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مقدمة
َعقدت جلنة التجارة والتنمية دورهتا احلادية عشررة يف قصرر األمرم ،جبنيرف ،يف الفررتة مرن  25إىل
تشرين الثاين/نوفمرب .2019

28

أولا -اإلجراءات اليت اختذهتا جلنة التجارة والتنمية
ألف -التجارة ومكامن الضعف
الستنتاجات املتفق عليها
إن جلنة التجارة والتنمية،
تؤكد جمدداا أمهية التجارة الدولية ابعتبارهرا ويريلة رئيسرية لتحقيرق النمرو القتصراد
-1
والقضرراء علررف الفقررر وتنفيررذ أهررداا التنميررة املسررتدامة ،وترردعو األونكترراد إىل موا ررلة مسرراعدة البلرردان
النامية علف جين مكايب مشاركتها يف التجارة الدولية؛
تؤكررد مررن جديررد أمهيررة وجررود نظررام ررار متعرردد األط رراا فررفاا وفررامل و ر
-2
متييز يستند إىل قواعد ويدعم التنمية املستدامة؛
تسلم أبمهية إدماج منظور جنسراين يف تعزيرز رو اقتصراد فرامل ومسرتدام ،والردور
-3
الرئيسر رري الر ررذ ضكر ررن أن تضر ررالع بر رره السياير ررات التجارير ررة املراعير ررة لالعتبر ررارات اجلنسر ررانية يف قير ررق
األهررداا الجتماعيررة والقتصررادية ادسرردة يف خاررة التنميررة املسررتدامة لعررام  ،2030وتالررب إىل أمانررة
األونكتاد أن توا ل جهودها الرامية إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف أعماهلا؛
تش رردد عل ررف أمهي ررة تض ررافر جه ررود األونكت رراد واملؤيس ررات املعني ررة يف منظوم ررة األم ررم
-4
املتحرردة ومنظمررة التجررارة العامليررة ،كررل يف حرردود وليترره ومرواردص ،فيمررا يتصررل ابلتجررارة الدوليررة الشرراملة
للجميع ،هبدا قيق أهداا التنمية املستدامة وعدم ترك أ أحد يتخلف عن الركب؛
تُِقر ابملذكرة املتعلقة ابلتجارة ومكامن الضعف ،وتؤكد أن مكامن الضعف ضكن أن
-5
تعرقل مس ة التنمية يف مجيع البلدان النامية؛

ترحب ابنعقاد منتدى األمم املتحدة للتجارة :أهداا التنمية املستدامة وتغ املناخ،
-6
وه ر ررو أول منت ر رردى م ر ررن نوع ر رره ،يف الف ر رررتة م ر ررن  9إىل  13أيلول/ي ر رربتمرب  ،2019ابعتب ر ررارص من ر رربا جدي ر رردا
ليتكشاا اخليارات الكفيلة ابلتعجيل بوضع وتنفيذ ييايات وتداب اريرة قرادرة علرف التكيرف مرع
تغ املناخ يف البلدان النامية ،ول ييما أفدها ضعف ا؛
تدعو أمانة األونكتاد إىل موا لة عملها يف جمال التجارة والتنميرة ،مرع مراعراة األثرر
-7
الناجم عن تغ املناخ والكوارث الابيعية و الابيعية ابعتبارها قضااي متداخلة؛
ترردعو األونكترراد إىل موا ررلة دعررم البلرردان الناميررة ،ول يرريما القتصررادات الصررغ ة
-8
الضررعيفة واهلشررة هيكلي ر ا ،لبنرراء اقتص ررادات قررادرة علررف التكيررف م ررن خررالل دعررم جهودهررا الرامي ررة إىل
تنويع التجارة؛
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تالح ر بقلررق ضررعف مشرراركة املنتجررني احملليررني لرربعس السررلع األيايررية يف يلسررلة
-9
القيمة ،وتشدد علف أمهية التعاون بني القااعني اخلاص والعام واجلهات املعنية األخرى لتعزيز مشاركتهم
يف ياليل القيمة العاملية؛

رذكر ابلترزام ادتمررع الردوا اجرراءات العمررل املع اجررل للردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة
 -10ت ِِّ
(مسررار يرراموات ،وتؤكررد مررن جديررد أن الرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة مررا زالر تشرركل حالررة خا ررة يف
جمال التنمية املستدامة ابلنظر إىل مواطن الضعف اخلا ة اليت تنفرد هبا ،وأهنا ل تزال تواجره عقبرات يف
بلوغ أهدافها يف جمال التنمية املستدامة ،وتؤكد من جديد أيضا اللتزام بتعزيز التعاون مع الدول اجلزرية
الصغ ة النامية وبدعمها يف يياق التنمية املستدامة وفق ا ليرتاتيجياهتا وأولوايهتا اإل ائية الوطنية؛
-11
علف التنمية؛

ترحررب مبررا جريرره األونكترراد مررن أرروث بشر ن العتمرراد علررف السررلع األيايررية و اثرص

 -12تعرررب عررن قلقهررا مررن تزايررد الشررعور بعرردم اليقررني مررن ايفرراق املسررتقبلية للتجررارة ،يف
ضرروء الترروترات الرريت تشرروب العالقررات التجاريررة بررني البلرردان وتزايررد النزعررة احلمائيررة ،والرريت تررؤثر يررلب ا يف
تر رردفقات التجر ررارة الدولير ررة وتعر ررري النظر ررام التجر ررار املتعر رردد األط ر رراا للخار ررر ،وتشر رردد علر ررف أمهير ررة
تعدد األطراا؛
 -13ت رردعو أمان ررة األونكت رراد إىل موا ررلة ر ررد ا اه ررات التج ررارة والسياي ررات التجاري ررة
واإلبالغ عنها ،مبا يف ذلك التوترات اليت تؤثر يف النظام التجار املتعدد األطراا؛
 -14تردعو أمانرة األونكتراد كرذلك إىل موا ررلة ليلهرا ملسرامهة التجرارة الدوليرة يف قيررق
التنمية املستدامة يف ضوء مكامن الضعف البيئي وتزايد الفوارق داخل البلدان وفيما بينها؛
 -15تسلم أبمهية مراعاة مكامن الضعف البيئي والقتصاد  ،مرن برني عوامرل أخررى ،يف
ديد إمكانية حصول البلدان النامية علف التمويل؛
 -16تشيد ابلبحوث والتحليالت السياياتية املتعمقة اليت ريها أمانة األونكتاد يف جمال
التج ررارة والتنمي ررة املس ررتدامة وابل ررنهي املبتك ررر ال ررذ تتبع رره يف عمله ررا ال ررذ يتن رراول القض ررااي املس ررتجدة،
مبا فيها األثر اجلنساين لإل الحات التجارية ،وتشجع أمانة األونكتاد علف موا لة عملها؛
 -17تالح مع التقدير مبادرات بناء القدرات اليت تضالع هبا أمانة األونكتراد يف مجيرع
املناطق النامية واليت تتنراول قضرااي مثرل الترداب ر اجلمركيرة ،والقتصرادين األخضرر واألزرق ،والتجرارة
والعتبرارات اجلنسررانية ،فضرالا عررن الشرباب وجوانررب التعلرريم والتمكررني الريت هتمهررم مررن أجررل تشررجيعهم
علررف مزاولررة األعمررال احلرررة ،وتعزيررز الت هررب للتجررارة اإللكرتونيررة ،وق روانني وييايررات املنافسررة ،و ايررة
شجع األونكتاد علف موا لة عمله يف هذص ادالت؛
املستهلك ،ومعاي اليتدامة الاوعية ،وتُ ِّ
 -18تعرررب عررن قلقهررا ممررا يعرررت البلرردان الناميررة مررن أوجرره قصررور يف جمررال تيس ر النقررل
والتجررارة ،ول يرريما اياثر السررلبية وأوجرره القصررور النامجررة عررن مكررامن الضررعف البنيويررة ،مثررل ضررعف
الربط بشبكات النقل وارتفاع تكاليف النقل ،فضالا عن الصدمات اخلارجية اليت تسبب اضراراابت يف
ف رربكات النق ررل ويالي ررل اإلم ررداد ،ول ي رريما العوام ررل املناخي ررة ،مث ررل الظر رواهر اجلوي ررة احل ررادة وارتف رراع
مسرتوايت يررال البحرر ،خا رةا عنردما يتعلررق األمررر أبفرد البلرردان تعرضرا هلررذص الظرواهر وأضررعفها قرردرة
علف التكيف؛
 -19ترحب ابملبادرات اليت اختذهتا الدول اجلزرية الصغ ة النامية ،مبا فيها املبادرات الرامية
إىل خفس النبعااثت من قااعي النقل الرب والبحر  ،وزايدة كفاءة أياطيل النقل البحر  ،والتحول
4
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إىل أنرواع الوقررود اهلجررني ،فضرالا عررن ايررة ادتمعررات احملليررة السرراحلية الضررعيفة واهلياكررل األيايررية مررن
ارتفاع مستوايت يال البحر والظواهر اجلوية احلادة؛
 -20ترحررب ابإل ررالحات الرريت ريهررا البلرردان الناميررة يف جمررال تيس ر التجررارة ابعتبارهررا
ليات مفيدة لتحسني الظروا التجارية يف البلدان النامية؛
 -21تُقررر برتُّكررز السرروق يف قارراع الشررحن البحررر وأبمهيررة وضررع ييايررات مالئمررة وبنرراء
القدرات الوطنية والتعاون اإلقليمي واملتعدد األطراا ملنع املماريات اليت قد ُختل ابملنافسة؛
 -22تؤكررد مررن جديررد أمهيررة الررنُهي الشرراملة الرريت تسررتند إىل تعمرريم مراعرراة اعتبررارات تغ ر
املناخ والنقل املستدام تعميم ا فعالا يف ييايات البلدان وخااها اإل ائية األويع نااق ا؛
 -23تدعو أمانة األونكتاد إىل أن توا ل ما تضالع به من عمل ليلي ييايايت التوجه
ومررن أنشرراة بنرراء قرردرات دعمرا لتنفيررذ خاررة التنميررة املسررتدامة لعررام  2030والتفاقررات الدوليررة األخرررى
ذات الصلة؛
 -24تعرب عن تقديرها ملا يضالع به األونكتاد من عمل يستند إىل البحوث وبناء توافق
ايراء وتقرردمل املسرراعدة التقنيررة يف جمررال نظررم النقررل املسررتدامة والقررادرة علررف التكيررف مررع تغ ر املنرراخ،
وكذلك يف جمال تيس التجارة ،ابعتبارمهرا جمرالني ل رن عنهمرا لتحقيرق النمرو القتصراد املسرتدام يف
البلدان النامية وإلدماجها يف القتصاد العاملي؛
 -25تق ررر م ررع التق رردير ب رردور التع رراون التق ررين ال ررذ يقدم رره األونكت رراد ،مث ررل ب رررامي إدارة
املوانئ ،وبرامي التدريب يف جمال التجارة ،والنظام ايا للبياات اجلمركية ،وتدعو الشركاء إىل موا لة
تقدمل الدعم؛
 -26تشردد علرف أمهيرة نقرل التكنولوجيرا بشرروق متفرق عليهرا لتمكرني البلردان الناميرة مرن
مواجهر ررة هتدير رردات تغ ر ر املنر رراخ وأثرهر ررا القتصر رراد  ،وفق ر ر ا إلطر ررار التكنولوجير ررا الر ررذ ِ
وضر ررع مبوجر ررب
اتفاق ابريس؛
 -27تثررن علررف األونكترراد لدأبرره علررف نشررر ايررتعراي النقررل البحررر  ،منررذ عررام ،1968
وألمهيررة مررا يقدمرره فيرره مررن لرريالت وأفكررار وإحصرراءات نقررل أررر لوضررع ييايررات يررليمة يف هررذا
ادال ،وتنوص مع التقدير بفائدة ووجاهة املوجزات ال ُقارية املستمدة من هذا املنشور اهلام ،وتشجع علف
موا لة العمل املتعلق ابلتخفيف من اثر تغ املناخ والتكيف معه يف البلدان النامية؛
 -28تشدد علف أمهية الدعم الذ يقدمه األونكتاد إىل الدول األعضاء يف ديد و ليل
اخليارات السياياتية املتاحة لتلك الدول والكفيلة جبعلها تتغلب علف مكامن ضعفها.

