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مقدمة
ُعقدت الدورة التاسعة للجنة التجارة والتنمية ص ار األييف ،جنيف ،ص ال ة يون ٢٧
تشورين الثوواين/نوفمرب  ١ ٢٠١٧كووانون األول/ديسوومرب  ،٢٠١٧وهووي الوودورة األو ص ووار
جولة العمل احلالية.

أولا -اإلجراءات اليت اختذهتا جلنة التجارة والتنمية
ألف -من القرارات إىل اإلجراءات :التجارة بوصفها حمفزا إلجناز خطة التنمية املستدامة
لعام 2030
الستنتاجات املتفق عليها

ن جلنة التجارة والتنمية،
ذ تؤكوود يوون جديوود أن التجووارة الدوليووة أكوون أن تكووون حمركو ا للنمووو الشووايل واحلوود يوون
ال قر كما أكنها أن تسهيف ص تعزيز التنمية املستداية،
و ذ تالحووب بقلووق أن منووو التجووارة الدوليووة ل يوزال ضووعي ا وأن يوون املوورجؤ أن يووؤثر بُو ء
التجارة الدولية وضعف النمو ال تاادي ص التقدم حنو حتقيق أهداف التنمية املستداية،
 -١تكرر أتكيد أمهية الدور الذي يضطلع به يؤمتر األيويف املتحودة للتجوارة والتنميوة
بوصو ه جهووة التنسويق داخوول ينظويووة األيويف املتحوودة فيموا ملووجل املعاجلووة املتكايلوة ملسووائل التجووارة
والتنمية واملسائل امل ابطة ص جمال املالية والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستداية ،وص املسامهة
ص دعيف تن يذ خطة التنمية املستداية لعام  ،٢٠3٠يع يراعواة "يافيكيوانو نوبوي"* الوذي اعتُ دمود
ص الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األييف املتحدة للتجارة والتنمية؛
 -٢تؤك وود أمهي ووة األونكت وواد ص دع وويف ا وودف  ١٧ي وون أه ووداف التنمي ووة املس ووتداية،
ووسائل تن يوذ خطوة التنميوة املسوتداية لعوام  ،٢٠3٠يون خوالل أنشوطة تسواهيف ص تعزيوز التجوارة
والتنمية املستداية ،يع ال كيز بوجه خاص على زايدة صادرات البلدان النايية وأ ل البلدان منوا؛

 -3تالحب أن اجتماعات اخلرباء تواصل ،متشي ا يوع ات وان نوبوي والختااصوات
اليت وافق عليها جملس التجارة والتنمية ،تيسب التبادل البناء للخربات وأفضول املمارسوات ،و ايوة
العال ات بني اخلرباء ،بغية تعزيز املعارف ال نية؛
 -4تشدد على أمهية تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة؛
-٥

تالحب أمهية النقل البحري ص التجارة العاملية؛

 -6تالحب يع التقودير انعقواد أول ينتودى دول للجوان الو نيوة لتيسوب التجوارة ص
عام ٢٠١٧؛ و د استضافه األونكتاد ونظمه ابلتعاون يع العديد ين املنظمات الدولية؛
__________

*
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 -٧تثووي علووى ووالن جمموعووة أدوات جديوودة لنقوول البضووائع املسووتدام هتوودف
بنوواء وودرات البلوودان النايي ووة للتمكووني يوون ع ووادة توجيههووا حن وو نق وول يسووتدام للبضووائع ،وتق وود
خووديات استشووارية بشوورين تيسووب النقوول والتجووارة الوودوليني ،فض والا عوون اسووتعرا النقوول البحووري
واخلديات اإلحاائية واإلعاليية ذات الالة؛
 -8تس ووليف أبن حتقي ووق وودر أك وورب ي وون الشو و افية ص اللو ووائؤ التجاري ووة يس ووهل أيضو و ا
التجارة وأنه أكن أن يساعد على منو التجارة و جياد فرص العمل وزايدة الدخل؛
 -9تطلووب األونكتوواد أن يواصوول تقوود الوودعيف ،عنوود احلاجووة ،البلوودان الوويت
تطلبه لوضع ويراجعة السياسات الو نية للتجارة والتنمية املستداية ص سويان تن يوذ خطوة التنميوة
املستداية لعام  ٢٠١٥ويافاكيانو نبوي؛
 -١٠تقر بقيمة الدعيف املقدم يون األونكتواد اجلهوود الو نيوة للودول األعضواء يون
أجل تن يذ خطة التنمية املستداية لعام  ٢٠3٠ص جموالت رئيسوية يون بيول العال وة بوني التجوارة
والتنميوة والبيةووة ،والتجوارة وتغووب املنواد ،وياووادر الطا وة املتجووددة واملنخ ضوة النبعووااثت ،وهتيووب
أبيانووة األونكتوواد أن تواصوول عملهووا بشوورين أهووداف التنميووة املسووتداية ذات الاوولة ،بسووبل ينهووا
برانجمها اخلاص ابلتعاون التقي؛
 -١١تشووجع أيانووة األونكتوواد علووى يواصوولة نشوور نتووائيف ذوثهووا ،ووا ص ذل و نتووائيف
ذوثها ين املساعدة التقنية وبناء القدرات وبناء توافق اآلراء ،على الاعيدين الو ي واإل ليمي؛
 -١٢تعرب عن ارتياحها لعر أيانة األونكتاد بشرين آخور الااهوات والسياسوات
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؛
 -١3تقوور أبمهيووة عموول األونكتوواد بشوورين الااهووات التجاريووة والتوودابب ووب التعري يووة
وتطلووب األيانووة أن تقوودم يسوواعدهتا البلوودان الناييووة وال تاووادات الوويت متوور رحلووة انتقاليووة
لتعزيز درهتا على التادي آلاثر التدابب ب اجلمركية على التجارة والتنمية؛
 -١4تقر أبمهية دراج احلماية البيةية والجتماعية وأهداف التنمية ال تاادية ضومن
السياسات الو نية اخلاصة ابلتجارة وا ياكل األساسوية ،ابلسوتناد يسوامهات يوع أصوحاب
املالحة ،ول سيما احلكويات والقطاع اخلاص؛
 -١٥تسووليف أبمهي ووة ديوواج ينظ ووور جنس وواين ص تعزيووز من ووو ا تاووادي ووايل ويس ووتدام،
والوودور الرئيسووي الووذي أكوون أن تضووطلع بووه السياسووات التجاريووة املراعيووة لالعتبووارات اجلنسووانية ص
حتقيق األهداف الجتماعية وال تاادية اتسودة ص خطوة التنميوة املسوتداية لعوام  ،٢٠3٠وتطلوب
أيانة األونكتاد أن تواصل جهودها الرايية تعمييف يراعاة املنظور اجلنساين ص أعما ا؛
 -١6ترح ووب بتك ورار دورة األونكت وواد الدراس ووية عل ووى اإلن ن ووو بش وورين التج ووارة ون وووع
اجلنس ،اليت است اد ينها أكثر ين  4٠٠صاحب يالحة ين أكثر ين  ١٠٠بلد؛
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 -١٧ترحب أبول استعرا وعي للنظراء جيريوه األونكتواد بشورين ووانني وسياسوات
محايووة املسووتهل كووريداة إلصووالح السياسووات وكمح ووز للتعوواون الوودول والتعوواون التقووي ،وتشووجع
الدول األعضاء املهتمة على يواصلة التطوع ووفق ا للموارد املتاحة؛

