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   )١(عليها االستنتاجات املُتفق  -أوالً  

  تأثري التجارة يف العمالة واحلد من الفقر  -١  
  ) من جدول األعمال٤البند (

  إن جلنة التجارة والتنمية  
   بتقرير األونكتاد بشأن تأثري التجارة يف العمالة واحلد من الفقر؛ُتحيط علماً  -١  
ك  بأن التجارة عنصر هام من عناصر أي استراتيجية اقتـصادية، وُمحـرِّ            ُتسلّم  -٢  

 عالقة   الفقر  واحلد من  والعمالةوخلق فرص العمل واحلد من الفقر، وأن العالقة بني التجارة           للنمو  
ومن شأن االندماج يف النظام التجاري العاملي أن ُيسهم إسهاماً هاماً يف حتقيـق النمـو                . معقّدة

يف   مبـا االقتصادي والتنمية املستدامة يف البلدان النامية شريطة أن يكون مقترناً بسياسات تكميلية، 
يا والتمويل، يف ظـل أوضـاع       التعليم وبناء املهارات، واالستثمار، والتكنولوج    يف جماالت   ذلك  

  توافر اهلياكل األساسية التجارية الداعمة وغري ذلك من العوامل ذات الصلة؛تشمل متكينية 
 على أن تأثري االندماج يف االقتصاد العاملي على العمالة واحلد مـن             ُتشدِّد  -٣  

ات حتليليـة   هذا الصدد، ينبغي إجراء دراس      ويف .بني البلدان والقطاعات    فيما الفقر يتفاوت 
  العمالـة الكثيفـة بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للتجارة أن تعود بالفائدة على تلك القطاعات           

  اليت تتيح للفقراء والنساء والشباب فرص احلصول على دخل؛ أو
على أن تنمية القدرة اإلنتاجية يف جمال إنتاج الـسلع ذات القيمـة             ُتشّدد    -٤  

ة والصناعة التحويلية واخلدمات، مقترنةً بانتهاج سياسات       املضافة األعلى يف قطاعات الزراع    
يف ذلك استراتيجية موجَّهة حنو التصدير، تنطوي على إمكانات كبرية خللق فرص              مبا مناسبة،

ومن الضروري يف هذا الصدد توافر خدمات منتجني تنافسية وواسعة          . العمل واحلد من الفقر   
  سيما لصاحل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم؛ وال يف ذلك يف القطاع املايل،  مباالنطاق،

 بأمهية وفوائد قطاع اخلدمات كمصدر للتجارة والعمالة، وتدعو إىل          ُتسلِّم  -٥  
إجراء حتليل أدق بشأن كيفية تسخري إمكانات هذا القطاع بالكامل لضمان القـدرة علـى               

األعمال أمام روَّاد   اق واسعة   املنافسة، فضالً عن احلد من الفقر، وخلق فرص العمل، وفتح آف          
  من النساء والشباب؛

تبذله مـن جهـود       ما يفإىل األونكتاد مواصلة دعم البلدان النامية       تطلب    -٦  
لتصميم وتنفيذ استراتيجيات جتارية وإمنائية وطنية شاملة ومتكاملة ومتسقة؛ وإجراء املزيد من     

ريها من املنظمات ذات الصلة من أجل الدراسات بالتعاون الوثيق مع منظمة العمل الدولية وغ 

__________ 

 .٢٠١٣يونيه / حزيران٢١ اجللسة العامة اخلتامية املعقودة يف كما اعُتمدت يف )١(
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توضيح العالقة بني التجارة والعمالة واإلدماج االجتماعي واحلـد مـن الفقـر؛ ودراسـة               
االستراتيجيات اليت من شأهنا أن ُتسهم يف جعل التجارة ُمحركاً خللق فرص عمـل الئقـة؛                

، خصوصاً يف أفريقيا، يف     ودعم البلدان النامية املُعتمدة على السلع األساسية وصغار املزارعني        
صياغة استراتيجيات تنمية وطنية مستدامة وشاملة للجميع، وتعزيز القدرة على التقدم ضمن            

  . يف هذا الصددعمله سالسل القيمة؛ وتشجع استمرار التعاون يف تنفيذ ومتابعة 

  االجتاهات الرئيسية يف النقل الدويل وآثارها على التنمية  -٢  
  )ألعمال من جدول ا٥البند (

  إن جلنة التجارة والتنمية  
 بتقرير األونكتاد بشأن التطورات واالجتاهات احلديثة يف جمال         ُتحيط علماً   -١  

  النقل البحري الدويل اليت تؤثر يف جتارة البلدان النامية؛
 باألمهية الكبرية اليت تتسم هبا خدمات النقل البحري العاملي بالنـسبة            ُتسلِّم  -٢  

ة التنافسية التجارية، فضالً عن ضرورة حتسني إمكانية وصول البلدان الناميـة  للتجارة والقدر 
ومن املمكن حتسني إمكانية االستفادة من خدمات النقل البحري العاملي،          . إىل هذه اخلدمات  

مع مراعاة التحديات اليت تواجهها بعض البلدان النامية، من خالل النهوض بصناعة وخدمات 
كل األساسية للنقل، وإرساء أُطر تنظيمية ومؤسسية متكينية، فضالً عـن           النقل، وحتسني اهليا  

  اعتماد سياسات واستراتيجيات وطنية شاملة يف جمال النقل وتيسري التجارة؛
بأمهية تعزيز القدرات التقنية واملالية للبلدان النامية، بوسائل منها تنفيذ          ُتسلِّم    -٣  

نمية مستدامة لنقل البضائع من أجل احلفاظ على        أنشطة وبرامج، العتماد وتنفيذ سياسات ت     
  القدرة التنافسية التجارية هلذه البلدان ودعمها يف املستقبل؛

 بضرورة إتاحة إمكانية حصول البلدان النامية على املساعدة التقنيـة           ُتسلِّم  -٤  
 زيـادة   واملالية الالزمة فضالً عن املساعدة يف بناء القدرات يف جمال تيسري التجـارة، بغيـة              

  مشاركة هذه البلدان مشاركة فعالة يف النظام التجاري العاملي؛
إىل األونكتاد أن يواصل التنسيق، حيثما أمكن، مع املنظمات الدولية        تطلب    -٥  

ذات الصلة يف رصد وحتليل وتقييم تطور ُنظم النقل الدويل وتيسري التجارة، ومساعدة البلدان   
ينشأ عن لوجستيات التجارة من حتديات وفرص مـن           ملا االنامية يف حتسني فهمها ومعاجلته    

  أجل االستفادة من النظام التجاري العاملي؛
إىل األونكتاد أن يواصل تقدمي الدعم إىل البلدان الناميـة يف بنـاء             تطلب    -٦  

يتعلق بتحديد وتنفيذ أولوياهتا الوطنية واستراتيجياهتا اإلمنائيـة واختـاذ            فيما قدرات مستدمية 
ات سياساتية ُمحددة يف جماالت لوجستيات التجارة، وتيسري التجارة، وأمتتة اجلمارك،           إجراء

واهلياكل األساسية واخلدمات يف جمال النقل؛ وتشجع استمرار التعاون يف تنفيذ ومتابعة عمله             
  .يف هذا الصدد
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  موجز الرئيس  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
نائب األمني العام لألونكتاد؛ وممثل     : ات افتتاحية أدىل املتحدثون التايل ذكرهم ببيان      -١

 والصني؛ وممثل إثيوبيا باسم اجملموعة األفريقية؛ وممثل مجهورية         ٧٧    لإكوادور باسم جمموعة ا   
إيران اإلسالمية باسم اجملموعة اآلسيوية؛ وممثل بريو باسم جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة              

ي باسم البلدان النامية غري الساحلية؛ وممثـل االحتـاد        ومنطقة البحر الكارييب؛ وممثل باراغوا    
وأدىل ببيان أيضاً ممثل االحتـاد الـدويل        . أدىل ممثال الصني واملكسيك ببيانني      كما .األورويب
 االسترياد  -وُوزِّع بيان من ِقبل الشبكة العاملية ملصارف التصدير         .  الشحن متعهديلرابطات  

ببيان كلٌ من مدير شعبة التجارة الدوليـة يف الـسلع           أدىل    كما .ومؤسسات متويل التنمية  
  . واخلدمات، والسلع األساسية، ومدير شعبة التكنولوجيا واللوجستيات

وأكّد نائب األمني العام لألونكتاد أن طابع العالقة بني التجارة والعمالة واحلد مـن              -٢
يزاالن ميثالن    ال لة والفقر الفقر قد أخذ حيظى باهتمام متجّدد على املستوى الدويل ألن البطا          

حتديني إمنائيني رئيسيني يف العديد من البلدان على الرغم من النمو غري املسبوق الذي شهدته               
العاملية قد سّجلت زيادة هائلة على مدى       السلع  والحظ أن جتارة    . التدفقات التجارية العاملية  

وأشـار إىل أن    . ٢٠١٢  عام  تريليون دوالر أمريكي يف    ١٨العقد املاضي لتصل قيمتها إىل      
البلدان النامية قد أسهمت بنسبة متزايدة من هذه التجارة، حيث بلغ حجم التجارة الناشـئة               

ولكن توّسع التـدفقات    . ٢٠١١  عام من هذه البلدان قرابة نصف حجم التجارة العاملية يف        
 منطقة جنوب شـرق     وساق مثال . احلد من الفقر    أو يؤدِّ دائماً إىل زيادة العمالة      مل التجارية

آسيا فالحظ أن العديد من الوظائف املُستحدثة ميكن أن ُتعزى إىل منو التجارة، ولكن لـيس     
  .بالضرورة إىل حترير التجارة

مث علّق نائب األمني العام على االجتاهات احلديثة يف جمال النقل الدويل وآثارها على                -٣
ية يف جمال النقل البحري يف كلٍ من جانـب          التنمية فالحظ، أوالً، تزايد حصة البلدان النام      

حيث تزايدت مشاركة هـذه     (وجانب العرض   ) كجزء من سلسلة اإلمداد العاملية    (الطلب  
ونّبه، ثانياً، باالستناد إىل بيانـات مؤشـر        ). صناعة النقل البحري  جماالت  البلدان يف خمتلف    

ر السلبية اليت ميكن أن ُيخلّفها  على خطوط نظامية، من اآلثااألونكتاد ملوصولية النقل البحري
وأخرياً، شّدد على   . تزايد درجة التركّز يف صناعة النقل البحري بالنسبة لالقتصادات األصغر         

