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  الستنتاجات المتفق عليها -أولا  
 من جدول األعمال( 5و 4)البندان 

  
   2015سياسات تنمية التجارة وخطة التنمية المستدامة لما بعد عام  -1 

   من جدول األعمال( 4)البند 
  

 إن جلنة التجارة والتنمية،  
يف تعزيـــز  2015أمهيـــة ســـبل تنفيـــن خطـــة التنميـــة املقبلـــة ملـــا بعـــد عـــام  تشـــدد علـــ  -1 

 التجارة والتنمية،
األونكتـــاد مواصـــلة تقــدا الـــدعم املطلـــوب إىل البلــدان الناميـــة يف و ـــع  تطلــب إىل -2 

 ؛2015ومراجعة السياسات الوطنية لتنمية التجارة يف سياق تنفين خطة التنمية ملا بعد عام 
ا  وحــو تضــمني التفاقــات التجاريــة والســتثمارية أحكامــاا عــن التنميــة التــ تالحــ  -3 

املســتدامة، وتســـلم بضمهيــة  ـــمان احلمايــة البيييـــة والجتماعيــة والتنميـــة القتصــادية وتلقـــي الضـــوء يف 
 هنا الصدد عل  مسؤوليات مجيع أصحاب املصلحة، خصوصاا احلكومات والقطاع اخلاص. 

  
  ية في سياق اتفاقات التجارة اإلقليمية القائمة رسم السياسات الوطن -2 

 من جدول األعمال( 5)البند 
  

 إن جلنة التجارة والتنمية،  
باســـتمرار أمهيـــة ودور تعــــدد األطـــرام يف تشـــجيع إقامــــة نظـــام تـــار  منفــــت   تقـــر -1 

التفاقـات تسـلم، يف هـنا الصـدد، بـضن  وجامع وعاملي ومنصف وقائم عل  قواعد وغـ  يييـز ، كمـا
 عنه؛ بديلة التجارية اإلقليمية ينبغي أن تكون مكملة للنظام التجار  املتعدد األطرام وليس

حبقـــوق البلـــدان واملرونـــة املمنوحـــة  ـــا يف التفـــاوو علـــ  التفاقـــات ويف و ـــع  تقـــر -2 
ـــــة لتحقيـــــق  تنميتهـــــا، وفقـــــاا  واتبـــــاع املـــــزيء األكثـــــر مالءمـــــة مـــــن السياســـــات القتصـــــادية والجتماعي

 للتزاماهتا الدولية؛
بعمــــل األونكتــــاد يف جمـــالت التجــــارة الدوليــــة يف الســـلع واخلــــدمات، والســــلع  تقـــر -3 

املتعلقـة بـضثر نقـل التكنولوجيـا  األساسية، والنقل وتيسـ  التجـارة، والتكنولوجيـا، يفـا يف الـح البحـو 
اميـــة علـــ  مواجهـــة التحـــديات علـــ  التجـــارة والتنميـــة وأمهيـــة هـــنا العمـــل يف تعزيـــز قـــدرة البلـــدان الن

 اإلمنائية الرئيسية؛ 
بعمــل اجتماعــات اخلــرباء وتشــجع األونكتــاد علــ  تعزيــز أوجــه التــآزر  اا حتــيع علمــ -4 

 بني ركائز  الثال ؛
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األمانـــــة أن تعـــــزز جهودهــــــا يف إثـــــراء املـــــداولت يف اجللســـــات املقبلــــــة  تطلـــــب إىل -5 
ئق الربملانيـة سياسـات تنميـة التجـارة والنظـام التجـار  للجنة، بسبل منها احلرص علـ  أن تتنـاول الوثـا

املتعــدد األطـــرام، وـــدم توســيع نطـــاق اخليـــارات السياســاتية للتنميـــة وتشـــجيع طــابع تفـــاعلي أكـــرب 
 وبالتايل تعزيز بناء توافق اآلراء. 

  
 موجز الرئيس -ثانياا  

  
 افتتاح الدورة -ألف 

  
ــــاد؛ و ثــــل  -1 ــــات افتتاحيــــةو نائــــب األمــــني العــــام ل ونكت ــــايل اكــــرهم ببيان أدىل املتحــــدثون الت

ـــة؛  77  لاالفلبـــني، باســـم جمموعـــة  والصـــني؛ و ثـــل مجهوريـــة تنزانيـــا املتحـــدة، باســـم ا موعـــة األفريقي
كـاري؛؛ و ثـل و ثل مجهورية فنزويال البوليفاريـة، باسـم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر ال

الحتــاد األورو ، باســم الحتــاد األورو  ودولـــه األعضــاء؛ و ثــل ألبانيـــا، باســم ا موعــة دال؛ و ثـــل 
بـــنن، باســـم جمموعـــة أقـــل البلـــدان منـــواا؛ و ثـــل سويســـرا، باســـم جمموعـــة جوســـكانز؛ و ثـــل بربـــادو ، 

 .  باسم الدول اجلزرية الصغ ة النامية؛ و ثل الصني؛ و ثل املغرب
وأكــد نائــب األمــني العــام أمهيــة التجــارة واقتــبس كالمــاا قالــه وزيــر التجــارة والصــناعة يف ليربيــا  -2

ســـيكون عامـــاا  2015حـــني أعلـــن مـــؤخراا أن مالتجـــارة مهمـــة ألن النـــا  مهمـــونم. واكـــر أن عـــام 
ــــــة املســــــتدامة الــــــ  يتعــــــني حتقيقهــــــا حب ــــــولحامســــــاا للتنميــــــة ألن املعــــــات األساســــــية ألهــــــدام التنمي                  ل

إدراك أن التجـــــارة ليســـــ  جمـــــرد كتـــــاب  ســـــتتحدد. وباإل ـــــافة إىل الـــــح، أكـــــد أمهيـــــة 2030عـــــام 
للقواعد التنظيمية العاملية أو جمـرد و ـع لقواعـد عامليـة جديـدة بـل هـو أكثـر مـن الـح بكثـ . ويتعـني 

 لدولية والتفاوو بشضهنا. ختفيض كلفة التجارة واحلفاظ عل  الطابع الشمويل أثناء إدارة التجارة ا
وأقــــر  ثلــــو العديــــد مــــن ا موعــــات اإلقليميــــة والوفــــود بضمهيــــة عمليــــة حتديــــد خطــــة التنميــــة  -3

و ــرورة اســتخدام التجــارة كــضداة يكينيــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة،  2015املســتدامة ملــا بعــد عــام 
ا بضـرورة اسـتكمال هـن  اخلطـة فضالا عن القضاء عل  الفقر وحتقيق ازدهـار مسـتمر ومنصـف. وقـالو 

ــــن   ــــدور الرئيســــي ال ــــة والوفــــود بال ــــو بعــــض ا موعــــات اإلقليمي ــــن. وأقــــر  ثل بوســــائل مالئمــــة للتنفي
يضــطلع بـــه األونكتــاد كصـــلة وصــل يف منظومـــة األمــم املتحـــدة فيمــا يتعلـــق باملعاجلــة املتكاملـــة خلطـــة 

والتنميــة املســتدامة، خصوصــاا فيمــا يتعلــق التنميــة مــن منظــور التجــارة ويويــل الســتثمار والتكنولوجيــا 
بتحديــد أهــدام التنميــة املســتدامة والعمــل علــ  حتقيقهــا باتبــاع وســائل التنفيــن الضــرورية. وأكــد  ثــل 

مــــن املمكــــن، بالســـتناد إىل اإل ــــازات يف جمــــال حتقيــــق األهــــدام  إحـــدى ا موعــــات اإلقليميــــة أن
الــ  يكــن البلــدان الناميــة عــن طريــق  األفكــار اإلمنائيــةاإلمنائيــة ل لفيــة، التوصــل إىل منــع جديــد مــن 

 بناء قدراهتا اإلمنائية. 
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وشــدد  ثلــو بعــض ا موعــات اإلقليميــة والوفــود علــ  الــدور ا ــام للنظــام التجــار  املتعــدد  -4
األطرام وأكدوا  رورة حتريـح جولـة مفاو ـات الدوحـة يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة كـي يتسـ  

هـــدافها وتطلعاهتـــا اإلمنائيـــة بنجـــاح ويف أقـــرب وقـــ   كـــن. وأكـــد  ثـــل إحـــدى ا موعـــات حتقيـــق أ
أ  الـــزويء لنظـــام تـــار  متعـــدد  -اإلقليميـــة أن الزكيـــز حتـــول مـــن الســـبب الرئيســـي جلولـــة الدوحـــة 

، مــع الزكيــز علــ  أولويــات بلــدان خلطــة حتريــر أوســع نطاقــاا  إىل الــزويء -األطــرام ومالئــم للتنميــة 
شــمال. ورأى  ثلــو بعــض ا موعــات اإلقليميــة والوفــود أن اتفاقــات التجــارة اإلقليميــة، يفــا يف الــح ال

اتفاقــــات التجــــارة بــــني الشــــمال واجلنــــوب، ل ينبغــــي أن تــــؤثر ســــلباا علــــ  التكامــــل اإلقليمــــي واحليــــز 
 السياسايت فيما بني بلدان اجلنوب. 

أن هتيــــب البلــــدان املتقدمــــة، علــــ  وجــــه  وأكــــد  ثــــل إحــــدى ا موعــــات اإلقليميــــة إمكانيــــة -5
ميكـن أن تـؤد  إىل مجلـة أمـور بينهـا  مالئمـة وحـوافز سياسـاتية أطـر اخلصوص، بييـة دوليـة مـن خـالل

زيـــادة تـــدفقات التمويـــل والســـتثمار وحـــو البلـــدان الناميـــة، وحتســـني تطـــوير التكنولوجيـــا ونقلهـــا، وإىل 
عزيــــز مشــــاركة البلــــدان الناميــــة يف احلوكمــــة املاليــــة إنشــــاء نظــــام تــــار  دويل عــــادل و فــــز للتنميــــة وت

قلقـــه إزاء بعـــض التفاقـــات التجاريـــة اإلقليميـــة والتفاقـــات  والقتصـــادية العامليـــة. وأعـــرب املمثـــل عـــن
الســـتثمارية الدوليـــة الناشـــية الـــ  تتضـــمن أحكامـــاا أكثـــر صـــرامة مـــن األحكـــام الـــ  يغطيهـــا النظـــام 

عليـــه التفاقـــات التجاريـــة املتعـــددة  مـــا تـــن  تتجـــاوز كامـــاا إ ـــافيةالتجـــار  املتعـــدد األطـــرام أو أح
األطرام املوجودة حاليـاا. ويف هـنا الصـدد، أكـد املمثـل أمهيـة احلفـاظ علـ  احليـز السياسـايت لتحقيـق 

 احلد األقص  من املرونة يف و ع وتنفين السياسات القتصادية واإلمنائية الوطنية. 
التفاقــــات التجاريــــة  الــــ  تنطــــو  عليهــــا اتمكانيــــاإل ثــــل جمموعــــة إقليميــــة أخــــرى  وأكــــد -6

ــــدعم  واألقاليميــــةاإلقليميــــة  ــــة  أوســــع وتيســــ تــــار  تكامــــلل  الوصــــول إىل سالســــل القيمــــة اإلقليمي
أن تلتـزم مجيـع  أن مـن املهـم املمثـل أيضـاا  ولحـ .  كـن أقص  قدر إىل وال  ينبغي تعزيزها والعاملية،

نظــم  ترســي وأنرصــد ومســاءلة واســتعراو يشــارك فيهــا أصــحاب مصــلحة متعــددون  بعمليــةول الــد
 واجهــهي مســاءلة علــ  الصــعد الوطنيــة. وأشــار  ثــل جمموعــة إقليميــة أخــرى إىل التحــد  الكبــ  الــن 