 -١8تطلووب األونكتوواد أن يواصوول تقوود يسوواعدته البلوودان الناييووة والبلوودان
اليت متر ا تااداهتا رحلة انتقالية بشرين وضع وتن يذ سياسات و وانني املنافسة ومحايوة املسوتهل
وتب ووادل أفض وول املمارس ووات ،وك ووذل تيس ووب التع وواون ال وودول فيم ووا ب ووني وك ووالت املنافس ووة ومحاي ووة
جانووب املنظمووات الدوليووة األخوورى ذات الاوولة ،يووع يراعوواة يبوواد األيوويف املتحوودة
املسووتهل
التوجيهية حلماية املستهل وجمموعة األييف املتحدة للمباد والقواعد املناو ة املت وق عليهوا ات ا و ا
يتعدد األ راف ملكافحة املمارسات التجارية التقييدية**؛
 -١9تطل ووب األونكت وواد أن يواص وول ويع ووزز أعمال ووه بش وورين التج ووارة ص اخل ووديات،
والبياانت واإلحاائيات املتعلقة ابخلوديات ،والتحليول الوذي يتنواول التجوارة واخلوديات يون أجول
التنمية؛
 -٢٠تطل ووب األونكت وواد أن يواص وول ويع ووزز ي ووا يقدي ووه ي وون يس وواعدة تقني ووة وبن وواء
للقدرات البلدان النايية والبلدان اليت متر ا تااداهتا رحلة انتقاليوة ،بول عمليوة النضومام
ينظمة التجارة العاملية وأثناءها وبعدها؛
 -٢١تطلب األونكتاد أن يواصل دعويف طططوات التكايول اإل ليموي يون بيول ينطقوة
التجووارة احلوورة القاريووة األفريقيووة ويواصوول يسوواعدة أ وول البلوودان منووا ص السووت ادة يوون املبووادرات وال ورباييف
القائمووة يوون بيوول طططووات اإلع وواء يوون الرسوووم اجلمركيووة واحلاووجل املقووررة ،و واعوود املنش وري الت ضوويلية
لاوواه هووذت البلوودان و ع وواء خووديات أ وول البلوودان منووا ،فضوالا عوون املسوواعدة احملووددة ا وودف ص ووار
يبادرات ين بيل يبادرة اإل ار املتكايل املعزز ويبادرة املعونة ين أجل التجارة؛
 -٢٢تطلووب األونكتوواد أن يواصوول عملووه يوون خووالل أركووان عملووه الثالثووة ص جمووالت
النقل والنقل العابر الدوليني ،ولوجستيات التجارة ،وتيسب التجارة ،واملسائل ذات الالة؛
بعة عام  ٢٠١8ين "استعرا النقل البحوري" وتطلوب أن تُودييف
 -٢3تتطلع
استنتاجات التقرير واملنتجات اإلحاائية واإلعاليية ذات الالة ص عمل األونكتاد ص جمال بناء
ودرات وتقودأها للموداولت احلكوييووة الدوليوة وكوذل ملنتوودايت وضوع السياسوات األخوورى ذات
الالة؛
 -٢4تقوور ختلووف ب وراييف األونكتوواد ،ووا ص ذل و النظووام اآلل للبيوواانت اجلمركيووة،
و دارة امل ووانو ،وب وراييف تيس ووب التج ووارة وك ووذل ب ورانييف التمك ووني للج ووان الو ني ووة لتيس ووب التج ووارة
واملسوواعدة التقنيووة واخلووديات الستشووارية يوون أجوول نقوول البضووائع بطريقووة يسووتداية و ووادرة علووى
التكيف ،وتشيد هبذت الرباييف وبتن يذها بنجاح؛
 -٢٥تعرب عن تقديرها للدعيف املال املقدم ين املاحنني

__________

**
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ابء -اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا اللجنة
تقارير اجتماعات اخلرباء
(البند  3ين جدول األعمال)
(أ) تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعي ابلنقل واللوجستيات التجارية وتيسب التجارة
وودم التقري وور رئ وويس ال وودورة اخلايس ووة لجتم وواع اخلو ورباء املتع وودد الس وونوات املع ووي ابلنق وول
-١
واللوجستيات التجارية وتيسب التجارة.
-٢

وأحا و اللجنة علما ابلتقرير الوارد ص الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.7/15

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعي ابلسلع األساسية والتنمية
وودم التقري وور رئ وويس ال وودورة التاس ووعة لجتم وواع اخلو ورباء املتع وودد الس وونوات املع ووي ابلس وولع
-3
األساسية والتنمية.
-4

وأحا و اللجنة علم ا ابلتقرير الوارد ص الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.2/39

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعي ابلتجارة واخلديات والتنمية

ووديو أيان ووة األونكت وواد التقري وور ابس وويف رئ وويس ال وودورة اخلايس ووة لجتم وواع اخل ورباء املتع وودد
-٥
السنوات املعي ابلتجارة واخلديات والتنمية.
-6

وأحا و اللجنة علم ا ابلتقرير الوارد ص الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.4/15

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعي بتعزيز البيةة ال تاادية املواتية علوى يوع املسوتوايت لودعيف
التنمية الشايلة واملستداية ،وتعزيز التكايل والتعاون ص امليدان ال تاادي
ووديو أيانو ووة األونكتو وواد التقري وور ابسو وويف رئو وويس ال وودورة األو لجتمو وواع اخل و ورباء املتعو وودد
-٧
السنوات املعي بتعزيز بيةة ا تواادية يواتية على يوع املسوتوايت دعموا لتنميوة وايلة ويسوتداية،
وتعزيز التكايل والتعاون ص امليدان ال تاادي.
-8

وأحا و اللجنة علم ا ابلتقرير الوارد ص الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.8/3

اجتموواع اخل ورباء املعووي بسووبل ووسووائل حتسووني عمليووة تن يووذ األنشووطة ص اتووالت ذات األولويووة
املت ق عليها ص برانييف عمل اسطنبول
-9

دم التقرير ،ابسيف الرئيس ،انئب رئيس  -يقرر اجتماع اخلرباء األحادي السنة.

 -١٠وأيد التقرير أحد املنودوبني وسول الضووء علوى أمهيوة نتوائيف الجتمواع أل ول البلودان منووا.
و وودد علووى حاجووة أ وول البلوودان منووا تلقووي الوودعيف جلهودهووا يوون أجوول زايدة القوودرة اإلنتاجيووة،
وتنويووع ا تاووادها ،وتسووخب ال وورص الوويت يتيحهووا التعوواون فيمووا بووني بلوودان اجلنوووب ،وتعبةووة امل ووارد
املالية ،يع التشديد با ة خاصة على أمهية املساعدة اإلمنائية اخلارجيوة وبورانييف املعونوة يون أجول
التجارة .وينذ اعتماد فةة أ ول البلودان منووا ،ت يتخورج ملركوز بلود مخ
انم سووى اسوة بلودان ،وا يؤكود
حاجووة أ وول البلوودان من ووا تسوريع اجلهووود الراييووة بلوووه هوودف التخوورج ص ال و ة ٢٠٢٠-٢٠١١
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الووذي ُحو دودد خ والل ي وؤمتر األيوويف املتحوودة الرابووع املعووي أب وول البلوودان من ووا .و لووب
يؤيدوا تقرير الجتماع.

املنوودوبني أن

 -١١وأحا و اللجنة علم ا ابلتقرير الوارد ص الوثيقة .TD/B/C.I/EM.9/3
(ب) تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقانون املنافسة وسياستها
 -١٢عرض ووو أيان و وة األونكت وواد التقري وور ابس وويف رئ وويس ال وودورة السادس ووة عش وورة ل ري ووق اخل و ورباء
احلكويي الدول املعي بقانون املنافسة وسياستها.
 -١3وأحا و و ووو اللجن و و ووة علم و و و و ا ابلتقري و و وور ال و و و ووارد ص الوثيق و و ووة  ،TD/B/C.I/CLP/47وأ و و و ورت
الستنتاجات املت ق عليها كما هي.
(ج) تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقانون وسياسات محاية املستهلك
 -١4عرضو أيانة األونكتاد التقرير ابسيف رئويس الودورة الثانيوة ل ريوق اخلورباء احلكوويي الودول
املعي بقانون وسياسات محاية املستهل .
 -١٥وأحا و و ووو اللجن و و ووة علم و و و و ا ابلتقري و و وور ال و و و ووارد ص الوثيق و و ووة  ،TD/B/C.I/CPLP/9وأ و و و ورت
الستنتاجات املت ق عليها كما هي.

