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 مقدمة  

 28إىل  25َعقدت جلنة التجارة والتنمية دورهتا احلادية عشررة يف قصرر األمرم، جبنيرف، يف الفررتة مرن  
 .2019الثاين/نوفمرب  تشرين

 اإلجراءات اليت اختذهتا جلنة التجارة والتنمية -أولا  

 التجارة ومكامن الضعف -ألف 

 الستنتاجات املتفق عليها  

 والتنمية،إن جلنة التجارة    

أمهية التجارة الدولية ابعتبارهرا ويريلة رئيسرية لتحقيرق النمرو القتصراد   تؤكد جمدداا  -1 
والقضرراء علررف الفقررر وتنفيررذ أهررداا التنميررة املسررتدامة، وترردعو األونكترراد إىل موا ررلة مسرراعدة البلرردان 

 النامية علف جين مكايب مشاركتها يف التجارة الدولية؛ 

د األطرررراا فرررفاا وفرررامل و ررر  أمهيرررة وجرررود نظرررام  رررار  متعرررد تؤكرررد مرررن جديرررد -2 
 متييز  يستند إىل قواعد ويدعم التنمية املستدامة؛

أبمهية إدماج منظور جنسراين يف تعزيرز  رو اقتصراد  فرامل ومسرتدام، والردور  تسلم -3 
الرئيسرررري الررررذ  ضكررررن أن تضررررالع برررره السيايرررررات التجاريررررة املراعيررررة لالعتبررررارات اجلنسررررانية يف  قيرررررق 

، وتالررب إىل أمانررة 2030والقتصررادية ادسرردة يف خاررة التنميررة املسررتدامة لعررام  األهررداا الجتماعيررة
 األونكتاد أن توا ل جهودها الرامية إىل تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف أعماهلا؛

جهررررود األونكتررراد واملؤيسرررات املعنيررررة يف منظومرررة األمررررم أمهيررررة تضرررافر  علرررفتشررردد  -4 
يررة، كررل يف حرردود وليترره ومررواردص، فيمررا يتصررل ابلتجررارة الدوليررة الشرراملة املتحرردة ومنظمررة التجررارة العامل

 للجميع، هبدا  قيق أهداا التنمية املستدامة وعدم ترك أ  أحد يتخلف عن الركب؛

ابملذكرة املتعلقة ابلتجارة ومكامن الضعف، وتؤكد أن مكامن الضعف ضكن أن  تُِقر -5 
 النامية؛ تعرقل مس ة التنمية يف مجيع البلدان

ابنعقاد منتدى األمم املتحدة للتجارة: أهداا التنمية املستدامة وتغ  املناخ، ترحب  -6 
، ابعتبرررررارص منررررررباا جديرررررداا 2019أيلول/يررررربتمرب  13إىل  9وهرررررو أول منتررررردى مرررررن نوعررررره، يف الفررررررتة مرررررن 

علرف التكيرف مرع ليتكشاا اخليارات الكفيلة ابلتعجيل بوضع وتنفيذ ييايات وتداب   اريرة قرادرة 
 تغ  املناخ يف البلدان النامية، ول ييما أفدها ضعفاا؛ 

أمانة األونكتاد إىل موا لة عملها يف جمال التجارة والتنميرة، مرع مراعراة األثرر  تدعو -7 
 ؛الناجم عن تغ  املناخ والكوارث الابيعية و   الابيعية ابعتبارها قضااي متداخلة

األونكترراد إىل موا ررلة دعررم البلرردان الناميررة، ول يرريما القتصررادات الصررغ ة  ترردعو -8 
، لبنررراء اقتصرررادات قرررادرة علرررف التكيرررف مرررن خرررالل دعرررم جهودهرررا الراميرررة إىل الضرررعيفة واهلشرررة هيكليررراا 

 التجارة؛ تنويع
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بقلررق ضررعف مشرراركة املنتجررني احملليررني لرربعس السررلع األيايررية يف يلسررلة تالحرر   -9 
القيمة، وتشدد علف أمهية التعاون بني القااعني اخلاص والعام واجلهات املعنية األخرى لتعزيز مشاركتهم 

 يل القيمة العاملية؛يف يال

ابلتررزام ادتمررع الردوا اجررراءات العمررل املعجاررل للردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة  ترذكِّر -10 
)مسررار يرراموات، وتؤكررد مررن جديررد أن الرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة مررا زالرر  تشرركل حالررة خا ررة يف 

فرد هبا، وأهنا ل تزال تواجره عقبرات يف جمال التنمية املستدامة ابلنظر إىل مواطن الضعف اخلا ة اليت تن
بلوغ أهدافها يف جمال التنمية املستدامة، وتؤكد من جديد أيضاا اللتزام بتعزيز التعاون مع الدول اجلزرية 

 الصغ ة النامية وبدعمها يف يياق التنمية املستدامة وفقاا ليرتاتيجياهتا وأولوايهتا اإل ائية الوطنية؛

ريرره األونكترراد مررن أرروث بشرر ن العتمرراد علررف السررلع األيايررية و اثرص مبررا ج ترحررب -11 
 علف التنمية؛

مررن تزايررد الشررعور بعرردم اليقررني مررن ايفرراق املسررتقبلية للتجررارة، يف  تعرررب عررن قلقهررا -12 
ضرروء الترروترات الرريت تشرروب العالقررات التجاريررة بررني البلرردان وتزايررد النزعررة احلمائيررة، والرريت تررؤثر يررلباا يف 

ات التجرررررارة الدوليرررررة وتعرررررري النظرررررام التجرررررار  املتعررررردد األطرررررراا للخارررررر، وتشررررردد علرررررف أمهيرررررة تررررردفق
 األطراا؛ تعدد

أمانررررة األونكترررراد إىل موا ررررلة ر ررررد ا اهررررات التجررررارة والسيايررررات التجاريررررة  تررردعو -13 
 واإلبالغ عنها، مبا يف ذلك التوترات اليت تؤثر يف النظام التجار  املتعدد األطراا؛

أمانرة األونكتراد كرذلك إىل موا ررلة  ليلهرا ملسرامهة التجرارة الدوليرة يف  قيررق  تردعو -14 
 كامن الضعف البيئي وتزايد الفوارق داخل البلدان وفيما بينها؛التنمية املستدامة يف ضوء م

مراعاة مكامن الضعف البيئي والقتصاد ، مرن برني عوامرل أخررى، يف أبمهية تسلم  -15 
  ديد إمكانية حصول البلدان النامية علف التمويل؛

كتاد يف جمال ابلبحوث والتحليالت السياياتية املتعمقة اليت  ريها أمانة األونتشيد  -16 
التجرررارة والتنميرررة املسرررتدامة وابلرررنهي املبتكرررر الرررذ  تتبعررره يف عملهرررا الرررذ  يتنررراول القضرررااي املسرررتجدة، 

 فيها األثر اجلنساين لإل الحات التجارية، وتشجع أمانة األونكتاد علف موا لة عملها؛  مبا

ألونكتراد يف مجيرع مبادرات بناء القدرات اليت تضالع هبا أمانة ا مع التقدير تالح  -17 
املناطق النامية واليت تتنراول قضرااي مثرل الترداب   ر  اجلمركيرة، والقتصرادين األخضرر واألزرق، والتجرارة 
والعتبرارات اجلنسررانية، فضررالا عررن الشرباب وجوانررب التعلرريم والتمكررني الريت هتمهررم مررن أجررل تشررجيعهم 

لكرتونيررة، وقرروانني وييايررات املنافسررة، و ايررة علررف مزاولررة األعمررال احلرررة، وتعزيررز الت هررب للتجررارة اإل
 املستهلك، ومعاي  اليتدامة الاوعية، وُتشجِّع األونكتاد علف موا لة عمله يف هذص ادالت؛

ممررا يعرررت  البلرردان الناميررة مررن أوجرره قصررور يف جمررال تيسرر  النقررل  تعرررب عررن قلقهررا -18 
النامجرررة عررن مكررامن الضررعف البنيويررة، مثررل ضرررعف والتجررارة، ول يرريما اياثر السررلبية وأوجرره القصررور 

الربط بشبكات النقل وارتفاع تكاليف النقل، فضالا عن الصدمات اخلارجية اليت تسبب اضراراابت يف 
فرررربكات النقررررل وياليررررل اإلمررررداد، ول يرررريما العوامررررل املناخيررررة، مثررررل الظررررواهر اجلويررررة احلررررادة وارتفرررراع 

