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 مقدمة  

 21ثدالثدة عشددددددددددددددرة لتجندة التجدارة والتنميدة في قصددددددددددددددر األمم  جنيف في الفترة من  لُعقددت الددورة ا 
 ،  مشاركة حضورية وعن  عد.2022تشرين الثاني/نوفمبر   25 إلى

 اإلجراء الذي اتخذته لجنة التجارة والتنمية في دورتها الثالثة عشرة -أولا  

 دور التجارة في تحول عالمي في مجال الطاقة بدافع التنمية  - ألف 
 من جدول األعمال( 6)البند 

 الستنتاجات المتفق عليها  

 إن لجنة التجارة والتنمية،  

التأكيد عتى أن التجارة الدولية محرك حاسدم لتحويل القتصدادات من ل ل التنويو وتحقيق   تكرر -1
 شدددأن ندددمان حصدددول الجميو عتى ةاقة حدةثة ميسدددورة   7أهداف التنمية المسدددتدامة،  ما في  لل الهدف 

 التكتفة وموثوقة ومستدامة؛

و األسدددددداسددددددية والتنمية؛  مواصددددددتة المناقشددددددات المونددددددو ية  ات الصددددددتة  شددددددأن )أ( السددددددت  ترحب -2
 التجارة والخدمات والتنمية، من ل ل اجتماعات الخبراء المتعددة السنوات الخاصة  كل مجال؛ )ب(

 الدور الذي تؤديه التجارة في الخدمات في التنويو القتصدددددددددددددادي؛ وتحيش عتماا  مناقشدددددددددددددات  تقر -3
الخبراء  شددأن الخدمات التي يمكن تقديمها رقمياا وممارسدداتها التنظيمية الحالية؛ وتحيش عتماا  ءنشدداء الفريق 

 العامل غير الرسمي المعني ببيانات الخدمات؛

قة المعتومات األساسية التي أعدتها أمانة األونكتاد  شأن الكيفية التي  العتبارات البناءة لوثي  تقر -4
 يمكن بها لتتجارة والسياسة التجارية أن تعززا تحولا مستداماا في مجال الطاقة، ل سيما في البتدان النامية؛

ى  ات  عتى أهمية التآزر بين األونكتاد ومنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األلر تشددددددددددد  -5
الصددددددتة، في إةار ولية وموارد كل منها، تيما ةتعتق بدور التجارة في التحول العالمي المسددددددتدا  في مجال  
الطاقة من أجل تحقيق أهداف التنمية المسددددددددددددتدامة، دون ترك أي بددددددددددددخم لت  الركب،  ما في  لل مو 

 الشعب التجارية التا عة لتجان اإلقتيمية لألمم المتحدة؛

 ا إزاء أزمة تكاليف المعيشة وأثرها الستبي، ل سيما عتى البتدان النامية؛عن قتقهتعرب  -6

مبدادرات بنداء القددرات التي انددددددددددددددطتعدا بهدا أمداندة األونكتداد لصددددددددددددددال  البتددان   ت حظ مو التقددةر -7
النامية من أجل التنمية المسدددددددددددتدامة،  شدددددددددددأن قضدددددددددددايا مثل التدابير غير الجمركية، واألةر القتصدددددددددددادية  

مثدل القتصدددددددددددددداد الددائري، واقتصدددددددددددددداد المحيطدات المسددددددددددددددتددا ، والتجدارة والنو  الجتمداعي، وقوانين   البددةتدة
المنافسددة وحماية المسددتهتل، ومعاةير السددتدامة الطو ية؛ وتشددجو األونكتاد عتى مواصددتة عمته  وسددياسددات

 في هذه المجالت؛

حيث التجارة عتى البتدان النامية  أمانة األونكتاد إلى مواصدتة دراسدة اثار ترير المنام من  تهيب  -8
 والكيفية التي يمكن بها ل ستدامة البيئية أن تعزز التجارة العالمية؛

 أمانة األونكتاد إلى مواصددتة رصددد التجاهات والسددياسددات التجارية واإلب ب عنها،  ما في   تهيب -9
  لل أثرها عتى المنافسة وحماية المستهتل والقتصاد اإلبداعي؛



TD/B/C.I/55 

3 GE.22-29332 

تبادل المعارف وتعزيز التعاون والشددددددددددددراكة في مجالت العتم والتكنولوجيا والبتكار بين  و تشددددددددددددج -10
أصددددددحاب المصددددددتحة، ول سدددددديما بين الحكومات والقطا  الخا  والمجتمو المدني،  ما في  لل األوسددددددا   

 األكاديمية، لتيسير تطوير التكنولوجيا لدعم التحول في مجال الطاقة؛

األونكتاد إلى مواصدددددددددتة دعم القدرة التنافسدددددددددية لتبتدان النامية في إنتا  الطاقة   أمانة   تهيب كذلل -11
المتجددة والتجار بها، وتحتيل الكيفية التي يمكن بها لتتجارة الدولية والسدددددياسدددددة التجارية أن تيسدددددر التحول  

 العالمي في مجال الطاقة.

 الجتسة العامة الختامية 
 2022تشرين الثاني/نوفمبر  25

جغرافية التجارة وإعادة تشككك يل سكككلمكككلة اإلمدادل ارتار المترتتة عل  التجارة وسككك سكككل   -باء 
 القيمة العالمية والنقل التحري  

 من جدول األعمال( 7)البند  

 الستنتاجات المتفق عليها  

 إن لجنة التجارة والتنمية،  

أهمية تيسير التجارة، والتشريل اآللي لتجمارك، والهياكل األساسية الم ئمة لتنقل،  تؤكد من جدةد -1
والخدمات، وإدارة الموانئ، ووجود إةار قانوني وتنظيمي موات، وندددددمان كفاءة نظم التوجسدددددتيات التجارية 

 واستدامتها وقدرتها عتى الصمود؛

بها األونكتاد في البتدان النامية  شدأن تيسدير  مبادرات بناء القدرات التي يضدطتو  تقر مو التقدةر -2
التجارة، والمرور العابر، والتشددددددريل اآللي لتجمارك، والنقل المسددددددتدا  لتبضددددددائو، والشددددددراكات بين القطاعين 
العا  والخا  في مجال التوجسدتيات، وتوصديتية النقل البحري، وقدرة سد سدل اإلمداد عتى الصدمود، وإدارة  

 ل؛الموانئ، وقانون النق

 الجهود التي يحشدددددددددها برنام  النظا  اآللي لتبيانات الجمركية )أسدددددددديكودا( لمسدددددددداعدة الدول   تقر -3
األعضدددداء،  ما فيها أقل البتدان نمواا والبتدان النامية غير السدددداحتية والدول الجزرية الصددددريرة النامية، عتى 