              هـــن  ا موعـــة يف التوصـــل إىل تـــارة عامليـــة أكثـــر انفتاحـــاا. وقـــال إن تكـــاليف التجـــارة الـــ  أعضـــاء
بإمكــــان البلــــدان  أنبينــــ   األونكتــــادأحبـــا  ومنشــــورات  وإن تـــزال مرتفعــــة هــــي العــــائق الرئيســــي ل

ولكنهــا يف الوقــ  نفســه  الناميــة أن تســتفيد اســتفادة كبــ ة مــن الســتثمار يف تيســ  التجــارة والنقــل،
                 ىل تـــــوف عقبـــــات متعـــــددة، ودعـــــا  ثـــــل إحـــــدى ا موعـــــات اإلقليميـــــة، يف هـــــنا الســـــياق، إ تواجـــــه

 تســخ  التجــارة مــن أجــل مــا يكفــي مــن املــوارد للمســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة
التجــارة  ةبوصــفها  ركــاا للتنميــة. وقــال إن اتفــاق تيســ  التجــارة الــن  و ــعته منظمــ تســخ اا كــامالا 

فـود أمهيـة املسـائل العماليـة، خصوصـاا العمـل العاملية مهم يف تـوف  حـل  ـنا التحـد . وأكـد أحـد الو 
   الن  يتعني إدخاله يف التجارة والسياسات اات الصلة. اجلنساينالالئق والبعد 
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يف الســــلع واخلــــدمات والســــلع األساســــية التاهــــات  وعــــرو مــــدير شــــعبة التجــــارة الدوليــــة -7
احلديثـــة يف التجــــارة الدوليــــة، يفــــا يف الـــح التجــــارة الناشــــية بــــني بلـــدان اجلنــــوب، والنزعــــة اإلقليميــــة، 

 واحلاجة إىل سياسات تكميلية ويكينية لتسخ  املكاسب الناتة عن التجارة. 
  

 تقارير اجتماعات الخبراء -باء 
  

 اجتماعات الخبراء المتعددة السنواتتقارير  -1 
 

  النقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارةب المعني اجتماع الخبراء المتعدد السنوات )أ( 
 من جدول األعمال(‘ 1‘)أ(3)البند 

 
مقــرر الــدورة الثانيــة لجتمــاع اخلــرباء املتعــدد الســنوات املعــ  بالنقــل  -عــرو نائــب رئــيس  -8

اريــة وتيســ  التجــارة تقريــر الــدورة، مشــ اا إىل أهنــا كانــ  ناجحــة فضــالا عــن أهنــا واللوجســتيات التج
املتعلــق بتيســ  التجــارة يف كــانون  جــاءت يف الوقــ  املناســب، ألهنــا ع قــدت عقــب اعتمــاد التفــاق

يف بـــايل، إندونيســـيا. وقـــد تنـــاول الجتمـــاع علـــ  وجـــه اخلصـــوص، يف ســـياق  2013األول/ديســـمرب 
ئل الرئيســية األربــع التاليــةو قواعــد منظمــة التجــارة العامليــة واحلقــائق امليدانيــة؛ وتكــاليف التفــاق، املســا

وفوائــد اإلصــالحات الراميــة إىل تيســ  التجــارة وتضث هــا يف التنميــة؛ واملفاو ــات والتفاقــات التجاريــة 
اب  تيسـ  التجـارةو اإلقليمية واملتعددة األطرام املتعلقـة بتيسـ  التجـارةو  ـمان التسـاق؛ وتنفيـن تـد

املقـــرر الضـــوء علـــ  اجلـــودة العاليـــة للمناقشـــات  -األدوات واإلطـــار املؤسســـي. وألقـــ  نائـــب الـــرئيس 
املعـــارم  املو ـــوعية والعـــروو والوثـــائق الداعمـــة، يفـــا يف الـــح تلـــح الـــ  أعـــدهتا األمانـــة. وأشـــار إىل

 رباء ومن التجارب الوطنية املعرو ة. القيمة للغاية املكتسبة من اآلراء املختلفة ال  أعرب عنها اخل
وعــــرو رئــــيس الجتمــــاع تقريـــــر الــــدورة الثالثــــة، مــــنكراا بـــــبعض مــــواطن الضــــعف املشـــــزكة  -9

وحتــــديات التنميــــة املســــتدامة الــــ  تواجههــــا الــــدول الناميــــة اجلزريــــة الصــــغ ة، يفــــا يف الــــح اعتمادهــــا 
مهيـة تعزيـز اسـتدامة البـ  التحتيـة للنقـل الكب  عل  روابـع النقـل البحـر  واجلـو . وأكـد مـن جديـد أ

الصـــمود، وـــدم زيـــادة قـــدرة الـــدول اجلزريـــة الناميـــة الصـــغ ة علـــ  املنافســـة يف جمـــال  وقـــدرهتا علـــ 
التجارة وحتسني إمكانيـة وصـو ا إىل السـوق العامليـة. وأكـد يف معـرو تلخيصـه لـبعض السـتنتاجات 

فرصــة للخــرباء إلعــادة  ق اآلراء الواســع يف الجتمــاعالــ  خــر  وــا الجتمــاع علــ  مــا يلــيو أتــاح توافــ
ومواصــلة إبــراز أمهيــة  النظــر يف حالــة النقــل واللوجســتيات التجاريــة يف الــدول اجلزريــة الصــغ ة الناميــة

هــنا امللــف يف جــدول األعمــال السياســايت الــدويل؛ ومــن األمهيــة يفكــان العــزام بــدور الشـــراكات 
اإلقليمـــي واألقـــاليمي، يفـــا يف الـــح مـــا يتعلـــق ببنـــاء قـــدرهتا علـــ  التـــضقلم، والتعـــاون علـــ  الصـــعيدين 

؛ ول بـــد مـــن  ـــمان مـــا يتناســـب مـــع مـــواطن  ويويـــل رـــاطر الكـــوار ، والتكيـــف مـــع تغـــ  املنـــا 
   الضعف لدى الدول اجلزرية الصغ ة النامية من دعم مايل وبناء للقدرات.
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ــــــــــــــوارد -10 ــــــــــــــة علمــــــــــــــاا بالتقــــــــــــــارير ال  TD/B/C.I/MEM.7/6ة يف الــــــــــــــوثيقتني وأحاطــــــــــــــ  اللجن
 ، عل  التوايل. TD/B/C.I/MEM.7/9و
 

  المعني بالسلع األساسية والتنمية اجتماع الخبراء المتعدد السنوات )ب( 
 من جدول األعمال(‘ 2‘)أ(3)البند 

 
د قدم رئيس الوحدة اخلاصة املعنيـة بالسـلع األساسـية، نيابـةا عـن رئـيس اجتمـاع اخلـرباء املتعـد -11

املعـــ  بالســـلع األساســـية والتنميـــة، تقريـــر الـــدورة الســـابعة، مـــنكراا بالتوصـــيات السياســـاتية  الســـنوات
 الرئيسية املقدَّمة.

 .TD/B/C.I/MEM.2/31وأحاط  اللجنة علماا بالتقرير الوارد يف الوثيقة  -12
 

  المعني بالتجارة والخدمات والتنمية  تقرير اجتماع الخبراء المتعدد السنوات )ج( 
 من جدول األعمال(‘ 3‘)أ(3)البند 

 
املعـ  بالتجــارة واخلـدمات والتنميــة تقريـر الــدورة  قـدم رئــيس اجتمـاع اخلــرباء املتعـدد الســنوات -13

الثالثــة، مــنكراا بزكيــز  علــ  العناصــر املمكــن اســتخدامها إلعــداد جمموعــة أدوات تضــم جمموعــةا مــن 
مارسات، منظمـة حبسـب القطاعـات، الـ  ميكـن أن تسـتقي منهـا البلـدان الناميـة املعلومـات أفضل امل

املناســـــبة  ـــــا ولظروفهـــــا، وهـــــي معلومـــــات ميكـــــن أن تســـــاعدها يف تعزيـــــز كفـــــاءة وفعاليـــــة األنظمــــــة 
واملؤسســــــات. وتبــــــادل اخلــــــرباء التجــــــارب والــــــدرو  املســــــتفادة يف و ــــــع وتعزيــــــز األ طــــــر التنظيميــــــة 

 اســـتندت الـــدورة، بوجـــه خـــاص، إىل اخلـــربات املكتســـبة مـــن خـــالل عمليـــات اســـتعراوواملؤسســـية. و 
 األونكتاد. ال  جيريها سياسات اخلدمات

منهـا بعـد  وكان  الرسالة الرئيسـية الـ  انبثقـ  عـن املـداولت تتعلـق بالفرصـة الـ  ت ي سـتف د -14
وتبــني   .2015مة ملــا بعــد عــام ألجــل حتقيــق خطــة التنميــة املســتدا يف قطــاع اخلــدمات، يفــا يف الــح

اجلميــع إىل اخلــدمات  وصــول ســيعتمد علــ  أن حتقيــق األهــدام والغايــات املقزحــة  ــمنياا وصــراحةا 
األساســية وخــدمات البــ  التحتيــة. غــ  أن و ــع إطــار سياســايت وتنظيمــي ومؤسســي مناســب يالئــم 

ح ظـــل يشـــكل حتـــدياا مهمـــاا أمـــام الظـــروم واألولويـــات الوطنيـــة يف إطـــار بييـــة تاريـــة متزايـــدة النفتـــا 
 للخدمات. احلكومات. ويتطلب الح إجراء عملية جرد وتقييم شاملة

وأقــــرَّ اخلــــرباء بــــضن العمــــل الشــــامل ل ونكتــــاد بشــــضن اخلــــدمات أتــــاح جمموعــــة مــــن األدوات  -15
اخلـــدمات  سياســـات ملســـاعدة البلـــدان يف مواجهـــة هـــنا التحـــد . وقـــد و  ـــع  عمليـــات اســـتعراو

لتقيـيم النتـائء القتصـادية واملؤسسـات الـ  تـدير القطـاع ولقـزاح حلـول عمليـة  هـا كمنهجيـةال  جيري
اخلـــدمات يف كـــل مـــن إكـــوادور  سياســـات عمليـــات اســـتعراو مناســـبة. وق ـــدم  تـــارب البلـــدان مـــع

وإندونيســــيا وأوغنــــدا وبــــاراغوا  وبــــنغالديو وبــــ و وجامايكــــا وروانــــدا وليســــوتو كمــــا جــــرى تبــــادل 
بشــكل عــام،  علــ  رغبــة البلــدان يف الســتفادة مــن اخلــدمات ويــدل الــح عمومــاا  ســتفادة،الــدرو  امل
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كمحركــات للنمــو والتنميــة املســتدامة. وبينــ  التجــارب  والقطاعــات الرئيســية املنتقــاة بشــكل خــاص،
لو ـــــع  عـــــام أمهيـــــة مـــــا يلـــــيو اتســـــاق السياســـــات وتنســـــيقها؛ ومتطلبـــــات البيانـــــات الالزمـــــة بشـــــكل

علــــ  األدلـــة؛ وفعاليــــة املؤسســــات واحلوكمـــة؛ وهتييــــة بييــــات  عــــد التنظيميـــة القائمــــةوالقوا السياســـات
 يكينية للتكنولوجيا اإلنتاجية ومؤسسات األعمال؛ وتطوير املهارات العمالية.

وأكــــد الــــرئيس أنــــه اتضــــ  مــــن املناقشــــة أن عمــــل األونكتــــاد املتعلــــق باخلــــدمات، خصوصــــاا  -16
يتــي   يــؤثر تــضث اا فعليــاا علــ  أرو الواقــع، إا أنــه لــ  جيريهــا،عمليــات اســتعراو سياســات اخلــدمات ا

لتحديـــد الســـزاتيجيات الوطنيـــة  للبلـــدان تقيـــيم قطاعـــات اخلـــدمات وتقـــدا توصـــيات ســـهلة التنفيـــن
 اخلاصة بتنمية اقتصاد وتارة اخلدمات.

