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 مقدمة  
 ٢٧ للجنة التجارة والتنمية ص  ار األييف، جنيف، ص ال  ة يون التاسعة الدورة ُعقدت 

، وهووي الوودورة األو  ص   ووار ٢٠١٧كووانون األول/ديسوومرب   ١    ٢٠١٧تشوورين الثوواين/نوفمرب 
 جولة العمل احلالية.

 اإلجراءات اليت اختذهتا جلنة التجارة والتنمية  -أولا  
بوصفها حمفزاا إلجناز خطة التنمية املستدامة  من القرارات إىل اإلجراءات: التجارة -ألف 

 2030لعام 
 الستنتاجات املتفق عليها  

  ن جلنة التجارة والتنمية، 
أن التجووارة الدوليووة أكوون أن تكووون حمركوواا للنمووو الشووايل واحلوود يوون  يوون جديوود  ذ تؤكوود 

 ال قر كما أكنها أن تسهيف ص تعزيز التنمية املستداية،
زال ضووعي اا وأن يوون املوورجؤ أن يووؤثر بُوو ء أن منووو التجووارة الدوليووة ل يوو و ذ تالحووب بقلووق 

 التجارة الدولية وضعف النمو ال تاادي ص التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستداية،
أمهية الدور الذي يضطلع به يؤمتر األيويف املتحودة للتجوارة والتنميوة  تكرر أتكيد -١ 

األيويف املتحوودة فيموا ملووجل املعاجلووة املتكايلوة ملسووائل التجووارة بوصو ه جهووة التنسويق داخوول ينظويووة 
والتنمية واملسائل امل ابطة ص جمال املالية والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستداية، وص املسامهة 

ود  *"يافيكيوانو نوبوي"، يع يراعواة ٢٠3٠ص دعيف تن يذ خطة التنمية املستداية لعام  الوذي اعُتمد
 الرابعة عشرة ملؤمتر األييف املتحدة للتجارة والتنمية؛  ص الدورة
يوووون أهووووداف التنميووووة املسووووتداية،  ١٧أمهيووووة األونكتوووواد ص دعوووويف ا وووودف  تؤكوووود -٢ 

، يون خوالل أنشوطة تسواهيف ص تعزيوز التجوارة ٢٠3٠ووسائل تن يوذ خطوة التنميوة املسوتداية لعوام 
 صادرات البلدان النايية وأ ل البلدان منواا؛والتنمية املستداية، يع ال كيز بوجه خاص على زايدة 

أن اجتماعات اخلرباء تواصل، متشياا يوع ات وان نوبوي والختااصوات  تالحب -3 
اليت وافق عليها جملس التجارة والتنمية، تيسب التبادل البناء للخربات وأفضول املمارسوات، و  ايوة 

 العال ات بني اخلرباء، بغية تعزيز املعارف ال نية؛
 ؛على أمهية تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة تشدد -4 
 أمهية النقل البحري ص التجارة العاملية؛ تالحب -٥ 
انعقواد أول ينتودى دول للجوان الو نيوة لتيسوب التجوارة ص  تالحب يع التقودير -6 

 ؛ و د استضافه األونكتاد ونظمه ابلتعاون يع العديد ين املنظمات الدولية؛ ٢٠١٧عام 

__________ 

* TD/519/Add.2. 
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هتووودف     املسوووتدامعلوووى   وووالن جمموعوووة أدوات جديووودة لنقووول البضوووائع  تثووي -٧ 
و نقووول يسوووتدام للبضوووائع، وتقووود  بنووواء  ووودرات البلووودان الناييوووة للتمكوووني يووون  عوووادة توجيههوووا حنووو

خووديات استشووارية بشوورين تيسووب النقوول والتجووارة الوودوليني، فضووالا عوون اسووتعرا  النقوول البحووري 
 واخلديات اإلحاائية واإلعاليية ذات الالة؛

أبن حتقيوووق  ووودر أكووورب يووون الشووو افية ص اللووووائؤ التجاريوووة يسوووهل أيضووواا  تسوووليف -8 
 فرص العمل وزايدة الدخل؛ و جيادو التجارة التجارة وأنه أكن أن يساعد على من

   األونكتوواد أن يواصوول تقوود  الوودعيف، عنوود احلاجووة،    البلوودان الوويت  تطلووب -9 
 تطلبه لوضع ويراجعة السياسات الو نية للتجارة والتنمية املستداية ص سويان تن يوذ خطوة التنميوة

 ويافاكيانو نبوي؛ ٢٠١٥لعام  املستداية
ة الدعيف املقدم يون األونكتواد    اجلهوود الو نيوة للودول األعضواء يون بقيم تقر -١٠ 

رئيسوية يون  بيول العال وة بوني التجوارة لت ص جموا ٢٠3٠أجل تن يذ خطة التنمية املستداية لعام 
والتنميوة والبيةووة، والتجوارة وتغووب املنواد، وياووادر الطا وة املتجووددة واملنخ ضوة النبعووااثت، وهتيووب 

تووواد أن تواصووول عملهوووا بشووورين أهوووداف التنميوووة املسوووتداية ذات الاووولة، بسوووبل ينهوووا أبيانوووة األونك
 برانجمها اخلاص ابلتعاون التقي؛

أيانووة األونكتوواد علووى يواصوولة نشوور نتووائيف ذوثهووا،  ووا ص ذلوو  نتووائيف  تشووجع -١١ 
 إل ليمي؛ذوثها ين املساعدة التقنية وبناء القدرات وبناء توافق اآلراء، على الاعيدين الو ي وا

لعر  أيانة األونكتاد بشرين آخور الااهوات والسياسوات  تعرب عن ارتياحها -١٢ 
ص جمال التجارة، ولوجستيات التجارة، والتنمية املستداية وتدعو األيانة    يواصلة  جراء ذوث 
 وحتلوويالت يسووتقلة ص هووذت اتووالت وتقوود  توصوويات ص جمووال السياسووة العايووة، يووع ال كيووز علووى

 البلدان النايية؛
عموول األونكتوواد بشوورين الااهووات التجاريووة والتوودابب  ووب التعري يووة أبمهيووة  تقوور -١3 

وتطلووب    األيانووة أن تقوودم يسوواعدهتا    البلوودان الناييووة وال تاووادات الوويت متوور  رحلووة انتقاليووة 
 ؛تنميةعلى التجارة وال لتدابب  ب اجلمركيةالتعزيز  درهتا على التادي آلاثر 

أبمهية  دراج احلماية البيةية والجتماعية وأهداف التنمية ال تاادية ضومن  تقر -١4 
السياسات الو نية اخلاصة ابلتجارة وا ياكل األساسوية، ابلسوتناد    يسوامهات  يوع أصوحاب 

 املالحة، ول سيما احلكويات والقطاع اخلاص؛
أبمهيوووة  ديووواج ينظوووور جنسووواين ص تعزيوووز منوووو ا تاوووادي  وووايل ويسوووتدام،  تسوووليف -١٥ 

والوودور الرئيسووي الووذي أكوون أن تضووطلع بووه السياسووات التجاريووة املراعيووة لالعتبووارات اجلنسوووانية ص 
، وتطلوب ٢٠3٠حتقيق األهداف الجتماعية وال تاادية اتسودة ص خطوة التنميوة املسوتداية لعوام 

 أن تواصل جهودها الرايية    تعمييف يراعاة املنظور اجلنساين ص أعما ا؛    أيانة األونكتاد
بتكووورار دورة األونكتووواد الدراسوووية علوووى اإلن نوووو بشووورين التجوووارة ونووووع  ترحوووب -١6 

 بلد؛  ١٠٠صاحب يالحة ين أكثر ين  4٠٠اجلنس، اليت است اد ينها أكثر ين 
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 وسياسوات نيانو بشورين  وونكتواد جيريوه األللنظراء  أبول استعرا   وعي ترحب -١٧ 
محايووة املسووتهل  كووريداة إلصووالح السياسووات وكمح  ووز للتعوواون الوودول والتعوواون التقووي، وتشووجع 

 الدول األعضاء املهتمة على يواصلة التطوع ووفقاا للموارد املتاحة؛
   البلوودان الناييووة والبلوودان  ألونكتوواد أن يواصوول تقوود  يسوواعدته   ا تطلووب -١8 
ر ا تااداهتا  رحلة انتقالية بشرين وضع وتن يذ سياسات و وانني املنافسة ومحايوة املسوتهل  اليت مت

وتبوووادل أفضووول املمارسوووات، وكوووذل  تيسوووب التعووواون الووودول فيموووا بوووني وكوووالت املنافسوووة ومحايوووة 
املسووتهل     جانووب املنظمووات الدوليووة األخوورى ذات الاوولة، يووع يراعوواة يبوواد  األيوويف املتحوودة 

 يهية حلماية املستهل  وجمموعة األييف املتحدة للمباد  والقواعد املناو ة املت وق عليهوا ات ا واا التوج
 ؛**يتعدد األ راف ملكافحة املمارسات التجارية التقييدية

   األونكتووواد أن يواصووول ويعوووزز أعمالوووه بشووورين التجوووارة ص اخلوووديات،  تطلوووب -١9 
والبياانت واإلحاائيات املتعلقة ابخلوديات، والتحليول الوذي يتنواول التجوارة واخلوديات يون أجول 