األمررر أبفرد البلرردان تعرضراا هلررذص الظرواهر وأضررعفها قرردرة مسرتوايت يررال البحرر، خا ررةا عنردما يتعلررق 
 علف التكيف؛

ابملبادرات اليت اختذهتا الدول اجلزرية الصغ ة النامية، مبا فيها املبادرات الرامية  ترحب -19 
إىل خفس النبعااثت من قااعي النقل الرب  والبحر ، وزايدة كفاءة أياطيل النقل البحر ، والتحول 
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الوقررود اهلجررني، فضررالا عررن  ايررة ادتمعررات احملليررة السرراحلية الضررعيفة واهلياكررل األيايررية مررن  إىل أنررواع
 ارتفاع مستوايت يال البحر والظواهر اجلوية احلادة؛

ابإل ررالحات الرريت  ريهررا البلرردان الناميررة يف جمررال تيسرر  التجررارة ابعتبارهررا  ترحررب -20 
  ليات مفيدة لتحسني الظروا التجارية يف البلدان النامية؛

ررز السرروق يف قارراع الشررحن البحررر  وأبمهيررة وضررع ييايررات مالئمررة وبنرراء تُقررر  -21  برتكُّ
 نع املماريات اليت قد خُتل ابملنافسة؛ت الوطنية والتعاون اإلقليمي واملتعدد األطراا ملراالقد

أمهيررة الررُنهي الشرراملة الرريت تسررتند إىل تعمرريم مراعرراة اعتبررارات تغرر   تؤكررد مررن جديررد -22 
 املناخ والنقل املستدام تعميماا فعالا يف ييايات البلدان وخااها اإل ائية األويع نااقاا؛

ه من عمل  ليلي ييايايت التوجه أمانة األونكتاد إىل أن توا ل ما تضالع ب تدعو -23 
والتفاقررات الدوليررة األخرررى  2030ومررن أنشرراة بنرراء قرردرات دعمرراا لتنفيررذ خاررة التنميررة املسررتدامة لعررام 

 ذات الصلة؛

ملا يضالع به األونكتاد من عمل يستند إىل البحوث وبناء توافق  تعرب عن تقديرها -24 
النقرررل املسرررتدامة والقرررادرة علرررف التكيرررف مرررع تغررر  املنررراخ،  ايراء وتقررردمل املسررراعدة التقنيرررة يف جمرررال نظرررم

وكذلك يف جمال تيس  التجارة، ابعتبارمهرا جمرالني ل  رن عنهمرا لتحقيرق النمرو القتصراد  املسرتدام يف 
 البلدان النامية وإلدماجها يف القتصاد العاملي؛

مثرررل بررررامي إدارة  بررردور التعررراون التقرررين الرررذ  يقدمررره األونكتررراد، مرررع التقررردير تقرررر -25 
املوانئ، وبرامي التدريب يف جمال التجارة، والنظام ايا للبياات اجلمركية، وتدعو الشركاء إىل موا لة 

 تقدمل الدعم؛

علرف أمهيرة نقرل التكنولوجيرا بشرروق متفرق عليهرا لتمكرني البلردان الناميرة مرن تشردد  -26 
فقررررراا إلطرررررار التكنولوجيرررررا الرررررذ  وِضرررررع مبوجرررررب مواجهرررررة هتديررررردات تغررررر  املنررررراخ وأثرهرررررا القتصررررراد ، و 

 ابريس؛ اتفاق
، 1968علرررف األونكتررراد لدأبررره علرررف نشرررر ايرررتعراي النقرررل البحرررر ، منرررذ عرررام  تثرررن -27 

وألمهيرررة مرررا يقدمررره فيررره مرررن  لررريالت وأفكرررار وإحصررراءات نقرررل أرررر  لوضرررع ييايرررات يرررليمة يف هرررذا 
علف  وتشجعادال، وتنوص مع التقدير بفائدة ووجاهة املوجزات الُقارية املستمدة من هذا املنشور اهلام، 

 لنامية؛موا لة العمل املتعلق ابلتخفيف من  اثر تغ  املناخ والتكيف معه يف البلدان ا

علف أمهية الدعم الذ  يقدمه األونكتاد إىل الدول األعضاء يف  ديد و ليل  تشدد -28 
 اخليارات السياياتية املتاحة لتلك الدول والكفيلة جبعلها تتغلب علف مكامن ضعفها.

 اجللسة العامة اخلتامية
 2019تشرين الثاين/نوفمرب  28

 لجنةاإلجراءات األخرى اليت اختذهتا ال -ابء 

 تقارير اجتماعات اخلرباء  
 من جدول األعمالت 3)البند 

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

 املتعدد السنوات بش ن السلع األيايية والتنميةاجتماع اخلرباء   

املقرِِّر التقرير ابيم رئيس الدورة احلادية عشررة لجتمراع اخلررباء املتعردد  - عرَي ائب الرئيس -2
 السنوات بش ن السلع األيايية والتنمية. 

 .TD/B/C.I/MEM.2/47وأحاط  جلنة التجارة والتنمية علماا ابلتقرير، بصيغته الواردة يف الوثيقة  -3

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بش ن التجارة واخلدمات والتنمية  

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

 .TD/B/C.I/MEM.4/21وأحاط  اللجنة علماا ابلتقرير، بصيغته الواردة يف الوثيقة  -5

اجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات بشرر ن تعزيررز بيئررة اقترررصادية مواتيررة علررف مجيررع املسررتوايت دعمرراا   
 القتصاد لتنمية فاملة ومستدامة، وتعزيز التكامل والتعاون يف امليدان 

عرضرر  أمانررة األونكترراد التقريررر ابيررم رئرريس الرردورة الثالثررة لجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات  -6
بش ن تعزيز بيئة اقترصادية مواتية علف مجيع املسرتوايت دعمراا لتنميرة فراملة ومسرتدامة، وتعزيرز التكامرل 

 والتعاون يف امليدان القتصاد .

 . TD/B/C.I/MEM.8/9وأحاط  اللجنة علماا ابلتقرير، بصيغته الواردة يف الوثيقة  -7

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات املعين ابلنقل واللوجستيات التجارية وتيس  التجارة  

املقررررِِّر التقريرررر ابيرررم رئررريس الررردورة الساديرررة لجتمررراع اخلررررباء املتعررردد  - عرررري ائرررب الررررئيس -8
 عين ابلنقل واللوجستيات التجارية وتيس  التجارة.السنوات امل

 .TD/B/C.I/MEM.7/18وأحاط  اللجنة علماا ابلتقرير، بصيغته الواردة يف الوثيقة  -9

املقررررر التقريرررر ابيرررم رئررريس الررردورة السرررابعة لجتمررراع اخلررررباء املتعررردد  - وعرررري ائرررب الررررئيس -10
 واللوجستيات التجارية وتيس  التجارة.السنوات املعين ابلنقل 

 .TD/B/C.I/MEM.7/21وأحاط  اللجنة علماا ابلتقرير، بصيغته الواردة يف الوثيقة  -11

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات املنافسة  )ب( 

اخلرباء احلكرومي الردوا  عرض  أمانة األونكتاد التقرير ابيم رئيس الدورة الثامنة عشرة لفريق -12
 املعين بقوانني وييايات املنافسة.

، وأقرررررت TD/B/C.I/CLP/55وأحاطرررر  اللجنررررة علمرررراا ابلتقريررررر، بصرررريغته الررررواردة يف الوثيقررررة  -13
 اليتنتاجات املتفق عليها ابلصيغة الواردة فيه.

