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 مقدمة  
تشررررين  4ُعقرردت الرردورة الثامنررة للجنررة التجررارة والتنميرررة ن قصررر األمررم، جنيررف، يرروم  

 ، كجلسة ختامية جلولة العمل السابقة.2016الثاين/نوفمرب 

 موجز الرئيس -أولا  
 البيانات الفتتاحية -ألف 

أدىل املتحدثو  التالية أمساؤهم ببيانرات افتتاحيرةم مردير ةرعبة األونكتراد املعنيرة بالتجرارة  -1
والصرن   77الدولية ن السلع واخلدمات والسلع األساسرية  وثثرل األرجنترن، باسرم جمموعرة الرر 

اسرم جمموعرة بلردا  أمريكرا الالتينيرة وثثل ناميبيا، باسم اجملموعة األفريقيرة  وثثرل جرزر الباامرا، ب
 ومنطقة البحر الكارييب  وثثل الحتاد األورويب، باسم الحتاد األورويب والدو  األعضاء ب . 

وأةرررار أحرررد الوفرررود إىل أ  الررردورة الثامنرررة للجنرررة التجرررارة والتنميرررة تُعقرررد ن حلظرررة فارقرررة  -2
العامليرة واحتردام النقراش بشر   مرا ينرذر بر   لر  بالنظر إىل التبراؤ  املثرل للقلر  ن حركرة التجرارة 

مررن اثررار علررم التنميررة. وقرردم الوفررد مقرحرراا بعقررد دورة اسررتثنائية للجنررة التجررارة والتنميررة ملوا ررلة 
مناقشة ما ميكن أ  يرتب علم تباؤ  حركة التجارة العاملية من اثار إمنائية وهيكلية. ورأى الوفرد 

التفرراا الررذا ت التو ررل إليرر  ن سررياا إعررال  مافيكيررانو نررلويب أ  هررذا املقرررح يتوافرر  مررع روح 
 املتعل  بتعزيز اآللية احلكومية الدولية لألونكتاد.

رررب وفرررد اخرررر ب عمرررا  األونكتررراد ن مسررراعدة البلررردا  األفريقيرررة علرررم إ ررراد حلرررو   -3 ورحَّ
لنقرل. وأةراد الوفرد إقليمية، مبا ن  ل  حلو  للتحرديات الرت تعرري تيسرل التبراد  التجرارا وا

بعمل األونكتراد املتعلر  برالنظم املسرتدامة لنقرل البضرائع والتمويرل ن املمررات الشرمالية والوسرطم 
ن ةررا أفريقيررا. ودعررا الوفررد األونكترراد إىل موا ررلة تقرردع الرردعم واملسرراعدة التقنيررة وأنشررطة بنرراء 

تفراا منظمرة التجرارة العامليرة املتعلر  القدرات إىل بلدا  أفريقيا ن سرياا تنفيرذ التزاما را مبوجرب ا
 بتيسل التجارة.

وأيدت الوفود برامج األونكتاد املشركة بن الُشرعب واملتعلقرة بالتردريب وبنراء القردرات،  -4
ومناررا الرردورة املتعلقررة بالقضررايا الرئيسررية املدرجررة ن جرردو  األعمررا  القتصررادا الرردوي  املعروفررة 

 مج التدريب ن جما  التجارة.( وبرنا166باسم دورة الفقرة 
ة الحتياجات ودعت الوفود أيضاا إىل تزويد األونكتاد باملوارد الالزمة الت متكن  من تلبي -5

األعضراء، ول سريما ن ءروء الوليرات اجلديردة الناةرإة عرن إعرال  مافيكيرانو  املتزايدة من الدو 
 ددة األؤراف. نلويب ونتائج امل مترات وم مترات القمة األخرى املتع

وأةار جمدداا العديد مرن املنردوبن، انطالقراا مرن إدراكارم لألركرا  الثالثرة لعمرل األونكتراد،  -6
إىل أ  الدور املام لألونكتاد ن التحليل السليم للسياسات العامة وتقدع املسراعدة التقنيرة ن عردد 
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والتجررررارة ن اخلرررردمات، والسررررلع مررررن اجملررررالت، مناررررا سياسررررة املنافسررررة، والعوائرررر   ررررل اجلمركيررررة، 
األساسية، والتداخل بن التجارة والبيإرة، مبرا ن  لر  تارل املنراه، يسرام ن تعزيرز التنميرة املسرتدامة 

 الشاملة، والنقل املستدام القادر علم الت قلم مع تال املناه، وتيسل التجارة.

  تقارير اجتماعات الخبراء -باء 
 من جدو  األعما ( 3 البند 

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن النقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة )أ( 
  أ( من جدو  األعما (3 البند 

رئرريس الرردورة الرابعررة لجتمرراا اخلرررباء املتعرردد السررنوات بشرر   النقررل  الرردورة تقريررر   قرردم -7
عقرد ن وقرت مناسرب برالنظر واللوجستيات التجارية وتيسرل التجرارة، حيرك أكرد أ  الجتمراا يُ 

ون جردو   2030إىل أ  مس لة النقل املستدام للبضائع مدرجة ن خطة التنمية املستدامة لعرام 
أعمرررررا  الررررردورة احلاديرررررة والعشررررررين ملررررر متر األؤرررررراف ن اتفاقيرررررة األمرررررم املتحررررردة ا ؤاريرررررة بشررررر   