 .TD/B/C.I/MEM.4/9وأحاط  اللجنة علماا بالتقرير الوارد يف الوثيقة  -17
 

المعنررري بتعزيرررز التاامرررل والتعررراو  فررري الميررردا   تقريرررر اجتمررراع الخبرررراء المتعررردد السرررنوات )د( 
  القتصادي

 من جدول األعمال(‘ 4‘)أ(3)البند 
 
املعـ  بتعزيـز التكامـل والتعـاون  اجتمـاع اخلـرباء املتعـدد السـنوات مقـرر -رئـيس  عرو نائـب -18

وكـــان  لـــن  يركـــز علـــ  املناقشـــات والنتـــائء الرئيســـية.الثانيـــة، ا يف امليـــدان القتصـــاد ، تقريـــر الـــدورة
اخلــرباء قــد شــددوا علــ  النجاحــات الــ  حتققــ  فيمــا يتعلــق بــالفقر الــن  تقلــ  بــوت ة مدهشــة يف 

 ل ســـيما يف أفريقيـــا جنـــوب الصـــحراء، الســـنوات اخلمـــس والعشـــرين املا ـــية، واللتحـــاق باملـــدار ،
مــن األهــدام اإلمنائيــة ل لفيــة املتعلــق  8ة ا ــدم وخفــض معــدلت وفيــات األطفــال. وأثنــاء مناقشــ

مـا زالـ   بالتعاون الدويل، لح  اخلـرباء أن حتقيـق األهـدام جـاء ريبـاا ل مـال. فعلـ  سـبيل املثـال،
يف املائــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل الــن  اتفقـــ   0.7بلــوه هــدم  البلــدان املتقدمــة بعيــدة عــن

إطــار األهــدام يركــز أساســاا علــ  املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة علــ  ختصيصــه لتلــح املســاعدة رغــم أن 
 وختفيف عبء الديون للحد من الفقر.
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اجتماع الخبراء المتعدد السرنوات المعنري بتحسرين البيارة القتصرادية التماينيرة علر  جميرع  )ه( 
  دعماا للتنمية الشاملة للجميع والمستدامةالمستويات 

 من جدول األعمال(‘ 5‘)أ(3)البند 
 
التمكينيـــة  بتحســـني البييــة القتصـــادية عــرو رئـــيس اجتمــاع اخلـــرباء املتعــدد الســـنوات املعــ  -20

ــــر الــــرئيس بــــضن  دعمــــاا  علـــ  مجيــــع املســــتويات للتنميــــة الشــــاملة واملســــتدامة تقريــــر دورتــــه الثانيــــة. واكَّ
الجتمــــــاع هــــــو موحــــــو نظــــــام تــــــار  متعــــــدد األطــــــرام مــــــوات لتحقيــــــق التنميــــــة الشــــــاملة  مو ــــــوع

 واملســـتدامةم، قـــائالا إن الجتمـــاع جـــاء يف الوقـــ  املناســـب ألن ا تمـــع الـــدويل يعـــد لتكثيـــف العمـــل
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وألن أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة كــانوا، قبــل  2015خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  املتعلــق بتحديــد
خطـــة مـــا بعـــد مـــؤير بـــايل الراميـــة إىل اختتـــام  مـــن أجـــل حتديـــد املفاو ـــات قـــد اســـتضنفوا ،امأيـــ بضـــعة

جولـــة الدوحـــة. وســـاعدت الوثيقـــة األساســـية الـــ  أعـــدهتا األمانـــة يف  ـــمان مناقشـــة حيـــة ومنتجـــة 
 ومفيدة.

 أقـروا وقال الرئيس أثناء عر ه لـبعض القضـايا الرئيسـية الـ  انبثقـ  عـن املناقشـة بـضن اخلـرباء -21
. ويف 2015خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  بــضن مــن املتوقــع أن تضــطلع التجــارة بــدور يكيــ  رئيســي يف

هــــنا الصــــدد،  ــــة  ــــرورة حامســــة لوجــــود إطــــار متســــق ومتكامــــل لسياســــات التنميــــة يــــربع التجــــارة 
بالسياسات األخـرى املكملـة. وميكـن اعتبـار أ  نظـام تـار  متعـدد األطـرام شـامل ويعمـل بشـكل 

يف مفاو ــات  وكــان لوثيقــة بـايل اخلتاميــة أمهيـة يف  ــد زخـم متجــدد جيـد مــن املنـافع العامــة العامليـة.
ــر الــرئيس بــضن عــدة متكلمــني شــددوا  جولــة الدوحــة، رغــم أن اختتــام هــن  الــدورة ل يــزال صــعباا. واكَّ
 قول.يركز عل  املمكن واملع ومبتكراا  ومرناا  عملياا  عل  أمهية أن تعتمد الوفود هنجاا 

وجــــرت مناقشــــات واســــعة أيضــــاا بشــــضن النمــــو الــــن  حصــــل مــــؤخراا يف اتفاقــــات التجــــارة  -22
اإلقليميـــــة وتعمـــــق هـــــن  التفاقـــــات. وأشـــــار الـــــرئيس إىل أن عـــــدة متكلمـــــني اتفقـــــوا علـــــ  أن هـــــن  
التفاقات مدفوعة بالرغبة يف معاجلة أوجـه الخـتالم يف القواعـد التنظيميـة فيمـا بـني البلـدان. و ـن  
التفاقـــات تـــداعيات ن ظ ميـــة وإمنائيـــة مـــن بينهـــا تفتـــ  ا يكـــل التجـــار  واخلطـــر املتمثـــل يف احتمـــال 

ـر الــرئيس بـضن بعـض املتكلمــني رأوا أن  اسـتبعاد البلـدان الصــغ ة. وفيمـا يتعلـق بالتــا  املسـتقبلي، اكَّ
يف حــني أن  ديــدةحتقيــق نتــائء يف جولــة الدوحــة جيــب أن تكــون لــه الغلبــة علــ  مناقشــة القضــايا اجل

ــــضن النظــــام التجــــار  املتعــــدد األطــــرام حباجــــة إىل التكيــــف مــــع القضــــايا اجلديــــدة  آخــــرين شــــعروا ب
تقلــب أســعار العمــالت أو تغــ  املنــا . وأخــ اا، اكــر الــرئيس أن املناقشــة كانــ  مفيــدة  والناشــية مثــل

يـــق فهـــم الـــدول األعضـــاء البتكاريـــة واخليـــارات السياســـاتية، وتعم إا أتاحـــ  تبـــادل األفكـــار للغايـــة
 وحتقيق التساق بني املنظمات املعنية بالتجارة والتنمية ال  يقع مقرها يف جنيف، سويسرا.
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 تقارير اجتماعات الخبراء األحادية السنة -2 
 

إماانيرة الوورول إلر  الخردمات الماليرة  بمرا يشرمل إبررا  أثرر اجتماع الخبرراء المعنري بتررثير  )أ( 
  التحويالت المالية عل  التنمية: التماين القتصادي للنساء والشباب

 من جدول األعمال(‘ 1‘)ب(3)البند 
 
ـــضث  إمكانيـــة الوصـــول إىل اخلـــدمات  مقـــرر -رئـــيس  عـــرو نائـــب -24 اجتمـــاع اخلـــرباء املعـــ  بت

ز أثــر التحــويالت املاليــة علــ  التنميــةو التمكــني القتصــاد  للنســاء والشــباب، املاليــة، يفــا يشــمل إبــرا
يف جـــدول  املقـــرر أن اإلدمـــا  املـــايل أصـــب  عنصـــراا هامـــاا  - تقريـــر الجتمـــاع. ولحـــ  نائـــب الـــرئيس

 يف املائــة مــن الشــركات يف البلــدان الناميــة 34أن نســبة ل تتجــاوز  فــنكر أعمــال السياســات الدوليــة،
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حســاب  2011يف املائــة فقــع مــن األشــخاص كــان لــديهم عــام  50و مصــريف وأن نســبة لــديها قــر 
مصــريف يف مؤسســة ماليــة رمسيــة. وأكثــر املتضــررين مــن اإلدمــا  املــايل هــم النســاء والشــباب والفقــراء 

 وسكان األريام واملهاجرون والعاملون يف القتصاد غ  الرمسي.
رز بشــضن الــدور واملســامهة احلــامسني لادمــا  املــايل يف وأشــار إىل أن توافــق واســع يف اآلراء بــ -25

احلــــد مــــن الفقــــر ويف حتقيــــق التنميــــة القتصــــادية والجتماعيــــة، مــــع توجيــــه املــــوارد إىل الحتياجــــات 
احملــــددة ل فــــراد والشــــركات، وكــــنلح وحــــو الســــتثمارات اإلنتاجيــــة. وأ ــــام أن اإلدمــــا  املــــايل يف 

اا بســـبب تقـــدم التكنولوجيـــا وانتشـــارها وظهـــور أمنـــا  جديـــدة مـــن البلـــدان الناميـــة عـــرم تطـــوراا ســـريع
للسياســـات والقواعـــد التنظيميـــة احلكوميـــة، يف مجلـــة أمـــور أخـــرى. وتـــدر  األعمـــال التجاريـــة، نتيجـــة
بـــروز اخلـــدمات النقديـــة املتنقلـــة، رغـــم أن بلـــداناا وأقـــاليم أخـــرى فضـــل   اإلشـــارة بشـــكل خـــاص إىل
 سبالا وسياسات رتلفة.

كــد اخلــرباء الــدور الرئيســي للحكومــة يف تعزيــز املالئــم مــن املؤسســات والقواعــد التنظيميــة وأ -26
ســتؤد  إىل  األعمـال التجاريـة والتكنولوجيــا البتكاريـة الـ  وأمنـا  والتثقيـف املـايل ويكـني املســتهلح

لنسـاء والشـباب. إلشـراك ا وإىل تـاوز العقبـات الثقافيـة يف ا تمـع التقليـد  زيادة املنافسة يف السـوق
وأكــد املشــاركون أمهيــة زيـــادة التحــويالت وــدم توليـــد الــدخل  ليــاا مـــن خــالل الســتثمار يف البـــ  

والســـتثمار اإلنتـــاجي. وميكـــن معاجلـــة إجـــراءات اإلدمـــا  املـــايل مـــن خـــالل حتـــويالت أيســـر  التحتيـــة
دمــــا  املــــايل والتفاقــــات وأســــرع وأكثــــر أمانــــاا وأقــــل تكلفــــة. وأخــــ اا، نــــاقو اخلــــرباء العالقــــة بــــني اإل

التجاريـــة الـــ  تـــؤثر علـــ  اخلـــدمات. وينبغـــي أن تنســـق جهـــود حتريـــر التجـــارة بعنايـــة وأن تتـــزامن مـــع 
 و ع قواعد تنظيمية  لية مالئمة لتشجيع اإلدما  والستقرار املاليني.