اثنيا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
 -١6أدلووو انئبووة األيووني العووام لظونكتوواد ابملالحظووات الفتتاحيووة ص الوودورة التاسووعة للجنووة
التجووارة والتنميووة .وأدلووو الوفووود التاليووة ببيوواانت افتتاحيووة :ثوول ابكسووتان ابسوويف جمموعووة الو و ٧٧
والاووني؛ و ثوول السووودان ،ابسوويف اتموعووة األفريقيووة؛ و ثوول الربازيوول ،ابسوويف جمموعووة بلوودان أيريكووا
الالتينية وينطقة البحر الكارييب؛ و ثل الاني؛ و ثل املغرب؛ و ثل نيبال؛
 -١٧وأ ووارت انئب ووة األي ووني الع ووام أن ال وودورة ت وووفر حم و والا لدراس ووة الا ووالت ب ووني األول وووايت
الرئيسووية للم وؤمتر الوووزاري احلووادي عشوور ملنظمووة التجووارة العامليووة وب ورانييف عموول األونكتوواد وخطووة التنميووة
املسووتداية لعووام  .٢٠3٠ولحظووو أن الااهووات اجليوسياسووية األخووبة أسووهمو ص التحوودايت الوويت
يواجههووا التعوواون التجوواري املتعوودد األ وراف .وأكوودت أن نعووار النظووام التجوواري املتعوودد األ وراف ل
يزال أثل حجر الزاوية ص حتقيق أهداف النمو ال تاادي والتنمية املستداية ين خالل التجارة.
 -١8وأكوود ثلووو عوودة جمموعووات ليميووة ووفووود يوون جديوود أمهيووة التجووارة ص حتقيووق التنميووة
املس ووتداية والش ووايلة للجمي ووع .وأع وورب أح وود املن وودوبني ع وون لق ووه زاء الو وزايدة األخ ووبة ص ال وونهيف
التجارية احلمائية والنغال ية ،ا يطرح حتدايت لتن يذ خطة التنمية املستداية لعام .٢٠3٠
 -١9وأعرب ثلو بعض اتموعات اإل ليمية عن لقهيف زاء ضعف األداء ص التجارة الدوليوة
وتو عووات يعوودل منووو بطوويء .وأعربووو حوودى اتموعووات اإل ليميووة عوون لقهووا بشوورين صووغر حاووة
أفريقيا ين التجارة الدولية ،اليت اضمحلو لتال  ٢,٢ص املائوة .و الوو ن هنواا حاجوة
يزيد ين الستثمار ص تنمية القدرة التوريدية ،ول سيما ص السلع املانعة واخلديات.
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 -٢٠و دد ثلو بعوض اتموعوات اإل ليميوة والوفوود علوى أن التن يوذ الكايول لت وان ينظموة
التجووارة العامليووة املتعلووق بتيسووب التجووارة أصووبؤ حمووور ال كيووز ينووذ دخولووه حيووز الن وواذ ،ووا أكوون أن
يسووهيف ص تعزيووز النمووو التجوواري وال تاووادي و ح وراز تقوودم ص تن يووذ أهووداف التنميووة املسووتداية.
وأكدوا أن تن يذ صوالحات تيسوب التجوارة أثول حتودايا ويتطلوب جهوودا كبوبة ورؤيوة ويلوة األيود
ص عدة جمالت ،ل سيما فيما ملجل البلدان النايية وأ ول البلودان منووا .ودعووا يسواعدة تقنيوة
ويلة األجول وبوراييف لودعيف بنواء القودرات بغيوة متكوني البلودان الناييوة وأ ول البلودان منووا يون تن يوذ
اإلصالحات تن يذا يتسيف ابلتسان والستداية .وأ اروا أن الست ادة يون تن يوذ صوالحات
تيسووب التجووارة يقتضووي ضوومان وجووود السووتثمار ذي الاوولة ص ا ياكوول األساسووية أيضوا .ولحووب
أحد املندوبني أن بدء ن اذ الت ان املتعلق بتيسب التجارة يسمؤ للبلدان النايية وأ ل البلدان منوا
أبن تضع جدولا زيني ا لتن يذت استنادا دراهتا الذاتية.
 -٢١ونوووت ثلووو عوودة جمموعووات ليميووة ووفووود ابلوودور الرئيسووي لظونكتوواد ص تقوود املسوواعدة
التقنية البلدان النايية ص تن يذ خطة التنمية املسوتداية لعوام  .٢٠3٠ورحبووا ابسوتمرار اجلهوود
اليت يبذ ا األونكتاد ص لوجستيات التجارة ،والنقل املستدام ،واستعراضات سياسوات اخلوديات،
و و ووانون املنافسو ووة ،وتو وودابب محايو ووة املسو ووتهل والتو وودابب و ووب التعري يو ووة ،وأ و ووادوا ابلعمو وول املتعلو ووق
ابمل اوض ووات بش وورين ات ووان التج ووارة احل وورة القاريو وة ص أفريقي ووا ،وأ وواروا املس وواعدة التقني ووة الو ويت
يقووديها األونكتوواد و براجمووه املتعلقووة ببنوواء القوودرات ص جمووال تيسووب التجووارة ،ووا ص ذلو تقوود
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
يواصوولة العموول ص هووذت اتووالت و يسوواعدة البلوودان الناييووة ص تسووخب التجووارة تسووخبا
كايالا بوص ها حمرك ا للتنمية.

 -٢٢وكررت حودى اتموعوات اإل ليميوة التريكيود علوى تقوديرها لودعيف عمول األونكتواد بشورين
النقوول واللوجسووتيات التجاريووة ص يووع أركانووه الثالثووة ،ووا ص ذل و اجلهوود التطلعووي بشوورين الوونظيف
املسووتداية لنقوول البضووائع وتيسووب التجووارة .وأ ووادت جمموعووة ليميووة أخوورى بعموول األونكتوواد ص
جمووال تقوود املسوواعدة التقنيووة بشوورين ا ياكوول األساسووية للنقوول السوواحلي والبحوووث والتحلوويالت
احملدَّثة بشرين الااهات ص التجارة الدولية ،فضالا عن العمول املتعلوق بتوريثب التودابب وب التعري يوة
على آفان البلدان النايية ص جمال التجارة والتنمية .وأ ارت بعض اتموعات اإل ليمية أيض ا
املسوواعدة التقنيووة املقديووة يوون أجوول تن يووذ خطووة التنميووة املسووتداية لعووام  ٢٠3٠ص تيسووب التجووارة
والنقل الدول ،ا ص ذل استعرا النقل البحري .٢٠١٧