 التنمية؛
   األونكتووواد أن يواصووول ويعوووزز يوووا يقديوووه يووون يسووواعدة تقنيوووة وبنووواء  تطلوووب -٢٠ 

البلدان اليت متر ا تااداهتا  رحلة انتقاليوة،  بول عمليوة النضومام    للقدرات    البلدان النايية و 
 ينظمة التجارة العاملية وأثناءها وبعدها؛

   األونكتاد أن يواصل دعويف طططوات التكايول اإل ليموي يون  بيول ينطقوة  تطلب -٢١ 
ادة يوون املبووادرات والوورباييف التجووارة احلوورة القاريووة األفريقيووة ويواصوول يسوواعدة أ وول البلوودان منووواا ص السووت 

القائمووة يوون  بيوول طططووات اإلع وواء يوون الرسوووم اجلمركيووة واحلاووجل املقووررة، و واعوود املنشووري الت ضوويلية 
لاوواه هووذت البلوودان و ع وواء خووديات أ وول البلوودان منووواا، فضووالا عوون املسوواعدة احملووددة ا وودف ص   ووار 

 درة املعونة ين أجل التجارة؛يبادرات ين  بيل يبادرة اإل ار املتكايل املعزز ويبا
   األونكتوواد أن يواصوول عملووه يوون خووالل أركووان عملووه الثالثووة ص جمووالت  تطلووب -٢٢ 

 النقل والنقل العابر الدوليني، ولوجستيات التجارة، وتيسب التجارة، واملسائل ذات الالة؛
يف وتطلوب أن تُودي "استعرا  النقل البحوري"ين  ٢٠١8 عام     بعة تتطلع -٢3 

بناء ص جمال األونكتاد  عملاستنتاجات التقرير واملنتجات اإلحاائية واإلعاليية ذات الالة ص 
نتوودايت وضوع السياسوات األخوورى ذات مللموداولت احلكوييووة الدوليوة وكوذل  ل وتقودأها ودرات 
 الالة؛

 ختلوووف بوووراييف األونكتووواد،  وووا ص ذلووو  النظوووام اآلل للبيووواانت اجلمركيوووة،  تقووور -٢4 
و دارة املووووانو، وبوووراييف تيسوووب التجوووارة وكوووذل  بووورانييف التمكوووني للجوووان الو نيوووة لتيسوووب التجوووارة 
واملسوواعدة التقنيووة واخلووديات الستشووارية يوون أجوول نقوول البضووائع بطريقووة يسووتداية و ووادرة علووى 

 تن يذها بنجاح؛وبالرباييف  ذتهب وتشيدالتكيف، 
 للدعيف املال املقدم ين املاحنني    هذت الرباييف. تعرب عن تقديرها -٢٥ 

 اجللسة العاية اخلتايية
 ٢٠١٧كانون األول/ديسمرب   ١

__________ 

 ، على التوال.3٥/63و رار اجلمعية العاية  ٧٠/١86اجلمعية العاية  رار  **
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 اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا اللجنة -ابء 
  تقارير اجتماعات اخلرباء  

 ين جدول األعمال( 3)البند 

 تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:   )أ( 

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعي ابلنقل واللوجستيات التجارية وتيسب التجارة  
 وووودم التقريوووور رئوووويس الوووودورة اخلايسووووة لجتموووواع اخلوووورباء املتعوووودد السوووونوات املعووووي ابلنقوووول  -١

 ارة. واللوجستيات التجارية وتيسب التج
 . TD/B/C.I/MEM.7/15 وأحا و اللجنة علماا ابلتقرير الوارد ص الوثيقة -٢

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعي ابلسلع األساسية والتنمية  
 وووودم التقريوووور رئوووويس الوووودورة التاسووووعة لجتموووواع اخلوووورباء املتعوووودد السوووونوات املعووووي ابلسوووولع  -3

 األساسية والتنمية. 
 .TD/B/C.I/MEM.2/39وأحا و اللجنة علماا ابلتقرير الوارد ص الوثيقة  -4

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعي ابلتجارة واخلديات والتنمية
 وووديو أيانوووة األونكتووواد التقريووور ابسووويف رئووويس الووودورة اخلايسوووة لجتمووواع اخلووورباء املتعووودد  -٥

 السنوات املعي ابلتجارة واخلديات والتنمية. 
 .TD/B/C.I/MEM.4/15وأحا و اللجنة علماا ابلتقرير الوارد ص الوثيقة  -6

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعي بتعزيز البيةة ال تاادية املواتية علوى  يوع املسوتوايت لودعيف 
 التنمية الشايلة واملستداية، وتعزيز التكايل والتعاون ص امليدان ال تاادي

نكتوووواد التقريوووور ابسوووويف رئوووويس الوووودورة األو  لجتموووواع اخلوووورباء املتعوووودد  ووووديو أيانووووة األو  -٧
تعزيز بيةة ا تواادية يواتية على  يوع املسوتوايت دعمواا لتنميوة  وايلة ويسوتداية، املعي بالسنوات 

 .وتعزيز التكايل والتعاون ص امليدان ال تاادي
 . TD/B/C.I/MEM.8/3وأحا و اللجنة علماا ابلتقرير الوارد ص الوثيقة  -8

اجتمووواع اخلووورباء املعوووي بسوووبل ووسوووائل حتسوووني عمليوووة تن يوووذ األنشوووطة ص اتوووالت ذات األولويوووة   
 اسطنبولاملت ق عليها ص برانييف عمل 

 يقرر اجتماع اخلرباء األحادي السنة. -  دم التقرير، ابسيف الرئيس، انئب رئيس -9
  الضووء علوى أمهيوة نتوائيف الجتمواع أل ول البلودان منوواا. لوأيد التقرير أحد املنودوبني وسو -١٠

و وودد علووى حاجووة أ وول البلوودان منووواا    تلقووي الوودعيف جلهودهووا يوون أجوول زايدة القوودرة اإلنتاجيووة، 
وتنويووع ا تاووادها، وتسووخب ال وورص الوويت يتيحهووا التعوواون فيمووا بووني بلوودان اجلنوووب، وتعبةووة املوووارد 

على أمهية املساعدة اإلمنائية اخلارجيوة وبورانييف املعونوة يون أجول  املالية، يع التشديد با ة خاصة
فةة أ ول البلودان منوواا، ت يتخورج ملركوز بلود انممخ سووى اسوة بلودان،  وا يؤكود  اعتمادالتجارة. وينذ 

 ٢٠٢٠-٢٠١١لوووه هوودف التخوورج ص ال وو ة حاجووة أ وول البلوودان منووواا    تسووريع اجلهووود الراييووة    ب
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الل يووؤمتر األيوويف املتحوودة الرابووع املعووي أب وول البلوودان منووواا. و لووب    املنوودوبني أن ُحوود دد خوو الووذي
 يؤيدوا تقرير الجتماع.

 .TD/B/C.I/EM.9/3وأحا و اللجنة علماا ابلتقرير الوارد ص الوثيقة  -١١

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقانون املنافسة وسياستها  )ب( 
ة األونكتوووواد التقريوووور ابسوووويف رئوووويس الوووودورة السادسووووة عشوووورة ل ريووووق اخلوووورباء عرضووووو أيانوووو -١٢

 احلكويي الدول املعي بقانون املنافسة وسياستها.
 تر  ووووووووأو  ،TD/B/C.I/CLP/47وأحا ووووووووو اللجنووووووووة علموووووووواا ابلتقريوووووووور الوووووووووارد ص الوثيقووووووووة  -١3
 . يهما ك  ايهلع ق تملا تاجاتنالست

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقانون وسياسات محاية املستهلك  )ج( 
عرضو أيانة األونكتاد التقرير ابسيف رئويس الودورة الثانيوة ل ريوق اخلورباء احلكوويي الودول  -١4

 املعي بقانون وسياسات محاية املستهل .
 تر  ووووووووأو  ،TD/B/C.I/CPLP/9وأحا ووووووووو اللجنووووووووة علموووووووواا ابلتقريوووووووور الوووووووووارد ص الوثيقووووووووة  -١٥
 .يهما ك  ايهلع ق تملا تاجاتنالست

 موجز الرئيس -اثنياا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

أدلوووو انئبوووة األيوووني العوووام لظونكتووواد ابملالحظوووات الفتتاحيوووة ص الووودورة التاسوووعة للجنوووة  -١6
 ٧٧و التجووارة والتنميووة. وأدلووو الوفووود التاليووة ببيوواانت افتتاحيووة:  ثوول ابكسووتان ابسوويف جمموعووة الوو

ابسوويف اتموعووة األفريقيووة؛ و ثوول الربازيوول، ابسوويف جمموعووة بلوودان أيريكووا  والاووني؛ و ثوول السووودان،
 نيبال؛ و ثل رييب؛ و ثل الاني؛ و ثل املغرب؛الالتينية وينطقة البحر الكا

وأ ووووارت انئبووووة األيووووني العووووام    أن الوووودورة توووووفر حم ووووالا لدراسووووة الاووووالت بووووني األولوووووايت  -١٧
عشوور ملنظمووة التجووارة العامليووة وبوورانييف عموول األونكتوواد وخطووة التنميووة الرئيسووية للمووؤمتر الوووزاري احلووادي 

