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تقرير الدورة الثانية والخمسين
للمجموعة االستشارية المشتركة ( )JAGلمركز التجارة الدولية
جنيف في  10يوليو 2018
الجلسة االفتتاحية
مالحظات استهاللية من رئيسة الدورة الحادية والخمسين
1.1افتتحت معالي السيدة فرانسيس ليسون ،سفيرة البعثة الدائمة الستراليا لدى منظمة التجارة العالمية ،ورئيسة الدورة الحادية والخمسين
للمجموعة االستشارية المشتركة ( ،)JAGالدورة الثانية والخمسين للمجموعة.
2.2ذكرت السيدة ليسون إن عام  2017كان عاما ً قويا ً بالنسبة لنمو الصادرات والواردات ،ولكنه كان عاما ً أكثر صعوبة بالنسبة للتعاون
متعدد األطراف في مجال التجارة .في مواجهة هذه الخلفية الصعبة ،واصل مركز التجارة الدولية العمل لضمان أن تكون الشركات
الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة مؤهلة بشكل أفضل لالستفادة من فرص الوصول إلى األسواق واالندماج في التجارة العالمية.
وﻋﻼوة ً ﻋﻟﯽ ذﻟك ،ﻟﻌب المركز دورا ً رﺋﯾﺳﯾﺎ ً ﻓﻲ الدﻓﻊ نحو إﺻدار إﻋﻼن ﺑوﯾﻧس آيريس ﺑﺷﺄن اﻟﻣرأة واﻟﺗﺟﺎرة وواصل اإلسهام ﻓﻲ
اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﻓﻲ إطﺎر ھذه اﻟﻣﺑﺎدرة ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻋﺎم  .2018وبالفعل ،كان التمكين االقتصادي للمرأة موضوعا ً رئيسيا ً
ينتظم الطيف الكامل ألعمال مركز التجارة الدولية ،ال سيما من خالل برنامج التجارة النسائية  SheTradesاآلخذ في االتساع.
3.3وأشارت السيدة ليسون إلى أن مركز التجارة الدولية قد دعّم صادرات واستثمارات بلغت قيمتها  646مليون دوالر أمريكي من خالل
توفير المعلومات التجارية والتحريات عن األسواق ،وتقديم الدعم للشركات والمؤسسات ،بما في ذلك توفير أدوات مثل مكتب المساعدة
للتجارة العالمية وخارطة إمكانات التصدير .وأشارت إلى أن تقرير النظرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام  2017الذي
أصدره مركز التجارة الدولية يتضمن معلومات وأفكارا ً قيّمة حول تعزيز التجارة الشاملة من خالل مبادرات التكامل اإلقليمي .كما
أوضحت أن مركز التجارة الدولية يشجع أيضا ً أنواعًا جديدة من التعاون ،خاصةً في مجال تعزيز التجارة واالستثمارات األفريقية مع
الصين والهند من خالل الشراكات مع وكاالت ترويج التجارة واالستثمار.
4.4وأضافت أن الشراكات القوية التي تربط مركز التجارة الدولية بالحكومات تلعب دورا ً أساسيا ً في عمله لتعزيز التجارة،
ما يخلق تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية وشاملة .وأشارت إلى أن مركز التجارة الدولية واصل تطوره وزاد
تمر بمرحلة ما بعد الصراع ،وعمل على
من تركيزه على معالجة التحديات التي تواجه التجارة في الدول الهشة والدول التي ّ
تحسين مهارات وإمكانية التوظيف لدى الشرائح الضعيفة في المجتمع ،بما في ذلك المهاجرين والالجئين والنازحين داخلياً.
واختتمت السيدة ليسون كلمتها بتوجيه الشكر إلى المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية أرانشا جونزاليز لدعوتها لتولي رئاسة
الممولين إلى مواصلة العمل مع المركز لدعم هذا العمل الهام.
دورة المجموعة االستشارية المشتركة للعام الماضي ،ودعت
ِّ

مالحظات استهاللية من رئيس الدورة الثانية والخمسين
5.5أخذ معالي السيد ألفارو سيدينيو موليناري ،السفير والمندوب الدائم لكوستاريكا لدى منظمة التجارة العالمية ،مكانه على المنصة كرئيس
للدورة الثانية والخمسين للمجموعة االستشارية المشتركة لمركز التجارة الدولية.
6.6وفي كلمته االفتتاحية قال السيد سيدينيو موليناري إنه في أوساط التجارة في جنيف ،يتمثل دور مركز التجارة الدولية في جعل التجارة
تتحقق .فمن ﺧﻼل ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻟشركات اﻟﺻﻐيرة جدا ً واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،م ّكن اﻟمركز اﻟﺗﺟﺎرة واﻻﺑﺗﮐﺎر واﻷﻋﻣﺎل التجارية
من االزدھﺎر ،ﺣﺗﯽ ﻓﻲ وﻗت ﮐﺎن ﯾﺷﮐك فيه اﻟﺑﻌض في ﻓواﺋد اﻟﺗﻌددﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة.
7.7وﻣن ﺧﻼل ﻣﺷروﻋﺎﺗﮫ ﻋﻟﯽ أرض اﻟواﻗﻊ ،وأدوات التجارة والتحريات عن اﻷﺳواق ،والقيادة اﻟﻔﮐرية ،ﺳﺎھم ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ
صلوا
ﺟﻌل اﻟﺗﺟﺎرة تؤتي أ ُكلَها ﻟﻟﺟﻣﯾﻊ .وسلّط السيد سيدينيو موليناري الضوء على أمثلة لمنتجي البُن من تنزانيا ومالوي وزامبيا الذين ح ّ
أسعارا ً أعلى من خالل المزادات على اإلنترنت ،ومزارعي الكاكاو الكولومبيين الذين حصلوا على أقساط سعرية ع ُْليا مقابل ممارسات
اإلنتاج المستدامة ،مما يُبرز العالقة التكافلية بين التجارة الجيدة والتنمية المستدامة.
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8.8كما أشار إلى أنه كي يتمكن مركز التجارة الدولية من أداء عمله ،يتعاون المركز مع مجموعة واسعة من الشركاء ،بما في ذلك في بلده
كوستاريكا حيث عمل المركز مع وكاالت ترويج التجارة واالستثمار لمساعدتها في قياس أدائها وتحسينه .كما توسّط مركز التجارة
الدولية أيضا ً إلبرام اتفاقية تعاون ثالثي تم ّكنت من خاللها وكالة ترويج االستثمار في كوستاريكا من تبادل أفضل الممارسات مع
نظرائها في أربعة بلدان أفريقية .وأشار السيد سيدينيو موليناري إلى التقرير السنوي لمركز التجارة الدولية لعام  2017بصفته لقطةً
تمثّل النتائج االستثنائية التي حققها المركز خالل ذلك العام.
9.9واختتم معالي السفير كلمته بإبراز أهداف اجتماع المجموعة االستشارية المشتركة كفرصة تتيح للمشاركين في أوساط التجارة والتنمية
النظر في عمل مركز التجارة الدولية ،واإلشادة بما تحقق من أمور جيدة ،وتحديد المجاالت التي تحتاج إلى تحسين.