ل املقــــرر أن الجتمــــاع كــــان مفيــــداا للغايــــة يف حتســــني فهــــم الــــدو  -ولحــــ  نائــــب الــــرئيس  -27
وأن األونكتــاد سيواصــل  2015األعضــاء  ــنا املو ــوع اإلمنــائي البــارز يف إطــار التنميــة ملــا بعــد عــام 

خاصـــة وــا لتعزيـــز اإلدمـــا   العمــل علـــ  هــن  املســـائل، ملســـاعدة البلــدان الناميـــة يف و ــع سياســـات
 املايل ل فراد واملؤسسات، خصوصاا املؤسسات الصغ ة واملتوسطة.
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اجتمرررررراع الخبررررررراء المعنرررررري ببرررررررامه اإلدمرررررراج الجتمرررررراعي وترثير ررررررا علرررررر  التنميررررررة والنمررررررو  )ب( 
  المستدامين والشاملين للجميع

 من جدول األعمال(‘ 2‘)ب(3)البند 
 
وتضث هــا علــ  التنميــة والنمــو قــدم رئــيس اجتمــاع اخلــرباء املعــ  بــربامء اإلدمــا  الجتمــاعي  -29

ــر الــرئيس بالقضــايا واملســائل الرئيســية لالجتمــاع  املســتدامني والشــاملني للجميــع تقريــر الجتمــاع. واكَّ
ـــجل يف العديـــد مـــن البلـــدان الناميـــة ت يتحـــول إىل منـــو مســـتدام  مشـــ اا إىل أن النمـــو القـــو  الـــن  س 

اات   عــدم خلــق مــا يكفــي مــن الوظــائفوشــامل للجميــع، والــح ألســباب تعــود يف جــزء منهــا إىل
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ـــة. وكـــان الـــح مثـــار قلـــق فيمـــا يتعلـــق بالســـتبعاد مـــن عمليـــة  النوعيـــة اجليـــدة وآليـــات التوزيـــع الفعال
النمـــو. وت تكـــفا السياســـات الســـوقية التقليديـــة للحـــد مـــن الفقـــر ومعاجلـــة مشـــكلة عـــدم املســـاواة، 

  الجتمــــاعي أساســـية يف تعزيــــز التنميــــة واتفـــق املشــــاركون يف حلقـــة النقــــا  علــــ  أن بـــرامء اإلدمــــا 
الشــــاملة للجميــــع وأن هــــن  الــــربامء جيــــب أن تكــــون جــــزءاا مــــن بنــــاء القــــدرات اإلنتاجيــــة والتحــــول 

مـثالا يف جمـال  ا يكلي. ويسـتدعي تعزيـز اإلدمـا  الجتمـاعي أيضـاا اتسـاقاا أكـرب للسياسـات الدوليـة،
 سياسات تقدا املساعدة.

مـن أجـل حتقيـق اإلدمـا   بلدان نامية ركـزت علـ  أمهيـة خلـق الوظـائف وق دِّم  تارب عدة -30
عــــدم منــــع وحيــــد لتعزيــــز اإلدمــــا  الجتمــــاعي. فكــــل بلــــد  تــــا   الجتمــــاعي. واتفــــق اخلــــرباء علــــ 

بـاألحرى إىل و ـع الــربامء اخلاصـة بــه. وباإل ـافة إىل الـح، ينبغــي أن يكـون نــوع اجلـنس يف صــلب 
د جــرى التطــرق إىل دور القيــادة أيضــاا بوصــفه حامســاا يف البلــدان سياســات اإلدمــا  الجتمــاعي. وقــ

املتقدمة والنامية عل  السواء. وأشار الـرئيس إىل  ـرورة بنـاء القـدرات يف القطـاع اخلـاص كـي يـتمكن 
مــن املســامهة علــ  وحــو أفضــل يف النمــو الشــامل للجميــع، ولحــ  أن اإلدمــا  الجتمــاعي ل ميكــن 

ايل مـــن حيـــو الوصـــول إىل اخلـــدمات املاليـــة وجودهتـــا واســـتخدامها. وخـــتم حتقيقـــه دون اإلدمـــا  املـــ
الــرئيس بــاإلعراب عــن تقــدير  للنقاشــات التفاعليــة الــ  جــرت خــالل الجتمــاع وعــن شــكر  ل مانــة 

 عل  ما قام  به من عمل.
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  لخبراء الحاومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسةتقرير فريق ا -3 
 ) ( من جدول األعمال(3)البند 

 
قـدم مـدير شـعبة التجـارة الدوليـة يف السـلع واخلـدمات والسـلع األساسـية تقريـر الـدورة الرابعــة  -32

ـر املــدير عشـرة نيابــةا عـن رئــيس فريـق اخلــرباء احلكـومي الــدويل املعـ  بقــوانني وسياسـات املنافســة. و  اكَّ
وقــال  باملالحظــات الفتتاحيــة ل مــني العــام ويفناقشــات املائــدة املســتديرة الــ  عقــدت خــالل الــدورة.

إن فريـــق اخلـــرباء أجـــرى استعرا ـــات طوعيـــة للنظـــراء بشـــضن قـــوانني وسياســـات املنافســـة يف سيشـــيل 
تعـــد تقريـــراا بشـــضن تنفيـــن  والفلبـــني وناميبيـــا. وباإل ـــافة إىل الـــح، طلـــب فريـــق اخلـــرباء إىل األمانـــة أن

املتخــنة يف مــؤير األمــم املتحــدة الســاد  املعــ  باســتعراو مجيــع جوانــب  برنــامء العمــل والقــرارات
               جمموعــــــة املبــــــادمل والقواعــــــد املنصــــــفة املتفــــــق عليهــــــا اتفاقــــــاا متعــــــدد األطــــــرام مــــــن أجــــــل مكافحــــــة

ــــــــن  ع قــــــــد عــــــــام  ــــــــة، ال ــــــــة التقييدي ــــــــح اجتماعــــــــا اخلــــــــرباء 2010املمارســــــــات التجاري              ، يفــــــــا يف ال
املخصصــان بشــضن  ايــة املســتهلح والعالقــة بــني سياســات املنافســة والسياســات املتصــلة باملســتهلح 

 .2013و 2012املعقودان عامي 
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  2015سياسات تنمية التجارة وخطة التنمية المستدامة لما بعد عام  -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 
ـــر الجتمــــاع غــــ  الرمســـي األول الــــن  عقدتــــه اللجنــــة نائـــب األمــــني العــــام ل ونكتــــاد.   -34 يسَّ

ساســــية عر ــــاا افتتاحيــــاا، تلتــــه وألقــــ  مــــدير شــــعبة التجــــارة الدوليــــة يف الســــلع واخلــــدمات والســــلع األ
عــروو مــن نائبــة املــديرة التنفينيــة  ييــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ويكــني املــرأة، ونائــب 
املـــدير العـــام للسياســـات يف منظمـــة العمـــل الدوليـــة، وموظـــف تنفيـــن  كبـــ  مـــن مصـــرم التنميـــة يف 

ات ومعلومـــات التنميـــة يف األونكتـــاد أمريكـــا الالتينيـــة. وقـــدم مـــداخالت كـــل مـــن رئـــيس فـــرع إحصـــاء
وأمـني اخلزانــة يف الشـبكة العامليــة ملصـارم التصــدير والســت اد ومؤسسـات يويــل التنميـة. وتلــ  هــن  

 العروو مناقشٌة تفاعلية.
             ويف ســـــــياق العمليـــــــة التحضـــــــ ية املســـــــتمرة لعتمـــــــاد خطـــــــة التنميـــــــة املســـــــتدامة ملـــــــا بعـــــــد  -35
ظـــر يف األطـــر الـــ  ميكـــن مـــن خال ـــا ربـــع التجـــارة وحتقيـــق أهـــدام التنميـــة ، جـــرى الن2015عـــام 

املســـتدامة. وأكـــد بعـــض املشـــاركني يف حلقـــة النقـــا  دور التجـــارة بوصـــفها وســـيلة هامـــة مـــن وســـائل 
، مقـرين بـضن التجـارة شـر   ـرور  لكنـه غـ  كـام  لتحقيـق 2015حتويليـة ملـا بعـد عـام  تنفين خطة

 واملســتدامني. وقــدم أحــد املشــاركني تفاصــيل عــن إطــار تنفيــن وطــ  مقــزح، النمــو والتنميــة الشــاملني
صــــــح /اختن إجــــــراءا، وهــــــي طريقــــــة مفصــــــلة يف الوثيقــــــة  -حتقــــــق  -نفــــــن  -هــــــو طريقــــــة خطــــــع 

TD/B/C.I/37 الـــ  ميكـــن أن ميثـــل فيهـــا تقيـــيم التقـــدم  -. وييـــز هـــن  الطريقـــة بـــني مرحلـــة التخطـــيع
ائيـة ل لفيـة نقطـة بدايـة يف و ـع اسـزاتيجيات وطنيـة جديـدة للتنميـة احملرز وحو حتقيـق األهـدام اإلمن

ومرحلـــة تنفيـــن السياســـات املالئمـــة، ومرحلـــة الرصـــد واملراجعـــة )أحـــد شـــروطها الرئيســـية  -املســـتدامة 
اإلملــــام بالبيانــــات( ومرحلــــة العمــــل الــــ  تتــــي  تعــــديل السياســــات علــــ  وحــــو متكــــرر لضــــمان حتقيــــق 

 ة يف األجل الطويل.أهدام التنمية املستدام
وحتــد  بعــض املشــاركني يف حلقــة النقــا  واملنــدوبني عــن مســضلة مثــ ة للقلــق تتعلــق بضــعف  -36

، واعتربوهـا تفتقـر إىل الطمـوح الـالزم حلفـز العمـل 2015إدما  مسضلة التجارة يف خطة ما بعـد عـام 
املشــاركني يف حلقــة النقــا  يف جمــال التجــارة كــي يثــل ركيــزة أساســية للتنميــة املســتدامة. ودعــا بضــعة 

تــدارك هــن  الفرصــة الضــائعة جزئيــاا عــن طريــق  ــمان إدمــا  املزيــد مــن املســائل  الــدول األعضــاء إىل
 (.2015التجارية يف املؤير الدويل الثالو املقبل لتمويل التنمية )أديس أبابا، يوز/يوليه 

أهـــدام التنميـــة املســـتدامة، أكـــد  وفيمـــا يتعلـــق بـــاجلهود الراميـــة إىل إدرا  التجـــارة يف إطـــار -37
بعــض أعضــاء فريــق النقــا  أمهيــة و ــع املؤشــرات املالئمــة ألن الســزاتيجيات واإلجــراءات الوطنيــة 
للبلـــدان ميكـــن أن تسزشـــد يف النهايـــة وـــن  املؤشـــرات. وتنـــاول أحـــد املشـــاركني بالتفصـــيل املؤشـــرات 

مـن أهـدام التنميـة املسـتدامة املقزحـة  17 التسعة عشـر الـ  اقزحهـا األونكتـاد فيمـا يتعلـق با ـدم
واملتعلــــق بالشـــــراكة العامليـــــة مـــــن أجـــــل التنميـــــة املســــتدامة. وبعـــــد مشـــــاورات واســـــعة، و  ـــــع  هـــــن  
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املؤشــرات واختــ ت باتبــاع هنــء غــ  منحــاز، وبطريقــة )اكيــة(  ــددة املعــات وواقعيــة وقابلــة للتحقيــق 
 ام  الطبيعة املتعددة اجلوانب للهدم احملدد.والقيا  ومقيدة حبدود زمنية، كي تعكس بشكل ك

وباإل ــافة إىل الــح، ســل م بضــعة مشــاركني بــضن التجــارة مزابطــة مــع العديــد مــن األهــدام  -38
املوا ــــــيعية، كاألهــــــدام املتصــــــلة باحلــــــد مــــــن الفقــــــر، واألمــــــن الغــــــنائي، واملســــــاواة بــــــني اجلنســــــني، 

احلاجـة إىل و ـع إطـار إمنـائي عـاملي جديـد  والتوظيف. ويف هنا السـياق، شـدد أحـد املشـاركني علـ 
وسيسـتلزم  يتي  الـتخل  مـن العقبـات ا يكليـة الـ  تعيـق حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ويكـني املـرأة.

