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 مقدمة  
َعقدت جلنة التجارة والتنمية دورهتا العاشرة يف قصرر األمرم، جبنيرف، يف الفررتة مرن ١٢  

 إىل ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٨. 

 اإلجراءات اليت اختذهتا جلنة التجارة والتنمية -أولا  
 التجارة والتعاون املتعدد األطراف والتنمية املستدامة -ألف 
 ليهاالستنتاجات املتفق ع  

 إن جلنة التجارة والتنمية، 
أمهيررررة التجررررارة الدوليررررة كولرررريلة رئيسررررية لتنفيررررذ أهررررداف التنميررررة تؤكررررد جمرررردداا  -١ 

 املستدامة، وتشدد على أمهية النظام التجاري املتعدد األطراف القائم على قواعد؛ 
علررى أمهيررة تضررافر جوررود األونكترراد واملؤلسررات املعنيررة يف منظومررة األمررم  تشرردد -٢ 

كل يف حدود وليته ومروارد،، فيمرا يتعلرق ابلتجرارة الدوليرة الشراملة   املتحدة ومنظمة التجارة العاملية،
 للجميع وهبدف حتقيق أهداف التنمية املستدامة وعدم ترك أي أحد يتخلف عن الركب؛

بتقدمي املذكرة اليت أعردهتا أمانرة األونكتراد عرن التجرارة والتعراون املتعردد ترحب  -3 
اف والتنمية املستدامة وابملناقشة اليت تناولت آخرر الااهرات يف جمرال التجرارة والسيالرات األطر 

 التجارية ومشاركة البلدان النامية يف التجارة العاملية؛
مرن بر ء وتراة التقردم احملررز يف إحردا  زايدة كبراة يف حصرة  تعرب عن قلقوا -4 

يف التجررارة العامليررة، علررى النحررو املنصررو  عليرره يف ، البلرردان الناميررة، ول لرريما أقررل البلرردان  ررواا 
 من أهداف التنمية املستدامة؛ ١7من اهلدف  ١١إطار الغاية 

ابلررردعم التقررر  الرررذي يقدمررره األونكتررراد يف إنشررراء من قرررة  ترحرررب مرررع التقررردير -٥ 
 التجرررارة احلرررررة القاريررررة األفريقيررررة، وتشررررجع األونكترررراد علررررى موا ررررلة تقرررردمي دعمرررره حتقيقرررراا جلميررررع

 األهداف احملددة يف التفاق؛

تزايد الشعور بعدم اليقني من اآلفاق املستقبلية للتجارة، يف ضوء  تالحظ بقلق -6 
يف اا الترروترات الرريت تشرروب العالقررات التجاريررة بررني البلرردان وتزايررد النزعررة احلمائيررة، الرريت تررؤثر لررلب

 للخ ر؛  تدفقات التجارة الدولية وتعرض النظام التجاري املتعدد األطراف

للحوار مرع الردول األعضراء اا مفتوح إىل أمانة األونكتاد أن تفسح جمالا  ت لب -7 
واجلوات املعنية، مبن فيوا الق اع اخلا ، بشأن الُبعد اإل رائي للنظرام التجراري املتعردد األطرراف 

إىل منظمرة يف القرن احلادي والعشرين، والعقبات اليت تواجه البلدان النامية قبل عمليرة انضرماموا 
التجررارة العامليررة وأثناءهررا وبعرردها، وتيسررا اللررتثمار، والتجررارة واخلرردمات اإللكرتونيررة، والترروترات 
التجاريررة احلاليرررة، والتررردابا يرررا اجلمركيرررة، مبرررا فيورررا التررردابا أحاديرررة اجلانرررب، واجليرررل اجلديرررد مرررن 

 التفاقات التجارية اإلقليمية والثنائية؛
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تاد إىل موا لة ر د اااهات التجرارة والسيالرات التجاريرة أمانة األونك تدعو -٨ 
واإلبررالع عنوررا، مبررا يف تلررا الترروترات الرريت تررؤثر يف النظررام التجرراري املتعرردد األطررراف، ول لرريما 
الترروترات الناشررنة عررن اختررات ترردابا انفراديررة، اقتصررادية كانررت أم ماليررة أم ااريررة، تتنررا  والقررانون 

املتحدة وتعرقل حتقيق التنمية القتصادية والجتماعية الكاملة، ول لريما يف الدويل وميثاق األمم 
البلدان النامية، ومجع وحتليل بيراتت عرن لتلرف جمرالت التجرارة الريت هترم البلردان الناميرة، مبرا يف 
 تلا األلعار العادلة لبيع السلع األلالية ولبل زايدة قيمتوا املضرافة، وتعزيرز التجرارة فيمرا برني
بلرردان اجلنرروب، واآلفرراق املسررتقبلية للتجررارة يف ضرروء مجلررة أمررور، منوررا لاللررل القيمررة العامليررة، 

 والبتكار، والعتبارات اجلنسانية، واحلصول على التكنولوجيا والتخداموا؛
أمانررة األونكترراد كررذلا إىل موا ررلة حتليلوررا ملسررامهة التجررارة الدوليررة يف  ترردعو -٩ 

 ة يف ظل تزايد أوجه انعدام املساواة داخل البلدان وفيما بينوا؛حتقيق التنمية املستدام
ابلبحرررو  والتحلررريالت السيالررراتية املتعمقرررة الررريت اريورررا أمانرررة األونكتررراد يف  تشررريد -١٠ 

جمال التجارة والتنمية املستدامة وابلنوج املبتكر الذي تتبعه يف عملوا الرذي يتنراول القضرااي املسرتجدة، 
 نساين لإل الحات التجارية، وتشجع أمانة األونكتاد على موا لة عملوا؛مبا فيوا األثر اجل

مبادرات بناء القدرات الريت تضر لع هبرا أمانرة األونكتراد يف  تالحظ مع التقدير -١١ 
مجيررررع املنرررراطق الناميررررة والرررريت تتنرررراول قضررررااي مثررررل الترررردابا يررررا اجلمركيررررة، والقتصررررادين األخضررررر 

عرررن الشرررباب وجوانرررب التعلررريم والتمكرررني الررريت  رات اجلنسرررانية، فضرررالا واألزرق، والتجرررارة والعتبرررا
هتموررم مررن أجررل تشررجيعوم علررى مزاولررة األعمررال احلرررة، وتعزيررز اللررتعداد للتجررارة اإللكرتونيررة، 
وقرروانني وليالررات املنافسررة، وملايررة املسررتولا، ومعررايا اللررتدامة ال وعيررة، وُتشررج ع األونكترراد 

 جملالت؛على موا لة عمله يف هذ، ا
أمانررة األونكترراد إىل نشررر تقريررر عررن القضررااي املسررتجدة يف جمررال التجررارة  ترردعو -١٢ 

الدوليررة وآاثرهررا علررى حتقيررق أهررداف التنميررة املسررتدامة، يف حرردود املرروارد املتاحررة، لكرري تنظررر فيرره 
 جلنة التجارة والتنمية يف اجتماعوا القادم؛

مرررررن حترررررو  وحتلررررريالت ليالررررراتية  مرررررا اريررررره األونكتررررراد تالحرررررظ مرررررع التقررررردير -١3 
لإل ررررالحات الراميررررة إىل تيسررررا اا يقدمرررره مررررن أدوات وينفررررذ، مررررن برررررامج تعرررراون تقرررر  دعمرررر ومررررا