 ستهلك تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بقوانني وسياسات محاية امل )ج( 

عرض  أمانة األونكتاد التقرير ابيم رئيس الدورة الرابعة لفريرق اخلررباء احلكرومي الردوا املعرين  -14
 بقوانني وييايات  اية املستهلك.
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، وأقررررت TD/B/C.I/CPLP/20وأحاطررر  اللجنرررة علمررراا ابلتقريرررر، بصررريغته الرررواردة يف الوثيقرررة  -15
 ابلصيغة الواردة فيه.اليتنتاجات املتفق عليها 

 موجز مقدم من الرئيس -اثنياا  

 اجللسة العامة الفتتاحية  -ألف 

أفار األمني العام لألونكتاد، يف مالحظاته الفتتاحية، إىل أن الدورة تنعقد يف وق  عصيب  -16
ىت، للغاية يتسم بتنوع مكامن الضعف يف مجيرع أرجراء العراف. فجميرع يركان العراف معرضرون ألضررار فر

ولكن بعس املناطق وبعس الفئات السكانية أكثر قابلية مرن   هرا للتضررر مرن الكروارث، بيئيرةا كانر  
أم اقتصررررررادية أم اجتماعيررررررة. وابإلضررررررافة إىل التحرررررردايت املتمثلررررررة يف ارتفرررررراع مسررررررتوايت يررررررال البحررررررر 

تمرار أوجرره واألعا رر  العنيفررة، وتقلررب أيررعار السررلع األيايررية وارتفرراع مسررتوايت الررديون، أضررحف ايرر
عرردم املسرراواة يثررر  يررخااا يتجلرررف علررف وجررره اخلصرروص يف البلررردان املتويرراة الررردخل والبلرردان املرتفعرررة 
الدخل. وحالة السخط وعدم اليقني    امل لوفة هذص اليت ابت  ختيم علف العاف يزيدها تعقيداا التحد  

نرب يف مجيرع أرجراء العراف، والرذ  يهردد املتعاظم الذ  تارحه التوترات التجارية والنزعات األحادية اجلا
البلدان الضعيفة أكثر من   ها، ف نه يف ذلك ف ن  عوبة التنبرؤ ففراق التجرارة الدوليرة وابلتحردايت 
النافرررئة. واألهرررم مرررن ذلرررك كلررره أن عررردم اليقرررني الرررذ  يكتنرررف السيايرررات العامرررة  مررر  عنررره ابلفعرررل 

يف  23ار األجنر  املبافرر العراملي الرذ  ابفرس بنسربة عواقب يلبية علف جمالت منهرا، مرثالا، اليرتثم
تعررررتي التعررراون املتعررردد  . وأدت العقبرررات الررريت2018يف املائرررة يف عرررام  13وبنسررربة  2017املائرررة يف عرررام 

األطررراا عمومرراا إىل احلررد مررن القرردرة علررف إجرراد حلررول اجعررة علررف العديررد مررن اجلبهررات الرريت تتالررب 
نراخ. وضكرن أن يبردأ هرذا العمرل اجلمراعي ادمراج أبعراد التنميرة املسرتدامة يف عمالا مجاعياا، مثرل أزمرة امل

السيايرررات واملفاوضرررات والتفاقرررات التجاريرررة. وينبغررري تويررريع ناررراق التعررراون الررردوا يف جمرررال التجرررارة 
ليشرمل ييايرات التجرارة والتنميرة والتمويرل والبيئرة مبرا يكفرل مسراعدة البلردان الضرعيفة. وينبغري للجنرة 

لتجارة والتنمية أن تتقصف السبل اليت ضكن أن تعزز هبا التجارة قردرة اجلميرع علرف التكيرف، ول يريما ا
أفدهم عرضة للخار. ويف هذص الدورة، ييجر  تناول هذا التحرد  مرن ثالثرة جوانرب، هري: مكرامن 

يعرررة البلررردان ضرررعف القتصرررادات الصرررغ ة، ول يررريما الررردول اجلزريرررة الصرررغ ة الناميرررة، الررريت  يت يف طل
جبهود مكافحة تغ  املناخ؛ والتحد  املستمر واملنتشر املتمثل يف العتماد علف السرلع األيايرية  املعنية

لتيسرر  التجررارة والنقررل أن يعررا  مكررامن  ومررا يناررو  عليرره مررن مكررامن ضررعف؛ والسرربل الرريت ضكررن هبررا
 الضعف هذص.

والصرررني؛ وممثرررل  77إكررروادور ابيرررم جمموعرررة الرررر وأدلررر  الوفرررود التاليرررة ببيررراات افتتاحيرررة: ممثرررل  -17
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  رواا؛ 

ثررل الصررني؛ وممثررل ابكسررتان؛ وممثررل دولررة فلسرراني؛ وممثررل نيجرر اي؛ وممثررل مجهوريررة وممثررل برررابدوم؛ ومم
 إيران اإليالمية؛ وممثل فيجي؛ وممثل اجلمهورية العربية السورية؛ وممثل املغرب.

ويلط مندوٌب وممثلو عدة جمموعات إقليمية الضوء علرف تقلرب دخرل الردول الصرغ ة النراجم  -18
السرررلع األيايرررية. ورحبررروا مبسرررامهة األونكتررراد يف البحررروث املتعلقرررة هبرررذا املوضررروع، عرررن اعتمادهرررا علرررف 

العتماد علرف السرلع األيايرية، وتغر   :2019تقرير السلع األيايية والتنمية لعام ييما من خالل  ول
 ,Commodities and Development Report 2019: Commodity Dependence) ابريررررررس املنرررررراخ، واتفرررررراق

Climate Change and the Paris Agreementوذكر ممثل جمموعة إقليمية أخرى أن فروق احلصول  .ت
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التمويل امليسار ينبغي أن تراعي مكامن الضعف القتصادية واجلغرافية والبيئية اليت تنفررد هبرا الردول  علف
مكررامن الضررعف الرريت تنفرررد هبررا الرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة. وضكررن أن كرردد األونكترراد يرربل قيررام 

 اجلزرية الصغ ة النامية ويبل معاجلتها يف يياق عمليات وضع السيايات الدولية.

وقال أحد املندوبني إنه ينبغي للدول اجلزرية الصرغ ة الناميرة أن تعروِِّي بعردها اجلغررايف بوضرع  -19
ويف هررررذا الصرررردد، ضكررررن أن كلررررل  ييايررررات ايررررتثمار ايررررتباقية جلررررذب اليررررتثمار األجنرررر  املبافررررر.

األونكتررراد مبزيرررد مرررن التفصررريل طرائرررق التعررراون التجرررار  والقتصررراد  واليرررتثمار  برررني الررردول اجلزريرررة 
الصرغ ة الناميرة واملنراطق األخررى تويريعاا لناراق إدماجهرا يف األيرواق العامليرة. واقررتح منردوب  خررر أن 

ة الدوليررررة، يف زايدة قرررردرة أقررررل البلرررردان  ررررواا علررررف يسرررراعد األونكترررراد، مررررن خررررالل اجتماعاترررره احلكوميرررر
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 يررريعة 

 يف مناقة جنوب احمليط اهلادئ.للكوارث النامجة عن تغ  املناخ 

وأقر ممثلو العديد من ادموعات اإلقليمية أبن البلدان النامية، هشة بابيعتها، كما أقرروا علرف  -20
وجرره اخلصرروص ابألخاررار احملِدقررة ابلرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة والبلرردان الناميررة  رر  السرراحلية وأقررل 

ا. وأفرراروا إىل أن تعررري البلرردان  ررواا جررراء مررا يعرتضررها مررن  رردايت اقتصررادية وإ ائيررة فريرردة مررن نوعهرر
هذص البلدان للصدمات اخلارجية أدى إىل مفاقمة هشافتها. وأقروا أبمهية تيس  التجارة والنقل املستدام 

، ونوهوا ابلعمل الذ  يؤديه األونكتاد 2030القادر علف الصمود يف  قيق خاة التنمية املستدامة لعام 
أيضراا، يف معرري إعراهبرا عرن قلقهرا إزاء مكرامن الضرعف  يف هذا املضمار. وأقرت ادموعرات اإلقليميرة

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.

أن مررررن األمهيررررة مبكرررران أن تتخررررذ الرررردول اجلزريررررة الصررررغ ة الناميررررة وأفررررارت بعررررس الوفررررود إىل  -21
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 

األمهية مبكران أن تعمرم هرذص الردول مراعراة مسر ليت تغر  املنراخ والااقرة املسرتدامة يف  اجلوية احلادة. ومن
 يياياهتا اإل ائية و سِّن تداب  التكيف مع تغ  املناخ والتخفيف من  اثرص.

