيذ تيـسري التجـارة،          . واإلقليمي واملتعدد األطراف  
وطرق إدماج تيسري التجارة يف االستراتيجيات اإلمنائية ألقل البلـدان منـواً وغريهـا مـن                

يف ذلك    مبا أثريها على جتارة بعض البلدان،    االقتصادات الضعيفة هيكلياً واهلشة والصغرية، وت     
وتوجد حاجة إىل تقاسم اخلربات وأفضل املمارسات داخل جلـان تيـسري          . ميزاهنا التجاري 

بني أصحاب املـصلحة عنـد تنفيـذ      فيماالتجارة والنقل من أجل ضمان التعاون والتنسيق  
ك، مثـل النظـام اآليل   ستناقش برامج التشغيل اآليل للجمار     كما .إصالحات تيسري التجارة  
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للبيانات اجلمركية، وكذا الدروس املستفادة من جتربة األونكتاد وغريه من املنظمات الواردة            
يف املرفق دال ومن األطراف يف الشراكة العاملية من أجل تيسري النقل والتجارة يف جمال وضع                

  .خطط تنفيذ تيسري التجارة

  حديات يف قطاع النقل ولوجستيات التجارةالت: الدول النامية اجلزرية الصغرية  )ج(  

  ٢٠١٤ديسمرب / كانون األول- الدورة الثالثة    
ستتناول هذه الدورة بعض التحديات اخلاصة اليت تواجهها الدول النامية اجلزريـة              -٤٤

وتعاين الدول . يتعلق بالُبعد واملوقع اجلغرايف  فيماالصغرية يف قطاع النقل ولوجستيات التجارة    
 اجلزرية الصغرية من أوجه الضعف البيئية واالقتصادية ذاهتا وتواجه التحـديات ذاهتـا         النامية

املتعلقة بالتنمية املستدامة، مثل شدة التأثر بالكوارث الطبيعية؛ وشـدة التـأثر بالـصدمات              
 اخلارجية؛ والُبعد عن األسواق الكبرية، واملستوى املنخفض ألحجام النقل وإلمكانية الربط،          

إىل ارتفاع تكاليف الشحن والتكاليف اللوجستية؛ واعتماد االقتصاد إىل حد كبري           يفضي   ما
ومن املهم على حنو خاص بالنسبة إىل هذه البلدان حتسني . على وسائل النقل البحري واجلوي

إمكانية الوصول إىل األسواق العاملية وحتسني القدرة على املنافسة التجارية، ألن ذلك يضمن             
وألن البلدان النامية اجلزريـة     . األساسية احلساسة يف قطاع النقل على التحمل      قدرة هياكلها   

الصغرية تعتمد كلياً على املواين واملطارات، فإن خماطر تغري املناخ مثل ارتفـاع مـستويات               
أو شدة العواصف تشكل أخطاراً جـسيمة       /البحر وارتفاع درجات احلرارة وازدياد وترية و      

بد من فهم املخاطر      وال .اخلدمات والعمليات احليوية يف جمال النقل     على اهلياكل األساسية و   
وعلى هذا األساس، سيسلَّط الـضوء      . وأوجه الضعف األساسية ووضع تدابري تكيف مناسبة      

للمواين من أمهية استراتيجية بالنسبة إىل منو الدول الناميـة اجلزريـة              ما بصورة خاصة على  
  .الصغرية وتنميتها

  الفرص املتاحة للبلدان النامية: ستدامة لنقل البضائعالنظم امل  )د(  
  ٢٠١٥ديسمرب / كانون األول-الدورة الرابعة 

ُيعترف على نطاق واسع بأمهية قطاع نقل البضائع باعتباره عامالً ميكّـن للتجـارة                -٤٥
 نظراً إىل وحمركاً للنمو وحمفزاً للتنمية االجتماعية، ولكن النشاط املتزايد هلذا القطاع يثري القلق 

حيدث بسبب أمناط االستهالك احلالية ملوارد هـذا          ما آثاره الضارة على البيئة واملناخ، وهو     
وسـيقوم  . يتصل هبا من آثار على االنبعاثات وعلى الكفاءة يف استهالك الوقود            وما القطاع

ة إىل الزخم   اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات، امتثاالً منه لوالية الدوحة بشأن النقل وباإلضاف          
، بتنـاول  )٢٠+ريـو  (٢٠١٢  لعـام السياسي املتولّد عن األمم املتحدة للتنمية املـستدامة     

التحديات والفرص املرتبطة بالنظم املستدامة لنقل البضائع وبتحديد بعض أفضل املمارسات           
 .يف جماالت النقل املالئم بيئياً، وحفظ الطاقة، وكفاءة سالسل اإلمداد ونظام اللوجـستيات            

وسيؤكد االجتماع أيضاً على اآلثار املالية لتنفيذ النظم املستدامة لنقل البضائع، وسـيبحث             
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مصادر التمويل اجلديدة احملتملة، مثل التمويل يف جمال املناخ، وسيتناول مسألة زيادة مشاركة             
سيما عن طريق الشراكات بني القطاعني العام واخلاص إىل جانب نظم             وال القطاع اخلاص، 