سياق موضـوع     ويف .ضرورة تكييف اهلياكل األساسية للنقل مع التأثري املُحتمل لتغّير املناخ         
ئ يف البلدان النامية، وهـي دورات       النقل، سلّط الضوء على الدورات التدريبية ملديري املوان       

  .ُتنفذ يف إطار برنامج التدريب يف جمال التجارة وتركّز على تعزيز كفاءة املوانئ
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وسلّم ممثلو ثالث جمموعات إقليمية، وممثل جمموعة حكومية دولية، باإلضـافة إىل              -٤
موا بأن العالقة   سلّ  كما  واحلد من الفقر،   والعمالةأحد الوفود، بأمهية التجارة كمحرك للنمو       

يكفـل بالـضرورة،     ال انفتاحها  أو ورأوا أن حترير التجارة   . بني هذه اجملاالت الثالثة ُمعقّدة    
وشّدد ممثل جمموعة إقليمية أخرى على أن حترير التجارة ميكن          . وحبد ذاته، خلق فرص العمل    

املهم، يف هـذا    فمن  .  لتحقيق النمو االقتصادي   أن ُيشكّل شرطاً ضرورياً ولكنه ليس كافياً      
وعالوة على ذلك، أشار ممثل إحدى اجملموعات       . الصدد، التمييز بني التجارة وحترير التجارة     

  . اإلقليمية إىل أن التجارة ليست غاية حبد ذاهتا وإمنا هي وسيلة لتحقيق أهداف التنمية
كما أكد ممثلو عدة جمموعات إقليمية، وممثل إحدى املنظمـات الدوليـة، وأحـد              -٥
ُيفضي إىل خلق فرص العمـل        ال فود، أنه حىت ولو حدث توّسع يف الصادرات، فإنه قد         الو

وأُشري إىل أن تأثري االندماج يف االقتصاد العاملي على العمالـة هـو تـأثري               . واحلد من الفقر  
املشاركة يف سالسل القيمـة اإلقليميـة       ومدى  يتفاوت تبعاً لكيفية تأثّر خمتلف القطاعات،       

وشّدد املتحدثون على أنه ينبغي إيالء اهتمام . وضاع الوصول والنفاذ إىل األسواقوالعاملية، وأ
اليت تتيح    أو إذا كانت التجارة تعود بالفائدة على القطاعات الكثيفة العمالة          ما خاص ملسألة 

وشّدد ممثال جممـوعتني    . للفقراء وغريهم من اجملموعات املُهّمشة فرص احلصول على دخل        
ضرورة حتسني فرص وصول صادرات البلدان النامية إىل األسواق، والتصدي          إقليميتني على   

 غري التعريفية، وبناء القدرة التنافسية يف جمال األعمال التجارية من أجل تعزيز منـو               للحواجز
احلوكمة الرشيدة،  قضايا   أيضاً على    وشدَّد املتحدِّثون . التجارة لزيادة العمالة واحلد من الفقر     

سوقي القوي، واحلوار بني القطاع اخلاص والدولة، واحلماية البيئية، وسياسـات           ز ال والتركُّ
  . احلماية االجتماعية

بـني    فيمـا  والحظ ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أنه رغم اجتاه تفاوتات الدخل           -٦
ومن أسباب ذلك   .  داخل البلدان آخذة يف التزايد     هذه التفاوتات البلدان إىل االخنفاض، فإن     

وأشار بعض الوفود إىل ضـرورة معاجلـة هـذه    . فاع مستويات البطالة وتقلّص األجور  ارت
املشاكل الراسخة اجلذور عن طريق إجياد حلول مستدامة من خالل احلوكمـة االقتـصادية              

  . الرشيدةواملالية العاملية 
درة وأشارت وفود إىل أن انتهاج استراتيجية موّجهة حنو التصدير، إىل جانب تنمية الق              -٧

فة األعلى يف قطاعـات الزراعـة والـصناعة         ااإلنتاجية يف جمال إنتاج السلع ذات القيمة املض       
وأُشـري إىل أن    .  يتيح إمكانات أكرب خللق فرص العمل واحلد من الفقـر          ،التحويلية واخلدمات 

احلكومات حتتاج، لتكملة هذه اجلهود، إىل زيادة االستثمار يف قطاعات تكميلية مثل التعلـيم              
ُسلم التنمية، يصبح بإمكانه أن ُيكّيف درجة         ما وعندما يرتقي بلد  . التدريب وتنمية املهارات  و

  .حترير جتارته مع مدى احلاجة إىل بناء قدرته التنافسية واملشاركة يف التجارة الدولية
وشّدد ممثال جمموعتني إقليميتني على أن االندماج يف النظام التجاري العاملي من خالل               -٨
جارة يف السلع واخلدامات ميكن أن ُيفضي إىل حتقيق النمو االقتصادي يف البلـدان الناميـة                الت
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عندما يكون مقترناً أيضاً باالستثمار والتكنولوجيا والتمويل فضالً عن اهلياكـل األساسـية             
 وأبرز ممثال جمموعتني إقليميتني أُخريني مسامهة     . يف ذلك تيسري التجارة     مبا التجارية الداعمة، 

وأشار أحـد الوفـود إىل منتـدى        . قطاع اخلدمات يف خلق فرص العمل واحلد من الفقر        
 كمسامهة مفيـدة يف تـسخري       ٢٠١٣مايو  / قمة بيجني املعقودة يف أيار     -اخلدمات العاملي   

وأعرب وفد آخر عن رأي مفاده أن املضي قُدماً بالعمـل           . املسامهة اإلمنائية لقطاع اخلدمات   
تصميم الـسياسات     ويف دمات سيكون مفيداً يف املفاوضات التجارية،     املتعلق بإحصاءات اخل  

وأشار ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إىل أن حتريـر اخلـدمات لزيـادة             . وعملية التنظيم 
الصادرات ينبغي أن ُيكّيف مع القدرة املناسبة لكل بلد على تنظـيم اخلـدمات، حـسبما                

ثل جمموعة إقليمية أخرى ووفد آخر أن الزراعة تظل         والحظ مم . األزمة املالية األخرية   أظهرته
دلت عليه، مـثالً، دراسـة األونكتـاد          ما متثل قطاعاً هاماً للعمالة يف البلدان النامية، وهو       

: التنمية الزراعية يف املكسيك"" (Mexico’s Agriculture: Perspectives and Outlook" املعنونة
  ").رؤى وآفاق

وعات إقليمية وثالثة وفود األونكتاد إىل دعم البلدان الناميـة يف  ودعا ممثلو عدة جمم     -٩
تصميم وتنفيذ استراتيجية تنمية وطنية شاملة ومتكاملة ومتسقة، وإجراء مزيد من الدراسات            
لتوضيح العالقة بني التجارة والنمو والعمالة، بالتعاون الوثيق مع منظمات أخرى، ودراسـة             

أن ُتعزز تأثري منو التجارة يف خلق فرص العمـل، خـصوصاً            تلك االستراتيجيات اليت ميكن     
وميكن هلذه الدراسة أن تأخذ يف االعتبار أيضاً العمل         . للنساء والشباب واجملموعات احملرومة   

  .٢٠١٥  عامبعد  ملااملستمر إلعداد جدول األمم املتحدة اإلمنائي وأهداف التنمية املستدامة
يمية بأمهية النقل البحري يف التجارة العاملية ونوهـوا          ممثلو عدة جمموعات إقل    وسلّم  -١٠

أي منشوره الرئيـسي املعنـون      (بالعمل املفيد املُضطلع به من ِقبل األونكتاد يف هذا الصدد           
ودعا ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية األمانة إىل دراسة النتـائج          ) "استعراض النقل البحري  "

  .النامية يف جمال النقل البحريوكذلك الفرص والتحديات أمام البلدان 
والحظ ممثلو عدة جمموعات إقليمية أمهية إتاحـة وصـول البلـدان الناميـة إىل                 -١١

التكنولوجيات اجلديدة يف جمال النقل، خصوصاً تلك التكنولوجيات اليت جتعل عمليات النقل            
 تقـديره للعمـل   وأعرب ممثل البلدان النامية غري الساحلية عن   . وأكثر مراعاة للبيئة  " أنظف"

يتعلق بسياسات النقل، خصوصاً تلك الـسياسات ذات          فيما املُضطلع به من ِقبل األونكتاد    
  .الصلة بالبلدان غري الساحلية املُندرجة يف فئة أقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية

كن إلصالحات   اإلجيايب الذي مي   األثروأبرز ممثل إحدى املنظمات احلكومية الدولية         -١٢
تيسري التجارة اليت تشمل اُألطر السياساتية والتنظيمية، وحتسني اهلياكل األساسية، أن ُتخلّفه            

وشّدد هذا املمثل أيضاً على أمهية التكامـل        . على التجارة بفضل تقليص وقت عبور احلدود      
ية االهتمام إىل ووّجه ممثل إحدى اجملموعات اإلقليم. اإلقليمي يف تعزيز تأثري هذه اإلصالحات

العائد الكبري لالستثمار الذي تنطوي عليه سياسات تيسري التجارة، حسبما تدل عليه برامج             
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 إىل أن لـربامج تيـسري   وأشـار . األونكتاد لتقدمي املساعدة التقنية يف جمال إصالح اجلمارك     
بع الرمسي على القطاع    يف ذلك إضفاء الطا     مبا التجارة تأثرياً إجيابياً عملياً مباشراً على التنمية،      

ونتيجة لذلك، تصبح اإلدارات أكثر كفاءة، وتتزايد اإليـرادات احلكوميـة،           . غري النظامي 
 .وتنخفض تكاليف املعامالت، وتصبح األوساط التجارية الوطنية أكثر قدرة على املنافـسة           

انات اجلمركية،   إىل أن برامج املساعدة التقنية، مثل برنامج النظام اآليل لتجهيز البي           أشار كما
  .تتسم بأمهية خاصة بالنسبة لبعض البلدان

وشّدد أحد املشاركني على أمهية اخلدمات اللوجستية والنقل يف خلق فرص العمـل               -١٣
  .  القيمة املضافةوزيادة
إدارة وأعرب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية عن تقديره للدورات التدريبية يف جمال           -١٤