. ولحظووو أن الااهووات اجليوسياسووية األخووبة أسووهمو ص التحوودايت الوويت ٢٠3٠املسووتداية لعووام 
يواجههووا التعوواون التجوواري املتعوودد األ ووراف. وأكوودت أن  نعووار النظووام التجوواري املتعوودد األ ووراف ل 

 ية ص حتقيق أهداف النمو ال تاادي والتنمية املستداية ين خالل التجارة.يزال أثل حجر الزاو 
وأكوود  ثلوووو عووودة جمموعوووات   ليميوووة ووفوووود يووون جديووود أمهيوووة التجوووارة ص حتقيوووق التنميوووة  -١8

املسووووتداية والشووووايلة للجميووووع. وأعوووورب أحوووود املنوووودوبني عوووون  لقووووه  زاء الووووزايدة األخووووبة ص الوووونهيف 
 .٢٠3٠نغال ية،  ا يطرح حتدايت لتن يذ خطة التنمية املستداية لعام التجارية احلمائية وال

وأعرب  ثلو بعض اتموعات اإل ليمية عن  لقهيف  زاء ضعف األداء ص التجارة الدوليوة  -١9
وتو عووات يعوودل منووو بطوويء. وأعربووو  حوودى اتموعووات اإل ليميووة عوون  لقهووا بشوورين صووغر حاووة 

ص املائوة. و الوو  ن هنواا حاجوة     ٢,٢ليت اضمحلو لتال    أفريقيا ين التجارة الدولية، ا
 يزيد ين الستثمار ص تنمية القدرة التوريدية، ول سيما ص السلع املانعة واخلديات.
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و دد  ثلو بعوض اتموعوات اإل ليميوة والوفوود علوى أن التن يوذ الكايول لت وان ينظموة  -٢٠
جووارة أصووبؤ حمووور ال كيووز ينووذ دخولووه حيووز الن وواذ،  ووا أكوون أن التجووارة العامليووة املتعلووق بتيسووب الت

يسووهيف ص تعزيووز النمووو التجوواري وال تاووادي و حووراز تقوودم ص تن يووذ أهووداف التنميووة املسووتداية. 
رؤيوة  ويلوة األيود و وأكدوا أن تن يذ  صوالحات تيسوب التجوارة أثول حتودايا ويتطلوب جهووداا كبوبة 

ا ملجل البلدان النايية وأ ول البلودان منوواا. ودعووا    يسواعدة تقنيوة ص عدة جمالت، ل سيما فيم
 ويلة األجول وبوراييف لودعيف بنواء القودرات بغيوة متكوني البلودان الناييوة وأ ول البلودان منوواا يون تن يوذ 
اإلصالحات تن يذاا يتسيف ابلتسان والستداية. وأ اروا    أن الست ادة يون تن يوذ  صوالحات 

. ولحووب أيضوواا  ص ا ياكوول األساسووية يقتضووي ضوومان وجووود السووتثمار ذي الاوولة تيسووب التجووارة
أحد املندوبني أن بدء ن اذ الت ان املتعلق بتيسب التجارة يسمؤ للبلدان النايية وأ ل البلدان منواا 

 أبن تضع جدولا زينياا لتن يذت استناداا     دراهتا الذاتية.
 ثلووو عوودة جمموعووات   ليميووة ووفووود ابلوودور الرئيسووي لظونكتوواد ص تقوود  املسوواعدة  ونوووت -٢١

. ورحبووا ابسوتمرار اجلهوود ٢٠3٠التقنية    البلدان النايية ص تن يذ خطة التنمية املسوتداية لعوام 
اليت يبذ ا األونكتاد ص لوجستيات التجارة، والنقل املستدام، واستعراضات سياسوات اخلوديات، 

لعموووول املتعلووووق اب وأ ووووادواو ووووانون املنافسووووة، وتوووودابب محايووووة املسووووتهل  والتوووودابب  ووووب التعري يووووة، 
يت لوووا، وأ ووواروا    املسووواعدة التقنيوووة ص أفريقيووواة يوووابمل اوضوووات بشووورين ات وووان التجوووارة احلووورة القار 

ص ذلوو  تقوود   براجمووه املتعلقووة ببنوواء القوودرات ص جمووال تيسووب التجووارة،  ووا   ألونكتوواد و يقووديها ا
الدعيف ين أجل  نشاء جلان و نية لتيسب التجارة، وتن يذ برانييف النظام اآلل للبيواانت اجلمركيوة، 
وتقد  املساعدة التقنية واخلديات الستشارية املتعلقة ابلنقل املستدام للبضائع. ودعووا األونكتواد 

اييوووة ص تسوووخب التجوووارة تسوووخباا     يواصووولة العمووول ص هوووذت اتوووالت و   يسووواعدة البلووودان الن
 كايالا بوص ها حمركاا للتنمية. 

وكررت  حودى اتموعوات اإل ليميوة التريكيود علوى تقوديرها لودعيف عمول األونكتواد بشورين  -٢٢
الثالثووة،  ووا ص ذلوو  اجلهوود التطلعووي بشوورين الوونظيف  أركانووه النقوول واللوجسووتيات التجاريووة ص  يووع

عمووول األونكتووواد ص بجمموعوووة   ليميوووة أخووورى  وأ وووادتالتجوووارة.  املسووتداية لنقووول البضوووائع وتيسوووب
جموووال تقووود  املسووواعدة التقنيوووة بشووورين ا ياكووول األساسوووية للنقووول السووواحلي والبحووووث والتحلووويالت 
احملدَّثة بشرين الااهات ص التجارة الدولية، فضالا عن العمول املتعلوق بتوريثب التودابب  وب التعري يوة 

ايية ص جمال التجارة والتنمية. وأ ارت بعض اتموعات اإل ليمية أيضاا    على آفان البلدان الن
ص تيسووب التجووارة  ٢٠3٠املسوواعدة التقنيووة املقديووة يوون أجوول تن يووذ خطووة التنميووة املسووتداية لعووام 

 .٢٠١٧استعرا  النقل البحري والنقل الدول،  ا ص ذل  

صفها حمفزاا إلجناز خطة التنمية املستدامة من القرارات إىل اإلجراءات: التجارة بو  -ابء 
  2030لعام 
 ين جدول األعمال( 4)البند 

 املسائل املتعلقة ابملؤمتر الوزاري احلادي عشر ملنظمة التجارة العاملية  
 دم املوظوف املسوؤول عون  وعبة األونكتواد املعنيوة ابلتجوارة الدوليوة ص السولع واخلوديات  -٢3

والسوولع األساسووية حملووة عايووة عوون تطووور الاووادرات يوون السوولع واخلووديات خووالل السوونوات األربووع 
املاضية، يربزاا  درة التجارة ص اخلديات على التكيف ر ويف حودوث تبوا ؤ ص التجوارة ص السولع. 
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يووووون املسوووووليف بوووووه علوووووى نطوووووان واسوووووع أن النموووووو التجووووواري يوووووؤدي دوراا هايووووواا ص حتقيوووووق و وووووال  ن 
 ين أهداف التنمية املستداية.  ١٧ ا دف
ياووائد األكوواا والتجووارة ونوووع اجلوونس والتوودابب    وان ووا احملوواورون اإلعوواانت املقديووة  -٢4

ؤمتر الووزاري احلوادي عشور  ب التعري ية بوص ها جموالت تتمول أن تسو ر عون نتوائيف حموددة ص املو
 ملنظمة التجارة العاملية. 

ياوائد األكواا، لحوب بعوض    وفيما يتعلق ابمل اوضات اخلاصوة ابإلعواانت املقديوة  -٢٥
احملووووواورين أن يرحلوووووة امل اوضووووووات اجلاريوووووة هووووووي األكثووووور كثافووووووة ينوووووذ   ووووووالن جولوووووة الدوحووووووة ص 

. وللمووورة األو ،  ووواركو جمموعوووة واسوووعة يووون األعضووواء ص ي اوضوووات يسوووتندة    ٢٠٠١ عوووام
ناوص، وسينظر الوزراء فعلياا ص التزايات كببة. ول يوزال الشو  يلوف اإلرادة السياسوية للبلودان 

 الكببة اليت متارس الايد، و ن كانو التو عات ل تزال يرت عة. 
. ٢٠٢٠  وووار أهوووداف التنميوووة املسوووتداية ذلوووول عوووام ص  6-١4وينبغوووي حتقيوووق الغايوووة  -٢6

ياوووائد األكووواا،    ص املائوووة يووون  يوووع اإلعووواانت املقديوووة  6٥والبلووودان املتقديوووة يسوووؤولة عووون 
 ص املائة.  3٥البلدان النايية فمسؤولة عن  أيا
لاويد  وب  ا  ولةن كان ين املمكن التوصول    نتيجوة بشورين حظور اإلعواانت املقديوة  -٢٧

الشووورعي و وووب املبلووو  عنوووه و وووب املووونظيف وبشووورين الشووو افية، فووو ن بعوووض احملووواورين أ ووواروا أيضووواا    
هيف ص الاووويد امل ووورد وص  ووودرات الاووويد امل ر وووة، ااحلاجوووة    يعاجلوووة أاووول ل عووواانت الووويت تسووو

  وكذل  للمعايلة اخلاصة والت ضيلية.
املتحدة وبرانييف األييف املتحودة للبيةوة  و د كان األونكتاد وينظمة األ ذية والزراعة لظييف -٢8

ص  ليعووة بنوواء توافووق اآلراء بشوورين الووتخلجل التوودرجيي يوون اإلعوواانت املقديووة ملاووائد األكوواا ص 
املؤمتر الوزاري احلادي عشر. و د نشري زخيف عن صدور البيان املش ا بني هذت املؤسسوات بشورين 

عشوورة ملووؤمتر األيوويف املتحوودة للتجووارة والتنميووة ص الوودورة الرابعووة  اخلاصووة ابلسووم تنظووييف اإلعوواانت 
يوووون أهووووداف التنميووووة املسوووووتداية ص  ١4ويووووؤمتر األيوووويف املتحوووودة يووووون أجوووول دعوووويف تن يووووذ ا ووووودف 

، الذي  دد على احلاجوة    اختواذ  جوراءات حاكوة ملنوع أ وكال يعينوة يون ياوائد ٢٠١٧ عام
 ية. األكاا، بسبل ينها التعجيل   اوضات ينظمة التجارة العامل

وأعربو عدة وفود عن  كرها للدعيف القوي الذي أبدتوه الوكوالت ص تقود  املشوورة ص  -٢9
 جمال السياسات وتوفب حيز للحوار املستنب. 