 املناه. تال
ة، ولحرررر  أ  النقررررل املسررررتدام وخلررررر الرررررئيس بعررررو اجملررررالت املنشررررودة  ات األولويرررر -8

للبضررائع مفارروم متعرردد األبعرراد يقرروم علررم ثالثررة أركررا   هرر  القتصرراد واجملتمررع والبيإررة(. وةرردد 
الرئيس علم أمهيرة التعراو  فيمرا برن أ رحاب املصرلحة واجلارات الفاعلرة الرئيسرية، وعلرم ءررورة 

بضائع، وعلم دور التمويل كعامرل حتديد السراتيجيات وخطط العمل املتعلقة بالنقل املستدام لل
متكيررري رئيسررر . وأةرررار جمررردداا إىل أمهيرررة التنسررري  برررن السياسرررات وانسرررجاماا، وإىل احلاجرررة إىل 
معررايل وأسرراليب قيرراة متسررقة، وإىل حاجررة اجملتمررع الرردوي إىل إؤررار رمسرر  يتعلرر  باللوجسررتيات 

املستدام للبضائع، ل ينبار  أ  يُعتررب اخلضراء واملستدامة. وأةار إىل أ  النقل، مبا ن  ل  النقل 
تكلفررة وإمنررا اسررتثماراا عرراي املررردود ن األجررل الطويررل. وأكررد الرررئيس احلاجررة إىل التنسرري  الرردوي 

 وإىل وءع خطة عمل أو اسراتيجية تنسي ، حتت رعاية األونكتاد.
 . TD/B/C.I/MEM.7/12وأحاؤت اللجنة علماا بالتقرير الوارد ن الوثيقة  -9

  اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية  )ب( 
  ب( من جدو  األعما (3 البند 
رئرريُس قسررم ورروي وحتاليررل السررلع األساسررية، التررابع للوحرردة  الرردورة الثامنررة تقريررر  قرردَّم  -10

اخلا رة املعنيررة بالسرلع األساسررية، نيابررةا عرن رئرريس اجتمراا اخلرررباء املتعرردد السرنوات بشرر   السررلع 
 األساسية والتنمية، مذكراا باملسائل الرئيسية الت مشلاا التقرير.

 .Corr.1و TD/B/C.I/MEM.2/35ة وأحاؤت اللجنة علماا بالتقرير الوارد ن الوثيق -11
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  اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بشأن التجارة والخدمات والتنمية )ج( 
  ج( من جدو  األعما (3 البند 
قرررردم التقريررررر  رئرررريُس الرررردورة الرابعررررة لجتمرررراا اخلرررررباء املتعرررردد السررررنوات بشرررر   التجررررارة  -12

علرررم الكيفيرررة الرررت ميكرررن  رررا ألا  رررج  واخلررردمات والتنميرررة، حيرررك أةرررار إىل أ  الجتمررراا ركرررز
متسرر  لتحريررر التجررارة ن اخلرردمات وتنظيماررا أ  يعررزز عمليررة تقرردع اخلرردمات وقرردرات التجررارة، 
وأ  يعرررزز مشررراركة البلررردا  الناميرررة ن سالسرررل القيمرررة العامليرررة ون تنويرررع وتطررروير اقتصرررادا ا، ثرررا 

املشررراركن يرحبررو  بقررروة بعمرررل األونكتررراد يسررام ن حتقيررر  أهرررداف التنميررة املسرررتدامة. وأكرررد أ  
املتعل  باخلدمات، إ  يوفر أدوات مفيدة للدو  األعضراء، منارا اجتمراا اخلررباء املتعردد السرنوات 
بش   التجارة واخلردمات والتنميرة، واستعراءرات سياسرة اخلردمات، واملنتردى العرامل  للخردمات. 

ألونكترراد إىل أ  يوا ررل ويعررزز عملرر  املتعلرر  وأةررار كررذل  إىل أ  إعررال  مافيكيررانو نررلويب دعررا ا
بالتجررارة ن اخلرردمات، والبيانررات وا حصررائيات املتعلقررة باخلرردمات، والتحليررل املتعلرر  بالتجررارة 
واخلردمات مررن أجرل التنميررة، وأ  ا عررال  أكرد أ  املواءرريع الراهنررة لجتماعرات اخلرررباء املتعررددة 

 مل يقرر جملس التجارة والتنمية خالف  ل . السنوات ينبا  أ  تظل علم ما ه  علي  ما 
وأحاؤرررت جلنررررة التجررررارة والتنميرررة علمرررراا بتقريررررر الرررردورة الرابعرررة لجتمرررراا اخلرررررباء املتعرررردد  -13

 .TD/B/C.I/MEM.4/12السنوات بش   التجارة واخلدمات والتنمية، الوارد ن الوثيقة 

 ل والتعراون فرا الميردان الاتيراد اجتماع الخبرراء المتعردد السرنوات بشرأن تعزيرز الت امر )د( 
  د( من جدو  األعما (3 البند 
أحاؤت اللجنة علماا بتقريرا الردورتن الثالثرة والرابعرة لجتمراا اخلررباء املتعردد السرنوات  -14

 TD/B/C.I/MEM.6/9بشرر   تعزيررز التكامررل والتعرراو  ن امليرردا  القتصررادا، الررواردين ن الوثيقررة 
 ، علم التواي.Corr.1و TD/B/C.I/MEM.6/12والوثيقة 

اجتمرراع الخبررراء المتعرردد السررنوات بشررأن تحسررين البي ررة الاتيررادية المواتيررة علرر  جميررع  )ه( 
  المستويات لدعم التنمية الشاملة والمستدامة

  ه( من جدو  األعما (3 البند 
أحاؤت اللجنة علماا بتقرير الدورة الثالثة لجتماا اخلررباء املتعردد السرنوات بشر   تعزيرز  -15

البيإة القتصادية املواتية علم مجيع املستويات لدعم التنميرة الشراملة واملسرتدامة، الروارد ن الوثيقرة 
TD/B/C.I/MEM.5/9. 