حات الجمركية من ل ل  التشددددددريل اآللي لتجراءات الجمركية الفعالة ومواءمتها وتبسدددددديطها وحفز اإلصدددددد 
اسددددددددددددددتخدددا  أحدددخ التكنولوجيددات والخبرات المثبتددة عتى أرر الواقو؛ وت حظ التقدددةر الددذي أعر ددا عندده 

 المستفيدة؛ البتدان

برنام  أسديكودا عتى مواصدتة توسديو نطاقه ليتجاوز التشدريل اآللي لتجمارك ليشدمل تيسدير تشدجو  -4
كترونية التي تر ش الوكالت الحكومية، مثل المسداعدة في بناء نظم التجارة الدولية و ناء حتول الحكومة اإلل

النددافددذة الوحيدددة الوةنيددة القددائمددة عتى التكنولوجيددا المتقدددمددة،  مددا في  لددل عن ةريق تددأمين الموارد المدداليددة 
 الصتة؛  ات

لبحرية أن تأثير الجائحة عتى سددتسددتة اإلمداد البحرية قد التبر قدرة لدمات التوجسددتيات ا  ت حظ -5
عتى الحفاظ عتى التدفق الفعال لتتجارة العالمية، مما سدددددددددددددتش الضدددددددددددددوء عتى أهمية القدرة عتى الصدددددددددددددمود  
والمنافسدددددددددة وتيسدددددددددير التجارة والرقمنة والتجارة اإلقتيمية والتعاون التوجسدددددددددتي وتحقيق انتقال عادل نحو نقل 

  حري مستدا ؛
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وغيره من المنشدددددورات  ات الصدددددتة وأهمية  عتى األونكتاد  شدددددأن راسدددددتعرار النقل البحريرتثني   -6
تحتي تها ورؤاها وإحصدددددداءاتها البحرية من أجل النقل البحري السددددددتيم، ل سدددددديما  النظر إلى التحديات التي 

 نشأت  سبب الجائحة؛

 األونكتاد، تمشددددددددياا مو عهد بر،يدجتاون، إلى تعزيز عمته لدعم تنفيذ اإلصدددددددد حات الهادفة   تهيب -7
جارة،  ما في  لل اتفاق تيسددددير التجارة لمنظمة التجارة العالمية، وتقوية دعمه لونددددو وتنفيذ  إلى تيسددددير الت 

 أةر قانونية وتنظيمية مناسبة؛

 الجتسة العامة الختامية 
 2022تشرين الثاني/نوفمبر  25
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 اإلجراءات األخرى التي اتخذتها اللجنة  -جيم

في    ، 2022تشرين الثاني/نوفمبر    25و   21نظرت لجنة التجارة والتنمية، أثناء جتسة عامة عقدتها في   -1
 من جدول األعمال. 5و 4و 3البنود  

 تقارير اجتماعات الخبراء   )أ( 
 من جدول األعمال( 3)البند 

 اجتماع الخبراء المتعدد المنوات بشأن الملع األساسية والتنمية ‘1’

ر التقرير  اسددددددم رئيس الدورة الثالثة عشددددددرة لجتما  الخبراء المتعدد  -نائب الرئيس عرَر  -2 المقر ،
 السنوات  شأن الستو األساسية والتنمية.

 .TD/B/C.I/MEM.2/55وأحاةا التجنة عتماا  التقرير،  صيرته الواردة في الوثيقة  -3

 اجتماع الخبراء المتعدد المنوات بشأن التجارة والخدمات والتنمية ‘2’

ر التقرير  داسددددددددددددددم رئيس الددورة التداسددددددددددددددعدة لجتمدا  الخبراء المتعددد   -عرَر ندائدب الرئيس   -4 المقر ،
 السنوات  شأن التجارة والخدمات والتنمية.

 .TD/B/C.I/MEM.4/27وأحاةا التجنة عتماا  التقرير،  صيرته الواردة في الوثيقة  -5

اجتماع الخبراء المتعدد المنوات المعني بتعزيز بيئة اقتكككككةادوة مواتية عل  جميع الممتويات   ‘3’
 التكامل والتعاون في الميدان القتةادي دعماا لتنمية شاملة وممتدامة، وتعزيز

عرر التقرير رئيس الددددورة الخدددامسدددددددددددددددددة لجتمدددا  الخبراء المتعددددد السددددددددددددددنوات المعني بتعزيز   -6
اقتدددددددددددددددصادية مواتية عتى جميو المستويات دعماا لتنمية بامتة ومستدامة، وتعزيز التكامل والتعاون في  بيئة

 الميدان القتصادي.

 .TD/B/C.I/MEM.8/15وأحاةا التجنة عتماا  التقرير،  صيرته الواردة في الوثيقة  -7

 اجتماع الخبراء المتعدد المنوات المعني بالنقل واللوجمتيات التجارية وتيمير التجارة ‘4’

ر    -عرر ندائدب الرئيس   -8 التقرير  داسددددددددددددددم رئيس الددورة التداسددددددددددددددعدة لجتمدا  الخبراء المتعددد المقر ،
 السنوات المعني  النقل والتوجستيات التجارية وتيسير التجارة.

 .TD/B/C.I/MEM.7/27وأحاةا التجنة عتماا  التقرير،  صيرته الواردة في الوثيقة  -9

 قرير فريق الخبراء الح ومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافمة ت )ب( 
 من جدول األعمال( 4)البند 

عرندددددددددددا أمانة األونكتاد التقرير  اسدددددددددددم رئيس الدورة العشدددددددددددرين لفريق الخبراء الحكومي الدولي  -10
 المعني  قوانين وسياسات المنافسة.

،  TD/B/C.I/CLP/66وأحاةا لجنة التجارة والتنمية عتماا  التقرير،  صيرته الواردة في الوثيقة   -11
 وأقرت الستنتاجات المتفق عتيها  الصيرة الواردة تيه.

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.2/55
https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.4/27
https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.8/15
https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/MEM.7/27
https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CLP/66
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 حماوة الممتهلك  فريق الخبراء الح ومي الدولي المعني بقوانين وسياسات  تقرير )ج( 
 من جدول األعمال( 5)البند 

عرنددددددددا أمانة األونكتاد التقرير  اسددددددددم رئيس الدورة السددددددددادسددددددددة لفريق الخبراء الحكومي الدولي  -12
 المعني  قوانين وسياسات حماية المستهتل.

، وأقرت TD/B/C.I/CPLP/32وأحداةدا التجندة عتمداا  دالتقرير،  صدددددددددددددديرتده الواردة في الوثيقدة   -13
 الستنتاجات المتفق عتيها  الصيرة الواردة تيه.