وفررددت العديررد مررن ادموعررات اإلقليميررة علررف أمهيررة وجررود نظررم نقررل وتررداب  تيسرر   ررار   -22
وقة ومراعية للبيئرة وقرادرة علرف التكيرف مرع تغر  املنراخ. ونواهر  جمموعرات إقليميرة مستدامة وكفؤة وموث

يضرالع بره األونكتراد مرن عمرل  ليلري قرائم علرف التعراون التقرين يف جمرال النقرل املسرتدام  عدة أبمهية مرا
نظرررام ايا للبضرررائع وتيسررر  التجرررارة، مشررر ةا إىل أن العديرررد مرررن أقرررل البلررردان  رررواا تسرررتفيد حاليررراا مرررن ال

للبياات اجلمركية ومن برامي األونكتاد لتمكني اللجان الوطنية املعنية بتيس  التجرارة. وفرجاع  تلرك 
البلدان األونكتاد علف موا لة جهودص يف هذا املضمار. وفددت بعس ادموعات اإلقليمية أيضاا علف 

 ايا.الذ  يصدرص األونكتاد ينو  ايتعراي النقل البحر أمهية منشور 

وقالرر  مررديرة فررعبة التجررارة الدوليررة والسررلع األيايررية يف األونكترراد، يف عرضررها، إن البلرردان  -23
الصغ ة تعاين من مواطن ضعف بيئية واقتصادية تؤثر علف تقدمها يف  قيق أهداا التنمية املستدامة. 

ومثة حاجة ماية إىل تزويد فالكوارث النامجة عن تغ  املناخ أثرت علف الدول الصغ ة أكثر من   ها. 
تلرررك الرررردول هبياكررررل أيايررررية قررررادرة علررررف الصررررمود أمررررام تغرررر  املنرررراخ وأكرررردت أن مسررررتوايت الضررررعف 
القتصرررراد  املرتفعررررة يف الرررردول الصررررغ ة، ول يرررريما الرررردول اجلزريررررة الصررررغ ة الناميررررة، تعررررزى إىل ارتفرررراع 

علررف ضرررورة أن  سرن تلررك البلرردان  الرديون، والعتمرراد علرف السررلع األيايررية، وقلرة التنويررع. وفرددت
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. 
لرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة، أن تنتقررل مبافرررةا مررن مرحلررة العتمرراد وبويررع بعررس البلرردان، ول يرريما ا

علف السلع األيايية إىل مرحلة  ناعة اخلدمات، دون حاجرة إىل املررور مبرحلرة الصرناعات التحويليرة. 
رررررت أبن الرررردول الصررررغ ة تعتمررررد علررررف احلصررررول علررررف التمويررررل امليساررررر يف  قيررررق أهررررداا التنميررررة  وذكا

 اخلتام، دع  ادتمع الدوا إىل جعل التجارة  يت ابلنفع علف اجلميع، مبا يف ذلك علف املستدامة. ويف
البلدان الصغ ة، عن طريق  اية البيئة، وبناء املرونة القتصادية، وإعااء َدفعة جديدة لتحقيق أهداا 

 التنمية املستدامة.

فسررلا  الضروء، يف عرضرها، علررف  أمرا مرديرة فرعبة التكنولوجيررا واللوجسرتيات يف األونكتراد، -24
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 

ة يف هررذا ادررال ضكررن أن تكررون نفسررها عرضررة عرضررة للترر ثر ابلصرردمات. فاخلرردمات واهلياكررل األيايرري
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 

 اخ.الباهظة، والتدهور البيئي، وتغ  املن

وأفارت إىل أن العمل الذ  يضالع به األونكتاد يدعم البلدان من خرالل لوجسرتيات ونظرم  -25
نقررل  كفررؤة موثوقررة خفيضررة الكربررون وميسررورة التكلفررة ويررليمة بيئيرراا، و صررني أ ررول اهلياكررل األيايررية 

ان تنفيررذ تررداب  اليرررتاتيجية، كرراملوانئ وفرربكات رباهررا مبناطقهررا اخللفيررة، مررن املخرراطر املناخيررة؛ وضررم
التجارة تنفيذاا فعالا و سني التشغيل ايا للعمليات واإليرادات اجلمركية من خالل النظام ايا  تيس 

 للبياات اجلمركية. 

 ومكامن الضعفالتجارة  -ابء 
 من جدول األعمالت 4)البند 

عقررد اجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات ثررالث حلقررات نقرران يف إطررار هررذا البنررد مررن جرردول  -26
 األعمال. 

 الدول اجلزرية الصغرية النامية: بلدان صغرية، حتدايت كبرية  

اقش أربعة ةاورين مكامن ضعف الدول اجلزرية الصغ ة النامية وُيبل تعزيز اقتصاداهتا لكي  -27
 أمام الصدمات القتصادية والبيئية. تكون أقدر علف الصمود

وأكرررردوا أن الرررردول اجلزريررررة الصررررغ ة الناميررررة معرضررررة بوجرررره خرررراص للصرررردمات اخلارجيررررة ألهنررررا  -28
اقتصررادات مفتوحررة  ررغ ة ومعزولررة تعتمررد علررف جمموعررة ةرردودة مررن الصررادرات. وعررالوة علررف ذلررك، 

 ازات الدفيئة يف العاف تكراد ل ترذكر، فر ن  ور م أن مسامهة الدول اجلزرية الصغ ة النامية يف انبعااثت
هذص البلدان تتعري ألفد  اثر تغ  املنراخ تردم اا يف العراف، مبرا يف ذلرك تزايرد ترواتر العوا رف وفردهتا، 
األمر الذ  خيلف  اثراا مدمرة علف البيئة الابيعية واهلياكل األيايية املاديرة. وضرربوا مثرالا ابإلعصرارين 

 ، اللذين اجتاحا جزر البهاما ودومينيكا.5فئة األخ ين من ال

وأكررررد بعررررس احملرررراورين أن األضرررررار النامجررررة عررررن العوا ررررف الشررررديدة ضكررررن أن تقضرررري علررررف  -29
ةصول ينة كاملة وعلف أجزاء هائلة من هياكل السياحة والنقل األيايية. وبني ليلة وضحاها، ضكن 

إىل تبعيرة اقتصرادية مصرحوبة ابنعردام خرانق يف األمرن  أن يتحول الكتفاء الرذايت القتصراد  والزدهرار
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الغررذائي وأزمررات يف النقررد األجنررر . وأكررد أحررد احملررراورين أن  ررغر مسرراحة العديرررد مررن الرردول اجلزريرررة 
الصررغ ة الناميررة يعررين أن األضرررار النامجررة عررن العوا ررف يررتعم اجلزيرررة، وأن مجيررع يرركاهنا لررن جرردوا أ  

ة، وأن البلد ييكون خاليراا  نرذاك مرن أ  جهرة قرادرة علرف تروف  اإل اثرة مكان كتمون فيه من العا ف
 يف إثر العا فة.

وقال أحد احملاورين إن التعايف من العوا ف الشديدة جرب الدول اجلزرية الصغ ة الناميرة علرف  -30
راا.  ر  أن ُجرل العتماد علف الدعم املاا اخلارجي املقدم من البلدان املاحنة واملصارا املتعددة األطر

الدول اجلزرية الصغ ة النامية، اليت ل تصنف علف أهنا من أقل البلدان  رواا، ل  صرل علرف هرذا الردعم 
مررررن خررررالل القررررروي  رررر  امليسارررررة. وأفررررار معظررررم احملرررراورين إىل أن الرررردول اجلزريررررة الصررررغ ة الناميررررة  إل
خدمرررة الررردين النررراجم عرررن فررررتات السرررداد  تسرررتايع أن تتحمرررل تزايرررد ترررراكم القرررروي وارتفررراع أعبررراء ل

القصرر ة وريرروم الفائرردة املرتفعررة. وانتقررد احملرراورون املعرراي  القائمررة علررف نصرريب الفرررد مررن النرراتي احمللرري 
اإلمجاا اليت يستخدمها املاحنون واملصارا املتعددة األطراا، واليت تقصر التمويل امليسار علرف البلردان 

ة ضعفها. وفدد مجيع احملاورين علف ضرورة تكثيف اجلهود املبذولة إلدراج املنخفضة الدخل دون مراعا
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 ميسارة لتمويل جهود التعايف 

 ارث الابيعية. من الكو 

وفدد العديد من املنردوبني علرف أمهيرة املواضريع الريت تناولتهرا حلقرة النقران، ول يريما ضررورة  -31
أخررذ مكرررامن ضرررعف الررردول اجلزريرررة الصرررغ ة الناميرررة يف العتبرررار مرررن أجرررل متكينهرررا مرررن احلصرررول علرررف 

والتكيررف مررع تغرر  املنرراخ. ودعرروا أيضرراا إىل قررروي ميسارررة لتمويررل جهررود التعررايف مررن الكرروارث الابيعيررة 
 سررني مجررع البيرراات اإلحصررائية للمسرراعدة يف وضررع مؤفررر ضررعف اقتصرراد  أل ررراي مررنل التمويررل. 
وفررردد عررردد مرررن املنررردوبني علرررف ضررررورة زايدة التنويرررع القتصررراد  وتاررروير قااعرررات اخلررردمات املوجهرررة 

النامية علف جماهبة  اثر تغ  املناخ. وأقر بعس املندوبني التصدير تعزيزاا لقدرة الدول اجلزرية الصغ ة  حنو
أيضرررررراا بتزايررررررد اهتمررررررام الرررررردول اجلزريررررررة الصررررررغ ة الناميررررررة ابيتكشرررررراا الفرررررررص التجاريررررررة الرررررريت يتيحهررررررا 

 األزرق. القتصاد

 السلع األساسية: حالة هشة علىالعتماد   

يررررة املعتمرررردة علررررف السررررلع ركررررزت حلقررررة النقرررران علررررف التجررررارة ومكررررامن ضررررعف البلرررردان النام -32
 األيايية وُيبل معاجلتها بفعالية. 

