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أولا -الستنتاجات المتفق عليها

(البندان  4و 5من جدول األعمال)

 -1سياسات تنمية التجارة وخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015
(البند  4من جدول األعمال)

إن جلنة التجارة والتنمية،
-1
التجارة والتنمية،

تشــدد عل ـ أمهيــة ســبل تنفيــن خطــة التنميــة املقبلــة ملــا بعــد عــام  2015يف تعزيــز

 -2تطلــب إىل األونكتــاد مواصــلة تقــدا الــدعم املطلــوب إىل البلــدان الناميــة يف و ــع
ومراجعة السياسات الوطنية لتنمية التجارة يف سياق تنفين خطة التنمية ملا بعد عام 2015؛
 -3تالحـ التـا وحــو تضــمني التفاقــات التجاريــة والســتثمارية أحكامـا عــن التنميــة
املســتدامة ،وتســلم بضمهيــة ــمان احلمايــة البيييــة والجتماعيــة والتنميــة القتصــادية وتلقــي الضــوء يف
هنا الصدد عل مسؤوليات مجيع أصحاب املصلحة ،خصوصا احلكومات والقطاع اخلاص.

 -2رسم السياسات الوطنية في سياق اتفاقات التجارة اإلقليمية القائمة
(البند  5من جدول األعمال)

إن جلنة التجارة والتنمية،
 -1تق ــر باس ــتمرار أمهي ــة ودور تع ــدد األطـ ـرام يف تش ــجيع إقام ــة نظ ــام ت ــار منف ــت
وجامع وعاملي ومنصف وقائم عل قواعد وغـ يييـز  ،كمـا تسـلم ،يف هـنا الصـدد ،بـضن التفاقـات
التجارية اإلقليمية ينبغي أن تكون مكملة للنظام التجار املتعدد األطرام وليس بديلة عنه؛
 -2تقــر حبقــوق البلــدان واملرون ــة املمنوحــة ــا يف التف ــاوو عل ـ التفاقــات ويف و ــع
واتب ـ ــاع امل ـ ـزيء األكث ـ ــر مالءم ـ ــة م ـ ــن السياس ـ ــات القتص ـ ــادية والجتماعي ـ ــة لتحقي ـ ــق تنميته ـ ــا ،وفق ـ ـا
للتزاماهتا الدولية؛
 -3تق ــر بعم ــل األونكت ــاد يف جم ــالت التج ــارة الدولي ــة يف الس ــلع واخل ــدمات ،والس ــلع
األساسية ،والنقل وتيسـ التجـارة ،والتكنولوجيـا ،يفـا يف الـح البحـو املتعلقـة بـضثر نقـل التكنولوجيـا
عل ـ التج ــارة والتنمي ــة وأمهي ــة ه ــنا العم ــل يف تعزي ــز ق ــدرة البل ــدان النامي ــة علـ ـ مواجه ــة التح ــديات
اإلمنائية الرئيسية؛
 -4حتــيع علم ـاا بعمــل اجتماعــات اخل ـرباء وتشــجع األونكتــاد عل ـ تعزيــز أوجــه التــآزر
بني ركائز الثال ؛
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 -5تطل ـ ــب إىل األمان ـ ــة أن تع ـ ــزز جهوده ـ ــا يف إثـ ـ ـراء امل ـ ــداولت يف اجللس ـ ــات املقبل ـ ــة
للجنة ،بسبل منها احلرص علـ أن تتنـاول الوثـائق الربملانيـة سياسـات تنميـة التجـارة والنظـام التجـار
املتعــدد األط ـرام ،وــدم توســيع نطــاق اخليــارات السياســاتية للتنميــة وتشــجيع طــابع تفــاعلي أكــرب
وبالتايل تعزيز بناء توافق اآلراء.

ثانيا -موجز الرئيس
ألف -افتتاح الدورة
 -1أدىل املتح ــدثون الت ــايل اك ــرهم ببيان ــات افتتاحيـ ــةو نائ ــب األم ــني الع ــام ل ونكت ــاد؛ و ثـ ــل
الفلب ــني ،باس ــم جمموع ــة ال  77والص ــني؛ و ث ــل مجهوري ــة تنزاني ــا املتح ــدة ،باس ــم ا موع ــة األفريقي ــة؛
و ثل مجهورية فنزويال البوليفاريـة ،باسـم جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاري؛؛ و ثـل
الحتــاد األورو  ،باســم الحتــاد األورو ودولــه األعضــاء؛ و ثــل ألبانيــا ،باســم ا موعــة دال؛ و ثــل
بــنن ،باســم جمموعــة أقــل البلــدان من ـوا؛ و ثــل سويس ـرا ،باســم جمموعــة جوســكانز؛ و ثــل بربــادو ،
باسم الدول اجلزرية الصغ ة النامية؛ و ثل الصني؛ و ثل املغرب.
 -2وأكــد نائــب األمــني العــام أمهيــة التجــارة واقتــبس كالمـ ا قالــه وزيــر التجــارة والصــناعة يف ليربيــا
ح ــني أعل ــن م ــؤخرا أن مالتج ــارة مهم ــة ألن الن ــا مهم ــونم .واك ــر أن ع ــام  2015س ــيكون عامـ ـ ا
حامس ـ ـ ـ ا للتنمي ـ ــة ألن املع ـ ــات األساس ـ ــية أله ـ ــدام التنمي ـ ــة املس ـ ــتدامة ال ـ ـ ـ يتع ـ ــني حتقيقه ـ ــا حبل ـ ــول
عـ ــام  2030سـ ــتتحدد .وباإل ـ ــافة إىل الـ ــح ،أكـ ــد أمهيـ ــة إدراك أن التجـ ــارة ليس ـ ـ جمـ ــرد كتـ ــاب
للقواعد التنظيمية العاملية أو جمـرد و ـع لقواعـد عامليـة جديـدة بـل هـو أكثـر مـن الـح بكثـ  .ويتعـني
ختفيض كلفة التجارة واحلفاظ عل الطابع الشمويل أثناء إدارة التجارة الدولية والتفاوو بشضهنا.
 -3وأق ــر ثل ــو العدي ــد م ــن ا موع ــات اإلقليمي ــة والوف ــود بضمهي ــة عملي ــة حتدي ــد خط ــة التنمي ــة
املســتدامة ملــا بعــد عــام  2015و ــرورة اســتخدام التجــارة كــضداة يكينيــة لتحقيــق التنميــة املســتدامة،
فضالا عن القضاء عل الفقر وحتقيق ازدهـار مسـتمر ومنصـف .وقـالوا بضـرورة اسـتكمال هـن اخلطـة
بوس ــائل مالئم ــة للتنفي ــن .وأق ــر ثل ــو بع ــض ا موع ــات اإلقليمي ــة والوف ــود بال ــدور الرئيس ــي ال ــن
يضــطلع بــه األونكتــاد كصــلة وصــل يف منظومــة األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق باملعاجلــة املتكاملــة خلطــة
التنميــة مــن منظــور التجــارة ويويــل الســتثمار والتكنولوجيــا والتنميــة املســتدامة ،خصوص ـا فيمــا يتعلــق
بتحديــد أهــدام التنميــة املســتدامة والعمــل علـ حتقيقهــا باتبــاع وســائل التنفيــن الضــرورية .وأكــد ثــل
إح ــدى ا موع ــات اإلقليمي ــة أن م ــن املمك ــن ،بالس ــتناد إىل اإل ــازات يف جم ــال حتقي ــق األه ــدام
اإلمنائيــة ل لفيــة ،التوصــل إىل منــع جديــد مــن األفكــار اإلمنائيــة الـ يكــن البلــدان الناميــة عــن طريــق
بناء قدراهتا اإلمنائية.
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 -4وشــدد ثلــو بعــض ا موعــات اإلقليميــة والوفــود عل ـ الــدور ا ــام للنظــام التجــار املتعــدد
األطرام وأكدوا رورة حتريـح جولـة مفاو ـات الدوحـة يف إطـار منظمـة التجـارة العامليـة كـي يتسـ
حتقي ــق أه ــدافها وتطلعاهت ــا اإلمنائي ــة بنج ــاح ويف أق ــرب وق ـ ك ــن .وأك ــد ث ــل إح ــدى ا موع ــات
اإلقليميــة أن الزكي ــز حت ــول م ــن الس ــبب الرئيس ــي جلول ــة الدوح ــة  -أ ال ــزويء لنظ ــام ت ــار متع ــدد
األط ـرام ومالئــم للتنميــة  -إىل الــزويء خلطــة حتريــر أوســع نطاق ـا ،مــع الزكيــز عل ـ أولويــات بلــدان
الشــمال .ورأى ثلــو بعــض ا موعــات اإلقليميــة والوفــود أن اتفاقــات التجــارة اإلقليميــة ،يفــا يف الــح
اتفاق ــات التج ــارة ب ــني الش ــمال واجلن ــوب ،ل ينبغ ــي أن ت ــؤثر س ــلبا علـ ـ التكام ــل اإلقليم ــي واحلي ــز
السياسايت فيما بني بلدان اجلنوب.
 -5وأك ــد ث ــل إح ــدى ا موع ــات اإلقليمي ــة إمكاني ــة أن هتي ــب البل ــدان املتقدم ــة ،علـ ـ وج ــه
اخلصوص ،بييـة دوليـة مـن خـالل أطـر سياسـاتية وحـوافز مالئمـة ميكـن أن تـؤد إىل مجلـة أمـور بينهـا
زيــادة ت ــدفقات التمويــل والس ــتثمار وح ــو البلــدان النامي ــة ،وحتس ــني تطــوير التكنولوجي ــا ونقله ــا ،وإىل
إنش ــاء نظ ــام ت ــار دويل ع ــادل و ف ــز للتنمي ــة وتعزي ــز مش ــاركة البل ــدان النامي ــة يف احلوكم ــة املالي ــة
والقتصــادية العامليــة .وأعــرب املمثــل عــن قلقــه إزاء بعــض التفاقــات التجاريــة اإلقليميــة والتفاقــات
الس ــتثمارية الدولي ــة الناش ــية ال ـ تتض ــمن أحكام ـ ا أكث ــر ص ـرامة م ــن األحك ــام ال ـ يغطيه ــا النظ ــام
التجــار املتعــدد األط ـرام أو أحكام ـ ا إ ــافية تتجــاوز مــا تــن عليــه التفاقــات التجاريــة املتعــددة
األطرام املوجودة حاليـ ا .ويف هـنا الصـدد ،أكـد املمثـل أمهيـة احلفـاظ علـ احليـز السياسـايت لتحقيـق
احلد األقص من املرونة يف و ع وتنفين السياسات القتصادية واإلمنائية الوطنية.
 -6وأك ــد ث ــل جمموع ــة إقليمي ــة أخ ــرى اإلمكاني ـ ـات الـ ـ تنط ــو عليه ــا التفاق ــات التجاري ــة
اإلقليمي ــة واألقاليمي ــة ل ــدعم تكام ــل ت ــار أوس ــع وتيس ـ ـ الوص ــول إىل سالس ــل القيم ــة اإلقليمي ــة
والعاملية ،وال ينبغي تعزيزها إىل أقص قدر كـن .ولحـ املمثـل أيضـا أن مـن املهـم أن تلتـزم مجيـع
الــدول بعمليــة رصــد ومســاءلة واســتعراو يشــارك فيهــا أصــحاب مصــلحة متعــددون وأن ترســي نظــم
مســاءلة علـ الصــعد الوطنيــة .وأشــار ثــل جمموعــة إقليميــة أخــرى إىل التحــد الكبـ الــن يواجهــه
أعض ــاء ه ــن ا موع ــة يف التوص ــل إىل ت ــارة عاملي ــة أكث ــر انفتاحـ ـا .وق ــال إن تك ــاليف التج ــارة الـ ـ
ل تـ ـزال مرتفع ــة ه ــي الع ــائق الرئيس ــي وإن أحب ــا ومنش ــورات األونكت ــاد بينـ ـ أن بإمك ــان البل ــدان
الناميــة أن تســتفيد اســتفادة كب ـ ة مــن الســتثمار يف تيس ـ التجــارة والنقــل ،ولكنهــا يف الوق ـ نفســه
تواجـ ــه عقبـ ــات متع ـ ــددة ،ودعـ ــا ث ـ ــل إحـ ــدى ا موع ـ ــات اإلقليميـ ــة ،يف ه ـ ــنا السـ ــياق ،إىل ت ـ ــوف
مــا يكفــي مــن امل ـوارد للمســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات يف البلــدان الناميــة مــن أجــل تســخ التجــارة
تســخ ا كــامالا بوصــفها رك ـا للتنميــة .وقــال إن اتفــاق تيس ـ التجــارة الــن و ــعته منظم ـة التجــارة
العاملية مهم يف تـوف حـل ـنا التحـد  .وأكـد أحـد الوفـود أمهيـة املسـائل العماليـة ،خصوصـا العمـل
الالئق والبعد اجلنساين الن يتعني إدخاله يف التجارة والسياسات اات الصلة.
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 -7وع ــرو م ــدير ش ــعبة التج ــارة الدولي ــة يف الس ــلع واخل ــدمات والس ــلع األساس ــية التاه ــات
احلديث ــة يف التج ــارة الدولي ــة ،يف ــا يف ال ــح التج ــارة الناش ــية ب ــني بل ــدان اجلن ــوب ،والنزع ــة اإلقليمي ــة،
واحلاجة إىل سياسات تكميلية ويكينية لتسخ املكاسب الناتة عن التجارة.