التجررررارة، والررررتدامة نقررررل البضررررائع وقدرترررره علررررى التكيررررف، مبررررا يف تلررررا النظررررام اآليل للبيرررراتت 
ة نقرل البضرائع وقدرتره اجلمركية، ومتكني اللجان الوطنيرة لتيسرا التجرارة، وجمموعرة أدوات الرتدام

على التكيرف وبررتمج إدارة املروانو، ومبرادرة التجرارة اإللكرتونيرة للجميرع، وبررتمج تنميرة التجرارة 
والعتبرررارات اجلنسرررانية، وبررررتمج اإلحصررراءات، وتشرررجع األونكتررراد علرررى موا رررلة عملررره يف بنررراء 

 لتنفيذ اتفاق تيسا التجارة؛اا قدرات البلدان النامية حتسين
األونكتررراد مبنالررربة الرررذكرى السرررنوية اخلمسرررني لصررردور الرررتعراض النقرررل هتنرررو  -١4 

البحري، وتشيد إبحصاءات النقل البحرري الشراملة ومروجزات النقرل البحرري الق ريرة الريت تكمرل 
 هذا املنشور اهلام؛

أمانرة األونكتراد إىل أن توا رل، يف حردود املروارد املتاحرة، مرا تضر لع بره مرن  تدعو -١٥ 
يلررررري ليالرررررام التوجررررره ومرررررن أنشررررر ة بنررررراء قررررردرات دعمررررراا لتنفيرررررذ خ رررررة التنميرررررة املسرررررتدامة عمرررررل حتل

والتفاقات الدولية األخرى، مبا فيوا اتفاق ابريس بشأن تغرا املنرا ، وبررتمج عمرل فيينرا  ٢٠3٠ لعام
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يرة ، وإجرراءات العمرل املعج رل للردول اجلزر ٢٠٢4-٢٠١4لصاحل البلدان النامية يرا السراحلية للعقرد 
، ٢٠٢٠-٢٠١١للعقررد اا الصررغاة الناميررة رمسررار لررامواج، وبرررتمج العمررل لصرراحل أقررل البلرردان  ررو 

واتفاق منظمة التجارة العاملية لتيسا التجرارة، وتلرا يف جمرالت الشرحن، والنقرل البحرري، واملروانو 
مركيررة، وكررذلا وممرررات النقررل، والنقررل العررابر املتعرردد الولررائ ، وتيسررا التجررارة، وحترردي  الررنظم اجل

التحرردايت املاثلررة والفررر  السررااة أمرررام البلرردان الرريت متررر اقتصررراداهتا مبرحلررة انتقاليررة فيمررا يتعلرررق 
 بتيسا التجارة؛

األونكتررراد إىل موا رررلة عملررره التحليلررري يف جمرررال النقرررل البحرررري الررردويل  تررردعو -١6 
يف ألعار نقل البضائع ويف ليشمل ر د وحتليل آاثر الرتتيبات التعاونية وعمليات دمج الشركات 

 تواتر اخلدمات وكفاءهتا وموثوقيتوا وجودهتا؛ 
األونكترراد علررى تعزيررز مررا يقرروم برره مررن ر ررد وحترر  وحتليررل ومررا يقدمرره تشررجع  -١7 

خررردمات التشرررارية وبيررراتت إحصرررائية يف جمرررالت التجرررارة الدوليرررة وتكررراليف النقرررل وربررر   مرررن
 شبكات النقل؛

ذل جوررود لتولرريع ن رراق تعاونرره التقرر  يف جمررايل النقررل األونكترراد إىل بررترردعو  -١٨ 
وتيسررا التجررارة، مبررا يف تلررا برررتمج متكررني اللجرران الوطنيررة لتيسررا التجررارة، حتيرر  يشررمل مجيررع 

 املناطق النامية.

 اجللسة العامة اخلتامية 
 ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥

 اإلجراءات األخرى اليت اختذهتا اللجنة -ابء 
  اجتماعات اخلرباءتقارير   

 من جدول األعمالج 3رالبند 

 تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:  )أ( 

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املع  ابلسلع األلالية والتنمية  
عرضرررت أمانرررة األونكتررراد التقريرررر ابلرررم رئررريس الررردورة العاشررررة لجتمررراع اخلررررباء املتعررردد  -١
 سنوات املع  ابلسلع األلالية والتنمية. ال
وأحاطرررررررررت جلنرررررررررة التجرررررررررارة والتنميرررررررررة علمررررررررراا ابلتقريرررررررررر، بصررررررررريغته الرررررررررواردة يف الوثيقرررررررررة  -٢

TD/B/C.I/MEM.2/43. 

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املع  ابلتجارة واخلدمات والتنمية  
دد السررنوات املعرر  ابلتجررارة عرررض التقريررر رئرريس الرردورة السادلررة لجتمرراع اخلرررباء املتعرر -3

 واخلدمات والتنمية. 
 .TD/B/C.I/MEM.4/18وأحاطت اللجنة علماا ابلتقرير، بصيغته الواردة يف الوثيقة  -4



TD/B/C.I/46 

GE.19-00707 6 

اجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات املعرر  بتعزيررز بينررة اقترررصادية مواتيررة علررى مجيررع املسررتوايت دعمرراا   
 والتعاون يف امليدان القتصادي لتنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز التكامل

عرررض التقريررر رئرريس الرردورة الثانيررة لجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات املعرر  بتعزيررز بينررة  -٥
اقترصادية مواتية على مجيع املستوايت دعماا لتنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز التكامل والتعاون يف 

 امليدان القتصادي.
 . TD/B/C.I/MEM.8/6رير، بصيغته الواردة يف الوثيقة وأحاطت اللجنة علماا ابلتق -6

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  )ب( 
عرضت أمانة األونكتاد التقرير ابلم رئيس الدورة السابعة عشرة لفريق اخلررباء احلكرومي  -7

 الدويل املع  بقوانني وليالات املنافسة.
، وأقرررت TD/B/C.I/CLP/52اللجنررة علمرراا ابلتقريررر، بصريغته الررواردة يف الوثيقررة وأحاطرت  -٨

 اللتنتاجات املتفق عليوا ابلصيغة الواردة فيه.

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية املستهلك  )ج( 
يرق اخلررباء احلكرومي الردويل عرضت أمانة األونكتاد التقرير ابلرم رئريس الردورة الثالثرة لفر  -٩

 املع  بقوانني وليالات ملاية املستولا.
، وأقررت TD/B/C.I/CPLP/15وأحاطت اللجنة علماا ابلتقرير، بصيغته الواردة يف الوثيقرة  -١٠

 اللتنتاجات املتفق عليوا ابلصيغة الواردة فيه.