   للمرأةاجتماع الخبراء بشأن التجارة كأداة للتم ين الاتياد   )و( 
  و( من جدو  األعما (3 البند 
مقرر اجتماا اخلرباء بش   التجارة ك داة للتمكن  -عري تقرير  الجتماا نائب رئيس  -16

املقررر النترائج ا  ابيرة الررت أسرفر عنارا تقيريم اجتمرراا  -القتصرادا للمررأة. وأبررز نائرب الرررئيس 
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تجيبن  كروا أ  اجتماا اخلررباء حقر  أهدافر ، وبر   ن املائة من املس 60اخلرباء، و كَّر ب   حنو 
ن املائة من املستجيبن أعلنوا أ  املسائل الت تناوهلا اجتمراا اخلررباء  ات  رلة بعملارم  90حنو 

أو وثيقررة الصررلة بعملاررم. وؤرررح املسررتجيبو  مقرحررات بشرر   املسررائل الررت سررتتناوهلا اجتماعررات 
منارررا الصرررلة برررن التجرررارة وتارررل املنررراه ونررروا اجلرررنس  والنسررراء  اخلررررباء الرررت سرررُتعقد ن املسرررتقبل،

 راحبات املشرراريع ن البلرردا  العربيررة  ودعررم النسراء العررامالت ن التجررارة  ررل الرمسيررة، ل سرريما 
ن أقررررررل البلرررررردا  منررررررواا  والنسرررررراء  رررررراحبات املشرررررراريع وبنرررررراء امل سسررررررات الشرررررراملة  واسررررررتخدام 

ن املنررررراؤ  الريفيرررررة، واسرررررتفادة املررررررأة مرررررن تكنولوجيرررررات  تكنولوجيرررررات املعلومرررررات والتصرررررالت
 املعلومات والتصالت ن التجارة الدولية  وجتارة املاربن وحتويال م.

ون سررياا حلقررة النقرراش، أعربررت مندوبررة عررن تقررديرها لعمررل األمانررة بشرر   تقريررر اجتمرراا  -17
أكرردت املندوبررة أ  اآلراء ا  ابيررة الررت اخلرررباء بشرر   التجررارة كرر داة للتمكررن القتصررادا للمرررأة. و 

تلقاها املشاركو  ن اجتماا اخلرباء تبن األمهية املتزايدة للموءروا والهتمرام القروا مبناقشرة التردابل 
ررررت املندوبرررة بالوليرررة  الرررت تسررراعد النسررراء علرررم السرررتفادة مرررن التجرررارة والسياسرررات التجاريرررة. و كَّ

ا اجلرررنس، الرررت أُنشرررإت ن الررردورة الرابعرررة عشررررة ملررر متر األمرررم املتحررردة املعرررززة املتعلقرررة بالتجرررارة ونرررو 
 للتجارة والتنمية، ودعت إىل إحداي تايل من أجل زيادة املوارد املخصصة هلذا اجملا  املام.

 .TD/B/C.I/EM.8/3وأحاؤت اللجنة علماا بالتقرير الوارد ن الوثيقة  -18

 بشرأنتقرير فريق الخبراء الح وما الدولا المعنرا بقروانين وسياسرات المنافسرة  -جيم 
  أعمال دورته الخامسة عشرة

 من جدو  األعما ( 4 البند 

قرردمت األمانرررة عرءررراا عامررراا ألعمرررا  الررردورة اخلامسررة عشررررة لفريررر  اخلررررباء احلكررروم  الررردوي  -19
 .2016تشرررين األو /أكترروبر  21إىل  19رة مررن املعرري بقرروانن وسياسررات املنافسررة، املعقررودة ن الفرر

قدت في  الدورة اخلامسرة عشررة. فقرد تزامنرت الردورة مرع الرذكرى وأبرزت األمانة السياا الذا عُ 
. 1946السبعن ألعما  األمم املتحدة ن جما  قوانن وسياسات املنافسرة، الرت بردأت ن عرام 

اء احلكرروم  الرردوي بعررد مرر متر األمررم املتحرردة وكانررت الرردورة هرر  أو  اجتمرراا يُعقررد لفريرر  اخلرررب 
السرررابع املعررري باسرررتعراي مجيرررع جوانرررب جمموعرررة املبرررادف والقواعرررد املنصرررفة املتفررر  عليارررا اتفاقررراا 

، 2015متعدد األؤراف من أجل مكافحة املمارسرات التجاريرة التقييديرة، املعقرود ن متوز/يولير  
ملنافسرة، املمنوحرة لر  مبوجرب إعرال  مافيكيرانو نرلويب ن وبعد الولية اجملددة لألونكتاد ن جما  ا