ويررلط أحررد احملرراورين الضرروء علررف رتلررف املخرراطر الرريت تواجرره البلرردان الناميررة املعتمرردة علررف  -33
السررلع األيايررية )أ  املعتمرردة علررف تصرردير تلررك السررلع وايررت ادهات يف جمررال التجررارة. وأفررار إىل أن 

عتمرررردة علررررف السررررلع األيايررررية تركررررز علررررف  ررررادرات يررررلعة أيايررررية واحرررردة، بعررررس البلرررردان الناميررررة امل
جعلها فديدة الت ثر بصدمات األيعار. فالبلدان املعتمدة علف الواردات فرديدة التر ثر ابلسيايرات  مما

التجارية اليت تتبعها البلدان املصدرة للسلع األيايية، كالقيود املفروضة علف الصادرات. ويلط الضروء 
القة العكسية بني العتماد علف السلع األيايرية والتنميرة مرن خرالل قنروات مرن قبيرل ابفراي علف الع

معدلت التبادل التجار  وتقلب األيرعار علرف املردى القصر ، والرداء اهلولنرد  مرن جرراء ارتفراع يرعر 
ليرة ومرن   الصرا احلقيقي )أ  عالقة ارتفاع عائدات  ادرات املوارد الابيعة ابرتفاع يرعر العملرة احمل

ارتفاع تكلفة  ادراهتات، وتدهور حالة القتصاد اجلزئي و ث ها علرف األيرر املعيشرية والشرركات. ويعرد 
 الضعف.  تغ  املناخ مكمناا  خر من مكامن
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ويررلط ةرراور  خررر الضرروء علررف نتررائي عمليررة ر ررد وتقيرريم مبررادرة املعونررة التجاريررة الرريت  ريهررا  -34
ة. فقد كشف  هذص العملية عن أن معدل التنويع ارتفع يف أقل البلدان النامية مرن منظمة التجارة العاملي

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 

ن السيايات التجاريرة، إىل أن أعضراء جمموعرة العشررين ابتروا يتخرذون مزيرداا مرن ترداب  تقييرد النامجة ع
الصادرات، األمر الذ  أثر علف التجارة. وعالوة علف ذلك، بدأت التوترات التجارية تؤثر علف السلع 

. وأفررار 2019عرام  املتداولرة الريت يتوقرع أن تشرهد ابفاضرراا مقارنرة ابل راص املسرجل يف الربررع األخر  مرن
 أيضاا إىل أن الظواهر اجلوية املائية ما فتئ  تتزايد وأهنا أثرت  ث اا فديداا علف بعس البلدان.

واتفررق بعررس احملرراورين علررف أن قابليررة البلرردان الناميررة للترر ثر ابلظررواهر اجلويررة يتشررتد ويررتؤد   -35
تفقروا أيضراا علررف ضررورة التكيرف مررع إىل  رعوابت يف التخاريط واليررتثمار علرف الصرعيد احلكررومي. وا

تغررر  املنررراخ، وأعربررروا عرررن  ييررردهم ألنشررراة التوعيرررة الراميرررة إىل التخفيرررف مرررن حررردة  ثرررر تلرررك البلررردان 
 ابلظواهر املناخية.

وعررري ُةرراور  خررر املبررادرات الرريت اختررذهتا الكررام ون لتنويررع اقتصررادها بعررد ابفرراي  ررادرات  -36
 يعتمررد عليهررا البلررد، مثررل الررىل. وأفررار إىل أن الكررام ون حسِّررن  ويررم السررلع األيايررية الرئيسررية الرريت

وتغليرررف منتجاهترررا الزراعيرررة، مثرررل الرررىل، ولكنررره أقرررر أبن هرررذص اجلهرررود ل تكفررري للو رررول إىل األيرررواق. 
فالتنويع مهم ولكنه ل ضكن أن يتكلل ابلنجاح ما ف تصل الصادرات إىل األيواق ألن املعاي  التجارية 

 ن  عوبة الو ول إىل األيواق.تزيد م

وللحررد مررن مكررامن ضررعف البلرردان الناميررة املعتمرردة علررف السررلع األيايررية يف جمررال التجررارة،  -37
اقرتح احملاورون احللول التالية: ايرتاتيجيات التنويع الرأيي )أ  إنتاج منتجات جديدة تضيف قيمةا إىل 

وايرررتاتيجيات التنويررع األفقررري )أ  إنترراج منتجرررات املنتجررات األوليررة، مثرررل الصررناعات البرتوكيماويرررةت، 
جديررردة ل ُتصرررنع ابلضررررورة مرررن املرررواد اخلرررام نفسرررهات؛ وعلرررف املررردى القصررر ، ايرررتخدام األدوات املاليرررة 
القائمة علف السوق، مثل العقود الختياريرة، والعقرود ايجلرة، وعقرود التسرليم ايجرل، وعقرود الئتمران 

قابليرة التعررري لتقلبررات األيرعار وإدرار دخررل اثبر ؛ واحلرروارات الدوليررة املتبرادل، وذلررك للتخفيرف مررن 
بش ن التجارة العادلة للمنتجني؛ وهتيئة بيئة مواتية لتعزيز القدرة علف التكيف مع تغ  املناخ، عن طريق 
يرة زايدة التمويل املتعلق ابملناخ وختصيص متويل جلهود التكيف، وهي جمالت تواجره معظرم البلردان النام

  دايت فيها.

وأفررار أحررد املنرردوبني إىل أن السيايررات األحاديررة اجلانررب واجلررزاءات والتررداب  احلمائيررة كلهررا  -38
عوامررل تسررهم يف تقلررب األيررعار ويف تفرراقم مكررامن الضررعف و ترراج إىل اهتمررام عاجررل. وعررري اجرراز 

القتصرراد مررن خررالل إ ررالحات  ايرررتاتيجية مجهوريررة إيررران اإليررالمية الراميررة إىل معاجلررة مسرر لة تنويررع
هيكلية، مثرل إ رالح النظرام الضرري  ومكافحرة التهررب الضرري . وقرال إن البلرد يعكرف علرف إ رالح 
قواعرررردص وأنظمترررره احملليررررة وتعررررديل هياكلرررره الداخليررررة وإن ميزانيررررة البلررررد لررررن تعتمررررد اعتمرررراداا كررررامالا علررررف 

 النفط. عائدات

الكيفية اليت ضكن هبا لألدوات املاليرة إلدارة املخراطر ورداا علف يؤال طرحه مندوب  خر عن  -39
أن تكررون مفيرردة ملنتجررري السررلع األيايررية، أوضرررل أحررد احملرراورين أن ايرررتخدام أيررواق العقررود ايجلرررة 
يكفل بيع السلعة األيايية املتداولة بسعر كدد يرلفاا وتسرليمها هبرذا السرعر يف املسرتقبل، األمرر الرذ  

يف حال ابفاي األيعار. أما املخاطر اليت تناو  عليها هذص العقود، فتحدث يدر دخالا للمنتي حىت 
عنررردما يرتفرررع يرررعر السرررلعة أيررر  يتجررراوز السرررعر احملررردد يف العقرررد التحررروطي. فلرررب املسررر لة يكمرررن يف 

 امتالك معرفة تقنية هبذص األدوات ومعرفة ابلسوق.