 موجز مقدم من الرئيسة -اثنياا  
 اجللسة العامة الفتتاحية  -ألف 

شددت رئيسة الدورة العاشرة للجنة التجارة والتنمية علرى ضررورة جعرل التجرارة والتنميرة  -١١
من عوامل حتقيق السالم والزدهار يف مجيع أرجاء العامل من خالل خ ة التنمية املسرتدامة  عامالا 
 هدفاا. ١7وأهداف التنمية املستدامة البالغ عددها  ٢٠3٠لعام 
ني العام لالونكتاد ابإلتبة، يف الكلمة الفتتاحيرة الريت أدىل هبرا وأشار رئيس مكتب األم -١٢

ابلررم األمررني العررام لدونكترراد، إىل أن األونكترراد ليوا ررل مسرراعدة البلرردان علررى اللررتفادة مررن 
التجررررارة يف حتقيررررق التنميررررة، حررررا وإن برررردت التوقعررررات العامليررررة يررررا مؤكرررردة، وأنرررره لررررن يسررررمح 

 ٢٠3٠جررارة الدوليررة عن تعررر  ض خ ررة التنميررة املسررتدامة لعررام للمخرراوف الرريت تكتنررف مصررا الت
إن أ اط شبكات اإلنتاج العاملية بدأت تتحرول منرذ نشروب األزمرة املاليرة  للخ ر. وأضاف قائالا 

العاملية بسبب التغاات التكنولوجية واخنفراض عائردات اللرتثمار األجنرب املباشرر، وإن التروترات 
العديررد مررن البلرردان الناميررة. وقررد زادت ردود الفعررل املناهضررة للتجررارة  التجاريررة نكررن أن تررؤثر يف

العاملية والشوايل املتعلقة بتحقيق اإلنصراف منتقردي التكامرل التجراري والعوملرة ملالراا. ويت لرب 
الصررررعيدين الررروط  والرررردويل. ومررررن بررررني ايل بشررركل كامررررل اختررررات تررردابا علررررى تبديرررد هررررذ، الشررررو 
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تخذها البلدان، إعادة تنشي  التفاقات التجارية اإلقليميرة ودعرم إبررام اإلجراءات اليت نكن أن ت
 اتفاقات جديدة، مع الرتكيز بشكل أكرب على السيالات التكميلية.

والصرني؛ وممثررل  77وأدلرت الوفرود التاليرة ببيرراتت افتتاحيرةاب ممثرل ابكسرتان ابلررم جمموعرة الرر  -١3
كولررتاريكا، ابلررم جمموعررة بلرردان أمريكررا الالتينيررة ومن قررة السررودان، ابلررم اجملموعررة األفريقيررة؛ وممثررل  

 البحر الكاريب؛ وممثل دولة فلس ني؛ وممثل الصني؛ وممثل نيجااي؛ وممثل زمبابوي؛ وممثل جامايكا.
وشردد ممثرل إحردى اجملموعرات اإلقليميرة، كمرا شرددت وفرود عردة، علرى أمهيرة مرا يروفر،  -١4

منشورات وما يقدمه من مسراعدة تقنيرة فيمرا يتصرل بتيسرا األونكتاد من أدوات وما يصدر، من 
التجارة والنقل، وطلبوا إىل األونكتاد أن يوا ل تقردمي الردعم يف ر رد تكراليف التجرارة، مبرا فيورا 
تكاليف النقل، وحتليلوا وإجراء حتو  عنوا، وتوفا خدمات التشارية بشأهنا وبياتت إحصائية 

الية يف مواجوة الااهات اجلديردة يف البينرة التجاريرة الدوليرة. عنوا. فالبلدان ليست مجيعوا لو 
علرى أمهيرة العمرل الرذي يضر لع بره األونكتراد يف متكرني اا وشدد ممثل جمموعة إقليميرة أخررى أيضر

اللجان الوطنية لتيسا التجارة ويف بناء دعائم النقل املستدام للبضائع وإدارة ممرات النقرل. وشردد 
ة أخرررررى علررررى أمهيررررة مناقشررررة التجررررارة والتعرررراون املتعرررردد األطررررراف والتنميررررة ممثررررل جمموعررررة إقليميرررر

املستدامة يف السياق العاملي احلايل، وأعررب عرن قلقره ألن البلردان مرا زالرت بعيردة كرل البعرد عرن 
علررى ضرررورة تنرراول العنا ررر اهليكليررة واخلارجيررة. اا حتقيررق األهررداف املتصررلة ابلتجررارة. وشرردد أيضرر

تكاليف أكرب يف جمرايل التجرارة والنقرل اا تتكبد أيضاا لدان النامية وأقل البلدان  و وأشار إىل أن الب
 مقارنة ابلبلدان املتقدمة.

وقرررال أحرررد املنررردوبني إن كرررل بلرررد مرررن البلررردان يتحمرررل املسرررؤولية الرئيسرررية عرررن تنميتررره  -١٥
لنجراح املبرادرات  القتصادية والجتماعية، يا أن الدعم الذي يقدمه اجملتمع الدويل ل ير  عنره

الوطنيرررة. وشررردد منررردوب آخرررر علرررى أمهيرررة التمسرررا بتعدديرررة األطرررراف واتبررراع مسرررار العوملرررة يف 
مواجورررة النزعرررات املقاو مرررة والنفراديرررة واحلمائيرررة. وأكرررد منررردوب آخرررر أن فوائرررد التجرررارة ل تررروزع 

ى الُصرعد الروط  بني البلردان ويف داخلورا. لرذا، فمرن الضرروري موا رلة العمرل علر متساوايا اا توزيع
واإلقليمررري واملتعررردد األطرررراف يف كافرررل األونكتررراد ملعاجلرررة أوجررره انعررردام املسررراواة وضرررمان تعزيرررز 

 التجارة للتنمية املستدامة.
وأشارت مرديرة شرعبة التجرارة الدوليرة والسرلع األلالرية ابألونكتراد، يف عرضروا، إىل أن  -١6

لقواعرد الثابترة والشرفافة يف بينرة اقتصرادية يرا هشاشرة التجرارة الدوليرة وعردم وجرود جمموعرة مرن ا
مسررتقرة نكررن أن يكررون هلمررا عثررا لررلب علررى النمررو. وقالررت إن أمهيررة التجررارة فيمررا بررني بلرردان 

علرى البلردان الناميرة وأقرل البلردان اا اجلنوب ما فتنت تتزايد وإن التوترات التجارية احلالية تؤثر للب
السررائد يف النظررام املتعرردد األطررراف يررؤثر علررى البلرردان الناميررة  رروا. وأشررارت إىل أن عرردم اليقررني 

علرى قضرااي مرن اا املعتمدة على السلع األلالية، ويالبيتوا من أقل البلدان  وا. ويرؤثر تلرا أيضر
قبيررل تغررا املنررا  واألمررن الغررذائي، ألهنررا قضررااي ل نكررن فصررلوا عررن التجررارة والتنميررة. فاخنفرراض 

ف يعررر  اخنفررراض التعررراون يف القضرررااي األخررررى، مثرررل تغرررا املنرررا  وحتقيرررق التعررراون املتعررردد األطررررا
أهرررداف التنميرررة املسرررتدامة. لرررذا، فمرررن األمهيرررة مبكررران ضرررمان التعررراون املتعررردد األطرررراف وتعزيرررز،. 
ودعرت إىل تعزيررز التجرارة فيمررا برني بلرردان اجلنرروب وإىل إعرادة تنشرري  النظرام العرراملي لدفضررليات 

 لبلدان النامية لاللتفادة من طاقاته الكامنة.التجارية فيما بني ا
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عررن عمررل الشررعبة يف اا وقرردمت مررديرة شررعبة التكنولوجيررا واللوجسررتيات ابألونكترراد عرضرر -١7
مرن خرالل اا جمال لوجستيات التجارة، الذي يشمل تيسا التجارة وتشغيل العمليات اجلمركية آلي