للفـوارق بـني اجلنسـني، فضـالا  مراعـاة مجيـع األهـدام املتصـلة بالتجـارة الح جهود األونكتاد لضمان
ســب نــوع اجلــنس. وركــز مشــارك آخــر علــ  أوجــه الــزابع عـن احلاجــة إىل بيانــات وأهــدام مصــنفة حب

ـــة، وهـــو أمـــر هـــام للغايـــة بـــالنظر إىل أن العديـــد مـــن أهـــدام التنميـــة املســـتدامة  بـــني التجـــارة والعمال
املتعلــــق  5املتعلــــق بإهنــــاء الفقــــر، وا ــــدم  1املقزحــــة تــــرتبع يفســــائل العمــــل، يفــــا يف الــــح ا ــــدم 

املتعلـــق بتعزيـــز العمالـــة الكاملـــة واملنتجـــة وتـــوف  العمـــل  8دم بتحقيـــق املســـاواة بـــني اجلنســـني، وا ـــ
 املتعلق باحلد من عدم املساواة. 10الالئق، وا دم 

وتعكس أوجه الزابع بـني األهـدام املتصـلة بالتجـارة واملسـاواة بـني اجلنسـني والعمالـة املـزيء  -39
للتجـــارة علـــ  الركـــائز الـــثال  السياســـايت الشـــامل الـــالزم علـــ  الصـــعد الوطنيـــة لضـــمان أثـــر إجيـــا  

للتنميـــة املســــتدامة، أ  الركــــائز القتصــــادية والجتماعيــــة والبيييــــة. وأكــــد أحــــد املشــــاركني  ــــرورة أن 
تعتمـــد احلكومـــات هنجـــاا متكـــامالا جيمـــع بـــني أدوات تتعلـــق يفختلـــف األهـــدام السياســـاتية بطريقـــة 

دىن حــد  كــن. وســيختلف الختيــار احملــدد ختلــق أوجــه تــآزر وتقلــل اآلثــار الســلبية غــ  املباشــرة إىل أ
 ل دوات بني بلد وآخر حبسب الحتياجات اخلاصة بكل بلد وظروفه وأحواله.

وركــزت املناقشــات علــ  أوجــه التــآزر املوثقــة توثيقــاا جيــداا بــني التجــارة والعمالــة. لكــن وجــود  -40
تحســني نوعيــة الوظــائف ومعاجلــة بــل  تــا  إىل سياســات تكميليــة، ك صــلة إجيابيــة لــيس أمــراا تلقائيــاا،

 املسائل ا يكلية يف أسواق العمل، من أجل جعل التجارة والستثمار قوة دافعة للتنمية.
ورأى بعض املشاركني أن تنـب عمليـات املعاو ـة بـني األهـدام السياسـاتية أمـر هـام لكنـه  -41

يف  إدمـــا  معـــاي  العمـــل يطـــرح حتـــديات. وي ـــنكر مـــن بـــني األمثلـــة علـــ  عمليـــات املعاو ـــة احملتملـــة
التفاقــات التجاريــة األمــر الــن  قــد تكــون لــه آثــار إجيابيــة علــ  الرعايــة الجتماعيــة، لكنــه قــد يــؤثر 
ســلباا أيضــاا علــ  املشــاركة يف سالســل القيمــة والتجــارة العامليــة. لكــن األحكــام الــواردة يف التفاقــات 

قبولـــة ميكــن أن تكــون مفيــدة للتنميـــة، التجاريــة لضــمان احلقــوق األساســـية للعمــال وظــروم عمــل م
 بطرق منها احليلولة دون األثر ا دام الن  يزكه السباق إىل احلضيض.

أحـــــد املشـــــاركني يف حلقـــــة النقـــــا  أن حتقيــــق النمـــــو التجـــــار  مـــــع احلفـــــاظ علـــــ   ولحــــ  -42
للتجــارة البيولوجيــة، علــ  ســبيل املثــال، أدمــء  األنــديزربنــامء ف الســتدامة البيييــة أمــر ميكــن حتقيقــه.

واحــــزام شــــواغل اإلنصــــام فيمــــا يتعلــــق  احملافظــــة علــــ  التنــــوع البيولــــوجي مــــع الســــتخدام املســــتدام
 بالوصول إىل املنافع وتقامسها وتوف  الوظائف والدخل للنساء وا تمعات الريفية.
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سياســايت األمثــل، إىل بييــة سياســاتية وحتتــا  احلكومــات الوطنيــة، لــدى تصــميمها للمــزيء ال -43
يكينيـــة وشـــراكات علـــ  الصـــعيدين اإلقليمـــي والعـــاملي. وأكـــد أحـــد املشـــاركني أن التوقعـــات املتعلقـــة 

ينبغـــي أن يقابلهـــا حشـــد كـــام  للمـــوارد، يفـــا يف الـــح مـــن خـــالل املـــوارد  2015خبطـــة مـــا بعـــد عـــام 
ائي بــني بلــدان اجلنــوب، واملعونــة مــن أجــل التجــارة، احملليــة، واملســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة والتعــاون اإلمنــ

 وغ  الح من برامء بناء القدرات.
وفيمــا يتعلــق بــدور املؤسســات الدوليــة، فكــر أحــد املشــاركني يف نطــاق حتســني التكامــل بــني  -44

برنــامء تــوف  العمــل الالئــق والسياســات التجاريــة والســتثمارية مــن خــالل مبــادرات كربنــامء العمــل 
الـــن  و ـــعته منظمـــة العمـــل الدوليـــة. وأكـــد بضـــعة مشـــاركني أيضـــاا أمهيـــة مصـــارم التنميـــة  األفضـــل

اإلقليميــــة ومصــــارم التصــــدير والســــت اد يف ســــياق توســــيع التعــــاون والتجــــارة بــــني بلــــدان اجلنــــوب، 
 ودعم املمارسات والسياسات البييية، وتقدا املساعدة التقنية، وتوف  التمويل للتنمية املستدامة.

وأخــ اا، اتفــق بعــض املشــاركني واملنــدوبني علــ  أن الشــروع يف اتفاقــات تاريــة إقليميــة وثنائيــة  -45
ل ينبغــي أن  ــد مــن حيــز السياســات املتــاح أمــام البلــدان الناميــة. و ــة حاجــة إىل تنــب أيــة أحكــام 

واعــد تنظيميــة يف التفاقــات التجاريــة والســتثمارية مــن شــضهنا أن حتــد مــن قــدرة البلــدان علــ  و ــع ق
حلمايـة املصــلحة العامــة، عنــدما  ــول فــرو قيــود علــ  احليــز الضــري؛، علــ  ســبيل املثــال، دون تــوف  

 اخلدمات العامة واحلماية الجتماعية.
  

  وياغة السياسات الوطنية في سياق اتفاقات التجارة اإلقليمية القائمة -دال 
 من جدول األعمال( 5)البند 

  
ة التجــارة الدوليــة يف الســلع واخلــدمات والســلع األساســية العــرو الفتتــاحي قــدم مــدير شــعب -46

لالجتمــاع الثــاين غــ  الرمســي. وشــارك يف حلقــة النقــا  كــل مــنو املستشــار يف البعثــة الدائمــة لشــيلي 
لدى منظمة التجارة العامليـة؛ واملستشـار يف البعثـة الدائمـة لفييـ  نـام لـدى مكتـب األمـم املتحـدة يف 

   ســـف  الوفـــد الـــدائم لالحتـــاد األفريقـــي لـــدى مكتـــب األمـــم املتحـــدة يف جنيـــف؛ واملستشـــارجنيـــف؛ و 
              يف شـــــــعبة اســـــــتعراو السياســـــــات التجاريـــــــة يف منظمـــــــة التجـــــــارة العامليـــــــة. وتلـــــــ  هـــــــن  العـــــــروو

 مناقشة تفاعلية.
لتفاقـــات وقـــدرهتا وركـــزت املناقشـــة املتعلقـــة بالتفاقـــات التجاريـــة اإلقليميـــة علـــ  دور هـــن  ا -47

ـــضث  علـــ  قـــدرة بلـــد مـــا علـــ  صـــوه سياســـات إمنائيـــة وطنيـــة، وعلـــ  التاهـــات الراهنـــة يف  علـــ  الت
التجــارة العامليــة. ولــوح  أن عــدد هــن  التفاقــات زاد بســرعة يف الســنوات العشــرين املا ــية، إا يبلــ  

  التفاقـات اتفاقـات ثنائيـة، اتفاقـات. ورغـم أن أغلبيـة هـن 407عدد التفاقات النافـنة منهـا حاليـاا 
شــدد أحــد املشــاركني يف حلقــة النقــا  علــ  أن عــدد التفاقــات املتعــددة األطــرام آخــن يف التزايــد. 
و ــة اتــا  بــازر آخــر هــو أن التكــتالت التجاريــة باتــ  تضــم أطرافــاا مــن منــاطق رتلفــة، وأغلبيــة هــن  

ورت طبيعـــة التفاقـــات التجاريـــة اإلقليميـــة يف التفاقـــات أ برمـــ  بـــني البلـــدان املتقدمـــة والناميـــة. وتطـــ
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النطــاق والعمـــق، مـــع مـــرور الوقـــ . ورغـــم أن بعــض التفاقـــات ل تـــزال تعيـــد اكـــر أحكـــام اتفاقـــات 
املنافســـة ومعــــاي   منظمـــة التجـــارة العامليـــة، فـــإن اتفاقـــات أخـــرى تشـــمل قضـــايا جديـــدة كسياســـات

ــــ  العمالــــة. ولحــــ  أحــــد املشــــاركني يف حلقــــة النقــــا  أن م عظــــم التفاقــــات التجاريــــة اإلقليميــــة ال
أ برم  مؤخراا تتضمن أيضاا أحكامـاا تتعلـق بالسـتثمار، بينمـا يـتم يف حـالت أخـرى التفـاوو بشـضن 

 اتفاقات استثمارية باملوازاة مع التفاقات التجارية اإلقليمية.
فاقــــات اإلقليميــــة واتفــــق بعــــض املشــــاركني علــــ  أن إبــــرام اتفاقــــات التجــــارة اإلقليميــــة والت -48

يشـــكل ظـــاهرة جديـــدة أو حـــو حديثـــة الظهـــور. فمنـــن التفـــاق العـــام بشـــضن التعريفـــات  الكـــربى ل
، ن فـــنت السياســات التجاريـــة اإلقليميــة بـــاملوازاة مــع النظـــام التجـــار  1948اجلمركيــة والتجـــارة عــام 

مي وحــــو النزعــــة املتعــــدد األطــــرام. لكــــن بضــــعة مشــــاركني اتفقــــوا علــــ  وجــــود اتــــا  آخــــن يف التنــــا
 اإلقليمية، خصوصاا يف السنوات األخ ة.