باء -تقارير اجتماعات الخبراء
 -1تقارير اجتماعات الخبراء المتعددة السنوات
(أ) اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني ب النقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة
(البند (3أ)‘ ‘1من جدول األعمال)
 -8عــرو نائــب رئــيس  -مقــرر الــدورة الثانيــة لجتمــاع اخل ـرباء املتعــدد الســنوات املع ـ بالنقــل
واللوجســتيات التجاريــة وتيس ـ التجــارة تقريــر الــدورة ،مش ـ ا إىل أهنــا كان ـ ناجحــة فض ـالا عــن أهنــا
جــاءت يف الوق ـ املناســب ،ألهنــا عقــدت عقــب اعتمــاد التفــاق املتعلــق بتيس ـ التجــارة يف كــانون
األول/ديســمرب  2013يف بــايل ،إندونيســيا .وقــد تنــاول الجتمــاع عل ـ وجــه اخلصــوص ،يف ســياق
التفــاق ،املســائل الرئيســية األربــع التاليــةو قواعــد منظمــة التجــارة العامليــة واحلقــائق امليدانيــة؛ وتكــاليف
وفوائــد اإلصــالحات الراميــة إىل تيسـ التجــارة وتضث هــا يف التنميــة؛ واملفاو ــات والتفاقــات التجاريــة
اإلقليمية واملتعددة األطرام املتعلقـة بتيسـ التجـارةو ـمان التسـاق؛ وتنفيـن تـداب تيسـ التجـارةو
األدوات واإلطــار املؤسســي .وألق ـ نائــب ال ـرئيس  -املقــرر الضــوء عل ـ اجلــودة العاليــة للمناقشــات
املو ــوعية والعــروو والوثــائق الداعمــة ،يفــا يف الــح تلــح ال ـ أعــدهتا األمانــة .وأشــار إىل املعــارم
القيمة للغاية املكتسبة من اآلراء املختلفة ال أعرب عنها اخلرباء ومن التجارب الوطنية املعرو ة.
 -9وعـ ــرو رئـ ــيس الجتمـ ــاع تقريـ ــر الـ ــدورة الثالثـ ــة ،مـ ــنكرا بـ ــبعض م ـ ـواطن الضـ ــعف املشـ ــزكة
وحت ــديات التنمي ــة املس ــتدامة الـ ـ تواجهه ــا ال ــدول النامي ــة اجلزري ــة الص ــغ ة ،يف ــا يف ال ــح اعتماده ــا
الكب عل روابـع النقـل البحـر واجلـو  .وأكـد مـن جديـد أمهيـة تعزيـز اسـتدامة البـ التحتيـة للنقـل
وق ــدرهتا علـ ـ الص ــمود ،و ــدم زي ــادة ق ــدرة ال ــدول اجلزري ــة النامي ــة الص ــغ ة علـ ـ املنافس ــة يف جم ــال
التجارة وحتسني إمكانيـة وصـو ا إىل السـوق العامليـة .وأكـد يف معـرو تلخيصـه لـبعض السـتنتاجات
الـ خــر وــا الجتمــاع علـ مــا يلــيو أتــاح توافـق اآلراء الواســع يف الجتمــاع فرصــة للخـرباء إلعــادة
النظــر يف حالــة النقــل واللوجســتيات التجاريــة يف الــدول اجلزريــة الصــغ ة الناميــة ومواصــلة إب ـراز أمهيــة
هــنا امللــف يف جــدول األعمــال السياســايت الــدويل؛ ومــن األمهيــة يفكــان الع ـزام بــدور الش ـراكات
والتع ــاون عل ـ الص ــعيدين اإلقليم ــي واألق ــاليمي ،يف ــا يف ال ــح م ــا يتعل ــق ببن ــاء ق ــدرهتا عل ـ الت ــضقلم،
ويوي ــل ر ــاطر الكـ ـوار  ،والتكي ــف م ــع تغـ ـ املن ــا ؛ ول ب ــد م ــن ــمان م ــا يتناس ــب م ــع مـ ـواطن
الضعف لدى الدول اجلزرية الصغ ة النامية من دعم مايل وبناء للقدرات.
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 -10وأحاط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اللجن ـ ـ ـ ـ ـ ــة علم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بالتق ـ ـ ـ ـ ـ ــارير ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواردة يف الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوثيقتني
و ،TD/B/C.I/MEM.7/9عل التوايل.

TD/B/C.I/MEM.7/6

(ب) اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالسلع األساسية والتنمية
(البند (3أ)‘ ‘2من جدول األعمال)
 -11قدم رئيس الوحدة اخلاصة املعنيـة بالسـلع األساسـية ،نيابـةا عـن رئـيس اجتمـاع اخلـرباء املتعـدد
الس ــنوات املعـ ـ بالس ــلع األساس ــية والتنمي ــة ،تقري ــر ال ــدورة الس ــابعة ،م ــنكرا بالتوص ــيات السياس ــاتية
الرئيسية املقدَّمة.
 -12وأحاط

اللجنة علم ا بالتقرير الوارد يف الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.2/31

(ج) تقرير اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالتجارة والخدمات والتنمية
(البند (3أ)‘ ‘3من جدول األعمال)
 -13قـدم رئــيس اجتمـاع اخلـرباء املتعـدد الســنوات املعـ بالتجــارة واخلـدمات والتنميــة تقريـر الــدورة
الثالثــة ،مــنكرا بزكيــز عل ـ العناصــر املمكــن اســتخدامها إلعــداد جمموعــة أدوات تضــم جمموع ـةا مــن
أفضل املمارسات ،منظمـة حبسـب القطاعـات ،الـ ميكـن أن تسـتقي منهـا البلـدان الناميـة املعلومـات
املناس ـ ــبة ـ ــا ولظروفه ـ ــا ،وه ـ ــي معلوم ـ ــات ميك ـ ــن أن تس ـ ــاعدها يف تعزي ـ ــز كف ـ ــاءة وفعالي ـ ــة األنظم ـ ــة
واملؤسس ـ ــات .وتب ـ ــادل اخلـ ـ ـرباء التج ـ ــارب وال ـ ــدرو املس ـ ــتفادة يف و ـ ــع وتعزي ـ ــز األط ـ ــر التنظيمي ـ ــة
واملؤسســية .واســتندت الــدورة ،بوجــه خــاص ،إىل اخل ـربات املكتســبة مــن خــالل عمليــات اســتعراو
سياسات اخلدمات ال جيريها األونكتاد.
 -14وكان الرسالة الرئيسـية الـ انبثقـ عـن املـداولت تتعلـق بالفرصـة الـ ت يسـتفد منهـا بعـد
يف قطــاع اخلــدمات ،يفــا يف الــح ألجــل حتقيــق خطــة التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام  .2015وتبــني
أن حتقيــق األهــدام والغايــات املقزحــة ــمنيا وص ـراحةا ســيعتمد عل ـ وصــول اجلميــع إىل اخلــدمات
األساســية وخــدمات البـ التحتيــة .غـ أن و ــع إطــار سياســايت وتنظيمــي ومؤسســي مناســب يالئــم
الظ ــروم واألولوي ــات الوطني ــة يف إط ــار بيي ــة تاري ــة متزاي ــدة النفت ــاح ظ ــل يش ــكل حت ــديا مهم ـا أم ــام
احلكومات .ويتطلب الح إجراء عملية جرد وتقييم شاملة للخدمات.
 -15وأق ـ َّـر اخلـ ـرباء ب ــضن العم ــل الش ــامل ل ونكت ــاد بش ــضن اخل ــدمات أت ــاح جمموع ــة م ــن األدوات
ملســاعدة البلــدان يف مواجهــة هــنا التحــد  .وقــد و ــع عمليــات اســتعراو سياســات اخلــدمات
ال جيريهـا كمنهجيـة لتقيـيم النتـائء القتصـادية واملؤسسـات الـ تـدير القطـاع ولقـزاح حلـول عمليـة
مناســبة .وقــدم تــارب البلــدان مــع عمليــات اســتعراو سياســات اخلــدمات يف كــل مــن إك ـوادور
وإندونيسـ ــيا وأوغنـ ــدا وبـ ــاراغوا وبـ ــنغالديو وب ـ ـ و وجامايكـ ــا وروانـ ــدا وليسـ ــوتو كمـ ــا جـ ــرى تبـ ــادل
الــدرو املســتفادة ،ويــدل الــح عمومـ ا علـ رغبــة البلــدان يف الســتفادة مــن اخلــدمات بشــكل عــام،
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والقطاعــات الرئيســية املنتقــاة بشــكل خــاص ،كمحركــات للنمــو والتنميــة املســتدامة .وبينـ التجــارب
بشـ ــكل عـ ــام أمهيـ ــة مـ ــا يلـ ــيو اتسـ ــاق السياسـ ــات وتنسـ ــيقها؛ ومتطلبـ ــات البيانـ ــات الالزمـ ــة لو ـ ــع
السياس ــات والقواع ــد التنظيمي ــة القائم ــة علـ ـ األدل ــة؛ وفعالي ــة املؤسس ــات واحلوكم ــة؛ وهتيي ــة بيي ــات
يكينية للتكنولوجيا اإلنتاجية ومؤسسات األعمال؛ وتطوير املهارات العمالية.
 -16وأك ــد الـ ـرئيس أن ــه اتضـ ـ م ــن املناقش ــة أن عم ــل األونكت ــاد املتعل ــق باخل ــدمات ،خصوصـ ـ ا
عمليــات اســتعراو سياســات اخلــدمات الـ جيريهــا ،يــؤثر تــضث ا فعليـ ا علـ أرو الواقــع ،إا أنــه يتــي
للبلــدان تقيــيم قطاعــات اخلــدمات وتقــدا توصــيات ســهلة التنفيــن لتحديــد الس ـزاتيجيات الوطنيــة
اخلاصة بتنمية اقتصاد وتارة اخلدمات.
 -17وأحاط

