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 الرئيسموجز  -أوالا  

 االفتتاحية اجللسة العامة -ألف 
ابسرم مرديرة  افتتحت رئيسة فررع السرلا األساسرية يف األونكتراد اجتمراع ا ررباء. وقردمت  يرا ا  -1

الفقر يفضي حيث ألونكتاد أ رزت فيه تنوع مواطن الضعف، ابة والسلا األساسية شعبة التجارة الدولي
زاد النظرررال التجررراري فقرررد . ةبيئيرررالو  ةجتماعيرررلوا ةقتصررراديالمرررن النرررواحي ازدايد املخررراطر و  إىل الضرررعف

فئات تفاقم التحدايت اليت تواجه أشد ال منيف الوقت الراهن والسياسات النفرادية  والتوترات التجارية
 لتجررارةميكنهرا يريا ة اعلررا اإلجرراءات امللموسرة الرريت ناقشرات ينبغرري أن تركرز املهلراا السربب، . و ضرعفاا 

نمررو المسررتوايت رتفرراع وميكررن ل. الضررعف مررواطن لرراالرريت تبتررب عجيعلهررا حررألا لعوضرراع الصررعبة  مبررا
القدرة  ا الرتفاعاهأن يعزز ضعف البلد يف مواجهة الصدمات ا ارجية شريطة  فف منخيالتجاري أن 

الصررغ،ة، و  واألعمررال التجاريررة البالغررة الصررغرالقتصررادية للجهررات الفاعلررة احملليررة، أي يررغار املنتجررني، 
عرن  مناقشرات اجتمراع ا ررباءومرن شر ن والنساء والشباب يف اجملتمعات احلضرية والريفية علا السرواء. 

ابلقرردرة  لرتقرراءوا جررات التصررديرمنتايدة قيمررة أفضررت إىل ز الرريت  احلررالت واملمارسررات التجاريررة اجليرردة
الضوء علا ما يلي: السياسات والسباتيجيات الألزمة لضمان التنويا الاي أن تسلط  اإلنتاجية احمللية

كيفيررة السررتفادة مرن الشرررون الراهنررة للررد ول و ن اجملتمعرات احملليررة  قيمررة إىل الصررادرات وميك  رراليضريف 
تعزيز القيمة املضافة والقدرة من أجل ، اجلمركية ومعاي، الستدامة الطوعية، إىل السوق، أي التدا ،  

كيفية ضمان اتساق التجارة و ،ها من السياسات، مثل السياسات الصرحية والبيئيرة و اإلنتاجية احمللية  
فيررة جعررل ابلسررألمة، علررا عررو يعررزز القيمررة املضررافة والقرردرة اإلنتاجيررة احملليررة  وكي ةرتبطرراملالسياسررات و 

ترردا ،  رر، اجلمركيررة ومعرراي، السررتدامة الطوعيررة تسررهم مباشرررة يف ال وإدارة والتعرراون اإلقليمرري الشررفافية
 التمكني القتصادي.

 ءأن جملس التجارة والتنمية وافق علا اجتماع ا ربا إىل الرئيس يف مألحظاته الفتتاحية أشارو  -2
وأشرار  األعضراء.علا عو مرا طلبرت الردول  ،مة املضافةتعزيز القي تدارس موضوعل ،2014عال يف هاا 
أن املمثرررل الررردائم لزمبرررا وي سررربق أن وجررره النتبررراد إىل هررراد املسررر لة عنرررد حديثررره عرررن إنعرررا  ا ليرررة إىل 

من  اا هام اا مؤشر ظل تحسن التوقيت يتعني أن مس لة علا أن تال ا احلكومية الدولية. وشدد الرئيس يف 
 .مؤشرات اإلجناز

تعزيررررز القيمررررة املضررررافة وحتسررررني القرررردرة اإلنتاجيررررة احملليررررة عررررن طريررررق التمكررررني  -ابء 
 االقتصادي احمللي

 من جدول األعمال( 3)البند 

 حتسني القيمة املضافة والقدرة اإلنتاجيةُنههج   
حلقة النقا  األوىل ابإلشرارة إىل املسرائل الريت تتناوهلرا احللقرة وهري: أ يرة املناقشة مدير فتتح ا -3
هتا استفادزايدة دة علا السلا األساسية لتمكينها من حتويل اقتصاداهتا و يف البلدان املعتم   قيمة املضافةلا

هرررراد  والسياسررررات الألزمررررة لرررردعم لقيمررررة املضررررافةلأمثلررررة علررررا السررررباتيجيات املبتكرررررة و مررررن التجررررارة  
 .هاا املضمارالسباتيجيات  ودور القطاع ا اص يف 

حبرو  وحتلريألت السرلا األساسرية الترا ا لشرعبة التجررارة  ول، وهرو رئريس قسرموقردل احملراور األ -4
علرا املعتم ردة الدولية والسلا األساسية ابألونكتاد، تفاييل عن اسرباتيجيتني للتنويرا متراحتني للبلردان 

مرررا هرررو قرررائم مرررن والرتقررراء علرررا امترررداد القيمرررة إضرررافة التنويرررا الرأسررري علرررا : ينطررروي السرررلا األساسرررية
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السلا األساسية، كما هو احلرال ابلنسربة لسرلطنة عمران واململكرة العر يرة السرعودية حيرث قيمة سل سأل
لطاقة. لالستهألك والصناعات كثيفة  ،رةجات الببولية املكر  تطوير املنتيف النفط ا ال عائدات وهظ  فت 

علررا عررو  ،ديردةجررات جقيمررة، ويرناعات ومنتلجديردة لوينطروي التنويررا األفقري علررا تطروير سألسررل 
التصرنيا وا ردمات  يف جمرا  تنويرا الانطوى عليه تطوير السلا األساسية  ، التقليدية يف كولومبيا، و  ما