يف إطار برنامج التدريب يف جمال التجارة، وساق مثال الدورة التدريبية الـيت             املوانئ، املُنفَّذة   
وأعرب ممثل جمموعة إقليمية أخرى عن بالغ تقديره للـدورة          . مايو/ُعقدت يف إسبانيا يف أيار    

التدريبية اإلقليمية احلادية والعشرين بشأن القضايا الرئيسية املُدرجة على جـدول األعمـال             
وقال إن هـذه الـدورة      . ٢٠١٢أغسطس  /، املعقودة يف املغرب يف آب     االقتصادي الدويل 

التدريبية الرئيسية اليت نظمها األونكتاد تسّد فجوة يف القدرات التجارية لـصاحل واضـعي              
وأشار ممثـل   . السياسات يف أفريقيا، وشجع األمانة على زيادة براجمها يف جمال بناء القدرات           

 إىل الدورة التدريبية السادسة والعشرين الـيت ُعقـدت يف           إحدى اجملموعات اإلقليمية أيضاً   
  .كولومبيا لصاحل واضعي السياسات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

ورّداً على البيانات اليت أدلت هبا الوفود، أعاد مدير شعبة التجارة الدولية يف السلع                 -١٥
 احلوار يف جمـال     على صعيد تؤديه اللجنة   واخلدمات، والسلع األساسية، تأكيد الدور الذي       

بني األركان الثالثة   فيماالسياسات العامة، والنظر يف تقارير اجتماعات اخلرباء، وتعزيز التآزر   
يتعلق خبلق فرص العمل واحلد من الفقر، أشار إىل املسامهة املتزايـدة              وفيما .لعمل األونكتاد 

وقال إن هناك جماالت    . يف إتاحة فرص جديدة   األمهية اليت يقدمها قطاع اخلدمات، خصوصاً       
أخرى من عمل األونكتاد سيجري حبثها، وهي جماالت ميكن أن ُتسهم يف تعزيـز التجـارة       

وباإلشارة إىل العملية اجلارية املتمثلة     . يف ذلك لصاحل النساء والشباب      مبا وخلق فرص العمل،  
د أن هناك عالقة بـني التجـارة        ، أكّ ٢٠١٥  عام بعد  ملا يف حتديد جدول األعمال اإلمنائي    

وقـال إن   .  غاية حبد ذاهتـا    وليستوالتنمية املستدامة، ولكن التجارة وسيلة لتحقيق التنمية        
النظام التجاري الدويل يشهد تغّيرات رئيسية مع تزايد مشاركة البلدان النامية ومنو سالسـل           

ل حواجز هامة ينبغي معاجلتـها      تزال ُتشكّ   ال وأوضح أن التعريفات اجلمركية   . القيمة العاملية 
  .رغم أن أمهيتها النسبية قد تراجعت بينما تزايدت أمهية التدابري غري التعريفية

اليت  شعبة التكنولوجيا واللوجستيات املشاركني بالعالقة التارخيية        ذكّرت مديرة كما    -١٦
البحري وأمتتـة   وضوعي النقل الدويل وتيسري التجارة، وخباصة النقل        مباألونكتاد  تربط عمل   

وشّددت على األمهية املتزايدة للعمل الذي يضطلع به األونكتاد يف جمـال تيـسري              . اجلمارك
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التجارة، خصوصاً يف سياق االتفاق الذي جيري التفاوض بشأنه حاليـاً يف منظمـة التجـارة               
 ذات  برح يضطلع بدور طليعي يف مواكبة االجتاهـات         ما وأضافت قائلةً إن األونكتاد   . العاملية

الصلة، مثل تلك املتعلقة بالنقل املتعدد الوسائط، والنقل باحلاويات، واستخدام التكنولوجيـات            
وحذّرت مـن عواقـب التبـاطؤ       . اجلديدة يف اإلجراءات اجلمركية وإجراءات عبور احلدود      

رت من عواقب ارتفاع التكاليف ذات      حذّاالقتصادي على عرض خدمات النقل البحري، كما        
النقل املـستدام يف إطـار      موضوع  أبرزت االهتمام املتزايد الذي حيظى به         كما .منالصلة باأل 

يتعلـق    فيما وأشارت إىل الردود والتعقيبات اإلجيابية الواردة     . املناقشات الدولية املتعلقة بالتنمية   
ارة، وهي  بالدورة التدريبية يف جمال إدارة املوانئ، املُنظَّمة يف إطار برنامج التدريب يف جمال التج             

  . ناطقة بالفرنسيةةالدورة اليت ُعقدت مؤخراً يف مرسيليا بفرنسا لصاحل عشرة بلدان أفريقي

  تقارير اجتماعات اخلرباء  -باء  

  تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  -١  

  اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية  )أ(  
  )ول األعمالمن جد‘ ١‘)أ(٣البند (

أحاطت اللجنة علماً بتقرير اجتماع اخلرباء املتعـدد الـسنوات بـشأن التجـارة                -١٧
  ).TD/B/C.I/MEM.4/3(واخلدمات والتنمية عن أعمال دورته األوىل 

َعرض رئيس اجتماع اخلرباء تقرير االجتماع، مالِحظاً أن املداوالت اليت أجراهـا            و  -١٨
وقد اتفق املشاركون على أن مثـة       .  اهلياكل األساسية  اخلرباء ركّزت على قطاعات خدمات    

فجوة يف االستثمار العاملي، وناقشوا مزايا ومساوئ خمتلف اخليارات املتاحـة لـسد هـذه               
يف ذلك االستثمار األجنيب، والشراكات بني القطاعني العام واخلاص، وآليـات             مبا الفجوة،

اهلياكل األساسية مـع نظـم التكامـل        وتقاسم  ) مثل سندات املشاريع  (التمويل االبتكاري   
وقد نوقشت مسألة الفرص والقيود اليت تنطوي عليها عملية اخلصخصة، وُعرضت           . اإلقليمي

 إذا كان ينبغي اإلبقاء على قطاع اهلياكل األساسية ضمن القطاع العام  ماعدة معايري للبّت يف
على عاتق اهليئات التنظيمية    خصخصته، وقد أوضحت األمثلة القطرية املسؤوليات املُلقاة         أو

حيث حتّولت الدولة عن تقدمي اخلدمات لتضطلع مبسؤولية هتيئة بيئة متكينية تتوىل فيها جهات              
ونوقشت استراتيجيات للتعامل مع التحديات الـيت تنطـوي         . فاعلة خاصة توريد اخلدمات   

د أُطر تنظيميـة   وهذه تشمل وجو  . إقامة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص     عملية  عليها  
ومؤسسية سليمة تتعلق بإعداد املشاريع وإجراء املفاوضات وعمليات التقييم هبدف احلد من            
حاالت إعادة التفاوض على العقود وإدماج الشروط التنظيمية يف العقود نفسها، وإبرام عقود             

دارة تقوم على أساس الناتج، مثل تلك اليت تستخدم معايري قياس األداء من أجـل حتـسني إ                
وقد أصبح تقييم أداء قطاعات خدمات اهلياكل األساسية إجـراًء شـائعاً            . العقود وتنفيذها 
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ينبغي، مـن     ال  على أنه  وكان مثة اتفاق  . لتحسني نوعية اخلدمات، وتعزيز املساءلة والكفاءة     
 .محيث املبدأ، التمييز بني تقييم أداء املتعهدين يف القطاع اخلاص واملتعهدين يف القطاع العـا              

يتعلق حبفز االبتكار، مت التشديد على وجود عالقة ثنائية االجتاه بني االبتكار وتطبيـق               وفيما
وأعـاد  . يكون االبتكار أمراً طبيعياً     ال ففي املرافق اخلاضعة للتنظيم، قد    . الضوابط التنظيمية 

 جمال  اخلرباء تأكيد أمهية تعميم الوصول إىل اخلدمات كهدف من أهداف السياسة العامة يف            
  .تنظيم قطاعات خدمات اهلياكل األساسية اليت تؤثر يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

قد أحرز جناحاً من حيث تبادل اخلـربات        االجتماع   إن   اجتماع اخلرباء وقال رئيس     -١٩
وقد . يتعلق بقطاعات خدمات اهلياكل األساسية      فيما وأفضل املمارسات والدروس املستفادة   

األعضاء األونكتاد إىل مواصلة تيسري عمليات تبـادل اخلـربات والـدروس            دعت الدول   
  عمله، حسب االقتضاء، يف جماالت جديدة ناشئة عن املـداوالت          تكثيفاملستفادة، وزيادة   

  .يتعلق بقطاعات خدمات اهلياكل األساسية فيما

  تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية  )ب(  
  )من جدول األعمال‘ ٢‘)أ(٣البند (

أحاطت اللجنة علماً بتقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسـية         -٢٠
  ).TD/B/C.I/MEM.2/23(والتنمية عن أعمال دورته اخلامسة 

  . وَعرض رئيس اجتماع اخلرباء تقرير االجتماع  -٢١
 ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية وأحـد       ورد يف عرض التقرير، شّدد      ما ورّداً على   -٢٢

الوفود على أمهية إضافة القيمة والسياسات الرامية إىل مساعدة البلدان النامية املُعتِمدة علـى              
وأُشري إىل أنه ينبغي للبلدان الناميـة       . السلع األساسية يف ارتقاء سلسلة قيم السلع األساسية       

راتيجيات وسياسات واضحة وأن ُتهيـئ بيئـة        املُعتِمدة على السلع األساسية أن ُتحدد است      
متكينية لتعزيز القدرة على إضافة القيمة، وخباصة التركيز على برامج التعلـيم والتـدريب،              

  .وإمدادات الطاقة، وتطوير اهلياكل األساسية
كما أعرب ممثل اجملموعة اإلقليمية والوفد عن شواغلهما إزاء عدم استدامة التمويل              -٢٣

وأكد ممثل اجملموعة اإلقليمية ووفد آخر أن املنتـدى         . دى العاملي للسلع األساسية   املتاح للمنت 
ميثل، بالنسبة للبلدان النامية، منرباً فريداً يشارك فيه العديد من اجلهات صـاحبة املـصلحة،               

وحث ممثل اجملموعة اإلقليمية أمانة األونكتاد على مواصلة تعبئة   . وخباصة لبحث قضايا التنمية   
 ودعا إىل تقدمي دعم مايل من ِقبل        ٢٠١٤  لعام ال لصاحل املنتدى العاملي للسلع األساسية     األمو