اللجنة علما بالتقرير الوارد يف الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.4/9

(د) تقري ررر اجتم رراع الخب ررراء المتع رردد الس ررنوات المعن رري بتعزي ررز التاام ررل والتع رراو ف رري المي رردا
القتصادي
(البند (3أ)‘ ‘4من جدول األعمال)
 -18عرو نائـب رئـيس  -مقـرر اجتمـاع اخلـرباء املتعـدد السـنوات املعـ بتعزيـز التكامـل والتعـاون
يف امليــدان القتص ــاد  ،تقري ــر ال ــدورة الثاني ــة ،ال ــن يرك ــز عل ـ املناقش ــات والنت ــائء الرئيس ــية .وك ــان
اخلـرباء قــد شــددوا عل ـ النجاحــات ال ـ حتقق ـ فيمــا يتعلــق بــالفقر الــن تقل ـ بــوت ة مدهشــة يف
الس ــنوات اخلم ــس والعشـ ـرين املا ــية ،واللتح ــاق بامل ــدار  ،ل س ــيما يف أفريقي ــا جن ــوب الص ــحراء،
وخفــض معــدلت وفيــات األطفــال .وأثنــاء مناقش ـة ا ــدم  8مــن األهــدام اإلمنائيــة ل لفيــة املتعلــق
بالتعاون الدويل ،لح اخلـرباء أن حتقيـق األهـدام جـاء ريبـا ل مـال .فعلـ سـبيل املثـال ،مـا زالـ
البلــدان املتقدمــة بعيــدة عــن بلــوه هــدم  0.7يف املائــة مــن الــدخل القــومي اإلمجــايل الــن اتفق ـ
علـ ختصيصــه لتلــح املســاعدة رغــم أن إطــار األهــدام يركــز أساس ـا عل ـ املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة
وختفيف عبء الديون للحد من الفقر.
 -19وأحاط

اللجنة علم ا بالتقرير الوارد يف الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.6/6

(ه) اجتماع الخبراء المتعدد السرنوات المعنري بتحسرين البيارة القتصرادية التماينيرة علر جميرع
المستويات دعم ا للتنمية الشاملة للجميع والمستدامة
(البند (3أ)‘ ‘5من جدول األعمال)
 -20عــرو رئــيس اجتمــاع اخل ـرباء املتعــدد الســنوات املع ـ بتحســني البييــة القتصــادية التمكينيــة
علـ ـ مجي ــع املس ــتويات دعمـ ـ ا للتنمي ــة الش ــاملة واملس ــتدامة تقري ــر دورت ــه الثاني ــةَّ .
واك ــر الـ ـرئيس ب ــضن
مو ـ ــوع الجتم ـ ــاع ه ـ ــو موح ـ ــو نظ ـ ــام ت ـ ــار متع ـ ــدد األطـ ـ ـرام مـ ـ ـوات لتحقي ـ ــق التنمي ـ ــة الش ـ ــاملة
واملســتدامةم ،قــائالا إن الجتمــاع جــاء يف الوق ـ املناســب ألن ا تمــع الــدويل يعــد لتكثيــف العمــل
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املتعلــق بتحديــد خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  2015وألن أعضــاء منظمــة التجــارة العامليــة كــانوا ،قبــل
بضــعة أي ـام ،قــد اســتضنفوا املفاو ــات مــن أجــل حتديــد خطــة مــا بعــد مــؤير بــايل الراميــة إىل اختتــام
جول ــة الدوح ــة .وس ــاعدت الوثيق ــة األساس ــية الـ ـ أع ــدهتا األمان ــة يف ــمان مناقش ــة حي ــة ومنتج ــة
ومفيدة.
 -21وقال الرئيس أثناء عر ه لـبعض القضـايا الرئيسـية الـ انبثقـ عـن املناقشـة بـضن اخلـرباء أقـروا
بــضن مــن املتوقــع أن تضــطلع التجــارة بــدور يكيـ رئيســي يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام  .2015ويف
ه ــنا الص ــدد ،ــة ــرورة حامس ــة لوج ــود إط ــار متس ــق ومتكام ــل لسياس ــات التنمي ــة يـ ـربع التج ــارة
بالسياسات األخـرى املكملـة .وميكـن اعتبـار أ نظـام تـار متعـدد األطـرام شـامل ويعمـل بشـكل
جيـد مــن املنـافع العامــة العامليـة .وكــان لوثيقــة بـايل اخلتاميــة أمهيـة يف ــد زخـم متجــدد يف مفاو ــات
جولــة الدوحــة ،رغــم أن اختتــام هــن الــدورة ل يـزال صــعب اَّ .
واكــر الـرئيس بــضن عــدة متكلمــني شــددوا
عل أمهية أن تعتمد الوفود هنج ا عملي ا ومرن ا ومبتكرا يركز عل املمكن واملعقول.
 -22وجـ ــرت مناقشـ ــات واسـ ــعة أيض ـ ـا بشـ ــضن النمـ ــو الـ ــن حصـ ــل مـ ــؤخرا يف اتفاقـ ــات التجـ ــارة
اإلقليميـ ــة وتعمـ ــق هـ ــن التفاقـ ــات .وأشـ ــار ال ـ ـرئيس إىل أن عـ ــدة متكلمـ ــني اتفق ـ ـوا عل ـ ـ أن ه ـ ــن
التفاقات مدفوعة بالرغبة يف معاجلة أوجـه الخـتالم يف القواعـد التنظيميـة فيمـا بـني البلـدان .و ـن
التفاقــات ت ــداعيات نظمي ــة وإمنائيــة م ــن بينه ــا تفت ـ ا يك ــل التج ــار واخلطــر املتمث ــل يف احتم ــال
اسـتبعاد البلـدان الصــغ ة .وفيمـا يتعلـق بالتــا املسـتقبليَّ ،
اكـر الـرئيس بـضن بعـض املتكلمــني رأوا أن
حتقيــق نتــائء يف جولــة الدوحــة جيــب أن تكــون لــه الغلبــة عل ـ مناقشــة القضــايا اجلديــدة يف حــني أن
آخ ـ ـرين ش ــعروا ب ــضن النظـ ــام التج ــار املتع ــدد األط ـ ـرام حباجـ ــة إىل التكي ــف م ــع القض ــايا اجلديـ ــدة
والناشــية مثــل تقلــب أســعار العمــالت أو تغـ املنــا  .وأخـ ا ،اكــر الـرئيس أن املناقشــة كانـ مفيــدة
للغاي ــة إا أتاح ـ تب ــادل األفك ــار البتكاري ــة واخلي ــارات السياس ــاتية ،وتعمي ــق فه ــم ال ــدول األعض ــاء
وحتقيق التساق بني املنظمات املعنية بالتجارة والتنمية ال يقع مقرها يف جنيف ،سويسرا.
 -23وأحاط

اللجنة علم ا بالتقرير الوارد يف الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.5/6

 -2تقارير اجتماعات الخبراء األحادية السنة
(أ) اجتماع الخبرراء المعنري بتررثير إماانيرة الوورول إلر الخردمات الماليرة بمرا يشرمل إبررا أثرر
التحويالت المالية عل التنمية :التماين القتصادي للنساء والشباب
(البند (3ب)‘ ‘1من جدول األعمال)
 -24ع ــرو نائ ــب رئ ــيس  -مق ــرر اجتم ــاع اخلـ ـرباء املعـ ـ بت ــضث إمكاني ــة الوص ــول إىل اخل ــدمات
املاليــة ،يفــا يشــمل إبـراز أثــر التحــويالت املاليــة عل ـ التنميــةو التمكــني القتصــاد للنســاء والشــباب،
تقريــر الجتمــاع .ولح ـ نائــب ال ـرئيس  -املقــرر أن اإلدمــا املــايل أصــب عنص ـرا هام ـ ا يف جــدول
أعمــال السياســات الدوليــة ،فــنكر أن نســبة ل تتجــاوز  34يف املائــة مــن الشــركات يف البلــدان الناميــة
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لــديها قــرو مصــريف وأن نســبة  50يف املائــة فقــع مــن األشــخاص كــان لــديهم عــام  2011حســاب
مصــريف يف مؤسســة ماليــة رمسيــة .وأكثــر املتضــررين مــن اإلدمــا املــايل هــم النســاء والشــباب والفق ـراء
وسكان األريام واملهاجرون والعاملون يف القتصاد غ الرمسي.
 -25وأشــار إىل أن توافــق واســع يف اآلراء ب ـرز بشــضن الــدور واملســامهة احلــامسني لادمــا املــايل يف
احل ــد م ــن الفق ــر ويف حتقي ــق التنمي ــة القتص ــادية والجتماعي ــة ،م ــع توجي ــه امل ـ ـوارد إىل الحتياج ــات
احمل ــددة ل ف ـ ـراد والش ــركات ،وك ــنلح وح ــو الس ــتثمارات اإلنتاجي ــة .وأ ــام أن اإلدم ــا امل ــايل يف
البلــدان الناميــة عــرم تطــورا س ـريع ا بســبب تقــدم التكنولوجيــا وانتشــارها وظهــور أمنــا جديــدة مــن
األعمــال التجاريــة ،نتيجــة للسياســات والقواعــد التنظيميــة احلكوميــة ،يف مجلــة أمــور أخــرى .وتــدر
اإلش ــارة بش ــكل خ ــاص إىل ب ــروز اخل ــدمات النقدي ــة املتنقل ــة ،رغ ــم أن بل ــدان ا وأق ــاليم أخ ــرى فض ــل
سبالا وسياسات رتلفة.
 -26وأكــد اخل ـرباء الــدور الرئيســي للحكومــة يف تعزيــز املالئــم مــن املؤسســات والقواعــد التنظيميــة
والتثقيـف املـايل ويكـني املســتهلح وأمنـا األعمـال التجاريـة والتكنولوجيــا البتكاريـة الـ ســتؤد إىل
زيادة املنافسة يف السـوق وإىل تـاوز العقبـات الثقافيـة يف ا تمـع التقليـد إلشـراك النسـاء والشـباب.
وأكــد املشــاركون أمهيــة زيــادة التحــويالت وــدم توليــد الــدخل لي ـا مــن خــالل الســتثمار يف الب ـ
التحتيــة والســتثمار اإلنتــاجي .وميكــن معاجلــة إج ـراءات اإلدمــا املــايل مــن خــالل حتــويالت أيســر
وأس ــرع وأكث ــر أمانـ ـا وأق ــل تكلف ــة .وأخـ ـ ا ،ن ــاقو اخلـ ـرباء العالق ــة ب ــني اإلدم ــا امل ــايل والتفاق ــات
التجاري ــة ال ـ ت ــؤثر عل ـ اخل ــدمات .وينبغ ــي أن تنس ــق جه ــود حتري ــر التج ــارة بعناي ــة وأن تت ـزامن م ــع
و ع قواعد تنظيمية لية مالئمة لتشجيع اإلدما والستقرار املاليني.
 -27ولحـ ـ نائ ــب الـ ـرئيس  -املق ــرر أن الجتم ــاع ك ــان مفي ــدا للغاي ــة يف حتس ــني فه ــم ال ــدول
األعضــاء ــنا املو ــوع اإلمنــائي البــارز يف إطــار التنميــة ملــا بعــد عــام  2015وأن األونكتــاد سيواصــل
العمــل عل ـ هــن املســائل ،ملســاعدة البلــدان الناميــة يف و ــع سياســات خاصــة وــا لتعزيــز اإلدمــا
املايل ل فراد واملؤسسات ،خصوص ا املؤسسات الصغ ة واملتوسطة.
 -28وأحاط