أو أفقرري، أويررا احملرراور لن تضررطلا البلرردان و/و غيررة حتقيررق تنويررا رأسرري  كمررا حررد  يف كوسررتاريكا.
لمخرررراطر، واملررررزااي النسرررربية ل تأللرررريحتلقرررربان مررررا اب متررررواز ا  تقيرررريم اسررررباتيجي لفرررررص السرررروق، يكررررون 

ميكن للبلدان أن تضا هاد التقييمات، ومن  ألل رواته علا سبيل املثال. ثوالتنافسية، وظروف البلد و 
 األمد لتنفياها. طويلجاا مت نياا ُنعتمد أن تاسباتيجية واضحة ومتسقة، و 

يناعة القطن، لقيمة املضافة يف ابللمعنيني وعرض احملاور الثاين، وهو مدير اجلمعية الزمبا وية  -5
وهرررري يررررناعة  ، إىل مأل ررررس القطررررنيف جمررررال حتويررررل  قيمررررةالاجلهررررود الراهنررررة يف زمبررررا وي لتعزيررررز سلسررررلة 

مأل رس إىل  القطرنحتويرل رئيسية فيما مضا. فقد اعتمدت احلكومة يف هاا الصردد اسرباتيجية  كانت
إنشررراء اجلمعيرررة سرررتثمارية تكميليرررة، مبرررا فيهرررا تتررر لف مرررن تررردا ، سياسررراتية واالررريت  ،2019-2014 للفررربة

إنترررال القطرررن مثرررل جمرررالت حتسرررني مرررن أجرررل يرررناعة القطرررن، املضرررافة يف لقيمرررة للمعنيرررني ابالزمبا ويرررة 
القطن  ومعاجلة نسيل القطرن لليراا  وعردد الوظرائف يف قطراع حلج الستفادة من قدرات و   مردوديتهو 

وابلررررررر م مرررررن  عررررررم التقرررررردل،   حتقررررررق زمبررررررا وي أهررررررداف املعاجلرررررة  وتصرررررردير املنسرررررروجات واملأل ررررررس. 
إذ ارتفا عددهم عدد املزارعني الاين يزرعون القطن  ، ابستثناء زايدة2019اسباتيجيتها هاد حبلول عال 

مرزارع. ومرن  رني الردروس املسرتفادة مرن مر رة زمبرا وي، شردد احملراور علرا  350 000إىل  250 000من 
يق عمل اجلهات ياحبة املصلحة، ومواءمة احلوافز تضطلا  ه الدولة لتنسالقوي الاي ينبغي أن  الدور

علرا  احملراور أيضراا ما األهداف، وضرمان  يئرة تنظيميرة وماريرة موثروق فرا. وفيمرا يتعلرق ابلقطرن، شردد 
، مرن  رألل التعاونيرات مرثألا  ،لقيمرة املضرافةلعمليات التجهيرز املولردة ضرورة دعم مشاركة املزارعني يف 

كسرب املرزارعني عائردات أكررب مرن لايريلهم، وتشرجيعهم إمكانيرة  أفضل طريقرة لضرمان لكوُنا  وذلك
 علا زراعة املزيد من القطن.

إثيو يرا، مر رة شرركته يف  -تنفياي لشرركة هانسرون للزراعرة وقدل احملاور الثالث، وهو الرئيس ال -6
فررري البدايرررة، فإىل الصررني. د الشرررركة صرردر ته تطرروير سلسرررلة اإلمررداد يف إثيو يرررا لعألمررة الررر  املمترراز الررراي 

حتديرد املوايرفات علرا رت الشركة عألمة مارية ممتازة، مث عملت ما املنتجرني واملصردرين يف إثيو يرا طو  
انصب نشان الشركة علا التجارة فقرط ألنره كران لظروراا علرا يف البداية،  .ال  واألحجال املطلو ة من
لر  يف املرتبطرة اب نقران سلسرلة القيمرةل ماريرة يف العديرد مرن ك أعمراامرتأل حينهرا املستثمرين األجانرب

يف السررروق الصرررينية،  ررردأت يف كسرررب عرررألوة سرررعرية و  تكرسرررت هررراد العألمرررة التجاريرررة  عررردماإثيو يرررا. و 
الاي  مقا ل كرز ال يف املائة  300ا يصل إىل مب ه للمزارعني يف إثيو يادفعزايدة ما تمتكنت الشركة من 

يف شراكات مبتكرة ما شركات املعاجلة  ددة لعألمتها التجارية. واستثمرت الشركة أيضاا عاي، احمليفي ابمل
إىل املررروردين الرئيسررريني الشرررركة ، قررردمت ةلكيررراملوالتعبئرررة والتصررردير  ودون أن يكرررون هلرررا أي حصرررة يف 

عيته واتسراقه. ودورات تدريبية جديدة، األمر الاي أسهم يف زايدة حجم اإلمداد ونو  وآلت تسهيألت
، اسرتثمرت الشرركة  عرد ذلرك يف مصرنا جديرد لتحمريط الر  وطحنره يف ةو وجود سلسلة إمداد موثوقر

النشرران مفتوحرراا أمررال السررتثمار هرراا  عررد أن أيرربح  ،2020مررن املقرررر أن يبرردأ تشررغيله يف عررال  ،إثيو يررا
تطروير منتجرات ذات سرعون إىل األجنيب. و نراء علرا مر رة الشرركة، نصرح احملراور رواد األعمرال الراين ي

هلررا  ، تكررونملفتررة نشرراء عألمررة ماريررةابلبرردء إعألقررة ابلرر  أو منتجررات زراعيررة تكررون هلررا قيمررة مضررافة 
 يف سألسل اإلمداد.الرتقاء والندمال قبل  ،للمنَتجمعاي، متسقة 
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القيمرة أ يرة ، شدد  عم املندو ني وممثلري اجملموعرات اإلقليميرة علرا التفاعلي النقا و ألل  -7
دة علا السلا األساسية. وشردد أحرد املنردو ني واسباتيجيات التنويا يف البلدان األفريقية املعتم   املضافة