كلمة األمين العام لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد)
1010قال السيد موخيسا كيتويي ،األمين العام لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد) ،إن مركز التجارة الدولية يواصل االضطالع
بدور هام في دمج الشركات الصغيرة في االقتصاد العالمي .وقد كان لهذا العمل إسهامه الفني المفيد في تحقيق الهدف السياسي األوسع
لألونكتاد المتمثل في دمج البلدان النامية في االقتصاد العالمي.
1111وأضاف السيد كيتويي إن الدعم الفني الذي يقدمه مركز التجارة الدولية للشركات الصغيرة يُك ّمل المداوالت ،وتحليل البحوث ،والتعاون
الفني على المستوى الحكومي الدولي بشأن ريادة األعمال وتطوير المشاريع .وكمثال على ذلك ،ذكر إن األونكتاد ومركز التجارة الدولية
يعمالن معا ً في بنغالديش على تعزيز شفافية اإلجراءات اإلدارية ال ُمطبّقة على التصدير.
1212وظل مكتب المساعدة للتجارة العالمية ( )Global Trade Helpdeskبقيادة األونكتاد ،ومركز التجارة الدولية ،ومنظمة التجارة
العالمية المصدر العالمي لبيانات التجارة .تعكس هذه المبادرة بشكل جيد الطبيعة التكاملية لعمل المنظمات الثالث للتجارة والتنمية .فقد
اشتمل التعاون بين تلك المنظمات على مجاالت مثل التدابير غير الجمركية ( ،)NTMsحيث نسقت جهودها لجمع البيانات وقامت
بمواءمة منهجياتها .وكجزء ﻣﻦ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺪﻋﻢ ﻤﺘﻌﺪد اﻟﻮكاﻻت بقيادة اﻷوﻧﻜﺘﺎد (،)UNCTAD-led Multi-Agency Support Team
ساهم ﻣﺮكز اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻧﺔ ومراجعة ﺗﺼﻨﻴﻒ التدابير غير الجمركية بحبث يُعبّر التصنيف عن اﻟبيئة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤية المتغيّرة
ويسمح ﺑﺈدﻣﺎج ﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤناظرة بشك ٍل أفضل.
1313وحسبما أعلن السيد كيتويي ،فإن مركز التجارة الدولية شريك فني أثبت جدارته في الدعم األوسع نطاقا ً الذي يقدمه اﻷوﻧﻜﺘﺎد لتيسير
التجارة .واصل األونكتاد ومركز التجارة الدولية تطوير بوابات لتيسير التجارة الوطنية في الدول األعضاء في جماعة دول شرق أفريقيا
( )EACوبلدان أخرى .بعد نجاح المنتدى الدولي األول للجان الوطنية لتيسير التجارة ( )NTFCsفي عام  ،2017اشترك مركز
التجارة الدولية مع األونكتاد ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا ( )UNECEفي تنظيم فعالية جانبية عن اللجان الوطنية لتيسير
التجارة على هامش منتدى منطقة آسيا والمحيط الهادي لتيسير التجارة والمنعقد في سبتمبر  ،2017بتمويل من منظمة التجارة العالمية.
1414وأضاف إن برنامج األونكتاد لتمكين اللجان الوطنية لتيسير التجارة قد ّ
نظم باالشتراك مع مركز التجارة الدولية دورتين دراسيتين للجان
الوطنية لتيسير التجارة في السنغال وكوت ديفوار .كما ذكر إن األونكتاد ومركز التجارة الدولية قدّما المساعدة لسريالنكا في تصنيف
االلتزامات بشأن اتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية ،والتي أُب ِلغت إلى منظمة التجارة العالمية في فبراير .2018
1515واختتم السيد كيتويي كلمته قائالً إنه ،مع حالة الشك التي تكتنف أوساط التجارة ،من المفيد أن يلعب مركز التجارة الدولية دورا ً أقوى،
مع األونكتاد ،في اإلصالحات األوسع نطاقا ً لألمم المتحدة .ومع ظهور ال ِف َرق القُطرية الجديدة لألمم المتحدة لدعم تنفيذ أهداف التنمية
المستدامة ( )SDGsعلى المستوى القُطري ،يرحب األونكتاد بدعم مركز التجارة الدولية وشراكته التي أصبحت أوثق من أي وقت
مضى.

كلمة نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
1616قال السيد يونوف فريدريك آغا ،المدير العام المساعد لمنظمة التجارة العالمية ،إن االجتماع كان موعدا ً مهما ً ألوساط التجارة للنظر في
أنشطة مركز التجارة الدولية خالل العام الماضي ،وللتطلع قُدُما ً ومناقشة والية المركز لجعل العمل التجاري أداة ً لالزدهار والتطور.
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1717وذكر اﻟﺳﯾد آﻏا ﻟﻼﺟﺗﻣﺎع إنه ﻓﻲ ﻋﺎم  2017اتسم أداء ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة الدولية بالقوة فيما يتعلق بإنجاز ﻣﺷروﻋﺎﺗﮫ .واستشهد بأمثلة
من قبيل غينيا ،حيث يسّر مركز التجارة الدولية إنجاز أول شحنة من المانجو تُنقل جوا ً من البالد؛ ونيبال ،حيث دعم المركز صناعة
الكشمير؛ وﻟﯾﺳوﺗو وﺗﻧزاﻧﯾﺎ ﺣﯾث ﺳﺎﻋد ﻣزارﻋﻲ اﻟﻔﺎﮐﮭﺔ واﻟﺧﺿﺎر ﻓﻲ رفع مستوى دﺧﻟﮭم ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وإﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ.
واستمرت مبادرة التجارة النسائية  SheTradesفي ربط رائدات األعمال من النساء باألسواق .وعموماً ،حسّنت  15,200شركة
إضافية قدرتها التنافسية الدولية .وأبرزت هذه األنشطة الملموسة أهمية مركز التجارة الدولية للشركات الصغيرة في البلدان النامية،
فضالً عن الطابع التكاملي لعمل المركز مع عمل المؤسستين األم ،منظمة التجارة العالمية واألونكتاد.
1818أوضح السيد آغا أن التعاون بين مركز التجارة الدولية ومؤسستيه األم يشمل مجموعة واسعة من المجاالت والمشاريع ،بما في ذلك
بوابة القطن ،ونظام  - ePingوهو آلية للتنبيه عبر اإلنترنت عن التدابير الجديدة للصحة والصحة النباتية ( )SPSوإخطارات العوائق
الفنية أمام التجارة ( ،)TBTوالشراكة طويلة األمد مع مرفق تطوير المعايير والتجارة ( .)STDFوأشار إلى أن هذا التعاون يهدف
ي متعدد األطراف.
إلى مساعدة البلدان النامية والبلدان األقل نموا ً على االستفادة من التجارة ،في إطار نظام تجاري قو ّ
1919وأوضح السيد آغا أنه قد تم إنشاء مجموعة عمل غير رسمية معنيّة بالشركات الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة في المؤتمر الوزاري
لمنظمة التجارة العالمية في بوينس آيرس ،وأن عمل هذه المجموعة متعددة األطراف سيكون موضع اهتمام كبير من قِبَل مركز التجارة
الدولية.
أمرا مه ًما لمركز التجارة الدولية ومنظمة
2020يُع ّد تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خالل العمل بشكل وثيق مع الشركات الخاصة ً
التجارة العالمية .كانت التقنية تقود التغيير االقتصادي ،ومن ثم كان على الحكومات أن تفكر في طرق جديدة لدعم وتدريب العاملين
لديها .كما ينبغي أيضا ً أن تتطور المؤسسات التي ترتكز عليها تعددية األطراف ،بما في ذلك منظمة التجارة العالمية .وقد أكد السيد آغا
على ضرورة استمرار التعاون القوي بين مركز التجارة الدولية ومؤسستيه األم لضمان أن تُسهم التجارة بحق في تحسين حياة الناس.