اللجنة علما بالتقرير الوارد يف الوثيقة .TD/B/C.I/EM.6/3

(ب) اجتم ر رراع الخب ر ررراء المعن ر رري بب ر رررامه اإلدم ر رراج الجتم ر رراعي وترثير ر ررا علر ر ر التنمي ر ررة والنم ر ررو
المستدامين والشاملين للجميع
(البند (3ب)‘ ‘2من جدول األعمال)
 -29قــدم رئــيس اجتمــاع اخل ـرباء املع ـ ب ـربامء اإلدمــا الجتمــاعي وتضث هــا عل ـ التنميــة والنمــو
املســتدامني والشــاملني للجميــع تقريــر الجتمــاعَّ .
واكــر الـرئيس بالقضــايا واملســائل الرئيســية لالجتمــاع
مش ـ ا إىل أن النمــو القــو الــن ســجل يف العديــد مــن البلــدان الناميــة ت يتحــول إىل منــو مســتدام
وشــامل للجميــع ،والــح ألســباب تعــود يف جــزء منهــا إىل عــدم خلــق مــا يكفــي مــن الوظــائف اات
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النوعي ــة اجلي ــدة وآلي ــات التوزي ــع الفعال ــة .وك ــان ال ــح مث ــار قل ــق فيم ــا يتعل ــق بالس ــتبعاد م ــن عملي ــة
النم ــو .وت تك ـ ا
ـف السياس ــات الس ــوقية التقليدي ــة للح ــد م ــن الفق ــر ومعاجل ــة مش ــكلة ع ــدم املس ــاواة،
واتف ــق املش ــاركون يف حلق ــة النق ــا علـ ـ أن بـ ـرامء اإلدم ــا الجتم ــاعي أساس ــية يف تعزي ــز التنمي ــة
الش ــاملة للجمي ــع وأن ه ــن ال ـ ـربامء جي ــب أن تك ــون ج ــزءا م ــن بن ــاء الق ــدرات اإلنتاجي ــة والتح ــول
ا يكلي .ويسـتدعي تعزيـز اإلدمـا الجتمـاعي أيضـا اتسـاقا أكـرب للسياسـات الدوليـة ،مـثالا يف جمـال
سياسات تقدا املساعدة.
 -30وقدِّم تارب عدة بلدان نامية ركـزت علـ أمهيـة خلـق الوظـائف مـن أجـل حتقيـق اإلدمـا
الجتم ــاعي .واتف ــق اخلـ ـرباء علـ ـ ع ــدم من ــع وحي ــد لتعزي ــز اإلدم ــا الجتم ــاعي .فك ــل بل ــد ت ــا
بـاألحرى إىل و ـع الـربامء اخلاصـة بــه .وباإل ـافة إىل الـح ،ينبغــي أن يكـون نــوع اجلـنس يف صــلب
سياســات اإلدمــا الجتمــاعي .وق ـد جــرى التطــرق إىل دور القيــادة أيض ـ ا بوصــفه حامس ـ ا يف البلــدان
املتقدمة والنامية عل السواء .وأشار الـرئيس إىل ـرورة بنـاء القـدرات يف القطـاع اخلـاص كـي يـتمكن
مــن املســامهة عل ـ وحــو أفضــل يف النمــو الشــامل للجميــع ،ولح ـ أن اإلدمــا الجتمــاعي ل ميكــن
حتقيق ــه دون اإلدم ــا امل ـايل م ــن حي ــو الوص ــول إىل اخل ــدمات املالي ــة وجودهت ــا واس ــتخدامها .وخ ــتم
ال ـرئيس بــاإلعراب عــن تقــدير للنقاشــات التفاعليــة ال ـ جــرت خــالل الجتمــاع وعــن شــكر ل مانــة
عل ما قام به من عمل.
 -31وأحاط

اللجنة علما بالتقرير الوارد يف الوثيقة .TD/B/C.I/EM/7/3

 -3تقرير فريق ا لخبراء الحاومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة
(البند  ) (3من جدول األعمال)
 -32قـدم مـدير شـعبة التجـارة الدوليـة يف السـلع واخلـدمات والسـلع األساسـية تقريـر الـدورة الرابعــة
عشـرة نيابـةا عـن رئــيس فريـق اخلـرباء احلكـومي الــدويل املعـ بقـوانني وسياسـات املنافســة .و َّ
اكـر املــدير
باملالحظــات الفتتاحيــة ل مــني العــام ويفناقشــات املائــدة املســتديرة ال ـ عقــدت خــالل الــدورة .وقــال
إن فري ــق اخلـ ـرباء أج ــرى استعرا ــات طوعي ــة للنظـ ـراء بش ــضن قـ ـوانني وسياس ــات املنافس ــة يف سيش ــيل
والفلبــني وناميبيــا .وباإل ــافة إىل الــح ،طلــب فريــق اخل ـرباء إىل األمانــة أن تعــد تقري ـرا بشــضن تنفيــن
برنــامء العمــل والق ـرارات املتخــنة يف مــؤير األمــم املتحــدة الســاد املع ـ باســتعراو مجيــع جوانــب
جمموع ـ ــة املب ـ ــادمل والقواع ـ ــد املنص ـ ــفة املتف ـ ــق عليه ـ ــا اتفاقـ ـ ـا متع ـ ــدد األطـ ـ ـرام م ـ ــن أج ـ ــل مكافح ـ ــة
املمارس ـ ـ ــات التجاري ـ ـ ــة التقييدي ـ ـ ــة ،ال ـ ـ ــن عقـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ــام  ،2010يف ـ ـ ــا يف ال ـ ـ ــح اجتماع ـ ـ ــا اخل ـ ـ ـ ـرباء
املخصصــان بشــضن ايــة املســتهلح والعالقــة بــني سياســات املنافســة والسياســات املتصــلة باملســتهلح
املعقودان عامي  2012و.2013
 -33وأحاط
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جيم -سياسات تنمية التجارة وخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015
(البند  4من جدول األعمال)