املسرررررررتدام للبضرررررررائع وإدارة املررررررروانو  ج والنقرررررررل"ASYCUDA"النظرررررررام اآليل للبيررررررراتت اجلمركيرررررررة ر
. ج١رواملمررررات، مبي  نرررَة ن ررراق عمرررل األونكتررراد ومواءمتررره مرررع مرررا جررراء يف وثيقرررة مافيكيرررانو نررراوي
 ١.٨وأشرررارت إىل أن عمرررل األونكتررراد يسررراهم يف ختفرررية تكررراليف التجرررارة، وهررري أكررررب بواقرررع 

لنمو. وتساعد اللوجستيات التجاريرة أضعاف يف البلدان النامية مما هي عليه يف البلدان املتقدمة ا
 ١الكفؤة يف حتقيق ياايت أهداف التنمية املستدامة، مبا فيورا يايرة تعبنرة املروارد يف إطرار اهلردف 

رالعمررل الالئررق و ررو القتصررادج؛  ٨رالقضرراء علررى الفقرررج؛ ويايررة تنويررع التجررارة يف إطررار اهلرردف 
رمردن وجمتمعرات كليرة  ١١قرل، يف إطرار اهلردف وياية اهلياكل األلالرية املسرتدامة، مبرا فيورا الن

رحتقيرررق  ١6رتغرررا املنرررا ج و ١3إطرررار اهلررردفني مسرررتدامةج؛ ويايرررة الشرررفافية واحلكرررم الرشررريد يف 
السررالم والعدالررة وبنرراء مؤلسررات قويررةج؛ ويايررة إقامررة الشررراكات وتعزيررز النظررام التجرراري املتعرردد 

أجرررل حتقيرررق أهرررداف التنميرررة املسرررتدامةج. رإقامرررة الشرررراكات مررن  ١7األطررراف يف إطرررار اهلررردف 
وتعد مسألة لوجستيات التجارة من املسائل الشاملة لعدة ق اعات اليت تت لب اجلمرع برني جورات 
معنيرة لتلفررة عديرردة، يررا أن ترروافر اإلرادة السيالررية القويرة والقيررادة املتبصرررة أمررر ل يرر  عنرره جلمررع 

ومررة علررررها لكرري تتكلرررل اإل ررالحات الراميرررة إىل مقومررات الررنوج الرررذي ل بررد مرررن أن تتبعرره احلك
تيسا التجارة ابلنجاح. وتبني اربة األونكتاد، ول لريما يف ت بيرق النظرام اآليل للبيراتت اجلمركيرة، 

 هررو أحررد املكالررب األوىل الرريت حتققررت يف لرربيل املضرري قرردماا اا أن تشررغيل العمليررات اجلمركيررة آليرر
جارة. وعالوة على تلا، يساعد تيسا التجارة والنقرل التراجرات ابإل الحات الرامية إىل تيسا الت

و ررراحبات الشرررركات الصرررغاة. فمرررن خرررالل التصرررديق علرررى اتفررراق منظمرررة التجرررارة العامليرررة بشرررأن 
تيسا التجارة، حصلت البلدان الناميرة علرى توجيورات واضرحة بشرأن مرا ينبغري إ رالحه، ويتعراون 

 هبذ، اإل الحات. اا لبل املضي قدماألونكتاد مع هذ، البلدان يف حتديد 
ولرررأل أحرررد املنررردوبني عرررن عمرررل األونكتررراد الرامررري إىل معاجلرررة املسرررائل املتصرررلة ابألمرررن  -١٨

الغذائي وتغا املنا ، وعن السبل الكفيلة مبساعدة املرزارعني علرى حتسرني لربل عيشروم وعلرى أن 
ذ تلررا حررا يف حررال وجررود علررى  ررعوبة تنفيرراا يعررود علرريوم بيررع منتجرراهتم بقيمررة مضررافة، مشرردد

 إطار ليالام.
ولررأل وفررد آخررر عررن التجررارب الناجحررة مررع اللجرران الوطنيررة لتيسررا التجررارة، ول لرريما  -١٩

ال ريقررة الرريت نكررن أن تررؤثر هبررا اإلدارة علررى لتلررف املسررتوايت يف  رراح تلررا التجررارب. ولررأل 
قتصادية أحاديرة اجلانرب، الريت تعرد عن السبل اليت نكن هبا التكيف مع التدابا القسرية الاا أيض

 أهداف التنمية املستدامة.اا يف حتقيق البلدان النامية وأقل البلدان  و اا من العوامل اليت تؤثر للب
وفيمرررا يتعلرررق ابلتجرررارة فيمرررا برررني بلررردان اجلنررروب، لرررألت إحررردى اجملموعرررات اإلقليميرررة عرررن  -٢٠

 القادرة على الض الع مببادرات يف هذا الشأن. التدابا الالزمة جلمع عدد كاف من البلدان النامية
جبموورية كوراي ورواندا ولنغافورة،  على هذ، األلنلة، ضربت أمانة األونكتاد مثالا اا ورد -٢١

مشاة إىل أن  اح إ الحات التجارة والنقل فيوا يعزى إىل وجود هيكل إداري مرتلر  يف أرفرع 
أن تتخررذ ترردابا لتقليررل العقبررات اإلجرائيررة اا أيضرر املسررتوايت احلكوميررة فيوررا. فبولررع احلكومررات

__________ 

 .TD/519/Add.2 ج١ر
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واإلجررراءات الباوقراطيررة الرريت متنررع املررزارعني مررن احلصررول علررى مررردود أكرررب مررن منتجرراهتم. وينفررذ 
معاجلة املسائل األونكتاد مشاريع يف جزر احملي  اهلادئ تركز على حتسني شفافية للسلة القيمة و 

ري. وعرالوة علررى تلرا، يعرد تعزيرز التعراون فيمرا برني بلرردان بشربكات النقرل البحراملتعلقرة برب ورا 
اجلنرروب مررن الترردابا الناجعررة، وينبغرري أن يكررون هنرراك التررزام بتنشرري  النظررام العرراملي لدفضررليات 
التجاريررررة فيمررررا بررررني البلرررردان الناميررررة. واألونكترررراد بصرررردد الررررتنناف التعرررراون مررررع النظررررام الشررررامل 

دان النامية. فثمة حاجة إىل تعزيز النظرام املتعردد األطرراف وإىل لدفضليات التجارية فيما بني البل
التزام الدول األعضاء بشفافية هذا النظام وثباته وانفتاحه، على الريم مما يشوبه من عيروب، ومهرا 
أمران من شأهنما أن خيففا معاا من عثا الكياتت أحادية اجلانب. وينظر األونكتاد يف آاثر تغا 

يف عثرا احلرواجز اجلمركيرة ويرا اا أللباب املؤدية إىل ارتفاع التكاليف، كما ينظرر أيضراملنا  ويف ا
ومن الضروري إقامة حوار بشأن السلع األلالرية، ابللرتفادة مرن قردرة األمرم املتحردة اجلمركية. 