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

املسائل املتعلقة ابملؤمتر الوزاري احلادي عشر ملنظمة التجارة العاملية
 -٢3دم املوظوف املسوؤول عون وعبة األونكتواد املعنيوة ابلتجوارة الدوليوة ص السولع واخلوديات
والسوولع األساسووية حملووة عايووة عوون تطووور الاووادرات يوون السوولع واخلووديات خووالل السوونوات األربووع
املاضية ،يربزا درة التجارة ص اخلديات على التكيف ر ويف حودوث تبوا ؤ ص التجوارة ص السولع.
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و و ووال ن يو وون املسو ووليف بو ووه علو ووى نطو ووان واسو ووع أن النمو ووو التجو وواري يو ووؤدي دورا هاي و وا ص حتقيو ووق
ا دف  ١٧ين أهداف التنمية املستداية.
 -٢4وان ووا احملوواورون اإلعوواانت املقديووة ياووائد األكوواا والتجووارة ونوووع اجلوونس والتوودابب
ب التعري ية بوص ها جموالت تتمول أن تسو ر عون نتوائيف حموددة ص املوؤمتر الووزاري احلوادي عشور
ملنظمة التجارة العاملية.
 -٢٥وفيما يتعلق ابمل اوضات اخلاصوة ابإلعواانت املقديوة ياوائد األكواا ،لحوب بعوض
احمل و وواورين أن يرحل و ووة امل اوض و ووات اجلاري و ووة ه و ووي األكث و وور كثاف و ووة ين و ووذ و ووالن جول و ووة الدوح و ووة ص
عووام  .٢٠٠١وللموورة األو  ،وواركو جمموعووة واسووعة يوون األعضوواء ص ي اوضووات يسووتندة
ناوص ،وسينظر الوزراء فعليا ص التزايات كببة .ول يوزال الشو يلوف اإلرادة السياسوية للبلودان
الكببة اليت متارس الايد ،و ن كانو التو عات ل تزال يرت عة.
 -٢6وينبغووي حتقيووق الغايووة  6-١4ص ووار أهووداف التنميووة املسووتداية ذلووول عووام .٢٠٢٠
والبلوودان املتقديووة يسووؤولة عوون  6٥ص املائووة يوون يووع اإلعوواانت املقديووة ياووائد األكوواا،
أيا البلدان النايية فمسؤولة عن  3٥ص املائة.
 -٢٧ولةن كان ين املمكن التوصول نتيجوة بشورين حظور اإلعواانت املقديوة الاويد وب
الشوورعي و ووب املبل و عنووه و ووب املوونظيف وبشوورين الش و افية ،ف و ن بعووض احملوواورين أ وواروا أيض و ا
احلاجووة يعاجلووة أاوول ل عوواانت الوويت تس واهيف ص الاوويد امل وورد وص وودرات الاوويد امل ر ووة،
وكذل للمعايلة اخلاصة والت ضيلية.
 -٢8و د كان األونكتاد وينظمة األ ذية والزراعة لظييف املتحدة وبرانييف األييف املتحودة للبيةوة
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
تنظووييف اإلعوواانت اخلاصووة ابلسووم ص الوودورة الرابعووة عشوورة مل وؤمتر األيوويف املتحوودة للتجووارة والتنميووة
وي و وؤمتر األيو وويف املتحو وودة يو وون أجو وول دعو وويف تن يو ووذ ا و وودف  ١4يو وون أهو ووداف التنميو ووة املسو ووتداية ص
عام  ،٢٠١٧الذي دد على احلاجوة اختواذ جوراءات حاكوة ملنوع أ وكال يعينوة يون ياوائد
األكاا ،بسبل ينها التعجيل اوضات ينظمة التجارة العاملية.
 -٢9وأعربو عدة وفود عن كرها للدعيف القوي الذي أبدتوه الوكوالت ص تقود املشوورة ص
جمال السياسات وتوفب حيز للحوار املستنب.
 -3٠وفيمووا يتعلووق ابلتجووارة ونوووع اجلوونس ،أكوود بعووض احملوواورين أن خطووة عموول أديووس أاباب
تع و ف ابلتج ووارة كوس وويلة لتن ي ووذ أه ووداف التنمي ووة املس ووتداية وتنش ووو ص ووالت أكث وور وض وووح ا ب ووني
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 تزايودا ص الووعي ابلورواب
بني التجارة ونوع اجلنس ذ أن ات ا وات ينوا ق التجوارة احلورة األخوبة تشومل فاوولا عون التجوارة
ونوع اجلنس.
 -3١وص املؤمتر الوزاري احلادي عشر ،سيطلق عودة أعضواء ص ينظموة التجوارة العامليوة عوالانا
وزارايا يش ك ا بشرين التجارة والتمكوني ال تاوادي للمورأة يون أجول تووفب وار عمول وينورب جلعول
التجارة أكثر اولا للجميع .وأ ادوا بعمل يبادرة جنيف الدولية ملناصري املساواة بني اجلنسوني،
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ول سيما ال ريق املعي ابألثر التجاري ص ار املبادرة ،الوذي أعود اإلعوالن .وأكودوا أن اإلعوالن
لن يابؤ عائق ا أيام التجارة ألنه ب يلزم ويساعد على تركيز الهتمام على العال ة بني التجارة
ونوووع اجلوونس ص تن يووذ أهووداف التنميووة املسووتداية .وأوضووحوا أن اإلعووالن سيشوومل عناصوور يثوول
التعاون وتبادل أفضل املمارسات بشرين السياسات والتحلويالت و وع البيواانت يون أجول ضومان
يشوواركة املورأة ص التجووارة ،كمووا سيشوومل تقريورا يرحليوا ص عووام  .٢٠١9وأفووادوا أبن ثلووض أعضوواء
ينظمووة التجووارة العامليووة يوودعمون اإلعووالن ص الو ووو ال وراهن ،وأعوورب احملوواورون عوون أيلهوويف ص أن
ينضوويف لوويهيف يزيوود يوون البلوودان .وأ ووار بعووض احملوواورين دور األونكتوواد بشوورين التجووارة ونوووع
اجلنس ،ا ص ذل جمموعة األدوات والدورات التدريبية والدراسات التحليلية.
 -3٢وفيمووا ملووجل التوودابب ووب اجلمركيووة ،أبوورز احملوواورون أمهيووة التوودابب ووب اجلمركيووة وحتوودايهتا
واملبووادرات السياسوواتية املتعلقووة هبووا .و ووالوا ن التوودابب ووب التعري يووة بوودأت تكتسووي أمهيووة أكوورب يوون
التعري ات اجلمركية .فتريثبها أكرب ابلنسبة لاوادرات أ ول البلودان منووا والبلودان الناييوة وب السواحلية
واملؤسس ووات الا ووغبة واملتوس ووطة احلج وويف ص البل وودان النايي ووة .ووب أن الوص ووول األسو ووان وح وودت
ل يك ي؛ فمبادرة املعونة ين أجل التجارة و بها ين التدابب الت ضيلية ذات أمهية أساسوية للبلودان
األكث وور ض ووع ا .ولض وومان أن السياس ووة التجاري ووة تع ووزز التنمي ووة املس ووتداية ،ينبغ ووي أن ت وودعيف القواع وود
والضواب درة الدول األعضاء على الست ادة ين التجارة يع اتحة املرونة املناسبة.
 -33وعور أحوود احملوواورين يبوادرات و افية حمووددة ،يثوول يكتوب املسوواعدة التجاريووة لالحتوواد
األوروي ويبادرة افية يش كة لتيسب اارة املؤسسات الاغبة واملتوسطة احلجيف ص السولع يون
جان ووب  3٥دول ووة عضو ووا .وأك وود أن املنا ش ووة املتعلق ووة بشو و افية الضو وواب واملمارس ووات التنظيمي ووة
اجلي وودة ينبغ ووي أن تُن ظق وول ينظم ووة التج ووارة العاملي ووة ،ي ووع الع و و اف ابحلاج ووة يعاجل ووة ي ووود
القدرات ،كما هو احلال يثالا ص الت ان املتعلق بتيسب التجارة.
 -34وأب وورزت حم وواورة أخ وورى أن الت وودابب ووب اجلمركي ووة ،ر وويف أ ووا تس ووعى ص املق ووام األول
حتقيووق أهووداف سياسووة عايووة يشووروعة ،تووؤثر أيض و ا أتث وبا كب وبا ص التجووارة يوون خووالل املعلويووات
واليتثووال والتكوواليف اإلجرائيووة ،وسوولطو الضوووء علووى أمهيووة التوودابب ووب التعري يووة لالسووتثمار.
وأكوودت أن اعوودة بيوواانت التوودابب ووب التعري يووة لظونكتوواد والتحلوويالت اإل ليميووة واملنهجيووات
التحليلية تؤدي دورا حاكا ص تقلويجل فجووات الشو افية .و وجعو الودول األعضواء علوى تيسوب
جهووود الشو افية بشوورين التوودابب ووب التعري يووة والعو اف ابلعقبووات العمليووة للوصووول األسووان
واحلد ين العقبات اإلجرائية وتعزيز تبادل املن عة يع القطاع اخلاص.
إبراز تعاون األونكتاد وأنشطته اليت تساعد على حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 -3٥أ ار أحد احملاورين أن ين املهويف النظور فيموا أكون أن ت علوه التجوارة للقوارة األفريقيوة
ر وويف أن ي اوضووات امل وؤمتر الوووزاري احلووادي عشوور بطيةووة ص ح وراز التقوودم ونتائجهووا ووب يؤكوودة.
و ووال ن املوا ووف الت اوض ووية للمجموعووة األفريقي ووة ص ينظمووة التجووارة العاملي ووة تس وود أبه ووداف
ويبوواد التنميووة العايووة للقووارة اتسوودة ص جوودول أعمووال عووام  ،٢٠63الوويت تسووعى تسووخب
النظام التجاري املتعدد األ راف ،والتكايول اإل ليموي ،والتحوول ا يكلوي يون أجول التنميوة والنموو
املستدايني .ونظرا لب ء وتوبة ي اوضوات ينظموة التجوارة العامليوة ،أصوبحو امل اوضوات اإل ليميوة
نقط ووة تركي ووز العدي وود ي وون البل وودان ،ووا ص ذل و ص أفريقي ووا .و وود وورعو أفريقي ووا ،بقي ووادة الحت وواد
األفريقي ،ص بورانييف تكايول سياسوي وا تاوادي ابسوتخدام التجوارة كمحورا للنموو .وخطوة عمول
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ل وس ( )١98٠ويعاهدة أبوجا ( )١99١والشراكة اجلديدة يون أجول تنميوة أفريقيوا ()٢٠٠١
واثئق أساسية تقودم رؤيوة للتكايول وهتودف نشواء سوون يوحودة ص سوو يراحول ،تُن وذ علوى
يدى ثالثوة عقوود .وهنواا العديود يون اجلماعوات ال تاوادية اإل ليميوة الويت تضوطلع بودور رايدي
ص عمليووة ات ووان التجووارة احلوورة القاريووة اسووتنادا النتووائيف اإلجيابيووة الوويت حققتهووا ح و اآلن علووى
الا ووعيد دون اإل ليم ووي .وعل ووى ال وور يف ي وون بع ووض الشو ووا ل املتبقي ووة (يث وول ع وودم ك اي ووة الق وودرات
اإلنتاجي ووة ،و ل ووة ف وورص احلا ووول عل ووى الطا ووة ،واخلس ووارة ص اإليو ورادات بس ووبب حتري وور التعري ووات
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
القاريووة ص ضووون بضووعة أسووابيع ،ر وويف أن يوون املوورجؤ أن وواء يووع عناصوور الت وواو سوويتطلب
و ت ا .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 منوا) واحلد ين ال قر.
 -36وأب وورز حم وواور آخ وور أن سياس ووات املنافس ووة و وانينه ووا تنط وووي عل ووى العدي وود ي وون ال وائ وود
ال تاادية األساسية لدفع األهداف اإلمنائيوة الجتماعيوة-ال تاوادية للبلودان .وأكون أن توؤدي
املنافسة ال تاادية زايدة اإلنتاجية والك اءة والبتكار والعمالة وخت يض األسعار وزايدة تنوع
السوولع واخلووديات اجليوودة .واألهووداف يوون  ٧ 3يوون أهووداف التنميووة املسووتداية ،املتعلقووة علووى
الت ووال ابلاووحة والتعلووييف واملسوواواة بووني اجلنسووني ومتكووني امل ورأة وامليووات والاوورف الاووحي والطا ووة
احلديثة ،يرتبطة بسياسة املنافسة .وأكن بلوه األهداف جزئيا ين خالل سياسوات املنافسوة الويت
ينبغ ووي أن تع ووزز منو ووا أكث وور نا وواف ا .ويزي وود الا ووات حن ووو التحري وور ال تا ووادي واخلاخا ووة ورف ووع
الض وواب التنظيميووة يوون ينافسووة السووون .ووب أن املمارسووات املخلووة ابملنافسووة وود تعيووق ال وائوود
ال تاادية ذا ُتركدو املنافسة ص أيدي السون.
 -3٧وص بوتس وواان ،تسووبب القطوواع اخلوواص النا ووو واملمارسووات املخلووة ابملنافسووة ص تقووويض
أهووداف اإلصووالحات ال تاووادية للحكويووة أن أدخلووو بوتسوواان سياسووات و ووانني املنافسووة
لت وادي اضومحالل فوائود املنافسوة يون جوراء املمارسووات املخلوة ابملنافسوة .ويوجوه ذلو يزيودا يوون
النتب و ووات عي و وووب هيك و وول الس و ووون يث و وول الحتك و ووارات وأثره و ووا الس و ووليب عل و ووى التنمي و ووة الش و ووايلة
واملسووتداية .ويتسووبب الفتقووار املهووارات املناسووبة وعوودم ك ايووة امل ووارد البش ورية ص وول التن يووذ
ال عو ووال لسياسو ووات املنافسو ووة ص العديو وود يو وون البلو وودان الناييو ووة .وحو ووض األونكتو وواد علو ووى يواصو وولة
الضطالع ابستعراضات النظراء لتعزيز األ ر القانونية واملؤسسية للبلدان النايية.