يس ــر الجتم ــاع غـ ـ الرمس ــي األول ال ــن عقدت ــه اللجن ــة نائ ــب األم ــني الع ــام ل ونكت ــاد.
-34
َّ
وألقـ ـ م ــدير ش ــعبة التج ــارة الدولي ــة يف الس ــلع واخل ــدمات والس ــلع األساس ــية عر ـ ـ ا افتتاحيـ ـ ا ،تلت ــه
عــروو مــن نائبــة املــديرة التنفينيــة ييــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ويكــني امل ـرأة ،ونائــب
املــدير الع ــام للسياس ــات يف منظم ــة العم ــل الدولي ــة ،وموظ ــف تنفي ــن كب ـ م ــن مص ــرم التنمي ــة يف
أمريكــا الالتينيــة .وقــدم مــداخالت كــل مــن رئــيس فــرع إحصــاءات ومعلومــات التنميــة يف األونكتــاد
وأمـني اخلزانــة يف الشـبكة العامليــة ملصـارم التصــدير والســت اد ومؤسسـات يويــل التنميـة .وتلـ هــن
العروو مناقشةٌ تفاعلية.
 -35ويف س ـ ـ ــياق العملي ـ ـ ــة التحض ـ ـ ـ ية املس ـ ـ ــتمرة لعتم ـ ـ ــاد خط ـ ـ ــة التنمي ـ ـ ــة املس ـ ـ ــتدامة مل ـ ـ ــا بع ـ ـ ــد
ع ــام  ،2015ج ــرى النظ ــر يف األط ــر ال ـ ميك ــن م ــن خال ــا رب ــع التج ــارة وحتقي ــق أه ــدام التنمي ــة
املســتدامة .وأكــد بعــض املشــاركني يف حلقــة النقــا دور التجــارة بوصــفها وســيلة هامــة مــن وســائل
تنفين خطة حتويليـة ملـا بعـد عـام  ،2015مقـرين بـضن التجـارة شـر ـرور لكنـه غـ كـام لتحقيـق
النمــو والتنميــة الشــاملني واملســتدامني .وقــدم أحــد املشــاركني تفاصــيل عــن إطــار تنفيــن وط ـ مقــزح،
هـ ـ ــو طريقـ ـ ــة خطـ ـ ــع  -نفـ ـ ــن  -حتقـ ـ ــق  -صـ ـ ــح /اختن إج ـ ـ ـراءا ،وهـ ـ ــي طريقـ ـ ــة مفصـ ـ ــلة يف الوثيقـ ـ ــة
 .TD/B/C.I/37وييــز ه ــن الطريقــة ب ــني مرحلــة التخط ــيع  -ال ـ ميك ــن أن ميثــل فيه ــا تقيــيم التق ــدم
احملرز وحو حتقيـق األهـدام اإلمنائيـة ل لفيـة نقطـة بدايـة يف و ـع اسـزاتيجيات وطنيـة جديـدة للتنميـة
املســتدامة  -ومرحلــة تنفيــن السياســات املالئمــة ،ومرحلــة الرصــد واملراجعــة (أحــد شــروطها الرئيســية
اإلمل ــام بالبيان ــات) ومرحل ــة العم ــل الـ ـ تت ــي تع ــديل السياس ــات علـ ـ وح ــو متك ــرر لض ــمان حتقي ــق
أهدام التنمية املستدامة يف األجل الطويل.
 -36وحتــد بعــض املشــاركني يف حلقــة النقــا واملنــدوبني عــن مســضلة مثـ ة للقلــق تتعلــق بضــعف
إدما مسضلة التجارة يف خطة ما بعـد عـام  ،2015واعتربوهـا تفتقـر إىل الطمـوح الـالزم حلفـز العمـل
يف جمــال التجــارة كــي يثــل ركيــزة أساســية للتنميــة املســتدامة .ودعــا بضــعة املشــاركني يف حلقــة النقــا
الــدول األعضــاء إىل تــدارك هــن الفرصــة الضــائعة جزئيـ ا عــن طريــق ــمان إدمــا املزيــد مــن املســائل
التجارية يف املؤير الدويل الثالو املقبل لتمويل التنمية (أديس أبابا ،يوز/يوليه .)2015
 -37وفيم ــا يتعل ــق ب ــاجلهود الرامي ــة إىل إدرا التج ــارة يف إط ــار أه ــدام التنمي ــة املس ــتدامة ،أك ــد
بعــض أعضــاء فريــق النقــا أمهيــة و ــع املؤش ـرات املالئمــة ألن الس ـزاتيجيات واإلج ـراءات الوطنيــة
للبلــدان ميكــن أن تسزشــد يف النهايــة وــن املؤش ـرات .وتنــاول أحــد املشــاركني بالتفصــيل املؤش ـرات
التسعة عشـر الـ اقزحهـا األونكتـاد فيمـا يتعلـق با ـدم  17مـن أهـدام التنميـة املسـتدامة املقزحـة
واملتعلـ ــق بالش ـ ـراكة العامليـ ــة مـ ــن أجـ ــل التنميـ ــة املسـ ــتدامة .وبعـ ــد مشـ ــاورات واسـ ــعة ،و ـ ــع هـ ــن
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املؤش ـرات واخت ـ ت باتبــاع هنــء غ ـ منحــاز ،وبطريقــة (اكيــة) ــددة املعــات وواقعيــة وقابلــة للتحقيــق
والقيا ومقيدة حبدود زمنية ،كي تعكس بشكل كام الطبيعة املتعددة اجلوانب للهدم احملدد.
 -38وباإل ــافة إىل الــح ،ســلم بضــعة مشــاركني بــضن التجــارة مزابطــة مــع العديــد مــن األهــدام
املوا ـ ــيعية ،كاأله ـ ــدام املتص ـ ــلة باحل ـ ــد م ـ ــن الفق ـ ــر ،واألم ـ ــن الغ ـ ــنائي ،واملس ـ ــاواة ب ـ ــني اجلنس ـ ــني،
والتوظيف .ويف هنا السـياق ،شـدد أحـد املشـاركني علـ احلاجـة إىل و ـع إطـار إمنـائي عـاملي جديـد
يتي الـتخل مـن العقبـات ا يكليـة الـ تعيـق حتقيـق املسـاواة بـني اجلنسـني ويكـني املـرأة .وسيسـتلزم
الح جهود األونكتاد لضمان مراعـاة مجيـع األهـدام املتصـلة بالتجـارة للفـوارق بـني اجلنسـني ،فضـالا
عـن احلاجــة إىل بيانــات وأهــدام مصــنفة حبســب نــوع اجلــنس .وركــز مشــارك آخــر علـ أوجــه الـزابع
ب ــني التج ــارة والعمال ــة ،وه ــو أم ــر ه ــام للغاي ــة ب ــالنظر إىل أن العدي ــد م ــن أه ــدام التنمي ــة املس ــتدامة
املقزح ــة تـ ـرتبع يفس ــائل العم ــل ،يف ــا يف ال ــح ا ــدم  1املتعل ــق بإهن ــاء الفق ــر ،وا ــدم  5املتعل ــق
بتحقي ــق املس ــاواة ب ــني اجلنس ــني ،وا ـدم  8املتعل ــق بتعزي ــز العمال ــة الكامل ــة واملنتج ــة وت ــوف العم ــل
الالئق ،وا دم  10املتعلق باحلد من عدم املساواة.
 -39وتعكس أوجه الزابع بـني األهـدام املتصـلة بالتجـارة واملسـاواة بـني اجلنسـني والعمالـة املـزيء
السياس ــايت الش ــامل ال ــالزم علـ ـ الص ــعد الوطني ــة لض ــمان أث ــر إجي ــا للتج ــارة علـ ـ الرك ــائز ال ــثال
للتنمي ــة املس ــتدامة ،أ الرك ــائز القتص ــادية والجتماعي ــة والبييي ــة .وأك ــد أح ــد املش ــاركني ــرورة أن
تعتم ــد احلكوم ــات هنجـ ـا متك ــامالا جيم ــع ب ــني أدوات تتعل ــق يفختل ــف األه ــدام السياس ــاتية بطريق ــة
ختلــق أوجــه تــآزر وتقلــل اآلثــار الســلبية غـ املباشــرة إىل أدىن حــد كــن .وســيختلف الختيــار احملــدد
ل دوات بني بلد وآخر حبسب الحتياجات اخلاصة بكل بلد وظروفه وأحواله.
 -40وركــزت املناقشــات علـ أوجــه التــآزر املوثقــة توثيقـ ا جيــدا بــني التجــارة والعمالــة .لكــن وجــود
صــلة إجيابيــة لــيس أمـرا تلقائيـ ا ،بــل تــا إىل سياســات تكميليــة ،كتحســني نوعيــة الوظــائف ومعاجلــة
املسائل ا يكلية يف أسواق العمل ،من أجل جعل التجارة والستثمار قوة دافعة للتنمية.
 -41ورأى بعض املشاركني أن تنـب عمليـات املعاو ـة بـني األهـدام السياسـاتية أمـر هـام لكنـه
يط ــرح حت ــديات .وي ــنكر م ــن ب ــني األمثل ــة عل ـ عملي ــات املعاو ــة احملتمل ــة إدم ــا مع ــاي العم ــل يف
التفاقــات التجاريــة األمــر الــن قــد تكــون لــه آثــار إجيابيــة عل ـ الرعايــة الجتماعيــة ،لكنــه قــد يــؤثر
ســلبا أيض ـا عل ـ املشــاركة يف سالســل القيمــة والتجــارة العامليــة .لكــن األحكــام ال ـواردة يف التفاقــات
التجاريــة لضــمان احلقــوق األساســية للعمــال وظــروم عمــل مقبولــة ميكــن أن تكــون مفيــدة للتنميــة،
بطرق منها احليلولة دون األثر ا دام الن يزكه السباق إىل احلضيض.
 -42ولح ـ ـ أحـ ــد املشـ ــاركني يف حلقـ ــة النقـ ــا أن حتقيـ ــق النمـ ــو التجـ ــار مـ ــع احلفـ ــاظ عل ـ ـ
الســتدامة البيييــة أمــر ميكــن حتقيقــه .فربنــامء األنــديز للتجــارة البيولوجيــة ،عل ـ ســبيل املثــال ،أدمــء
احملافظ ــة علـ ـ التن ــوع البيول ــوجي م ــع الس ــتخدام املس ــتدام واحـ ـزام شـ ـواغل اإلنص ــام فيم ــا يتعل ــق
بالوصول إىل املنافع وتقامسها وتوف الوظائف والدخل للنساء وا تمعات الريفية.
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 -43وحتتــا احلكومــات الوطنيــة ،لــدى تصــميمها للم ـزيء السياســايت األمثــل ،إىل بييــة سياســاتية
يكينيــة وش ـراكات عل ـ الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي .وأكــد أحــد املشــاركني أن التوقعــات املتعلقــة
خبطــة مــا بعــد عــام  2015ينبغــي أن يقابلهــا حشــد كــام للم ـوارد ،يفــا يف الــح مــن خــالل امل ـوارد
احملليــة ،واملســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة والتعــاون اإلمن ـائي بــني بلــدان اجلنــوب ،واملعونــة مــن أجــل التجــارة،
وغ الح من برامء بناء القدرات.
 -44وفيمــا يتعلــق بــدور املؤسســات الدوليــة ،فكــر أحــد املشــاركني يف نطــاق حتســني التكامــل بــني
برنــامء تــوف العمــل الالئــق والسياســات التجاريــة والســتثمارية مــن خــالل مبــادرات كربنــامء العمــل
األفضــل الــن و ــعته منظمــة العمــل الدوليــة .وأكــد بضــعة مشــاركني أيض ـ ا أمهيــة مصــارم التنميــة
اإلقليمي ــة ومص ــارم التص ــدير والس ــت اد يف س ــياق توس ــيع التع ــاون والتج ــارة ب ــني بل ــدان اجلن ــوب،
ودعم املمارسات والسياسات البييية ،وتقدا املساعدة التقنية ،وتوف التمويل للتنمية املستدامة.
 -45وأخـ ا ،اتفــق بعــض املشــاركني واملنــدوبني علـ أن الشــروع يف اتفاقــات تاريــة إقليميــة وثنائيــة
ل ينبغــي أن ــد مــن حيــز السياســات املتــاح أمــام البلــدان الناميــة .و ــة حاجــة إىل تنــب أيــة أحكــام
يف التفاقــات التجاريــة والســتثمارية مــن شــضهنا أن حتــد مــن قــدرة البلــدان علـ و ــع قواعــد تنظيميــة
حلمايـة املصــلحة العامــة ،عنــدما ــول فــرو قيــود علـ احليــز الضـري؛ ،علـ ســبيل املثــال ،دون تــوف
اخلدمات العامة واحلماية الجتماعية.