اجللسة العامة اخلتامية
 28تشرين الثاين/نوفمرب 2019

ابء -اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا اللجنة
تقارير اجتماعات اخلرباء

(البند  3من جدول األعمالت
نظرررت جلنررة التجررارة والتنميررة ،يف جلسررة عامررة عقرردهتا يف  27تشررين الثرراين/نوفمرب  ،2019يف
-1
البند  3من جدول األعمال.
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(أ) تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بش ن السلع األيايية والتنمية
عري ائب الرئيس ِ -
املقرر التقرير ابيم رئيس الدورة احلادية عشررة لجتمراع اخلررباء املتعردد
-2
َ
ِّ
السنوات بش ن السلع األيايية والتنمية.
-3

وأحاط جلنة التجارة والتنمية علما ابلتقرير ،بصيغته الواردة يف الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.2/47

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بش ن التجارة واخلدمات والتنمية
عرض أمانة األونكتراد التقريرر ابيرم رئريس الردورة السرابعة لجتمراع اخلررباء املتعردد السرنوات
-4
بش ن التجارة واخلدمات والتنمية.
-5

وأحاط اللجنة علم ا ابلتقرير ،بصيغته الواردة يف الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.4/21

اجتمرراع اخل ررباء املتعرردد السررنوات بش ر ن تعزيررز بيئررة اقت ررصادية مواتيررة علررف مجيررع املسررتوايت دعم راا
لتنمية فاملة ومستدامة ،وتعزيز التكامل والتعاون يف امليدان القتصاد
عرضر أمانررة األونكترراد التقريررر ابيررم رئرريس الرردورة الثالثررة لجتمرراع اخل ررباء املتعرردد السررنوات
-6
بش ن تعزيز بيئة اقترصادية مواتية علف مجيع املسرتوايت دعمر ا لتنميرة فراملة ومسرتدامة ،وتعزيرز التكامرل
والتعاون يف امليدان القتصاد .
 -7وأحاط اللجنة علما ابلتقرير ،بصيغته الواردة يف الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.8/9

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين ابلنقل واللوجستيات التجارية وتيس التجارة
عررري ائررب ال ررئيس  -املقر ِِّررر التقريررر ابيررم رئرريس الرردورة الساديررة لجتمرراع اخل ررباء املتعرردد
-8
السنوات املعين ابلنقل واللوجستيات التجارية وتيس التجارة.
-9

وأحاط اللجنة علما ابلتقرير ،بصيغته الواردة يف الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.7/18

 -10وعررري ائررب ال ررئيس  -املقرررر التقريررر ابيررم رئرريس الرردورة السررابعة لجتمرراع اخل ررباء املتعرردد
السنوات املعين ابلنقل واللوجستيات التجارية وتيس التجارة.
-11

وأحاط اللجنة علم ا ابلتقرير ،بصيغته الواردة يف الوثيقة .TD/B/C.I/MEM.7/21

(ب) تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة
 -12عرض أمانة األونكتاد التقرير ابيم رئيس الدورة الثامنة عشرة لفريق اخلرباء احلكرومي الردوا
املعين بقوانني وييايات املنافسة.
 -13وأحاط ر ر اللجن ررة علم ر را ابلتقري ررر ،بص رريغته ال ر رواردة يف الوثيق ررة  ،TD/B/C.I/CLP/55وأق رررت
اليتنتاجات املتفق عليها ابلصيغة الواردة فيه.

(ج) تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك
 -14عرض أمانة األونكتاد التقرير ابيم رئيس الدورة الرابعة لفريرق اخلررباء احلكرومي الردوا املعرين
بقوانني وييايات اية املستهلك.
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 -15وأحاط ر اللجن ررة علم ر ا ابلتقري ررر ،بص رريغته ال رواردة يف الوثيق ررة  ،TD/B/C.I/CPLP/20وأق رررت
اليتنتاجات املتفق عليها ابلصيغة الواردة فيه.