 -38ووص ووف حم وواور آخ وور الطريق ووة ال وويت أك وون هب ووا تس ووخب التج ووارة لتحقي ووق أه ووداف التنمي ووة
ص و دوممو خط ووة الس وونغال النا ووةة لتحقي ووق أ لبي ووة كب ووبة ي وون وواايت
املس ووتداية .ف ووي الس وونغالُ ،
األهداف اإلمنائية لظل يوة يون خوالل التحوول ا يكلوي وتعزيوز رأس املوال البشوري واحلكويف الر ويد.
و ذ يسوليف السوونغال أبن التجوارة حووافز لتحقيووق األهووداف ،ف نووه ،علووى ورار ووبت يوون أ وول البلوودان
منووا ،ينتظوور علووى أحوور يوون اجلموور تن يووذ القورارات املعتموودة ص ووار ينظمووة التجووارة العامليووة بشوورين
الوصووول األسووان دون رسوووم ركيووة أو حاووجل ي روضووة ،و ع وواء اخلووديات ،و واعوود املنشووري
الت ضيلية لااه أ ل البلدان منوا .وين األمهية كان ،يع الفتقار توافق اآلراء ص العديد ين
يسائل الت او احلالية ،بقاء التنمية ص صمييف ي اوضات ينظمة التجارة العاملية.
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 -39و و ووال ن عو وودة وفو ووود تش و ووكر األونكتو وواد علو ووى املسو وواعدة التقني و ووة املقديو ووة يو وون خ و ووالل
استعراضات سياسات اخلوديات ،وأ ور السياسوات التجاريوة ،والستعراضوات الو نيوة للاوادرات
اخلضراء اليت هتدف بنواء القودرات اإلنتاجيوة والتاوديرية لبلود يون البلودان ص القطواع األخضور
و طاع اخلديات .ويعود عمل األونكتواد ابلن وع علوى البلودان الناييوة ،ول سويما أ ول البلودان منووا،
ص تعزيز القدرات التقنية.
 -4٠و ودد أحوود الوفووود علووى يسووامهة األونكتواد الكبووبة ص امل اوضووات املتعلقووة ابت ووان التجووارة
احلرة القارية واملساعدة ص تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية .و لب وفد آخور األونكتواد جوراء
حتليل يستقل لااهات التجارة الدولية وسبل حتقيق أهداف التنمية املستداية ين خالل التجارة.
 -4١وأكوود أحوود احملوواورين أن يوون األنسووب خديووة أ وول البلوودان من ووا يوون جنيووف نظ ورا خلووربة
األونكتوواد بشوورين أ وول البلوودان من ووا والبلوودان الناييووة ووب السوواحلية والوودول اجلزريووة الاووغبة الناييووة
ولرباجمه املتعلقة ابلتعاون التقي ص تل البلدان.
اللوجستيات التجارية والتنمية املستدامة :تيسري التجارة
 -4٢عرضووو أيانووة األونكتوواد األثوور اإلجيوواي إلصووالح اللوجسووتيات التجاريووة علووى أهووداف
التنميووة املسووتداية .و الووو ن ك وواءة تيسووب التجووارة والنقوول تكتسووي أمهيووة يتزايوودة للتنميووة القائمووة
على التجارة .ويؤثر صوالح اللوجسوتيات التجاريوة أتثوبا جيابيوا يبا ورا علوى العمالوة ،والشو افية،
والسووتثمار ،والقوودرات البش ورية واملؤسس ووية .وهنوواا حاجووة التخ ي ووف يوون العوايوول اخلارجي ووة
السلبية يثل السالية والتلوث والتكيف يعها.
 -43وعور أحود احملوواورين ي هووم نظوام جمتمعووات املووانو ،وهوو يناووة لك ونيوة تتويؤ تبووادل
املعلوي ووات ب ووني أص ووحاب املا وولحة ص امل و ووانو .وا وودف الرئيس ووي ي وون ه ووذت ال وونظيف ه ووو تيس ووب
العمليات وتبسي اإلجراءات التجارية .ونظوام وبكة املووانو "بورتنيوو" ص املغورب يثوال ألفضول
املمارسات .ومتثل دارة التغيب أيضا عايالا حاكا لتن يذ اإلصالحات التجارية بنجاح.
 -44ورك ووز حم وواور آخ وور عل ووى دور الا ووكوا القانوني ووة ص جمو وال النق وول وتيس ووب التج ووارة ،يث وول
الت ا ية اجلمركية بشرين النقل الدول للبضائع قتضى دفواتر النقول الودول الطر وي ،يشوبا أن
العديد ين الاكوا القانونية الدولية يوجودة ابل عل لتيسب التجارة .و جع البلدان النايية وأ ل
البلدان منوا على اعتماد الاكوا واملمارسات ال ضلى ذات الالة .وأ ار أن تيسوب التجوارة
يكون على الاعيد الوو ي واإل ليموي والودول ،وأن اسوتخدام املعوايب الدوليوة والاوكوا القانونيوة
يهيف على يع املستوايت.
 -4٥و دد عدد يون املنودوبني علوى أمهيوة التعواون يوع القطواع اخلواص ص تن يوذ اإلصوالحات
املتعلقة بتيسب التجارة .وأ ار يندوبون آخرون انعدام الوعي لدى العديد ين البلودان الناييوة
وأ ل البلدان منوا ابملعوايب والاوكوا القانونيوة الدوليوة القائموة ص جموال تيسوب التجوارة والنقول ورأوا
أن إبيكان األونكتواد أن يشوجع علوى اسوتخدام هوذت الاوكوا يون خوالل بوراييف بنواء القودرات.
و ديو األيانة يعلويات عن أنشطة األونكتاد ص جمال املساعدة التقنية.
 -46و دم أحود احملواورين يثوال بوابوة ااريوة أنشوريهتا كينيوا ابلتعواون يوع فريوق اللووائؤ التنظيميوة
اإللك ونيووة ص األونكتوواد لاليتث ووال للمووادة  ١يوون ات ووان ينظمووة التجووارة العاملي ووة املتعلووق بتيس ووب
12