 موجز الرئاسة -تانياا  

 الجلمة العامة الفتتاحية -ألف 

نددام وأزمددة  كرت األمينددة العددامددة لألونكتدداد، في م حظدداتهددا الفتتدداحيددة، أن الجددائحددة وترير الم -14
تكاليف المعيشددددة تؤدي إلى زيادة الفقر والجو   سددددرعة تنذر  الخطر وأن الجرراتيا السددددياسددددية تقود العولمة 
في الوقا الحانددددددر. وأبددددددارت، في هذا الصدددددددد، إلى أن التجنة لدةها مونددددددوعان أسدددددداسدددددديان عتى جدول  

لتفاقات التجارية اإلقتيمية يمكن  أعمالها. وبددددت، تيما ةتعتق  المونددوعين، عتى أن السددياسددة التجارية وا
أن تقطو بوةاا كبيراا نحو تعزيز س سل القيمة اإلقتيمية في صناعة مصادر الطاقة المتجددة لدعم البتدان 
النداميدة عتى وجده الخصددددددددددددددو  تيمدا ةتعتق  دالتنويو اإلنتداجي في النمو المنخف  الكر ون؛ وأن تيسددددددددددددددير  

اا رئيسددددددددددددددياا في مواجهة  ع  التحديات النظمية تيما ةتعتق  التجارة التجارة،  ما في  لل الرقمنة، ةؤدي دور 
الددوليدة. والتتمدا األميندة العدامدة كتمتهدا  دالتشدددددددددددددددةدد عتى نددددددددددددددرورة إعدادة التنميدة إلى مركز جددول أعمدال 

 السياسات الدولية المتعتقة  التجارة والتوجستيات والتحول في مجال الطاقة.

ميدة وعددة منددو ين أن من الضددددددددددددددروري اتخدا  إجراءات عداجتدة  ولحظدا  ع  المجموعدات اإلقتي  -15
لتتحول إلى اقتصددددددددداد عالمي منخف  الكر ون ألن ترير المنام ةؤدي إلى تحديات وجودية في عدة بتدان.  
وفي هذا السدددددددددياق، رحبا مجموعة إقتيمية واحدة وعدة مندو ين بنتائ  الدورة السدددددددددا عة والعشدددددددددرين لمؤتمر 

مم المتحدة اإلةارية  شددددددددددأن ترير المنام. وأبددددددددددارت مجموعة إقتيمية ألرى و ع  األةراف في اتفاقية األ
المندو ين إلى نددددددرورة اتبا  نه  بددددددمولي ومتعدد األةراف من أجل التصدددددددي لتتحديات المتصددددددتة بترير  
المنام. و كرت مجموعة إقتيمية ومندوب واحد أن التحول العالمي في مجال الطاقة، لكي يكون مسدددددددتداماا، 

أن يكون قاب ا ل سدددتمرار من الناحية القتصدددادية، ول سددديما في البتدان النامية. وبددددد عدد قتيل من   يجب
المجموعددات اإلقتيميددة ومندددوب واحددد عتى الدددور الهددا  الددذي ةؤديدده النظددا  التجدداري الدددولي في المرحتددة  

إنتا  مصددددددددددادر الطاقة المتجددة النتقالية وعتى أن التفاقات التجارية يمكن أن تعزز التنسدددددددددديق والتعاون و 
عتى الصدددددددددعيد اإلقتيمي. و اإلندددددددددافة إلى  لل،  كرت مجموعة إقتيمية واحدة و ع  المندو ين أن تحقيق 
انتقال عادل ومنصددد  ومشدددجو لتتنمية أمر  الي األهمية، مو اإلبدددارة إلى مبدأ المسدددؤوليات المشدددتركة وإن 

ة إقتيمية ومندوب واحد إلى أن التحول في مجال الطاقة  كانا متباةنة والقدرات المختتفة. وأبدددددددددارت مجموع
يمثل تحدياا وفرصددددددة في ان واحد. وأبددددددار مندوب الر إلى التحديات المتصددددددتة بتسددددددويق مصددددددادر الطاقة  
المتجدددة، والقددرة عتى تحمدل التكداليف، والحتيداجدات من المواد الخدا ، وتطوير مرافق التخزين؛ و كر أن 

يادات في األسددددعار في أسددددواق الهيدروكر ونات العالمية؛ وأبددددار إلى الحاجة إلى تسددددييس الطاقة أدى إلى ز 
انتقال تدريجي ومتوازن ومحاةد تكنولوجيا. وأبدددددددددارت إحدى المجموعات اإلقتيمية و ع  المندو ين إلى أن 

موعدة التددابير المقيددة لتتجدارة قدد تعوق الجهود الراميدة إلى تحقيق التحول في مجدال الطداقدة. وأبددددددددددددددارت مج
إقتيميددة ألرى إلى أن الحرب في أوكرانيددا قدد عطتددا نظم الطدداقدة العددالميددة، ممددا أثر عتى النددا  في جميو 

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/CPLP/32
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أنحاء العالم، وفاقما التجاهات الحالية في تشدددددددددةد أسددددددددواق الطاقة والرذاء، مما أدى إلى تقتب األسددددددددعار  
أن نقددل التكنولوجيددا، و ندداء  ومخدداةر أمن الطدداقددة. وبدددددددددددددددددت مجموعددة إقتيميددة واحدددة وعدددة مندددو ين عتى  

القدرات، والوصددددددول المنصدددددد  إلى األسددددددواق، وتعبئة الموارد، والحصددددددول عتى التمويل أمور حاسددددددمة في  
البتدان النامية لضددددددمان انتقال مسددددددتدا  بدافو التنمية. وفي هذا السددددددياق، لحظ مندو ان أن سدددددد سددددددل قيمة 

ن وأن البتدان النامية  حاجة إلى المشدددددددددددددداركة في  مصددددددددددددددادر الطاقة المتجددة تتركز في عدد قتيل من البتدا
 األنشطة اإلنتاجية  ات القيمة المضافة األعتى بدلا من المشاركة في صادرات المواد الخا  فقش.

وبددد عدد قتيل من المجموعات اإلقتيمية وأحد المندو ين عتى اسدتمرار الندطرا ات وأوجه عد   -16
القيمة العالمية والنقل البحري. وسددددددتطا إحدى المجموعات اإلقتيمية   اليقين في اإلنتا  والتجارة وسدددددد سددددددل

الضدددددوء عتى هشدددددابدددددة بدددددبكة سددددد سدددددل اإلمداد العالمية أثناء الجائحة والحاجة إلى زيادة السدددددتثمار و ناء 
القدرات من أجل إصدد ت تيسددير التجارة في البتدان النامية، مشدديرة إلى الدعم الذي يقدمه األونكتاد في هذا 

صددد. ولحظا مجموعة إقتيمية ألرى أن التوجسدتيات البحرية يمكن أن تكون لها اثار كبيرة عتى أسدعار ال
الواردات والمسدددددددددتهتكين، ل سددددددددديما في الدول الجزرية الصدددددددددريرة النامية. وأبدددددددددار أحد المندو ين إلى وجود  