كلمة المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية
2121شكرت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية ،السيدة آرانشا جونزاليز ،األمين العام لألونكتاد ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية
على دعمهما المستمر لمركز التجارة الدولية .ثم لخصت كيف عمل مركز التجارة الدولية مع شركائه حول العالم في عام  2017لضمان
بقاء التجارة قوة دافعة للتنمية.
2222وأكدت السيدة جونزاليز أنه رغم التحديات الحالية التي تواجه خيار التعددية ،ينبغي بذل الجهود لجعل التعددية أكثر شفافية وشموالً
وكفاءة .واستشهدت بعمل مركز التجارة الدولية كدليل ملموس على قيمة التعاون والتضامن في التجارة .كما شددت على أن مركز
الممولين إلى فرص اقتصادية قائمة على السوق للشركات الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة وللناس
ُحول مساهمات
التجارة الدولية ي ّ
ِّ
في قاعدة الهرم ،مما يؤدي إلى تحسين سبل المعيشة ،والحد من الفقر ،والتقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة .وأضافت إن عمل
مركز التجارة الدولية يدل على أن التحالفات العابرة للحدود يمكن أن تعزز التمكين االقتصادي للمرأة وروح المبادرة لدى الشباب ،وأن
صا لالجئين والمجتمعات المشردة.
تخلق فر ً
تحوالت مع الحفاظ على تركيزه في عام  ،2017بحسب السيدة جونزاليز ،وهو اآلن يتسارع إلى األمام.
2323أجرى مركز التجارة الدولية ّ
وأضافت إن الخطة اإلستراتيجية الجديدة للفترة  2021-2018حافظت على تركيز مركز التجارة الدولية على ستة مجاالت إلسهاماته.
وعالوة ً على ذلك ،قام المركز التجارة الدولية بمواءمة هياكله الداخلية لنشر الموظفين والخبرات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة .سمحت
هذه التحسينات لمركز التجارة الدولية بتقديم دعم قيمته  85.6مليون دوالر أمريكي في العام الماضي في مجاالت التحريات عن
األسواق ،والمساعدة الفنية ،وبناء القدرات تماشيا ً مع أدائه في عام  ،2016حيث تأثر كال العامين بتحديات التمويل.
الممولين قدموا إلى مركز التجارة الدولية في العام الماضي أكبر مساهمة سنوية من خارج الميزانية على
2424وأكدت السيدة جونزاليز على أن
ِّ
اإلطالق ،حيث بلغت  100مليون دوالر أمريكي في إطار اتفاقيات جديدة ،و 60مليون دوالر أمريكي إضافية بحلول شهر يونيو من هذا
العام .وأعربت السيدة جونزاليز عن ثقتها في أن مركز التجارة الدولية قد تجاوز اآلن تحديات التمويل .وﻗدّرت أن دﻋم ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة
اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017قد أدى إﻟﯽ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  650ﻣﻟﯾون دوﻻر أمريكي ﻣن اﻟﺻادرات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ً  -أي بمعدل
ﺳﺗﺛﻣر ﻓﻲ ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻲ عبر التمويل ﻣن ﺧﺎرج اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ.
14
ً
دوﻻرا ﻣن اﻟﺻﺎدرات واﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻟﮐل دوﻻر ُﻣ َ
2525وقالت السيدة جونزاليز إنه في عام  2017وصل مركز التجارة الدولية إلى هدفه المتمثل في ربط مليون من رائدات األعمال باألسواق
الدولية ،وهو الرقم الذي كان مستهدفا ً تحقيقه أصالً في عام  ،2020مما أسفر عن تحديد مستهدف جديد لربط  3ماليين امرأة بتلك
األسواق بحلول عام .2021
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صصة لبلدان بعينها ﺗرﮐز ﻋﻟﯽ اﻟﺑﻟدان ذات اﻷوﻟوﯾﺔ ضمن
2626وﻋﻼوة ً ﻋﻟﯽ ذﻟك ،ﻗﺎﻟت إن  %86ﻣن إسهامات ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟمخ ّ
ﻧﻣوا ( ،)LDCsوبلدان أﻓرﯾﻘﯾﺎ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء الكبرى ،واﻟبلدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﺎﺣﻟﯾﺔ ( ،)LLDCsواﻟدول اﻟﺟزرﯾﺔ
اﻟﺑﻟدان اﻷﻗل ً
الصغيرة اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ( ،)SIDSواﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ( ،)SVEsوالدول التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع .كما عزز مركز
التجارة الدولية المبادرات اإلقليمية ،من غرب أفريقيا إلى جماعة دول شرق أفريقيا ( ،)EACوالسوق المشتركة ألفريقيا الشرقية
والجنوبية (الكوميسا) ،ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي ( ،)ACPورابطة حافة المحيط الهندي ( ،)IORAومبادرة
المعونة من أجل التجارة للدول العربية (المعروفة أكثر باسم  .)AfTIASمن خالل برامجه العالمية ومنافعه العامة العالمية ،عزز
معنى حقيقيا ً
ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ بَصمته في كل مكان من أمريكا الالتينية إلى آسيا .التزم المركز بالعمل في البيئات الهشة ،مما أعطى
ً
لتركيزه على "قاعدة الهرم" ،والذي أثبتته إسهاماته في أفغانستان ،وسوريا ،وليبيا ،وغزة ،وكولومبيا ،وعلى طول الحدود الغواتيمالية.
2727وقالت السيدة جونزاليز إن مركز التجارة الدولية يعتزم في عام  2018زيادة حجم اإلسهامات التي يقدمها بنسبة  %20تقريبًا .وأضافت
إن متوسط حجم اتفاقيات المنح ارتفع من حوالي  467,000دوالر أمريكي في عام  2015إلى ما يقارب  1.5مليون دوالر أمريكي في
عام  ،2017وكان  %84من األموال التي تم االلتزام بها لصالح مركز التجارة الدولية ضمن اتفاقيات لعدة سنوات ،مقارنةً بـ %41
مولي النافذة  1باتفاقيات لعدة سنوات من ثالثة في  2014إلى  6في عام  ،2018كما تضاعف تقريبا ً
في عام  .2015وارتفع عدد ُم ّ ِ
ً
عدد اتفاقيات المنح الموقعة مع القطاع الخاص في عام  2017مقارنة بالسنوات السابقة.
2828وفي عام  ،2017كشف مركز التجارة الدولية النقاب عن أدوات جديدة للتحريات عن األسواق ،بما في ذلك مكتب المساعدة في التجارة
للشركات الصغيرة والمتوسطة ( ،)SME Trade Helpdeskوهو بمثابة محطة واحدة شاملة تستخدمها الشركات الصغيرة جدا ً
والصغيرة والمتوسطة التي تسعى للحصول على معلومات عن المتطلبات الجمركية وغير الجمركية ومتطلبات التوثيق في األسواق
ال ُمستهدفة  -ويمثل هذا المكتب مبادرة مشتركة بين مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية واألونكتاد .وإلحراز تقدم نحو تحقيق
أهداف التنمية المستدامة ،قالت السيدة جونزاليز إنه قد تم تنقيح خارطة إمكانات التصدير وتطوير أداة معلومات أسعار السوق لتوفير
إمكانية الوصول المجاني إلى معلومات األسعار والسوق في الوقت الحقيقي ألكثر من  100منتج زراعي .ووصفت كيف ساعدت
إسهامات المركز في مجال القدرة التنافسية والمقارنة المعيارية للشركات الصغيرة والمتوسطة مؤسسات دعم التجارة واالستثمار
وواضعي السياسات على توجيه مواردهم لمعاونة الشركات في االرتباط باألسواق الدولية .كما شددت على الدور الذي ال غنى عنه
صص في مساعدة المركز على تكريس المواهب والوقت لتطوير أدوات وأساليب جديدة وكذلك االبتكار.
الذي لعبه التمويل غير ال ُمخ ّ
2929واستشرافا ً للمستقبل ،قالت السيدة جونزاليز إن مركز التجارة الدولية قد أحرز تقدما ً نحو إنجاز هدفه المتمثل في تحقيق التوازن بين
الجنسين عبر المستويات المهنية بحلول عام  .2023وال تزال أعظم أصول مركز التجارة الدولية تتمثل في موظفيه البالغ عددهم
حوالي  300شخصا ً من  83دولة.
3030وقد قام المركز بمراجعة إرشادات التقييم الخاصة به ،وشرع في جعل مركز التجارة الدولية متوافقا ً مع معايير مبادرة الشفافية الدولية
للمعونة ( - )IATIوهي خطوة إضافية لضمان "أننا نقوم بعم ٍل أفضل" ،ولكننا أيضًا نقوم بذلك "بطريقة أكثر شفافية".
3131بدأ العام  2018بصورة جيدة لمركز التجارة الدولية ،حيث أُقيمت فعالية ناجحة لمبادرة التجارة النسائية العالمية SheTrades
 Globalفي مدينة ليفربول في شهر يونيو ،باإلضافة إلى قيام مركز التجارة الدولية للعام الثاني بريادة توجيه الرسائل العالمية في يوم
األمم المتحدة العالمي للشركات الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة .وقالت السيدة جونزاليز إن مركز التجارة الدولية سيواصل إبراز
أهمية األسواق المفتوحة ،وسيعمل على تمكين الشركات في البلدان النامية من االستفادة من الفرص المتاحة حيثما ُوجدت .تض ّمنت
النسخة الرابعة من التقرير السنوي الرائد الذي يُصدره المركز  -طبعة عام  2017من تقرير النظرة التنافسية للشركات الصغيرة
والمتوسطة  -نظرة متعمقة على كيفية بناء النظم اإليكولوجية التجارية التي تحتاجها الشركات الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة
للمنافسة في العصر الرقمي الجديد.
عربةً عن تقدير خاص لفريق
3232وفي الختام ،شكرت السيدة جونزاليز جميع موظفي مركز التجارة الدولية على عملهم الدؤوب وتفانيهمُ ،م ِ
اإلدارة العليا بقيادة السيدة دوروثي تيمبو ،نائبة المديرة التنفيذية .كما لفتت انتباه المشاركين إلى تطبيق جديد للمركز " -المركز في
متناول يديك"  - ITC At Handوالذي سيتيح للمستخدمين الحصول على أحدث األخبار حول مشاريع وفعاليات مركز التجارة الدولية.