GE.18-00312

TD/B/C.I/43

التجوارة .و ووال ن ا وودف يوون البوابوة هووو متكووني اجلهووات املعنيوة يوون الوصووول املعلويووات ذات
الاوولة بشوورين اإلج وراءات التجاريووة .و وود أدى األونكتوواد دورا هاي و ا ص يسوواعدة كينيووا علووى تن يووذ
هذا النظام .وأ ارت بعض الوفود تن يذ بوابة التجارة ابعتبارت أحد أفضل املمارسات املتعلقة
ابلنتقال ين اجلانب النظري اجلانب العملي.
 -4٧ولحظوو رئيسووة الوودورة ص يالحظاهتووا اخلتاييووة أن الودورة تنووا ا يسووامهة النقوول وتيسووب
التجووارة ص تن يووذ خطووة التنميووة املسووتداية لعووام  ٢٠3٠وأن الوودورة تعطووي نظوورة اث بووة عوون ال وورص
والتحدايت اليت تواجهها البلدان ص تن يذ تيسب التجارة .و ددت أيضا على أمهيوة الشوراكة بوني
القطاعني العام واخلاص ويشاركة هذين القطاعني ينذ البداية.
اللوجستيات التجارية والتنمية املستدامة :النقل
 -48أوضووؤ أح وود احمل وواورين ي ووا لتوس وويع ن وواة بنم ووا ي وون يم ووة يض ووافة لل ورب بش ووبكات النق وول
وحتسني األداء نظرا لزايدة حجيف س ن األسطول العاملي .و وال ن األ وال اجلديودة ،الويت فُتدحوو
ص عووام  ،٢٠١6تعوورف زايدة ص الطلووب أعلووى يوون املتو ووع ،يدفوعووة أساسووا يوون طوواعني مهووا:
ان ووالت احل واوايت وان ووالت وواز الوون املسوويل .وخل ووض النبعووااثت النا ووة عوون عبووور القنوواة،
اعتمودت هيةوة نواة بنموا بورانييف الرابطوة اخلضوراء لالعو اف البيةوي ،الوذي يعو ف ابلعموالء الووذين
يثبتووون رعايووة بيةيووة تووازة ويشووجع آخورين علووى اسووتخدام التكنولوجيووات واملعووايب ملسوواعدهتيف علووى
احلوود يوون انبعووااثت ووازات الدفيةووة .ويشوومل الووربانييف ترتيووب العووالوة البيةيووة ،الووذي يتويؤ للعمووالء
املؤهلني فرصة حتسني وضعهيف ص نظوام ترتيوب عموالء نواة بنموا عنود حجوز املورور عورب نواة بنموا.
ونتيجة لذل  ،اخن ض اثين أكسيد الكربون أبكثر ين  ١٧يليون ن خالل السنة السابقة.
 -49وأبرز حماور آخر أمهية تشجيع نظيف النقل احلديثة ابعتبارها حدى أولووايت تركمانسوتان
لتعزيز التنميوة الجتماعيوة  -ال تاوادية ودعويف التعواون اإل ليموي والودول .وأ وار أمهيوة املوؤمتر
العوواملي األول للنقوول املسووتدام الووذي عقوود ص عشووق أابد ص تش ورين الثوواين/نوفمرب  ٢٠١6بوص و ه
خط وووة فعال ووة لو وزايدة تط وووير الشو وراكات .و ووال ن النق وول احل ووديض وا ياك وول األساس ووية املتع ووددة
الوسووائ واخلاصووة ابلنقوول العووابر علووى ووول ورات النقوول العووابر السو اتيجية ص املنطقووة سووتغطي
ينطقة أوراسيا القاريوة يوع الودخول احملطوات البحريوة ص ينطقويت البحور األسوود وذور البلطيوق،
وينووا ق جنوووب آسوويا وجنوووب وورن آسوويا ،والشوورن األوسو  ،وآسوويا واحملووي ا وواد  .وأ ووار
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
وال عاليووة التكالي يووة ص املنطقووة .و وودد علووى أمهيووة ورار اجلمعيووة العايووة لظيوويف املتحوودة ١٠٧/٧٠
بشرين النقل يؤكدا ين جديود أمهيوة ك الوة ديويف أبعواد السوتداية ال تاوادية والجتماعيوة والبيةيوة
ص جمال النقل.
 -٥٠وذكر حمواور آخور أن ا ودف الرئيسوي لوكالوة تيسوب النقول العوابر ص املمور الورئيس ،الوذي
يشمل بوروندي و هورية الكونغو الدأقرا ية ورواندا وأو ندا و هورية تنزانيا املتحدة ،هو تيسب
التجو ووارة وتعزيو ووز التكايو وول ال تاو ووادي ص املنطقو ووة .ويكتسو ووي حتسو ووني خو ووديات النقو وول وهياكلو ووه
األساسووية ص املموور ،ووا ص ذل و عوون ريووق السووتثمارات ،أمهيووة أساسووية ذ وود تاوول تكوواليف
النقوول احلاليووة حو  4٠ص املائووة يوون يمووة البضووائع .ويوون األمهيووة كووان النتقووال حنووو نظوويف أكثوور
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اسووتداية لنقوول البضووائع وحنووو نشوواء روابو أبهووداف التنميووة املسووتداية .وللمضووي ووديا ،ا و ح أن
ُحتدد ،ابلتعاون يع األونكتاد ،اس اتيجية يستداية للبضائع ين ري ا وراا صوناع القورار ،ويون
مث بناء القدرات وتكيي ها يع السيان .ويون ورين وجوود بورانييف واضوؤ ويتكايول للنقول املسوتدام
أن يساعد على تعبةة التمويل الالزم لتطوير املمر.
 -٥١ورك ووز احمل وواور األخ ووب عل ووى خا ووائجل اع وول ا ياك وول األساس ووية للنق وول ذات أمهي ووة ابلغ ووة
ابلنسبة للدول اجلزرية الاوغبة الناييوة ،ل سويما املووانو واملطوارات السواحلية ،وهوي ورايني احليواة
للتجارة اخلارجية والغذاء والطا ة والسياحة .ب أ ا كثبا يا تكون هشة ويعرضوة بشوكل خواص
آلاثر العوايل املناخيوة والظوواهر املناخيوة الشوديدة .ويون بوني التحودايت األخورى املواجهوة وسوائل
النقوول وال و اب احملوودودة ،وعوودم يرونووة اجلووداول الزينيووة ،ووجووود يطووار أو يين واء واحوود ص الووب
األحيووان يوودعيف نقوول الركوواب والبضووائع علووى السوواء ،وارت وواع تكوواليف النقوول الثابتووة لل وورد الواحوود.
فعل ووى س ووبيل املث ووال ،تس ووببو األعاص ووب األخ ووبة ( يري ووا وي وواراي) ص خس ووائر ص األرواح وتعطي وول
التدفقات التجارية وأضرار كببة للهياكل األساسية احليوية .وتشومل جهوود التكيوف يشوروع ا يون
يشاريع األونكتواد ص جموال املسواعدة التقنيوة .ويهودف هوذا املشوروع ،الوذي يسوتخدم ويف دراسوة
احلالووة ،وضووع ينهجيووة ابلووة للتحويوول لتقيووييف املخووا ر املتاوولة ابملنوواد والقابليووة للتضوورر هبوودف
حتديد خيارات تكيف فعالة.
 -٥٢و دد أحد املندوبني على أمهية براييف التعاون التقي لظونكتاد بشرين نظيف نقل البضوائع
املستداية والقادرة على التكيف وا ح زايدة التعاون ومتويل الرباييف.
 -٥3وات ووق العدي وود ي وون احمل وواورين واملن وودوبني عل ووى أمهي ووة ا ياك وول األساس ووية للنق وول ي وون أج وول
خ ووض تكوواليف النقوول وتعزيووز التنميووة ال تاووادية والجتماعيووة ،وكووذل علووى احلاجووة زايدة
التمويوول يوون احل ووال علووى ا ياكوول األساسووية وتطويرهووا .وات ق ووا أيض و ا علووى أن هنوواا ص الووب
األحيووان ص ووعوابت يرتبط ووة ابحلا ووول عل ووى ه ووذا التموي وول وه ووذت الس ووتثمارات وأن عل ووى القط وواع
اخلاص أن يواصل الخنراد عن كثب .و ن التحدايت اليت تع تعبةة الستثمارات ص ا ياكول
األساس ووية للنق وول تتا وول ،ص ل ووة أي ووور أخ وورى ،ابملخاا ووات والعائ وودات املتعلق ووة ابملخ ووا ر،
ويقبوليووة املشوواريع لوودى املاووارف ،والسياسووات احلكوييووة ،ول سوويما فيمووا يتعلووق ابليتيووازات،
يف يكيف يتناول كل حالة على حدة.
وكذل احلاجة
 -٥4وا ح أحد املندوبني أن يونظيف األونكتواد ينتودى لظعموال التجاريوة بشورين السوتثمار ص
ا ياكوول األساسووية للنقوول وتيسووب التجووارة ذ أن أحوود اجتماعووات اخلورباء املتعووددة السوونوات املقبلووة
سيُعىن ابلنقل املستدام .وسيتيؤ املنتدى فرصة جيدة لرب العمول احلكوويي الودول للخورباء بعمول
األونكت وواد البحث ووي اجل وواري بش وورين متوي وول النق وول ال ووذي يش وومل املب وواد التوجيهي ووة للش وراكات ب ووني
القطاعني العام واخلاص ص ا ياكل األساسية للنقل.