TD/B/C.I/49 

GE.20-01468 12 

دان األفريقيرررة أن تسرررتفيد مرررن مناقرررة وتسررراءل أحرررد املنررردوبني عرررن الُسررربل الررريت ضكرررن هبرررا للبلررر -40
التجرررارة احلررررة القاريرررة األفريقيرررة والسررربل الكفيلرررة مبسررراعدة البلررردان علرررف تعزيرررز معارفهرررا املتعلقرررة ابلسرررلع 
األيايية، ف فار أحد احملاورين يف حلقة النقان إىل أن يوق املواد اخلام يف القارة ليس  يوقاا كرربى، 

داهنا اليرررتفادة مرررن املناقرررة احلررررة والحتفرررا  يف الوقررر  ذاتررره ومرررن  ، فسررريكون مرررن الصرررعب علرررف بلررر
هبياكررل اإلنترراج والتصرردير نفسررها.  رر  أنرره يرريكون مررن املفيررد إنشرراء هياكررل  مررع البلرردان والشررركات 
الكربى هبدا  ويل املواد اخلام إىل منتجات مصناعة. وابإلضرافة إىل ذلرك، ينبغري  ويرل القتصرادات 

ة من هذص املنتجات ذات القيمة املضافة. وفيما يتعلرق ببنراء املعرارا املتعلقرة ابلسرلع مبا يكفل اليتفاد
األيايررية، أقرررر هرررذا احملررراور أبن السيايرررات العامرررة قلمررا توضرررع ايرررتناداا إىل أدلرررة، واقررررتح إنشررراء معهرررد 

ذلرك ابلبحروث  أفريقي للسلع األيايية لنشر املعارا املتعلقة هبذص السلع يف مجيع أرجاء القارة، مبرا يف
الررريت جريهرررا كرررل بلرررد علرررف حررردة. وأضررراا ةررراِور  خرررر أن نشرررر هرررذص املعرررارا جرررب أن يشرررمل أيضررراا 

 التوزيع. ياليل

 معاجلة مكامن الضعف متعددة األوجه: تيسري التجارة والنقل  

عرض  مدير فعبة التكنولوجيا واللوجستيات يف األونكتاد النتيجة الرئيسية اليت متخس عنها  -41
الررذ  أ رربل يررائداا يف “ الوضررع العرراد  الابيعرري”، أل وهرري أن 2019ايررتعراي النقررل البحررر  لعررام 

األطرر جمال التجارة البحرية ابت يلقي بظالله علف الالب، والعري، واأليرواق، واهلياكرل األيايرية، و 
التنظيمية، وهرو وضرع تنشر  عنره فررص و ردايت يف  ن واحرد معراا ابلنسربة للبلردان الناميرة،   وضارح  

 هذا الوضع ببياات وأمثلة.

وأفررارت مرردير فررعبة التجررارة واللوجسررتيات إىل أن وترر ة التجررارة البحريررة العامليررة تباطرر ت يف  -42
لعاملي والنشاق التجار . ومن بني هذص التاورات، بسبب التاورات اليت فهدها القتصاد ا 2018 عام

ضررررعف القتصرررراد العرررراملي والنشرررراق التجررررار ، وتزايررررد الترررروترات التجاريررررة والنزعررررة احلمائيررررة، والتحررررول 
القتصاد  الذ  تشهدص الصرني، والقالقرل اجليوييايرية، والضراراابت علرف جانرب العرري، كمرا هرو 

، 2018يف املائة فقط يف عام  2,7إلنتاج يف هذا القااع بنسبة احلال يف قااع النفط. فقد ارتفع حجم ا
، ظلررر  2018يف املائرررة. ويف عرررام  4,1والبرررال   2017أ  أقرررل مرررن املتويرررط القيايررري املسرررجل يف عرررام 

البلدان النامية تست ثر جُبل تدفقات التجارة البحريرة العامليرة، مرن حير  الصرادرات والرواردات علرف حرد 
يف املائررة يف  2,6بررادل التجررار  للبضررائع املنقولررة ابحلرراوايت بنسرربة متواضررعة قرردرها يررواء. وزاد حجررم الت

، أ  أن حجررم عمليرررات مناولررة البضرررائع يف 2017يف املائرررة يف عررام  6,0نسرربته  ، مقارنررة مبرررا2018عررام 
يف  2,6احلاوايت قد ابفس. ووفقاا لتوقعرات األونكتراد، ير تفع حجرم التجرارة البحريرة الدوليرة بنسربة موانئ 

. 2024-2019يف املائررة يف الفرررتة  3,4وييسرتمر ارتفاعهررا مبعرردل  رو يررنو  مركررب قردرص  2019املائرة يف عررام 
ر رم ابفراي  رو  جانب العري، فقد ُيجِّل فائس مستمر يف العري من يعة فحن السرفن علف أما

األياطيل. وأ بح  إعادة تدوير السفن أكثر أمااا ومراعراةا للبيئرة. وأضرح  اليرتدامة البيئيرة  ظرف 
أبمهية متزايدة أيضاا يف ضوء تزايد أمهية دور قااعي التكنولوجيا واخلدمات. وابإلضافة إىل ذلك، يتزايد 

 احمليارات والتنميرة املسرتدامة والتخفيرف مرن  اثر اعرتاا ادتمع الدوا و كيدص علف أوجه الرتابط برني
 معه. تغ  املناخ والتكيف

وتلر  ذلررك حلقررة نقرران ضررم  نسررة ةرراورين. ويررلط أحررد احملرراورين الضرروء علررف العقبررات  -43
اليت تعرتي البلدان النامية    الساحلية، مثل ارتفاع تكاليف التجرارة والنقرل وقلرة اإلمكراات، وحردد 

بتررررذليل تلررررك العقبررررات، منهررررا تغيرررر  أ رررراق التفكرررر ، ووضررررع ييايررررات مالئمررررة، وإجررررراء  يرررربالا كفيلررررة
إ الحات ترمي إىل تيس  التجارة، وتنويع الصرادرات، وتاروير القاراع اخلراص. وأفرار ةراِور  خرر إىل 
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ضرورة اعتماد  اذج جديدة للعوملة يف وق  يشهد فيه قاراع اخلردمات تويرعاا وتشرهد فيره  رارة السرلع 
تراجعاا، وفدد علف ضرورة تناول مس لة النقل البحر  من املنظرور األعرم املتمثرل يف اللوجسرتيات وبنراء 

 القدرات املؤيسية. 

وعررررري بعررررس احملرررراورين ايفرررراق اإلقليميررررة للنظررررام ايا للبيرررراات اجلمركيررررة ولتارررروير اهلياكررررل  -44
 ارهبم، وعرضروا العقبرات الريت تعررتي ممررات  األيايية يف املمرات التجارية اإلقليمية. وتبادل احملاورون

النقررل اإلقليميررة، وقرردموا تو رريات بشرر ن يرربل تررذليل تلررك العقبررات. ويررلاوا الضرروء أيضرراا علررف فوائررد 
تنفيذ النظام ايا للبياات اجلمركية والرباجميات ذات الصلة، اليت ضكن أن  سن اإليررادات احلكوميرة، 

اءات التخلريص اجلمركري وتقلرل تكاليفهرا، و سرن التعراون فيمرا برني وتقلص الوقر  الرذ  تسرتغرقه إجرر 
أجهرررزة مراقبرررة احلررردود مرررن خرررالل مرافرررق مثرررل املنافرررذ الوطنيرررة الوحيررردة، وتقلرررل الحتيرررال وتكفرررل مراقبرررة 

 دخول السلع احملظورة واخلاضعة لقيود. 

خلارر الكروارث الابيعيرة، وركز ةاِور  خر علف الدول اجلزريرة الصرغ ة الناميرة، املعرضرة بشردة  -45
مررن حيرر   ربتهررا يف جمررال التجررارة ومكررامن ضررعفها، ول يرريما علررف تررداعيات الظررواهر اجلويررة احلررادة 
النامجة عن تغر  املنراخ علرف موانئهرا البحريرة ومااراهترا. وفردد علرف احلاجرة امللحرة إىل مراعراة اعتبرارات 

هتا، وإىل اتباع هني متكامل/فبكي إزاء تغ  املنراخ مرن تغ  املناخ يف جمال تاوير املوانئ وتشغيلها وإدار 
 أجل تعزيز القدرة علف التكيف مع  اثرص بوجه عام.