جات والصناعات فرياا جديدة يف ة األفريقية أن توفر للمنتيلقار اعلا أن من ش ن منطقة التجارة احلرة 
ينبغرري أن األفقري أو الرأسرري  يت التنويراسررباتيجيفيمرا يتعلررق لي مرن االسروق. ورداا علررا أحرد املنرردو ني 

من  حزمة أشار احملاور األول إىل أن الظروف ا اية  كل  لد تؤثر علا أنسب، يةو توليها البلدان األول
التنويرررا عرررادة مرررا تتضرررمن  -عرررال  ه وجررر -سرررباتيجيات الناجحرررة الفررر ن السرررباتيجيات  ومرررا ذلرررك، 

املخراطر علرا الصرعيد الروطا. واستشرهد منردوب آ رر تقلريط   يفأكررب أتثر، ه ينطوي علرااألفقي ألن
واقتصادات  ابلدور القوي للدولة يف السباتيجيات الناجحة للتصنيا املوجه للتصدير يف كل من الصني

جنوب شرق آسيا. وشجا احملاور الثاين يف هراا الصردد احلكومرات علرا اعتمراد دور واضرح واث رت يف 
 لتنويا، وعلا الصرب واملشاركة يف أثناء تنفياها.استحدا  اسباتيجيات ا

 ت اجلديدةجاتشرون الد ول إىل السوق والتكاليف التجارية اليت تواجهها املن  
 ر، اجلمركيرة، والتكراليف  ابإلشرارة إىل أ يرة التردا ، حلقة النقرا  الثانيرةاملناقشة افتتح مدير  -8

املؤسسرررات الصرررغ،ة ات أن تفرضرررها علررا جرر ومعررراي، املنتالتجاريررة احملتملرررة الرريت مرررن شرر ن هررراد الترردا ،
التصردي  شر ن وجهرت املناقشرة املسائل الريت  تنوتضم   البلدان املنخفضة الد ل.واملتوسطة احلجم يف 

الريت الطريقة أسئلة عن  للتحدايت املرتبطة ابلتدا ،  ، اجلمركية اليت تواجهها البلدان املنخفضة الد ل
الطريقرة الرد ول إىل األسرواق املرحبرة  و لتيسر،  اإلنتاجيرةدا ، أن تعزز الرتقاء ابلقدرة تلاد اميكن فا هل
من من الستفادة لبلدان اكن الطريقة اليت متعلا حتقيق هاد الغاية  و فا للشفافية أن تساعد اليت ميكن 

 .التدا ،  ، اجلمركيةتعميم 
يف منظمررة ر مشرراريا صررب كبر، إحصررائيني ومرديالراي شررغل يف السرا ق منشردد احملرراور األول، و  -9

التجرررارة العامليرررة، علرررا أن مرررن املمكرررن أن تبترررب علرررا التررردا ،  ررر، اجلمركيرررة تكررراليف إضرررافية يف البلررردان 
وما ذلك، تظل هاد التدا ، يف  .ضمن سألسل القيمة العامليةالنشان التجاري  كانالنامية، ل سيما إذا  

املخرراطر الكامنررة يف التجررارة الدوليررة. تقلرريط وحرردها علررا هرري القررادرة لراسررخة  ايررة األ يررة ألن القواعررد ا
يتعلرررق  وفيمرررا .القيمرررة املضرررافةزايدة فريرررة  ررر، اجلمركيرررة تررردا ، للاملعاجلرررة السرررليمة يف هررراا الصررردد، تتررريح و 

واجز التقنيرررة التررردا ، الصررحية وترردا ، الصرررحة النباتيررة، واحلررأشررار احملرراور إىل أن  سألسررل القيمررة العامليرررة، 
فيمرا يتعلرق ف .املعراي، الوطنيرةتعزز التجارة أكثرر مرن ما  الباا دة إىل املعاي، الدولية واملعاي، املستن   ،يةلتجار ا

سألسررل مراحررل ، ميكررن أن تسرراعد املعرراي، علررا تنسرريق  تلررف قطرراع السرريارات مررثألا يف قيمررة ال سألسررل 
 ختررط  لررداا كانررت أن تثرر، مشرراكل إذا   ، لكررن مررن شرر ُنا أيضرراا القيمررة العامليررة يف حررال العررباف فررا دوليرراا 

إىل األسواق املرحبرة، ا النامية  عدة  يارات يف سعيها إىل حتسني فرص د وهلوأويا احملاور البلدان .  عينه
 رمسيررةعلررا الصررعيد املتعرردد األطررراف  والعتمرراد األحررادي ملعرراي، الرمسيررة وهرري: الشررفافية وتوحيررد املعرراي، 

 رقا.األاألدىن و وا اية الرمسية   والعباف املتبادل ابملعاي، رقاأ و اية
يررعود الترردا ،  رر، اجلمركيررة أشررار احملرراور الثرراين، وهررو أسررتاذ فخررري إامعررة جنيررف، إىل أن و  -10

الغنيرة وتطروير سألسرل القيمرة اإلقليميرة  رني سرواق األالرد ول إىل إمكانيرة  :حتديني رئيسيني  رايفرض 
وأشرار إىل أن  يف التفاقات واألنظمة التجارية.النامية، وكيفية التصدي  فعالية للشوا ل البيئية  البلدان

 ر، لبلدان املنخفضة الد ل يف األسرواق العامليرة ل ترزال حتردايا كبر،اا ألن هراد البلردان لالفعالة شاركة امل
أن  احملراور وارأتى إلجرراءات اإلداريرة.ل ثالمتعلا الومعاي، اجلودة، و  الوفاء ابملعاي، التقنيةقادرة علا 

ابتفرراق تيسرر، التجررارة مررن األمررور اهلامررة يف اللتررزال تعزيررز و التنظيميررة اللرروائح التعرراون اإلقليمرري يف جمررال 
وإضافة إىل ذلك، شدد احملراور  ق، وتطوير سألسل القيمة اإلقليمية.اسو حتدي الد ول إىل األمواجهة 
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الوحيدة املتاحرة، وأن مرن عها األونكتاد عن التدا ،  ، اجلمركية هي البيا ت علا أن البيا ت اليت مج
تغ، املناخ و لبيئة اوفيما يتعلق مبعاجلة شوا ل  توافرها.فرص األ ية مبكان موايلة مجا البيا ت وحتسني 