علرررى تنظررريم حررروار مرررن هرررذا القبيرررل، لتنررراول مسرررألة الشرررركات املتعرررددة األطرررراف وهيمنتورررا علرررى 
 لاللل القيمة العاملية ولي رهتا عليوا.

 اتساع هوة الثروة على مدى وفيما يتعلق عوجه انعدام املساواة، أشار أحد املندوبني إىل -٢٢
 السنوات املاضية بني بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكربى والبلدان اآلليوية.

إن األونكتاد ينبغي أن يراعي املسرائل الريت طرال أمردها والريت  وعلق أحد املشاركني قائالا  -٢3
 تؤثر يف البلدان النامية العضاء فيه عند تقدمي دعمه إىل هذ، البلدان.

مرررن اتفاقرررات اا وطلرررب منررردوب آخرررر تعليقرررات علرررى عررردد البلررردان الررريت تنسرررحب حاليررر -٢4
مررن تلررا. وأشررار إىل أن منرراطق التجررارة  التجررارة اإلقليميررة وختتررار إقامررة منرراطق اررارة حرررة برردلا 

أكرررب مررن الوقرت لتنفيررذ التفاقرات، وهررو أمررر اا متسرعاا احلررة تترريح للبلردان الناميررة وأقررل البلردان  ررو 
 هناية امل اف على حتقيق أهداف التنمية املستدامة.يساعد يف 

ولألت مشاركة أخرى عن وجوات نظر األونكتراد يف مسرألة عردم تقالرم فوائرد النظرام  -٢٥
عن السبل اليت نكن هبا لدونكتراد أن اا التجاري احملرر ابلتساوي بني مجيع البلدان. ولألت أيض

دئ، يف التعامرل مرع ارتفراع تكراليف النقرل وال اقرة يساعد البلردان الصرغاة، مثرل جرزر احملري  اهلرا
 يف ضوء اإل الحات الرامية إىل تيسا التجارة.

علررى تلررا األلررنلة، تكرررت أمانررة األونكترراد أن البيرراتت اإلحصررائية تبررني أن أوجرره اا ورد -٢6
 عدم املساواة قد تقلصت بوجه عرام يف البلردان الناميرة، ريرم اخرتالف هرذ، البيراتت مرن بلرد إىل

كبراة نكرن اا  آخر. فعند تناول البلدان النامية يف أفريقيا علرى وجره التحديرد، يتبرني أن هنراك فروقر
ملن قررة التجررارة احلرررة القاريررة أن تسرروم يف تقليصررروا. ومررن شررأن إجررراء درالررة متعمقررة ألهرررداف 

اا كنررالتنميرة املسررتدامة، للنظررر يف السررمات املميرزة لكررل هرردف، أن اعررل حتقيرق هررذ، األهررداف مم
لرررنوات. وإتا كررران بولرررع األونكتررراد تقررردمي املسررراعدة، فررر ن اللجنرررة كفرررل نكرررن  ١٠يف يضرررون 

للبلدان النامية أن تثا فيه املسائل املتعلقة عوجه انعدام املساواة يف توزيع الفوائرد. واردر اإلشرارة 
النمرررو  إىل أن العديرررد مرررن البلررردان اآللررريوية متكنرررت مرررن ختفرررية نسررربة الفقرررر ومرررن حتقيرررقاا أيضررر

. فالتجررارة عامررل هررام لتحقيررق وفررورات احلجررم. وهنرراك القتصررادي فيوررا بفضررل التجررارة ألالرراا 
مشاريع اري تنفيذها يف جزر احملي  اهلادئ، ولكن ل برد للمسرؤولني رفيعري املسرتوى مرن تقردمي 

لرررة ، ومرررن أمثالررردعم الرررالزم لقيرررادة هرررذ، املشررراريع وتقررردمي مقرتحرررات إىل اجلورررات املاارررة. وأخرررااا 
إىل فريررق اخلرررباء اا األعمررال الرريت نكررن أن يقرروم هبررا األونكترراد فيمررا يتصررل بتكرراليف النقررل، الررتناد



TD/B/C.I/46 

GE.19-00707 10 

احلكرررررومي الررررردويل املعررررر  بقرررررروانني وليالرررررات املنافسرررررة، النظررررررر يف ليالرررررات املنافسرررررة وملايررررررة 
ن املسرتولا، ور رد الت ررورات احلا رلة يف جمرال النقررل البحرري ألن السرفن الكبرراة قرد ل تعررب مرر

 خالل هذ، اجلزر. 

  التجارة والتعاون املتعدد األطراف والتنمية املستدامة  -ابء 
 من جدول األعمالج 4رالبند 

عقد اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات أربع حلقات نقاش يف إطار هرذا البنرد مرن جردول  -٢7
 األعمال. 

 تعددية األطراف يف خطر: فماذا بعد؟  
املشاركني يف حلقة النقراش علرى السربل العمليرة الكفيلرة بتعزيرز النظرام ركز اخلرباء األربعة  -٢٨

 التجاري املتعدد األطراف، أي إ الح منظمة التجارة العاملية، والبعد اإل ائي، ودور األونكتاد. 
وشرردد أحررد اخلرررباء علررى ضرررورة إيررالء األولويررة للحفرراج علررى النظررام التجرراري املتعرردد  -٢٩

أن يترروخى أعضرراء منظمررة التجررارة العامليررة احلررذر عنرردما  رراولون فرررض  ةر األطررراف، وعلررى ضرررو 
قيرود علررى التجرارة وأن تشررجع منظمررة التجرارة احلرروار والثقرة يف قواعرردها والقرردرة علرى التنبررؤ هبررا. 
وأو ى خبا آخر عخذ أهداف التنمية املستدامة يف العتبار يف إ رالح منظمرة التجرارة العامليرة 

مرن اا عضو  ١3تنناف إىل العمل من جديد. وأفاد خبا آخر إبنشاء فريق قوامه وبعودة هينة الل
أعضرراء منظمررة التجررارة العامليررة نثلرررون مجيررع املنرراطق. وقررد حررردد الفريررق إجررراءات كررددة لتحسرررني 
منظمة التجارة العاملية على املدى القصا واملتول  وال ويل. ولل  اخلبا األخا الضوء علرى أربرع 

لها، ضرورة أن تكون عملية إ الح منظمة التجارة العاملية عادلة وقائمرة علرى الشرفافية مسائل. أو 
والثقررة ومشرراركة اجلميررع. واثنيوررا، ضرررورة أن يسرراعد األونكترراد يف تسررلي  الضرروء علررى آراء البلرردان 

م . واثلثورررا، ضررررورة إ رررالح النظرررا الكومنولرررالناميرررة يف منظمرررة التجرررارة العامليرررة وأن يررردعم بلررردان 
التجررراري املتعررردد األطرررراف للحرررد مرررن الفقرررر ولاللرررتفادة مرررن الفرررر  القتصرررادية. ولرررذلا، ينبغررري 
، تقدمي الدعم إىل آليات من قبيل مبادرة املعونة مرن أجرل التجرارة و رندوق الردعوة للتجرارة. وأخرااا 

 ة. من خالل أهداف التنمية املستداماا ضرورة رب  التجارة ابألهداف اإل ائية األولع ن اق

 التنمية املستدامة من خالل الشراكات واإلصالحات الرامية إىل تيسري التجارة  
لرررل  اخلررررباء اخلمسرررة املشررراركني يف حلقرررة النقررراش الضررروء علرررى أمهيرررة ت ررروير القررردرات  -3٠