. وأةرارت 2016الدورة الرابعة عشرة مل متر األمرم املتحردة للتجرارة والتنميرة املعقرود ن متوز/يولير  
األمانرررة، ن اخلترررام، إىل الررردورة األوىل لفريررر  اخلررررباء احلكررروم  الررردوي املعررري بقررروانن وسياسرررات 

مناقشات بش   التعراو  مرع اجلارات  راحبة املصرلحة ن حتقير  أهرداف  املنافسة، الت تضمنت
التنميرررة املسرررتدامة، والقتصررراد التعررراوين، واألنشرررطة اجلاريرررة لبنررراء القررردرات، ووءرررع برنرررامج عمرررل 

 مستقبل ، واستعراءات النظراء الطوعية. 
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شرة لفري  وأخلاا، سلطت األمانة الضوء علم مواءيع جدو  أعما  الدورة السادسة ع -20
. 2017اخلرررباء احلكرروم  الرردوي املعرري بقرروانن وسياسررات املنافسررة، املقرررر عقرردها ن متوز/يوليرر  

ومشلررت هررذو املواءرريع  أ( التحررديات الررت تواجااررا هيإررات املنافسررة الفتيررة والصررالة ن تصررميم 
نافسرة عررب احلردودم مراقبة عمليات الندماج   ب( تعزيز التعاو  الدوي ن التحقي  ن قضرايا امل

من قرانو  األونكتراد النمرو ج  بشر   املنافسرة   7و 2األدوات وا جراءات   ج( تنقيح البابن 
 اثار القتصاد التعاوين علم املنافسة.   د(
وعقرررب العرررري، أةررراد أحرررد املنررردوبن ب عمرررا  األمانرررة فيمرررا يتعلررر  باسرررتعراي النظرررراء  -21

 الطوع  ألورو واا. 
صراد التعراوينق يشرل إىل ثل ملنظمة  ل حكومية عمرا إ ا كرا  مصرطلح قالقتوتساء  ث -22

التشرررارك ، ومرررا إ ا كانرررت سرررلطات املنافسرررة تر رررب ن مناقشرررة التحرررديات احملتملرررة ن  القتصررراد
األسرررواا الرقميرررة  كوسرررائط التوا رررل الجتمررراع ( واجلارررات الفاعلرررة الكرررربى ن منرررابر التجرررارة 

ثررل أ  أمانررة األونكترراد لرردياا بالفعررل وحرردة للتجررارة ا لكرونيررة وأ  هررذا ا لكرونيررة. و كررر املم
العمرل  ررب أ  ي خررذ ن العتبررار. وأكرردت األمانرة أ  القتصرراد التعرراوين ل يشررل إىل القتصرراد 
التشارك ، ولحظت أ  لدى األونكتاد ولية جديدة تتعل  وماية املستال . وبناءا علرم  لر ، 

 ااخرا   رج متكامرل بشر   كرال املوءروعن، وإىل تنسري  العمرل مرع الرزمالء ن ستدعو األمانة إىل
 وحدة التجارة ا لكرونية من أجل تباد  اخلرباء وموا لة العمل اجلماع  ن هذا اجملا . 

ورحب منردوب اخرر برالرئيس اجلديرد لشرعبة املنافسرة وسياسرة املسرتال  ن األونكتراد،  -23
عمرررل الحترررراد القتصررررادا والنقرررردا لاررررب أفريقيررررا ن جمررررا  قضررررايا  وأةرررار ن هررررذا السررررياا إىل

لالحتاد  ةسيما أنشطة املساعدة التقنية الت يقدماا األونكتاد إىل جلنة املنافسة التابع املنافسة، ول
. وبا ءرافة إىل  لر ، ؤلرب املنردوب تقردع 2007القتصادا والنقدا لارب أفريقيا منذ عرام 

كرذل  الفررام مرن العمرل ؤلرب  إىل السناا  ن قضايا محاية املسرتال ، و  مساعدة تقنية خمصصة
 املتعل  بقانو  املنافسة ا قليم  لدعم أمانة املنافسة التابعة لالحتاد. 

 . TD/B/C.I/CLP/40وأحاؤت اللجنة علماا بالتقرير الوارد ن الوثيقة  -24

ن أركرران عمررل األون ترراد الث  ررة التقريررر المرحلررا عررن تشررجيع وتعزيررز أوجرره الترر  ر برري -دال 
 من جدو  األعما ( 5 البند 

 عرض تقرير أنشطة شعبة الت نولوجيا واللوجستيات  
أبرزت مديرة ةعبة األونكتاد املعنية بالتكنولوجيا واللوجستيات بعرو أعمرا  الشرعبة ن  -25

يب ن جمررا  التجررارة جمرا  النقررل وتيسررل التجررارة، وكررذل  األعمررا  املنفررذة ن إؤررار برنررامج الترردر 
ةررررددت علررررم أوجرررر  الرررررابط والتررررآزر املت  ررررلة ن هررررذو األعمررررا  و . 166وبرنررررامج دورة الفقرررررة 

لالسررررتفادة مررررن أوجرررر  التكامررررل بررررن أركررررا  عمررررل األونكترررراد الثالثررررة، وهرررر  البحررررك والتحليررررل، 
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أمثلرررة تبرررن أوجررر  الترررآزر القائمرررة،  مرررديرة الشرررعبة توافررر  اآلراء، واملسررراعدة التقنيرررة. وعرءرررت وبنررراء
 وأكدت فوائد التباد  املثمر بن جمموعات األنشطة الت تندرج حتت كل ركن من األركا  الثالثة. 