رَ اباملرتبطة  رة يف ا ردمات  ر، ز حر  ا ن أي تقردل ألن احلرواجز  ر، اجلمركيرة أمرال التجرالتجارة،   ُيه
وأشررار احملرراور إىل أن مررن الصررعب حتديررد وتصررنيف  عامليررة.مدرجررة يف جرردول أعمررال منظمررة التجررارة ال

السلا اليت ترتبط ابحلفاظ علا البيئة وإدارهتا،  ، أنه شدد علا ضرورة  ال جهود يف منظمة اجلمارك 
لسيما فيمرا يتعلرق  التفاوض،مليات د يف عساعأن ي ذلك من ش نأن السلا، و تعريف العاملية إلعادة 

 ة وا دمات البيئية.جات الزراعيابملنت
عررررض احملررراور الثالرررث، وهرررو  ئرررب رئررريس شرررعبة تيسررر، التجرررارة إدارة السرررت،اد والتصررردير التا عرررة و  -11

 . اجلمركيررةالترردا ،  رر،مجهوريررة لو الدميقراطيررة الشررعبية، اجلهررود املباولررة لتبسرريط يف  لرروزارة الصررناعة والتجررارة
، 2018-2013 التردا ،  ر، اجلمركيرة للفربة شر ن وقدل شركاء متعددون يف ميدان التنمية دعمهرم إىل  رر مج 

هررراد وتضرررمنت  .2022-2019  للفررربة ةالتجرررار و القررردرة التنافسرررية مشرررروع مرحلرررة جديررردة عنواُنرررا  د ل سررري
ن أوامرر مريميرة ذات الصرلة املنبثقرة مباشررة إنشاء آلية تنسيق وطنية  وتبسريط اللروائح التنظ اجلهود أيضاا 

رئررريس الررروزراء  واسرررتخدال التصرررنيف الررردو  للتررردا ،  ررر، اجلمركيرررة لعونكتررراد لتحديرررد وتصرررنيف هررراد 
وذكرر احملراور أنره  فضرل هراد اجلهرود وا ليرات القائمرة،    وإجرراء إيرألحات تنظيميرة وإجرائيرة.التدا ،
الراي ينردرل مهوريرة لو الدميقراطيرة الشرعبية، جلعرب احلردود  ةتجار لا، مؤشر 2019ن كث،اا، يف عال حتس  

أن املمارسررات ا تررال يف  لحررا احملرراور. و األعمررالممارسررة أنشررطة سررهولة لضررمن مؤشررر البنررك الرردو  
التنظيميررررة اجليرررردة مهمررررة، وذكررررر أن مجهوريررررة لو الدميقراطيررررة الشررررعبية تر ررررب يف موايررررلة العمررررل مررررا 

 التدا ،  ، اجلمركية.األونكتاد يف جمال 
وزارة التجارة والصناعة والسياحة البوروندية، وقدمت احملاورة الرا عة، وهي موظفة مساعدة يف  -12

تفايررررريل عرررررن البيئرررررة القتصرررررادية والسياسرررررية الراهنرررررة، وذكررررررت أن  ورونررررردي اعتمررررردت  طرررررة التنميرررررة 
ق، والتزمرت ففرم نسربة اجلروع اسرو شرون الد ول إىل األوفائها   حتسني دفف ،2027-2018 للفبة

والفقر يف البلد، وزايدة اإلنتال الزراعي  تلبية حاجيات السوق احمللية، واملشاركة يف التجرارة الدوليرة عرن 
لتجررارة مررا يتعلررق ابمزيررد مررن الشررفافية فييف حاجررة إىل صررادرات. وشررددت علررا أن  ورونرردي الطريررق 

وتردا ، الصرحة النباتيرة، وأن حتسرني  مثل التدا ، الصحيةنية قالتسيما التدا ،  ، اجلمركية  الدولية، ل
اإلنتررال الزراعرري. لررزايدة السياسررات ومواءمررة الترردا ،  رر، اجلمركيررة علررا الصررعيد اإلقليمرري أمررر  أساسرري 

 فهممن أجل حتقيق  وملواجهة هاد التحدايت، حتتال  وروندي إىل مزيد من الدعم التقا و ناء القدرات
 املعقدة اليت تنطوي عليها التدا ،  ، اجلمركية.  ، التقنيةأفضل للتدا

الرريت تواجههررا العديررد مررن عضررلة امل، سررلط أحررد املنرردو ني الضرروء علررا التفرراعلي النقررا وأثنرراء  -13
املنظمررة الدوليررة لتوحيررد املقرراييس معرراي، الدوليررة )أي  - املعرراي، تحديررد واملتعلقررة  حاليرراا البلرردان الناميررة 

الرررريت ينبغرررري هلررررا  -( أو اإلقليميررررة )مثررررل معرررراي، الحترررراد األورو ( الدوليررررةيررررة التقنيررررة ئالكهرابنررررة اللج أو
ألن البلدان النامية ل تشارك يف كثر،  اعتمادها لألستفادة من سألسل القيمة العاملية  وأعرب عن قلقه

منردوب آ رر أيرد قليميرة. و  صريا ة املعراي، اإلعنردما يتعلرق األمرر  القرراريرنا من األحيران يف عمليرات 
للبلررردان الناميرررة  أن املعررراي، والقواعرررد تتررريح فريررراا  أياحملررراور األول، طرحهرررا هررراد النقطرررة واملسررر لة الررريت 

املتعلقررة ابملعرراي، فيمررا يتصررل وفررورات احلجررم النظررر يف  هلررا أيضرراا جاهتررا، لكررن ينبغرري لتحسررني نوعيررة منت
كومررات وضررا معرراي، األ رررى. ولحررا احملرراور األول يف هرراا الصرردد أن إمكرران احل وانررب القتصررادإ