وأكد العديد من املندوبني أن مكامن الضعف يف جمال تيسر  التجرارة والنقرل تشركل عقبرات   -46
ز اإل رالحات وموا رلة كربى أمام إدماج البلدان النامية يف التجارة الدولية. وفرددوا علرف ضررورة تعزير

التعاون مع األونكتاد يف تلك ادرالت، بسربل منهرا دعرم اللجران الوطنيرة املعنيرة بتيسر  التجرارة وتنفيرذ 
النظرررام ايا للبيررراات اجلمركيرررة، ودعرررم الرررربامي اإلقليميرررة الراميرررة إىل تسرررريع حركرررة البضرررائع مرررن خرررالل 

رور اجلمركرري العرررابر، وممرررات املرررور العررابر، والرررنظم اإل ررالحات اجلمركيررة، والررنظم اإلقليميرررة لضررمان املرر
اإللكرتونية لتعقب فرحنات البضرائع. وأعررب منردوب  خرر عرن قلقره حيرال قردرة قاراع النقرل البحرر  
ررز  ررناعة النقررل البحررر  العامليررة. وأفررار  واملرروانئ يف البلرردان الناميررة علررف املنافسررة، ألنرره يترر ثر يررلباا برتكُّ

رورة زايدة اليتثمار يف هياكل النقل األيايرية يف البلردان الناميرة والردول اجلزريرة بعس املندوبني إىل ض
الصغ ة النامية، بسبل منها زايدة التمويل اخلاص، وإىل ضرورة إجاد حلول يياياتية هتدا إىل  سني 

ر تغرر  قرردرة هياكررل النقررل السرراحلي األيايررية يف الرردول اجلزريررة الصررغ ة الناميررة علررف التكيررف مررع  اث
املنرراخ. وفرردد أحررد احملرراورين علررف أمهيررة التجررارة اإللكرتونيررة، الرريت تسررهم إيررهاماا متزايررداا يف الترردفقات 
التجارية ويف إمكاات النمو القتصاد ، مبا يف ذلك ابلنسبة للمشاريع الصغ ة واملتوياة احلجم. ونوِّص 

قرل البحرر  الرذ  يصردرص األونكتراد، وكرذلك العديد من املندوبني واحملاورين جبرودة منشرور ايرتعراي الن
أعماله البحثية والتحليلية األخرى ومنشوراته اليت تتناول قضااي تيس  النقل والتجارة ومرا يتصرل هبرا مرن 

 مسائل قانونية وتنظيمية.

 التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة -جيم 
 األعمالتمن جدول  5)البند 

قدم  أمانة األونكتاد حملات عامة عن األنشراة املضرالع هبرا يف إطرار أركران عمرل األونكتراد  -47
 الثالثة املتمثلة يف البح  والتحليل، وبناء توافق ايراء، والتعاون التقين.
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 عرض تقرير شعبة التكنولوجيا واللوجستيات عن أنشطتها   

ونكترررراد للعمررررل الررررذ  اضررررالع  برررره فررررعبة التكنولوجيررررا ركررررز العررررري الررررذ  قدمترررره أمانررررة األ -48
واللوجستيات والذ  ركز علف أوجه التضافر بني أركان العمل الثالثة يف جمالت تيس  النقل والتجرارة، 

 وبناء القدرات، والتشغيل ايا للعمليات اجلمركية.

املستدام للبضائع، وإدارة ويف إطار ركن التعاون التقين، ركز عمل الشعبة بوجه عام علف النقل  -49
دة لتكراليف النقرل، والقردرة علرف التكيرف مرع تغر  املنراخ، والنظرام  املمرات ور د األداء، والعواِمل احملردِِّ
ايا للبيررراات اجلمركيرررة، وبررررامي التررردريب يف جمرررال التجرررارة، وإدارة املررروانئ، وبررررامي تيسررر  التجرررارة 

تعزيز قدرة البلدان النامية علف التكيف مع تغ  املناخ وإدماجها واملنافذ الوطنية الوحيدة، وذلك هبدا 
 العاملي. يف النظام التجار 

وفيما يتعلق ابلبحر  والتحليرل،  رل عمرل الشرعبة نشرر ايرتعراي النقرل البحرر ، ومؤفررات  -50
وموجزات عن السيايرات األداء الرئيسية يف جمال النقل البحر ، وإطار وبوابة النقل املستدام للبضائع، 

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.

عمرل جلنرة التجرارة والتنميرة  ويف إطار ركن بناء توافق ايراء،  لر  جهرود الشرعبة املسرامهة يف -51
ويف رتلف اجتماعات اخلرباء يف جمال تيس  النقل والتجارة. وتعاون  األمانة مع كيراات أخررى عبعرة 
لألمرررم املتحررردة، مثرررل بررررامي األمرررم املتحررردة للبيئرررة، واللجنرررة القتصرررادية ألورواب، واللجنرررة القتصرررادية 

مرة البحريرة الدوليرة، وكرذلك مرع كيراات أخررى إقليميرة و رر  والجتماعيرة ييريا واحملريط اهلرادئ، واملنظ
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.

من املندوبني عن تقديرهم لعمل الشعبة وملا تقدمه من دعم ومسراعدة للبلردان  وأعرب العديد -52
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 

داهنم مررن املسرراعدة الرريت يقرردمها إليهررا األونكترراد، وفررددوا علررف ضرررورة زايدة الرردعم املقرردم وتويرريع بلرر
نااقره، ول يريما املسراعدة التقنيررة ويف جمرال بنراء القرردرات ضرمااا لمتثرال هررذص البلردان لتفراق منظمررة 

لتمكني اللجان الوطنية املعنية التجارة العاملية املتعلق بتيس  التجارة، وذلك من خالل برامي األونكتاد 
بتيسرر  التجررارة، والنظررام ايا للبيرراات اجلمركيررة، وبرررامي إدارة املرروانئ، وفيمررا يتصررل ابلنقررل البحرررر  
وهياكل النقل األيايية القرادرة علرف التكيرف مرع  اثر تغر  املنراخ. ويرلط العديرد مرن املنردوبني الضروء 

ركرران الثالثررة، ول يررريما فيمررا يتعلررق بفوائرررد املسرراعدة التقنيرررة علررف أوجرره التضرررافر اإلجرراا بررني هرررذص األ
 السليمة والفعالة وما جريه األونكتاد من أوث و ليالت متعمقة.

 عرض تقرير شعبة التجارة الدولية والسلع األساسية عن أنشطتها  

أليايررية عرضرر  أمانررة األونكترراد العمررل الررذ  اضررالع  برره فررعبة التجررارة الدوليررة والسررلع ا -53
يتعلررررق ابألركرررران الثالثررررة. فقررررد اضررررالع  الشررررعبة مببررررادرات عرررردة يف رتلررررف املنرررراطق ويف رتلررررف  فيمررررا

ادررالت املتصررلة ابلتجررارة. ومررن بررني األعمررال الرريت ُيررلط الضرروء عليهررا، جهررود الشررعبة الراميررة إىل دعررم 
 ييايات التجارة، وتعزيز ييايات إزالة احلواجز التجارية، واملسامهة يف تعميم مراعاة القضااي البيئية يف

املنافسررة و ايررة املسررتهلك، وتيسرر  إدمرراج البلرردان الناميررة يف النظررام التجررار  مبررا يعررود عليهررا ابملنفعررة، 
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وتقصررري يررربل تعزيرررز التجرررارة الشررراملة الررريت تكفرررل مشررراركة املررررأة، والبلررردان الناميرررة، وأقرررل البلررردان  رررواا، 
 ريع الصغ ة واملتوياة احلجم.واملشاريع البالغة الصغر، واملشا

وأعررررب ممثلرررو بعرررس ادموعرررات اإلقليميرررة والعديرررد مرررن املنررردوبني عرررن إقررررارهم لعمرررل الشرررعبة  -54
 و ييدهم له.

وأثنرر  إحرردى املنرردوابت علررف ايررتجابة الشررعبة السررريعة لالررب بلرردها تزويرردص ابملسرراعدة يف  -55
كبة خاة التحول اهليكلي لالقتصاد احمللي. ودعر   دي  السيايات والتشريعات التجارية الوطنية ملوا 

زايدة التمويررل املقرردم مررن مصررادر خارجيررة ملسرراعدة القتصررادات الصررغ ة علررف النررردماج يف  أيضرراا إىل
 النظام التجار  العاملي.

وأقرررت إحرردى ادموعررات اإلقليميررة مبررا تضررالع برره الشررعبة مررن عمررل يف جمررال العتمرراد علررف  -56
ألنرره يشرركل  رردايا مشرررتكاا للعديررد مررن البلرردان الناميررة. وفررجع  ادموعررة اإلقليميررة  السررلع األيايررية

الشرررعبة علرررف موا رررلة أوثهرررا املتعلقرررة هبرررذا املوضررروع، وأفرررارت إىل أمهيرررة القتصررراد األزرق وتغررر  املنررراخ 
 ابعتبارمها جمالني من ادالت ذات األولوية.