اليف التجدارة دالدل المنطقدة.  تفداوتدات ةويتدة األمدد، ل سدددددددددددددديمدا تيمدا بين بتددان أفريقيدا، التي تواجده أعتى تكد 
وبددددددددد مندوب الر عتى أن البتدان النامية غير السددددددداحتية تعتمد عتى النقل العابر، مما ةؤدي إلى ارتفا   
تكاليف التجارة وانخفار القدرة التنافسدددية لتصدددادرات في األسدددواق العالمية. و اإلندددافة إلى  لل،  كر أحد  

بر والنقدل البحري يمكن أن تكون لده اثدار سددددددددددددددتبيدة عتى التحول في  المنددو ين أن ارتفدا  تكداليف النقدل العدا
مجدال الطداقدة. وبددددددددددددددددت  ع  المجموعدات اإلقتيميدة و ع  المنددو ين عتى أهميدة التعزيز المنهجي لقددرة  
النقل البحري عتى الصمود من ل ل زيادة الستثمار في الهياكل األساسية و ناء القدرات والرقمنة والتكيف 

لمنددام في البتدددان الندداميددة. وأبدددددددددددددددارت مجموعددة إقتيميددة ومندددوب واحددد إلى أن اتفدداقددات التجددارة  مو ترير ا
اإلقتيميدة، مثدل اتفداق منطقدة التجدارة الحرة القداريدة األفريقيدة، تنطوي عتى إمكدانيدة زيدادة التجدارة عبر الحددود 

ندو ين إلى أن أزمة سددددددد سدددددددل  تيما بين البتدان النامية. وأبدددددددار عدد قتيل من المجموعات اإلقتيمية وعدة م
اإلمداد الناجمة عن الجائحة وأزمة الطاقة يمكن أن تكون لها تدا يات كبيرة في البتدان النامية، ول سدددددددددديما  
الدول الجزرية الصدددددريرة النامية والبتدان النامية غير السددددداحتية. وبدددددددت إحدى المجموعات اإلقتيمية عتى 

انئ البحرية عتى الصدددمود من ل ل السدددتثمار في الهياكل األسددداسدددية  أهمية تعزيز قدرة النقل البحري والمو 
والخدمات والعمتيات المسددتدامة،  ما في  لل من حيث التحول الرقمي. ورداا عتى اسددتفسددارات من مندو ين  
 شددددأن دور األونكتاد في المسدددداعدة عتى التخفيف من اثار تعطل سدددد سددددل اإلمداد في البتدان النامية غير 

وأقل البتدان نمواا، بدددت األمانة عتى أهمية النظم الجمركية المشدرتة الياا واإلرادة السدياسدية والثقة   السداحتية
بين منسددددددقي ممرات المرور العابر. وأبددددددارت  ع  المجموعات اإلقتيمية وعدة مندو ين إلى دور األونكتاد  

مجدال البحدث والتحتيدل والمسدددددددددددددداعددة في النظدا  التجداري المتعددد األةراف؛ وأعر وا عن تقددةرهم لبرامجده في 
التقنيدة و نداء القددرات،  مدا في  لدل األدوات والمبدادج التوجيهيدة لتيسددددددددددددددير التجدارة، مث ا تيمدا ةتعتق بنظدا  
أسدددددديكودا، وإدارة الموانئ، و رنام  التدريب من أجل التجارة، و رنام  التجارة اإللكترونية، فضدددددد ا عن قيادة 

مم المتحددة ل سددددددددددددددتجدا دة لألزمدات العدالميدة المعني  دالردذاء والطداقدة والتمويدل؛  األونكتداد كجزء من فريق األ
وبددددجعوا عتى مواصددددتة العمل في هذه المجالت،  ما في  لل دعم التحول الهيكتي في البتدان النامية، مو 

 مراعاة لصوصيات البتدان النامية غير الساحتية وأقل البتدان نمواا.

 جارة الدولية والملع األساسية وشعتة التكنولوجيا واللوجمتياتعرضان مقدمان من شعتة الت  

كان العرر األول عن جرراتية التجارة وإعادة تشددددددددددكيل سددددددددددتسددددددددددتة اإلمداد  اآلثار المترتبة عتى  -17
التجارة وس سل القيمة العالمية والنقل البحري. ولحظا األمانة أن جميو البتدان تستفيد من النقل البحري، 

سددد سدددل اإلمداد، وأسدددعار السدددته ك الميسدددورة، وتسدددتيم السدددتو األسددداسدددية. وكانا الجائحة قد  تيما يخم 
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تسدددددددببا في توق  التطورات في هذه المجالت  سدددددددبب زيادة التكاليف وانخفار توصددددددديتية النقل البحري، 
في النقل  التي تأثرت أيضددداا  التباةؤ القتصدددادي والحرب في أوكرانيا، وسددديكون لبع  التجاهات النابدددئة

البحري عواقب ةويتة األجل. ويمكن لمجتمعات المانحين أن تولي مزيداا من الهتما  لتقطا  وأن تسددددددددداعد 
البتدان النامية عتى بناء القدرة عتى الصدمود، ويمكن لتبتدان النامية أن تسدتعد  جعل النقل البحري والموانئ  

ات التنويو في القطا ؛ والسدددددتثمار في تيسدددددير البحرية أكثر قدرة عتى الصدددددمود؛ وندددددمان المنافسدددددة وليار 
التجارة والرقمنة؛ ودعم التعاون التجاري والتوجسدتي اإلقتيمي، لسدتكمال الحتول المتعددة األةراف؛ والسدعي  

 إلى تحقيق انتقال عادل ومنص  نحو نقل  حري منخف  الكر ون.

عالمي في مجال الطاقة بدافو  وأبدددددددارت األمانة، في عرندددددددها الثاني عن دور التجارة في تحول -18
التنمية، إلى أن أزمة المنام جعتا الحاجة إلى هذا التحول متحة وسدددتطا الضدددوء عتى الرسدددائل الرئيسدددية 
الواردة في وثيقة المعتومات األسددددداسدددددية. وكانا التجارة الدولية  مثا ة عامل حفاز لزيادة اعتماد سدددددياسدددددات  

رية قادرة عتى التكيف مو ترير المنام. ولم يكن من الممكن وممارسدددددددات وتكنولوجيات وأسددددددداليب إنتا  تجا
وندددددو مجموعة واحدة من السدددددياسدددددات التجارية مناسدددددبة لجميو الحالت لتمكين نمو نات  مصدددددادر الطاقة  
المتجددة ألن الخيارات تعتمد عتى الطتبات المحتية، والثروات الطبيعية، والحوافز الضددددريبية والسددددتثمارية،  

 تيعابية التكنولوجية.والقدرات الس

ول ل المناقشددددددة التي أعقبا  لل، سددددددتش  ع  المندو ين الضددددددوء عتى التحديات التي تواجهها  -19
البتدان النامية غير السداحتية و تدان المرور العابر، التي كثيراا ما تتأثر سدتباا  الجرراتيا السدياسدية. وقد  أحد  