ك اجملرال عامليرة أو اهليئرات الدوليرة لتحديرد املعراي،، وترر  دنيا يهتفاوض  شر ُنا عرن طريرق منظمرة التجرارة ال
حكومرة  للقطاع ا اص لتحديرد أي املعراي، يرود اعتمادهرا. ويف هراا السرياق، لحرا احملراور الثالرث أن

من وضرا معراي،  مجهورية لو الدميقراطية الشعبية دعمت القطاع ا اص يف اعتماد املعاي، الدولية  دلا 
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وعلرا عرو مرا أشرار إليره احملراور الثراين،  إىل السرتفادة مرن سألسرل القيمرة العامليرة.سعي منها  يف وطنية
ية يف التفاقات التجارية واللوائح التنظيمية علا أ ية معاجلة الشوا ل البيئعدد قليل من املندو ني أكد 

ل اانعردتسببت الكوار  الطبيعيرة يف حيث  ،ل زمبا ويإىل مثاال ا تالتجارية. وأشار أحد املندو ني يف 
جرات الوطنيرة أكثرر تنوعراا ا اثر اجلانبيرة السرلبية، وذكرر أنره لرو كانرت املنت مزيد منيف ، و األمن الغاائي

 أقل أتث،اا إىل حد  عيد.األحدا  قيمة العاملية، لكانت هاد علا امتداد سألسل ال

 والقدرة اإلنتاجية احملليةالقيمة املضافة الستفادة من معاي، الستدامة الطوعية لتعزيز   
حلقة النقا  الثالثة  تسليط الضروء علرا أ يرة معراي، السرتدامة الطوعيرة املناقشة افتتح مدير  -14

الريت توجرد ياكرل إىل اهلأداة أساسية للتنافس يف األسرواق، وذلرك ابلنظرر تعترب   ألُنا يف مجيا أعاء العا
الطوعيرة  عراي، السرتدامةمب هتمرالال اا مناألسواق وسألسل القيمة  وضرورة إيألء األونكتاد مزيدعليها 

 آ رين، يف البلدان النامية.من  ني  غية مساعدة يغار املنتجني واملزارعني، 
دل احملاور األول، وهو السف، واملمثل الدائم لفانواتو لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف، وق -15

اعتمرراد  اتسرريما شررهادعرضرراا مرروجزاا عررن مر ررة  لرردد يف السررتفادة مررن معرراي، السررتدامة الطوعيررة، ل 
 لردد، اد يف قطراع جروز اهلنرد، وهرو قطراع هرال يف اقتصر مضرافةقيمة لتحقيق جات العضوية، وذلك املنت
نوعيرة يف املائرة مرن السركان. وأشرار السرف، إىل أن هراا القطراع يواجره حترديني  را: تردين  60فيه عمل ي

جرررات جررروز اهلنرررد يف فرررانواتو. وفيمرررا يتعلرررق ابإلجرررراءات وعررردل وجرررود معررراي،  ايرررة مبنت إنترررال الكرررو را
ونكتراد يف جمرال السرتفادة األ مرااملشربك عمرل الاين التحديني، شردد السرف، علرا للتصدي هلاملتخاة 

قطرراع جرروز اهلنررد. ومررن  ررني يف  قيمررة مضررافةحقررق األمررر الرراي الكررو را العضرروية،  اعتمرراد مررن شررهادات
جرات أ ررى  ر، الكرو را، لحرا احملراور يرعو ة منتشرمل يلالعمرل التحدايت اليت تواجره توسريا نطراق 

مررا . و فقررط الكررو رايف جمررال  ةوات عديرردلسررنعملرروا تغيرر، طريقررة تفكرر، العرراملني يف هرراا القطرراع ألُنررم 
ألُنررم أكثررر يف هرراد الصررناعة هرراا التحرردي إشررراك املزيررد مررن النسرراء والشررباب التغلررب علررا  ت  ذلررك، 

وفيما يتعلق ابلدروس املستفادة من مر ة فانواتو، شدد احملاور علا ضرورة . اتالتغي، هاد انفتاحاا علا 
اليف اعتماد لتعامل ما تكابوفيما يتعلق وابإلضافة إىل ذلك،  .تعلم البلدان من مارب  عضها البعم

اور البلردان ابحلصرول علرا مسراعدة املنظمرات  ر، احلكوميرة العاملرة يف هراا امليردان، املعاي،، نصح احملر
رر والصررغ،ة الصررغر املؤسسررات البالغررةلتعرراون مررا ابو  د يف واملتوسررطة احلجررم يف جمررال حتديررد املعرراي،. وأك 

 .القيمة املضافةحتقيق لنجاح يف عملية لأ ية استقرار السياسات ا تال 
سلطت احملاورة الثانية، وهي أستاذة مساعدة يف معهد الدراسات العليا إنيف، الضروء علرا و  -16

جرات العضروية املمنوحرة لصرغار املرزارعني، وذلرك املنتاعتماد التحدايت والفرص ذات الصلة  شهادات 
 ،كبر،اا   الزراعيرة العضروية ارواا جرات مبيعرات املنت شرهدتقرد ف اليت أهجريت يف اهلنرد. إىل البحو  استناداا 

الكامن يف طريقة علا التباين احملاورة وشددت . 2017-2001يف الفبة  إذ تضاعفت ثأل  مرات تقريباا 
عني يف وتناولرررت يف هررراا الصررردد الفررررص املتاحرررة لصرررغار املرررزار  ،تنظررريم الطلرررب العررراملي واإلنترررال العررراملي

وإضرافة إىل ذلرك، أ ررزت احملراورة أن املعرراي،  عضرروية العامليرة.جرات الالبلردان الناميرة لرد ول أسرواق املنت
تضا إطاراا مشبكاا لتعريف الزراعة العضروية، وتيسرر التجرارة وتعززهرا عررب األقراليم، وتتريح مصرادر د رل 