  .الشركاء اإلمنائيني
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  تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامل والتعاون يف امليدان االقتصادي  )ج(  
  )من جدول األعمال‘ ٣‘)أ(٣البند (

جتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامـل        أحاطت اللجنة علماً بتقرير ا      -٢٤
  ).TD/B/C.I/MEM.6/3(والتعاون يف امليدان االقتصادي عن أعمال دورته األوىل 

وحبث اجتماع اخلرباء   .  مقرر اجتماع اخلرباء تقرير االجتماع     -َعرض نائب رئيس    و  -٢٥
ياكل األساسية لتعزيز التكامل دور خمتلف مبادرات الشراكة وآليات التعاون يف دعم تطوير اهل

بني البلدان النامية، وحّدد العوامل الرئيسية اليت تكمن خلـف التجـارب              فيما االقتصادي
  .تزال بلدان نامية عديدة تواجهها  الحّدد القيود احلرجة اليت  كماالناجحة،

 بلـدان   ووثَّقت الدورة األوىل الجتماع اخلرباء الفجوات الكبرية القائمة يف خمتلف           -٢٦
يتعلق باهلياكل األساسية والتمويل، فضالً عن احلاجة إىل حتقيق زيادة كبرية يف              فيما اجلنوب

  . االستثمار للتخفيف من حدة القيود اليت تعّوق النمو
يتمثل يف الشراكات بني القطاعني العام واخلاص مـن           ما ومن اآلليات اليت ُبحثت     -٢٧

خصوصاً يف قطاعات الطاقة، واالتصاالت والنقـل،       أجل توفري خدمات اهلياكل األساسية،      
الشراكات إىل توليد ديناميات تآزرية من      تلك  ورغم أنه من املتوقع، نظرياً، أن تؤدي        . واملياه

خالل االعتماد على مواِطن القوة اليت يتمتع هبا كل شريك من أجل توفري اخلدمات العامـة                
قطاع العام وحده أن يوفّره، فإن األدلة تشري إىل       ميكن لل   مبا على حنو فعال وبكلفة أقل مقارنة     
فالشراكات بني القطاعني العام واخلاص قـد واجهـت         . أن ذلك ليس صحيحاً بالضرورة    

 وجيب على البلدان النامية أن ُتعزز قدراهتا التنظيمية وكذلك التقنية إذا   . مشاكل واعترهتا قيود  
  .تعتمد هذا اخليار التمويليأرادت أن  ما
د أدت قيود خمتلف آليات متويل تطوير اهلياكل األساسية يف البلدان النامية إىل حتويل            وق  -٢٨

فيها تلك املصارف الـيت ينطـوي         مبا حمور التركيز مرة أخرى حنو مصارف التنمية اإلقليمية،       
 ومن اآلليات األخرى اليت ُبحثت    . التعاون بني اجلنوب واجلنوب   من أبعاد   عملها على ُبعد قوي     

ثل يف اضطالع هذه املؤسسات بدور توفري التمويل املباشر للهياكل األساسـية وأدوات             يتم ما
  .التمويل اليت تنطوي على تقاسم املخاطر على حنو أفضل بني املُقرضني واملُقترضني

وأخرياً، ُبحث الدور الذي ميكن لتطوير اهلياكل األساسية أن يؤديه يف تيسري التجارة           -٢٩
، فضالً عن موضوع تيسري التجارة نفسه الذي يشمل طائفة أوسع بكثري            واالستثمار األجنيب 

من األنشطة والترتيبات اليت ميكن تدعيمها عن طريق اختاذ إجراءات سياساتية حمليـة ومـن               
اعُتربت الدرجة املناسبة للحيز السياسايت املتـاح         كما .خالل املساعدة املالية والتقنية الدولية    

  .  اتفاق لتيسري التجارة اتفاقاً موّجهاً حنو التنميةأمراً ضرورياً جلعل أي
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تقرير اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز البيئة االقتصادية املواتية على مجيـع               )د(  
  املستويات لدعم التنمية الشاملة واملستدامة

  )من جدول األعمال‘ ٤‘)أ(٣البند (
اء املتعدد السنوات بـشأن تعزيـز البيئـة    أحاطت اللجنة علماً بتقرير اجتماع اخلرب    -٣٠

االقتصادية املواتية على مجيع املستويات لدعم التنمية الشاملة واملستدامة عن أعمال دورتـه             
  ).TD/B/C.I/MEM.5/3(األوىل 
 مقرر اجتماع اخلرباء موجزاً لتقرير اجتماع اخلرباء عن أعمال          -َعرض نائب رئيس      -٣١

حالة التباطؤ االقتصادي احلايل يف العامل املتقدم، فـضالً        املثارة  ا  ومشلت القضاي . دورته األوىل 
عن اآلثار املُحتملة هلذا التباطؤ على صادرات البلدان النامية، خصوصاً تلك البلـدان الـيت               

وباإلضافة إىل ذلك، أُشـري إىل القـضايا   . تعتمد على استراتيجيات تنمية تقودها الصادرات     
 نظام املايل وذلك يف ضوء ترابط النظام املـايل العـاملي، خـصوصاً            املتعلقة بعدم استقرار ال   

  .يتعلق بتقلّب التدفقات الرأمسالية فيما
وأُويل اهتمام أيضاً للدور الذي ميكن لقاعدة بيانات إحصاءات األونكتاد أن تؤديه              -٣٢

  .يف قياس آثار الصدمات اخلارجية واعتماد استراتيجيات إمنائية مناسبة

  اجتماع اخلرباء بشأن مسامهة السياحة يف التنمية املستدامةتقرير   -٢  
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (

أحاطت اللجنة علماً بتقرير اجتماع اخلرباء بشأن مـسامهة الـسياحة يف التنميـة                -٣٣
  .، الذي َعرضه رئيس اجتماع اخلرباء)TD/B/C.I/EM.5/3(املستدامة 

تتسم به السياحة املستدامة مـن        ما أنه بالنظر إىل  وشّدد رئيس اجتماع اخلرباء على        -٣٤
 اخلرباء واملشاركون يف االجتماع طائفة واسعة من القـضايا،        حبث  طابع متعدد األوجه، فقد     

يف ذلك السياحة املستدامة، والسياسة العامة للنهوض بالـسياحة، والـسياحة والتنميـة              مبا
وارتباطها بالبيئة وتغّير املنـاخ، والتـراث       االقتصادية، والعمالة واحلد من الفقر، والسياحة       

، وإحصاءات السياحة واجلهود املتعددة األطراف      ة اإلقليمي واالستراتيجياتالطبيعي والثقايف،   
  .للنهوض بالسياحة املستدامة

ُعقد و مشاركاً من اخلرباء وممارسي املهنة واملندوبني،        ٩٠ضّم اجتماع اخلرباء أكثر من      و  -٣٥
  .أفضى إىل إجراء تبادل مفيد وحيوي لألفكار واآلراء واخلربات  ممار تفاعلياالجتماع يف إطا

وأعرب رئيس اجتماع اخلرباء عن سروره ألن األونكتاد استطاع أن يتوىل متويـل               -٣٦
كان يود لو توفّر قدر إضايف من التمويل لتغطية         أنه    إال .مشاركة ثالثة خرباء من بلدان نامية     

يتـسم    وما ن اخلرباء وذلك بالنظر إىل االهتمام باملوضوع املطروح       تكاليف مشاركة املزيد م   
  .به من أمهية
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ورّداً على ذلك، أبدى ممثال جمموعتني إقليميتني يف اللجنة تأييدمها هلـذه املالحظـة        -٣٧
فشّددا على أمهية متكني واضعي السياسات من املشاركة يف اجتماعات اخلرباء مـن أجـل               

  .ة من خربات كُل منهمتقاسم اآلراء واالستفاد

  تأثري التجارة يف العمالة واحلد من الفقر  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

َعرض مدير شعبة األونكتاد املعنية بالتجارة الدولية يف السلع واخلدمات، والـسلع              -٣٨
ة وقال إن التجار  ). TD/B/C.I/29(األساسية، املذكرة اليت أعدهتا األمانة حول هذا املوضوع         

ُيفضي تلقائياً    ال ، ولكن حترير التجارة   الستحداث وظائف جديدة   للبلدان النامية    اًتتيح فرص 
 سياسات تكميلية، اعتماد  بل إن األمر حيتاج أيضاً إىل       . واحلد من الفقر  خلق فرص العمل    إىل  
لـك  يف ذ   مبا يف ذلك أُطر تنظيمية ومؤسسية مكّيفة مع الظروف احمللية، وتنمية املهارات،           مبا

وأشار إىل أن تأثري جتـارة  . لصاحل النساء، وتوافر اهلياكل األساسية وتنمية القدرات اإلنتاجية    
تتسم به اخلـدمات    ممااخلدمات على العمالة كان موضوع قدر أقل من البحوث على الرغم        

 ومتثل جتـارة  . من أمهية كبرية ومتزايدة بالنسبة للعمالة والقدرة التنافسية للقطاعات األخرى         
يف ذلـك فـرص       مبا اخلدمات جماالً واعداً بالنسبة خللق فرص عمل الئقة يف البلدان النامية،          

  .العمل للنساء
 ينتمون إىل وفـد واحـد وثـالث         -مث قّدم أربعة أعضاء آخرين يف حلقة النقاش           -٣٩

 عروضاً بشأن تأثري التجارة يف العمالة واحلد من الفقـر، وتلـت ذلـك               -منظمات دولية   
وشّدد مجيع أعضاء حلقة النقاش على وجود وفرة من األدلة          .  حول هذا املوضوع   مناقشات

أن العالقـة بـني       إال .اليت تؤكد أن التجارة ميكن أن ُتعزز النمو والتنمية يف البلدان النامية           
، بل هـي    التجارة والنمو، من جهة، والعمالة واحلد من الفقر من جهة ثانية، ليست تلقائية            

 من  وغري ذلك تتوقف على حترير التجارة       ال نطوي على تفاصيل دقيقة، وهي    تعالقة معقّدة   
التجارة فحسب، بل أيضاً على جمموعة من العوامـل األخـرى مثـل             " انفتاح"سياسات  

ستثمار يف التعليم وبناء املهارات، واهلياكل األساسية املادية احلديثة، وانتـهاج سياسـات         اال
وأشـار أحـد    . فعالة يف جمال سوق العمل، فضالً عن توافر هياكل أساسية جتارية تكميلية           