الوطنيرررة علرررى تنفيرررذ اإل رررالحات الراميرررة إىل تيسرررا التجرررارة والنقرررل، ول لررريما يف لرررياق اتفررراق 
 لعاملية بشأن تيسا التجارة. منظمة التجارة ا

وعرض أحرد اخلررباء آخرر املسرتجدات يف التصرديق علرى اتفراق تيسرا التجرارة وتنفيرذ،.  -3١
مث عررض اخلرررباء التجرارب الوطنيررة واإلقليميرة، مبررا يف تلرا معلومررات مسرتكملة عررن تنفيرذ اتفرراق 

علرررى ضررررورة اا وء أيضرررتيسرررا التجرررارة وعرررن دور اللجررران الوطنيرررة لتيسرررا التجرررارة. ولرررل وا الضررر
الذهاب إىل ما هرو أبعرد مرن التفراق املتعلرق بتيسرا التجرارة، وعلرى دور الشرراكات املقامرة علرى 
الصعيدين الوط  والدويل، وعلى مسامهة اإل الحات الرامية إىل تيسا التجارة والنقل يف حتقيرق 

يررتب  ابإل رالح سرا التجرارة اللجران الوطنيرة لتي أهداف التنمية املستدامة. وأشاروا إىل أن عمرل
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اجلمركرري، وتكرراليف التجررارة والنقررل، واملرروانو البحريررة، والعبررور، والنظررام اآليل للبيرراتت اجلمركيررة، 
عن تنسيق تيسا التجارة اإلقليمية، ورب  شبكات النقل البحري، والنقل املستدام والقرادر  فضالا 

 على التكيف. 
ركني الضرروء علررى أمهيررة املواضرريع الرريت تناولتوررا حلقررة ولررل  العديررد مررن املنرردوبني واملشررا -3٢

النقرراش، وعلررى ضرررورة مراعرراة العالقررة بررني التجررارة وتيسررا النقررل والتنميررة عنررد التخ رري  لتنفيررذ 
 اتفاق منظمة التجارة العاملية بشأن تيسا التجارة.

 تنمية املستدامةتنشيط التفاقات التجارية اإلقليمية املربمة واجلديدة حتقيقاا ألهداف ال  
خررالل حلقرررة النقررراش، لررل  أحرررد اخلررررباء الضرروء علرررى املسرررامهة الرريت نكرررن أن تقررردموا  -33

التجررارة فيمررا بررني بلرردان اجلنرروب يف حتقيررق أهررداف التنميررة املسررتدامة. وشرردد علررى دور التجررارة 
ة. وأشررار ابعتبارهرا ولريلة لتحسرني رفررا، اإلنسران يف ظرل اجليررل اجلديرد مرن اتفاقررات التجرارة احلرر 

مواكبررة للقرررن احلررادي اا خبررا آخررر إىل أن التفاقررات التجاريررة اإلقليميررة اررب أن تتضررمن أحكامرر
والعشررررين، بينمرررا الرررتعرض خبرررا آخرررر اجلورررود الراميرررة إىل إدراج أحكرررام مراعيرررة للبينرررة يف تلرررا 

اف التنميرة بشرأن كيفيرة إدمراج أهردا األونكتاد إىل تقدمي إرشادات التفاقات. ودعا اخلبا األخ
 املستدامة يف التفاقات التجارية اإلقليمية.

وبوجررره عرررام، تقرررن املشررراركون مررردى ضررررورة الرررتكمال التفاقرررات التجاريرررة اإلقليميرررة  -34
عحكام مواكبة للقرن احلادي والعشرين وعالقة تلا األحكام بتحقيق أهداف التنمية املستدامة. 

رة أن تكمرررل التفاقرررات التجاريرررة اإلقليميرررة تعدديرررة وأشرررار بعرررة املنررردوبني واملشررراركني إىل ضررررو 
األطررراف ل أن حتررل كلوررا، مشررددين علررى أمهيررة الررتيعاب هررذ، العمليررة للجميررع، وهررو أمررر قررد 

يف إدراج أحكرررام متعلقرررة عهرررداف التنميرررة املسرررتدامة يف تلرررا التفاقرررات. وتقرررن اا يكرررون مفيرررد
لتجرارة فيمررا بررني بلرردان اجلنرروب وعلررى حتقيررق بعرة املنرردوبني تبعررات اإلجررراءات النفراديررة علررى ا

التفاقات التجاريرة بني ال ابع التمييزي املتأ ل يف أهداف التنمية املستدامة. وتقن بعة املندو 
 اإلقليمية، بينما ت رق بعة املشاركني إىل تعزيز الرواب  بني األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية.

 اواة: تعزيز استيعاب اجلميعالتجارة يف عامل متسم بعدم املس  
خالل حلقة النقاش، قال أحرد اخلررباء إن اآلاثر املرجروة مرن التجرارة يف حتقيرق الزدهرار  -3٥

مل تتجرل يف مجيررع اجملررالت. وأشرار إىل أن ردة الفعررل املناهضررة للتجررارة النامجرة عررن تلررا تشرركل 
التجرارة العامليرة عدوات جديردة.  للنظام التجاري املتعدد األطرراف. ودعرا إىل تزويرد منظمرة حتدايا 

إىل أن اا ولل  خبا آخر الضوء على أوجه عدم املساواة يف توزيع الدخل والثرروة يف العرامل، مشرا 
املسررراواة عامرررل ألالررري يف حتقيرررق النمرررو واللرررتقرار الجتمررراعي. وقرررال خبرررا آخرررر إن ال بقرررة 

الناميررررة قررررد حرمرررروا مررررن مكالررررب  يف البلررررداناا الولرررر ى يف البلرررردان املتقدمررررة وأشررررد الفنررررات فقررررر 
التجررارة، بينمررا لررل  اخلرررب الرابررع الضرروء علررى انعرردام املسرراواة يف الق رراع الزراعرري. وتقررن خبررا 
آخررر أهررداف برررتمج األونكترراد للمنافسررة وملايررة املسررتولا يف من قررة أمريكررا الالتينيررة، والتقرردم 

 املسرتقبل. وأشرار مشرارك آخرر إىل أن احملرز يف تنفيذها والتحدايت اليت لتواجه هذا الربتمج يف
ما يستبعدون من مفاوضات التجرارة احلررة، ريرم أنره لرول املسرتولكني ملرا كانرت اا املستولكني كثا 
 هناك اارة. 



TD/B/C.I/46 

GE.19-00707 12 

  التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة  -جيم 
 من جدول األعمالج ٥رالبند 

ونكتررراد حملرررات عامرررة عرررن األنشررر ة املضررر لع هبرررا يف إطرررار أركررران عمرررل قررردمت أمانرررة األ -36
 األونكتاد الثالثة املتمثلة يف البح  والتحليل، وبناء توافق اآلراء، والتعاون التق .