اثنيا -موجز مقدم من الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
 -16أفار األمني العام لألونكتاد ،يف مالحظاته الفتتاحية ،إىل أن الدورة تنعقد يف وق عصيب
للغاية يتسم بتنوع مكامن الضعف يف مجيرع أرجراء العراف .فجميرع يركان العراف معرضرون ألضررار فرىت،
ولكن بعس املناطق وبعس الفئات السكانية أكثر قابلية مرن هرا للتضررر مرن الكروارث ،بيئيرةا كانر
أم اقتص ر ررادية أم اجتماعي ر ررة .وابإلض ر ررافة إىل التح ر رردايت املتمثل ر ررة يف ارتف ر رراع مس ر ررتوايت ي ر ررال البح ر ررر
واألعا ر العنيفررة ،وتقلررب أيررعار السررلع األيايررية وارتفرراع مسررتوايت الررديون ،أضررحف ايرتمرار أوجرره
عرردم املسرراواة يث ر يررخاا يتجلررف علررف وجرره اخلصرروص يف البلرردان املتويرراة الرردخل والبلرردان املرتفعررة
الدخل .وحالة السخط وعدم اليقني امل لوفة هذص اليت ابت ختيم علف العاف يزيدها تعقيدا التحد
املتعاظم الذ تارحه التوترات التجارية والنزعات األحادية اجلانرب يف مجيرع أرجراء العراف ،والرذ يهردد
البلدان الضعيفة أكثر من ها ،ف نه يف ذلك ف ن عوبة التنبرؤ ففراق التجرارة الدوليرة وابلتحردايت
النافررئة .واألهررم مررن ذلررك كلرره أن عرردم اليقررني الررذ يكتنررف السيايررات العامررة م ر عنرره ابلفعررل
عواقب يلبية علف جمالت منهرا ،مرثالا ،اليرتثمار األجنر املبافرر العراملي الرذ ابفرس بنسربة  23يف
املائررة يف عررام  2017وبنسرربة  13يف املائررة يف عررام  .2018وأدت العقبررات الرريت تعرررتي التعرراون املتعرردد
األطرراا عمومر ا إىل احلررد مررن القرردرة علررف إجرراد حلررول اجعررة علررف العديررد مررن اجلبهررات الرريت تتالررب
عمالا مجاعيا ،مثرل أزمرة املنراخ .وضكرن أن يبردأ هرذا العمرل اجلمراعي ادمراج أبعراد التنميرة املسرتدامة يف
السيايررات واملفاوضررات والتفاقررات التجاريررة .وينبغرري تويرريع نارراق التعرراون الرردوا يف جمررال التجررارة
ليشرمل ييايرات التجرارة والتنميرة والتمويرل والبيئرة مبرا يكفرل مسراعدة البلردان الضرعيفة .وينبغري للجنرة
ا لتجارة والتنمية أن تتقصف السبل اليت ضكن أن تعزز هبا التجارة قردرة اجلميرع علرف التكيرف ،ول يريما
أفدهم عرضة للخار .ويف هذص الدورة ،ييجر تناول هذا التحرد مرن ثالثرة جوانرب ،هري :مكرامن
ض ررعف القتص ررادات الص ررغ ة ،ول ي رريما ال رردول اجلزري ررة الص ررغ ة النامي ررة ،ال رريت يت يف طليع ررة البل رردان
املعنية جبهود مكافحة تغ املناخ؛ والتحد املستمر واملنتشر املتمثل يف العتماد علف السرلع األيايرية
ومررا يناررو عليرره مررن مكررامن ضررعف؛ والسرربل الرريت ضكررن هبررا لتيسر التجررارة والنقررل أن يعررا مكررامن
الضعف هذص.
 -17وأدل ر الوفررود التاليررة ببيرراات افتتاحيررة :ممثررل إك روادور ابيررم جمموعررة الر ر  77والصررني؛ وممثررل
تو و ،ابيم ادموعرة األفريقيرة؛ وممثرل العرراق ،ابيرم ادموعرة العربيرة؛ وممثرل بنمرا ،ابيرم جمموعرة بلردان
أمريكا الالتينية ومناقرة البحرر الكراري ؛ وممثرل ال راد الرويري؛ وممثرل مرالو  ،ابيرم أقرل البلردان روا؛
وممثررل ب ررابدوم؛ وممثررل الصررني؛ وممثررل ابكسررتان؛ وممثررل دولررة فلسرراني؛ وممثررل نيج ر اي؛ وممثررل مجهوريررة
إيران اإليالمية؛ وممثل فيجي؛ وممثل اجلمهورية العربية السورية؛ وممثل املغرب.
مندوب وممثلو عدة جمموعات إقليمية الضوء علرف تقلرب دخرل الردول الصرغ ة النراجم
 -18ويلط
ٌ
عررن اعتمادهررا علررف السررلع األيايررية .ورحب روا مبسررامهة األونكترراد يف البحرروث املتعلقررة هبررذا املوضرروع،
ول ييما من خالل تقرير السلع األيايية والتنمية لعام  :2019العتماد علرف السرلع األيايرية ،وتغر

املن ر رراخ ،واتف ر رراق ابري ر ررس

(Commodities and Development Report 2019: Commodity Dependence,

Climate Change and the Paris Agreementت .وذكر ممثل جمموعة إقليمية أخرى أن فروق احلصول
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علف التمويل املي اسر ينبغي أن تراعي مكامن الضعف القتصادية واجلغرافية والبيئية اليت تنفررد هبرا الردول
اجلزريررة الصررغ ة الناميررة .وضكررن أن كرردد األونكترراد يرربل قيررام مكررامن الضررعف الرريت تنفرررد هبررا الرردول
اجلزرية الصغ ة النامية ويبل معاجلتها يف يياق عمليات وضع السيايات الدولية.
 -19وقال أحد املندوبني إنه ينبغي للدول اجلزرية الصرغ ة الناميرة أن تع ِِّروي بعردها اجلغررايف بوضرع
يياي ررات اير ررتثمار اير ررتباقية جلر ررذب الير ررتثمار األجن ر ر املبافر ررر .ويف هر ررذا الصر رردد ،ضكر ررن أن كلر ررل
األونكت رراد مبزي ررد م ررن التفص رريل طرائ ررق التع رراون التج ررار والقتص رراد والي ررتثمار ب ررني ال رردول اجلزري ررة
الصرغ ة الناميرة واملنراطق األخررى تويريعا لناراق إدماجهرا يف األيرواق العامليرة .واقررتح منردوب خررر أن
يس رراعد األونكت رراد ،م ررن خ ررالل اجتماعات رره احلكومي ر رة الدولي ررة ،يف زايدة ق رردرة أق ررل البل رردان ر روا عل ررف
اليتفادة من أحكام منظمة التجارة العاملية اليت متنل هرذص البلردان إعفراءات يف جمرال اخلردمات .وقردم
منرردوب خررر معلومررات عررن مركررز ترردريب جديررد يُعررن أبنشرراة بنرراء السررالم وبتقرردمل ايررتجابة ي رريعة
للكوارث النامجة عن تغ املناخ يف مناقة جنوب احمليط اهلادئ.
 -20وأقر ممثلو العديد من ادموعات اإلقليمية أبن البلدان النامية ،هشة بابيعتها ،كما أقرروا علرف
وجرره اخلصرروص ابألخاررار ِ
احملدقررة ابلرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة والبلرردان الناميررة ر السرراحلية وأقررل
البلرردان روا جرراء مررا يعرتضررها مررن رردايت اقتصررادية وإ ائيررة فريرردة مررن نوعهرا .وأفرراروا إىل أن تعررري
هذص البلدان للصدمات اخلارجية أدى إىل مفاقمة هشافتها .وأقروا أبمهية تيس التجارة والنقل املستدام
القادر علف الصمود يف قيق خاة التنمية املستدامة لعام  ،2030ونوهوا ابلعمل الذ يؤديه األونكتاد
يف هذا املضمار .وأقرت ادموعرات اإلقليميرة أيضر ا ،يف معرري إعراهبرا عرن قلقهرا إزاء مكرامن الضرعف
الرريت تعرررت البلرردان الناميررة ،جبهررود األونكترراد الراميررة إىل مسرراعدة البلرردان الناميررة علررف التحررول إىل نُظررم
مستدامة وقادرة علف الصمود يف جمال نقل البضائع وعلف هتيئة بيئة ارية تيس ية.
 -21وأف ررارت بع ررس الوف ررود إىل أن م ررن األمهي ررة مبك رران أن تتخ ررذ ال رردول اجلزري ررة الص ررغ ة النامي ررة
مبررادرات مررن قبيررل خفررس النبعررااثت مررن قارراع النقررل ،وزايدة كفرراءة أيرراطيل النقررل البحررر  ،و ايررة
ادتمعات احمللية الساحلية الضعيفة واهلياكل األيايية من ارتفاع مستوايت يال البحرر ومرن الظرواهر
اجلوية احلادة .ومن األمهية مبكران أن تعمرم هرذص الردول مراعراة مسر ليت تغر املنراخ والااقرة املسرتدامة يف
يياياهتا اإل ائية و ِِّسن تداب التكيف مع تغ املناخ والتخفيف من اثرص.
 -22وفررددت العديررد مررن ادموعررات اإلقليميررة علررف أمهيررة وجررود نظررم نقررل وتررداب تيس ر ررار
مستدامة وكفؤة وموثوقة ومراعية للبيئرة وقرادرة علرف التكيرف مرع تغر املنراخ .ون اوهر جمموعرات إقليميرة
عدة أبمهية مرا يضرالع بره األونكتراد مرن عمرل ليلري قرائم علرف التعراون التقرين يف جمرال النقرل املسرتدام
للبضررائع وتيس ر التجررارة ،مش ر اة إىل أن العديررد مررن أقررل البلرردان روا تسررتفيد حالي را مررن النظررام ايا
للبياات اجلمركية ومن برامي األونكتاد لتمكني اللجان الوطنية املعنية بتيس التجرارة .وفر اجع تلرك
البلدان األونكتاد علف موا لة جهودص يف هذا املضمار .وفددت بعس ادموعات اإلقليمية أيضا علف
أمهية منشور ايتعراي النقل البحر الذ يصدرص األونكتاد ينوايا.
 -23وقالر مررديرة فررعبة التجررارة الدوليررة والسررلع األيايررية يف األونكترراد ،يف عرضررها ،إن البلرردان
الصغ ة تعاين من مواطن ضعف بيئية واقتصادية تؤثر علف تقدمها يف قيق أهداا التنمية املستدامة.
فالكوارث النامجة عن تغ املناخ أثرت علف الدول الصغ ة أكثر من ها .ومثة حاجة ماية إىل تزويد
تل ررك ال رردول هبياك ررل أياي ررية ق ررادرة عل ررف الص ررمود أم ررام تغر ر املن رراخ وأك رردت أن مس ررتوايت الض ررعف
القتص رراد املرتفع ررة يف ال رردول الص ررغ ة ،ول ي رريما ال رردول اجلزري ررة الص ررغ ة النامي ررة ،تع ررزى إىل ارتف رراع
الرديون ،والعتمرراد علرف السررلع األيايررية ،وقلرة التنويررع .وفرددت علررف ضرررورة أن سرن تلررك البلرردان
قدرهتا علف إدارة الديون من خالل إجراء تقييم للمخاطر املالية وتعزيز املرونة املالية .ويف ضوء اثر تغ
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املنرراخ علررف املنتجررات الزراعيررة ،يتعررني علررف البلرردان املصرردرة للسررلع األيايررية أن تتقصررف يرربل التنويررع.
وبويررع بعررس البلرردان ،ول يرريما الرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة ،أن تنتقررل مبافررراة مررن مرحلررة العتمرراد
علف السلع األيايية إىل مرحلة ناعة اخلدمات ،دون حاجرة إىل املررور مبرحلرة الصرناعات التحويليرة.
وذ اك رررت أبن ال رردول الص ررغ ة تعتم ررد عل ررف احلص ررول عل ررف التموي ررل املي اس ررر يف قي ررق أه ررداا التنمي ررة
املستدامة .ويف اخلتام ،دع ادتمع الدوا إىل جعل التجارة يت ابلنفع علف اجلميع ،مبا يف ذلك علف
البلدان الصغ ة ،عن طريق اية البيئة ،وبناء املرونة القتصادية ،وإعااء َدفعة جديدة لتحقيق أهداا
التنمية املستدامة.
 -24أمرا مرديرة فرعبة التكنولوجيررا واللوجسرتيات يف األونكتراد ،فسررلا الضروء ،يف عرضرها ،علررف
اجلوانب الرئيسية لعمرل الشرعبة يف جمرال تيسر النقرل والتجرارة وعالقتره ابلتجرارة والضرعف القتصراد .
وأكردت أن ضررمان ايررتدامة ومرونرة لوجسررتيات التجررارة ضكرن أن جعررل اقتصررادات البلردان الناميررة أقررل
عرضررة للتر ثر ابلصرردمات .فاخلرردمات واهلياكررل األيايررية يف هررذا ادررال ضكررن أن تكررون نفسررها عرضررة
للت ثر ابلصدمات .وتشمل التحدايت املاثلة يف هذا ادال عردم كفراءة اإلجرراءات عررب حردود البلردان،
وأوجه القصور الريت تشروب هياكرل النقرل األيايرية ،وةدوديرة الرربط بشربكات النقرل ،وتكراليف النقرل
الباهظة ،والتدهور البيئي ،وتغ املناخ.
 -25وأفارت إىل أن العمل الذ يضالع به األونكتاد يدعم البلدان من خرالل لوجسرتيات ونظرم
نقررل كفررؤة موثوقررة خفيضررة الكربررون وميسررورة التكلفررة ويررليمة بيئيرا ،و صررني أ ررول اهلياكررل األيايررية
اليررتاتيجية ،كرراملوانئ وفرربكات رباهررا مبناطقهررا اخللفيررة ،مررن املخرراطر املناخيررة؛ وضررمان تنفيررذ تررداب
تيس التجارة تنفيذا فعالا و سني التشغيل ايا للعمليات واإليرادات اجلمركية من خالل النظام ايا
للبياات اجلمركية.