أعضاء حلقة النقاش إىل أمهية إصالحات األسواق احمللية مثل اإلصالحات يف القطاع املـايل              
 تصاالت، بينما أشار خبري آخر إىل أمهية انتهاج سياسات اقتصادية كلية مناسـبة،     وقطاع اال 

ُتفضي   ال ورأى خبري آخر أن عملية اخلصخصة     . يف ذلك سياسات تتعلق بأسعار الصرف      مبا
  .فرص عمل أفضلإتاحة دائماً إىل 

واحلـدِّ  مالة  وأشار بعض املندوبني إىل أن تأثري االندماج يف االقتصاد العاملي على الع             -٤٠
بني البلدان والقطاعات، وبالتايل ينبغي إجراء دراسات حتليلية للكيفية           فيما يتفاوتمن الفقر   
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الـيت تتـيح      أو اليت ميكن هبا للتجارة أن تعود بالفائدة على تلك القطاعات الكثيفة العمالة           
  .للفقراء والنساء والشباب فرصاً للحصول على دخل

حلقة النقاش بأن خدمات املنتجني التنافسية والواسعة النطاق        كما سلّم معظم أعضاء       -٤١
قطـاع  يف متثل عامالً أساسياً يف بناء القدرات التصديرية يف قطاعي الزراعة والصناعة بل وحىت        

 بالغة األمهية وساق عضوان يف حلقة النقاش مثال خدمات الطاقة باعتبارها خدمات           . اخلدمات
أشار معظم أعضاء حلقة النقاش إىل أن الواردات تتـسم بـنفس            و. يف جمال الصناعة التحويلية   

ذات النوعية العالية   والقدر من األمهية اليت تتسم هبا الصادرات ألن املنتجات الوسيطة املستوردة            
على امتداد سلسلة القيمـة     التقدُّم  وقال عدة أعضاء يف حلقة النقاش إن        . ُتعزز القدرة التنافسية  
  .من القطاعات يتطلب وجود قطاعات خدمات تتميز بالكفاءةالعاملية يف أي قطاع 

والحظ عدة أعضاء يف حلقة النقاش أن االنفتاح التجاري قد جنح يف حتقيق النمـو                 -٤٢
يـنجح يف     مل وخلق فرص العمل يف بعض البلدان اليت توفّرت فيها العناصر الالزمة ولكنـه            

أعضاء حلقـة النقـاش إن التجـارب    وقال بعض . تتوفر فيها تلك العناصر  مل بلدان أخرى 
أيـضاً  تكن جمرد جتارب بسيطة تتعلق بتحرير التجارة بل مشلت            مل اإلمنائية احلديثة الناجحة  

وأشار معظم أعضاء حلقة النقاش إىل أنه ليس مـن          . استراتيجيات أكثر تعقيداً بكثري   انتهاج  
ن لواضعي السياسات يف    لُبس فيها ميك    وال سياساتية بسيطة وعامة  " وصفات"تقدمي  املمكن  

إذا كانت زيادة حترير التجارة تؤدي إىل خلق فـرص            ما البلدان النامية االسترشاد هبا ملعرفة    
واتفق مجيع أعضاء حلقة النقاش على أنه ليس هناك أي هنج يـصلح             . عمل جديدة وإضافية  

ه من حتريـر    وقال البعض منهم إنه كلما كان البلد أفقر قل احتمال استفادت          . جلميع احلاالت 
التجارة حبد ذاته ذلك ألن قدراته اإلمجالية على املستوى املؤسسي ومستوى اهلياكل األساسية 
والطاقة اإلنتاجية، إضافة إىل موارد رأمساله البشري، تكون متخلفة إىل حد يتعذر عليها معه              

اش أشار إىل   أن أحد أعضاء فريق النق      إال .أن تكون قادرة على املنافسة على املستوى الدويل       
زيادة احلواجز التجارية عملية ُمكلفة بالنسبة جلميع االقتصادات وبالتايل ينبغـي تفـادي           أن  

وُبحثت مسألة التحديات اليت تواجه البلدان املُعتمدة على السلع األساسـية           . الرتعة احلمائية 
 ليت تناولـت  اورغم املناقشة اهلامة    . ومسألة تدين مستوى كثافة العمل يف استخراج املعادن       

يوفر فرص عمل يف أفريقيا، أشار مندوبان إىل أن تقدماً قد أُحـرز يف                ال مسألة النمو الذي  
  . واحلد من الفقرالعمالةعدة أحناء من أفريقيا يف جمال 

ودعا بعض أعضاء حلقة النقاش وعدة مندوبني إىل إجراء املزيد مـن الدراسـات                -٤٣
ومـن  . يد من الدعم هلا من ِقبل جهات منها األونكتـاد         التحليلية لبلدان ُمحددة وتقدمي املز    

املسامهات املفيدة اليت أُشري إليها دراسات استعراض سياسات اخلدمات والدراسات التحليلية           
ودعا بعض أعضاء حلقة النقاش إىل توفري البيانات الضرورية ومواصلة          . للسياسات التجارية 

يف ذلك البيانات املتصلة بقطاع اخلـدمات،         مبا مية،بذل اجلهود جلمع البيانات يف البلدان النا      
وأشاروا إىل اقتراح مشروع ُمقّدم من األونكتاد بشأن إحصاءات التجارة املتعلقة ببيانـات             
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وأشار بعض أعضاء حلقة النقاش أيضاً إىل التعاون بني منظمة العمـل الدوليـة              . اخلدمات
ة بشأن التجارة والعمالة كمثالني إجيابيني على       واألونكتاد وكذلك إىل املبادرة التعاونية الدولي     

  . التنسيق والتعاون يف جمال حتليل العالقة بني التجارة والعمالة
وأشار مندوب ومشارك آخر إىل الدور اهلام الذي تؤديـه املؤسـسات الـصغرية                -٤٤

ففـي أوزبكـستان،    . سيما يف قطاع اخلدمات     وال واملتوسطة احلجم يف خلق فرص العمل،     
، بلغـت حـصة     ٢٠١١  وعام ٢٠٠٥  عام  ماليني وظيفة يف الفترة بني     ٥، اسُتحدثت   مثالً

قطـاع النقـل واخلـدمات        ويف . يف املائة  ٦٠املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم منها      
اللوجستية، تتألف الشركات العاملة على املستوى العاملي، يف معظمها، من مؤسسات صغرية            

  . ومتوسطة بل ومتناهية الصغر
واتفق مجيع أعضاء حلقة النقاش على أن قطاع اخلدمات ينطوي علـى إمكانـات                -٤٥

سيما لصاحل النساء والعمال ذوي املهـارات         وال كبرية خللق فرص العمل يف البلدان النامية،      
وأشار بعض أعضاء حلقة النقاش إىل أن األجور يف الشركات املتعـددة اجلنـسيات            . العالية

 آخر مـن  اًأن عضو  إال.هي عليه يف الشركات احمللية  مما على عموماً والصناعات التصديرية أ  
أعضاء حلقة النقاش حذّر من أن قطاع التصدير جيتذب أحياناً بعض العاملني كاملهندسـني              

حيرمهم من املسامهة يف تنمية جمتمعاهتم        مما اخلدمات،قطاع  واألطباء ألداء وظائف بسيطة يف      
  . مسامهة أكمل

 أعضاء يف حلقة النقاش على أمهية نظم الضمان االجتماعي والتدابري اليت            وشّدد عدة   -٤٦
وبالنظر . تكفل حتقيق فوائد من التجارة لصاحل جمموعات كبرية من السكان يف املناطق كافة            

إىل أن التجارة ميكن أن ُتسهم يف تزايد حدة عدم املساواة، يصبح من األمهية مبكان اعتمـاد                 
أمثلـة  اخلرباء  وساق هؤالء   .  الفقر وحتقيق التنمية يف خمتلف املناطق      برامج ُمحددة للحد من   

  . تتعلق بربامج ُمحددة، كالربامج املُنفّذة يف املكسيك مثالً
صـالح  إلعلى وجهة نظر مفادها أن وضع برامج        واتفق املشاركون يف املناقشات       -٤٧

س عملية ُتنجز مـرة     السياسات من أجل خلق فرص العمل ميثل عملية متكررة ومستمرة ولي          
أن من شأن إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف ُصلب املفاوضات التجارية وعملية              إال .واحدة

صنع السياسات أن يساعد يف توجيه اإلصالحات الوطنية واملساعدة يف بنـاء القـدرات يف               
 إىل خلق   يوفر مستويات دخل أعلى إضافة      مما البلدان النامية حنو أوضاع االنفتاح التجاري،     

الوقت نفسه، رأى أحد املندوبني أن للتعاون الدويل أمهية بالغـة          ويف .املزيد من فرص العمل   
ضمان قدرة صادرات البلدان النامية على الدخول إىل أسواق البلدان املتقدمـة؛ فإمكانيـة              ل

مـن  ولذلك فإنه   . الوصول إىل األسواق اليت تتيحها نظرياً االتفاقات التجارية ليست كافية         
أجل ضمان أن تؤدي إتاحة إمكانية الوصول إىل األسواق إىل دخوهلا فعليـاً، فـسيتعني أن                

  .ُتخفّض إىل حد كبري احلواجز غري التعريفية أمام التجارة
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وطلب عدة مندوبني إىل األونكتاد تقدمي الدعم إىل البلدان النامية يف وضع وتنفيـذ                -٤٨
ة ومتسقة؛ وإجراء املزيد من الدراسات لتوضـيح        استراتيجيات تنمية وطنية شاملة ومتكامل    

بني التجارة والعمالة واحلد من الفقر، بالتعاون الوثيق مع منظمـات أخـرى؛               فيما العالقة
 وحتسني  العمالةودراسة تلك االستراتيجيات والقطاعات اليت ميكن أن ُتعزز تأثري التجارة يف            

  .شروط العمل

   الدويل وآثارها على التنميةاالجتاهات الرئيسية يف النقل  -دال  
  ) من جدول األعمال٥البند (

 التابع لشعبة األونكتاد املعنية بالتكنولوجيـا       ،َعرض رئيس فرع لوجستيات التجارة      -٤٩
لتيـسري  ) TD/B/C.I/30( املذكرة اليت أعدهتا األمانة حول هـذا املوضـوع           ،واللوجستيات