في تحويل مصادر الطاقة إلى ةاقة، وةتب معتومات عن المندو ين مثالا من تشاد، حيث توجد صعو ات  
عمدل األونكتداد  شددددددددددددددأن الفر  المتداحدة ألقدل البتددان نمواا ودور القتصدددددددددددددداد الددائري في التحول في مجدال 
الطاقة. وأبددددارت إحدى المجموعات اإلقتيمية إلى نددددرورة قيا  األونكتاد بتحتيل إنددددافي لتتحول في مجال  

 مانة عتى نرورة قيا  مختت  أصحاب المصتحة  التنسيق.الطاقة. وأليرا، بددت األ

 تقارير اجتماعات الخبراء   -باء 
 من جدول األعمال( 3)البند 

 اجتماع الخبراء المتعدد المنوات بشأن الملع األساسية والتنمية )أ( 

الخبراء المتعدد المقرر، لدى عرنده لتقرير الدورة الثالثة عشدرة لجتما    -اسدتشدهد نائب الرئيس  -20
السدددددنوات المعني  السدددددتو األسددددداسدددددية والتنمية،  مثالين عتى التنويو من السدددددتو األولية، وهما في الجمهورية 
الدومينيكية وموريشددديو ، حيث تم تنويو القتصددداد من ل ل السدددتثمار في السدددياحة والخدمات، لتحد من 

 العتماد عتى إنتا  السكر.

 دد المنوات بشأن التجارة والخدمات والتنميةاجتماع الخبراء المتع )ب( 

المقرر، لددى عرندددددددددددددده تقرير الددورة التداسددددددددددددددعدة لجتمدا  الخبراء المتعددد    -لحظ ندائدب الرئيس   -21
السددددددددددددنوات المعني  التجارة والخدمات والتنمية، أنه اقُتر،ت إنشدددددددددددداء فريق عامل غير رسددددددددددددمي معني ببيانات  

لتدول األعضدددداء لترد عتيها  اإلعراب عن الهتما  وتربدددديحات الخدمات. وسددددتصدددددر األمانة مذكرة بددددفوية 
 .2023الخبراء قبل الجتما  األول لتفريق غير الرسمي، الذي سيعقد في الر و األول من عا  
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اجتماع الخبراء المتعدد المككنوات المعني بتعزيز بيئة اقتككككككككككككةككادوة مواتية عل  جميع الممككتويات دعماا   )ج( 
 وممتدامة، وتعزيز التكامل والتعاون في الميدان القتةاديلتنمية شاملة 

بدد أحد المندو ين عتى فائدة عمتية اجتما  الخبراء المتعدد السنوات  النسبة لتبتدان النامية وفي  -22
تهيئددة الفر  لتبتدددان الندداميددة لتبددادل الخبرات تيمددا ةتعتق  مزايددا وفوائددد الهيكتددة اإلقتيميددة، من أجددل التنويو  

لمشدددددددداركة في سدددددددد سددددددددل القيمة اإلقتيمية. و كر مندوب الر أن النتائ  الواردة في تقرير الجتما  مفيدة وا
لتبتدان النامية ألنها تسدددددددددهم في عمتية توحيد القضدددددددددايا من جانب التجان ومجتس التجارة والتنمية؛ وأن من 

آلليات التي ةتعين وندددددددعها  المهم، في إةار جهود التنشددددددديش المشدددددددار إليها في عهد بريدجتاون، مناقشدددددددة ا
 لضمان ترجمة النتائ  والتوصيات الواردة في التقرير إلى مناقشات أوسو نطاقاا  شأن السياسات.

 اجتماع الخبراء المتعدد المنوات المعني بالنقل واللوجمتيات التجارية وتيمير التجارة )د( 

البتدان النامية غير السدددداحتية سددددتش مندو ان الضددددوء عتى التحديات والصددددعو ات التوجسددددتية في  -23
و تدان المرور العابر والحاجة إلى إنشداء ممرات لتيسدير النقل من أقرب الموانئ. وبددد أحد المندو ين عتى 
الحاجة إلى تعاون أقوى بين المانحين والبتدان النامية إلقامة هياكل أسداسدية لوجسدتية وهياكل أسداسدية لتنقل 

الدول. واقترت مندوب الر إنشددددداء منتدى لتتفاور وتبادل اآلراء إليجاد عتى ةول الممرات المشدددددتركة بين  
حتول عمتية وبدددامتة لتيسدددير التجارة في النقل العابر. وأبرز أحد المندو ين أهمية أنشدددطة المسددداعدة التقنية 

 و ناء القدرات التي يقو  بها األونكتاد.

 ن وسياسات المنافمة  تقرير فريق الخبراء الح ومي الدولي المعني بقواني -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 

 تقرير فريق الخبراء الح ومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماوة الممتهلك   -دال 
 من جدول األعمال( 5)البند 

أبددددددار أحد المندو ين إلى أن اسددددددتعرانددددددات األقران يمكن أن توفر،  اإلنددددددافة إلى التوصدددددديات،  -24
 ا في  لل مو بناء القدرات من جانب األونكتاد.إجراءات لتنفيذها،  م

 دور التجارة في تحول عالمي في مجال الطاقة بدافع التنمية  -هاء 
 من جدول األعمال( 6)البند 

عقدت التجنة حتقتي نقاش لمناقشددددددة هذا البند من جدول األعمال. ونددددددما حتقة النقاش األولى  -25
لبراء من الكيداندات التداليدة  البعثدة الددائمدة لشدددددددددددددديتي لددى منظمدة التجدارة العدالميدة؛ والوكدالدة الددوليدة لتطداقدة  

ي مقدمتها، إلى أن ؛ والمنظمة الدولية لتمسدددتهتكين. وأبدددارت األمانة، فHDF Energyالمتجددة؛ وبدددركة 
في المائة من  90تحقيق صدددددددددافي انبعاثات صدددددددددفرية يقتضدددددددددي أن ترطي الطاقة من المصدددددددددادر المتجددة  

وتتي  التجارة فرصددا في سددوق مصددادر الطاقة المتجددة السددريعة النمو .  2050الكهر اء المولدة  حتول عا  
ددة. ويمكن لتسددياسددة التجارية أن تقود والوصددول إلى السددتو والخدمات ال زمة إلنتا  مصددادر الطاقة المتج

التحول في مجددال الطدداقددة من ل ل المسددددددددددددددداعدددة عتى لف  الحواجز الجمركيددة وغير الجمركيددة، ويمكن  
لتفاقات التجارة اإلقتيمية أن تيسددددددر بددددددبكات إنتا  واسددددددته ك مصددددددادر الطاقة المتجددة. وكانا األسددددددئتة  

ن النامية الوصدددددددول إلى مصدددددددادر الطاقة المتجددة وإنتاجها  الرئيسدددددددية عتى النحو التالي  كيف تعزز البتدا
وكيف تسدددددددددداعد األ عاد العابرة لتحدود في هذا الصدددددددددددد  وكيف تسدددددددددداهم المفاونددددددددددات التجارية في انتقال 