 عرض تقرير شعبة التجارة الدولية والسلع األساسية عن أنشطتها  
ارة والسرلع األلالرية وتعرزز عن السربل الريت تشرجع هبرا شرعبة التجراا قدمت األمانة عرض -37

أوجرره التررآزر بررني أركرران عمررل األونكترراد الثالثررة، ول لرريما مررن خررالل عملوررا يف جمررالت التجررارة 
والبينررة والتنميررة؛ والسررلع األلالررية؛ وحتليررل التجررارة؛ واخلرردمات؛ واملفاوضررات التجاريررة، مبررا فيوررا 

املنافسرة وملايرة املسرتولا؛ والتجرارة مفاوضات النضمام إىل منظمة التجارة العاملية؛ وليالرات 
 والعتبارات اجلنسانية. 

ولتعزز الشعبة، يف خ ة عملوا املقبلرة، عملورا يف جمرالت القتصراد األزرق والقتصراد  -3٨
األخضررررر، والقتصرررراد اإلبررررداعي، والتجررررارة والعتبررررارات اجلنسررررانية. ولتشررررمل جمررررالت الرتكيررررز 

رالذكاء ال  ناعيج؛ واألفضليات رنظام األفضرليات  "ة الرابعةالثورة الصناعي"اجلديدة التجارة و
املعمررررم، يف ق رررراع اخلرررردمات، وتنشرررري  النظررررام العرررراملي لدفضررررليات التجاريررررة فيمررررا بررررني البلرررردان 
الناميررةج؛ ودعررم إنشرراء من قررة التجررارة احلرررة القاريررة األفريقيررة؛ والتقيرريم الكمرري للقواعررد التجاريررة؛ 

  ائي. وإنشاء منرب للحوار اإل
وأشرررادت إحررردى املنررردوابت ابلعمرررل املتعلرررق ابملسرررائل تات الصرررلة ابلقتصررراد األزرق،  -3٩

مشرراةا إىل أمهيرررة هرررذا العمررل ابلنسررربة للبلررردان الناميرررة. وأبلغررت املشررراركني عن كينيرررا لتستضررريف 
إىل . وأشرار أحرد املشراركني ٢٠١٨منتدىا بشأن القتصراد األزرق يف هنايرة تشررين الثراين/نوفمرب 

، وتقرردمي الرردعم إلنشرراء من قررة أمهيررة قضررااي السررلع األلالررية ابلنسرربة ألقررل البلرردان األفريقيررة  ررواا 
التجارة احلرة القارية األفريقيرة، والنضرمام إىل منظمرة التجرارة العامليرة، واملسرائل املتعلقرة ابلرديون. 

ئمررة يف جنيررف بشررأن واقرررتح منرردوب آخررر تنظرريم إحاطررات إعالميررة منتظمررة لفائرردة البعثررات الدا
عمل الشعبة وتوزيع الواثئق يف الوقت املنالب. وشدد مندوب آخرر علرى دور البحر  والتحليرل 

لتولررريع معررارف الررردول اا هامرراا يف جمررال التجررارة والقضرررااي تات الصررلة ابلتجررارة ابعتبارمهرررا ألالرر
قامرة مرع املنظمرات األعضاء بشأن القضااي التجارية الراهنرة وال ارئرة، واقررتح تعميرق الشرراكات امل

 الدولية األخرى، ول ليما مع الحتاد األفريقي بشأن من قة التجارة احلرة القارية األفريقية.
لتجررارة، ول لرريما تركيررز، وأشررادت إحرردى املشرراركات بعمررل األونكترراد يف جمررال حتليررل ا -4٠

جره جرزر احملري  اهلرادئ. على التدابا يا اجلمركية، اليت تعد من برني التحردايت الرئيسرية الريت توا
وأقرت عن جمالت القتصاد األزرق والقتصراد األخضرر والقتصراد اإلبرداعي هري جمرالت هامرة 
اررردر الرتكيرررز عليورررا يف املسرررتقبل. وأعررررب أحرررد املنررردوبني عرررن تقررردير، لعمرررل األونكتررراد يف جمرررال 

ذ، األونكتررراد لررراعد السرررلع األلالرررية والتنميرررة. وأشرررار إىل أن مشرررروع الصرررمغ العرررري الرررذي ينفررر
والثرورة القتصرادية "إىل أمهيرة العمرل يف جمرال التجرارة اا نيجااي يف خلق فر  العمل. وأشرار أيضر

لضرررمان عررردم ختلرررف البلررردان الناميرررة عرررن الركرررب. وأشرررار منررردوب آخرررر إىل أمهيرررة عمرررل  "الرابعرررة
جنتني التضافت منتدى األونكتاد يف جمال اخلدمات ابلنسبة لدرجنتني، وأبلغ املشاركني عن األر 
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. وعالوة على تلا، يرويل بلرد، أمهيرة كبراة ٢٠١٨األونكتاد العاملي للخدمات يف أيلول/لبتمرب 
اا ملؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى الثراين املعر  ابلتعراون فيمرا برني بلردان اجلنروب راملعرروف أيضر

 ج.4٠+ابلم مؤمتر خ ة عمل بوينس آيرس
قرتحرت األمانرة عقرد اجتماعرات متابعرة مرع لتلرف الوفرود يف األشرور على تلا، ااا ورد -4١

 املقبلة لتناول أولوايت تلا الوفود وجمالت تركيزها.

 عرض تقرير شعبة التكنولوجيا واللوجستيات عن أنشطتها  
للعمرررررررل املضررررررر لع بررررررره حترررررررت مسرررررررؤولية شرررررررعبة التكنولوجيرررررررا اا قررررررردمت األمانرررررررة عرضررررررر -4٢

ر برررني أركررران عمرررل األونكتررراد الثالثرررة، يف جمرررالت النقرررل املسرررتدام واللوجسرررتيات، وألوجررره الترررآز 
والقادر على التكيف، وتيسرا التجرارة، وبررتمج النظرام اآليل للبيراتت اجلمركيرة، والرربتمج املنفرذ 

 ، وبرتمج التدريب يف جمال التجارة.١66يف إطار الفقرة 
ت ألن اخلرررربات املكتسررربة مرررن العمرررل وأشرررارت األمانرررة إىل أمهيرررة التبرررادل املثمرررر للخرررربا -43

واخلردمات اللتشرارية دة التقنية، مثرل ت روير املشراريع البحثي والتحليلي تسوم يف حتسني املساع
وأنش ة بنراء القردرات. وعلرى نفرس املنروال، يردعم العمرل البحثري والتحليلري املرداولت احلكوميرة 

اثئررررق اهلينررررات التداوليررررة وترررروفا بيرررراتت الدوليرررة واحلرررروارات السيالرررراتية مررررن خررررالل املسرررامهة يف و 
يسرتشرررد هبرررا يف تصرررميم الرررربامج. وتسرررعى الشرررعبة إىل حتقيرررق أوجررره الترررآزر ابللرررتفادة مرررن أوجررره 
التكامل والتعاون بني شعب األونكتاد وعلرى ن راق منظومرة األمرم املتحردة علررها. وفيمرا يتعلرق 

لت رئيسرريةاب تولرريع ن رراق برررامج بنرراء ابألعمررال املقبلررة، لررل ت األمانررة الضرروء علررى أربعررة جمررا
القررردرات؛ وتعميرررق البحرررو  يف جمرررال السيالرررات؛ والرتكيرررز املوضررروعي علرررى رقمنرررة لوجسرررتيات 

 التجارة؛ وتعزيز الشراكات.
وأعربت عدة وفرود عرن تقرديرها لعمرل الشرعبة. وأشرار أحرد املنردوبني إىل تقردير البلردان  -44