خرين من موظفي فـرع لوجـستيات       وضمت حلقة النقاش ستة أعضاء آ     . مناقشات اللجنة 
استعراض التجارة ُمكلفني بالعمل املتعلق بالدارسة اليت سيصدرها األونكتاد قريباً حتت عنوان            

  .، وقّدم هؤالء أيضاً عروضاً مواضيعية تلتها مناقشاتالنقل البحري
وقد أظهرت حتليالت األونكتاد أن أحد العوامل الرئيسية اليت تكمن خلـف اجتـاه                -٥٠
طلب على خدمات النقل البحري يتمثل يف النمو الذي شهدته السلع واألجزاء واملكونـات              ال

 يف العديد من البلدان النامية،      املتوسطةاملُصّنعة كجزء من تدويل عمليات اإلنتاج وصعود الطبقة         
. خصوصاً يف آسيا، اليت تشهد تطوراً يف احتياجاهتا االستهالكية اليت أصبحت أكثـر تعقيـداً              

وباإلضافة إىل مسألة   . لك فإن هذه املنطقة أخذت تستورد قدراً أكرب من السلع التامة الصنع           ولذ
القرصنة يف مناطق عديدة يف شىت أحناء العامل، ناقش أعضاء حلقة النقاش ومندوبان             أعمال  تزايد  

آخران مستقبل فتح طرق بديلة جديدة للنقل البحري، وهي مسألة اعُتربت مهمـة إلجـراء               
  .أكثر تعّمقاً لتقييم تأثري ذلك يف الطلب العاملي على خدمات النقل البحريدراسة 
البيانات الـشاملة الـيت   العرض يف جمال النقل البحري، أظهرت      وبالنظر إىل جانب      -٥١

مجعها األونكتاد حدوث تطور هام يف أدوار البلدان النامية والبلدان املتقدمـة يف الـسنوات               
ل أهم تغّير حدث يف هذا الصدد يف أن البلـدان الناميـة أخـذت               وقد متثّ . العشرين املاضية 

أدواراً أبرز تكاد تشمل مجيع اجملاالت الرئيسية لسلسلة العـرض يف       على حنو متزايد    تكتسب  
وأثار مندوبان آخران مسألة مراعاة أمهية النقل باحلاويات يف التجـارة           . جمال النقل البحري  

وأشارت األمانة، يف هذا . ن النقل البحري يف السوق العاملية    العاملية وتقييم مدى مشاركة بلدا    
السياق، إىل منشورها الصادر حديثاً حتت عنوان مؤشر موصولية النقل البحري على خطوط             

، الذي صدر مبناسبة مرور عشر سنوات على استحداث هـذا املؤشـر،             )٢(٢٠١٣نظامية،  
سيما أمهية هذا العمل      وال ا النقل، تضطلع به من عمل يف معاجلة قضاي        ما وَعرضت بإسهاب 

__________ 

)٢( http://unctad.org/lsci. 
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يتعلـق    وفيمـا  .يف تقييم أداء املوانئ كجزء من قرارات االستثمار لتوسيع املوانئ وحتسينها          
 الطريق إىل احملـيط   بالنقل العابر، قّدمت األمانة نسخاً غري هنائية من تقرير األونكتاد املعنون            

)UNCTAD/DTL/TLB/2012/1 (   ملة للدراسات املتعلقة مبوانئ    الذي يتضمن استعراضات شا
  . النقل العابر والبلدان غري الساحلية املُندرجة يف فئة أقل البلدان منواً

والحظ بعض املندوبني وأعضاء حلقة النقاش أن التغّيرات اليت طرأت على القوانني              -٥٢
ت املتعـددة   حتقّق من تقدم يف املفاوضا      وما واللوائح التنظيمية واليت تؤثر يف النقل البحري،      

األطراف بشأن تيسري التجارة، إضافة إىل آخر التطورات يف النهوض بقطاع النقل املـستدام              
ذلك، وإضافة إىل   . للبضائع ومتويله، تشري إىل هتيئة بيئة متكينية لتجارة النقل البحري مستقبالً          

لناشـئ عـن    بدء سريان املرفقني اخلامس والسادس من االتفاقية الدولية ملنع التلـوث ا           فإن  
  بعض الصكوك القانونية، مثل اتفاقية العمـل البحـري         واقتراب موعد بدء سريان   السفن،  

  بشأن حتديد املسؤولية عن املطالبات البحرية، واتفاقية أثينا        ١٩٩٦  عام ، واتفاقية ٢٠٠٦ لعام
  بشأن نقل املسافرين وأمتعتهم حبراً، يدل على ضرورة استعداد البلدان الستيفاء           ٢٠٠٢ لعام

  . معايري جديدة يف الوقت املناسب
وعلى الرغم من النقاش املستمر، والترتيبات املؤسسية واملعاملة اخلاصة والتفـضيلية             -٥٣

للبلدان النامية، فإن التدابري احلالية املُدرجة يف مشروع الـنص املتعلـق بتيـسري التجـارة،                
كّل األساس للمـساعدة     تدبرياً، قد ُجمعت ومت التفاوض بشأهنا وأصبحت تش        ٤٢ وعددها

وقت إعداد   ويف.اليت يقدمها األونكتاد إىل البلدان يف خططها التنفيذية املتعلقة بتيسري التجارة 
 بلداً قد أُجنزت بينما كان مـن املتـوخى          ٢٦هذا التقرير، كانت األنشطة املُضطلع هبا يف        

وقد . إضايف من السويد   بتمويل   ٢٠١٣  عام استهالل األنشطة املتعلقة بثالثة بلدان أخرى يف      
ساعدت هذه العملية األونكتاد يف حتديد جماالت عدم االمتثال الرئيسية، ونطاق املتطلبات من 
حيث الوقت والتكاليف، واالحتياجات للمساعدة التقنية وبناء القدرات لـصاحل البلـدان            

  .النامية، وخباصة أقل البلدان منواً
إنـشاء   نقل البضائع تتطلب توفّر القدرة على        والحظ وفدان أن االستدامة يف جمال       -٥٤

تكون مأمونـة    كمانظم نقل تتميز بالكفاءة يف استخدام الوقود وبالفعالية من حيث الكلفة،  
ولتحقيق هذه الغاية، حتتاج البلـدان إىل       . ومراعية للبيئة وقادرة على التكيف مع تغّير املناخ       

ل البضائع اليت تفتقر إىل الكفاءة، والتحـّول        النظر يف اعتماد هنج متكامل لتجّنب عمليات نق       
إىل   ومـا  ، واستخدام أنواع وقود نظيفة، وتكنولوجيات نظيفـة،       "أنظف"حنو أساليب نقل    

ذلك؛ وحتسني اهلياكل األساسية للنقل وعملياته وُنظمه اللوجستية، فـضالً عـن حتـسني              
 لالستثمارات، ومشاركاً يف    بوصفه موفِّراً (وميكن للقطاع العام    . مستويات السالمة والكفاءة  

، وللقطاع اخلاص، من خالل ترتيبـات الـشراكة بـني           )ميسِّراً  أو وضامناً/حتّمل املخاطر 
ميكن يف    كما القطاعني العام واخلاص، أن يؤديا أدواراً مهمةً يف ضمان توفري التمويل الالزم،           

وات فعالـة تـساعد يف      الوقت نفسه ألدوات التمويل املتعلقة بتغري املناخ أن ُتستخدم كأد         
  .النهوض بقطاع النقل املستدام للبضائع بعدة طرق
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  تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة  -هاء  
  ) من جدول األعمال٦البند (

يتعلـق    فيمـا  قّدمت األمانة، يف إطار هذا البند من جدول األعمال، ثالثة عروض            -٥٥
تعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة منذ الـدورة    بالتقدم املُحرز يف تشجيع و    

الرابعة للجنة التجارة والتنمية، حسبما بّينته شعبة التكنولوجيا واللوجـستيات، والوحـدة            
اخلاصة املعنية بالسلع األساسية، وشعبة التجارة الدولية يف الـسلع واخلـدمات، والـسلع              

  .األساسية
 ة األونكتاد املعنية بالتكنولوجيا واللوجستيات عن التقدم احملـرز      شعب وحتدَّثت مديرة   -٥٦
 بـني الـُشعب     ةبنـاء القـدرات املـشترك     وأنـشطة   يتعلق بالنقل وتيسري التجارة      فيما

)TD/B/C.I/CRP.4(٢٠١٢  لعام إىل تقرير أنشطة شعبة التكنولوجيا واللوجستياتت، وأشار 
)UNCTAD/DTL/2013/1 .(الداعمـة ات املاحنـة والوكـاالت       للجه ا عن شكره  توأعرب 
  .قدمته من دعم لألنشطة التقنية املُضطلع هبا يف هذا اجملال ملا

بشرح األمهية االستراتيجية اليت يتسم هبا      فبدأت  عرضاً هلذا املوضوع    وقّدمت املديرة     -٥٧
ة، وهـي   ، واجلهود املبذولة يف فترة السنتني احلالي      اهنج اإلدارة القائمة على النتائج يف شعبته      

إنه قد مت االتفاق على هـذه اجلهـود         قائلة   توأضاف. جهود أفضت إىل حتسني نظم الرصد     
أدى إىل تعزيز ثقافة اإلدارة القائمـة علـى النتـائج يف ُشـعبة                مما بصورة شاملة وتوافقية،  

  .التكنولوجيا واللوجستيات
  إجيابية جداً علـى    ويف جمال النقل وتيسري التجارة، تلقت الُشعبة تعليقات وتعقيبات          -٥٨
 الذي ُيعد منـشوراً     استعراض النقل البحري  أجرته من حبوث ودراسات حتليلية من بينها         ما

 إن  توقال. رئيسياً من منشورات األونكتاد، إضافة إىل عدة دراسات تتناول مواضيع حمددة          
 ٤ ٠٠٠  اليت حيصل عليهـا قرابـة  (Transport Newsletter)الرسالة اإلخبارية يف جمال النقل 

 مؤشر موصولية   وأشارت إىل أن  . قارئ هي منشور مرن يساعد يف التعريف بعمل األونكتاد        
النقل البحري على خطوط نظامية، وهو املؤشر الذي استحدثه فرع لوجـستيات التجـارة              

  .التابع للشعبة، قد أصبح مرجعاً تستخدمه منظمات أخرى
 الدور الذي اضطلع به األونكتاد خالل       أوضحت املديرة ويف جمال بناء توافق اآلراء،        -٥٩