 ومنص   عادل
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وعرندددددددا المشددددددداركة األولى في حتقة النقاش تجر ة بددددددديتي في إنتا  مصدددددددادر الطاقة المتجددة  -26
المانية، وانطوت   25أن سياسة الطاقة الوةنية قد تطورت عتى مدى السنوات الددددد   وتجارتها. وأبارت إلى

عتى إصدددددد حات مؤسددددددسددددددية وسددددددياسددددددية هامة. وهناك إمكانية لتحصددددددول عتى الطاقة من مصددددددادر الطاقة  
الشدددمسدددية وةاقة الريات والطاقة المائية وغيرها من المصدددادر، وثمة حاجة إلى السدددتثمار في بدددبكة الطاقة  

مصدددددادر الطاقة المتجددة و ناء نظا   كي لتطاقة. و اإلندددددافة إلى  لل، هناك حاجة إلى مزيد من إلدما  
الهياكل األسدددددددداسددددددددية لتنقل والتخزين والسددددددددتجا ة لتطتب وتنويو المصددددددددادر. ويمكن أن ةؤدي التركيز عتى 

تحرك نحو  مصدددددددددادر الطاقة المتجددة أيضددددددددداا إلى مكاسدددددددددب اجتما ية، مثل النمو القتصدددددددددادي وإمكانية ال
مصدددفوفة إنتا  أكثر بدددمولا. والتتما المشددداركة في حتقة النقاش بتسدددتيش الضدددوء عتى أن تحولا عادلا في  
مجال الطاقة يمكن أن يسدددددددددداعد المجتمعات عتى أن تصددددددددددب  أكثر قدرة عتى الصددددددددددمود، وزيادة اإلنتاجية، 

. ويتطتب تمويل المرحتة  وتطوير قطاعات اقتصددددددددددددادية أكثر اسددددددددددددتدامة، ولتق مزيد من الو ائ  والفر 
 النتقالية فرر نرائب بيئية وونو سياسات مستدامة بيئياا وتوسيو نطاق األدوات المالية المبتكرة.

ونداق  المشددددددددددددددارك الثداني في حتقدة النقداش مسدددددددددددددداهمدة البتددان النداميدة في بنداء القددرات العدالميدة  -27
المائة من قدرات الطاقة العالمية الجدةدة   في 80، كانا نسددددبة 2021لمصددددادر الطاقة المتجددة. ففي عا  

في المائة من  70من مصددادر ةاقة متجددة، ومعظمها من الطاقة الشددمسددية وةاقة الريات، وتركزت نسددبة 
القددرات الجددةددة في عددد قتيدل من البتددان والمنداةق. وفي أفريقيدا، كدان السددددددددددددددتثمدار في مصددددددددددددددادر الطداقة  

حتيدداجددات الكبيرة من اإلمكددانددات والطدداقددة في القددارة؛ وفي أمريكددا المتجددددة منخفضددددددددددددددداا، عتى الرغم من ال
ال تينيدة، كدان هنداك اعتمداد عتى الطداقدة الكهرمدائيدة، التي يمكن أن تتدأثر بترير المندام. ويمكن لتبتددان أن 
تسددتخد  مصددادر الطاقة المتجددة لتقتيل التبعية في مجال الطاقة. وسددتش المشددارك في حتقة النقاش الضددوء 

ى ث ثددة عوامددل ةنبري النظر فيهددا  فتجددارة مصدددددددددددددددادر الطدداقددة المتجددددة عبر الحدددود سددددددددددددددتزداد أهميددة؛ عت
والهيدددروجين مصددددددددددددددددر هددا  ومن المرج  أن تزداد اسددددددددددددددتخدددامدداتدده المحتيددة؛ وهندداك إمكددانيددة لتنويو النددات   

ته  اإلبارة إلى القتصادي من ل ل إنتا  الستو األساسية الخضراء. والتتم المشارك في حتقة النقاش كتم
أن الوكالة الدولية لتطاقة المتجددة تؤيد اتبا  نه  بدددددددددددددامل لتريير نظا  الطاقة  أكمته، مما سددددددددددددديؤثر عتى 
القطاعات القتصددددادية األلرى، وأن القتصدددداد الدائري يجب أن يكون جزءاا ل ةتجزأ من هذا النظا ، لبيان 

 جدوى النتقال في مجال الطاقة.

الثالث في حتقة النقاش كيفية التمكين من الوصددددددددددول إلى التكنولوجيا والتمويل   وناق  المشددددددددددارك -28
ال زمين لتحقيق النتقال في مجال الطاقة، مشدددددددديراا إلى الهيدروجين األلضددددددددر كأحد المحركات الرئيسددددددددية 

لطاقة  إلزالة الكر ون من األنشددطة البشددرية والصددناعات والتنقل. وقد أُعت،ن عن العدةد من مشدداريو مصددادر ا
في المدائدة منهدا فقش يجري تنفيدذهدا ووصددددددددددددددتدا إلى مرحتدة الجددوى.   10المتجدددة الجددةددة، ولكن نسددددددددددددددبدة  

ةتعتق  التجارة الدولية، تتي  صدددادرات مصدددادر الطاقة المتجددة فرصدددة ألفريقيا لتمشددداركة في التحول   وتيما
لمشدارك في حتقة النقاش إلى أن العالمي في مجال الطاقة، مث ا عن ةريق الصدادرات إلى أورو ا، وأبدار ا

هذه الرؤية الطويتة األجل تتطتب مشددداريو وةنية ميسدددورة التكتفة يجب تيسددديرها. فعتى سدددبيل المثال، تتمثل 
التحديات الرئيسددددددددددية في بددددددددددرق أفريقيا والجنوب األفريقي في القدرة عتى تحمل التكاليف، وارتفا  أسددددددددددعار  

 الفائدة، واإلعانات الكبيرة لتطاقة.

وتناول المشددددددددارك الرا و في حتقة النقاش دور المسددددددددتهتكين في مسددددددددتقبل إنتا  مصددددددددادر الطاقة   -29
المتجددة وتجارتها وأسددددعارها. فالمؤسددددسددددات الصددددريرة والمتوسددددطة الحجم تعتمد عتى ثقة المسددددتهتل ويجب  

من بتد  تمكين المسددددددددتهتكين في التحول في مجال الطاقة. وتختت  الممارسددددددددات الجيدة والتدل ت الناجحة
إلى الر، وتشددمل جوائز كفاءة الطاقة، والحوارات  شددأن التحول، وتوفير لدمات التحول، ودعم مجموعات 
مصددددددددددددددادر الطداقدة المتجدددة. ويمكن لتمسددددددددددددددتهتكين أن ةتخدذوا ليدارات مختتفدة، ومو  لدل فدءن أزمدة تكداليف 



TD/B/C.I/55 

11 GE.22-29332 

سدريو وعادل ولاندو لتمسداءلة.  المعيشدة وأزمة المنام تؤديان إلى ترييرات ويحتا  المسدتهتكون إلى تحول 
ويتعين عتى واندددعي السدددياسدددات أن ةنظروا ليس في جانب العرر فحسدددب، بل أيضددداا في جانب الطتب،  
وعتيهم أن ةزيددوا من الوعي والقددرة عتى تحمدل التكداليف والتوافر والموثوقيدة والسدددددددددددددد مدة وأن يقددموا الددعم 

المشدددددددددددارك في حتقة النقاش كتمته  اإلبدددددددددددارة إلى أن  لتمسدددددددددددتهتكين في إجراء الترييرات في بيوتهم. والتتم
العتراف المتزاةد  أهمية حماية المسددددتهتكين أمر مشددددجو وأن الهدف يجب أن يكون جعل السددددتدامة لياراا  

 سه ا لتمستهتكين.