نشررر عررن وفيمررا يتصررل بالبحررك والتحليررل، أكرردت مررديرة الشررعبة أمهيررة األعمررا  الررت تُ  -26
لة ا خباريرة املتعلقرة بالنقرل وتيسرل ، والرسراالسرتعراي املتعلر  بالنقرل البحررا وسائل منارا ؤري 

التجرارة، وم ةرر الرتبراط ططروط املالحرة البحريررة املنتظمرة، وقواعرد البيانرات ا لكرونيرة املتعلقررة 
جزات البلرردا  البحريررة الررت تعرردها الشررعبة ن الوقررت الررراهن، واألعمررا  املتعلقررة بتنميررة املرروارد و مبرر

نيرررة، قالرررت املرررديرة إ  املشررراريع القائمرررة واجلديررردة تتضرررمن البشررررية. وفيمرررا يتعلررر  باملسررراعدة التق
مشروعاا يركز علم النقل املستدام للبضائع، واثار تال املنراه وقردرة الردو  اجلزريرة الصرالة الناميرة 
علم التكيف، وتنفيذ اتفاا منظمرة التجرارة العامليرة املتعلر  بتيسرل التجرارة، وبرنرامج النظرام اآلي 

وبرنررررامج إدارة املرررروانك مررررع الركيررررز بشرررركل خررررا  علررررم سررررجل أداء املرررروانك  ،يررررةللبيانررررات اجلمرك
وبرنررامج التررردريب ن جمررا  التجرررارة. وأةرررارت إىل أ  الرردورة التدريبيرررة املتعلقررة بالقضرررايا الرئيسرررية 
املدرجة ن جدو  األعما  القتصادا الدوي متثل مشروعاا ماماا لبناء قدرات رامس  السياسات 

  املستوى املتوسط ن البلدا  النامية. واملديرين ن
أةررررارت مررررديرة الشررررعبة إىل أ  إعررررال  مافيكيررررانو نررررلويب يقرررردم كسرررربيل للمضرررر  قرررردماا، و  -27

 2030توجياررررات بشرررر   جمررررالت الركيررررز واألولويررررة. وأءررررافت أ  خطررررة التنميررررة املسررررتدامة لعررررام 
الرراهن األعمرا  املتعلقرة بالنقرل وتيسرل وأهداف التنمية املستدامة متثل إؤاراا ةامالا يوجر  ن الوقرت 

 يشجع الشراكات فيما بن الدو  األعضاء. سقالت إ  األونكتاد سيعزز الربنامج و و التجارة. 
ورداا علررم األسررإلة املطروحررة، أةررارت املررديرة إىل أ  الشررعبة تعمررل علررم سررد الفجرروات  -28

فيمررا يتعلرر  ب قررل البلرردا  منررواا والبلرردا   سرريما اللجررا  الوؤنيررة املعنيررة بتيسررل التجررارة القائمررة، ل
عالقرة  النامية  ل الساحلية. وأكدت أيضاا عالقة العمل الوثيقة مع منظمة التجارة العاملية، وه 

يرردعماا األونكترراد ن سررياا بنرراء القرردرات ن البلرردا  الناميررة. وقالررت إ  األونكترراد سيشررار  ن 
وسريعري عملرر ، وطا رة مررا يتعلر  منرر  بالنقرل املسررتدام،   متر األؤرررافملرالردورة الثانيرة والعشرررين 

لحررر  رئررريس اللجنرررة أ  العمرررل الرررذا و لنقرررل املسرررتدام وءرررع مفيرررد للجميرررع. وسررريعزز فكررررة أ  ا
سررريما ن جمرررا  النقرررل وتيسرررل التجرررارة، عمرررل متميرررز إ  إنررر   تنفرررذو الشرررعبة ن الوقرررت الرررراهن، ل

وأةررارت مندوبررة إىل أ  ُعمررا  تستضرريف دورة  يشررجع ااخررا   ررج ةررامل لتنرراو  مسررائل التنميررة.
 وأعربت عن تقديرها للتعاو  اجلارا مع األونكتاد.  166الفقرة 

 عرض تقرير أنشطة الوحدة الخاصة المعنية بالسلع األساسية  
عرءرررت األمانرررة األنشرررطة الرررت تضرررطلع  رررا الوحررردة اخلا رررة التابعرررة لألونكتررراد املعنيرررة  -29

. 2015لررردورة األخرررلة للجنرررة التجرررارة والتنميرررة املعقرررودة ن أيار/مرررايو بالسرررلع األساسرررية منرررذ ا
 التقرير علم أركا  األونكتاد الثالثة.  وركز
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وفيمرررا يتعلررر  بالبحرررك والتحليرررل، أةرررارت األمانرررة إىل أ  الوحررردة اخلا رررة املعنيرررة بالسرررلع  -30
جتمررراا اخلررررباء األساسررية أ ررردرت عررردداا مرررن الدراسررات. فقرررد أعررردت ورقرررت معلومررات أساسرررية ل
تطرورات احلديثرة الاملتعدد السنوات بشر   السرلع األساسرية والتنميرة. وتناولرت الورقرة األوىل بالنقراش 