االجتماع الرابع لوزراء التجارة يف البلدان النامية غري الـساحلية الـذي ُعقـد يف أملـايت                 
يف ذلك اجتماعـات      مبا بكازاخستان، فضالً عن مشاركة األونكتاد يف اجتماعات أخرى،       

  .ناخأفرقة اخلرباء بشأن قضايا شبكات النقل الدويل املتصلة بتغّير امل
 توفيما يتعلق بالركن األخري من أركان عمل األونكتاد، أي املساعدة التقنية، أشار             -٦٠
 إنه جيري إيالء اهتمام خاص للدعم الذي        توقال.  إىل بعض املشاريع اجلاري تنفيذها     ةاملدير
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 . بلداً من أجل وضع خطط تنفيذية يف جمـال تيـسري التجـارة             ٢٤يقدمه األونكتاد لصاحل    
  . النقل، سلّطت املديرة الضوء على املساعدة املقدمة إىل باكستان ودولة فلسطنيجمال ويف
وقالت إن النظام اآليل لتجهيز البيانات اجلمركية الذي جيري يف إطاره تنفيذ أكثـر                -٦١
وأشارت إىل  . أكرب برنامج من برامج األونكتاد يف جمال املساعدة التقنية        هو   مشروعاً   ٥٥من  

 ينطوي على فوائد هامة من حيث إشاعة ثقافة إدارية تقوم على اسـتخدام              أن هذا الربنامج  
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتسيري عمل احلكومة اإللكترونية باإلضافة إىل أمور أخرى           

  .منها، مثالً، حتسني حتصيل اإليرادات وخفض أوقات وتكاليف املعامالت
 بالعمل املتعلق بالنقل وتيسري التجـارة،       وتابعت قائلة إنه لدى االضطالع مستقبالً       -٦٢

تواجهه البلدان غري الساحلية املندرجة يف فئـة أقـل            ما سيجري التركيز بصفة خاصة على    
  .البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية من حتديات يف جمال لوجستيات التجارة

ال بناء القدرات، وهو عمل     وَعَرضت املديرة أيضاً العمل املشترك بني الُشعب يف جم          -٦٣
اشـتمل علـى    أُجنز يف إطار برناجمني اثنني أوهلما برنامج التدريب يف جمال التجارة الـذي              

وقالت إن برنامج التدريب يف جمال املوانئ الذي ُينفّذ         . ٢٠١٢  عام  شخصاً يف  ٥٥٠ تدريب
بلدان ناطقة بثالث   يزال ُيقدم الدعم جملموعات       ال يف إطار برنامج التدريب يف جمال التجارة      

ثانياً، جيري التشديد على تنفيذ ست دورات تدريبية إقليمية، بدالً مـن الـدورات              و. لغات
اخلمس العادية اليت ُتنظّم كل سنتني، بشأن القضايا الرئيسية املُدرجة على جدول األعمـال              

دريبيـة يف   وقد اسُتحدثت أنشطة متعددة السنوات لتنفيذ هذه الدورة الت        . االقتصادي الدويل 
وأشـارت إىل أن هـذا      . كل من موريشيوس وُعمان اللتني انضمت إليهما صربيا مـؤخراً         

 الربنامج قد أحرز تقدماً كبرياً يف استخدام أدوات تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،             
أفضى إىل إنشاء نظام إلكتروين للتسجيل يف الدورة التدريبية ومنرب إلكتروين للمشاركني             مما

  .ورة ومتكينهم من ترتيل املواد التدريبية السابقة لعقد الدورةيف الد
يقدمه مـن مـساعدة     ملا موعتني إقليميتني عن شكرمها لألونكتاد    جملوأعرب ممثالن     -٦٤

تقنية، وخباصة يف جماالت النقل املتعدد الوسائط، وتيسري االسترياد والتصدير، والتـدريب يف             
  .ك تأثرياً هاماً على البلدان الواقعة يف منطقتيهماجمال التجارة اإللكترونية، ألن لذل

وحتدث رئيس الوحدة اخلاصة املعنية بالسلع األساسية عن األنشطة والنتائج الرئيسية             -٦٥
وُتـسلّم  ). TD/B/C.I/CRP.3(املتصلة بتنفيذ أحكام والية الدوحة املتعلقة بالسلع األساسية         

اإلشكالية املُزمنة للسلع األساسية    ب - ٦١و) ز(٥٦و‘ ١‘٣١ و ٢٧ الفقرات   -األحكام  هذه  
يزال يواجهها العديد من البلدان النامية املُعتمدة على السلع األساسية، خـصوصاً يف               ال اليت

 إن العمل الذي تضطلع به األمانة يف جمـال الـسلع            وأضاف قائالً . أفريقيا وأقل البلدان منواً   
ات دولية أخرى منها مثالً األهداف اإلمنائيـة  األساسية خيضع أيضاً التفاقات وواليات وقرار  

 بشأن السلع األساسية، وبرنامج عمل      ٦٦/١٩٠لأللفية، وقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة       
  .٢٠٢٠-٢٠١١اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً للعقد 
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ل الجتاهات احلديثة يف أسواق السلع األساسية، مثل التحوُّ       حملةً عن ا  األمانة  وقّدمت    -٦٦
، ومصادر الطاقة املتجـددة، ومعـادن األرض        الغاز الطّفلي يف رصيد الطاقة العاملي، وثورة      

يف حتققت  وبعد ذلك، مت تسليط الضوء على نتائج العمل الرئيسية اليت           . النادرة، وتغري املناخ  
 أي البحـث والتحليـل، وبنـاء توافـق اآلراء،        -إطار األركان الثالثة لعمل األونكتـاد       

 هبدف مساعدة البلدان النامية املعتِمدة على السلع األساسـية يف حتـسني             -التقين   ونوالتعا
قدراهتا على االستفادة من املكاسب اإلمنائية والتصدي للتحديات املواَجهة يف جمـال إنتـاج              

  . وجتارة السلع األساسية
لـسلع  وأعربت ثالثة وفود عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به األمانة يف جمـال ا               -٦٧

األساسية، وحثت اجلهات املاحنة والبلدان األعضاء على تقدمي دعم مايل لركن العمل املتعلق             
بالتعاون التقين حبيث تنشأ أوجه تآزر هلذا العمل، خصوصاً مع ركن العمل املتعلق بالبحـث         

تفعيل أنشطة البحث والتحليل وحتويلها إىل        أو ومن شأن هذا أن يساعد يف ترمجة      . والتحليل
والحظ أحد املندوبني أن مـن      . برامج إمنائية يف البلدان النامية املعتِمدة على السلع األساسية        

املهم إجراء املزيد من عمليات تقييم أثر برنامج السلع األساسية يف خمتلف البلدان وذلك من               
  . أجل تقييم مدى فعاليته

الذي تضطلع به األمانة يف     وأعرب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية عن امتنانه للعمل           -٦٨
جمال السلع األساسية، وذلك بالنظر إىل أن معظم البلدان األفريقية تعتمد على السلع األساسية،              

 من أجل احلصول علـى النقـد        - النفط والغاز واملعادن     -وخباصة الصناعات االستخراجية    
معظـم االسـتثمارات يف     وبالنظر إىل تركُّز    . األجنيب وخلق فرص العمل احمللية وتوليد الدخل      

الصناعات االستخراجية، فقط طلب أحد الوفود من األمانة أن تساعد هذه البلدان يف اختـاذ               
يف ذلـك    مبـا تدابري سياساتية كوسيلة إلقامة توازن يف االستثمارات بني القطاعات اإلنتاجية،         

  . مصادر الطاقة النظيفة، مثل مصادر توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
وحتدث مدير شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والـسلع األساسـية عـن          -٦٩
تنفيذ أحكام واليـة الدوحـة املتـصلة بالقـضايا التجاريـة واإلمنائيـة الرئيـسية                 سري

)UNCTAD/DITC/2013/1 .(          وسلط املدير الضوء على بضعة نواتج لعمل شعبته، وهو عمل
 يدل على درجة التآزر الـيت حتققـت    مما،ت دولية أخرىُينجز بالتعاون مع منظما   ما كثرياً
دليل عملي لتحليـل    وهذه تشمل الكتيب املعنون     . بني األركان الثالثة لعمل األونكتاد     فيما

، وهو دليل ُنشر باالشتراك مع منظمة التجارة العاملية؛ وتقـدمي املـساعدة             السياسة التجارية 
ضمام إىل منظمة التجارة العاملية وذلك من أجل بناء          بلداً تسري على طريق االن     ٢٢التقنية إىل   

قدراهتا يف جمال صياغة وتنفيذ السياسات التجارية وقدراهتا التفاوضية للمشاركة على حنـو             
فعال يف املفاوضات املتعلقة باالنضمام إىل املنظمة؛ ومبادرة الـشفافية يف التجـارة هبـدف               

عراض نظراء ثالثي األطراف لـنظم املنافـسة يف         استوإجراء  التصدي للتدابري غري التعريفية؛     
مجهورية ترتانيا املتحدة وزامبيا وزمبابوي؛ فضالً عن استعراض نظراء لنظـام املنافـسة يف              
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، وعقد اجتمـاع خـرباء متعـدد        وعمليات استعراض قطرية لسياسات اخلدمات    منغوليا؛  
ملي للخـدمات يف بـيجني؛      السنوات بشأن اخلدمات والتجارة والتنمية، وتنظيم املنتدى العا       

االحتياجات احمللية وتدابري الدعم يف القطاعـات       "وعقد اجتماع لفريق خرباء خمصص بشأن       
؛ وتنظيم منتدى األمم املتحدة "مدى الفعالية االقتصادية والبيئية واآلثار على التجارة : اخلضراء

 وعالوة على ذلك، اختـذ      .املعين مبعايري االستدامة من أجل التصدي لتكاثر املعايري الطوعية        
والتنمية من مكتبه إىل شعبة الشؤون اجلنسانية   األمني العام لألونكتاد قراراً يقضي بنقل وحدة        

التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والسلع األساسية، األمر الذي من شأنه أن يعزز العمـل              
لة عن كل جمـال مـن       وقُدمت معلومات إضافية مفصّ   . والشؤون اجلنسانية املتعلق بالتجارة   