وفيموووا يتعلوووق ابلتجوووارة ونووووع اجلووونس، أكووود بعوووض احملووواورين أن خطوووة عمووول أديوووس أاباب  -3٠
ية وتنشوووو صوووالت أكثووور وضووووحاا بوووني تعووو ف ابلتجوووارة كوسووويلة لتن يوووذ أهوووداف التنميوووة املسوووتدا

املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة والتجارة. ورأوا أن تشجيع يشاركة املرأة ص التجارة أيور حاسويف 
لتحقيق املساواة بني اجلنسني وتعزيز النمو ال تاوادي. و والوا  ن هنواا تزايوداا ص الووعي ابلورواب  

ا ق التجوارة احلورة األخوبة تشومل فاوولا عون التجوارة بني التجارة ونوع اجلنس  ذ أن ات ا وات ينو
 ونوع اجلنس. 

وص املؤمتر الوزاري احلادي عشر، سيطلق عودة أعضواء ص ينظموة التجوارة العامليوة  عوالانا  -3١
وزارايا يش كاا بشرين التجارة والتمكوني ال تاوادي للمورأة يون أجول تووفب   وار عمول وينورب جلعول 

للجميع. وأ ادوا بعمل يبادرة جنيف الدولية ملناصري املساواة بني اجلنسوني، التجارة أكثر اولا 
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اإلعوالن. وأكودوا أن اإلعوالن  ول سيما ال ريق املعي ابألثر التجاري ص   ار املبادرة، الوذي أعود
ابؤ عائقاا أيام التجارة ألنه  ب يلزم ويساعد على تركيز الهتمام على العال ة بني التجارة لن ي
نوووع اجلوونس ص تن يوووذ أهووداف التنميوووة املسووتداية. وأوضوووحوا أن اإلعووالن سيشووومل عناصوور يثووول و 

التعاون وتبادل أفضل املمارسات بشرين السياسات والتحلويالت و وع البيواانت يون أجول ضومان 
. وأفووادوا أبن ثلووض أعضوواء ٢٠١9يشوواركة املوورأة ص التجووارة، كمووا سيشوومل تقريووراا يرحليوواا ص عووام 

جووارة العامليووة يوودعمون اإلعووالن ص الو ووو الووراهن، وأعوورب احملوواورون عوون أيلهوويف ص أن ينظمووة الت
ينضووويف  لووويهيف يزيووود يووون البلووودان. وأ وووار بعوووض احملووواورين    دور األونكتووواد بشووورين التجوووارة ونووووع 

 اجلنس،  ا ص ذل  جمموعة األدوات والدورات التدريبية والدراسات التحليلية.
 وووب اجلمركيوووة، أبووورز احملووواورون أمهيوووة التووودابب  وووب اجلمركيوووة وحتووودايهتا  وفيموووا ملوووجل التووودابب -3٢

واملبووادرات السياسوواتية املتعلقووة هبووا. و ووالوا  ن التوودابب  ووب التعري يووة بوودأت تكتسووي أمهيووة أكوورب يوون 
لية التعري ات اجلمركية. فتريثبها أكرب ابلنسبة لاوادرات أ ول البلودان منوواا والبلودان الناييوة  وب السواح

واملؤسسوووات الاوووغبة واملتوسوووطة احلجووويف ص البلووودان الناييوووة.  وووب أن الوصوووول    األسووووان وحووودت 
يك ي؛ فمبادرة املعونة ين أجل التجارة و بها ين التدابب الت ضيلية ذات أمهية أساسوية للبلودان  ل

تووودعيف القواعووود  األكثووور ضوووع اا. ولضووومان أن السياسوووة التجاريوووة تعوووزز التنميوووة املسوووتداية، ينبغوووي أن
 والضواب   درة الدول األعضاء على الست ادة ين التجارة يع  اتحة املرونة املناسبة. 

وعور  أحوود احملوواورين يبوادرات  وو افية حمووددة، يثوول يكتوب املسوواعدة التجاريووة لالحتوواد  -33
لسولع يون األوروي ويبادرة   افية يش كة لتيسب اارة املؤسسات الاغبة واملتوسطة احلجيف ص ا

دولوووة عضوووواا. وأكووود أن املنا شوووة املتعلقوووة بشووو افية الضوووواب  واملمارسوووات التنظيميوووة  3٥جانوووب 
اجليوووودة ينبغووووي أن تُنقظوووول    ينظمووووة التجووووارة العامليووووة، يووووع العوووو اف ابحلاجووووة    يعاجلووووة  يووووود 

 القدرات، كما هو احلال يثالا ص الت ان املتعلق بتيسب التجارة.
رة أخووورى أن التووودابب  وووب اجلمركيوووة، ر ووويف أ وووا تسوووعى ص املقوووام األول    وأبووورزت حمووواو  -34

اا كبووباا ص التجووارة يوون خووالل املعلويووات ب أتثوو حتقيووق أهووداف سياسووة عايووة يشووروعة، تووؤثر أيضوواا 
الضووووء علوووى أمهيوووة التووودابب  وووب التعري يوووة لالسوووتثمار.  وواليتثوووال والتكووواليف اإلجرائيوووة، وسووولط

بيووواانت التووودابب  وووب التعري يوووة لظونكتووواد والتحلووويالت اإل ليميوووة واملنهجيوووات وأكووودت أن  اعووودة 
التحليلية تؤدي دوراا حاكاا ص تقلويجل فجووات الشو افية. و وجعو الودول األعضواء علوى تيسوب 
جهووود الشوو افية بشوورين التوودابب  ووب التعري يووة والعوو اف ابلعقبووات العمليووة للوصووول    األسوووان 

 بات اإلجرائية وتعزيز تبادل املن عة يع القطاع اخلاص.واحلد ين العق

 إبراز تعاون األونكتاد وأنشطته اليت تساعد على حتقيق أهداف التنمية املستدامة  
موا أكون أن ت علوه التجوارة للقوارة األفريقيوة اورين    أن ين املهويف النظور فيأ ار أحد احمل -3٥

ونتائجهووا  ووب يؤكوودة.  ص  حووراز التقوودم عشوور بطيةووةر وويف أن ي اوضووات املووؤمتر الوووزاري احلووادي 
و وووال  ن املوا وووف الت اوضوووية للمجموعوووة األفريقيوووة ص ينظموووة التجوووارة العامليوووة تس  ووود أبهوووداف 

، الووويت تسووعى    تسوووخب ٢٠63ويبوواد  التنميووة العايوووة للقووارة اتسووودة ص جوودول أعموووال عووام 
 ليموي، والتحوول ا يكلوي يون أجول التنميوة والنموو النظام التجاري املتعدد األ راف، والتكايول اإل

لب ء وتوبة ي اوضوات ينظموة التجوارة العامليوة، أصوبحو امل اوضوات اإل ليميوة  املستدايني. ونظراا 
نقطوووة تركيوووز العديووود يووون البلووودان،  وووا ص ذلووو  ص أفريقيوووا. و ووود  ووورعو أفريقيوووا، بقيوووادة الحتووواد 

للنموو. وخطوة عمول  كمحوراادي ابسوتخدام التجوارة  األفريقي، ص بورانييف تكايول سياسوي وا تاو
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( ٢٠٠١( والشراكة اجلديدة يون أجول تنميوة أفريقيوا )١99١( ويعاهدة أبوجا )١98٠ل وس )
واثئق أساسية تقودم رؤيوة للتكايول وهتودف     نشواء سوون يوحودة ص سوو يراحول، تُن  وذ علوى 

إل ليميوة الويت تضوطلع بودور رايدي يدى ثالثوة عقوود. وهنواا العديود يون اجلماعوات ال تاوادية ا
ص عمليووة ات ووان التجووارة احلوورة القاريووة اسووتناداا    النتووائيف اإلجيابيووة الوويت حققتهووا حوو  اآلن علووى 
الاوووعيد دون اإل ليموووي. وعلوووى الووور يف يووون بعوووض الشووووا ل املتبقيوووة )يثووول عووودم ك ايوووة القووودرات 