  .شتريات والتمويل األخرى املبتكرةامل

  النتائج املتوقعة  -٤  
  :يلي  مباسيسعى اخلرباء إىل القيام  -٤٦

النقـل وتيـسري    ‘ ١  ‘  باإلسهام يف حتسني فهم الفوائد والتكاليف املتصلة          )أ(  
بناء قدرة نظم النقل على حتّمـل تغـري         ‘ ٣‘النظم املستدامة لنقل البضائع، و    ‘ ٢‘التجارة، و 

  يف ذلك متطلبات التكيف املرتبطة بتغري املناخ؛ مبا املناخ،
التأثري احملتمل لتيسري التجارة ولربامج التشغيل      ‘ ١‘اإلسهام يف حتسني فهم       )ب(  

البلدان يف ذلك أقل البلدان منواً وغريها من          مبا على التجارة يف البلدان النامية،    اآليل للجمارك   
أمهية إدماج خطط تنفيـذ تيـسري       ‘ ٢‘ والصغرية و  ذات االقتصادات الضعيفة هيكلياً واهلشة    

  التجارة يف استراتيجيات التنمية؛
يف ذلك متويل     مبا حتديد أفضل املمارسات والنُّهج والتوصيات السياساتية،       )ج(  

تدابري تعزيز النظم املستدامة لنقل البضائع، وحتسني خدمات لوجستيات التجـارة وتيـسري             
  قطاع اخلاص؛التجارة، بطرق منها إشراك ال

حتديد اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من البحث والتحليل بـشأن القـضايا               )د(  
  املتصلة بنقل البضائع وتيسري التجارة؛

بني شبكات النقـل وخـرباء تيـسري          فيما املضي يف تعزيز التعاون القائم      )ه(  
  التجارة؛
هم واضـعي   حتسني فهم سلطات اجلمارك واملواين والسلطات البحرية، وف         )و(  

السياسات واملفاوضني، لالتفاقات التجارية اإلقليمية واملتعددة األطراف يف ميـادين نقـل            
البضائع وتيسري التجارة وتنفيذ االلتزامات املترتبة على هذه االتفاقات، بطرق منها آليـات             

  . التعاون اإلقليمي

  املشاركون املستهدفون  -٥  
اع اخلرباء املتعّدد السنوات خرباء من الوزارات ستشمل الدعوة املوّجهة حلضور اجتم    -٤٧

يف   مبـا  والوكاالت اليت تتناول التجارة، ولوجستيات التجارة، والنقل واخلدمات املساِعدة،        
سيشارك يف هذا االجتماع خرباء من منظمات حكومية دولية أخـرى             كما .ذلك اجلمارك 

ن للقطـاع الـصناعي، ومقـدمون       واجملتمع املدين والقطاع اخلاص، مبن فيهم جتار، وممثلو       
  . خلدمات النقل، واملؤسسات املالية الدولية
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  )٩(األحادية السنةخيص اجتماعات اخلرباء   فيمامالحظات توضيحية  -ثانياً  

  السياحة يف التنمية املستدامةإسهام   -ألف  

  معلومات أساسية  -١  
ن أسـرع األنـشطة     بات السفر إىل اخلارج ألغراض الترفيه واالستجمام واحداً م          -٤٨

كثري من البلدان النامية، أصبحت السياحة ليس فقط نـشاطاً            ويف .االقتصادية منواً يف العامل   
. مهماً داخل قطاع اخلدمات ولكن أيضاً مصدراً مهماً لفرص العمل والنمـو االقتـصادي             

ع بأصول  وينطبق هذا خاصة على أقل البلدان النامية وغريها من االقتصادات النامية اليت تتمت            
  .طبيعية وتارخيية تسمح بتنظيم أنشطة سياحية

يتعني على البلدان النامية أن تفعله لبنـاء          فيما وسيتيح اجتماع اخلرباء الفرصة للنظر      -٤٩
قطاع سياحة مستدام يسهم يف حتقيق التحول اهليكلي والتنمية االقتصادية الشاملة للجميـع             

 الثقافية والبيئية   -اجلوانب االقتصادية واالجتماعية    وتتعلق االستدامة ههنا ب   . واحلد من الفقر  
وعالوة على ذلك، يهدف هذا االجتماع إىل تناول الصالت اليت تنـشئها            . للتنمية السياحية 

التشييد، وإىل مناقشة كيفية جعل السياحة مفيدة   أوالسياحة مع قطاعات خمتلفة، مثل الزراعة 
  .للمجتمعات احمللية

سيما والية الدوحـة،      وال عمال إىل واليات مؤسسية متعددة،    وسيستند جدول األ    -٥٠
، ٢٠٢٠-٢٠١١وإعالن إسطنبول، وبرنامج العمل املتعلق بأقـل البلـدان منـواً للعقـد              

واستراتيجية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية املستدامة للدول النامية            
  . اجلزرية الصغرية

  دف املتوّخى اهل  -٢  
  . اإلسهام يف تطوير قطاعات السياحة املستدامة اجتماعياً وبيئياً  -٥١