ن أسواا السلع األساسية واخليارات املتعلقة بالنمو الشامل والتنمية املستدامة القائمن علم السرلع 
ميررة إىل تعزيررز إنترراج السررلع األساسررية ن األساسررية  واستعرءررت الورقررة الثانيررة جاررود األونكترراد الرا

اررررذائ  والقرررردرة التنافسررررية المررررن األالبلرررردا  الناميررررة املعتمرررردة علررررم السررررلع األساسررررية وإىل حتسررررن 
للصرررادرات. وعرررالوة علرررم  لررر ، أعررردت الوحررردة اخلا رررة ورقترررن ركزترررا علرررم التطرررورات احلديثرررة ن 

دمت األوىل إىل اجلمعيرة العامرة التنمية، قُر أسواا السلع األساسية واثار هذو التطورات علم سياسة
لألمررم املتحرردة والثانيرررة ك سرراام ن منشرررور األمررم املتحررردة املعنررو  احلالرررة والتوقعررات القتصرررادية ن 

، 2015تقرير السرلع األساسرية والتنميرة لعرام العامل. وبا ءافة إىل  ل ، أ درت الوحدة اخلا ة 
الررررذا ركررررز علررررم  Commodities at a Glance لع األساسرررريةوالتقريررررر املعنررررو  حملررررة سررررريعة عررررن السرررر

وورقررة عمررل عررن مشررروا قررانو  الزراعررة اجلديررد للوليررات املتحرردة األمريكيررة واثررارو علررم  ،الررذهب
القطن ن أفريقيا، ودراسة لصناعة الكاكاو حتلل مدى انردماج  راار املرزارعن ن سلسرلة القيمرة 

وورقة حديثة عن التالعب بالفواتل التجارية ن جمرا  السرلع األساسرية األوليرة ن البلردا   ،العاملية
جنرروب أفريقيررا وزامبيررا وةرريل  وكرروت ديفرروار ونيجليررا. و رررا إعررداد عرردد اخررر  خا ررة الناميررة،

 الورقات.  من
  نيويرور ن مظ رومشلت األنشطة املتعلقة ببنراء القردرات حرواراا بشر   سياسرات السرلع، نُ  -31

ن اخلرؤررروم  واملنتررردى  نُظ رررم  ومررر متر الرررنفط والاررراز واملعررراد  الرررذا وقررردم إليررر  األونكتررراد خدماتررر 
ن نرلويب كاجتمراا متايردا للردورة الرابعرة عشررة ملر متر األمرم  الذا نُظ مالعامل  للسلع األساسية 

 ،األسررواا الزراعيررةباملتعلقررة املتحرردة للتجررارة والتنميررة  واملشرراركة ن اجتماعررات نظررام املعلومررات 
جمموعررة العشرررين بشرر   السررلع الزراعيررة األساسررية  واملشرراركة ن معررري ميالنررو مررن مبررادرة هررو و 

املنترردى احلكرروم  الرردوي املعرري بالتعرردين اجتمرراا لةرررا  ن تنظرريم واستضررافة ا  و 2015لعررام 
 واملعاد  والفلزات والتنمية املستدامة، ن جنيف. 

يتعلر  ب نشرطة التعرراو  التقري، أسرامت الوحردة اخلا ررة املعنيرة بالسرلع األساسررية وفيمرا  -32
ن برنررامج الترردريب والتوجيرر  للمعاررد الفراءرر  لألونكترراد املقرردم ن تشرراد وتو ررو، وهررو برنررامج 

 بشرر   حسرررابات ةررار  فيرر  سررتو  مترردرباا. وأةررار التقريرررر إىل أ  الوحرردة تنفررذ أيضرراا مشررروعن
املشروا األو  تعزيز قدرة بلدا  اجلماعة القتصادية لدو  وسط أفريقيا علرم دف التنمية. ويستا

تقويرررة روابرررط ا نتررراج احمللررر  ن قطررراا املررروارد املعدنيرررة. ويسرررتادف املشرررروا الثررراين توعيرررة البلررردا  
املشررراركة بفوائرررد اسرررتخدام املنتجرررات الثانويرررة للقطرررن ن زيرررادة القيمرررة املضرررافة ن ةررررا وجنررروب 

احلديرد، الرذا . ووا لت الوحردة اخلا رة أيضراا تنفيرذ مشرروا الصرندوا السرتإماين لركراز أفريقيا
 يادف إىل إنتاج ونشر معلومات عن سوا ركاز احلديد. أؤلقت ، وهو مشروا 

 وأحاؤت اللجنة علماا بالتقرير الشفوا. -33
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 عرض تقرير أنشطة شعبة التجارة فا السلع والخدمات والسلع األساسية  
عري مدير ةعبة األونكتاد املعنية بالتجارة الدولية ن السلع واخلدمات والسرلع األساسرية  -34

األركرررا  الثالثرررة. وركرررز يع وتعزيرررز أوجررر  الترررآزر فيمرررا برررن تقريرررراا مرحليررراا عرررن أعمرررا  الشرررعبة ن تشرررج
 العري علم أنشطة اجملموعات األربع للشعبة وعلم أنشطة وحدة التجارة ونوا اجلنس. 