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

 -46قــدم مــدير شــعبة التجــارة الدوليــة يف الســلع واخلــدمات والســلع األساســية العــرو الفتتــاحي
لالجتمــاع الثــاين غ ـ 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
جنيــف؛ وســف الوفــد الــدائم لالحتــاد األفريقــي لــدى مكتــب األمــم املتحــدة يف جنيــف؛ واملستشــار
يف شـ ـ ــعبة اسـ ـ ــتعراو السياسـ ـ ــات التجاريـ ـ ــة يف منظمـ ـ ــة التجـ ـ ــارة العامليـ ـ ــة .وتل ـ ـ ـ هـ ـ ــن الع ـ ـ ــروو
مناقشة تفاعلية.
 -47وركــزت املناقشــة املتعلقــة بالتفاقــات التجاريــة اإلقليميــة عل ـ دور هــن التفاقــات وقــدرهتا
عل ـ الت ــضث عل ـ ق ــدرة بل ــد م ــا عل ـ ص ــوه سياس ــات إمنائي ــة وطني ــة ،وعل ـ التاه ــات الراهن ــة يف
التجــارة العامليــة .ولــوح أن عــدد هــن التفاقــات زاد بســرعة يف الســنوات العشـرين املا ــية ،إا يبلـ
عدد التفاقات النافـنة منهـا حاليـ ا  407اتفاقـات .ورغـم أن أغلبيـة هـن التفاقـات اتفاقـات ثنائيـة،
شــدد أحــد املشــاركني يف حلقــة النقــا علـ أن عــدد التفاقــات املتعــددة األطـرام آخــن يف التزايــد.
و ــة اتــا بــازر آخــر هــو أن التكــتالت التجاريــة باتـ تضــم أطرافـ ا مــن منــاطق رتلفــة ،وأغلبيــة هــن
التفاقــات أبرم ـ بــني البلــدان املتقدمــة والنامي ــة .وتط ـورت طبيعــة التفاقــات التجاريــة اإلقليمي ــة يف
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النطــاق والعمــق ،مــع مــرور الوق ـ  .ورغــم أن بعــض التفاقــات ل ت ـزال تعيــد اكــر أحكــام اتفاقــات
منظم ــة التج ــارة العاملي ــة ،ف ــإن اتفاق ــات أخ ــرى تش ــمل قض ــايا جدي ــدة كسياس ــات املنافس ــة ومع ــاي
العمال ــة .ولح ـ ـ أح ــد املش ــاركني يف حلق ــة النق ــا أن معظ ــم التفاق ــات التجاري ــة اإلقليمي ــة ال ـ ـ
أبرم مؤخرا تتضمن أيضا أحكامـا تتعلـق بالسـتثمار ،بينمـا يـتم يف حـالت أخـرى التفـاوو بشـضن
اتفاقات استثمارية باملوازاة مع التفاقات التجارية اإلقليمية.
 -48واتفـ ــق بعـ ــض املشـ ــاركني عل ـ ـ أن إب ـ ـرام اتفاقـ ــات التجـ ــارة اإلقليميـ ــة والتفاقـ ــات اإلقليميـ ــة
الك ــربى ل يش ــكل ظ ــاهرة جدي ــدة أو ح ــو حديث ــة الظه ــور .فمن ــن التف ــاق الع ــام بش ــضن التعريف ــات
اجلمركيــة والتجــارة عــام  ،1948نفــنت السياســات التجاريــة اإلقليميــة بــاملوازاة مــع النظــام التجــار
املتعـ ــدد األط ـ ـرام .لكـ ــن بضـ ــعة مشـ ــاركني اتفق ـ ـوا عل ـ ـ وجـ ــود اتـ ــا آخـ ــن يف التنـ ــامي وحـ ــو النزعـ ــة
اإلقليمية ،خصوص ا يف السنوات األخ ة.
 -49وأك ـ ــد بع ـ ــض املش ـ ــاركني يف حلق ـ ــة النق ـ ــا أن التفاق ـ ــات التجاري ـ ــة اإلقليمي ـ ــة والتك ـ ــتالت
التجاري ــة اإلقليمي ــة الك ــربى ظه ــرت ك ــرد مش ــروع علـ ـ غي ــاب احليوي ــة يف النظ ــام التج ــار املتع ــدد
األط ـرام ومــا نــتء عنــه مــن بــعء يف التقــدم وحــو إصــالح السياســات التجاريــة عل ـ الصــعيد املتعــدد
األط ـرام .ويف هــنا الصــدد ،أكــد أحــد املشــاركني أن الكث ـ مــن التقــدم يف التجــارة الدوليــة يتحقــق
عل ـ الصــعيدين الــوط واإلقليمــي .ومــع الــح أعــرب عــن ش ـواغل إزاء إمكانيــة أن تزيــد التفاقــات
التجاريــة اإلقليميــة وخصوصـا التكــتالت التجاريــة اإلقليميــة الكــربى إعاقــة التقــدم يف التجــارة املتعــددة
األط ـرام ،خصوص ـا فيمــا يتعلــق بالزراعــة .وأكــد املشــارك أيض ـا أن التغي ـ الــالزم يف القواعــد املتعلقــة
بالتجــارة الزراعيــة ميكــن أن ــد فقــع عــن طريــق املفاو ــات املتعــددة األطـرام .ويف هــنا الصــدد،
ويف إطــار خطــة التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام  ،2015يكتســي إصــالح السياســات الزراعيــة عل ـ
الص ــعيد املتع ــدد األط ـ ـرام أمهي ــة حامسـ ــة للنج ــاح يف حتقيـ ــق أه ــدام التنميـ ــة املس ــتدامة ،خصوص ـ ـا
لض ــمان حتقي ــق األم ــن الغ ــنائي عامليـ ـا .وم ــن املس ــائل األخ ــرى الـ ـ أثـ ـ ت فيم ــا يتعل ــق ب ــالتكتالت
التجاريــة اإلقليميــة خطــر حــرم التجــارة مــن خــالل إب ـرام اتفاقــات تاريــة إقليميــة واســتخدام تــداب
غ تعريفية.
 -50وج ــرى البح ــو يف إمكاني ــة أن تتالق ـ ـ النزع ــة اإلقليمي ــة م ــع تع ــدد األط ـ ـرام ،ش ـ ـريطة أن
يصــمم ه ــنا التالق ــي ويــدمء يف هن ــء إقليم ــي منــن البداي ــة .ويف ه ــنا الصــدد ،ألق ـ أح ــد املش ــاركني
الض ــوء عل ـ املث ــال الن ــاج لرابط ــة تكام ــل أمريك ــا الالتيني ــة ال ـ أ ا
نش ــي لتح ــل ــل رابط ــة أمريك ــا
الالتينيــة للتجــارة احلــرة وتوســعها .واكــر مشــارك آخــر تربــة الحتــاد األفريقــي بوصــفها عمليــة تكامــل
ناجحــة ل ت ـزال مســتمرة .وقــال إن هــنا التكامــل ينبغــي أن يظــل مركزيــا يف اس ـزاتيجية تنميــة الــدول
األفريقيـ ـ ــة ،ألنـ ـ ــه ـ ـ ــرور لتحقـ ـ ــق السـ ـ ــالم والزده ـ ـ ــار ،مـ ـ ــن خـ ـ ــالل تس ـ ـ ـريع التعـ ـ ــاون السياس ـ ـ ــي
وييسـ ــر التكامـ ــل بـ ــني البلـ ــدان وجـ ــود مؤسسـ ــات
والجتمـ ــاعي  -القتصـ ــاد فيمـ ــا بـ ــني البلـ ــدانِّ .
اقتصــادية ،كمصــارم الســتثمار والصــناديق النقديــة .وا ــدم النهــائي بالنســبة ألفريقيــا هــو اعتمــاد
احتـاد مجركــي للقـارة ،وهــو ترتيـب مــن شــضنه أن يسـاعد يف زيــادة القـدرة التنافســية لقتصـاد أفريقيــا مــن
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خ ــالل وف ــورات احلج ــم وحتس ــني ف ــرص الوص ــول إىل الس ــوق ،وتعزي ــز تص ــنيع وتنوي ــع القتص ــادات
األفريقيــة ،وتــاوز العتمــاد علـ الـواردات .ولتحقيــق هــنا املســتوى مــن التكامــل القتصــاد  ،حتتــا
أفريقيا إىل و ع حد للعديد من النزاعـات وحـالت الطـوارمل مثـل تفشـي مـرو فـ و إيبـول حاليـا،
كما حتتا إىل بناء بنية حتتية لربع املنتجني باملستهلكني.
 -51وأقـ ـ ـ َّـر بضـ ـ ــعة مشـ ـ ــاركني بـ ـ ــدور التجـ ـ ــارة الدوليـ ـ ــة كمحـ ـ ــرك للنمـ ـ ــو القتصـ ـ ــاد والزدهـ ـ ــار
والســتقرار .ويف هــنا الصــدد ،أش ـ إىل التفاقــات التجاريــة اإلقليميــة بوصــفها واســطة لال ـرا يف
التجـ ــارة والرتبـ ــا باألس ـ ـواق الدوليـ ــة .وأكـ ــد املشـ ــاركون يف حلقـ ــة النقـ ــا أن الرتبـ ــا باألس ـ ـواق
الكربى من خـالل التفاقـات التجاريـة يكتسـي أمهيـة خاصـة لالقتصـادات الصـغ ة .ويثـل التفاقـات
التجاري ــة اإلقليمي ــة مس ــارا موازيـ ـ ا ول ــيس مس ــارا ب ــديالا لالتفاق ــات التجاري ــة املتع ــددة األطـ ـرام ،الـ ـ
تسع إىل حتقيق نفس ا دم النهائي وهو مان املزيد من حترير التجارة بني البلدان.
 -52وأك ـ ــدت أس ـ ــيلة وتعليق ـ ــات املن ـ ــدوبني أمهي ـ ــة املض ـ ــي يف دراس ـ ــة آث ـ ــار التفاق ـ ــات التجاري ـ ــة
اإلقليمي ــة علـ ـ التج ــارة والتنمي ــة يف الع ــات ،م ــع الزكي ــز بش ــكل خ ــاص علـ ـ البل ــدان النامي ــة وأق ــل
البلــدان من ـوا ،فض ـالا عــن أمهي ــة األحكــام املتعلقــة بالتنمي ــة املدجمــة يف التفاق ــات التجاريــة اإلقليمي ــة.
وأخ ـ ـ ا ،أكـ ــد بعـ ــض املنـ ــدوبني وا موعـ ــات اإلقليميـ ــة احلاجـ ــة إىل نزعـ ــة إقليميـ ــة تتسـ ــم بالنفتـ ــاح
والشــفافية وعــدم التميي ـز ،بغيــة احلفــاظ عل ـ احليــز السياســايت الــالزم خصوص ـا بالنســبة لالقتصــادات
الضعيفة.

اء -التقرير المرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآ ر بين أركا عمل األوناتاد الثالثة
(البند  6من جدول األعمال)