يووورادات بسوووبب حتريووور التعري وووات واخلسوووارة ص اإل ،اإلنتاجيوووة، و لوووة فووورص احلاوووول علوووى الطا وووة
اجلمركية(، أكن يواصلة تعزيز عدد ين العناصر اإلجيابية، يثل ديناييوة التجوارة علوى احلودود بوني 
البلوودان األفريقيووة. وينبغووي اسووتكمال املرحلووة األو  يوون امل اوضووات املتعلقووة ابت ووان التجووارة احلوورة 

أن   وواء  يووع عناصوور الت وواو  سوويتطلب  القاريووة ص  ضووون بضووعة أسووابيع، ر وويف أن يوون املوورجؤ
و تاا. وستكون بعوض النتوائيف  كنوة،  وا يتويؤ ص  ايوة املطواف زايدة التجوارة األ اليميوة والتاونيع 

 والتحول ا يكلي والنمو ال تاادي ) ا ص ذل  ص أ ل البلدان منواا( واحلد ين ال قر. 
ينهووووا تنطوووووي علووووى العديوووود يوووون ال وائوووود وأبوووورز حموووواور آخوووور أن سياسووووات املنافسووووة و وان -36

ال تاوادية للبلودان. وأكون أن توؤدي -ال تاادية األساسية لدفع األهداف اإلمنائيوة الجتماعيوة
املنافسة ال تاادية    زايدة اإلنتاجية والك اءة والبتكار والعمالة وخت يض األسعار وزايدة تنوع 

يوون أهووداف التنميووة املسووتداية، املتعلقووة علووى  ٧    3السوولع واخلووديات اجليوودة. واألهووداف يوون 
التوووال ابلاوووحة والتعلوووييف واملسووواواة بووني اجلنسوووني ومتكوووني املووورأة وامليووات والاووورف الاوووحي والطا وووة 

املنافسوة الويت  لوه األهداف جزئياا ين خالل سياسواتاحلديثة، يرتبطة بسياسة املنافسة. وأكن ب
يزيوووود الاووووات حنووووو التحريوووور ال تاووووادي واخلاخاووووة ورفووووع ينبغووووي أن تعووووزز منووووواا أكثوووور  ناووووافاا. و 

الضوووواب  التنظيميوووة يووون ينافسوووة السوووون.  وووب أن املمارسوووات املخلوووة ابملنافسوووة  ووود تعيوووق ال وائووود 
 ال تاادية  ذا ترُكدو املنافسة ص أيدي السون. 

قووويض وص بوتسووواان، تسووبب القطوواع اخلوواص النا ووو واملمارسووات املخلووة ابملنافسووة ص ت -3٧
أهووداف اإلصووالحات ال تاووادية للحكويووة    أن أدخلووو بوتسووواان سياسووات و وووانني املنافسووة 
لت وادي اضومحالل فوائود املنافسوة يون جوراء املمارسووات املخلوة ابملنافسوة. ويوجوه ذلو  يزيوداا يوون 
النتبوووووات    عيووووووب هيكووووول السوووووون يثووووول الحتكوووووارات وأثرهوووووا السوووووليب علوووووى التنميوووووة الشوووووايلة 

 وول التن يووذ  صداية. ويتسووبب الفتقووار    املهووارات املناسووبة وعوودم ك ايووة املوووارد البشوورية واملسووت
ال عوووووال لسياسوووووات املنافسوووووة ص العديووووود يووووون البلووووودان الناييوووووة. وحوووووض األونكتووووواد علوووووى يواصووووولة 

 الضطالع ابستعراضات النظراء لتعزيز األ ر القانونية واملؤسسية للبلدان النايية.
تسوووخب التجوووارة لتحقيوووق أهوووداف التنميوووة الطريقوووة الووويت أكووون هبوووا آخووور  ووصوووف حمووواور -38

خطوووة السووونغال النا وووةة لتحقيوووق أ لبيوووة كبوووبة يووون  ووواايت  ُصوووم دمواملسوووتداية. ف وووي السووونغال، 
يون خوالل التحوول ا يكلوي وتعزيوز رأس املوال البشوري واحلكويف الر ويد.  اإلمنائية لظل يوة األهداف

ارة حووافز لتحقيووق األهووداف، ف نووه، علووى  وورار  ووبت يوون أ وول البلوودان و ذ يسوليف السوونغال أبن التجوو
منووواا، ينتظوور علووى أحوور يوون اجلموور تن يووذ القوورارات املعتموودة ص   ووار ينظمووة التجووارة العامليووة بشوورين 
الوصووول    األسوووان دون رسوووم  ركيووة أو حاووجل ي روضووة، و ع وواء اخلووديات، و واعوود املنشووري 

ن منواا. وين األمهية  كان، يع الفتقار    توافق اآلراء ص العديد ين الت ضيلية لااه أ ل البلدا
 يسائل الت او  احلالية،  بقاء التنمية ص صمييف ي اوضات ينظمة التجارة العاملية. 
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و وووووال  ن عووووودة وفوووووود تشوووووكر األونكتووووواد علوووووى املسووووواعدة التقنيوووووة املقديوووووة يووووون خوووووالل  -39
اسوات التجاريوة، والستعراضوات الو نيوة للاوادرات سياسات اخلوديات، وأ ور السي اتاستعراض

 األخضوراخلضراء اليت هتدف    بنواء القودرات اإلنتاجيوة والتاوديرية لبلود يون البلودان ص القطواع 
و طاع اخلديات. ويعود عمل األونكتواد ابلن وع علوى البلودان الناييوة، ول سويما أ ول البلودان منوواا، 

 ص تعزيز القدرات التقنية. 
و ودد أحوود الوفووود علووى يسووامهة األونكتواد الكبووبة ص امل اوضووات املتعلقووة ابت ووان التجووارة  -4٠

احلرة القارية واملساعدة ص تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية. و لب وفد آخور    األونكتواد  جوراء 
 ل التجارة.حتليل يستقل لااهات التجارة الدولية وسبل حتقيق أهداف التنمية املستداية ين خال

وأكووود أحووود احملووواورين أن يووون األنسوووب خديوووة أ ووول البلووودان منوووواا يووون جنيوووف نظوووراا خلوووربة  -4١
األونكتوواد بشوورين أ وول البلوودان منووواا والبلوودان الناييووة  ووب السوواحلية والوودول اجلزريووة الاووغبة الناييووة 

 رباجمه املتعلقة ابلتعاون التقي ص تل  البلدان.لو 

 والتنمية املستدامة: تيسري التجارة اللوجستيات التجارية  
اللوجسوووتيات التجاريوووة علوووى أهوووداف  ألونكتووواد األثووور اإلجيووواي إلصوووالحعرضوووو أيانوووة ا -4٢

كتسووي أمهيووة يتزايوودة للتنميووة القائمووة  ن ك وواءة تيسووب التجووارة والنقوول ت التنميووة املسووتداية. و الووو
 جيابيواا يبا وراا علوى العمالوة، والشو افية، اللوجسوتيات التجاريوة أتثوباا  صوالح ؤثر يعلى التجارة. و 

والسوووتثمار، والقووودرات البشووورية واملؤسسوووية. وهنووواا حاجوووة    التخ يوووف يووون العوايووول اخلارجيوووة 
 والتكيف يعها. السلبية يثل السالية والتلوث

، وهوو يناووة  لك ونيوة تتويؤ تبووادل جمتمعووات املووانووعور  أحود احملوواورين ي هووم نظوام  -43
بووووني أصووووحاب املاوووولحة ص املوووووانو. وا وووودف الرئيسووووي يوووون هووووذت الوووونظيف هووووو تيسووووب  املعلويووووات

العمليات وتبسي  اإلجراءات التجارية. ونظوام  وبكة املووانو "بورتنيوو" ص املغورب يثوال ألفضول 
 املمارسات. ومتثل  دارة التغيب أيضاا عايالا حاكاا لتن يذ اإلصالحات التجارية بنجاح.

ال النقووول وتيسوووب التجوووارة، يثووول علوووى دور الاوووكوا القانونيوووة ص جمووو وركوووز حمووواور آخووور -44
ت ا ية اجلمركية بشرين النقل الدول للبضائع  قتضى دفواتر النقول الودول الطر وي، يشوباا    أن ال

العديد ين الاكوا القانونية الدولية يوجودة ابل عل لتيسب التجارة. و جع البلدان النايية وأ ل 
 على اعتماد الاكوا واملمارسات ال ضلى ذات الالة. وأ ار    أن تيسوب التجوارة البلدان منواا 

اسوتخدام املعوايب الدوليوة والاوكوا القانونيوة أن على الاعيد الوو ي واإل ليموي والودول، و  يكون
 يهيف على  يع املستوايت.

ذ اإلصوالحات و دد عدد يون املنودوبني علوى أمهيوة التعواون يوع القطواع اخلواص ص تن يو -4٥
املتعلقة بتيسب التجارة. وأ ار يندوبون آخرون    انعدام الوعي لدى العديد ين البلودان الناييوة 
وأ ل البلدان منواا ابملعوايب والاوكوا القانونيوة الدوليوة القائموة ص جموال تيسوب التجوارة والنقول ورأوا 

خوالل بوراييف بنواء القودرات. أن إبيكان األونكتواد أن يشوجع علوى اسوتخدام هوذت الاوكوا يون 
 و ديو األيانة يعلويات عن أنشطة األونكتاد ص جمال املساعدة التقنية.