ابء -التجارة ومكامن الضعف

(البند  4من جدول األعمالت

-26
األعمال.

عقررد اجتمرراع اخل ررباء املتعرردد السررنوات ثررالث حلقررات نقرران يف إطررار هررذا البنررد مررن جرردول

الدول اجلزرية الصغرية النامية :بلدان صغرية ،حتدايت كبرية
ويبل تعزيز اقتصاداهتا لكي
 -27اقش أربعة ةاورين مكامن ضعف الدول اجلزرية الصغ ة النامية ُ
تكون أقدر علف الصمود أمام الصدمات القتصادية والبيئية.
 -28وأك رردوا أن ال رردول اجلزري ررة الص ررغ ة النامي ررة معرض ررة بوج رره خ رراص للص رردمات اخلارجي ررة ألهن ررا
اقتصررادات مفتوحررة ررغ ة ومعزولررة تعتمررد علررف جمموعررة ةرردودة مررن الصررادرات .وعررالوة علررف ذلررك،
ور م أن مسامهة الدول اجلزرية الصغ ة النامية يف انبعااثت ازات الدفيئة يف العاف تكراد ل ترذكر ،فر ن
هذص البلدان تتعري ألفد اثر تغ املنراخ تردم ا يف العراف ،مبرا يف ذلرك تزايرد ترواتر العوا رف وفردهتا،
األمر الذ خيلف اثرا مدمرة علف البيئة الابيعية واهلياكل األيايية املاديرة .وضرربوا مثرالا ابإلعصرارين
األخ ين من الفئة  ،5اللذين اجتاحا جزر البهاما ودومينيكا.
 -29وأك ررد بع ررس احمل رراورين أن األضر ررار النامج ررة ع ررن العوا ررف الش ررديدة ضك ررن أن تقض رري عل ررف
ةصول ينة كاملة وعلف أجزاء هائلة من هياكل السياحة والنقل األيايية .وبني ليلة وضحاها ،ضكن
أن يتحول الكتفاء الرذايت القتصراد والزدهرار إىل تبعيرة اقتصرادية مصرحوبة ابنعردام خرانق يف األمرن
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الغررذائي وأزمررات يف النقررد األجن ر  .وأكررد أحررد احملرراورين أن ررغر مسرراحة العديررد مررن الرردول اجلزريررة
الصررغ ة الناميررة يعررين أن األضررار النامجررة عررن العوا ررف يررتعم اجلزيرررة ،وأن مجيررع يرركاهنا لررن جرردوا أ
مكان كتمون فيه من العا فة ،وأن البلد ييكون خالير ا نرذاك مرن أ جهرة قرادرة علرف تروف اإل اثرة
يف إثر العا فة.
 -30وقال أحد احملاورين إن التعايف من العوا ف الشديدة جرب الدول اجلزرية الصغ ة الناميرة علرف
العتماد علف الدعم املاا اخلارجي املقدم من البلدان املاحنة واملصارا املتعددة األطرراا .ر أن ُجرل
الدول اجلزرية الصغ ة النامية ،اليت ل تصنف علف أهنا من أقل البلدان روا ،ل صرل علرف هرذا الردعم
إل م ررن خ ررالل الق ررروي ر ر املي اس رررة .وأف ررار معظ ررم احمل رراورين إىل أن ال رردول اجلزري ررة الص ررغ ة النامي ررة
ل تس ررتايع أن تتحم ررل تزاي ررد ت رراكم الق ررروي وارتف رراع أعب رراء خدم ررة ال رردين الن رراجم ع ررن ف ررتات الس ررداد
القص ر ة وريرروم الفائرردة املرتفعررة .وانتقررد احملرراورون املعرراي القائمررة علررف نصرريب الفرررد مررن النرراتي احمللرري
اإلمجاا اليت يستخدمها املاحنون واملصارا املتعددة األطراا ،واليت تقصر التمويل املي اسر علرف البلردان
املنخفضة الدخل دون مراعاة ضعفها .وفدد مجيع احملاورين علف ضرورة تكثيف اجلهود املبذولة إلدراج
مؤفر الضرعف القتصراد  ،إىل جانرب نصريب الفررد مرن النراتي احمللري اإلمجراا ،ضرمن اعتبرارات مرنل
القروي بغية متكني الدول اجلزرية الصغ ة النامية من احلصول علف قروي مي اسرة لتمويل جهود التعايف
من الكوارث الابيعية.
 -31وفدد العديد من املنردوبني علرف أمهيرة املواضريع الريت تناولتهرا حلقرة النقران ،ول يريما ضررورة
أخررذ مكررامن ضررعف الرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة يف العتبررار مررن أجررل متكينهررا مررن احلصررول علررف
قررروي مي اسرررة لتمويررل جهررود التعررايف مررن الكروارث الابيعيررة والتكيررف مررع تغر املنرراخ .ودعروا أيضرا إىل
سررني مجررع البيرراات اإلحصررائية للمسرراعدة يف وضررع مؤفررر ضررعف اقتصرراد أل رراي مررنل التمويررل.
وفرردد عرردد مررن املنرردوبني علررف ضرررورة زايدة التنويررع القتصرراد وتارروير قااعررات اخلرردمات املوجهررة
حنو التصدير تعزيزا لقدرة الدول اجلزرية الصغ ة النامية علف جماهبة اثر تغ املناخ .وأقر بعس املندوبني
أيضر ر را بتزاي ر ررد اهتم ر ررام ال ر رردول اجلزري ر ررة الص ر ررغ ة النامي ر ررة ابيتكش ر رراا الف ر رررص التجاري ر ررة ال ر رريت يتيحه ر ررا
القتصاد األزرق.