تسليط الضوء على ريادة الشباب لألعمال :وجهات نظر من الميدان
زروق ،مؤ ِسّسة شركة مارياج ( )Mariageإلدارة الفعاليات والمناسبات ،من ليبيا ،بالشكر للمديرة التنفيذية لمركز
3333تقدمت السيدة هالة ّ
التجارة الدولية ،السيدة جونزاليز ،على إتاحة الفرصة لها للتحدث أمام المجموعة االستشارية المشتركة.
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زروق أن ليبيا لديها تاريخ ثري من الحضارات وأنها كانت تزخر بالثروات واإلمكانات ولكن هذا النشاط االقتصادي
3434أوضحت السيدة ّ
أصابه الشلل ،ال سيما بسبب اعتمادها على النفط الذي يمثل أكثر من  %80من عائدات الحكومة .وقالت إن معدل البطالة قفز من %13
إلى  %19وأدى إلى زيادة الهجرة ودفَع المزيد من الشباب والنساء لبدء مشاريعهم الخاصة.
زروق إنه وفقًا لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OECDال يمثل القطاع الخاص سوى  %5من إجمالي الناتج
3535وذكرت السيدة ّ
ً
المحلي في ليبيا ،مما يشير إلى الحاجة إلى تعزيز ودعم الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة .ولن تقتصر فائدة المشاريع التي
تشجع تنمية القطاع الخاص على تأثيرها المباشر في بناء قدرات المستفيدين وخلق فرص العمل فحسب ،بل سيكون لها تأثير غير مباشر
في تنويع اقتصاد ليبيا وبالتالي تطورها على المدى البعيد.
3636وبوصفها رائدة أعمال ليبية في مجال تنظيم وإدارة الفعاليات والمناسبات ،قالت إن نجاحها وخبرتها اعتمدا على الحدس وعلى التعلم من
خالل التجربة والخطأ .وأكدت أن برنامج ريادة األعمال الليبي الذي وضعه مركز التجارة الدولية بالشراكة مع مؤسسة Expertise
مول من قِبَل االتحاد األوروبي ،سيُم ّكن رواد األعمال من الشباب من الوصول بسهولة إلى المعلومات ذات الصلة
 ،Franceوال ُم ّ
ُّ
صا للسياق الليبي ،وتعلم كيفية بدء وإدارة أعمال تجارية ناجحة من الخبراء.
والمص ّممة خصي ً
3737كما أوضحت أنه في عام  ،2016شهدت المرحلة التجريبية من هذا البرنامج تسجيل  1074مشار ًكا واعتماد  303مشار ًكا ،مما أدى إلى
توسيع نطاق البرنامج بتزويده بالمزيد من الموارد التعليمية الهامة ،بما في ذلك التدريب ،والمعلومات ،وأشكال المساعدة األخرى التي من
لرواد األعمال من الشباب.
شأنها أن تحدث فارقًا ملمو ً
سا ّ
زروق مالحظاتها بالتشديد على أن الحاجة ال تزال ماسّة للدعم من المجتمع الدولي أثناء المرحلة االنتقالية في ليبيا.
3838واختتمت السيدة ّ
3939شكر السيد مايكل أوكانسي ،المؤسس المشارك لشركة  ،AgroCentaوهي شركة قائمة على التقنية تعمل في سلسلة القيمة الزراعية في
غانا ،مركز التجارة الدولية بأكمله والسيدة جونزاليز على إتاحة الفرصة له للمشاركة في اجتماع المجموعة االستشارية المشتركة.
4040شرح السيد مايكل أوكانسي رحلته في تأسيس شركة  ،AgroCentaمشيرا ً إلى أن الشركة بدأت بمؤسسيْها االثنين في عام  2017ونمت
منذ ذلك الحين لتضم حاليا ً  37موظفاً.
سس في إنشاء شركتهما المبتدئة األولى ومن ثم قررا السعي في إقامة عمل تجاري في
4141ووصف السيد أوكانسي كيف فشل هو وشريكه المؤ ِ ّ
المجال الزراعي ،مما تطلب االنتقال إلى الجزء الشمالي من غانا حيث يعيش معظم السكان الزراعيين .وشرح كيف أزعجه مستوى فقر
المزارعين هناك ،رغم أنهم كانوا يزرعون الطعام لغالبية غانا وبعض البلدان المجاورة .كانت هناك حاجة واضحة لتمكين المزارعين من
التجارة بطريقة أفضل لكي يربحوا من عملهم.
ي .وقال إنهما يعمالن حاليا ً في ثالثة من مناطق غانا العشر ولديهما شبكة تضم
4242وقد دفع ذلك السيد أوكانسي وشريكه البتكار حل ربح ّ
 12,000مزارع صغير .وأوضح أن  4,000من هؤالء المزارعين حققوا زيادة بنسبة  %40في إيراداتهم من خالل التداول عبر منصة
 .AgroCentaوأضاف إن الشركة تهدف للتوسع في ست مناطق أخرى والوصول إلى  50,000مزارع بحلول نهاية هذا العام.
4343وأشار السيد أوكانسي إلى أن الفضل في نجاح شركته يعود إلى االستعداد للتعلم من اآلخرين .وقد ساعده العمل مع المجتمعات المحلية
والمزارعين مباشرة ً وزمالئه على فهم احتياجات المزارعين الفعلية وبالتالي تحديد المناطق غير المستغلة في السوق.
4444وأوضح أن أهدافه تمثلت في تمكين المزارعين من توسيع ممتلكاتهم وزيادة دخلهم لصالح عائالتهم .وكذلك تمكين المزيد من النساء من
الحصول على األراضي للزراعة.
4545وقال السيد أوكانسي إن الدعم الفني الرئيسي أدى إلى تحسين العروض وزيادة الظهور على الساحة بالنسبة لشركة .AgroCenta
وقد د ّ
لرواد األعمال من الشباب بالمنتدى العالمي لتنمية الصادرات ( ،)WEDFالتي نظمها مركز
شنت المسابقة التنافسية ّ
التجارة الدولية في بودابست في عام  ،2017مشاركتهما الناجحة في مسابقات أخرى ،مثل مسابقة القمة العالمية لنجوم التمويل
االبتدائي  Seedstars Global Summitالتي منحت مبلغ  500,000دوالر أمريكي كاستثمار في األسهم .واختتم
رواد األعمال من الشباب يحتاجون إلى الدعم كي ينجحوا وإلى الحيز الذي يتسع لفشلهم إذا أخفقوا.
السيد أوكانسي كلمته بقوله إن ّ
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كلمات المندوبين
4646أشاد المندوبون بمركز التجارة الدولية بالنتائج الممتازة التي حققها في تعزيز التجارة الشاملة والمستدامة والنمو االقتصادي ،وأشاروا
إلى أن هذه الجهود ضرورية للتنمية المستدامة وإلبراز المساهمة الفعالة للتجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة .رحّب المندوبون
بالخطة االستراتيجية الجديدة لمركز التجارة الدولية للفترة .2021-2018
صف مركز التجارة الدولية بأنه مفتوح
وو ِ
4747وأشاد العديد من المندوبين بمركز التجارة الدولية كشريك قيّم وي ّ
ُعول عليه في هذا المجالُ .
للحوار .وبأنه كان أيضا ً فعّ ً
ال في التغلب على العقبات التي تعترض العمل مع الشركاء التجاريين واالستثمار األجنبي من أجل توفير
معلومات عن الفرص الجديدة للتجارة واألعمال ،وقد ساعد ذلك على الوصول إلى األسواق .وتطلع المندوبون إلى تعزيز تعاونهم
المستمر مع مركز التجارة الدولية ،وشجّعوا مركز التجارة الدولية على االنخراط بشك ٍل كامل في إصالح نظام األمم المتحدة اإلنمائي.
4848وباإلشارة إلى خدمات ومنتجات مركز التجارة الدولية ،أعرب المندوبون عن بالغ تقديرهم للحلول التي يقدمها مركز التجارة الدولية
مثل نظام  ePingللتنبيه ،وخارطة إمكانات التصدير ،ومكتب المساعدة في التجارة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،وأدوات تحليل
السوق ،وبوابة معلومات أسعار السوق ،واألدوات والخارطات األخرى .وأشاروا إلى أهمية هذه المنافع العامة العالمية لتمكين واضعي
السياسات والشركات الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة من الحصول على المعلومات الهامة واألساسية المتعلقة بالتحريات عن
األسواق .وأشادت مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي ( )GRULACبالتنسيق الذي يقوم به مركز التجارة الدولية مع الوكاالت
الدولية األخرى من أجل توحيد الجهود لتوفير أحدث المعلومات ،وأثنت على تطوير مكتب المساعدة في التجارة العالمية.
4949وﺣﻈﻲ ﻣﺮكز اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟمندوبين إلسهاماته ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟصراع واﻟدول اﻟﻬﺸﺔ وإعطائه
ﻧﻣوا ( ،)LDCsواﻟدول اﻟﺟزرﯾﺔ
اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ للشركات اﻟﺼﻐﻴﺮة جدا ً واﻟﺼﻐﻴﺮة والمتوسطة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة الهرم في اﻟﺑﻟدان اﻷﻗل ً
الصغيرة اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ( ،)SIDSواﻟبلدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﺳﺎﺣﻟﯾﺔ ( ،)LLDCsواﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﺻﻐﯾرة واﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ( .)SVEsكما حثّوا المركز
على مواصلة العمل في تلك المناطق ،مضيفين أن كالً من التبنّي على المستوى المحلي والنظام اإليكولوجي المحلي لألعمال التجارية
كانا مه ّمين لنهجٍ يعتمد على توسيع نطاق أصحاب المصلحة .وأكدوا على أهمية وجود منهجيات جيدة لتقييم القدرات وأنظمة إلدارة
المخاطر.
إقرار واعترافٍ كبيرين بقيادة مركز التجارة الدولية وأعماله فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديا ً
5050وأعرب الكثير من المندوبين عن
ٍ
والمساواة بين الجنسين .وكانت مبادرة التجارة النسائية  SheTradesمحل تقدير كبير من المندوبين ،حيث طلب العديد منهم المزيد
من العمل في هذا المجال .اقترح أحد المندوبين تطوير مبادرة  SheTradesإلى شهادة بمعايير وآلية للتحقق كما هو الحال مع شهادة
التجارة النزيهة  .Fairtradeوأقرت مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي باإلنجازات الهامة التي حققتها مبادرة التجارة النسائية
 ،SheTradesوالتي أُطلقت بالفعل في بعض بلدان المنطقة ،وقالت إنها تتطلع إلى توسيع نطاق المبادرة في المستقبل القريب .وﻓﯾﻣﺎ
ﯾﺗﻌﻟق ﺑﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﻲ ﻧﻔﺳﮫ ،ذ ّﮐر أﺣد اﻟمندوبين ﺑالهدف المتعلق بتحقيق اﻟﺗﮐﺎﻓؤ ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن أﯾﺿﺎ ً ﻓﻲ ﻓﺋﺔ  P5وﻣﺎ ﻓوقها.
5151شجّع العديد من الدول األعضاء مركز التجارة الدولية على االستمرار في التركيز على تعزيز روح المبادرة لدى الشباب في محاول ٍة
للحد من البطالة ،مضيفين أن برامج الشباب تُعزز التمكين .وذكروا إن الشركات الناشئة تتطلب توفر المرونة في التمويل الجديد.
5252سلّط العديد من المندوبين الضوء على اإلمكانات العالية للتجارة اإللكترونية ،خاصةً بالنسبة للبلدان التي تقع في قاعدة الهرم االقتصادي
وكذلك الدول الهشة أو التي تمر بمرحلة ما بعد الصراع.
5353شدّد العديد من المندوبين على أهمية تيسير التجارة ،وأعربوا عن شكرهم لمركز التجارة الدولية على دعمه لتنفيذ اتفاقية تيسير التجارة
لمنظمة التجارة العالمية .وطلب المندوبون مساعدة إضافية بشأن تيسير التجارة وعملية ما بعد االنضمام لمنظمة التجارة العالمية.
5454وفي سياق التعامل مع التدابير غير الجمركية ،أعرب المندوبون عن تقديرهم لدور المسوحات والمساعدات الفنية التي يقدمها مركز
التجارة الدولية فيما يتعلق بالتدابير غير الجمركية ،حيث ساعدت البلدان على فهم التحديات والعقبات التي تواجهها الشركات الصغيرة
ونوه بعض المندوبين إلى أهمية إجراءات المتابعة المتعلقة بمسوحات التدابير غير الجمركية
جدا ً والصغيرة والمتوسطة في التجارةّ .
لمساعدة البلدان على معالجة التحديات واالختناقات الناجمة عنها.
5555وأبرز المندوبون أهمية التعزيز المؤسسي وعمل مركز التجارة الدولية في إنشاء المؤسسات وبناء قدراتها على توفير خدمات أفضل
للشركات .كما أﻋرﺒوا ﻋن اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﯽ ﺘﺨﺼﻴص أطر زﻤﻨﻴﺔ ﮐﺎﻓﻴﺔ لإلسهامات اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎول ﺒﻨﺎء اﻟﻘدرات اﻟﻤؤﺴﺴﻴﺔ لضمان ﺘﺄﺜﻴرﻫﺎ
اﻟﻤﺴﺘدام .دعا أحد المندوبين إلى االستفادة من التضافرات المحتملة بين خارطة االستدامة وبرنامج مؤسسات دعم التجارة واالستثمار.
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5656كان هناك دعم واضح لعمل مركز التجارة الدولية بشأن تطوير سلسلة القيمة ودمج الشركات الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة في
سالسل القيمة العالمية من خالل تطوير قدرتها التنافسية وربطها باألسواق .ﺣدد ﺑﻌض اﻟمندوبين اﻟزراﻋﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﻗطﺎﻋﺎ ً ﺣﺎﺳﻣﺎ ً
ﯾﺣظﯽ ﻓﯾﮫ ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدولية ﺑﺧﺑرة وﻧﺟﺎح ﮐﺑﯾرين ﻓﻲ رﺑط اﻷﻋﻣﺎل اﻟزراﻋﯾﺔ ﺑﺳﻼﺳل اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .حظيت طبعة عام 2017
من تقرير النظرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة باإلشادة لتركيزها على التجارة اإلقليمية .طلب أحد المندوبين المساعدة من
المركز في تعزيز سالسل القيمة.
5757قدم المندوبون انطباعات جيدة عن المشروعات ضمن برنامج التجارة واالستثمار بين البلدان النامية وأشادوا بالنتائج الملموسة .أشار
أحد المندوبين إلى أن مشروع الشراكة من أجل االستثمار والنمو في أفريقيا ( )PIGAقد ساعد المستفيدين على زيادة الصادرات
التي تقودها االستثمارات ،واالستثمارات األجنبية ،والشراكات  -ال سيما في مجال ْي التصنيع الزراعي والتصنيع الخفيف .وقد استُشهد
بمشروع دعم التجارة واالستثمار الهندي في أفريقيا ( )SITAكمبادرة أخرى أدت إلى صفقات تجارية جديدة ،وعروض استثمارية،
ونقل المعرفة.
5858أعطى معظم المندوبين انطباعات إيجابية عن التقرير التجميعي للتقييم السنوي لمركز التجارة الدولية لعام  2017وأضافوا أنهم يؤيدون
ما ورد به من توصيات .وسلّط أحد المندوبين الضوء على مجاال ٍ
ت للتحسين تض ّمنت االستدامة ،والتأثير ،وتحديد المستهدفات ،والتبنّي
من قِبَل المستفيدين ،وبيانات خط األساس .وقال مندوب آخر إن المقيّمين والمانحين كانوا متوافقين فيما يتعلق بالجهود اإلضافية المطلوبة
للتوصل إلى منهجي ٍة لقياس الفعالية من حيث التكلفة واإلبالغ عنها  -ليس على المستوى العالمي فحسب ،بل أيضا ً للمستفيدين والعمالء
على أرض الواقع على المستوى القُطري.
5959وأشار أحد المندوبين إلى أن جمع بيانات أفضل من شأنه أن يسهم في تصميم مشاريع أفضل ذات تأثير طويل األجل .ودعا مندوبون
آخرون مركز التجارة الدولية إلى مواصلة الجهود لتحقيق أقصى تأثير من خالل التركيز على كيفية تأثير إسهامات بعينها على التجارة.
وﺷﺟّﻊ ﻣﻧدوب آﺧر ﻋﻟﯽ ﺗﻌﻣﯾم اﻟﻧُّ ُﮭﺞ واﻟدروس اﻟﻣﺳﺗﻔﺎدة ﻣن مبادرة التجارة النسائية  SheTradesومبادرة اﻟﺗﺟﺎرة ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
المرجو.
اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﻣل ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدولية ككل ،مضيفا ً أن ھذا اﻷﻣر ﺿروري إلحداث اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻟﯽ النطاق
ّ
6060ودعا المندوبون مركز التجارة الدولية إلى تعزيز إدارة المخاطر ورصدها ،وبذل جهود إضافية لتطوير منهجية لقياس الفعالية من حيث
التكلفة واإلبالغ عنها ،سوا ًء على المستوى العالمي أو على أرض الواقع.
الممولين على مواصلة دعمهم لمركز التجارة الدولية ،وعلى وجه الخصوص ،المساهمة
6161وفيما يتعلق بالتمويل ،حث عدد من المندوبين
ِّ
صصة للسماح للمركز بالتخطيط للمستقبلُ ،مبرزين أهمية عمل مركز التجارة الدولية.
بأموال غير مخ ّ
6262وأشاد المندوبون بالمديرة التنفيذية أرانشا جونزاليز لقيادتها وبموظفي مركز التجارة الدولية لتفانيهم ومهنيتهم.