لريما مرن خرالل بررتمج األونكتراد لتمكرني اللجران الوطنيرة  األفريقية للمساعدة اليت تتلقاها، ول
لتيسررا التجررارة. وأشررادت إحرردى املشرراركات بتكامررل عمررل شررعبتني مررن شررعب األونكترراد الرريت 

برررردون  قرررردمت تقاريرهررررا، ألن بنرررراء القرررردرات التجاريررررة يف جررررزر احملرررري  اهلررررادئ لررررن يكررررون جمرررردايا 
املنسق الذي تتبعه الشعبة، ورحبت بفر رة  عن عييدها للنوجاا شبكات نقل كفؤة. وأعربت أيض

التعررراون اجلديررردة مرررع األونكتررراد مرررن خرررالل مشرررروع اتفررراق احملررري  اهلرررادئ اإلضرررايف بشرررأن توثيرررق 
أن  اح النظام اآليل للبياتت اجلمركية يعزى إىل أنره اا العالقات القتصادية. وأكد املندوبون أيض

 شامل ل ينق ع تعاونه مع كل بلد من البلردان فحسب، وإ ا برتمج تعاون تق اا تقني ليس حالا 
املسررتفيدة منرره مررا مل ي ررور البلررد مجيررع القرردرات الالزمررة وارررب النظررام ويبرردأ العمررل برره ابلكامررل، 

إىل اا إىل البلد املستفيد. ويسا النظام اآليل للبياتت اجلمركية جنب لينقل بذلا زمام األمور كامالا 
نشررراء جلررران األمررد يف جمرررال السيالررات، ألنررره ين ررروي علررى إجنررب مرررع عمررل األونكتررراد ال ويرررل 

الوطنيرررة وعلرررى العمرررل مرررع لتلرررف الررروزارات املعنيرررة يف البلررردان املسرررتفيدة. وطنيرررة لتيسرررا التجرررارة 
إىل ارتفراع اإليررادات اا ويعزى ارتفاع معدل املشاركة يف برتمج النظام اآليل للبياتت اجلمركية أيضر

 ام.  بعد بدء العمل ابلنظاا فور 
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 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
 افتتاح الدورة -ألف 

 ١٢افتتحرررت الرررردورة العاشررررة للجنررررة التجررررارة والتنميرررة املعقررررودة يف قصرررر األمررررم جبنيررررف، يف  -4٥
 ، رئيسة اللجنة يف دورهتا التالعة، السيدة قادرة أملد حسن رجيبومج.٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب 

  انتخاب أعضاء املكتب  -ابء 
 من جدول األعمالج ١البند ر

 ٢٠١٨نوفمرب تشررين الثراين/ ١٢يرة املعقرودة يف انتخبت اللجنة، يف جلستوا العامرة الفتتاح -46
، أعضرراء مكتبورررا ٢٠١٨تشرررين الثررراين/نوفمرب  ١4 يرررومويف جلسررتوا العامرررة املعقررودة بعرررد ظوررر 

 التالية أمساؤهماب
 السيد عليار ليب عبد العزيز رلري لنكاج الرئيررررررررساب

 السيد توندي موكيال مص فى رنيجاايج ابنواب الرئيس
 السيد عبد الرحيم آيت لليمان راملغربج 
 السيدة جوات منديز ربنماج  

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -جيم 
 من جدول األعمالج ٢رالبند 

اعتمرردت اللجنررة يف جلسررتوا العامررة الفتتاحيررة جرردول أعماهلررا املؤقررت الرروارد يف الوثيقررة  -47
TD/B/C.I/44 . فكان جدول األعمال كالتايلاب 
 انتخاب أعضاء املكتب. -١
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -٢
 تقارير اجتماعات اخلرباءاب -3

 تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنةاب رأج
 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األلالية والتنمية؛ ‘١‘
 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية؛ ‘٢‘
اجتمررراع اخلررررباء املتعررردد السرررنوات املعررر  بتعزيرررز بينرررة اقتررررصادية مواتيرررة  ‘3‘

على مجيع املستوايت دعماا لتنمية شاملة ومستدامة، وتعزيرز التكامرل 
 والتعاون يف امليدان القتصادي؛

 كومي الدويل املع  بقوانني وليالات املنافسة؛تقرير فريق اخلرباء احل ربج
تقريررر فريررق اخلرررباء احلكررومي الرردويل املعرر  بقرروانني وليالررات ملايرررة  رجج

 املستولا.
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 التجارة والتعاون املتعدد األطراف والتنمية املستدامة -4
 التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة. -٥
 ل أخرى.مسائ -6
 اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية. -7

  مسائل أخرى  -دال 
 من جدول األعمالج 6رالبند 

 مل تكن هناك مسائل معلقة أخرى معروضة على اللجنة. -4٨

  اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية  -هاء 
 من جدول األعمالج 7رالبند 

، أت نَررت جلنررة ٢٠١٨تشرررين الثرراين/نوفمرب  ١٥سررة العامررة اخلتاميررة، املعقررودة يف يف اجلل -4٩
التجارة والتنمية للرئيسة عن تضع التقريرر يف  ريغته النوائيرة بعرد اختترام اجللسرة. ولرُيقد م التقريرر 

 إىل جملس التجارة والتنمية.
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 املرفق

 *احلضور  
  األونكتادابحضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف -١

 منغوليا ألبانيا

 املغرب اجلزائر

 نيبال أنغول

 النيجر األرجنتني

 نيجااي جزر البواما

 عمان برابدوس

 بنما بيالروس

 الفلبني املتعددة القومياتج -بوليفيا ردولة 

 بولندا البولنة واهلرلا

 مجوورية مولدوفا الربازيل

 الحتاد الرولي الصني

 كة العربية السعوديةاململ الكونغو

  ربيا كولتاريكا

 إلبانيا كوت ديفوار

 لري لنكا تشيكيا

 دولة فلس ني جيبوم

 السودان مصر

 اجلموورية العربية السورية إثيوبيا

 تويو يابون

 تونس يواتيمال

 تركيا ييات

 أوكرانيا هاييت

 اململكة املتحدة لربي انيا العظمى  جامايكا

 لندا الشماليةوأير  الياابن

 مجوورية تنزانيا املتحدة األردن

 البوليفاريةج -فنزويال رمجوورية  كينيا

 فييت تم الكويت

 زامبيا مديشقر

 زمبابوي موريشيوس

__________ 

 .TD/B/C.I/INF.10ولالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة . تتضمن قائمة احلضور هذ، املشاركني املسجلني *
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 وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية مُمثلة يف الدورةاب -٢
 جمموعة دول أفريقيا والكاريب واحملي  اهلادئ 
 رويالحتاد األو  
 أمانة منتدى جزر احملي  اهلادئ 

 مركز اجلنوب 
 وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية مُمثلة يف الدورةاب -3
 منظمة األيذية والزراعة لدمم املتحدة 
 منظمة العمل الدولية 

 منظمة الصحة العاملية 
 ابوكانت املنظمات يا احلكومية التالية ممثلة يف الدورة -4
 الفنة العامةاب 
 املنظمة الدولية للمستولكني 
 موندلو العامل  
 الشبكة الدولية لتوحيد شوادات التعليم العايل 

    