جيم -التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان عمل األونكتاد الثالثة
(البند  ٥ين جدول األعمال)

 -٥٥ووديو أيانووة األونكتوواد حملووات عايووة عوون األنشووطة املضووطلع هبووا ص ووار أركووان عملووه
الثالثة املتمثلة ص البحض والتحليل ،وبناء توافق اآلراء ،والتعاون التقي.
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عرض تقرير أنشطة شعبة التكنولوجيا واللوجستيات
 -٥6أ و ووارت األيان و ووة أن ذ و وووث و ووعبة التكنولوجي و ووا واللوجس و ووتيات وحتليالهت و ووا تش و وومل
السووتعرا املتعلووق ابلنقوول البحووري ،ودراسووات عوون النقوول وتيسووب التجووارة ،ونشوورة خباريووة عوون
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.
 -٥٧ويشمل عمول املسواعدة التقنيوة تن يوذ بورانييف النظوام اآلل للبيواانت اجلمركيوة ،وهوو أكورب
بورانييف لظونكتوواد للمسوواعدة التقنيووة وأثوول أكثوور يوون  ٥٠ص املائووة يوون التعوواون التقووي لظونكتواد.
ويشمل أثر الربانييف ،الذي يضيف  ٧١يشوروعا تن يوذايا جوارايا ،تسوريع ختلويجل البضوائع ص اجلموارا،
وزايدة حجيف الواثئق اإللك ونية اتهزة ،وزايدة اإليورادات الويت حتاولها الودوائر اجلمركيوة .واسوت اد
ين برانييف التمكني الوذي يقديوه األونكتواد اجلوان الو نيوة لتيسوب التجوارة أكثور يون  ٥٠بلودا
ح اآلن وساعد هوذا الوربانييف علوى نشواء جلوان و نيوة لتيسوب التجوارة وعلوى حتسوني اسوتدايتها
ص ي ووع البل وودان النايي ووة .ويس وور التا ووديق عل ووى الت ووان املتعل ووق بتيس ووب التج ووارة ص ع وودد ي وون
البلدان .وتقدم الشعبة أيض ا برانجمني لتعزيوز اسوتداية طواع النقول و درتوه علوى حتمول تغوب املنواد.
وفيمووا يتعلووق بتنميووة امل ووارد البش ورية ،واصوولو الشووعبة تن يووذ برانجمهووا املسوومى "التوودريب يوون أجوول
التج ووارة" ،ال ووذي يش وومل ،ص ل ووة يواض وويع أخ وورى ،دارة املو ووانو و حا وواءات التج ووارة الدولي ووة
وتشريعات التجارة اإللك ونية .وأخوبا ،ظلوو الشوعبة تقودم ،علوى الاوعيد اإل ليموي ويون خوالل
دورات تدريبيووة ا ووبة ص جني ووف ،دورة "ال ق وورة  ،"١66وه ووي دورة بش وورين القض ووااي ا اي ووة عل ووى
جدول أعمال ال تااد الدول.
 -٥8والووو اإلجنووازات الرئيسووية ص عووام  ٢٠١٧يوون حيووض بنوواء توافووق اآلراء املنتوودى الوودول
األول للجووان الو نيووة لتيسووب التجووارة ،واملسووامهات املقديووة امل وؤمترات العامليووة الرئيسووية املعنيووة
ابلنقل واملناد ،وتنظييف طتلف اجتماعات اخلرباء املعنيني ابلنقل وتيسب التجارة.
 -٥9و ذ أ ووار بع ووض املن وودوبني تق ووديرهيف لظنش ووطة ال وويت ت وودعيف التنمي ووة املس ووتداية ،ف و يف
ووددوا علووى أمهيووة دورة ال ق وورة  ١66و لب ووا تعزيزهووا ص املسووتقبل ،ل س وويما عوون ريووق دخ ووال
عنار أ اليمي ابإلضافة الدورات الدراسية اإل ليمية.
عرض تقرير أنشطة الوحدة اخلاصة املعنية ابلسلع األساسية
 -6٠أ ارت األيانة أن أنشطة الوحدة اخلاصة املعنيوة ابلسولع األساسوية تغطوي ال و ة يون
تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠١6تشرين الثاين/نوفمرب .٢٠١٧
 -6١وأعوورب أحوود املنوودوبني عوون تقووديرت لعموول األونكتوواد ص جمووال املسوواعدة التقنيووة ،يش وبا
حدوث حتسينات ين حيض تعبةة املوارد املالية ين جانوب الوحودة اخلاصوة املعنيوة ابلسولع األساسوية
خ ووالل الس وونوات القليل ووة املاض ووية لتموي وول املش وواريع .وابلنظ وور التح وودايت احمل ووددة ال وويت ي ووا زالو وو
تواجهه ووا البل وودان النايي ووة ال وويت تعتم وود عل ووى الس وولع األساس ووية ،ت وودعو أيان ووة األونكت وواد الش ووركاء ي وون
البلدان املتقدية تقد يزيد ين املوارد اخلارجة عن امليزانية لتوسيع نطان برانييف التعاون التقي.
 -6٢وأكوود ينوودوب آخوور أن حكويووة ندونيسوويا اتاوولو ابألونكتوواد للعموول ص دراسووة بشوورين
تس ووخب يكاني ووات زي ووو النخي وول ألص ووحاب احلي ووازات الا ووغبة ص البل وود .وأ ووار ي ووا لزي ووو
النخيل ين أمهية إلندونيسيا ،ين حيض حاائل الاادرات و يرادات أصحاب احليازات الاغبة
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على السواء .ولذل يكتسي طواع زيوو النخيول أمهيوة حموريوة للحود يون ال قور ولتحقيوق أهوداف
التنمية املستداية .و ال ن ندونيسيا تواجه حتودايت يتزايودة ص أسووان التاودير بسوبب احلوواجز
ب التعري ية ،و دد على أن العمل ص هذا اتال يهيف للبلد.
عرض تقرير أنشطة شعبة التجارة يف السلع واخلدمات والسلع األساسية
 -63أ ارت األيانوة
على اس جمموعات.