و دم أحود احملواورين يثوال بوابوة ااريوة أنشوريهتا كينيوا ابلتعواون يوع فريوق اللووائؤ التنظيميوة  -46
املتعلوووق بتيسوووب  يووون ات وووان ينظموووة التجوووارة العامليوووة ١اإللك ونيوووة ص األونكتووواد لاليتثوووال للموووادة 
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التجوارة. و ووال  ن ا وودف يوون البوابوة هووو متكووني اجلهووات املعنيوة يوون الوصووول    املعلويووات ذات 
الاوولة بشوورين اإلجووراءات التجاريووة. و وود أدى األونكتوواد دوراا هايوواا ص يسوواعدة كينيووا علووى تن يووذ 

أفضل املمارسات املتعلقة هذا النظام. وأ ارت بعض الوفود    تن يذ بوابة التجارة ابعتبارت أحد 
 ابلنتقال ين اجلانب النظري    اجلانب العملي.

ولحظوو رئيسووة الوودورة ص يالحظاهتووا اخلتاييووة أن الودورة تنووا ا يسووامهة النقوول وتيسووب  -4٧
وأن الوودورة تعطووي نظوورة اث بووة عوون ال وورص  ٢٠3٠التجووارة ص تن يووذ خطووة التنميووة املسووتداية لعووام 

هها البلدان ص تن يذ تيسب التجارة. و ددت أيضاا على أمهيوة الشوراكة بوني والتحدايت اليت تواج
 القطاعني العام واخلاص ويشاركة هذين القطاعني ينذ البداية.

 اللوجستيات التجارية والتنمية املستدامة: النقل  
أوضوووؤ أحووود احملووواورين يوووا لتوسووويع  نووواة بنموووا يووون  يموووة يضوووافة للووورب  بشوووبكات النقووول  -48

 األداء نظراا لزايدة حجيف س ن األسطول العاملي. و وال  ن األ  وال اجلديودة، الويت فُتدحوو وحتسني
، تعووورف زايدة ص الطلوووب أعلوووى يووون املتو وووع، يدفوعوووة أساسوووا يووون  طووواعني مهوووا: ٢٠١6 عوووام ص

وخل ووض النبعوووااثت النا ووة عووون عبووور القنووواة،  اوايت وان ووالت  ووواز الوون   املسووويل.ان ووالت احلووو
 نواة بنموا بورانييف الرابطوة اخلضوراء لالعو اف البيةوي، الوذي يعو ف ابلعموالء الووذين  هيةوة اعتمودت
عووايب ملسوواعدهتيف علووى املتكنولوجيووات و ال اسووتخدامشووجع آخوورين علووى رعايووة بيةيووة  تووازة وي يثبتووون

يؤ للعمووالء احلوود يوون انبعووااثت  ووازات الدفيةووة. ويشوومل الووربانييف ترتيووب العووالوة البيةيووة، الووذي يتوو
وضعهيف ص نظوام ترتيوب عموالء  نواة بنموا عنود حجوز املورور عورب  نواة بنموا. هلني فرصة حتسني املؤ 

 يليون  ن خالل السنة السابقة.  ١٧ونتيجة لذل ، اخن ض اثين أكسيد الكربون أبكثر ين 
وأبرز حماور آخر أمهية تشجيع نظيف النقل احلديثة ابعتبارها  حدى أولووايت تركمانسوتان  -49

وأ وار    أمهيوة املوؤمتر  ال تاوادية ودعويف التعواون اإل ليموي والودول. - نميوة الجتماعيوةلتعزيز الت
بوصوو ه  ٢٠١6العوواملي األول للنقوول املسووتدام الووذي عقوود ص عشووق أابد ص تشوورين الثوواين/نوفمرب 

و ووووال  ن النقوووول احلووووديض وا ياكوووول األساسووووية املتعووووددة  خطوووووة فعالووووة لووووزايدة تطوووووير الشووووراكات.
  واخلاصووة ابلنقوول العووابر علووى  ووول  وورات النقوول العووابر السوو اتيجية ص املنطقووة سووتغطي الوسووائ

البلطيوق، وذور البحور األسوود ينطقويت ينطقة أوراسيا القاريوة يوع الودخول    احملطوات البحريوة ص 
احملووي  ا وواد . وأ ووار    و  جنوووب آسوويا وجنوووب  وورن آسوويا، والشوورن األوسوو ، وآسووياينووا ق و 

يشاريع ا ياكل التحتية للنقل على الاعيدين الو ي والودول،  وا ص ذلو   ور جديود للنقول بوني 
آسيا الوسطى والشرن األوس  وعدة  رن للسك  احلديدية متثول  وبكات نقول تتسويف ابلك واءة 

 ٧٠/١٠٧ايووة لظيوويف املتحوودة ص املنطقووة. و وودد علووى أمهيووة  وورار اجلمعيووة الع التكالي يووةوال عاليووة 
بشرين النقل يؤكداا ين جديود أمهيوة ك الوة ديويف أبعواد السوتداية ال تاوادية والجتماعيوة والبيةيوة 

  ص جمال النقل.
، الوذي الورئيسكالوة تيسوب النقول العوابر ص املمور و وذكر حمواور آخور أن ا ودف الرئيسوي ل -٥٠

ورواندا وأو ندا و هورية تنزانيا املتحدة، هو تيسب  يشمل بوروندي و هورية الكونغو الدأقرا ية
التجووووارة وتعزيووووز التكايوووول ال تاووووادي ص املنطقووووة. ويكتسووووي حتسووووني خووووديات النقوووول وهياكلووووه 
األساسووية ص املمووور،  ووا ص ذلووو  عوون  ريوووق السوووتثمارات، أمهيووة أساسوووية  ذ  وود تاووول تكووواليف 

ع. ويوون األمهيووة  كووان النتقووال حنووو نظوويف أكثوور ص املائووة يوون  يمووة البضووائ 4٠النقوول احلاليووة حوو  
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روابوو  أبهووداف التنميووة املسووتداية. وللمضووي  وودياا، ا وو ح أن حنووو  نشوواء اسووتداية لنقوول البضووائع و 
حُتدد، ابلتعاون يع األونكتاد، اس اتيجية يستداية للبضائع ين  ري ا   وراا صوناع القورار، ويون 

يون  ورين وجوود بورانييف واضوؤ ويتكايول للنقول املسوتدام مث بناء القدرات وتكيي ها يع السيان. و 
 التمويل الالزم لتطوير املمر. تعبةةأن يساعد على 

وركوووز احملووواور األخوووب علوووى خاوووائجل اعووول ا ياكووول األساسوووية للنقووول ذات أمهيوووة ابلغوووة  -٥١
ني احليواة ابلنسبة للدول اجلزرية الاوغبة الناييوة، ل سويما املووانو واملطوارات السواحلية، وهوي  وراي

للتجارة اخلارجية والغذاء والطا ة والسياحة.  ب أ ا كثباا يا تكون هشة ويعرضوة بشوكل خواص 
آلاثر العوايل املناخيوة والظوواهر املناخيوة الشوديدة. ويون بوني التحودايت األخورى املواجهوة وسوائل 

ص  الوووب  اء واحوودزينيووة، ووجوووود يطووار أو يينوووالنقوول والووو اب  احملوودودة، وعووودم يرونووة اجلوووداول ال
األحيووان يوودعيف نقوول الركوواب والبضووائع علووى السووواء، وارت وواع تكوواليف النقوول الثابتووة لل وورد الواحوود. 
فعلووووى سووووبيل املثووووال، تسووووببو األعاصووووب األخووووبة ) يريووووا ويوووواراي( ص خسووووائر ص األرواح وتعطيوووول 

لتكيوف يشوروعاا يون التدفقات التجارية وأضرار كببة للهياكل األساسية احليوية. وتشومل جهوود ا
ملسواعدة التقنيوة. ويهودف هوذا املشوروع، الوذي يسوتخدم  ويف دراسوة ص جموال ايشاريع األونكتواد 

احلالووة،    وضووع ينهجيووة  ابلووة للتحويوول لتقيووييف املخووا ر املتاوولة ابملنوواد والقابليووة للتضوورر هبوودف 
 حتديد خيارات تكيف فعالة. 

التعاون التقي لظونكتاد بشرين نظيف نقل البضوائع و دد أحد املندوبني على أمهية براييف  -٥٢
 املستداية والقادرة على التكيف وا  ح زايدة التعاون ومتويل الرباييف. 