ارعني املررز جز الرريت حتررول دون د ررول  يررد أن احلرروا جديرردة أو إضررافية، وتسرراعد علررا تايررة املسررتهلك.
 لرردان الشررمال واجلنرروب علررا الصررعيد العرراملي هرري إحرردى  أسررواق إىلاحملرردودة وارد ذوي املررصررغار أو ال

جات العضوية، إىل جانرب الحتياجرات اإلضرافية مرن عاي، املنتاليت تواجه العمل مبالصعوابت الرئيسية 
املعرراي، تعطررري حقيقرررة أن اواة، و تفرراقم عررردل املسررتمرررال ، ومررا ينطررروي عليرره ذلرررك مررن احاملرروارد والعمالرررة

 األولوية للمد ألت التقنية علا حساب العمليات الزراعية اإليكولوجية.
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قدل احملاور الثالث، وهو مستشار يف مجاعرة دول األنرديز، تفايريل عرن مر تره يف العمرل مرا و  -17
يف البلررردان وهلررراا الغررررض، نهظمرررت   .متطلبرررات سررروق الحتررراد األورو جررراهتم مرررا املنتجرررني لتكييرررف منت

حلقررات عمررل لتمكررني املشرراركني مررن تعميررق معرررفتهم وفهمهررم األر عررة األعضرراء يف مجاعررة دول األنررديز 
،  هصصرررت للمنتجرررني واملصررردرين يف قطررراع األ ايرررة الزراعيرررة. وفيمرررا يتعلرررق ملعررراي، السرررتدامة الطوعيرررة

دعم البلردان يف السرتفادة مرن السروق ا ضرراء، تروعيرة أن ملعراي، السرتدامة الطفرا ابلكيفية الريت ميكرن 
ادي، دعم التجرارة والنمرو القتصررترفرتح أسرواق جديردة، و تعراي، أن هراد املإمكران أشرار احملراور إىل أن 

مسرررر لة تايررررة البيئررررة والتنميررررة الجتماعيررررة الشرررراملة. وشرررردد علررررا أن معرررراي، يف الوقررررت نفسرررره وتعررررا  
من النجراح لكنهرا وسريلة أساسرية لتحقيقره، وأ ررز وجرود فريرة كبر،ة للتجرارة الستدامة الطوعيرة ل تضر

جرات العضروية يف الطلرب الكبر، علرا املنت ني مجاعة دول األنديز والحتاد األورو ، وذلرك ابلنظرر إىل 
البلدان األعضاء يف الحتاد األورو ، وهو طلرب يتجراوز عرادة العررض. ومرا ذلرك، يواجره املنتجرون يف 

مبعراي، السرتدامة الطوعيرة ألُنرم ل يسرتوفون تتعلرق عة دول األنرديز يف كثر، مرن األحيران يرعوابت مجا
احتمال استبعاد يرغار املنتجرني، ووجرود عردد مفررن ما ها التكاليف، ، والمتثال هلا ابةمعاي، موثوق

لبلدان األعضاء يف اور علا أن عدل وجود شهادات معبف فا يف امن القواعد  ، املوحدة. وشدد احمل
من العقبات الرئيسية  ا مجاعة دول األنديز، والتوزيا  ، العادل لستحدا  القيمة يف سلسلة القيمة 
عاي، العمل مبضرورة علا اليت تعبض او الصادرات من مجاعة دول األنديز إىل الحتاد األورو . وأكد 

ديناميكي لصرررادرات البلررردان الناميرررة، وضررررورة امة الطوعيرررة لإلسرررهال  شررركل أفضرررل يف النمرررو الرررالسرررتد
ومررررن  ررررني السياسررررات الرررريت ميكررررن  التحرررردايت.مواجهررررة مررررن أجررررل احلكومررررات السياسررررا  مررررن دعم الرررر

اجلهررات يرراحبة املصررلحة، اور علررا ضرررورة الرفررا مررن مسررتوى احلرروار  ررني  تلررف اعتمادهررا، شرردد احملرر
 ط دولية أوثق لتحقيق أهداف التنمية املسرتدامة، اوحتسني شفافية معاي، الستدامة الطوعية، وتعزيز رو 

وتنظيم  رامج تدريبية للمنتجني، وتنفيرا سربل للمسراعدة علرا حتمرل تكراليف اعتمراد معراي، السرتدامة 
ل القيمرة، وتكليرف مؤسسرات  عينهرا مبسرؤوليات علرا طرول سألسر الطوعية، وتعزيز توزيا أكثر إنصافاا 

 عاي،.هاد امل غية معاجلة لددة 
، (Intertek Agri World) العامليرةإنبتيرك أ رري يف جرات وقدل احملراور الرا را، وهرو مردير منت -18

دور املؤسسرة العامرة لتشرجيا فر  رز ، ثألثة أمثلة علا اجلهود املباولرة لتحسرني اجلرودة واملعراي،. سويسرا
ارات األجنبيرة يف هراا لزايدة حجم السرتثم 1994أهنشئت يف عال وهي مؤسسة  ،ستثمارات يف لبنانال

البلررررد. وشرررردد علررررا أ يررررة شررررهادات العتمرررراد  تسررررليط الضرررروء علررررا الررررزايدة الكبرررر،ة يف الصررررادرات يف 
اجلررودة   صصرراا يتضررمن الترردريب علررا تقررد  شررهادات  ر جمرراا املؤسسررة ،  عررد أن وضررعت 2013 عررال

جاريرررة لشررراي سررريألن لميرررة . ويف سرررري لنكرررا،   تكرررن العألمرررة التهتررراالتعبئرررة وحتسرررني عمليالوحررردات 
العتمررراد كرررالك أ يرررة احملرراور  أيررألا، ف نتجرررت  لررردان  تلفررة الشررراي ابلعألمرررة التجاريررة نفسرررها. وأ ررررز 

وشرردد التصررديق علررا العألمررة التجاريررة املخصصررة وتسررجيلها، وهرري هرراد املشرركلة طريقررة حررل  إظهررار
أيرربح شرراي سرريألن عألمررة ماريررة إذ ، علررا اجلهررود املسررتمرة الرريت تبرراهلا هيئررة الشرراي يف سررري لنكررا