ول ل حتقدة النقداش، نداق  المشدددددددددددددداركون كيفيدة السددددددددددددددتفدادة من القددرات المحتيدة. وقدالوا إن بنداء  -30
ين الشدددددددددمال والجنوب مهم من حيث الحصدددددددددول عتى التكنولوجيا والدراية، ولكن التعاون تيما بين  القدرات ب 

بتددان الجنوب أمر  دالي األهميدة أيضدددددددددددددداا. ويجدب أن يدأتي نه  جددةدد من القطدا  الخدا  والبنوك من أجدل  
ه الطاقة  تريير تحويتي. ويحتا  إنتا  الطاقة الخضدددددددراء إلى سدددددددوق ويحتا  المسدددددددتهتكون إلى أن تكون هذ

متاحة  سددددددددهولة. والمشدددددددداريو اإليضدددددددداحية ليار ممكن والقدرة عتى تحمل التكاليف أمر  الي األهمية. وفي 
القطاعات السدددددريعة الترير، يجب إبدددددراك المسدددددتهتكين في المناقشدددددات مو المنظمين منذ البداية، و عد  لل 

ويحتا  المسدددددتهتكون أيضددددداا إلى   يمكن لمجموعات المجتمو المدني أن تتبادل أفضدددددل الممارسدددددات الدولية؛
الشدددددددفاتية  شدددددددأن الترييرات وأي التكنولوجيات يمكن الوثوق بها؛ ويجب دعم المجتمعات الضدددددددعيفة  طريقة 
مصددممة لصدديصدداا. وأليراا، أبددار المشدداركون في حتقة النقاش إلى أن إدارة البيانات أمر  الي األهمية وأن 

 ماية البيانات.المنظمين  حاجة إلى ونو تدابير مناسبة لح

ول ل المنداقشددددددددددددددة التي أعقبدا  لدل، كررت إحددى المجموعدات اإلقتيميدة و ع  المنددو ين تدأكيدد  -31
أهمية بناء القدرات والتدريب في البتدان النامية ودور المصدددارف المتعددة األةراف والشدددركاء اإلنمائيين في  

وأبدددددددددارت مجموعة إقتيمية ومندوب واحد إلى التحديات تمويل التحول في مجال الطاقة في البتدان النامية.  
التي تواجهها أفريقيا،  ما في  لل تيما ةتعتق  ضددددددددمان القدرة عتى تحمل التكاليف، وتتبية الطتب، وتحقيق 
توازن بين السدددددتدامة البيئية واحتياجات التحول في مجال الطاقة. وبددددددد مندو ان عتى ندددددرورة النظر في  

لكامتة لتتحول وكيفية تأثر  ع  األسددددددددددواق تأثراا كبيراا  التوترات الجرراتية السددددددددددياسددددددددددية.  التكاليف والفوائد ا
وسدددددددددتطا مجموعة إقتيمية ومندو ان الضدددددددددوء عتى اللتزامات والجهود وتدابير السدددددددددياسدددددددددة العامة الوةنية  

ئيددة وإقتيميددة واإلقتيميددة المتعتقددة  عمتيددة التحول. و كرت إحدددى المجموعددات اإلقتيميددة أمثتددة لمبددادرات ثنددا
لتمويل التحول في البتدان النامية. وسدددددددددتش أحد المندو ين الضدددددددددوء عتى النتائ  الرئيسدددددددددية لتدورة السدددددددددا عة 
والعشدددددددددددرين لمؤتمر األةراف تيما ةتعتق  التحول في مجال الطاقة. وبدددددددددددددت إحدى المجموعات اإلقتيمية 

تثمارات؛ وأن التجارة يمكن أن توفر عتى أن هناك حاجة إلى ونو سياسات محتية، مما ةتطتب قدرات واس
حوافز؛ وأن هناك حاجة إلى دم  القتصددددددددداد األوسدددددددددو لتبتدان، لدم  القتصدددددددددادات في سددددددددد سدددددددددل القيمة  
الخضدراء. وأليراا، بددد المشداركون في حتقة النقاش عتى أن إدارة التجارة الدولية يمكن أن تسدهم في الوفاء  

تقة بنقل التكنولوجيا في  وأن هناك حاجة إلى تكثيف المناقشدددددددات المتع   اللتزامات المتعتقة  المنام والطاقة؛
المنتديات التجارية وإلى تحسدين القدرات التكنولوجية الوةنية؛ وأن المشداريو المحتية التي تجتذب السدتثمار 

 من أجل اإلنتا  وتزيد العمالة المحتية إلى أقصى حد يجب أن تأتي في المقا  األول.

ة النقاش الثانية لبراء من الكيانات التالية  التجنة القتصدددددددددددددادية ألورو ا؛ والتجنة  وندددددددددددددما حتق -32
القتصددددددادية والجتما ية آلسدددددديا والمحيش الهادج؛ والتجنة القتصددددددادية والجتما ية لرر ي اسدددددديا؛ والتجنة  

تومات مفصتة عن القتصادية ألمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي. وعرنا األمانة، في مقدمتها، مع
 ث ثة سيناريوهات لسته ك الطاقة تبعاا لحصم نو  الوقود وانبعاثات الكر ون المرتبطة  ه.