العتماد على السلع األساسية :حالة هشة
 -32رك ررزت حلق ررة النق رران عل ررف التج ررارة ومك ررامن ض ررعف البل رردان النامي ررة املعتم رردة عل ررف الس ررلع
ويبل معاجلتها بفعالية.
األيايية ُ

 -33ويررلط أحررد احملرراورين الضرروء علررف رتلررف املخرراطر الرريت تواجرره البلرردان الناميررة املعتمرردة علررف
السررلع األيايررية (أ املعتمرردة علررف تصرردير تلررك السررلع وايررت ادهات يف جمررال التجررارة .وأفررار إىل أن
بع ررس البل رردان النامي ررة املعتم رردة عل ررف الس ررلع األياي ررية ترك ررز عل ررف ررادرات ي ررلعة أياي ررية واح رردة،
مما جعلها فديدة الت ثر بصدمات األيعار .فالبلدان املعتمدة علف الواردات فرديدة التر ثر ابلسيايرات
التجارية اليت تتبعها البلدان املصدرة للسلع األيايية ،كالقيود املفروضة علف الصادرات .ويلط الضروء
علف الع القة العكسية بني العتماد علف السلع األيايرية والتنميرة مرن خرالل قنروات مرن قبيرل ابفراي
معدلت التبادل التجار وتقلب األيرعار علرف املردى القصر  ،والرداء اهلولنرد مرن جرراء ارتفراع يرعر
الصرا احلقيقي (أ عالقة ارتفاع عائدات ادرات املوارد الابيعة ابرتفاع يرعر العملرة احملليرة ومرن
ارتفاع تكلفة ادراهتات ،وتدهور حالة القتصاد اجلزئي و ث ها علرف األيرر املعيشرية والشرركات .ويعرد
تغ املناخ مكمن ا خر من مكامن الضعف.
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 -34ويررلط ةرراور خررر الضرروء علررف نتررائي عمليررة ر ررد وتقيرريم مبررادرة املعونررة التجاريررة الرريت ريهررا
منظمة التجارة العاملي ة .فقد كشف هذص العملية عن أن معدل التنويع ارتفع يف أقل البلدان النامية مرن
حير عردد األيرواق الريت أضرح تصرل إليهرا رادرات هرذص البلردان وعردد املنتجرات املصردرة ،ولكرن
هذا الرتفاع انالق من قاعدة رغ ة .أفرار ،يف يرياق العتمراد علرف السرلع األيايرية والصردمات
النامجة عن السيايات التجاريرة ،إىل أن أعضراء جمموعرة العشررين ابتروا يتخرذون مزيردا مرن ترداب تقييرد
الصادرات ،األمر الذ أثر علف التجارة .وعالوة علف ذلك ،بدأت التوترات التجارية تؤثر علف السلع
املتداولرة الريت يتوقرع أن تشرهد ابفاضر ا مقارنرة ابل راص املسرجل يف الربررع األخر مرن عرام  .2019وأفررار
أيضا إىل أن الظواهر اجلوية املائية ما فتئ تتزايد وأهنا أثرت ث ا فديدا علف بعس البلدان.
 -35واتفررق بعررس احملرراورين علررف أن قابليررة البلرردان الناميررة للتر ثر ابلظرواهر اجلويررة يتشررتد ويررتؤد
إىل رعوابت يف التخاريط واليررتثمار علرف الصرعيد احلكررومي .واتفقروا أيضر ا علررف ضررورة التكيرف مررع
تغ ر املنرراخ ،وأعرب روا عررن يي رردهم ألنشرراة التوعيررة الراميررة إىل التخفيررف م ررن حرردة ثررر تلررك البل رردان
ابلظواهر املناخية.
 -36وعررري ُةرراور خررر املبررادرات الرريت اختررذهتا الكررام ون لتنويررع اقتصررادها بعررد ابفرراي ررادرات
حسررن ويررم
السررلع األيايررية الرئيسررية الرريت يعتمررد عليهررا البلررد ،مثررل الررىل .وأفررار إىل أن الكررام ون ِّ
وتغليررف منتجاهتررا الزراعيررة ،مثررل الررىل ،ولكنرره أقررر أبن هررذص اجلهررود ل تكفرري للو ررول إىل األي رواق.
فالتنويع مهم ولكنه ل ضكن أن يتكلل ابلنجاح ما ف تصل الصادرات إىل األيواق ألن املعاي التجارية
تزيد من عوبة الو ول إىل األيواق.
 -37وللحررد مررن مكررامن ضررعف البلرردان الناميررة املعتمرردة علررف السررلع األيايررية يف جمررال التجررارة،
اقرتح احملاورون احللول التالية :ايرتاتيجيات التنويع الرأيي (أ إنتاج منتجات جديدة تضيف قيمةا إىل
املنتجررات األوليررة ،مثررل الصررناعات البرتوكيماويررةت ،واي ررتاتيجيات التنويررع األفقرري (أ إنترراج منتجررات
جديرردة ل تُصررنع ابلضرررورة مررن امل رواد اخلررام نفسررهات؛ وعلررف املرردى القص ر  ،ايررتخدام األدوات املاليررة
القائمة علف السوق ،مثل العقود الختياريرة ،والعقرود ايجلرة ،وعقرود التسرليم ايجرل ،وعقرود الئتمران
املتبرادل ،وذلررك للتخفيرف مررن قابليرة التعررري لتقلبررات األيرعار وإدرار دخررل اثبر ؛ واحلروارات الدوليررة
بش ن التجارة العادلة للمنتجني؛ وهتيئة بيئة مواتية لتعزيز القدرة علف التكيف مع تغ املناخ ،عن طريق
زايدة التمويل املتعلق ابملناخ وختصيص متويل جلهود التكيف ،وهي جمالت تواجره معظرم البلردان الناميرة
دايت فيها.
 -38وأفررار أحررد املنرردوبني إىل أن السيايررات األحاديررة اجلانررب واجلرزاءات والتررداب احلمائيررة كلهررا
عوامررل تسررهم يف تقلررب األيررعار ويف تفرراقم مكررامن الضررعف و ترراج إىل اهتمررام عاجررل .وعررري اجرراز
اي ررتاتيجية مجهوريررة إي رران اإليررالمية الراميررة إىل معاجلررة مس ر لة تنويررع القتصرراد مررن خررالل إ ررالحات
هيكلية ،مثرل إ رالح النظرام الضرري ومكافحرة التهررب الضرري  .وقرال إن البلرد يعكرف علرف إ رالح
قواع رردص وأنظمت رره احمللي ررة وتع ررديل هياكل رره الداخلي ررة وإن ميزاني ررة البل ررد ل ررن تعتم ررد اعتم ررادا ك ررامالا عل ررف
عائدات النفط.
 -39وردا علف يؤال طرحه مندوب خر عن الكيفية اليت ضكن هبا لألدوات املاليرة إلدارة املخراطر
أن تكررون مفيرردة ملنتجرري السررلع األيايررية ،أوضررل أحررد احملرراورين أن ايررتخدام أي رواق العقررود ايجلررة
يكفل بيع السلعة األيايية املتداولة بسعر كدد يرلفا وتسرليمها هبرذا السرعر يف املسرتقبل ،األمرر الرذ
يدر دخالا للمنتي حىت يف حال ابفاي األيعار .أما املخاطر اليت تناو عليها هذص العقود ،فتحدث
عنرردما يرتفررع يررعر السررلعة أي ر يتجرراوز السررعر احملرردد يف العقررد التحرروطي .فلررب املس ر لة يكمررن يف
امتالك معرفة تقنية هبذص األدوات ومعرفة ابلسوق.
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السرربل الرريت ضكررن هبررا للبل ردان األفريقيررة أن تسررتفيد مررن مناقررة
 -40وتسرراءل أحررد املنرردوبني عررن ُ
التجررارة احلرررة القاريررة األفريقيررة والسرربل الكفيلررة مبسرراعدة البلرردان علررف تعزيررز معارفهررا املتعلقررة ابلسررلع
األيايية ،ف فار أحد احملاورين يف حلقة النقان إىل أن يوق املواد اخلام يف القارة ليس يوق ا كرربى،
ومررن  ،فسرريكون مررن الصررعب علررف بل رداهنا اليررتفادة مررن املناقررة احلرررة والحتفررا يف الوق ر ذاترره
هبياكررل اإلنترراج والتصرردير نفسررها .ر أنرره يرريكون مررن املفيررد إنشرراء هياكررل مررع البلرردان والشررركات
الكربى هبدا ويل املواد اخلام إىل منتجات مصناعة .وابإلضرافة إىل ذلرك ،ينبغري ويرل القتصرادات
مبا يكفل اليتفاد ة من هذص املنتجات ذات القيمة املضافة .وفيما يتعلرق ببنراء املعرارا املتعلقرة ابلسرلع
األيايررية ،أقررر هررذا احملرراور أبن السيايررات العامررة قلمررا توضررع ايررتنادا إىل أدلررة ،واقرررتح إنشرراء معهررد
أفريقي للسلع األيايية لنشر املعارا املتعلقة هبذص السلع يف مجيع أرجاء القارة ،مبرا يف ذلرك ابلبحروث
الرريت جريه ررا ك ررل بل ررد عل ررف ح رردة .وأض رراا ة ررا ِور خ ررر أن نش ررر ه ررذص املع ررارا ج ررب أن يش ررمل أيض را
ياليل التوزيع.