أن  ،و كانت واحدة من أكررب البلردان املصردرة ا تال ولحا احملاور يف   لداا. 94ة يف أكثر من جلمس
  ،  ضعة أنواع أ رى من - 1994عال ح   -هاا البلد صدر يلدقيق وزيت السمك  وما ذلك،   

يف املائرررة مرررن  95 نسررربة  ا القطررراع وتضرررطلا حاليررراا تيرررك  كثافرررة يف هرررانب إ. واسرررتثمرت األ ايرررة البحريرررة
جات احملار، وقدمت، يف مجلة أمور، شهادات اعتماد إىل عمألئها التحليل اإلمجا  الألزل لتصدير منت

اور علرا أن حتسرن  تحليل املخاطر، ونقان املراقبة األساسية، والكائنات احملورة جينياا. وشدد احمل تتعلق
 .زابر  نمو الصادرات  شكلأداء املختربات مسح  

رئرررريس قسررررم السياسررررات التجاريررررة العامليررررة واإلقليميررررة التررررا ا لشررررعبة التجررررارة والسررررلا وعرررررض  -19
حللررت استقصررائية عررن طريررق جمموعررة أدوات مررؤ راا إليهررا  تويررلت الاألساسررية ابألونكترراد النتررائج الرريت 
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يف املائة من  70وعية، وأ رز أن أكثر من اعتماد معاي، الستدامة الطشهادات أوضاع البلدان يف جمال 
أو أعر وا عن اهتمامهم ابحلصول عليها كانوا يرمون  ابلفعل شهاداتالاملنتجني الاين حصلوا علا هاد 

القرروة  ت سرربب ا ررتأللاألسررعار ظلرروا يقبلررون جرراهتم، لكررن يررغار املنتجررني إىل حتديررد أسررعار أعلررا ملنت
حلصول علرا فوائرد أكررب مرن معراي، السرتدامة الطوعيرة، ينبغري يف سألسل القيمة. ومن أجل االسوقية 

 .سألسل القيمةدراسة هاد احلالت املتعلقة  
وطلب أحد املندو ني أن يوايل األونكتاد عقد اجتماعرات ا ررباء  شر ن املسرائل الريت تناوهلرا  -20

 .جتماعهاا ال

 ألحظات ا تاميةامل  
إجراءات ملموسة تتعلق  تعزيز القيمة املضافة،  تناولإىل رمي ذكر الرئيس أن اجتماع ا رباء ي -21

ررروالنهرروض ابلقررردرة اإلنتاجيرررة احملليرررة ألن يف ذلرررك طريقرررة متكرررن البلررردان  علرررا السرررلا األساسرررية دة املعتم 
يف التجرررررررررارة  تهامكاسرررررررربها مرررررررررن مشررررررررراركاسرررررررررتدامة و ،هررررررررا مرررررررررن القتصرررررررررادات الضررررررررعيفة مرررررررررن زايدة 

حيث عا  يتسم لوجه ضعف متنوعة، أن الابلنظر إىل  أساسي احمللي أمر   التمكني القتصاديو  العاملية.
القتصرادية والجتماعيرة والبيئيرة. فلريس للتجرارة  النواحيمن  املخاطروازدايد يفضي الفقر إىل الضعف 

سررن حته و  ،ضررمن قيمررة مضررافة أكررربته مررن ضررعف البلررد يف مواجهررة الصرردمات ا ارجيررة مررا   فررف ختأن 
وملواجهرررة هررراد التحررردايت،  قرررا اجتمررراع ا ررررباء حرررالت تاجيرررة للجهرررات الفاعلرررة احملليرررة. القررردرة اإلن

ضررافة اجلهررات الفاعلرة احملليررة علررا زايدة القيمررة امل توالنرروعي سرراعد رأسريلرددة مررن التنويررا األفقرري وال
 اإلنتاجية. هتاوقدر 
روطه علرا فررص البلردان يف الد ول إىل السروق وشرأتث،  ويف اجللسة الثانية،  قا املشاركون -22

أكثررر فالترردا ،  رر، اجلمركيررة ومعرراي، السررتدامة الطوعيررة  اإلنتاجيررة احملليررة. هتاتعزيررز القيمررة املضررافة وقرردر 
هلرراا لتعريفررات اجلمركيررة، وتررؤثر مقارنررة اب مرررات ثررأل مبررا يقرررب مررن  يف حتديررد التكرراليف التجاريررة يررةأ 

املتطلبات التقنية مثل متطلبات تؤثر ان علا زايدة القيمة املضافة. و أتث،اا مباشراا علا قدرة البلدالسبب 
ومررن يعمررل علررا نطرراق الصررحة والسررألمة  شرركل  رر، متناسررب علررا القرردرة التنافسررية للبلرردان الناميررة 

احلصررول إمكانيررة شررفافية الترردا ،  رر، اجلمركيررة، أي حتسررني و  .املنتجررني والشررركاتيررغ، ومتوسررط مررن 
التكراليف  شركل كبر، قلرط تعلومات املتعلقرة ابلتردا ، التنظيميرة للشرركاء التجراريني، علا البيا ت وامل

أسراليب اإلنترال واملهرارات الألزمرة للوفراء أنرواع  سهم يف حتسني القدرات اإلنتاجية  توضريحتالتجارية، و 
ن تقرديرهم . ويف هراا السرياق، أعررب املنردو ون وا ررباء عررى، ضرمن أمرور أ رمبعاي، الصرحة والسرألمة

أحد  التعاون التنظيمي  ني الشركاء التجارينيويشكل  .يف حتسني شفافية التجارةدورد الرائد للعونكتاد 
وميكن هلاا التعاون علا الصعيدين اإلقليمي واملتعدد األطراف أن يقلط . ة األ رىامللموس اتاإلجراء

 هرداف  ر،األيف املائة دون تقرويم  40و 30 التكاليف املرتبطة ابلتدا ،  ، اجلمركية  نسبة تباوح  ني
 اد التدا ،.هلالتجارية 