  .كان ذلك موضع تقدير الدول األعضاءوجماالت عمل الشعبة، 
التنمية الزراعيـة يف    "أعقب ذلك عرض خاص ومناقشة لدراسة األونكتاد املعنونة         و  -٧٠

وعرض مدير شعبة التجـارة     ). UNCTAD/DITC/TNCD/2012/2" (رؤى وآفاق : املكسيك
 باإلضافة  ،اسية جماالت التحليل اليت مشلتها الدراسة     الدولية يف السلع واخلدمات والسلع األس     

مث أدىل بتعليقات كل من نائب املمثل الدائم للمكسيك لدى األمـم         . إىل التوصيات الرئيسية  
. املتحدة، واملمثل الدائم لبريو لدى األمم املتحدة، واملمثل الدائم إلثيوبيا لدى األمم املتحـدة  

انطلقت من منظور شامل    وجة عالية من التفاصيل التقنية،      وقد اتسمت الدراسة باملهنية وبدر    
ساعدت هذه الدراسة يف تغيري التصور احملتمل الذي يعترب املناطق          و. وهنج متعدد التخصصات  

وقد أدى التعاون االبتكاري بـني األونكتـاد        . الريفية والزراعة مشكلة وليس فرصة للتنمية     
االت من احلكومة والقطاع اخلاص باإلضافة إىل       فيها وك   مبا وخمتلف الوكاالت يف املكسيك،   

  .األوساط األكادميية، إىل حتسني نوعية الدراسة وزيادة أمهيتها
د املتحدثون على أمهية الزراعة كعنصر أساسي يف التنمية واحلد من الفقـر يف              وشّد  -٧١

زيـادة  سيما يف دعم صغار املزارعني والفالحني، فضالً عـن ضـرورة          وال املناطق الريفية، 
يف ذلـك الزراعـة       مبـا  االستثمارات العامة يف جمال البحث والتطوير يف قطاع الزراعـة،         

يتطلبه، تدعيم وتوسيع     ما وهذا يتطلب، يف مجلة   . اخلضراء وإنتاج الوقود األحيائي   /العضوية
ومن الضروري تنفيـذ نظـام سياسـة        . املؤسسات القائمة للتمويل البالغ الصغر للمزارعني     

وشدد املتحدثون أيضاً على أمهية استخدام الزراعـة إلنتـاج الطاقـة            . نفيذاً فعاالً املنافسة ت 
املتجددة كمحفز لإلنتاج الزراعي والعالقة بني الزراعة والبيئة، من حيث اإلنتاج الزراعي من             

وسـلط املتحـدثون    . يف حالة الزراعة العضوية والتجارة البيولوجية       كما أجل محاية البيئة،  
رورة عقد اتفاقات لفتح آفاق التجارة يف املنتجات الزراعية يف ظـل قواعـد              الضوء على ض  

يف ذلك يف إطار جولة الدوحة للمفاوضـات          مبا منصفة وحتقيق نتائج عادلة لصاحل اجلميع،     
اجلارية يف منظمة التجارة العاملية، فضالً عن احلاجة إىل احلد من احلواجز، وخباصة التدابري غري 

أبرز املتحدثون أمهية تقييم تـأثري        كما .ارة املنتجات الزراعية واألمن الغذائي    التعريفية، يف جت  
ومن شأن االستنتاجات اليت خلصت إليهـا       . اتفاقات التجارة اإلقليمية على التنمية الزراعية     



TD/B/C.I/31 

21 GE.13-50996 

الدراسة أن تقدم دروساً تستفيد منها البلدان األخرى املهتمة بتعزيز مسامهة الزراعة يف عملية              
  . خصوصاً لصاحل فقراء األريافالتنمية،

  مسائل أخرى  -واو  
  ) من جدول األعمال٧البند (

قدم الرئيس إىل االجتماع مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة للجنـة              -٧٢
يف ذلك بندان موضوعيان اقترحتهما األمانة لدعم عمـل اللجنـة وفقـاً               مبا كي تنظر فيه،  

  . ان الرئيسية التابعة جمللس التجارة والتنمية من النظام الداخلي للج٨ للمادة
، ٢٠١٣يونيـه   /حزيران ٢١وقد وافقت اللجنة، يف جلستها العامة اخلتامية املعقودة يف            -٧٣

ملتابعة على مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا السادسة وتركت البندين املوضوعيني معلقني            
 من اتفـاق أكـرا،      ٢٠٤ووفقاً للفقرة   ). فق األول انظر املر (من قبل الدول األعضاء     فيهما  النظر  

ميكن للدول األعضاء أن تقدم إىل مكتب جملس التجارة والتنمية اقتراحاً هنائيـاً بـشأن البنـود                 
  . املوضوعية لكي ينظر فيه املكتب بصورة رمسية

  اختتام االجتماع  -زاي  
املفاوضات وأعربت  نوهت الدول األعضاء بروح التعاون البناءة اليت سادت خالل            -٧٤

أفضى إىل اختتام االجتمـاع       مما أبداه من قيادة مقتدرة لعمل اللجنة       ملا عن شكرها للرئيس  
وأعرب الرئيس، لدى اختتامه ألعمال الدورة اخلامسة للجنة، عن شـكره للـدول             . بنجاح

  . اللجنةعمل األعضاء واألمانة ملسامهتها يف جناح 

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
افتتح السيد ألفريدو سويسكوم، رئيس جلنة التجارة والتنمية يف دورهتـا الرابعـة،               -٧٥

  . ٢٠١٣يونيه /حزيران ١٧الدورة اخلامسة للجنة يف قصر األمم، جنيف، يف 

  انتخاب أعضاء املكتب  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

، ٢٠١٣يونيه  /حزيران ١٧حية املعقودة يف    انتخبت اللجنة، يف جلستها العامة االفتتا       -٧٦
  :أعضاء املكتب التالية أمساؤهم
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  )مجهورية إيران اإلسالمية (جنفيا ضالسيد ر   :الرئيس  
  )املكسيك (يوليسيس كانتشوال غوترييزالسيد سعادة   :نواب الرئيس  
  )إندونيسيا(حمسن سيهاب السيد       
  )إثيوبيا(ليولسيجيد تاديسي أبييب السيد       
  )اليونان(ييا تسيتساين هالسيدة ر      
  )سويسرا(السيدة كاثرين فيبري       
  )هنغاريا (ة إريكا كوزيدجيالسيد    :املقررة  

  قرار جدول األعمال وتنظيم العملإ  -جيم  
  ) من جدول األعمال٢البند (

). TD/B/C.I/28(أقرت اللجنة، يف جلستها العامة االفتتاحية، جدول أعماهلا املؤقت            -٧٧
  : يلي  كماك فقد كان جدول األعمالوبذل

  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  :تقارير اجتماعات اخلرباء  -٣

  :تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات  )أ(  
  والتنمية اخلدماتالتجارة واجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن  '١'
  والتنمية ات بشأن السلع األساسيةاجتماع اخلرباء املتعدد السنو '٢'
تعزيز التكامل والتعاون يف    اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن       '٣'

  امليدان االقتصادي
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز البيئـة االقتـصادية           '٤'

  لتنمية الشاملة واملستدامةلدعم ا على مجيع املستويات املواتية
  ء بشأن مسامهة السياحة يف التنمية املستدامةتقرير اجتماع اخلربا  )ب(  

  العمالة واحلد من الفقريف التجارة تأثري   -٤
  االجتاهات الرئيسية يف النقل الدويل وآثارها على التنمية  -٥
  تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة  -٦
  مسائل أخرى  -٧
  ة والتنميةاعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجار  -٨
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  اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية  -دال  
  ) من جدول األعمال٨البند (

يتوىل، على مسؤوليته، وضـع     أذنت اللجنة للرئيس يف جلستها العامة اخلتامية بأن           -٧٨
  .التقرير يف صيغته النهائية بعد اختتام االجتماع
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  املرفق األول

للـدورة الـسادسة للجنـة      مشروع جـدول األعمـال املؤقـت            
   )٣(والتنمية التجارة

  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -٢
  تقارير اجتماعات اخلرباء  -٣
األطراف يف جمال التجارة يف سياق جدول األعمال اإلمنـائي          العمل املتعدِّد   مستقبل    -٤

  *العاملي املتطور
  * على التكيف بالنظر إىل التحديات الناشئةتطوير نظم نقل مستدامة وقادرة   -٥
  بني أركان عمل األونكتاد الثالثة  فيماتشجيع وتعزيز أوجه التآزر  -٦
  مسائل أخرى  -٧
  .اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية  -٨

__________ 

 .على أن البند معلّق بانتظار صدور قرار عن مكتب جملس التجارة والتنمية) *(تدل العالمة  )٣(
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  املرفق الثاين

   )٤(احلضور    
  : واألعضاء يف اللجنةحضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف األونكتاد  -١

  إثيوبيا 
 سبانياإ

 إستونيا
 إسرائيل
 إكوادور

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي
 أوزبكستان

 ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
 أيرلندا

 باراغواي
 الربازيل
 الربتغال

 بنغالديش
 بنما
 بنن

 فاسو بوركينا
 بولندا
 بريو

 بيالروس
 تايلند
 تركيا
 توغو

 جلزائرا

  اجلمهورية الدومينيكية

  جنوب أفريقيا
 جنوب السودان

 جيبويت
 السودان
  سويسرا
 صربيا
 العراق

 غواتيماال
 الفلبني

 كازاخستان
 كندا
 ديفوار كوت

 كولومبيا
 ليبيا

 ليتوانيا
 مصر

 املغرب
 املكسيك

 اململكة العربية السعودية
 موريشيوس

 ميامنار
 النمسا

 هندوراس
 هنغاريا
 اليمن

  اليونان
  : وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف دورة اللجنة  -٢

  االحتاد األفريقي  
  االحتاد األورويب  
  منظمة دول شرق الكارييب  
  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  

__________ 

 .TD/B/C.I/INF.5ولالطالع على قائمة املشاركني، انظر . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني )٤(
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  االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا  
  :دورة اللجنةوكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف   -٣

  منظمة العمل الدولية   
  منظمة التجارة العاملية  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف دورة اللجنة  -٤
  الفئة العامة  
  مجعية وحدة وثقة املستهلكني الدولية   
  مهندسو العامل  

  الفئة اخلاصة  
  االحتاد الدويل لرابطات متعهدي الشحن  

        

  
  