وأكـــــد بعـــــض املشـــــاركني يف حلقـــــة النقـــــا  أن التفاقـــــات التجاريـــــة اإلقليميـــــة والتكـــــتالت  -49
التجاريــــة اإلقليميــــة الكــــربى ظهــــرت كــــرد مشــــروع علــــ  غيــــاب احليويــــة يف النظــــام التجــــار  املتعــــدد 

إصــالح السياســات التجاريــة علــ  الصــعيد املتعــدد  األطــرام ومــا نــتء عنــه مــن بــعء يف التقــدم وحــو
األطــرام. ويف هــنا الصــدد، أكــد أحــد املشــاركني أن الكثــ  مــن التقــدم يف التجــارة الدوليــة يتحقــق 
علــ  الصــعيدين الــوط  واإلقليمــي. ومــع الــح أ عــرب عــن شــواغل إزاء إمكانيــة أن تزيــد التفاقــات 

اريــة اإلقليميــة الكــربى إعاقــة التقــدم يف التجــارة املتعــددة التجاريــة اإلقليميــة وخصوصــاا التكــتالت التج
أيضــاا أن التغيــ  الــالزم يف القواعــد املتعلقــة  األطــرام، خصوصــاا فيمــا يتعلــق بالزراعــة. وأكــد املشــارك

بالتجــارة الزراعيــة ميكــن أن  ــد  فقــع عــن طريــق املفاو ــات املتعــددة األطــرام. ويف هــنا الصــدد، 
، يكتســي إصــالح السياســات الزراعيــة علـــ  2015املســتدامة ملــا بعـــد عــام ويف إطــار خطــة التنميــة 

ــــة حامســــة للنجــــاح يف حتقيــــق أهــــدام التنميــــة املســــتدامة، خصوصــــاا  الصــــعيد املتعــــدد األطــــرام أمهي
لضـــمان حتقيـــق األمــــن الغـــنائي عامليــــاا. ومـــن املســــائل األخـــرى الــــ  أثـــ ت فيمــــا يتعلـــق بــــالتكتالت 

  م التجـــارة مـــن خـــالل إبـــرام اتفاقـــات تاريـــة إقليميـــة واســـتخدام تـــداب التجاريـــة اإلقليميـــة خطـــر حـــر 
 غ  تعريفية.

ــــة مــــع تعــــدد األطــــرام، شــــريطة أن  -50 ــــة أن تتالقــــ  النزعــــة اإلقليمي وجــــرى البحــــو يف إمكاني
يصـــمم هـــنا التالقـــي وي ـــدمء يف هنـــء إقليمـــي منـــن البدايـــة. ويف هـــنا الصـــدد، ألقـــ  أحـــد املشـــاركني 

ـــي  لتحـــل  ـــل رابطـــة أمريكـــا الضـــوء علـــ  املثـــا ل النـــاج  لرابطـــة تكامـــل أمريكـــا الالتينيـــة الـــ  أ نشا
ــعها. واكــر مشــارك آخــر تربــة الحتــاد األفريقــي بوصــفها عمليــة تكامــل  الالتينيــة للتجــارة احلــرة وتوس 

إن هــنا التكامــل ينبغــي أن يظــل مركزيــا يف اســزاتيجية تنميــة الــدول  ناجحــة ل تــزال مســتمرة. وقــال
  فريقيـــــــة، ألنـــــــه  ـــــــرور  لتحقـــــــق الســـــــالم والزدهـــــــار، مـــــــن خـــــــالل تســـــــريع التعـــــــاون السياســـــــياأل

ـــــر التكامـــــل بـــــني البلـــــدان وجـــــود القتصـــــاد  فيمـــــا بـــــني البلـــــدان. -والجتمـــــاعي   مؤسســـــات وييسِّ
وا ــدم النهـــائي بالنســـبة ألفريقيـــا هـــو اعتمـــاد  اقتصــادية، كمصـــارم الســـتثمار والصـــناديق النقديـــة.

مــن شــضنه أن يسـاعد يف زيــادة القـدرة التنافســية لقتصـاد أفريقيــا مــن  لقـارة، وهــو ترتيـباحتـاد مجركــي ل
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ــــع القتصــــادات  ــــز تصــــنيع وتنوي خــــالل وفــــورات احلجــــم وحتســــني فــــرص الوصــــول إىل الســــوق، وتعزي
األفريقيــة، وتــاوز العتمــاد علــ  الــواردات. ولتحقيــق هــنا املســتوى مــن التكامــل القتصــاد ، حتتــا  

 و ع حد للعديد من النزاعـات وحـالت الطـوارمل مثـل تفشـي مـرو فـ و  إيبـول حاليـاا،  أفريقيا إىل
 كما حتتا  إىل بناء بنية حتتية لربع املنتجني باملستهلكني.

وأقــــــرَّ بضــــــعة مشــــــاركني بــــــدور التجــــــارة الدوليــــــة كمحــــــرك للنمــــــو القتصــــــاد  والزدهــــــار  -51
ت التجاريـــة اإلقليميـــة بوصـــفها واســـطة لال ـــرا  يف والســـتقرار. ويف هـــنا الصـــدد، أ شـــ  إىل التفاقـــا

التجــــارة والرتبــــا  باألســــواق الدوليــــة. وأكـــــد املشــــاركون يف حلقــــة النقــــا  أن الرتبــــا  باألســـــواق 
يكتسـي أمهيـة خاصـة لالقتصـادات الصـغ ة. ويثـل التفاقـات  الكربى من خـالل التفاقـات التجاريـة

ولـــيس مســـاراا بـــديالا لالتفاقـــات التجاريـــة املتعـــددة األطـــرام، الـــ  التجاريـــة اإلقليميـــة مســـاراا موازيـــاا 
 تسع  إىل حتقيق نفس ا دم النهائي وهو  مان املزيد من حترير التجارة بني البلدان.

ـــــدوبني أمهيـــــة املضـــــي يف دراســـــة آثـــــار التفاقـــــات التجاريـــــة  -52 وأكـــــدت أســـــيلة وتعليقـــــات املن
عــــات، مــــع الزكيــــز بشــــكل خــــاص علــــ  البلــــدان الناميــــة وأقــــل والتنميــــة يف ال اإلقليميــــة علــــ  التجــــارة

البلـــدان منـــواا، فضـــالا عـــن أمهيـــة األحكـــام املتعلقـــة بالتنميـــة املدجمـــة يف التفاقـــات التجاريـــة اإلقليميـــة. 
وأخـــــ اا، أكـــــد بعـــــض املنـــــدوبني وا موعـــــات اإلقليميـــــة احلاجـــــة إىل نزعـــــة إقليميـــــة تتســـــم بالنفتـــــاح 

 ز، بغيــة احلفــاظ علــ  احليــز السياســايت الــالزم خصوصــاا بالنســبة لالقتصــاداتوالشــفافية وعــدم التمييــ
 الضعيفة.

  
  التقرير المرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآ ر بين أركا  عمل األوناتاد الثالثة - اء 

 من جدول األعمال( 6)البند 
  
رئــيس  اللجنــة. وكــان مــن بــني املشــاركني يف  وتــوىل تيســ   افتــت  الجتمــاع غــ  الرمســي الرابــع -53

النقــا  يف الجتمــاعني غــ  الــرمسيني الرابــع واخلــامس مــدير شــعبة التكنولوجيــا واللوجســتيات، ومــدير 
شـعبة التجــارة الدوليـة يف الســلع واخلـدمات والســلع األساســية، ورئـيس الوحــدة اخلاصـة املعنيــة بالســلع 

شــعبة التكنولوجيــا يف لتجــارة يف فــرع لوجســتيات التجــارة، األساســية، فضــالا عــن رئــيس قســم تيســ  ا
مــــن فــــرع التحليــــل التجــــار  يف شــــعبة التجــــارة الدوليــــة يف الســــلع  اقتصــــاد  واللوجســــتيات، وخبــــ 

 تفاعلية. واخلدمات والسلع األساسية. وتل  العروو مناقشةٌ 
جــــه التــــآزر بــــني الركــــائز وركــــزت املناقشــــة علــــ  التقــــارير املرحليــــة املتعلقــــة بتشــــجيع وتعزيــــز أو  -54

الـــثال  لعمـــل األونكتـــاد، أ  البحـــو والتحليـــل، وبنـــاء توافـــق اآلراء، واملســـاعدة التقنيـــة. ويف الســـنة 
املا ـــية، أبلـــ  األونكتـــاد عـــن املزيـــد مـــن النتـــائء الرئيســـية املرتقبـــة يف إطـــار الركـــائز الـــثال  وتركـــزت 

   اجلهود عل  تعزيز أوجه التآزر فيما بينها.
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  املشــاركون يف حلقــة النقــا  أن جهـــود األونكتــاد الراميــة إىل تشــجيع وتعزيــز التـــآزر ولحــ -55
ـــع ب، كانـــ  مثمـــرة ومفيـــدة لعمـــل  بـــني أركـــان عمـــل األونكتـــاد الثالثـــة، فضـــالا عـــن التعـــاون بـــني الشل

علــ  نوعيــة العمــل الــن  يقــوم بــه  مــن  ثلــي ا موعــات اإلقليميــة واملنــدوبني عــدد األونكتــاد. وأثــ 
بــاجلهود املبنولــة لتشــجيع أوجــه التــآزر. ولحــ   ثــل إحــدى ا موعــات اإلقليميــة  ونكتــاد ورحبــوااأل

 ـــرورة تعزيـــز أوجـــه التـــآزر بـــني الوكـــالت إىل احلـــد األقصـــ . واقـــزح أحـــد املنـــدوبني إمكانيـــة تـــوخي 
 ركيزة رابعة للعمل.

لــدعم املتواصــل الــن  قدمــه وشــدد العديــد مــن املنــدوبني وا موعــات اإلقليميــة علــ  أمهيــة ا -56
األونكتـــاد يف بنـــاء وتعزيـــز قـــدرات الـــدول األعضـــاء يف جمـــالت السياســـات التجاريـــة وتيســـ  التجـــارة 
واللوجســتيات، ويف تعزيــز القــدرات املشــزكة بــني املؤسســات علــ  الصــعد الوطنيــة، فضــالا عــن تــوف  

التجــــارة العامليــــة. وســــلع أحــــد  مســــاعدة مناســــبة يف التوقيــــ  للوفــــاء باللتزامــــات يف إطــــار منظمــــة
املنــدوبني الضــوء علــ  آثــار بــرامء املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات الــ  قــدمها األونكتــاد، وهــي آثــار 
هامة غ  مباشـرة، إا بـدأ تعزيـز نشـر املهـارات واملعـارم الـ  اكتسـبها املشـاركون يف املنطقـة. ولحـ  

ة علـ  البلـدان غـ  السـاحلية، و ـمن، مـن خـالل مندوب آخر أن عمـل األونكتـاد عـاد بفائـدة كبـ  
بنــاء توافــق اآلراء، أن يظــل تيســ  التجــارة أمــراا مهمــاا يف السياســات الوطنيــة. وجــرى التضكيــد بشــكل 
واســع علــ   ــرورة  ــمان دعــم متواصــل يف مجيــع جمــالت العمــل هــن . وباإل ــافة إىل الــح، أكــد 

وتقـــــدا الـــــدعم فيمـــــا يتعلـــــق بـــــضدوات  لتجاريـــــةأحـــــد املنـــــدوبني أن بنـــــاء القـــــدرات يف السياســـــات ا
 الدورات التدريبية كان أمراا ملحوظاا. املفاو ات التجارية الدولية وغ  الح من

 
 عرض تقرير أنشطة شعبة التانولوجيا واللوجستيات  

 
أكــــــد العــــــرو أمهيــــــة تيســــــ  التجــــــارة والنقــــــل بوصــــــفهما عنصــــــرين مهمــــــني يف عمــــــل فــــــرع  -57

عـدداا مـن األمثلـة لتو ـي   ولحـ  تزايـد أوجـه التـآزر بـني الركـائز الـثال . وقـدملوجستيات التجـارة، 
 هـن  األنشـطة فـادتأ  إطـار كـل ركيـزة مـن الركـائز وكيـفأوجه التآزر القائمة بـني رتلـف األنشـطة يف

 بعضها البعض. تغنو  ودعم 
دَّم عــرو عــن ونظــرت اللجنــة يف قضــي  تيســ  التجــارة وبنــاء قــدرات رتلــف الشلــع ب. وقــ -58

البعــد الشــامل للركــائز الــثال  فيمــا يتعلــق بتيســ  التجــارة واللوجســتيات التجاريــة معلومــات إ ــافية 
عــــن املخرجــــات التحليليــــة اجلديــــدة بشــــضن ا ييــــات املعنيــــة بالنقــــل البحــــر  وتيســــ  التجــــارة،  ــــمن 

للبيانـــات اجلمركيـــة هييـــات أخـــرى، فضـــالا عـــن مشـــاريع املســـاعدة التقنيـــة يفـــا يف الـــح النظـــام اآليل 
 وبرنامء التدريب من أجل التجارة وبرامء التدريب عل  إدارة املوانب.