  القضايا الرئيسية  -٣  
نظراً لتعدد أوجه طبيعة قطاع السياحة، سيتناول االجتماع جمموعـة أوسـع مـن          -٥٢

  :يلي  مايف ذلك  مباالقضايا،
  ؛)مثالً احلماية البيئية(االستدامة البيئية   )أ(  

__________ 

 علـى اختـصاصات     ٢٠١٢نـوفمرب   / تشرين الثـاين   ٢٦وافق املكتب املوّسع جمللس التجارة والتنمية يف         )٩(
 .اجتماعات اخلرباء األحادية السنة املعنية
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مثل تنمية اجملتمعات احمللية، ودور النساء يف السياحة        (عية  االستدامة االجتما   )ب(  
  ؛)املستدامة
  بني القطاعات؛  فيماتعزيز الصالت  )ج(  
  تطوير املشاريع واجتذاب االستثمار؛  )د(  
  تطوير اهلياكل األساسية؛  )ه(  
  سياسات املوارد البشرية؛  )و(  
  القوانني واإلرشادات الرامية إىل تشجيع السياحة؛  )ز(  
  إدماج السياحة يف خطط التنمية الوطنية؛  )ح(  
 دور التعاون بني اجلنوب واجلنوب وبني الشمال واجلنوب والتعاون الثالثي،      )ط(  

  .يف ذلك دور مصارف التنمية، يف تعزيز قطاعات السياحة املستدامة وتطويرها مبا

  النتائج املتوقعة  -٤  
يتعلق بدور السياحة يف التنميـة        فيما يةحتديد القضايا الرئيسية واخليارات السياسات      -٥٣

  . االقتصادية لكي تنظر فيها جلنة التجارة والتنمية

  املشاركون املستهدفون  -٥  
ستوجه الدعوة املشاركة يف االجتماع إىل خرباء يف جمال الـسياحة مـن البلـدان                 -٥٤

) مسؤولون حكوميون، وممثلون للقطاع اخلـاص، وممثلـون للمجتمـع املـدين           (األعضاء  
  . )١٠(وأكادمييني وأعضاء من جلنة األمم املتحدة التوجيهية املعنية بالسياحة من أجل التنمية

ويف حني سيكون األونكتاد هو الوكالة الرئيسية املنظمة الجتماع اخلرباء، ستشارك             -٥٥
  . وكاالت جلنة األمم التوجيهية يف تنظيم بعض دورات االجتماع

__________ 

ألمـم  منظمة العمل الدولية، ومركز التجارة الدولية، واألونكتاد، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج ا   )١٠(
، ومنظمة األمم املتحـدة للتنميـة       )اليونسكو(املتحدة للبيئة، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة         
 . الصناعية، واملنظمة العاملية للسياحة، ومنظمة التجارة العاملية
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بني القطاعني العام واخلاص على التجـارة والتنميـة يف          الشراكات  تقييم تأثري     -باء  
  البلدان النامية

  األهداف املتوّخاة   -١  
ُيمكن أن تؤدي الشراكات بني القطاعني العام واخلاص دوراً هامـاً يف ضـمان أن               -٥٦

تفضي املشاركة يف سالسل اإلمداد العاملية إىل حتقيق النمو والتنمية املـستدامني يف البلـدان               
مية وإىل بناء قدرات اإلمداد احمللية من جانب املشاريع الصغرية واملتوسـطة احلجـم يف               النا

وسـيحدد االجتمـاع الـسبل      . البلدان النامية للمشاركة يف هذه السالسل والتوّسع فيها       
والوسائل اليت ميكن أن تساعد هبا الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف البلدان النامية يف               

 اإلمداد احمللية، بطرق منها تطوير اهلياكل األساسية وإقامة الصالت بني املنتجني            بناء قدرات 
احملليني وسالسل اإلمداد العاملية، وخباصة يف قطاعي الزراعة والـسلع األساسـية، هبـدف              

ُيّدخر أي جهد إلشراك باقي املنظمات الدوليـة ذات           ولن .استخالص الدروس السياساتية  
  . مية ومصارف التنمية اإلقليمية يف هذا االجتماعالصلة واللجان اإلقلي

  النتائج املتوقعة  -٢  
ُيتوقَّع أن يْسهم اجتماع اخلرباء يف حتسني فهم السبل والوسائل اليت ميكن أن تساعد                -٥٧

هبا الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف البلدان النامية يف بناء قدرات اإلمـداد احملليـة                
اهلياكل األساسية وإقامة صالت بني املنتجني احملليني وسالسـل اإلمـداد           بطرق منها تطوير    

ومن املتوقع كذلك أن ينتج عن اجتماع اخلرباء إجراء جرد ألفضل املمارسـات يف              . العاملية
جمال التصدي للتحديات والصعوبات اليت تواجهها املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم يف            

وسيساعد هـذا  . ق، وخباصة يف قطاعي الزراعة والسلع األساسية     البلدان النامية يف هذا السيا    
  . يف البلدان النامية الفهم وعملية اجلرد يف صياغة السياسات والربامج ذات الصلة

        
  
  

  