عرض التقرير التجميعي للتقويم السنوي لعام 2018
6363قام السيد ميجيل خيمينيز-بونت ،رئيس وحدة التقييم المستقلة ( ،)IEUبعرض التقرير التجميعي للتقييم السنوي لمركز التجارة الدولية
لعام  .)AESR( 2018اشتمل التقرير على نقاط التعلّم األساسية التي استُخ ِلصت من تقييمات أُجريت على مدار العام الماضي وأسهمت
في نقاش مستنير حول كيفية تحسين أداء مركز التجارة الدولية لتحقيق التنمية المستدامة من خالل المساعدة الفنية المتعلقة بالتجارة.
6464وفيما يتعلق بالموضوع الرئيسي للتعلّم لهذا العام ،قال السيد خيمينيز-بونت إن التقرير التجميعي للتقييم السنوي تناول التحدي المستمر
المتمثل في االستدامة واالبتكار ،وكذلك الصلة بين االثنين .وبشكل أساسي ،ترتبط التحديات التي تؤثر في االستدامة بعدم كفاية تقدير
الظروف المحلية والمشاركة الضرورية للشركاء والمستفيدين عند تصميم وتنفيذ مشروعٍ ما .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺑﺘﻜﺎر ،أكد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ ً
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ دورة اﻻﺑﺘﻜﺎر اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺮكز اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودورة االبتكار لدى شركاء المركز واﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ منه ،حيث أن كالً منهما
تعزز األﺧﺮى.
6565ﻣن ﺣﯾث ﻣﺎ ﯾﻌﻣل ﺑﺷﮐ ٍل ﺟﯾد ،فإن ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ يحظى باعتراف كبير ﮐوﮐﺎﻟﺔ ﻣوﺛوﻗﺔ ﺗوﻟد ﺗﻐﯾﯾرا ً إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ً وأدا ًء أﻓﺿل ﻟﺷرﮐﺎﺋﮫ
واﻟﻣﺳﺗﻔﯾدﯾن منه .ﺗزﯾد اﻟشركات اﻟﺻﻐيرة جدا ً واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻣن ﺻﺎدراﺗﮭﺎ وﻗدرﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ،وﺗُﺣﺳن مؤسسات دعم التجارة
واالستثمار أداءها ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗمرين وتطوير ﻧظم اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت.
6666فيما يتعلق بالدروس المستفادة ،كانت التوصية رفيعة المستوى في التقرير هي زيادة تحفيز االبتكار في المشاريع بطريقة أكثر انتظاما ً
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ممولي المركز وشركاءه
وأوسع نطاقاً .وقال السيد خيمينيز-بونت إن التقرير أظهر أن مركز التجارة الدولية يسير في هذا االتجاه ،وأن ّ ِ
والمستفيدين منه لهم دور يؤدونه.