 -53افتــت الجتمــاع غـ الرمســي الرابــع وتــوىل تيسـ رئــيس اللجنــة .وكــان مــن بــني املشــاركني يف
النقــا يف الجتمــاعني غ ـ الــرمسيني الرابــع واخلــامس مــدير شــعبة التكنولوجيــا واللوجســتيات ،ومــدير
شـعبة التجــارة الدوليـة يف الســلع واخلـدمات والســلع األساســية ،ورئـيس الوحــدة اخلاصـة املعنيــة بالســلع
األساســية ،فض ـالا عــن رئــيس قســم تيس ـ التجــارة يف فــرع لوجســتيات التجــارة ،يف شــعبة التكنولوجيــا
واللوجس ــتيات ،وخب ـ ـ اقتص ــاد م ــن ف ــرع التحلي ــل التج ــار يف ش ــعبة التج ــارة الدولي ــة يف الس ــلع
واخلدمات والسلع األساسية .وتل العروو مناقشةٌ تفاعلية.
 -54ورك ــزت املناقش ــة علـ ـ التق ــارير املرحلي ــة املتعلق ــة بتش ــجيع وتعزي ــز أوج ــه الت ــآزر ب ــني الرك ــائز
الــثال لعمــل األونكتــاد ،أ البحــو والتحليــل ،وبنــاء توافــق اآلراء ،واملســاعدة التقنيــة .ويف الســنة
املا ــية ،أبلـ ـ األونكت ــاد ع ــن املزي ــد م ــن النت ــائء الرئيس ــية املرتقب ــة يف إط ــار الرك ــائز ال ــثال وترك ــزت
اجلهود عل تعزيز أوجه التآزر فيما بينها.
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 -55ولح ـ املشــاركون يف حلقــة النقــا أن جهــود األونكتــاد الراميــة إىل تشــجيع وتعزيــز التــآزر
بــني أركــان عمــل األونكتــاد الثالثــة ،فض ـالا عــن التعــاون بــني ال لشــعب ،كان ـ مثمــرة ومفيــدة لعمــل
األونكتــاد .وأث ـ عــدد مــن ثلــي ا موعــات اإلقليميــة واملنــدوبني عل ـ نوعيــة العمــل الــن يقــوم بــه
األونكتــاد ورحب ـوا بــاجلهود املبنولــة لتشــجيع أوجــه التــآزر .ولح ـ ثــل إحــدى ا موعــات اإلقليميــة
ــرورة تعزيــز أوجــه التــآزر ب ــني الوكــالت إىل احلــد األقص ـ  .واق ــزح أحــد املنــدوبني إمكانيــة ت ــوخي
ركيزة رابعة للعمل.
 -56وشــدد العديــد مــن املنــدوبني وا موعــات اإلقليميــة عل ـ أمهيــة الــدعم املتواصــل الــن قدمــه
األونكتــاد يف بنــاء وتعزيــز قــدرات الــدول األعضــاء يف جمــالت السياســات التجاريــة وتيس ـ التجــارة
واللوجســتيات ،ويف تعزيــز القــدرات املشــزكة بــني املؤسســات عل ـ الصــعد الوطنيــة ،فض ـالا عــن تــوف
مس ــاعدة مناس ــبة يف التوقي ـ ـ للوف ــاء باللتزام ــات يف إطـ ــار منظم ــة التج ــارة العامليـ ــة .وس ــلع أحـ ــد
املنــدوبني الضــوء علـ آثــار بـرامء املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرات الـ قــدمها األونكتــاد ،وهــي آثــار
هامة غ مباشـرة ،إا بـدأ تعزيـز نشـر املهـارات واملعـارم الـ اكتسـبها املشـاركون يف املنطقـة .ولحـ
مندوب آخر أن عمـل األونكتـاد عـاد بفائـدة كبـ ة علـ البلـدان غـ السـاحلية ،و ـمن ،مـن خـالل
بنــاء توافــق اآلراء ،أن يظــل تيس ـ التجــارة أم ـرا مهم ـ ا يف السياســات الوطنيــة .وجــرى التضكيــد بشــكل
واســع علـ ــرورة ــمان دعــم متواصــل يف مجيــع جمــالت العمــل هــن  .وباإل ــافة إىل الــح ،أكــد
أح ـ ــد املن ـ ــدوبني أن بن ـ ــاء الق ـ ــدرات يف السياس ـ ــات التجاري ـ ــة وتق ـ ــدا ال ـ ــدعم فيم ـ ــا يتعل ـ ــق ب ـ ــضدوات
املفاو ات التجارية الدولية وغ الح من الدورات التدريبية كان أمرا ملحوظ ا.
عرض تقرير أنشطة شعبة التانولوجيا واللوجستيات
 -57أك ـ ــد الع ـ ــرو أمهي ـ ــة تيسـ ـ ـ التج ـ ــارة والنق ـ ــل بوص ـ ــفهما عنصـ ـ ـرين مهم ـ ــني يف عم ـ ــل ف ـ ــرع
لوجستيات التجـارة ،ولحـ تزايـد أوجـه التـآزر بـني الركـائز الـثال  .وقـدم عـددا مـن األمثلـة لتو ـي
أوجه التآزر القائمة بـني رتلـف األنشـطة يف إطـار كـل ركيـزة مـن الركـائز وكيـف أفـادت هـن األنشـطة
ودعم وغنت بعضها البعض.
 -58ونظــرت اللجنــة يف قضــي تيس ـ التجــارة وبنــاء قــدرات رتلــف ال لشــعب .وق ـدَّم عــرو عــن
البعــد الشــامل للركــائز الــثال فيمــا يتعلــق بتيس ـ التجــارة واللوجســتيات التجاريــة معلومــات إ ــافية
ع ــن املخرج ــات التحليلي ــة اجلدي ــدة بش ــضن ا يي ــات املعني ــة بالنق ــل البح ــر وتيسـ ـ التج ــارة ،ــمن
هيي ــات أخ ــرى ،فضـ ـالا ع ــن مش ــاريع املس ــاعدة التقني ــة يف ــا يف ال ــح النظ ــام اآليل للبيان ــات اجلمركي ــة
وبرنامء التدريب من أجل التجارة وبرامء التدريب عل إدارة املوانب.
 -59وم ــن ب ــني األمثل ــة الناجح ــة عل ـ التع ــاون ب ــني ال لش ــعب مؤش ــر رب ــع الثن ــائي خلط ــو النق ــل
البحــر الــن و ــعه األونكتــاد .ويعتمــد املؤشــر اجلديــد عل ـ مؤشــر ربــع خطــو النقــل البحــر ،
ال ــنين ك ــان الغ ــرو من ــه تق ــدا معلوم ــات ع ــن الق ــدرة التنافس ــية التجاري ــة للبل ــدان يف جم ــايل النق ــل
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واللوجسـ ــتيات .وهـ ــو أداة ابتكاريـ ــة هتـ ــدم إىل قيـ ــا ال ـ ـربع الثنـ ــائي بـ ــني أزوا البلـ ــدان .وأكـ ــدت
املناقشــات الـ أفضـ إليهــا الــح أن هــن األدوات التحليليــة ميكــن أن تكــون مفيــدة للغايــة لتو ــي
العالقــة الدائريــة بــني القــدرة التنافســية التجاريــة وتكــاليف النقــل ال ـ تــوفر فرص ـا لصــياغة سياســات
أفضل وأكثر استنارة.
عرض تقرير أنشطة الوحدة الخاوة المعنية بالسلع األساسية
 -60ركــز العــرو بشــكل خــاص علـ أوجــه التعــاون مــع املؤسســات األخــرى ،ومســاعدة البلــدان
النامي ــة املعتم ــدة علـ ـ الس ــلع األساس ــية يف الس ــتفادة ق ــدر املس ــتطاع م ــن موارده ــا الطبيعي ــة وتعزي ــز
التعــاون ال ــدويل للتصــد للمش ــكالت املرتبطــة باقتص ــاد الســلع األساس ــية .وركــزت الوح ــدة اخلاص ــة
املعني ــة بالس ــلع األساس ــية علـ ـ ع ــدد م ــن التح ــديات الـ ـ ظه ــرت م ــن سـ ـ عم ــل أسـ ـواق الس ــلع
األساســية الراهنــة ،والــح يف ســياق الركــائز الــثال  ،يفــا يف الــح تقلبــات أســعار الســلع األساســية،
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
اات الص ــلة .وعوجلـ ـ ه ــن التح ــديات يف منش ــورات رتلف ــة أص ــدرهتا الوح ــدة ،بينه ــا علـ ـ وج ــه
اخلصــوص متقري ــر الســلع األساس ــية والتنمي ــةم ومنشــوراهتا اإلحص ــائية ،يف ــا يف الــح محال ــة العتم ــاد
عل ـ ـ الس ــلع األساس ــيةم ومنظ ــرة عجل ـ ـ إىل الس ــلع األساس ــيةم .وأج ــرت الوح ــدة أيض ـ ـا دراس ــات
رصصــة بشــضن مســائل تقليديــة ومعاصــرة عــن الســلع األساســية ،وقــد أدر عملهــا يف متقريــر احلالــة
القتصـ ــادية العامليـ ــة وآفاقهـ ــام .وباإل ـ ــافة إىل الـ ــح ،أعـ ــدت الوحـ ــدة ورقـ ــة عـ ــن اتاهـ ــات السـ ــوق
والقوى الدافعة ا لتنظر فيها اجلمعية العامة ل مم املتحدة.
 –61وتكتســي الركيزتــان الثانيــة والثالثــة أيض ـ ا أمهيــة بالنســبة لعمــل الوحــدة اخلاصــة املعنيــة بالســلع
األساســية .ونظم ـ الوحــدة عــددا مــن املناســبات املتعلقــة بقضــايا الســلع األساســية ،بينهــا مــا يلــيو
اجتماع اخلرباء املتعدد السـنوات بشـضن السـلع األساسـية والتنميـة؛ واملنتـدى العـاملي للسـلع األساسـية؛
واملناســبة اخلاصــة بــاملؤير املع ـ بقط ـاع الــنفع والغــاز واملعــادن يف أفريقيــا؛ واملنتــدى احلكــومي الــدويل
املعـ بالتعـدين واملعـادن والفلـزات والتنميـة املسـتدامة .ومـن خــالل هـن املنتـديات ،سـاعدت الوحــدة
يف بنــاء توافــق اآلراء بــني احلكومــات وغ هــا مــن أصــحاب املصــلحة يف جمــال الســلع األساســية بشــضن
مسائل رئيسية تتعلـق بـاإلدارة املسـتدامة للسـلع األساسـية .وباإل ـافة إىل الـح ،تعاونـ الوحـدة مـع
مؤسس ــات دولي ــة أخ ــرى تعـ ـ بالس ــلع األساس ــية لتحس ــني احلوكم ــة العاملي ــة للس ــلع األساس ــية ،م ــن
خــالل مبــادرات كنظــام املعلومــات عــن الســوق الزراعيــة ال ـ اســتحدثتها جمموعــة العش ـرين ،وشــبكة
األمم املتحدة املعنية بالطاقة .وسـاعدت الوحـدة أيضـ ا يف بنـاء القـدرات يف ا ـالت الرئيسـية املتصـلة
بالس ــلع األساس ــية ،م ــن خ ــالل مش ــاريع رتلف ــة حلس ــابات وص ــناديق اس ــتيمانية إمنائي ــة هت ــدم إىل
حتس ــني الش ــفافية  -ومنه ــا عل ـ ـ س ــبيل املث ــال خ ــدمات املعلوم ــات الس ــوقية الـ ـ تق ــدمها إنفوك ــوم
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وإنفوشـ ومشـروع الصــندوق الســتيماين بشــضن املعلومــات املتعلقــة بركــائز احلديــد  -وتعزيــز القــدرات
يفا يتماش مع املعاي التجارية وإدارة املخاطر املتعلقة بالسلع األساسية.
 -62وتش ـ ــمل التط ـ ــورات األخ ـ ـ ة يف األس ـ ـواق العاملي ـ ــة للس ـ ــلع األساس ـ ــية التط ـ ــورات يف الس ـ ــلع
األساســية الزراعيــة واملعــادن واخلامــات والفل ـزات ،حيــو ســجل اتــا تنــازيل عــام يف األســعار اعتبــارا
مـ ــن منتصـ ــف عـ ــام  2014وبدايـ ــة عـ ــام  .2015وبـ ــدأت أسـ ــعار السـ ــلع األساسـ ــية تزاجـ ــع منـ ــن
ع ـ ــام  ،2011نتيج ـ ــة العوام ـ ــل املش ـ ــزكة ب ـ ــني مجي ـ ــع األسـ ـ ـواق ،أ الع ـ ــرو املف ـ ــر  ،والنكم ـ ــا
القتصــاد العــاملي ،ودولر الوليــات املتحــدة األمريكيــة القــو  .وقــد أدى هــنا التــا إىل خســائر
يف مداخيل الصادرات ،وإىل آثـار سـلبية علـ البلـدان الناميـة املعتمـدة علـ السـلع األساسـية .وأشـ
باهتمــام إىل حالــة الطاقــة ،يف ســياق تراجــع أســعار الســوق ،واإلنتــا املفــر وتســابق منتجــي الــنفع
الرئيســيني للمحافظــة علـ حصــتهم مــن الســوق .وفيمــا يتعلــق بتــضث تقلــب أســعار الســلع األساســية،
بين ـ دراســات األونكتــاد أن لتقلــب األســعار يف البلــدان الناميــة وأقــل البلــدان من ـوا آثــارا ســلبية عل ـ
األمـ ــن الغـ ــنائي .و ا
اقزح ـ ـ حلـ ــول يف األجـ ــل القص ـ ـ كالحتياطيـ ــات الغنائيـ ــة وشـ ــبكات األمـ ــان
للشـ ـرائ الض ــعيفة يف ا تم ــع احملل ــي ،بينم ــا الـ ـ احلل ــول يف األج ــل الطوي ــل التنوي ــع القتص ــاد ،
واسزاتيجيات إدارة املخاطر ،وزيادة القيمة املضافة.
 -63ولحظ اللجنة أن بلدانا عديدة يف أفريقيـا جنـوب الصـحراء تعتمـد علـ السـلع األساسـية
األوليــة ،خصوص ـا الكاكــاو والــ ،والقطــن ،وغ ه ـا مــن الســلع ال ـ تشــكل جــزءا كب ـ ا مــن إي ـرادات
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
اإلقليمية عن قلقه إزاء عـدم وجـود إعانـات يف البلـدان األفريقيـة ومـا ينـتء عـن الـح مـن منافسـة غـ
عادلــة يواجههــا منتجــو املـوارد األوليــة .ويتزايــد انســحاب صــغار املـزارعني مــن اإلنتــا الزراعــي لصــا
قطاعات أخـرى ،مـا يشـكل رـاطر كبـ ة علـ مـدى تـوافر السـلع األساسـية األوليـة كـال ،والكاكـاو.
وبالتــايل ،فــإن ــة حاجــة إىل ايــة منتجــي امل ـوارد األوليــة مــن تقلــب األســعار يف األس ـواق العاملي ــة
للسلع األساسية.
 -64وناقش ـ اللجنــة تــداب تقييــد الصــادرات ال ـ تــود بعــض البلــدان املنتجــة للســلع األساســية
اختااه ــا ،واحتم ــال أن ت ــؤد ه ــن الت ــداب إىل تولي ــد احتكاك ــات وإىل الت ــدخل يف التج ــارة عل ـ ـ
الصــعيد العــاملي .ويف هــنا الصــدد ،لح ـ أحــد املنــدوبني أن تقييــد الصــادرات قــد يكــون ،يف ســياق
العتماد علـ الصـادرات وانعـدام إ ـافة القيمـة ،أداة سياسـاتية فعالـة بالنسـبة لـبعض البلـدان املنتجـة
للسلع األساسية.
 -65وشدد أحد املندوبني علـ أن الـدول األعضـاء حتتـا إىل دعـم سـريع مـن األونكتـاد ملواجهـة
التح ــديات العاجل ــة الناش ــية يف جم ــال التج ــارة والس ــلع األساس ــية .ودع ــا ع ــدد م ــن املن ــدوبني و ثل ــي
ا موعـ ــات اإلقليميـ ــة األونكتـ ــاد إىل تقـ ــدا الـ ــدعم مـ ــن أجـ ــل تيس ـ ـ إنشـ ــاء منطقـ ــة التجـ ــارة احلـ ــرة
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األفريقية وأكدوا دور التحليل التجار يف و ـع خارطـة طريـق القطـن األفريقـي .وأعـرب ثـل إحـدى
ا موعات اإلقليمية عـن القلـق مـن احتمـال أن ختسـر البلـدان الناميـة ا
املعتمـدة علـ السـلع األساسـية
جزءا من احليز السياسايت إاا ما أصب اسـتخدام القيـود علـ الصـادرات أكثـر صـعوبة .فـالقيود علـ
الصــادرات مفيــدة للعديــد مــن البلــدان الناميــة ال ـ يلــح أدوات ــدودة لتنفيــن سياســاهتا اإلمنائيــة.
وألقـ بضــعة جمموعــات إقليميــة ووفــود الضــوء علـ أمهيــة التجــارة يف جمــال الوقــود األحيــائي بوصــفها
مو وعا ميكن ل ونكتاد أن ينظر فيه يف أعماله املقبلة.
عرض تقرير أنشطة شعبة التجارة في البضائع والخدمات والسلع األساسية
 -66ركـ ــز العـ ــرو عل ـ ـ العمـ ــل اجلـ ــار واملنهجيـ ــات املتبعـ ــة ،مـ ــع الزكيـ ــز عل ـ ـ هياكـ ــل تقـ ــدا
اخل ــدمات داخ ــل الش ــعبة ون ـواتء مجي ــع الرك ــائز يف جم ــالت التحلي ــل التج ــار واملفاو ــات التجاري ــة
والتنمي ــة املس ــتدامة واملنافس ــة ومس ــضلة التج ــارة ون ــوع اجل ــنس الش ــاملة لع ــدة قطاع ــات .وتق ــدم بع ــض
املن ــدوبني بالش ــكر إىل الش ــعبة عل ـ م ــا قدمت ــه م ــن مس ــاعدة تقني ــة متنوع ــة ومفي ــدة ،وق ــالوا إن ه ــن
املس ــاعدة كـ ــان ـ ــا أثـ ــر إجيـ ــا يف بلـ ــداهنم .ولحظ ـ ـوا أن التكنولوجيـ ــا والبتكـ ــار والبحـ ــو العلمـ ــي
والتــداب غ ـ التعريفيــة وسياســات املنافســة وسياســات اخلــدمات والسياســات التجاريــة كلهــا موا ــيع
اات أمهية حامسة للتنمية الشاملة واملستدامة.
 -67وأك ــد أح ــد املن ــدوبني أمهي ــة العم ــل بالنس ــبة لقط ــاع اخل ــدمات ،ب ــالنظر إىل األمهي ــة املتزاي ــدة
للتج ــارة يف اخل ــدمات ،وبـ ــالنظر إىل التفاق ــات التجاري ــة اإلقليميـ ــة ال ـ ـ ترك ــز بشـ ــكل متزاي ــد عل ـ ـ
اخل ــدمات ،يف ــا يف ال ــح العمال ــة .وق ــال إن الزكي ــز عل ـ البتك ــار يف س ــياق استعرا ــات سياس ــات
اخلــدمات يكتســي أمهيــة خاصــة بالنســبة للــدول األعضــاء .واقــزح املنــدوب أن يــؤد األونكتــاد دورا
هامـ ـ ا يف القم ــة العاملي ــة تم ــع املعلوم ــات ،ل س ــيما فيم ــا يتعل ــق بتعزي ــز درو بن ــاء الق ــدرات علـ ـ
شبكة اإلنزن يف البلدان النامية.
 -68وأكـد منـدوب آخـر أن اســتعراو سياسـات اخلـدمات الـن أجــر يف بـاراغوا كـان مفيــدا
إا أت ــاح اإلق ـ ـرار بضمهي ــة تعزي ــز قط ــاع اخل ــدمات ،فيم ــا يتعل ــق بتنوي ــع الص ــادرات عل ـ ـ س ــبيل املث ــال
 وأمهية الح مضاعفة بالنسبة للبلدان غـ السـاحلية الـ تـدفع تكـاليف عاليـة لتصـدير البضـائع -والنمــو القتصــاد  .وأت ــاح اســتعراو سياســات اخل ــدمات التفاعــل بــني رتل ــف أصــحاب املص ــلحة
ملناقشــة اإلج ـراءات امللموســة .وأكــد املنــدوب ــرورة تــوف م ـوارد كافيــة ل ونكتــاد كــي يــتمكن مــن
مواصلة توف هنا التعاون التقـ  .وأخـ ا ،طلـب منـدوب آخـر معلومـات إ ـافية عـن اجلانـب املتعلـق
جبمع التربعات لتمويل أنشطة املساعدة التقنية ال تقوم وا الشعبة.
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واو -مسائل أخرى