معاجلة مكامن الضعف متعددة األوجه :تيسري التجارة والنقل
 -41عرض مدير فعبة التكنولوجيا واللوجستيات يف األونكتاد النتيجة الرئيسية اليت متخس عنها
ايررتعراي النقررل البحررر لعررام  ،2019أل وهرري أن ”الوضررع العرراد الابيعرري“ الررذ أ رربل يررائدا يف
جمال التجارة البحرية ابت يلقي بظالله علف الالب ،والعري ،واأليرواق ،واهلياكرل األيايرية ،واألطرر
ضرح
التنظيمية ،وهرو وضرع تنشر عنره فررص و ردايت يف ن واحرد معرا ابلنسربة للبلردان الناميرة ،و ا
هذا الوضع ببياات وأمثلة.
 -42وأفررارت مرردير فررعبة التجررارة واللوجسررتيات إىل أن وتر ة التجررارة البحريررة العامليررة تباط ر ت يف
عام  2018بسبب التاورات اليت فهدها القتصاد العاملي والنشاق التجار  .ومن بني هذص التاورات،
ض ررعف القتصر رراد الع رراملي والنشر رراق التج ررار  ،وتزاير ررد الت رروترات التجارير ررة والنزع ررة احلمائير ررة ،والتحر ررول
القتصاد الذ تشهدص الصرني ،والقالقرل اجليوييايرية ،والضراراابت علرف جانرب العرري ،كمرا هرو
احلال يف قااع النفط .فقد ارتفع حجم اإلنتاج يف هذا القااع بنسبة  2,7يف املائة فقط يف عام ،2018
أ أق ررل م ررن املتوي ررط القياي رري املس ررجل يف ع ررام  2017والب ررال  4,1يف املائ ررة .ويف ع ررام  ،2018ظلر ر
البلدان النامية تست ثر جبُل تدفقات التجارة البحريرة العامليرة ،مرن حير الصرادرات والرواردات علرف حرد
يرواء .وزاد حجررم التبررادل التجررار للبضررائع املنقولررة ابحلرراوايت بنسرربة متواضررعة قرردرها  2,6يف املائررة يف
عررام  ،2018مقارنررة مبررا نسرربته  6,0يف املائررة يف عررام  ،2017أ أن حجررم عمليررات مناولررة البضررائع يف
موانئ احلاوايت قد ابفس .ووفقا لتوقعرات األونكتراد ،ير تفع حجرم التجرارة البحريرة الدوليرة بنسربة  2,6يف
املائرة يف عررام  2019وييسرتمر ارتفاعهررا مبعرردل رو يررنو مركررب قردرص  3,4يف املائررة يف الفرررتة .2024-2019
أما علف جانب العري ،فقد ُي ِِّجل فائس مستمر يف العري من يعة فحن السرفن ر رم ابفراي رو
األياطيل .وأ بح إعادة تدوير السفن أكثر أمااا ومراعراةا للبيئرة .وأضرح اليرتدامة البيئيرة ظرف
أبمهية متزايدة أيضا يف ضوء تزايد أمهية دور قااعي التكنولوجيا واخلدمات .وابإلضافة إىل ذلك ،يتزايد
اعرتاا ادتمع الدوا و كيدص علف أوجه الرتابط برني احمليارات والتنميرة املسرتدامة والتخفيرف مرن اثر
تغ املناخ والتكيف معه.
 -43وتلر ذلررك حلقررة نقرران ضررم نسررة ةرراورين .ويررلط أحررد احملرراورين الضرروء علررف العقبررات
اليت تعرتي البلدان النامية الساحلية ،مثل ارتفاع تكاليف التجرارة والنقرل وقلرة اإلمكراات ،وحردد
ي رربالا كفيل ررة بت ررذليل تل ررك العقب ررات ،منه ررا تغير ر أ رراق التفكر ر  ،ووض ررع يياي ررات مالئم ررة ،وإجر رراء
إ الحات ترمي إىل تيس التجارة ،وتنويع الصرادرات ،وتاروير القاراع اخلراص .وأفرار ةرا ِور خرر إىل
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ضرورة اعتماد اذج جديدة للعوملة يف وق يشهد فيه قاراع اخلردمات تويرع ا وتشرهد فيره رارة السرلع
تراجعا ،وفدد علف ضرورة تناول مس لة النقل البحر من املنظرور األعرم املتمثرل يف اللوجسرتيات وبنراء
القدرات املؤيسية.
 -44وع ررري بع ررس احمل رراورين ايف رراق اإلقليمي ررة للنظ ررام ايا للبي رراات اجلمركي ررة ولتا رروير اهلياك ررل
األيايية يف املمرات التجارية اإلقليمية .وتبادل احملاورون ارهبم ،وعرضروا العقبرات الريت تعررتي ممررات
النقررل اإلقليميررة ،وقرردموا تو رريات بشر ن يرربل تررذليل تلررك العقبررات .ويررلاوا الضرروء أيضر ا علررف فوائررد
تنفيذ النظام ايا للبياات اجلمركية والرباجميات ذات الصلة ،اليت ضكن أن سن اإليررادات احلكوميرة،
وتقلص الوقر الرذ تسرتغرقه إجرراءات التخلريص اجلمركري وتقلرل تكاليفهرا ،و سرن التعراون فيمرا برني
أجهررزة مراقبررة احلرردود مررن خررالل مرافررق مثررل املنافررذ الوطنيررة الوحيرردة ،وتقلررل الحتيررال وتكفررل مراقبررة
دخول السلع احملظورة واخلاضعة لقيود.
 -45وركز ةا ِور خر علف الدول اجلزريرة الصرغ ة الناميرة ،املعرضرة بشردة خلارر الكروارث الابيعيرة،
مررن حي ر ربتهررا يف جمررال التجررارة ومكررامن ضررعفها ،ول يرريما علررف تررداعيات الظ رواهر اجلويررة احلررادة
النامجة عن تغر املنراخ علرف موانئهرا البحريرة ومااراهترا .وفردد علرف احلاجرة امللحرة إىل مراعراة اعتبرارات
تغ املناخ يف جمال تاوير املوانئ وتشغيلها وإدارهتا ،وإىل اتباع هني متكامل/فبكي إزاء تغ املنراخ مرن
أجل تعزيز القدرة علف التكيف مع اثرص بوجه عام.
 -46وأكد العديد من املندوبني أن مكامن الضعف يف جمال تيسر التجرارة والنقرل تشركل عقبرات
كربى أمام إدماج البلدان النامية يف التجارة الدولية .وفرددوا علرف ضررورة تعزيرز اإل رالحات وموا رلة
التعاون مع األونكتاد يف تلك ادرالت ،بسربل منهرا دعرم اللجران الوطنيرة املعنيرة بتيسر التجرارة وتنفيرذ
النظررام ايا للبيرراات اجلمركيررة ،ودعررم ال رربامي اإلقليميررة الراميررة إىل تس رريع حركررة البضررائع مررن خررالل
اإل ررالحات اجلمركيررة ،والررنظم اإلقليميررة لضررمان امل ررور اجلمركرري العررابر ،ومم ررات املرررور العررابر ،والررنظم
اإللكرتونية لتعقب فرحنات البضرائع .وأعررب منردوب خرر عرن قلقره حيرال قردرة قاراع النقرل البحرر
واملروانئ يف البلرردان الناميررة علررف املنافسررة ،ألنرره يت ر ثر يررلب ا برتُّكررز ررناعة النقررل البحررر العامليررة .وأفررار
بعس املندوبني إىل ض رورة زايدة اليتثمار يف هياكل النقل األيايرية يف البلردان الناميرة والردول اجلزريرة
الصغ ة النامية ،بسبل منها زايدة التمويل اخلاص ،وإىل ضرورة إجاد حلول يياياتية هتدا إىل سني
قرردرة هياكررل النقررل السرراحلي األيايررية يف الرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة علررف التكيررف مررع اثر تغ ر
املنرراخ .وفرردد أحررد احملرراورين علررف أمهيررة التجررارة اإللكرتونيررة ،الرريت تسررهم إيررهام ا متزايرردا يف الترردفقات
ونوص
التجارية ويف إمكاات النمو القتصاد  ،مبا يف ذلك ابلنسبة للمشاريع الصغ ة واملتوياة احلجمِّ .
العديد من املندوبني واحملاورين جبرودة منشرور ايرتعراي النقرل البحرر الرذ يصردرص األونكتراد ،وكرذلك
أعماله البحثية والتحليلية األخرى ومنشوراته اليت تتناول قضااي تيس النقل والتجارة ومرا يتصرل هبرا مرن
مسائل قانونية وتنظيمية.