األدوات والمنهجيات :إطالق بوابة معلومات أسعار السوق
6767قام السيد منذر ميموني ،رئيس قسم المعلومات التجارية والتحريات عن األسواق بمركز التجارة الدولية ،بعرض بوابة معلومات أسعار
السوق ،وهي أول أداة مجانية تسمح للمزارعين والشركات الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة ،وواضعي السياسات ،ومؤسسات دعم
التجارة واالستثمار بالوصول إلى المعلومات عن أسعار السوق في الوقت الحقيقي.
6868وأوضح السيد ميموني أنه في األسواق الحديثة ،يُع ّد الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتجارة أمرا ً حاسما ً المتالك القدرة التنافسية الدينامية.
ويتضمن ذلك معرفة اللوائح والمعايير المطبقة على منتج معين في سوق مستهدف بعينه ،ومن هم المنافسون ،وما هي التطورات التقنية
القادمة .وﻗﺎل إن ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدولية ظل ﻟﺳﻧوات ﻋدﯾدة ﯾُﺣﺳّن من ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ اﻟﺳوق.
6969كما أوضح أن بوابة معلومات أسعار السوق تغطي أكثر من  300منتج زراعي ،وتُبيّن على سبيل المثال ،األسعار الحالية في أسواق
المقصد ،والسعر األدنى الذي يجب أن يُباع به منت ٌج ما في األسواق المحلية والدولية ،باإلضافة إلى أحدث أخبار السوق الدولية التي
يمكن أن تؤثر على أسعار المنتج أو حجم الطلب عليه.
7070وبفضل المساهمات المقدمة من شركة تومسون رويترز وغيرها من مصادر البيانات ،توفر بوابة معلومات أسعار السوق بيانات يومية
وتاريخية ،والتي تغطي األسعار التفصيلية وفقًا لخصائص عديدة وتُستكمل بأحدث األخبار حول القطاع أو المنتج .وأضاف السيد
ميموني إن مركز التجارة الدولية يسعى بالفعل لتوسيع نطاق البوابة ،ويعمل على تخصيص إصدارات وطنية منها تسمح لمؤسسات
دعم التجارة واالستثمار ،والتعاونيات ،والمنتجين بتحميل أسعار السوق المحلية المتعلقة بمنتجاتهم واالطالع عليها .من شأن هذا المزيج
الفريد من األسعار المحلية والدولية إبقاؤهم على اطالعٍ أفضل عند التعامل مع المشترين.
ُ 7171مستخدما ً المانجو كمثال ،قدم السيد ميموني بيانا ً عمليا ً لألداة الجتماع المجموعة االستشارية المشتركة ،حيث أظهر جوانب تسمح
للمستخدمين بمعرفة أسعار السوق حسب المنشأ والنوع والجودة والموقع .على سبيل المثال ،كانت المانجو البيروفية أكثر تكلفة في
هولندا من تلك المستوردة من كوت ديفوار.
7272اختتم السيد ميموني كلمته بقوله إن البوابة تضيف إلى خبرة مركز التجارة الدولية في برنامجه لتطوير المنافع العامة العالمية .وذكر إن
الهدف النهائي لمركز التجارة الدولية هو تقديم معلومات موثوقة وشفافة عن األسواق للشركات الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة،
وذلك لمساعدتها في تعزيز قدرتها التنافسية الدولية والمساهمة في إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة المهارات وتحسين األجور.