جرررات العرراملي علرررا املنتاملسرررتهلكني طلررب ويف اجللسررة الثالثرررة، لحررا املشررراركون أن مسرررتوى  -23
يتريح فريرة حقيقيرة وملموسرة للتنويرا يف إنتاجهرا املعراي، األ ألقيرة  االيت تراعراملستدامة أو ا ضراء أو 

اسرررتحدا  القيمرررة وحتسرررني القررردرة يف ابأل يرررة معررراي، السرررتدامة الطوعيرررة وتتسرررم النررروعي.  األفقررري أو
 مفهول معاي، الستدامة الطوعية يتطور  شكل سرياف ن اإلنتاجية لصغار املنتجني. وإضافة إىل ذلك، 

الثألثررة يررة القتصررادية والجتماعيررة والبيئيتضررمن األركرران الرراي قتصرراد لإمكانيررة تعزيررز انطرروي علررا يو 
وعألوة علا ذلك، تهعد معاي، الستدامة الطوعية أحد احملددات الرئيسية إلمكانيرة تسرويق . لألستدامة

جرات يف التجرارة الدوليررة. ومرا ذلررك، يبردو أن سررجل تنفيرا هرراد املعراي، يعطرري األولويرة للمنتجررني املنت
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. ول تسرتطيا اجلهرات الفاعلرة ضرعفواألالاين هلم ابلفعل قدرة إنتاجية أكرب مقارنة ابملنتجرني األيرغر 
 ،جرررات العضرررويةاملنتاعتمررراد  اتشرررهادو معررراي، السرررتدامة الطوعيرررة أاأليرررغر حجمررراا حتمرررل تكررراليف 

إىل البكررز كاسررب معرراي، السررتدامة الطوعيررة م نررزعت. ويف إطررار سلسررلة القيمررة، مواجهررة تعقيررداهتا لو 
يف حرررني العألمرررات التجاريرررة ومرررار التجزئرررة، يرررحاب أمثرررل املراحرررل النهائيرررة اجلهرررات الفاعلرررة يف لررردى 

. أو العضروي املستدالابإلنتال يغار املنتجني احملليني حصة  ، متناسبة من التكاليف املرتبطة يتحمل 
ويف هاا السياق، اتفق املشاركون علا ضرورة موايلة األونكتاد تقد  حبوثه ومساعدته التقنية، والعمل  

 مية الدولية.للنقاشات احلكو كمحفل 
شر ن ، وارأتى أن مرن وشكر الرئيس مجيا املشاركني علرا إسرهاماهتم الفنيرة وأفكرارهم املبتكررة -24

ععمال التحض،ية للدورة ا امسة عشرة ملؤمتر األمم لمد ألت موضوعية أن تكون املداولت والنتائج 
متنانررره للسرريد  رررو ابس أونغو لرررو، املتحرردة للتجرررارة والتنميرررة. وا تررتم الررررئيس الجتمررراع ابإلعررراب عرررن ا
لسرلا األساسرية ابألونكتراد، الراي  الرئيس الراحل لفرع التحليل التجاري التا ا لشعبة التجارة الدولية وا

مجررا هررو مررا  البلرردان الناميررةلسرركان جلعررل التجررارة تسررهم يف التمكررني القتصررادي تاسرره الثا ررت كرران 
 املشاركني يف اجتماع ا رباء هاا.

 املسائل التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أعضاء املكتب -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند 
تشيغيجي )زمبرا وي(    جتماع ا رباء السيد مايك  ايف اجللسة العامة الفتتاحية، انتخب  -25

 مقررة. -رئيساا، والسيدة ابتسوري زولتواي )منغوليا(  ئبة للرئيس 

 العمل إقرار جدول األعمال وتنظيم -ابء 
 من جدول األعمال( 2)البند 

 ، أقرررررررررر اجتمررررررررراع ا ررررررررررباء جررررررررردول أعمالررررررررره املؤقرررررررررتيف اجللسرررررررررة العامرررررررررة الفتتاحيرررررررررة أيضررررررررراا  -26
(TD/B/C.I/EM.10/1/Rev.1) : علا النحو التا 

  انتخاب أعضاء املكتب -1
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -2
  اجية احمللية عن طريق التمكني القتصادي احملليتعزيز القيمة املضافة وحتسني القدرة اإلنت -3
 .اعتماد تقرير الجتماع -4

 اعتماد تقرير االجتماع -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 

إعرداد الصريغة الررئيس، إشراف حتت  يف اجللسة العامة ا تامية، أذن اجتماع ا رباء للمقررة، -27
 لتقرير  عد ا تتال الجتماع.لالنهائية 

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/EM.10/1/Rev.1


TD/B/C.I/EM.10/3 

11 GE.20-00288 

 املرفق

 *احلضور  
 ثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد:ممحضر الدورة  -1

 إسبانيا

 سألمية(اإل -إيران )مجهورية 

  نغألديا

  نما

  وروندي

 اجلمهورية العر ية السورية

 مجهورية لو الدميقراطية الشعبية

 دولة فلسطني

 زمبا وي

 السودان

 كولومبيا

 الكونغو

 مصر

 املغرب
ث لة يف الدورة:وكانت  -2  املنظمات احلكومية الدولية التالية ممه
 األورو ية ا سيويةللمنطقة اللجنة القتصادية  
ثلة يف الدورة: -3  وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية ممه
 منظمة التجارة العاملية 
ث لة يف الدورة: -4  وكانت املنظمات  ، احلكومية التالية ممه
 فئة العامةال
 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العا  
 منظمة القرية السويسرية  

    

__________ 

 انظررررررررر املشررررررراركني، قائمرررررررة علرررررررا ولألطرررررررألع .املسررررررررج لني املشررررررراركني هررررررراد احلضرررررررور قائمرررررررة تتضرررررررمن *
TD/B/C.I/EM.10/INF.1. 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem10inf1_en.pdf
https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciem10inf1_en.pdf