(املادة  7من جدول األعمال)

 -69بــالنظر إىل انعقــاد الــدورة الرابعــة عشــرة املقبلــة ملــؤير األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ،وافقـ
اللجنــة عل ـ أن يتخــن جملــس التجــارة والتنميــة ق ـرارا بشــضن جــدول أعمــال الــدورة الثامنــة للجنــة بنــاءا
عل توصية مكتب ا لس بعد انعقاد املؤير.

ثالث ا -المسائل التنظيمية
ألف -افتتاح الدورة
 -70افتتح ـ رئيس ــة ال ــدورة السادس ــة للجن ــة التج ــارة والتنمي ــة الس ــيدة فيلوريت ــا ك ــودرا (ألباني ــا)،
الدورة السابعة للجنة يف قصر األمم جبنيف يف  18أيار/مايو .2015

باء -انتخاب أعضاء الماتب

(البند  1من جدول األعمال)

 -71انتخبـ اللجنــة ،يف جلســتها العامــة الفتتاحيــة املنعقــدة يف  18أيار/مــايو  ،2015أعضــاء
مكتبها التالية أمساؤهمو

الرئيسو

السيد هومربتو خيمينس توريس (إكوادور)

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

املقررو

السيد فيصل السويسي (املغرب)

جيم -اعتماد جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  2من جدول األعمال)

 -72اعتم ـ ــدت اللجن ـ ــة ،يف جلس ـ ــتها العام ـ ــة الفتتاحي ـ ــة ،ج ـ ــدول أعما ـ ــا املؤقـ ـ ـ لل ـ ــدورة (الـ ـ ـوارد يف
الوثيقتني  TD/B/C.I/36و .)TD/B/C.I/36/Corr.1وبالتايل ،فقد كان جدول أعمال الجتماع كما يليو
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-1

انتخاب أعضاء املكتب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-3

تقارير اجتماعات اخلرباءو
(أ)

تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنواتو

‘‘1

اجتم ــاع اخل ـ ـرباء املتع ــدد الس ــنوات املع ـ ـ بالنق ــل واللوجس ــتيات التجاريـ ــة
وتيس التجارة؛

‘‘2

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املع بالسلع األساسية والتنمية؛

‘‘3

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املع بالتجارة واخلدمات والتنمية؛

‘‘4

اجتماع اخلـرباء املتعـدد السـنوات املعـ بتعزيـز التكامـل والتعـاون يف امليـدان
القتصاد ؛

‘‘5

اجتمــاع اخل ـرباء املتعــدد الســنوات املع ـ بتحســني البييــة املواتيــة عل ـ مجيــع
املستويات لدعم التنمية الشاملة للجميع واملستدامة.

(ب) تقارير اجتماعات اخلرباء األحادية السنةو

GE.15-10307

‘‘1

اجتم ــاع اخلـ ـرباء املعـ ـ بت ــضث إمكاني ــة الوص ــول إىل اخل ــدمات املالي ــة ،يف ــا
يش ــمل إبـ ـراز أث ــر التح ــويالت املالي ــة علـ ـ التنمي ــةو التمك ــني القتص ــاد
للنساء والشباب؛

‘‘2

اجتمــاع اخل ـرباء املع ـ ب ـربامء اإلدم ــا الجتم ــاعي وتضث هــا عل ـ التنمي ــة
والنمو املستدامني والشاملني للجميع.

( )

تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املع بقوانني وسياسات املنافسة.

-4

سياسات تنمية التجارة وخطة التنمية املستدامة ملا بعد عام .2015

-5

رسم السياسات الوطنية يف سياق اتفاقات التجارة اإلقليمية القائمة.

-6

التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة.

-7

مسائل أخرى.

-8

اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية.
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دال -اعتماد تقرير اللجنة إل مجلس التجارة والتنمية
(املادة  8من جدول األعمال)

 -73أان ـ اللجن ــة ،يف جلس ــتها العام ــة اخلتامي ــة املعق ــودة يف  22أيار/م ــايو  ،2015ب ــضن يق ــوم
املقــرر ،حت ـ ســلطة ال ـرئيس ،بو ــع الصــيغة النهائيــة للتقريــر بعــد اختتــام الجتمــاع .وســيقدم التقريــر
إىل جملس التجارة والتنمية.

اء -الجلسة العامة الختامية
 -74قــال ال ـرئيس إن مــا فهمــه هــو أن الــدول األعضــاء قــد اعتــربت الــدورة بنــاءة وقيمــة .وفهــم
أيضـ ا أن الـدول األعضـاء قـد اعزفـ بالعمـل ا ـام الـن تؤديـه اللجنــة يف تنفيـن وليـة األونكتـاد مــن
أجــل املســامهة يف متابعــة وتنفيــن نتــائء مــؤيرات وقمــم األمــم املتحــدة الكــربى املعنيــة بالتنميــة وأهنــا
تتطل ــع إىل مواص ــلة العم ــل يف ه ــنا الش ــضن .واعتم ــدت اللجن ــة الق ـرار الش ــفو ال ــن اخت ــن ال ـرئيس
القا ي بنكر توافق آراء اللجنة يف التقرير.
 -75وأدل جمموعة إقليمية وبضعة وفود ببيانات ختامية.

22/24

GE.15-10307

TD/B/C.I/38

المرفق
الحضور

()1

-1

حضر الدورة ثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد وأعضاء اللجنةو
الحتاد الروسي
إثيوبيا
األرجنتني
األردن
إسبانيا
أفغانستان
إكوادور
أملانيا
إندونيسيا
إيران (مجهورية  -اإلسالمية)
إيطاليا
الربازيل
بربادو
بنغالديو
بنما
بوتان
بوركينا فاسو
بولندا
ب و
بيالرو
ترينداد وتوباغو
توغو
تونس
جامايكا
اجلزائر
مجهورية تنزانيا املتحدة
مجهورية مولدوفا
جيبويت

السنغال
شيلي
صربيا
الصني
العراق
غانا
غواتيمال
غينيا
فرنسا
الفلبني
فنزويال (مجهورية  -البوليفارية)
فنلندا
فيي نام
كوت ديفوار
كوستاريكا
الكونغو
كينيا
ماليزيا
مصر
املغرب
اململكة العربية السعودية
موزامبيق
النمسا
هاي
ا ند
الوليات املتحدة األمريكية
اليابان

__________
( )1لالطالع عل قائمة املشاركني ،انظر .TD/B/C.I/INF.7
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-2
-3

وكان ثالا يف الدورة عضو املؤير اآليت امسهو
الكرسي الرسويل
وكان

املنظمات احلكومية الدولية التالية ثلة يف اللجنةو

جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاري؛ واحمليع ا ادمل
الحتاد األفريقي
الحتاد األورو
منظمة التعاون اإلسالمي
أمانة منتدى جزر احمليع ا ادمل
مركز اجلنوب
-4

وكان

هييات األمم املتحدة وأجهزهتا وبراجمها التالية ثلة يف اللجنةو

هيية األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ويكني املرأة
-5

وكان

الوكالت املتخصصة واملنظمات اات الصلة التالية ثلة يف اللجنةو

منظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
منظمة التجارة العاملية
____________
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