ول يرررريما فيمررررا يتعلررررق بتغرررر  املنرررراخ، واملنافسررررة و ايررررة وأثررررن أحررررد املنرررردوبني علررررف عمررررل الشررررعبة،  -57
املستهلك، والتعاون يف جمال اخلدمات. وأفار إىل أن حلقات العمل اليت نظمتها الشرعبة يرامه  يف  سرني 

 ابلتجارة. تقدمل اخلدمات يف بلدص. وقال إن يتالع إىل زايدة املساعدة التقنية املقدمة يف ادالت املتصلة

وأعربررر  بعرررس الوفرررود عرررن  ييررردها للنظرررام التجرررار  املتعررردد األطرررراا، وحثررر  الشرررعبة علرررف  -58
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.

قليمية عن تقديرها للدعم الذ  قدمته الشعبة أثنراء املفاوضرات وأعرب  إحدى ادموعات اإل -59
املتعلقة مبناقة التجارة احلرة القارية األفريقية. واقرتح ، يف هذا الصدد، أن يزيد األونكتراد مسرامهته يف 

 هذا ادال.

وأعربرررر  إحرررردى املنرررردوابت عررررن ارتيرررراح بلرررردها للعمررررل الررررذ  تؤديرررره الشررررعبة يف جمررررال النرررروع  -60
التجرررارة  ررر  الر يرررة عررررب احلررردود مرررن أجرررل متكرررني املررررأة و قيرررق التنميرررة ”مررراعي يف إطرررار مبرررادرة الجت

 “.القتصادية والتكامل اإلقليمي يف فرق أفريقيا واجلنوب األفريقي

وفيما يتعلق مبنتدى األونكتاد املقبل بش ن التجارة    املشروعة، طلرب منردوب  خرر الرتكيرز  -61
 التجارة    املشروعة يف السلع األيايية، مثل النفط واملعادن.علف 

ودعرر  بعرررس الوفررود األمانرررة إىل تعزيرررز جهررود الررررتويي للمنايررربات اهلامررة. وأحاطررر  األمانرررة  -62
علماا ابلشوا ل اليت أعرب  عنها الدول األعضاء، مش ةا إىل أهنا يتحرص علف التوا ل بشكل مبافر 

 إلبال ها ابملنايبات املقبلة. أكثر مع الدول األعضاء

 تنظيميةمسائل  -اثلثاا  

 افتتاح الدورة -ألف 

 25افتَرررتل الررردورة احلاديرررة عشررررة للجنرررة التجرررارة والتنميرررة املعقرررودة يف قصرررر األمرررم جبنيرررف، يف  -63
يررليمان  ، ائررب رئرريس اللجنررة يف دورهتررا العافرررة، السرريد عبررد الرررحيم  يرر 2019تشرررين الثرراين/نوفمرب 

 )املغربت.
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وأبلرررر  ائررررب رئرررريس اللجنررررة يف دورهتررررا العافرررررة املنرررردوبني أبن ادموعررررة دال ف تعررررني مرفررررحاا  -64
الرئيس، وأبنه تقرر، من  ، وفقراا لردورة التنراوب املعترادة وبعرد التشراور، النظرر يف تعيرني مرفرل  ملنصب

 من ادموعة ألف. 

 انتخاب أعضاء املكتب  -ابء 
 ن جدول األعمالتم 1)البند 

، 2019تشرررين الثررراين/نوفمرب  25انتخبرر  اللجنررة، يف جلسرررتها العامررة الفتتاحيررة املعقرررودة يف  -65
 أعضاء مكتبها التالية أ اؤهم:

 السيد خليل ها ي )ابكستانت  الرئيس:

 السيدة جواا منديز )بنمات  املقرِّرة:

 ) امبيات السيدة ابتورو كامارا ائبات الرئيس:

 السيدة ييسيليا  وتي يس ميديروم )إكوادورت   

 السيدة إيرينا ميدفيديفا )ال اد الروييت 

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

اعتمرررردت اللجنرررررة يف جلسرررررتها العامرررررة الفتتاحيرررررة جرررردول أعماهلرررررا املؤقررررر  الررررروارد يف الوثيقرررررة  -66
47TD/B/C.I/فكان جدول األعمال كاييت: ت1)، مع إدخال تعديل واحد عليه 

 انتخاب أعضاء املكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -2

 :تقارير اجتماعات اخلرباء -3

 اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:تقارير  )أت

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بش ن السلع األيايية والتنمية؛ ‘1’

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بش ن التجارة واخلدمات والتنمية؛ ’2‘

القترررصادية املواتيررة اجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السررنوات بشرر ن تعزيررز البيئررة  ’3‘
علف مجيع املستوايت دعماا للتنمية الشاملة واملستدامة، وتعزيز التكامل 

 والتعاون يف امليدان القتصاد ؛

 اجتمررراع اخلررررباء املتعررردد السرررنوات املعرررين ابلنقرررل واللوجسرررتيات التجاريرررة ’6‘
 .وتيس  التجارة

 ني وييايات املنافسة؛تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدوا املعين بقوان )بت

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدوا املعين بقوانني وييايات  اية املستهلك. )جت

__________ 

 جال اجتماع اخلرباء املعين بتعزيز القيمة املضافة و سرني القردرة اإلنتاجيرة احملليرة عررب متكرني القتصراد احمللري إىل   ت1)
 .2019كانون األول/ديسمرب 
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 التجارة ومكامن الضعف: -4

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

 علف السلع األيايية: حالة هشة؛  العتماد )بت

 مكامن الضعف متعددة األوجه: تيس  التجارة والنقل. معاجلة )جت

 التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثالثة. -5

 مسائل أخرى. -6

 .اعتماد تقرير اللجنة املقدام إىل جملس التجارة والتنمية -7

 مسائل أخرى -دال 
 تمن جدول األعمال 6البند )

 ف تكن هناك مسائل معلقة أخرى معروضة علف اللجنة. -67

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

التجرررارة ، أِذنَرر  جلنررة 2019تشررررين الثرراين/نوفمرب  28يف اجللسررة العامررة اخلتاميررة، املعقررودة يف  -68
والتنميرررة للررررئيس أبن يضرررع التقريرررر يف  ررريغته النهائيرررة بعرررد اختترررام اجللسرررة. ويرررُيقدام التقريرررر إىل جملرررس 

 التجارة والتنمية.
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 املرفق

 *احلضور  

 حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف األونكتاد: -1

  ربيا ال اد الرويي

 الصني إيبانيا

  ابون ألبانيا

  امبيا أملانيا

  واتيمال أو ندا

  ياا اإليالميةت -إيران )مجهورية 

 فرنسا ابكستان

 الفلبني برابدوم

 فنلندا بلجيكا

 فيجي بلغاراي

 كابو ف د  بنغالديش

 الكام ون بنما

 الكونغو بوركينا فايو

 الكوي  البوينة واهلريك

 لبنان بولندا

 ماليزاي ب و

 مد شقر تركيا

 مصر تو و

 املغرب تونس

 املكسيك جامايكا

 مالو  اجلبل األيود

 ملديف جزر البهاما

 اململكة العربية السعودية اجلمهورية الدومينيكية

 منغوليا اجلمهورية العربية السورية

 موريتانيا مجهورية الكونغو الدضقراطية
 موزامبيق مجهورية تنزانيا املتحدة

 ميا ار جورجيا

 نيبال جيبويت

 النيجر دولة فلساني

 اليمن زمبابو 

  السلفادور

__________ 

تتضرررررررمن قائمرررررررة احلضرررررررور هرررررررذص املشررررررراركني املسرررررررجلني. ولالطرررررررالع علرررررررف قائمرررررررة املشررررررراركني، انظرررررررر الوثيقرررررررة  *
TD/B/C.I/INF.11. 
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 وكان  املنظمات احلكومية الدولية التالية مُمثلة يف الدورة: -2

 جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاري  واحمليط اهلادئ 

 منظمة التعاون اإليالمي 

 املعنية التالية مُمثلةا يف الدورة:وكان  الوكالت املتخصصة واملنظمات  -3

 العمل الدولية منظمة

 ال اد الربيد  العاملي

 وكان  املنظمات    احلكومية التالية مُمثلةا يف الدورة: -4

 الفئة العامة 
 .الشبكة الدولية لتوحيد فهادات التعليم العاا 

    