أن عمول وعبة التجوارة ص السولع واخلوديات والسولع األساسوية يركوز

 -64ويشوومل عم وول األونكت وواد ص جم ووال حتلي وول التج ووارة ووع البي وواانت وحتلي وول األث وور اإلمن ووائي
لل ووائؤ التجاري ووة ،ل س وويما الت وودابب ووب التعري ي ووة ،ال وويت ت ووؤثر أتثو وبا يتزاي وود عل ووى التج ووارة .ويب ووي
األونكت وواد أيض وا وودرة البل وودان النايي ووة عل ووى اس ووتخدام يع ووايب الس ووتداية الطوعي ووة ابعتباره ووا أداة
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
للتنمية الاناعية وبرانييف األييف املتحدة للبيةة.
 -6٥وفيما ملجل امل اوضات التجارية والدبلوياسية التجارية ،يرصود األونكتواد التطوورات الويت
يش ووهدها النظ ووام التج وواري املتع وودد األ وراف ويب ووي الق وودرة الو ني ووة عل ووى وض ووع سياس ووات ااري ووة
وأهووداف ت اوضووية يسووتنبة .وتشوومل األنشووطة تقوود الوودعيف التقووي  ١3بلوودا ينضوويف حاليوا
ينظمة التجارة العاملية و 9بلدان انضمو يؤخرا ،وامل اوضات اجلاريوة بشورين ات وان التجوارة احلورة
القارية ص أفريقيا ،فضالا عن استعراضات أ ر السياسات التجارية وسياسوات اخلوديات ،و عوداد
و جراء اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشرين اخلديات والتجارة والتنمية.
 -66وي وونظيف األونكت وواد أفر ووة اخل و ورباء احلكويي ووة الدولي ووة املعني ووة بق و ووانني املنافس ووة وسياس وواهتا
وبقو ووانني وسياس ووات محاي ووة املس ووتهل  .ويس وواعد البح ووض والتحلي وول ،ووا ص ذلو و استعراض ووات
النظراء لسياسات املنافسة ومحاية املستهل  ،البلدان على تعزيوز نظمهوا الو نيوة كموا ت عول بوراييف
املسوواعدة التقنيووة .ويوون بينهووا يشوواريع لو و  ١6بلوودا ص أيريكووا الالتينيووة (يشووروع املنافسووة ومحايووة
املستهل ملنطقة أيريكا الالتينيوة) ،واجلماعوة ال تاوادية والنقديوة لوسو أفريقيوا ،و ثيوبيوا وبلودان
الشرن األوس  ،وجنوب أفريقيا.
 -6٧وفيمووا ملووجل التجووارة والبيةووة والتنميووة املسووتداية ،يُضووطلظع بعموول يكثووف بشوورين اجلوانووب
املتاوولة ابلتجووارة يوون ا وودف  ١4يوون أهووداف التنميووة املسووتداية ،ووا ص ذل و حتليوول السياسووات
املتعلق ووة إبع وواانت يا ووائد األك وواا ويش ووروع جدي وود بش وورين السو و اتيجيات القائم ووة عل ووى األدل ووة
والس و و اتيجيات ال تا و ووادية والتجاري و ووة للمحيطو ووات املتس و ووقة ي و وون حيو ووض السياس و ووات .وجي و ووري
األونكتواد أيضو ا استعراضوات و نيوة للاوادرات اخلضوراء ص تسوعة بلودان ،ويسواعدها علوى تطوووير
القطاعات والاادرات اخلضراء.
 -68وتس وواعد جمموع ووة أدوات التج ووارة ون وووع اجل وونس واض ووعي السياس ووات عل ووى حتلي وول األث وور
احملتمول علووى النسوواء ذا ن ووذت سياسووات ااريووة يعينووة .وجيووري تكييووف يوادهووا التعليميووة املتعلقووة
ابلتجارة ونوع اجلنس ،ا ص ذل دليل ودورة تدريبية علوى اإلن نوو ،حسوب احتياجوات حموددة
اعووة وورن أفريقيووا والسووون املش و كة لشوورن أفريقيووا واجلنوووب
للمنووا ق املسووتهدفة ،ووا ص ذل و
األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي.
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اثلث ا -املسائل التنظيمية
ألف -افتتاح الدورة
 -69افتووتؤ الوودورة التاسووعة للجنووة التجووارة والتنميووة املعقووودة ص اوور األيوويف نيووف ،ص ٢٧
تشورين الثوواين/نوفمرب  ،٢٠١٧انئووب رئوويس اللجنووة ص دورهتووا الثاينووة ،السوويد ألكسووندر تسوويليوا
(بيالروس).

ابء -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  ١ين جدول األعمال)

 -٧٠انتخبو و ووو اللجنو و ووة ،ص جلسو و ووتها العايو و ووة الفتتاحيو و ووة املعقو و ووودة ص  ٢٧تش و و ورين الثو و وواين/
نوفمرب  ،٢٠١٧أعضاء يكتبها التالية أكاؤهيف:

الرئيس:

السيدة ادرة أمحد حسن (جيبويت)

املقرر:

السيد سيد عا ف رازا (ابكستان)

جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  ٢ين جدول األعمال)

 -٧١اعتموودت اللجنووة ص جلسووتها العايووة الفتتاحيووة جوودول أعما ووا املؤ ووو الووارد ص الوثيقووة
 .TD/B/C.I/41وابلتال كان جدول األعمال كما يلي:
-١
-٢
-3
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انتخاب أعضاء املكتب
رار جدول األعمال وتنظييف العمل
تقارير اجتماعات اخلرباء
(أ)

تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:

''١

اجتماع اخلورباء املتعودد السونوات املعوي ابلنقول واللوجسوتيات التجاريوة
وتيسب التجارة

''٢

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشرين السلع األساسية والتنمية

''3

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشرين التجارة واخلديات والتنمية

''4

اجتم وواع اخل و ورباء املتعو وودد الس وونوات بش وورين تعزيو ووز البية ووة ال ت و وواادية
املواتية على يع املستوايت دعم ا للتنمية الشايلة واملستداية ،وتعزيز
التكايل والتعاون ص امليدان ال تاادي

''٥

اجتماع اخلرباء بشرين سوبل ووسوائل حتسوني عمليوة تن يوذ األنشوطة ص
اتالت ذات األولوية املت ق عليها ص برانييف عمل اسطنبول

(ب)

تقرير فريق اخلرباء احلكويي الدول املعي بقوانني وسياسات املنافسة
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(ج)

تقريوور فريووق اخل ورباء احلكووويي الوودول املعووي بقووانون وسياسووات محايووة
املستهل

-4

ي وون الق و ورارات اإلج و وراءات :التج ووارة بوص و و ها حم و وزا إلجن وواز خط ووة التنميو ووة
املستداية لعام ٢٠3٠

-٥

التقريوور املرحلووي عوون تشووجيع وتعزيووز أوجووه التووآزر بووني أركووان عموول األونكتوواد
الثالثة

-6

يسائل أخرى

-٧

اعتماد تقرير اللجنة املقدم

جملس التجارة والتنمية

دال -اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية
(البند  ٧ين جدول األعمال)

 -٧٢ص اجللسووة العايووة اخلتاييووة ،املعقووودة ص  ١كووانون األول/ديسوومرب  ،٢٠١٧دأذنظووو جلنووة
التجارة والتنمية للمقرر أبن يضع ،حتو سلطة الورئيس ،الاويغة النهائيوة للتقريور بعود اختتوام الجتمواع.
وسيُقدَّم التقرير جملس التجارة والتنمية.
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املرفق
احلضور*
-١

حضر الدورة ثلو الدول التالية األعضاء ص األونكتاد وأعضاء اللجنة:
الحتاد الروسي
ثيوبيا
األرجنتني
األردن
سبانيا
أملانيا
ندونيسيا
أو ندا
يران ( هورية  -اإلساليية)
الربازيل
بلجيكا
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
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
وآيرلندا الشمالية
نيجباي
هاييت
الولايت املتحدة األيريكية
اليمن

-٢

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

-3

وكانو املنظمات احلكويية الدولية التالية ثلة ص الدورة:
جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحملي ا اد
السون املش كة لشرن أفريقيا واجلنوب األفريقي
ينظمة التعاون اإلساليي
يركز اجلنوب

________
* تتض و وومن ائمو و ووة احلضو و ووور هو و ووذت املشو و وواركني املسو و ووجلني .ولال و و ووالع علو و ووى ائمو و ووة املشو و وواركني ،انظو و وور الوثيقو و ووة

.TD/B/C.I/INF.9
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-4

وكانو أجهزة األييف املتحدة وهيةاهتا وبراجمها التالية ُ ثلة ص الدورة:

-٥

وكانو الوكالت املتخااة واملنظمات ذات الالة التالية ثلة ص الدورة:

اللجنة ال تاادية ألورواب
يركز التجارة الدولية

ينظمة األ ذية والزراعة لظييف املتحدة
-6

وكانو املنظمات ب احلكويية التالية ثلة ص الدورة:

ال ةة العاية:

يهندسو العات
الشبكة الدولية لتوحيد هادات التعلييف العال

ال ةة اخلاصة:

الحتاد الدول لرابطات وكالء الشحن
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