الجلسة الختامية
موجز ختامي من رئيس الدورة
7373قدم معالي السفير ألفارو سيدينيو موليناري تقرير الرئيس عن وقائع الدورة.
7474تقدم معالي السفير بالشكر لك ٍل من األمين العام لألونكتاد ،ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ،والمديرة التنفيذية لمركز التجارة
زروق والسيد مايكل أوكنسي .وقال إن األونكتاد ومنظمة التجارة العالمية قد تعاونا مع مركز
الدولية ،والضيوف الخا ّ
صين السيدة هالة ّ
التجارة الدولية لتعزيز أثر التجارة كمحرك للنمو االقتصادي والتنمية وخلق فرص العمل .وواصلت المنظمات الثالث التعاون بشأن
المعلومات التجارية ،والتحليل اإلحصائي ،وتطبيق الحلول التي تُم ّكن الشركات الصغيرة جدا ً والصغيرة والمتوسطة من التجارة .وقد
أكد كال المتحدثين من األونكتاد ومنظمة التجارة العالمية على أهمية التعاون متعدد األطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي
للتحديات السياسية التي يواجهها الكثيرون اليوم.
7575وباإلشارة إلى مالحظات المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية ،قام السيد سيدينيو موليناري بتسليط الضوء على الكيفية التي يتقدم بها
مركز التجارة الدولية إلى األمام ،حيث بلغت التزامات التمويل الجديدة من خارج الميزانية  100مليون دوالر أمريكي ،وكيف تلعب
ع ِمل مركز التجارة الدولية داخليا ً لتعزيز االبتكار وتحسين إدارة المخاطر ونظم التقييم ،وكذلك سعيه نحو
الشراكات دورا ً متزايدًا ،وكيف َ
تحقيق التكافؤ بين الجنسين.
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صين سلّطا الضوء على أهمية دعم رواد األعمال من الشباب لتنمية القطاع الخاص والنمو
7676وقال السيد سيدينيو موليناري إن الضيفين الخا ّ
وخلق الوظائف  -حتى في السياقات الصعبة.
7777وذكر إن العديد من المندوبين أعربوا عن دعمهم وتقديرهم للمساعدة الفنية التي يقدمها مركز التجارة الدولية فيما يتعلق بالتجارة .وتراوحت
مجاالت العمل التي تمت اإلشادة بها على وجه التحديد من أدوات مركز التجارة الدولية للمعلومات التجارية والتحريات عن األسواق ،مثل
صصة لبلدان
مكتب المساعدة في التجارة العالمية وخارطة االستدامة ،إلى المسوحات المتعلقة باإلجراءات غير الجمركية والمشاريع المخ ّ
بعينها لتعزيز إضافة القيمة ،والقدرة التنافسية في مجال التصدير ،واالستدامة البيئية .كما تمت اإلشادة بمركز التجارة الدولية لتركيزه على
البلدان ذات األولوية لديه.
7878وأثنى عدة مندوبين على الجهود الفعالة لمركز التجارة الدولية في مجال الدعوة والقيادة الفكرية فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً ،من
خالل مبادرة التجارة النسائية  SheTradesوالعملية التي أدت إلى التوصل إلى إعالن بوينس آيرس بشأن التجارة والتمكين االقتصادي
للمرأة .ودعا كثيرون إلى توسيع نطاق مبادرة  .SheTradesوﺣﺚ أﺣﺪ اﻟمندوبين ﻣﺮكز اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺷﻬﺎدة  SheTradesﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺠﻴﺪة وﻣﻜﺎﻓﺄﺗﻬﺎ.