وسررلط مرردير الشررعبة الضرروء علررم األعمررا  املنفررذة ن جمررا  بنرراء القرردرات  ات الصررلة  -35
باملفاوءات التجارية والدبلوماسرية التجاريرة املتعلقرة بالنظرام التجرارا الردوي والسياسرة التجاريرة  
ة واخلرردمات والتنميررة والتجررارة  والنضررمام إىل منظمررة التجررارة العامليررة. وقررا  إ  األعمررا  املتعلقرر

بتحليل التجارة تركز علم برنامج األونكتاد املتعلر  بالتردابل  رل اجلمركيرة والسياسرات التنظيميرة، 
ن حررن أ  استعراءررات النظررراء الطوعيررة لقرروانن وسياسررات املنافسررة ولألنشررطة املتعلقررة بقضررايا 

املتعلقررة  املسررتالكن ن البلرردا  األعضرراء ن رابطررة أمررم جنرروب ةرررا اسرريا متثررل منررا ج لألعمررا 
بسياسة املنافسة ومحاية املسرتال . ونُوقشرت استعراءرات األونكتراد الوؤنيرة للصرادرات اخلضرراء 
ن جمرررا  التجرررارة والبيإرررة والتنميرررة املسرررتدامة. وأخرررلاا، ُسرررل ط الضررروء علرررم برنرررامج العمرررل الرررراهن 

 واملستقبل  ن جما  التجارة ونوا اجلنس والتنمية. 
ن اراء إ ابيرة بشر   العمرل املتعلر  بالتردابل  رل اجلمركيرة، باعتبرار وأبدى بعرو املنردوب -36

هرررذا العمرررل مقررر  قيمرررة مضرررافة عاليرررة ولررر  أمهيرررة ُكرررربى ن حتليرررل السياسرررة التجاريرررة برررالنظر إىل 
الخنفاءات ن التعريفة اجلمركية. ورداا علم  ل ، ةددت األمانة علم أ  العمل يُنفرذ بالتعراو  

ن إؤار برنامج الشفافية ن التجرارة، ور رم أ  هرذا العمرل ل يررى مشرروعية  مع وكالت أخرى،
التررردابل  رررل اجلمركيرررة ف نررر  سررريقي م تررر ثل تلررر  التررردابل. ورأى أحرررد املنررردوبن أيضررراا أ  الررردورات 
التدريبيررة لألونكترراد ن جمررا  الترردابل  ررل اجلمركيررة بالاررة الفائرردة، وأعرررب عررن أملرر  ن أ  تُعمررم 

 الدورات ن دو  أعضاء أخرى. هذو 
ثررة عررن نرروا اجلررنس  -37 ورداا علررم تعليرر  قدمرر  أحررد الوفررود بشرر   حاجترر  إىل معلومررات سدَّ

والسياسرررة التجاريرررة، لحظررررت األمانرررة أ  األونكترررراد يعكرررف علرررم تعمرررريم املنظرررور اجلنسرررراين ن 
 أعمال .  مجيع
 للصرادرات اخلضررراء وتفاؤلرر  وأكرد أحررد املنردوبن علررم خربترر  ن إجرراء اسررتعراي وؤرري -38

 . 2017فيما خير املستقبل عندما يُتوَّج الستعراي بعقد حلقة عمل ن عام 
وفيما يتعل  مبس لة تعزيز فعالية اجتماعات اخلرباء، اقرح منردوب اخرر توجير  دعروة إىل  -39

ركيرررز جمموعرررة أكررررب مرررن رامسررر  السياسرررات، وتعزيرررز التصرررالت مرررع الررردو  األعضررراء، وزيرررادة ت
 اجتماعات اخلرباء علم حتسن األوءاا اخلارجية للبلدا  النامية. 

وأةررار منرردوب اخررر إىل أ   لرر  اليرروم هررو اليرروم الررذا دخررل فيرر  اتفرراا برراريس حيررز  -40
 النفا ، وحتدي عن أمهية سد الفجوة بن تيسل التجارة وتال املناه. 
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الشعبة، أةارت األمانة إىل دراسرتن  ورداا علم س ا  وجا  أحد املندوبن بش   أعما  -41
ُنشرررتا مرر خراا، اسررتطلعت إحرردامها الشررراكة القتصررادية السررراتيجية للمحرريط اهلررادف والقتصرراد 
السياسررر ، وتناولرررت الدراسرررة األخررررى التجرررارة ن املنتجرررات الزراعيرررة مرررع هرررذو الشرررراكة. وقالرررت 

ة مستندة إىل الوقائع، وإ  املنظمة جترا األمانة إ  األونكتاد ميكن  فقط تقدع تو يات سياساتي
حتليالا موسعاا ن  ل  اجملرا . وعرالوة علرم  لر ، أكردت األمانرة أمهيرة وجرود إؤرار ةرامل لردى 
البلرردا  يتعلرر  بسياسررات التجررارة واملنافسررة ومحايررة املسررتال  لكرر  ميكررن توزيررع املكاسررب اآلتيررة 

اريرررررة ا قليميرررررة الكرررررربى علرررررم حنرررررو  أكثرررررر التفاقرررررات التجاريرررررة ا قليميرررررة والتفاقرررررات التج مرررررن
 واستدامةا. اتساعاا 