جيم -التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة
(البند  5من جدول األعمالت

 -47قدم أمانة األونكتاد حملات عامة عن األنشراة املضرالع هبرا يف إطرار أركران عمرل األونكتراد
الثالثة املتمثلة يف البح والتحليل ،وبناء توافق ايراء ،والتعاون التقين.
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عرض تقرير شعبة التكنولوجيا واللوجستيات عن أنشطتها
 -48رك ررز الع ررري ال ررذ قدمت رره أمان ررة األونكت رراد للعم ررل ال ررذ اض ررالع ب رره ف ررعبة التكنولوجي ررا
واللوجستيات والذ ركز علف أوجه التضافر بني أركان العمل الثالثة يف جمالت تيس النقل والتجرارة،
وبناء القدرات ،والتشغيل ايا للعمليات اجلمركية.
 -49ويف إطار ركن التعاون التقين ،ركز عمل الشعبة بوجه عام علف النقل املستدام للبضائع ،وإدارة
املمرات ور د األداء ،والعو ِامل احمل ِِّرددة لتكراليف النقرل ،والقردرة علرف التكيرف مرع تغر املنراخ ،والنظرام
ايا للبي رراات اجلمركي ررة ،وب رررامي الت رردريب يف جم ررال التج ررارة ،وإدارة املر روانئ ،وب رررامي تيسر ر التج ررارة
واملنافذ الوطنية الوحيدة ،وذلك هبدا تعزيز قدرة البلدان النامية علف التكيف مع تغ املناخ وإدماجها
يف النظام التجار العاملي.
 -50وفيما يتعلق ابلبحر والتحليرل ،رل عمرل الشرعبة نشرر ايرتعراي النقرل البحرر  ،ومؤفررات
األداء الرئيسية يف جمال النقل البحر  ،وإطار وبوابة النقل املستدام للبضائع ،وموجزات عن السيايرات
العامة ومذكرات تقنية ،ونشرة إخبارية عن تيس النقل والتجارة ،ودرايرات املماريرات اجليردة يف جمرال
تيس التجارة ،ومنشور عن تكيِّف اهلياكل األيايية للنقل الساحلي مع تغ املناخ.
 -51ويف إطار ركن بناء توافق ايراء ،لر جهرود الشرعبة املسرامهة يف عمرل جلنرة التجرارة والتنميرة
ويف رتلف اجتماعات اخلرباء يف جمال تيس النقل والتجارة .وتعاون األمانة مع كيراات أخررى عبعرة
لألم ررم املتح رردة ،مث ررل ب رررامي األم ررم املتح رردة للبيئ ررة ،واللجن ررة القتص ررادية ألورواب ،واللجن ررة القتص ررادية
والجتماعيرة ييريا واحملريط اهلرادئ ،واملنظمرة البحريرة الدوليرة ،وكرذلك مرع كيراات أخررى إقليميرة و ر
عبعة لألمم املتحدة ،مثل املنتردى البحرر العراملي ،بشر ن قضرااي تشرمل اإل رالحات الراميرة إىل تيسر
التجارة ،وانبعااثت الكربون ،واملوانئ املستدامة ،والتكيف مع تغ املناخ يف جمال النقل الدوا.
 -52وأعرب العديد من املندوبني عن تقديرهم لعمل الشعبة وملا تقدمه من دعم ومسراعدة للبلردان
النامية ،وفجعوا األمانة علف موا لة جهودها .وطلب أحد املنردوبني ضرمان ايرتمرارية خردمات نظرام
ايا للبياات اجلمركيرة يف بلردص بعرد انقااعهرا .ويرلط بعرس املنردوبني الضروء علرف الفوائرد الريت نيهرا
بل رداهنم مررن املسرراعدة الرريت يقرردمها إليهررا األونكترراد ،وفررددوا علررف ضرررورة زايدة الرردعم املقرردم وتويرريع
نااقره ،ول يريما املسراعدة التقنيررة ويف جمرال بنراء القرردرات ضرمااا لمتثرال هررذص البلردان لتفراق منظمررة
التجارة العاملية املتعلق بتيس التجارة ،وذلك من خالل برامي األونكتاد لتمكني اللجان الوطنية املعنية
بتيس ر التجررارة ،والنظررام ايا للبيرراات اجلمركيررة ،وبرررامي إدارة امل روانئ ،وفيمررا يتصررل ابلنقررل البحررر
وهياكل النقل األيايية القرادرة علرف التكيرف مرع اثر تغر املنراخ .ويرلط العديرد مرن املنردوبني الضروء
علررف أوجرره التضررافر اإلجرراا بررني هررذص األركرران الثالثررة ،ول يرريما فيمررا يتعلررق بفوائررد املسرراعدة التقنيررة
السليمة والفعالة وما جريه األونكتاد من أوث و ليالت متعمقة.