وات وووق العديووود يووون احملووواورين واملنووودوبني علوووى أمهيوووة ا ياكووول األساسوووية للنقووول يووون أجووول  -٥3
علووى احلاجوووة    زايدة  خ ووض تكوواليف النقوول وتعزيوووز التنميووة ال تاووادية والجتماعيوووة، وكووذل 

ا ياكوول األساسوووية وتطويرهووا. وات قوووا أيضووواا علووى أن هنوواا ص  الوووب  احل وووال علووىالتمويوول يوون 
األحيوووان صوووعوابت يرتبطوووة ابحلاوووول علوووى هوووذا التمويووول وهوووذت السوووتثمارات وأن علوووى القطووواع 

ص ا ياكول  اخلاص أن يواصل الخنراد عن كثب. و ن التحدايت اليت تع   تعبةة الستثمارات
األساسووووية للنقوووول تتاوووول، ص  لووووة أيووووور أخوووورى، ابملخااووووات والعائوووودات املتعلقووووة ابملخووووا ر، 
ويقبوليوووة املشووواريع لووودى املاوووارف، والسياسوووات احلكوييوووة، ول سووويما فيموووا يتعلوووق ابليتيوووازات، 

 وكذل  احلاجة     يف يكي ف يتناول كل حالة على حدة. 
نظيف األونكتواد ينتودى لظعموال التجاريوة بشورين السوتثمار ص وا  ح أحد املندوبني أن يو -٥4

ا ياكوول األساسووية للنقوول وتيسووب التجووارة  ذ أن أحوود اجتماعووات اخلوورباء املتعووددة السوونوات املقبلووة 
بعمول سُيعىن ابلنقل املستدام. وسيتيؤ املنتدى فرصة جيدة لرب  العمول احلكوويي الودول للخورباء 

شووومل املبووواد  التوجيهيوووة للشوووراكات بوووني بشووورين متويووول النقووول الوووذي ي األونكتووواد البحثوووي اجلووواري
 القطاعني العام واخلاص ص ا ياكل األساسية للنقل.

 التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة  -جيم 
 ين جدول األعمال( ٥)البند 
األنشووطة املضوووطلع هبوووا ص   ووار أركوووان عملوووه  ووديو أيانوووة األونكتووواد حملووات عايوووة عووون  -٥٥

 الثالثة املتمثلة ص البحض والتحليل، وبناء توافق اآلراء، والتعاون التقي.
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 عرض تقرير أنشطة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات  
أ وووووارت األيانووووووة    أن ذووووووث  ووووووعبة التكنولوجيوووووا واللوجسووووووتيات وحتليالهتوووووا تشوووووومل  -٥6

، ودراسووات عوون النقوول وتيسوووب التجووارة، ونشوورة  خباريووة عووون قوول البحوووريالسووتعرا  املتعلووق ابلن
النقوول وتيسووب التجووارة، و نتوواج  واعوود البيوواانت اإللك ونيووة املتعلقووة ابلنقوول البحووري، الوويت تشوومل 

 املوجزات القطرية البحرية واملؤ ر السنوي لالرتباد خبطود املالحة البحرية املنتظمة. 
عمول املسواعدة التقنيوة تن يوذ بورانييف النظوام اآلل للبيواانت اجلمركيوة، وهوو أكورب يشمل و  -٥٧

 اد.يوون التعوواون التقووي لظونكتووص املائووة  ٥٠ظونكتوواد للمسوواعدة التقنيووة وأثوول أكثوور يوون لبوورانييف 
 يشوروعاا تن يوذايا جوارايا، تسوريع ختلويجل البضوائع ص اجلموارا، ٧١ويشمل أثر الربانييف، الذي يضيف 

ايدة حجيف الواثئق اإللك ونية اتهزة، وزايدة اإليورادات الويت حتاولها الودوائر اجلمركيوة. واسوت اد وز 
بلوداا  ٥٠جلوان الو نيوة لتيسوب التجوارة أكثور يون  ا  ين برانييف التمكني الوذي يقديوه األونكتواد 

اسوتدايتها  ح  اآلن وساعد هوذا الوربانييف علوى  نشواء جلوان و نيوة لتيسوب التجوارة وعلوى حتسوني
وووور التاووووديق علووووى الت ووووان املتعلووووق بتيسووووب التجووووارة ص عوووودد يوووون  ص  يووووع البلوووودان الناييووووة. ويس 
البلدان. وتقدم الشعبة أيضاا برانجمني لتعزيوز اسوتداية  طواع النقول و درتوه علوى حتمول تغوب املنواد. 

ى "التوودريب يوون أجوول وفيمووا يتعلووق بتنميووة املوووارد البشوورية، واصوولو الشووعبة تن يووذ برانجمهووا املسووم
التجووووارة"، الووووذي يشوووومل، ص  لووووة يواضوووويع أخوووورى،  دارة املوووووانو و حاوووواءات التجووووارة الدوليووووة 
وتشريعات التجارة اإللك ونية. وأخوباا، ظلوو الشوعبة تقودم، علوى الاوعيد اإل ليموي ويون خوالل 

ايوووة علوووى "، وهوووي دورة بشووورين القضوووااي ا ١66دورات تدريبيوووة  اوووبة ص جنيوووف، دورة "ال قووورة 
 جدول أعمال ال تااد الدول. 

يوون حيووض بنوواء توافووق اآلراء املنتوودى الوودول  ٢٠١٧والووو اإلجنووازات الرئيسووية ص عووام  -٥8
األول للجوووان الو نيوووة لتيسوووب التجوووارة، واملسوووامهات املقديوووة    املوووؤمترات العامليوووة الرئيسوووية املعنيوووة 

 التجارة.تيسب لنقل و اباء املعنيني ابلنقل واملناد، وتنظييف طتلف اجتماعات اخلرب 
و ذ أ وووار بعوووض املنووودوبني    تقوووديرهيف لظنشوووطة الووويت تووودعيف التنميوووة املسوووتداية، فووو  يف  -٥9

و لبووووا تعزيزهوووا ص املسوووتقبل، ل سووويما عووون  ريوووق  دخوووال  ١66 وووددوا علوووى أمهيوووة دورة ال قووورة 
 عنار أ اليمي ابإلضافة    الدورات الدراسية اإل ليمية.

 عرض تقرير أنشطة الوحدة اخلاصة املعنية ابلسلع األساسية  
أ ارت األيانة    أن أنشطة الوحدة اخلاصة املعنيوة ابلسولع األساسوية تغطوي ال و ة يون  -6٠

 . ٢٠١٧   تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب 
وأعوورب أحوود املنوودوبني عوون تقووديرت لعموول األونكتوواد ص جمووال املسوواعدة التقنيووة، يشووباا     -6١

حدوث حتسينات ين حيض تعبةة املوارد املالية ين جانوب الوحودة اخلاصوة املعنيوة ابلسولع األساسوية 
و خوووالل السووونوات القليلوووة املاضوووية لتمويووول املشووواريع. وابلنظووور    التحووودايت احملوووددة الووويت يوووا زالووو

تواجههوووا البلووودان الناييوووة الووويت تعتمووود علوووى السووولع األساسوووية، تووودعو أيانوووة األونكتووواد الشوووركاء يووون 
 البلدان املتقدية    تقد  يزيد ين املوارد اخلارجة عن امليزانية لتوسيع نطان برانييف التعاون التقي. 

سووة بشوورين وأكوود ينوودوب آخوور أن حكويووة  ندونيسوويا اتاوولو ابألونكتوواد للعموول ص درا -6٢
تسوووخب  يكانيوووات زيوووو النخيووول ألصوووحاب احليوووازات الاوووغبة ص البلووود. وأ وووار    يوووا لزيوووو 
النخيل ين أمهية إلندونيسيا، ين حيض حاائل الاادرات و يرادات أصحاب احليازات الاغبة 
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لحود يون ال قور ولتحقيوق أهوداف لعلى السواء. ولذل  يكتسي  طواع زيوو النخيول أمهيوة حموريوة 
املستداية. و ال  ن  ندونيسيا تواجه حتودايت يتزايودة ص أسووان التاودير بسوبب احلوواجز  التنمية

  ب التعري ية، و دد على أن العمل ص هذا اتال يهيف للبلد.

 عرض تقرير أنشطة شعبة التجارة يف السلع واخلدمات والسلع األساسية  
ركوز ياخلوديات والسولع األساسوية أ ارت األيانوة    أن عمول  وعبة التجوارة ص السولع و  -63

 على اس جمموعات.
ويشووومل عمووول األونكتووواد ص جموووال حتليووول التجوووارة  وووع البيووواانت وحتليووول األثووور اإلمنوووائي  -64

للووووائؤ التجاريوووة، ل سووويما التووودابب  وووب التعري يوووة، الووويت توووؤثر أتثوووباا يتزايووود علوووى التجوووارة. ويبوووي 
علوووى اسوووتخدام يعوووايب السوووتداية الطوعيوووة ابعتبارهوووا أداة  األونكتووواد أيضووواا  ووودرة البلووودان الناييوووة

للتنميوة املسوتداية ويقوود ينتودى األيويف املتحودة املعوي  عوايب السوتداية، وهوو يبوادرة يشو كة بووني 
األونكتوواد وينظمووة األ ذيووة والزراعووة لظيوويف املتحوودة ويركووز التجووارة الدوليووة وينظمووة األيوويف املتحوودة 

 انييف األييف املتحدة للبيةة.للتنمية الاناعية وبر 
وفيما ملجل امل اوضات التجارية والدبلوياسية التجارية، يرصود األونكتواد التطوورات الويت  -6٥

يشوووهدها النظوووام التجووواري املتعووودد األ وووراف ويبوووي القووودرة الو نيوووة علوووى وضوووع سياسوووات ااريوووة 
بلووداا ينضوويف حاليوواا     ١3األنشووطة تقوود  الوودعيف التقووي     لوتشووم وأهووداف ت اوضووية يسووتنبة.
بلدان انضمو يؤخراا، وامل اوضات اجلاريوة بشورين ات وان التجوارة احلورة  9ينظمة التجارة العاملية و