 المسائل التنظيمية - انياا  
 افتتاح الدورة -ألف 

افتررررتح مرررردير ةررررعبة األونكترررراد املعنيررررة بالتجررررارة الدوليررررة ن السررررلع واخلرررردمات والسررررلع  -42
تشررين  4، ن األساسرية الردورة الثامنرة للجنرة التجرارة والتنميرة، ن قصرر األمرم، جنيرف، سويسررا

، نيابررررة عررررن رئرررريس اللجنررررة ن دور ررررا السررررابعة، السرررريد هومربتررررو خيميررررنس 2016الثرررراين/نوفمرب 
  إكوادور(. توريس

  انتخاب أعضاء الم تب -باء 
 من جدو  األعما ( 1 البند 
، 2016تشرررين الثرراين/نوفمرب  4انتخبرت اللجنررة، ن جلسررتاا العامررة الفتتاحيررة املعقررودة ن  -43

 مكتباا التالية أمساؤهمم أعضاء
 السيد فيصل سويس   املارب( الرئيسم
 مياج   اليابا (السيدة انا  املقررم

  إارار جدول األعمال وتنظيم العمل -جيم 
 من جدو  األعما ( 2 البند 

اعتمدت اللجنة ن جلسرتاا العامرة الفتتاحيرة جردو  أعماهلرا امل قرت للردورة، الروارد ن  -44
 . وبالتاي كا  جدو  األعما  كما يل مTD/B/C.I/39الوثيقة 

 انتخاب أعضاء املكتب -1
 إقرار جدو  األعما  وتنظيم العمل -2
 تقارير اجتماعات اخلرباء -3
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اجتمررراا اخلررررباء املتعررردد السرررنوات بشررر   النقرررل واللوجسرررتيات التجاريرررة   أ(
 وتيسل التجارة

 السلع األساسية والتنميةاجتماا اخلرباء املتعدد السنوات بش     ب(
 اجتماا اخلرباء املتعدد السنوات بش   التجارة واخلدمات والتنمية  ج(
اجتماا اخلرباء املتعدد السنوات بش   تعزيز التكامل والتعاو  ن امليدا    د(

 القتصادا
اجتمرراا اخلرررباء املتعررردد السررنوات بشررر   تعزيررز البيإرررة القتصررادية املواتيرررة  (  ه

 املستويات لدعم التنمية الشاملة واملستدامة علم مجيع
 لمرأةلاجتماا اخلرباء بش   التجارة ك داة للتمكن القتصادا   و(

تقرير فري  اخلرباء احلكوم  الدوي املعي بقوانن وسياسات املنافسرة بشر   دورتر   -4
 اخلامسة عشرة

 عمل األونكتاد الثالثةالتقرير املرحل  عن تشجيع وتعزيز أوج  التآزر بن أركا   -5
 مسائل أخرى -6
 اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية -7

ون اجللسررة العامررة الفتتاحيررة أيضرراا، أةررار الرررئيس إىل أ  الرردو  األعضرراء اتفقررت علررم  -45
 أ  هذو الدورة لن اخلر إىل استنتاجات متف  علياا للجلسة اخلتامية للدورة.

  اد تقرير اللجنة المقدم إل  مجلس التجارة والتنميةاعتم -دال 
 من جدو  األعما ( 7 البند 
، أِ ن ررت اللجنررة 2016تشرررين الثرراين/نوفمرب  4ن اجللسررة العامررة اخلتاميررة، املعقررودة ن  -46

للمقررر بر   يضررع، حترت سررلطة الررئيس، الصررياة الناائيرة للتقريررر بعرد اختتررام الجتمراا. وسررُيقدَّم 
 إىل جملس التجارة والتنمية. التقرير
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 المرفق

 (1)الحضور  
 حضر الدورة ثثلو الدو  التالية األعضاء ن األونكتاد وأعضاء اللجنةم -1

 إثيوبيا
 إكوادور 

 ا مارات العربية املتحدة
 إندونيسيا

 ا سالمية( -إيرا   مجاورية 
 باكستا 
 الربازيل

 بروين دار السالم
 بلجيكا

 بناالديش
 بوتا 
 بولندا

 بيالروة
 تركيا
 اجلزائر

 جزر البااما
 جيبويت

 السناا 
 الصن
 ُعما 
 فرنسا
 الفلبن
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كولومبيا
 ليتوانيا
 املارب
 مالوا
 مناوليا
 النمسا
 اهلند
 اليابا 

 وكانت الدولة املراقبة التالية  ل العضو ن امل متر ثثلة ن الدورةم -2
 دولة فلسطن

 املنظمات احلكومية الدولية التالية ثثلة ن الدورةموكانت  -3
 جمموعة دو  أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادف

 الحتاد األورويب
 املنظمة الدولية للفرنكوفونية 

 مركز اجلنوب
__________ 

  .TD/B/C.I/INF.8لالؤالا علم قائمة املشاركن، انظر الوثيقة  (1 



TD/B/C.I/40 

13 GE.16-22504 

 وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات  ات الصلة التالية ثثلة ن الدورةم -4
 منظمة العمل الدولية

 ملنظمات  ل احلكومية التالية ثثلة ن الدورةموكانت ا -5
 الفإة العامةم 

 ماندسو العامل 
 املركز الدوي للتجارة والتنمية املستدامة
    