ـــع ب مؤشـــر ربـــع الثنـــائي خلطـــو  النقـــل  -59 ومـــن بـــني األمثلـــة الناجحـــة علـــ  التعـــاون بـــني الشل
 ويعتمـــد املؤشـــر اجلديـــد علـــ  مؤشـــر ربـــع خطـــو  النقـــل البحـــر ، البحـــر  الـــن  و ـــعه األونكتـــاد.

الغــــرو منــــه تقــــدا معلومــــات عــــن القــــدرة التنافســــية التجاريــــة للبلــــدان يف جمــــايل النقــــل الــــنين كــــان 
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واللوجســـــتيات. وهـــــو أداة ابتكاريـــــة هتـــــدم إىل قيـــــا  الـــــربع الثنـــــائي بـــــني أزوا  البلـــــدان. وأكـــــدت 
املناقشــات الــ  أفضــ  إليهــا الــح أن هــن  األدوات التحليليــة ميكــن أن تكــون مفيــدة للغايــة لتو ــي  

فرصـــاا لصـــياغة سياســـات  الدائريـــة بـــني القـــدرة التنافســـية التجاريـــة وتكـــاليف النقـــل الـــ  تـــوفرالعالقـــة 
 وأكثر استنارة. أفضل
 

 عرض تقرير أنشطة الوحدة الخاوة المعنية بالسلع األساسية  
 
ركــز العــرو بشــكل خــاص علــ  أوجــه التعــاون مــع املؤسســات األخــرى، ومســاعدة البلــدان  -60

  الســـلع األساســـية يف الســـتفادة قـــدر املســـتطاع مـــن مواردهـــا الطبيعيـــة وتعزيـــز الناميـــة املعتمـــدة علـــ
التعـــاون الـــدويل للتصـــد  للمشـــكالت املرتبطـــة باقتصـــاد الســـلع األساســـية. وركـــزت الوحـــدة اخلاصـــة 
املعنيــــة بالســــلع األساســــية علــــ  عــــدد مــــن التحــــديات الــــ  ظهــــرت مــــن ســــ  عمــــل أســــواق الســــلع 

ســـياق الركــائز الـــثال ، يفـــا يف الـــح تقلبــات أســـعار الســـلع األساســـية،  األساســية الراهنـــة، والـــح يف
واألمن الغـنائي، والسـتعالمات عـن السـوق ونظـم معلومـات السـوق، والتحـديات الـ  تواجـه صـغار 
املنتجني والتنسيق فيمـا بـني املنظمـات الدوليـة املعنيـة بالسـلع األساسـية وغ هـا مـن املنظمـات الدوليـة 

  هــــن  التحــــديات يف منشــــورات رتلفــــة أصــــدرهتا الوحــــدة، بينهــــا علــــ  وجــــه اات الصــــلة. وعوجلــــ
ومنشـــوراهتا اإلحصـــائية، يفـــا يف الـــح محالـــة العتمـــاد  اخلصـــوص متقريـــر الســـلع األساســـية والتنميـــةم

علــــ  الســــلع األساســــيةم ومنظــــرة ع جلــــ  إىل الســــلع األساســــيةم. وأجــــرت الوحــــدة أيضــــاا دراســــات 
ومعاصــرة عــن الســلع األساســية، وقــد أدر  عملهــا يف متقريــر احلالــة رصصــة بشــضن مســائل تقليديــة 

القتصــــادية العامليــــة وآفاقهــــام. وباإل ــــافة إىل الــــح، أعــــدت الوحــــدة ورقــــة عــــن اتاهــــات الســــوق 
 والقوى الدافعة  ا لتنظر فيها اجلمعية العامة ل مم املتحدة.

ســبة لعمــل الوحــدة اخلاصــة املعنيــة بالســلع وتكتســي الركيزتــان الثانيــة والثالثــة أيضــاا أمهيــة بالن –61
األساســية. ونظمــ  الوحــدة عــدداا مــن املناســبات املتعلقــة بقضــايا الســلع األساســية، بينهــا مــا يلــيو 
اجتماع اخلرباء املتعدد السـنوات بشـضن السـلع األساسـية والتنميـة؛ واملنتـدى العـاملي للسـلع األساسـية؛ 

اع الــنفع والغــاز واملعــادن يف أفريقيــا؛ واملنتــدى احلكــومي الــدويل اخلاصــة بــاملؤير املعــ  بقطــ واملناســبة
املعـ  بالتعـدين واملعـادن والفلــزات والتنميـة املسـتدامة. ومـن خــالل هـن  املنتـديات، سـاعدت الوحــدة 

اآلراء بــني احلكومــات وغ هــا مــن أصــحاب املصــلحة يف جمــال الســلع األساســية بشــضن  يف بنــاء توافــق
بـاإلدارة املسـتدامة للسـلع األساسـية. وباإل ـافة إىل الـح، تعاونـ  الوحـدة مـع  مسائل رئيسية تتعلـق

مؤسســـات دوليـــة أخـــرى ت عـــ  بالســـلع األساســـية لتحســـني احلوكمـــة العامليـــة للســـلع األساســـية، مـــن 
خــالل مبـــادرات كنظـــام املعلومــات عـــن الســـوق الزراعيــة الـــ  اســـتحدثتها جمموعــة العشـــرين، وشـــبكة 

عنية بالطاقة. وسـاعدت الوحـدة أيضـاا يف بنـاء القـدرات يف ا ـالت الرئيسـية املتصـلة األمم املتحدة امل
ــــة هتــــدم إىل  بالســــلع األساســــية، مــــن خــــالل مشــــاريع رتلفــــة حلســــابات وصــــناديق اســــتيمانية إمنائي

ومنهــــا علــــ  ســــبيل املثــــال خــــدمات املعلومــــات الســــوقية الــــ  تقــــدمها إنفوكــــوم  -حتســــني الشــــفافية 
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وتعزيــز القــدرات  -روع الصــندوق الســتيماين بشــضن املعلومــات املتعلقــة بركــائز احلديــد وإنفوشــ  ومشــ
 يفا يتماش  مع املعاي  التجارية وإدارة املخاطر املتعلقة بالسلع األساسية.

ـــــة للســـــلع األساســـــية التطـــــورات يف الســـــلع  -62 وتشـــــمل التطـــــورات األخـــــ ة يف األســـــواق العاملي
ن واخلامــات والفلــزات، حيــو س ــجل اتــا  تنــازيل عــام يف األســعار اعتبــاراا األساســية الزراعيــة واملعــاد

           تزاجـــــع منـــــن . وبـــــدأت أســـــعار الســـــلع األساســـــية2015وبدايـــــة عـــــام  2014مـــــن منتصـــــف عـــــام 
، نتيجــــــة العوامــــــل املشــــــزكة بــــــني مجيــــــع األســــــواق، أ  العــــــرو املفــــــر ، والنكمــــــا  2011عــــــام 

وليــات املتحــدة األمريكيــة القــو . وقــد أدى هــنا التــا  إىل خســائر القتصــاد  العــاملي، ودولر ال
يف مداخيل الصادرات، وإىل آثـار سـلبية علـ  البلـدان الناميـة املعتمـدة علـ  السـلع األساسـية. وأ شـ  

الســوق، واإلنتــا  املفــر  وتســابق منتجــي الــنفع  أســعار باهتمــام إىل حالــة الطاقــة، يف ســياق تراجــع
تقلــب أســعار الســلع األساســية،  فظــة علــ  حصــتهم مــن الســوق. وفيمــا يتعلــق بتــضث الرئيســيني للمحا

لتقلــب األســعار يف البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان منــواا آثــاراا ســلبية علــ   بينــ  دراســات األونكتــاد أن
األمـــــن الغـــــنائي. واقز احـــــ  حلـــــول يف األجـــــل القصـــــ  كالحتياطيـــــات الغنائيـــــة وشـــــبكات األمـــــان 

ضـــعيفة يف ا تمـــع احمللـــي، بينمـــا الـــ  احللـــول يف األجـــل الطويـــل التنويـــع القتصـــاد ، للشـــرائ  ال
 واسزاتيجيات إدارة املخاطر، وزيادة القيمة املضافة.

ولحظ  اللجنة أن بلداناا عديدة يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء تعتمـد علـ  السـلع األساسـية  -63
ا مــن الســلع الــ  تشــكل جــزءاا كبــ اا مــن إيــرادات األوليــة، خصوصــاا الكاكــاو والــ، والقطــن، وغ هــ

الصــادرات. وأكــد بضــعة مشــاركني يف حلقــة النقــا  و ثــل إحــدى ا موعــات اإلقليميــة  ــرورة دعــم 
أصحاب احليازات الصغ ة من السكان، يف سـياق تراجـع األسـعار. وأعـرب  ثـل إحـدى ا موعـات 

بلـدان األفريقيـة ومـا ينـتء عـن الـح مـن منافسـة غـ  اإلقليمية عن قلقه إزاء عـدم وجـود إعانـات يف ال
عادلــة يواجههــا منتجــو املــوارد األوليــة. ويتزايــد انســحاب صــغار املــزارعني مــن اإلنتــا  الزراعــي لصــا  
قطاعات أخـرى، مـا يشـكل رـاطر كبـ ة علـ  مـدى تـوافر السـلع األساسـية األوليـة كـال، والكاكـاو. 

تقلـــب األســـعار يف األســـواق العامليـــة  منتجـــي املـــوارد األوليـــة مـــن وبالتـــايل، فـــإن  ـــة حاجـــة إىل  ايـــة
 للسلع األساسية.

وناقشــ  اللجنــة تــداب  تقييــد الصــادرات الــ  تــود بعــض البلــدان املنتجــة للســلع األساســية  -64
اختااهــــا، واحتمــــال أن تــــؤد  هــــن  التــــداب  إىل توليــــد احتكاكــــات وإىل التــــدخل يف التجــــارة علــــ  

ي. ويف هــنا الصــدد، لحــ  أحــد املنــدوبني أن تقييــد الصــادرات قــد يكــون، يف ســياق الصــعيد العــامل
العتماد علـ  الصـادرات وانعـدام إ ـافة القيمـة، أداة سياسـاتية فعالـة بالنسـبة لـبعض البلـدان املنتجـة 

 للسلع األساسية.
ملواجهـة  وشدد أحد املندوبني علـ  أن الـدول األعضـاء حتتـا  إىل دعـم سـريع مـن األونكتـاد -65

التحـــديات العاجلـــة الناشـــية يف جمـــال التجـــارة والســـلع األساســـية. ودعـــا عـــدد مـــن املنـــدوبني و ثلـــي 
ا موعــــات اإلقليميــــة األونكتــــاد إىل تقــــدا الــــدعم مــــن أجــــل تيســــ  إنشــــاء منطقــــة التجــــارة احلــــرة 
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ب  ثـل إحـدى األفريقية وأكدوا دور التحليل التجار  يف و ـع خارطـة طريـق القطـن األفريقـي. وأعـر 
ـدة علـ  السـلع األساسـية  ا موعات اإلقليمية عـن القلـق مـن احتمـال أن ختسـر البلـدان الناميـة املعتما
جزءاا من احليز السياسايت إاا ما أصب  اسـتخدام القيـود علـ  الصـادرات أكثـر صـعوبة. فـالقيود علـ  