عرض تقرير شعبة التجارة الدولية والسلع األساسية عن أنشطتها
 -53عرضر أمانررة األونكترراد العمررل الررذ اضررالع برره فررعبة التجررارة الدوليررة والسررلع األيايررية
فيم ررا يتعل ررق ابألرك رران الثالث ررة .فق ررد اض ررالع الش ررعبة مبب ررادرات ع رردة يف رتل ررف املن رراطق ويف رتل ررف
ادررالت املتصررلة ابلتجررارة .ومررن بررني األعمررال الرريت ُيررلط الضرروء عليهررا ،جهررود الشررعبة الراميررة إىل دعررم
إزالة احلواجز التجارية ،واملسامهة يف تعميم مراعاة القضااي البيئية يف ييايات التجارة ،وتعزيز ييايات
املنافسررة و ايررة املسررتهلك ،وتيس ر إدمرراج البلرردان الناميررة يف النظررام التجررار مبررا يعررود عليهررا ابملنفعررة،
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وتقصرري يرربل تعزيررز التجررارة الشرراملة الرريت تكفررل مشرراركة امل ررأة ،والبلرردان الناميررة ،وأقررل البلرردان روا،
واملشاريع البالغة الصغر ،واملشاريع الصغ ة واملتوياة احلجم.
 -54وأع رررب ممثل ررو بع ررس ادموع ررات اإلقليمي ررة والعدي ررد م ررن املن رردوبني ع ررن إق ررارهم لعم ررل الش ررعبة
و ييدهم له.
 -55وأثن ر إحرردى املنرردوابت علررف ايررتجابة الشررعبة الس رريعة لالررب بلرردها تزويرردص ابملسرراعدة يف
دي السيايات والتشريعات التجارية الوطنية ملواكبة خاة التحول اهليكلي لالقتصاد احمللي .ودعر
أيض ر ا إىل زايدة التمويررل املقرردم مررن مصررادر خارجيررة ملسرراعدة القتصررادات الصررغ ة علررف النرردماج يف
النظام التجار العاملي.
 -56وأقرررت إحرردى ادموعررات اإلقليميررة مبررا تضررالع برره الشررعبة مررن عمررل يف جمررال العتمرراد علررف
السررلع األيايررية ألنرره يشرركل رردايا مشرررتك ا للعديررد مررن البلرردان الناميررة .وفررجع ادموعررة اإلقليميررة
الشررعبة علررف موا ررلة أوثهررا املتعلقررة هبررذا املوضرروع ،وأفررارت إىل أمهيررة القتصرراد األزرق وتغ ر املنرراخ
ابعتبارمها جمالني من ادالت ذات األولوية.
 -57وأث ررن أح ررد املن رردوبني عل ررف عم ررل الش ررعبة ،ول ي رريما فيم ررا يتعل ررق بتغر ر املن رراخ ،واملنافس ررة و اي ررة
املستهلك ،والتعاون يف جمال اخلدمات .وأفار إىل أن حلقات العمل اليت نظمتها الشرعبة يرامه يف سرني
تقدمل اخلدمات يف بلدص .وقال إن يتالع إىل زايدة املساعدة التقنية املقدمة يف ادالت املتصلة ابلتجارة.
 -58وأعرب ر بعررس الوفررود عررن ييرردها للنظررام التجررار املتعرردد األط رراا ،وحث ر الشررعبة علررف
موا رلة ر ررد التاررورات احلا ررلة يف أفريقيررا .وينبغرري أن يكرون األونكترراد ملتقررف ملناقشررة قضررااي التجررارة
املتعددة األطراا وأخذ مصاحل البلدان النامية يف العتبار.
 -59وأعرب إحدى ادموعات اإلقليمية عن تقديرها للدعم الذ قدمته الشعبة أثنراء املفاوضرات
املتعلقة مبناقة التجارة احلرة القارية األفريقية .واقرتح  ،يف هذا الصدد ،أن يزيد األونكتراد مسرامهته يف
هذا ادال.
 -60وأعربر ر إح رردى املن رردوابت ع ررن ارتي رراح بل رردها للعم ررل ال ررذ تؤدي رره الش ررعبة يف جم ررال الن رروع
الجتمرراعي يف إطررار مبررادرة ”التجررارة ر الر يررة عرررب احلرردود مررن أجررل متكررني امل ررأة و قيررق التنميررة
القتصادية والتكامل اإلقليمي يف فرق أفريقيا واجلنوب األفريقي“.
 -61وفيما يتعلق مبنتدى األونكتاد املقبل بش ن التجارة املشروعة ،طلرب منردوب خرر الرتكيرز
علف التجارة املشروعة يف السلع األيايية ،مثل النفط واملعادن.
 -62ودع ر بعررس الوفررود األمانررة إىل تعزيررز جهررود الرررتويي للمنايرربات اهلامررة .وأحاط ر األمانررة
علم ا ابلشوا ل اليت أعرب عنها الدول األعضاء ،مش ةا إىل أهنا يتحرص علف التوا ل بشكل مبافر
أكثر مع الدول األعضاء إلبال ها ابملنايبات املقبلة.

اثلثا -مسائل تنظيمية
ألف -افتتاح الدورة
 -63افتَررتل الرردورة احلاديررة عش رررة للجنررة التجررارة والتنميررة املعق ررودة يف قصررر األمررم جبني ررف ،يف
تشررين الثرراين/نوفمرب  ،2019ائررب رئرريس اللجنررة يف دورهتررا العافرررة ،السرريد عبررد الرررحيم ي ر يررليمان
(املغربت.
25
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 -64وأبل ر ر ائ ررب رئ رريس اللجن ررة يف دورهت ررا العاف رررة املن رردوبني أبن ادموع ررة دال ف تع ررني مرف ررح ا
ملنصب الرئيس ،وأبنه تقرر ،من  ،وفقرا لردورة التنراوب املعترادة وبعرد التشراور ،النظرر يف تعيرني مرفرل
من ادموعة ألف.

ابء -انتخاب أعضاء املكتب

(البند  1من جدول األعمالت
 -65انتخب ر اللجنررة ،يف جلسررتها العامررة الفتتاحيررة املعقررودة يف  25تش ررين الثرراين/نوفمرب ،2019
أعضاء مكتبها التالية أ اؤهم:

الرئيس:

السيد خليل ها ي (ابكستانت

ِ
املقرِّرة:
ائبات الرئيس:

السيدة جواا منديز (بنمات
السيدة ابتورو كامارا ( امبيات
السيدة ييسيليا وتي يس ميديروم (إكوادورت
السيدة إيرينا ميدفيديفا (ال اد الروييت

جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  2من جدول األعمالت

 -66اعتمر رردت اللجنر ررة يف جلسر ررتها العامر ررة الفتتاحير ررة جر رردول أعماهلر ررا املؤق ر ر ال ر روارد يف الوثيقر ررة
 ،TD/B/C.I/47مع إدخال تعديل واحد عليه(1ت فكان جدول األعمال كاييت:
-1

انتخاب أعضاء املكتب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-3

تقارير اجتماعات اخلرباء:
(أت

تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:
’‘1

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بش ن السلع األيايية والتنمية؛

’‘2

اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بش ن التجارة واخلدمات والتنمية؛

’‘3

‘’6

اجتمرراع اخل ررباء املتعرردد السررنوات بش ر ن تعزيررز البيئررة القت ررصادية املواتيررة
علف مجيع املستوايت دعما للتنمية الشاملة واملستدامة ،وتعزيز التكامل
والتعاون يف امليدان القتصاد ؛
اجتمرراع اخل ررباء املتعرردد السررنوات املعررين ابلنقررل واللوجسررتيات التجاريررة
وتيس التجارة.

(بت تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدوا املعين بقوانني وييايات املنافسة؛
(جت تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدوا املعين بقوانني وييايات اية املستهلك.
__________

(1ت
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-4

التجارة ومكامن الضعف:
(أت

الدول اجلزرية الصغ ة النامية :بلدان غ ة ،دايت كب ة؛

(بت العتماد علف السلع األيايية :حالة هشة؛
(جت معاجلة مكامن الضعف متعددة األوجه :تيس التجارة والنقل.
-5

التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة.

-6

مسائل أخرى.

-7

اعتماد تقرير اللجنة املقدام إىل جملس التجارة والتنمية.

دال -مسائل أخرى
(البند  6من جدول األعمالت
-67

ف تكن هناك مسائل معلقة أخرى معروضة علف اللجنة.

هاء -اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية
(البند  7من جدول األعمالت

 -68يف اجللسررة العامررة اخلتاميررة ،املعقررودة يف  28تش ررين الثرراين/نوفمرب ِ ،2019أذنَر جلنررة التجررارة
والتنميررة لل ررئيس أبن يضررع التقريررر يف رريغته النهائيررة بعررد اختتررام اجللسررة .ويرريُقدام التقريررر إىل جملررس
التجارة والتنمية.

GE.20-01468
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املرفق
احلضور*
-1

حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد:
ال اد الرويي
إيبانيا
ألبانيا
أملانيا
أو ندا
إيران (مجهورية  -اإليالميةت
ابكستان
برابدوم
بلجيكا
بلغاراي
بنغالديش
بنما
بوركينا فايو
البوينة واهلريك
بولندا
بو
تركيا
تو و
تونس
جامايكا
اجلبل األيود
جزر البهاما
اجلمهورية الدومينيكية
اجلمهورية العربية السورية
مجهورية الكونغو الدضقراطية
مجهورية تنزانيا املتحدة
جورجيا
جيبويت
دولة فلساني
زمبابو
السلفادور

ربيا
الصني
ابون
امبيا
واتيمال
ياا
فرنسا
الفلبني
فنلندا
فيجي
كابو ف د
الكام ون
الكونغو
الكوي
لبنان
ماليزاي
مد شقر
مصر
املغرب
املكسيك
مالو
ملديف
اململكة العربية السعودية
منغوليا
موريتانيا
موزامبيق
ميا ار
نيبال
النيجر
اليمن

__________

*
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-2

وكان املنظمات احلكومية الدولية التالية ُممثلة يف الدورة:
جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاري واحمليط اهلادئ
منظمة التعاون اإليالمي

-3

وكان الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية ُممثلةا يف الدورة:
منظمة العمل الدولية
ال اد الربيد العاملي

-4

وكان املنظمات

الفئة العامة

احلكومية التالية ُممثلةا يف الدورة:

الشبكة الدولية لتوحيد فهادات التعليم العاا.
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