، فضالا عن استعراضات أ ر السياسات التجارية وسياسوات اخلوديات، و عوداد ص أفريقياة يالقار 
 تعدد السنوات بشرين اخلديات والتجارة والتنمية.و جراء اجتماع اخلرباء امل

ويوووونظيف األونكتوووواد أفر ووووة اخلوووورباء احلكوييووووة الدوليووووة املعنيووووة بقوووووانني املنافسووووة وسياسوووواهتا  -66
وبقوووووانني وسياسووووات محايووووة املسووووتهل . ويسوووواعد البحووووض والتحليوووول،  ووووا ص ذلوووو  استعراضووووات 

ان على تعزيوز نظمهوا الو نيوة كموا ت عول بوراييف النظراء لسياسات املنافسة ومحاية املستهل ، البلد
بلوووداا ص أيريكوووا الالتينيوووة )يشوووروع املنافسوووة ومحايوووة  ١6املسووواعدة التقنيوووة. ويووون بينهوووا يشووواريع لوووو 

املستهل  ملنطقة أيريكا الالتينيوة(، واجلماعوة ال تاوادية والنقديوة لوسو  أفريقيوا، و ثيوبيوا وبلودان 
  الشرن األوس ، وجنوب أفريقيا.

ع بعموول يكثووف بشوورين اجلوانووب ضووطلظ وفيمووا ملووجل التجووارة والبيةووة والتنميووة املسووتداية، يُ  -6٧
يوون أهووداف التنميووة املسووتداية،  ووا ص ذلوو  حتليوول السياسووات  ١4املتاوولة ابلتجووارة يوون ا وودف 

املتعلقوووة إبعووواانت ياوووائد األكووواا ويشوووروع جديووود بشووورين السووو اتيجيات القائموووة علوووى األدلوووة 
وجيوووووري  يووووون حيوووووض السياسوووووات.يات ال تاوووووادية والتجاريوووووة للمحيطوووووات املتسوووووقة والسووووو اتيج

األونكتواد أيضواا استعراضوات و نيوة للاوادرات اخلضوراء ص تسوعة بلودان، ويسواعدها علوى تطوووير 
 القطاعات والاادرات اخلضراء.

واضوووعي السياسوووات علوووى حتليووول األثووور  جمموعوووة أدوات التجوووارة ونووووع اجلووونسوتسووواعد  -68
يوادهووا التعليميووة املتعلقووة  وجيووري تكييووفل علووى النسوواء  ذا ن ووذت سياسووات ااريووة يعينووة. احملتموو

ابلتجارة ونوع اجلنس،  ا ص ذل  دليل ودورة تدريبية علوى اإلن نوو، حسوب احتياجوات حموددة 
للمنووا ق املسووتهدفة،  ووا ص ذلوو   اعووة  وورن أفريقيووا والسووون املشوو كة لشوورن أفريقيووا واجلنوووب 

 قي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.األفري
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 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
 افتتاح الدورة -ألف 

 ٢٧افتوووتؤ الووودورة التاسوووعة للجنوووة التجوووارة والتنميوووة املعقوووودة ص  اووور األيووويف  نيوووف، ص  -69
، انئووب رئوويس اللجنووة ص دورهتووا الثاينووة، السوويد ألكسووندر تسوويليوا ٢٠١٧تشوورين الثوواين/نوفمرب 

 الروس(.)بي

 انتخاب أعضاء املكتب  -ابء 
 ين جدول األعمال( ١)البند 
       تشووووووورين الثووووووواين/ ٢٧انتخبووووووو اللجنوووووووة، ص جلسوووووووتها العايوووووووة الفتتاحيوووووووة املعقوووووووودة ص  -٧٠

 ، أعضاء يكتبها التالية أكاؤهيف:٢٠١٧نوفمرب 
 السيدة  ادرة أمحد حسن )جيبويت(  الرئيس:
 )ابكستان(السيد سيد عا ف رازا   املقرر:

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -جيم 
 ين جدول األعمال( ٢)البند 
اعتموودت اللجنووة ص جلسووتها العايووة الفتتاحيووة جوودول أعما ووا املؤ ووو الوووارد ص الوثيقووة  -٧١

TD/B/C.I/41 .يلي كما  األعمال جدول كان  وابلتال: 
 انتخاب أعضاء املكتب -١ 
 وتنظييف العمل  رار جدول األعمال  -٢ 
 تقارير اجتماعات اخلرباء -3 

 تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:  )أ( 
اجتماع اخلورباء املتعودد السونوات املعوي ابلنقول واللوجسوتيات التجاريوة  '١'

 وتيسب التجارة 
 تعدد السنوات بشرين السلع األساسية والتنمية اخلرباء املاجتماع  '٢'
 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشرين التجارة واخلديات والتنمية  '3'
اجتموووواع اخلوووورباء املتعوووودد السوووونوات بشوووورين تعزيووووز البيةووووة ال تووووواادية   '4'

املواتية على  يع املستوايت دعماا للتنمية الشايلة واملستداية، وتعزيز 
 التكايل والتعاون ص امليدان ال تاادي 

ووسوائل حتسوني عمليوة تن يوذ األنشوطة ص  اجتماع اخلرباء بشرين سوبل '٥'
 اسطنبولوية املت ق عليها ص برانييف عمل اتالت ذات األول

 تقرير فريق اخلرباء احلكويي الدول املعي بقوانني وسياسات املنافسة )ب( 
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وسياسوووات محايوووة  بقوووانونتقريووور فريوووق اخلووورباء احلكوووويي الووودول املعوووي  )ج( 
 املستهل 

   اإلجووووراءات: التجووووارة بوصوووو ها حم ووووزاا إلجنوووواز خطووووة التنميووووة  يوووون القوووورارات -4 
 ٢٠3٠ املستداية لعام

التقريووور املرحلوووي عووون تشوووجيع وتعزيوووز أوجوووه التوووآزر بوووني أركوووان عمووول األونكتووواد  -٥ 
 الثالثة

 يسائل أخرى -6 
 اعتماد تقرير اللجنة املقدم    جملس التجارة والتنمية -٧ 

 ملقدم إىل جملس التجارة والتنمية اعتماد تقرير اللجنة ا -دال 
 ين جدول األعمال( ٧)البند 
 ، أذدنظوووو جلنوووة٢٠١٧كوووانون األول/ديسووومرب   ١ص اجللسوووة العايوووة اخلتاييوووة، املعقوووودة ص  -٧٢

 التجارة والتنمية للمقرر أبن يضع، حتو سلطة الورئيس، الاويغة النهائيوة للتقريور بعود اختتوام الجتمواع.
 .والتنمية التجارة جملس    التقرير وسُيقدَّم
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 املرفق

 *احلضور  
 حضر الدورة  ثلو الدول التالية األعضاء ص األونكتاد وأعضاء اللجنة: -١

 الحتاد الروسي
  ثيوبيا

 األرجنتني
 ناألرد
  سبانيا
 أملانيا

  ندونيسيا
 أو ندا

  اإلساليية( - يران ) هورية 
  الربازيل

 لجيكاب
 بولندا

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتواب و
 تو و

 جايايكا
 اجلزائر

 جزر البهايا

  هورية الكونغو الدأقرا ية
 جيبويت

 السل ادور
 السودان
 سباليون
 الاني
 عمان

  واتيمال
 ال لبني

 كوت دي وار
 الكويو
 كينيا
 ليسوتو
 يار
 املغرب

 اململكة العربية السعودية

ى اململكة املتحدة لربيطانيا العظم
 يرلندا الشماليةآو 

 نيجباي
 هاييت

 الولايت املتحدة األيريكية
 اليمن

 وكانو الدولة املرا بة التالية  ب العضو ص املؤمتر  ثلة ص الدورة: -٢
 دولة فلسطني 

 وكانو املنظمات احلكويية الدولية التالية  ثلة ص الدورة: -3
 جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحملي  ا اد 

 وب األفريقيالسون املش كة لشرن أفريقيا واجلن
 ينظمة التعاون اإلساليي

 يركز اجلنوب

________ 
تتضوووووومن  ائمووووووة احلضووووووور هووووووذت املشوووووواركني املسووووووجلني. ولال ووووووالع علووووووى  ائمووووووة املشوووووواركني، انظوووووور الوثيقووووووة  *

TD/B/C.I/INF.9. 
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 وكانو أجهزة األييف املتحدة وهيةاهتا وبراجمها التالية ُ ثلة ص الدورة: -4
 ألورواباللجنة ال تاادية  
 يركز التجارة الدولية 

 وكانو الوكالت املتخااة واملنظمات ذات الالة التالية  ثلة ص الدورة: -٥
 ينظمة األ ذية والزراعة لظييف املتحدة 

 وكانو املنظمات  ب احلكويية التالية  ثلة ص الدورة: -6
 :العاية ال ةة 
 يهندسو العات  
 الشبكة الدولية لتوحيد  هادات التعلييف العال  
 ال ةة اخلاصة: 
 الحتاد الدول لرابطات وكالء الشحن 

    