لتنفيـــن سياســـاهتا اإلمنائيـــة.  الصـــادرات مفيـــدة للعديـــد مـــن البلـــدان الناميـــة الـــ  يلـــح أدوات  ـــدودة
وألقــ  بضــعة جمموعــات إقليميــة ووفــود الضــوء علــ  أمهيــة التجــارة يف جمــال الوقــود األحيــائي بوصــفها 

 مو وعاا ميكن ل ونكتاد أن ينظر فيه يف أعماله املقبلة.
 عرض تقرير أنشطة شعبة التجارة في البضائع والخدمات والسلع األساسية  

لعمـــــل اجلـــــار  واملنهجيـــــات املتبعـــــة، مـــــع الزكيـــــز علـــــ  هياكـــــل تقـــــدا ركـــــز العـــــرو علـــــ  ا -66
اخلـــدمات داخـــل الشـــعبة ونـــواتء مجيـــع الركـــائز يف جمـــالت التحليـــل التجـــار  واملفاو ـــات التجاريـــة 

التجـــارة ونـــوع اجلـــنس الشـــاملة لعـــدة قطاعـــات. وتقـــدم بعـــض  ومســـضلة والتنميـــة املســـتدامة واملنافســـة
بة علـــ  مـــا قدمتـــه مـــن مســـاعدة تقنيـــة متنوعـــة ومفيـــدة، وقـــالوا إن هـــن  املنـــدوبني بالشـــكر إىل الشـــع

أن التكنولوجيــــا والبتكــــار والبحــــو العلمــــي  املســــاعدة كــــان  ــــا أثــــر إجيــــا  يف بلــــداهنم. ولحظــــوا
والتــداب  غــ  التعريفيــة وسياســات املنافســة وسياســات اخلــدمات والسياســات التجاريــة كلهــا موا ــيع 

 للتنمية الشاملة واملستدامة. اات أمهية حامسة
بالنســـبة لقطـــاع اخلـــدمات، بـــالنظر إىل األمهيـــة املتزايـــدة  وأكـــد أحـــد املنـــدوبني أمهيـــة العمـــل -67

ــــد علــــ   ــــ  تركــــز بشــــكل متزاي ــــة اإلقليميــــة ال للتجــــارة يف اخلــــدمات، وبــــالنظر إىل التفاقــــات التجاري
كـــار يف ســـياق استعرا ـــات سياســـات اخلـــدمات، يفـــا يف الـــح العمالـــة. وقـــال إن الزكيـــز علـــ  البت

 األعضــاء. واقــزح املنــدوب أن يــؤد  األونكتــاد دوراا  اخلــدمات يكتســي أمهيــة خاصــة بالنســبة للــدول
يف القمـــة العامليـــة  تمـــع املعلومـــات، ل ســـيما فيمـــا يتعلـــق بتعزيـــز درو  بنـــاء القـــدرات علـــ   هامـــاا 

 شبكة اإلنزن  يف البلدان النامية.
خـر أن اســتعراو سياسـات اخلـدمات الـن  أ جــر  يف بـاراغوا  كـان مفيــداا وأكـد منـدوب آ -68

ــــال            إا أتــــاح اإلقــــرار بضمهيــــة تعزيــــز قطــــاع اخلــــدمات، فيمــــا يتعلــــق بتنويــــع الصــــادرات علــــ  ســــبيل املث
 -وأمهية الح مضاعفة بالنسبة للبلدان غـ  السـاحلية الـ  تـدفع تكـاليف عاليـة لتصـدير البضـائع  -

لقتصـــاد . وأتـــاح اســـتعراو سياســـات اخلـــدمات التفاعـــل بـــني رتلـــف أصـــحاب املصـــلحة والنمـــو ا
ملناقشــة اإلجــراءات امللموســة. وأكــد املنــدوب  ــرورة تــوف  مــوارد كافيــة ل ونكتــاد كــي يــتمكن مــن 
مواصلة توف  هنا التعاون التقـ . وأخـ اا، طلـب منـدوب آخـر معلومـات إ ـافية عـن اجلانـب املتعلـق 

 عات لتمويل أنشطة املساعدة التقنية ال  تقوم وا الشعبة.جبمع الترب 
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  مسائل أخرى  -واو 
 من جدول األعمال( 7)املادة 

  
بــالنظر إىل انعقــاد الــدورة الرابعــة عشــرة املقبلــة ملــؤير األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة، وافقــ   -69

جــدول أعمــال الــدورة الثامنــة للجنــة بنــاءا يتخــن جملــس التجــارة والتنميــة قــراراا بشــضن  اللجنــة علــ  أن
 عل  توصية مكتب ا لس بعد انعقاد املؤير.

  
 المسائل التنظيمية -ثالثاا  
  

 افتتاح الدورة -ألف 
  
افتتحـــ  رئيســـة الـــدورة السادســـة للجنـــة التجـــارة والتنميـــة الســـيدة فيلوريتـــا كـــودرا )ألبانيـــا(،  -70

 .2015أيار/مايو  18جبنيف يف الدورة السابعة للجنة يف قصر األمم 
  

  انتخاب أعضاء الماتب -باء 
 من جدول األعمال( 1)البند 

  
، أعضــاء 2015أيار/مــايو  18املنعقــدة يف  انتخبــ  اللجنــة، يف جلســتها العامــة الفتتاحيــة -71

 مكتبها التالية أمساؤهمو
 السيد هومربتو خيمينس توريس )إكوادور(  الرئيسو

 السيد ألكسندر تسليوك )بيالرو ( نواب الرئيسو
 السيد توما  فوهغروب )أملانيا(  
 السيدة ديبورا ماريا بونسيه أولغاديو )غواتيمال(  
 السيدة رمييديو  روميو غارثيا )إسبانيا(  

 السيد تران فان سون )فيي  نام(   
 السيد فيصل السويسي )املغرب(  املقررو

  
  يم العملاعتماد جدول األعمال وتنظ -جيم 

 من جدول األعمال( 2)البند 
  
أعما ـــــا املؤقـــــ  للـــــدورة )الـــــوارد يف  العامـــــة الفتتاحيـــــة، جـــــدول اعتمـــــدت اللجنـــــة، يف جلســـــتها -72

 (. وبالتايل، فقد كان جدول أعمال الجتماع كما يليوTD/B/C.I/36/Corr.1و TD/B/C.I/36الوثيقتني 
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 انتخاب أعضاء املكتب. -1
 األعمال وتنظيم العمل.إقرار جدول  -2
 تقارير اجتماعات اخلرباءو -3

 تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنواتو )أ( 
اجتمــــاع اخلــــرباء املتعــــدد الســــنوات املعــــ  بالنقــــل واللوجســــتيات التجاريــــة  ‘1‘

 وتيس  التجارة؛
 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املع  بالسلع األساسية والتنمية؛ ‘2‘
 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املع  بالتجارة واخلدمات والتنمية؛ ‘3‘
اجتماع اخلـرباء املتعـدد السـنوات املعـ  بتعزيـز التكامـل والتعـاون يف امليـدان  ‘4‘

 القتصاد ؛
اجتمــاع اخلــرباء املتعــدد الســنوات املعــ  بتحســني البييــة املواتيــة علــ  مجيــع  ‘5‘

 لة للجميع واملستدامة.املستويات لدعم التنمية الشام
 تقارير اجتماعات اخلرباء األحادية السنةو )ب( 
اجتمــــاع اخلــــرباء املعــــ  بتــــضث  إمكانيــــة الوصــــول إىل اخلــــدمات املاليــــة، يفــــا  ‘1‘

يشـــمل إبــــراز أثـــر التحــــويالت املاليـــة علــــ  التنميـــةو التمكــــني القتصــــاد  
 للنساء والشباب؛

دمـــا  الجتمـــاعي وتضث هـــا علـــ  التنميـــة اجتمـــاع اخلـــرباء املعـــ  بـــربامء اإل ‘2‘
 والنمو املستدامني والشاملني للجميع.

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املع  بقوانني وسياسات املنافسة. ) ( 
 .  2015سياسات تنمية التجارة وخطة التنمية املستدامة ملا بعد عام  -4
 ة اإلقليمية القائمة.رسم السياسات الوطنية يف سياق اتفاقات التجار  -5
 التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة. -6
 مسائل أخرى. -7
 اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية. -8
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  اعتماد تقرير اللجنة إل  مجلس التجارة والتنمية -دال 
 من جدول األعمال( 8)املادة 

  
، بـــضن يقـــوم 2015أيار/مـــايو  22أانـــ  اللجنـــة، يف جلســـتها العامـــة اخلتاميـــة املعقـــودة يف  -73

املقــرر، حتــ  ســلطة الــرئيس، بو ــع الصــيغة النهائيــة للتقريــر بعــد اختتــام الجتمــاع. وســيقدم التقريــر 
 إىل جملس التجارة والتنمية.

  
 الجلسة العامة الختامية - اء 

  
وفهـــم  فهمـــه هـــو أن الـــدول األعضـــاء قـــد اعتـــربت الـــدورة بنـــاءة وقيمـــة.مـــا  قـــال الـــرئيس إن -74

مــن  أيضـاا أن الـدول األعضـاء قـد اعزفــ  بالعمـل ا ـام الـن  تؤديـه اللجنــة يف تنفيـن وليـة األونكتـاد
 أجـــل املســـامهة يف متابعـــة وتنفيـــن نتـــائء مـــؤيرات وقمـــم األمـــم املتحـــدة الكـــربى املعنيـــة بالتنميـــة وأهنـــا

ـــرئيس تتطلـــع إىل م واصـــلة العمـــل يف هـــنا الشـــضن. واعتمـــدت اللجنـــة القـــرار الشـــفو  الـــن  اختـــن  ال
 آراء اللجنة يف التقرير. القا ي بنكر توافق

 وأدل  جمموعة إقليمية وبضعة وفود ببيانات ختامية. -75
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 المرفق
  

 (1)رالحضو   
  
 اللجنةوحضر الدورة  ثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد وأعضاء  -1
 

 السنغال يالحتاد الروس
 يشيل إثيوبيا

 صربيا األرجنتني
 الصني األردن
 العراق إسبانيا

 غانا أفغانستان
 غواتيمال إكوادور
 غينيا أملانيا

 فرنسا إندونيسيا
 الفلبني اإلسالمية( -إيران )مجهورية 

 البوليفارية( -فنزويال )مجهورية  إيطاليا
 فنلندا الربازيل
 فيي  نام بربادو 
 كوت ديفوار بنغالديو

 كوستاريكا بنما
 الكونغو بوتان

 كينيا بوركينا فاسو
 ماليزيا بولندا
 مصر ب و

 املغرب بيالرو 
 اململكة العربية السعودية ترينداد وتوباغو

 موزامبيق توغو
 النمسا تونس
 هاي  مايكااج

 ا ند اجلزائر
 الوليات املتحدة األمريكية مجهورية تنزانيا املتحدة 

 اليابان مجهورية مولدوفا
   جيبويت

__________ 

 .TD/B/C.I/INF.7لالطالع عل  قائمة املشاركني، انظر   (1) 
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 املؤير اآليت امسهو عضو وكان  ثالا يف الدورة -2
 الكرسي الرسويل 

 اللجنةو وكان  املنظمات احلكومية الدولية التالية  ثلة يف -3
 جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاري؛ واحمليع ا ادمل 
 األفريقيالحتاد  
 الحتاد األورو  
 منظمة التعاون اإلسالمي 
 أمانة منتدى جزر احمليع ا ادمل 
 مركز اجلنوب 

 وكان  هييات األمم املتحدة وأجهزهتا وبراجمها التالية  ثلة يف اللجنةو -4
 هيية األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ويكني املرأة 

 وكان  الوكالت املتخصصة واملنظمات اات الصلة التالية  ثلة يف اللجنةو  -5
 منظمة العمل الدولية 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 منظمة التجارة العاملية 

____________ 