7979وقد أشار عدة مندوبين إلى أن القيادة الفكرية التي أبداها مركز التجارة الدولية والعمل التحليلي الذي قام به ،كما تمثل في تقرير النظرة
التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة ،قد جعال من مركز التجارة الدولية مرجعا ً لواضعي السياسات في البلدان المتقدمة والنامية على
ح ٍد سواء.
8080وبينما أثنى بعض المندوبين على مركز التجارة الدولية ألعماله في مجال التقييم ،فقد اقترحوا أن يواصل مركز التجارة الدولية صقل
نظريات التغيير لديه لزيادة القدرة على االستجابة للظروف المحلية .كما حث مندوبون المركز على البناء على الزخم الذي حققه باتجاه
تحقيق التكافؤ بين الجنسين على جميع المستويات المهنية.
8181وأشار العديد من المندوبين إلى أهمية تمويل النافذة  ،1وكانت هناك بعض اإلعالنات عن مساهمات مستقبلية لصالح مركز التجارة الدولية.
8282فيما يتعلق بالتقرير التجميعي للتقييم السنوي لعام  ، 2018عرض مركز التجارة الدولية نقاط التعلّم األساسية المستفادة من أعمال التقييم
للممولين والمستفيدين على
لعام  ،2017وشرح كيف كان المركز يستخدم قاعدة األدلة هذه إلرشاد اإلسهامات المستقبلية وتعزيز المساءلة
ِّ
ح ٍد سواء.
8383استفاد ﻣرﮐز اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﺗقنية ﻟﻣﺳﺎﻋدة الشركات اﻟﺻﻐيرة جدا ً واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ،وقد ذ ّكر السيد سيدينيو موليناري المندوبين
نوهوا بمكتب المساعدة للتجارة العالمية .وباإلضافة إلى ذلك ،ستوفر بوابة معلومات سعر السوق وصوالً مجانيًا إلى بيانات
بأن الكثيرين قد ّ
ً
األسعار والسوق في الوقت الحقيقي لمساعدة الشركات اﻟﺻﻐيرة جدا واﻟﺻﻐﯾرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ على البقاء على اطالع دائم على حركة السوق.
8484وﻗﺎل إن اﻻﺠﺘﻤﺎع أﮐد أن ﻤرﮐز اﻟﺘﺠﺎرة اﻟدوﻟﻴﺔ ﻤﻨظﻤﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺸﮐل ﻤﺴﺘﻤر ﻤﻊ أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺼﻟﺤﺔ واﻟﻤﺴﺘﻔﻴدﻴن ﻟﺘﻘدﻴم ﻤﺒﺎدرات ﺠدﻴدة
واﺒﺘﮐﺎرﻴﺔ ﻟﺠﻌل اﻟﺘﺠﺎرة ﻤﺴﺘداﻤﺔ وﺸﺎﻤﻟﺔ.
8585في الختام ،شكر معالي السفير سيدينيو موليناري أعضاء المجموعة االستشارية المشتركة على ثقتهم المستمرة في مركز التجارة الدولية
ودعمهم ومشاركتهم إياه.

مالحظات ختامية من المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية
الجوال الجديد من
8686في الختام ،طلبت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية ،أرانشا جونزاليز ،كلفت ٍة توديعية ،من المندوبين تنزيل تطبيق ّ
مركز التجارة الدولية بعنوان ( ITC at Handمركز التجارة الدولية في متناول يديك) ،والذي تض ّمن كافة المعلومات المتعلقة بهذه
الفعالية ،بما في ذلك التقارير والصور الفوتوغرافية.
8787وطلبت من المندوبين إخبار جميع أصحاب المصلحة بابتكارات مركز التجارة الدولية والتواصل مع حكوماتهم ومؤسسات دعم التجارة واالستثمار
تأثيرا أفضل لتجارتهم.
لديهم بشأن أدوات المركز الجديدة التي يمكن أن تضمن ً
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مركز التجارة الدولية هي وكالة مشتركة
بين منظمة التجارة العالمية واألمم المتحدة.
عنوان الشارع	:

ITC
54-56, rue de Montbrillant
1202 Geneva, Switzerland

ITC
العنوان البريدي	:
Palais des Nations
1211 Geneva 10, Switzerland

ُ
طبع بواسطة خدمة الطباعة الرقمية التابعة لمركز التجارة الدولية على ورق ُمعتمد
من مجلس رعاية الغابات ( ،)FSCوهو ورق صديق للبيئة (بدون الكلور)،
وباستخدام أحبار من أصل نباتي .المطبوعات قابلة إلعادة التدوير.

هاتف رقم:

+41-22 730 0111

فاكس رقم:

+41-22 733 4439

البريد اإللكتروني:

itcreg@intracen.org

الموقع على اإلنترنت:

http://www.intracen.org