وأبدددددددددددددارت المشددددددددددددداركة األولى في حتقة النقاش إلى تباةن مسدددددددددددددتويات اسدددددددددددددته ك الطاقة في   - 33
رحتة انتقالية اقتصدددداداا يمر  م  17فقالا إن حصددددة مصددددادر الطاقة المتجددة في السددددته ك في  أورو ا. 
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وإن المتوسدددددددش العا  لحصدددددددة مصدددددددادر الطاقة المتجددة في المنطقة  ل   ؛ في المائة   40و   0,1تتراوت بين  
عتى الرغم من النمو المسددددددددددددددتمر في ةداقدة الريدات والقددرة   2014في المدائدة مندذ عدا     20دون تريير عندد  

درات في المنطقة والحاجة إلى الكهرونددددددوئية. وأبددددددارت المشدددددداركة في حتقة النقاش إلى مجموعة من المبا
تطوير أدوات تنظيمية جدةدة لتسدددهيل السدددتخدا  المتزاةد لمصدددادر الطاقة المتجددة. وسدددتطا الضدددوء عتى 
الزيادة في التجارة في السدددتو المتصدددتة  الطاقة، التي تنمو بوتيرة أسدددر  من التجارة في المنتجات الصدددنا ية  

ارت إلى أن هناك أسدئتة ل تزال مطروحة تيما ةتعتق  الهيدروجين  والكهر اء ومصدادر الطاقة المتجددة. وأبد 
األلضددددددددددددددر، كمدا هو الحدال من حيدث النقدل، والتوزيو غير المتكدافئ لتمواد الخدا  الحرجدة في جميو أنحداء 
العالم، وتخزين الطاقة الزائدة. والتتما المشدددددددداركة في حتقة النقاش كتمتها قائتة إن السددددددددياسددددددددات التجارية 

 دالحواجز الجمركيدة وغير الجمركيدة، ومواءمدة المتطتبدات التقنيدة، وونددددددددددددددو معداةير دوليدة، وتعزيز    المتعتقدة
 التفاقات التجارية التي تتضمن أحكاماا  شأن التنمية المستدامة يمكن أن تساعد في إيجاد حتول.

األعضاء في    33وأبرز المشارك الثاني في حتقة النقاش اللت فات عبر البتدان بين الدول الدددددددددد  -34
التجنة القتصدددددددددادية والجتما ية آلسددددددددديا والمحيش الهادج. وقد  معتومات مفصدددددددددتة عن مختت  المبادرات  
المتخذة في المنطقة،  ما في  لل التعاون مو أصددحاب المصددتحة في تنظيم منصددات دون إقتيمية وإقتيمية، 

يو الطاقة الكهرمائية والجهود المبذولة فضددددددد ا عن مبادرات وةنية مثل الجهود المبذولة في بوتان إلنتا  و  
في جمهورية لو الديمقراةية الشددددعبية لبيو الكهر اء لتدول المجاورة. وأبددددار المشددددارك في حتقة النقاش إلى 
نتائ  مسددتختصددة من تقرير صدددر مؤلراا تشددير إلى أن تدابير جمركية أعتى وتدابير غير جمركية إندداتية  

مقددارنددة  ددالمنتجددات الكثيفددة الكر ون، وأن العدددةددد من التفدداقددات التجدداريددة ُتطبَّق عتى المنتجددات الخضددددددددددددددراء  
اإلقتيميددة الجدددةدددة تتضددددددددددددددمن حكمدداا أو أكثر  شدددددددددددددددأن البيئددة، ولكن  لددل لم ةؤد إلى انخفددار الواردات من 

 المنتجات الكثيفة الكر ون.

اسدددددديا لتوليد  وسددددددتش المشددددددارك الثالث في حتقة النقاش الضددددددوء عتى اإلمكانات العالية في غرب -35
الطاقة من ل ل الطاقة الشدمسدية والطاقة الكهرمائية. وقال إن لدى العدةد من الدول األعضداء مزيجاا جيداا 
من الطاقة وإنها تسددددتمر مو  لل في إنتا  النفش وتصدددددةره. وتهدف التجنة القتصددددادية والجتما ية لرر ي 

ارية،  ما في  لل  شددددددددأن التحول في مجال الطاقة  اسدددددددديا إلى تيسددددددددير المناقشددددددددات المتعتقة  التفاقات التج
وأهداف لف  النبعاثات. ولحظ المشددارك في حتقة النقاش  قتق أن إدلال الحواجز التجارية سدديؤثر سددتباا 
عتى البتدان النامية ويبطئ التقد  في تحقيق أهداف التنمية المسدددددتدامة. وفي الوقا الحاندددددر، ل تتضدددددمن  

ي غرب اسددددددددددديا أحكاماا  شدددددددددددأن التحول في مجال الطاقة، كما أن هناك نقصددددددددددداا في  اتفاقات التجارة الحرة ف
 الحوافز، عتى الرغم من إمكانية تطوير مصادر الطاقة المتجددة في المنطقة.

وبددددددددد المشدددددددارك الرا و في حتقة النقاش عتى أوجه التقد  في القدرة عتى إنتا  مصدددددددادر الطاقة   -36
ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي. وأفاد  أن حصددددددددة الطاقة من مصددددددددادر  المتجددة واسددددددددتخدامها في أمريكا  

، وجداءت  2020في المددائدة في عدا     34إلى    1971في المددائدة في عدا     25الطدداقدة المتجددددة ارتفعددا من  
في المائة من الكهر اء في المنطقة من مصددادر متجددة. ويمكن أن ةؤدي إنتا  الهيدروجين إلى  61نسددبة  

طاقة. والمنتجون الرئيسددددديون في المنطقة هم األرجنتين والبرازيل وترينيداد وتو اغو وبددددديتي تحويل مشدددددهد ال
وكولومبيا والمكسدديل. وسددتش المشددارك في حتقة النقاش الضددوء عتى إمكانات الهيدروجين األلضددر وأبددار 

ة، فءن عتى إلى أنه، عتى الرغم من أن أكثر من نصددددددددد  احتياةيات التيثيو  في العالم موجودة في المنطق
البتدان أن تركز عتى تصددددددةر المنتجات المعدنية المصدددددنعة بدلا من المعادن الخا  فقش. واقترت المشدددددارك  
في حتقددة النقدداش فرر تعريفددات جمركيددة أعتى عتى الوقود األحفوري، ولفضددددددددددددددهددا عتى منتجددات الطدداقددة  

ألحفوري وتحفيز اسدددددتخدا  مصدددددادر  المتجددة، واسدددددتخدا  أدوات المشدددددتريات الحكومية لتثبيش إنتا  الوقود ا
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الطاقة المتجددة. ورأى، في هذا الصدددددددد، أن التفاقات المتعددة األةراف هي أكفأ أداة لسددددددتكشدددددداف قواعد 
 ونه  تعاونية جدةدة.

ول ل المناقشدة التي تتا  لل، ورداا عتى اسدتفسدار  شدأن الية لضدمان التعدةن المسدتدا  لتمعادن  -37
رت أحد المشدددددددداركين في حتقة النقاش أن من الممكن تتبو المعادن من ل ل سدددددددد سدددددددل  البالرة األهمية، اقت 

اإلمداد، مما يمكن أن يسددددهم في تشددددجيو التعدةن المسددددتدا . وتسدددداءل أحد المندو ين عما إ ا كانا التدابير  
نقاش إلى غير الجمركية كاتية كأداة لتحد من اسددتخدا  الوقود األحفوري. وأبددار أحد المشدداركين في حتقة ال

أن محطات توليد الطاقة تتطتب اسددددددتثمارات كبيرة ول يمكن إغ قها  سددددددرعة؛ ولذلل، ثمة حاجة إلى انتقال 
تدريجي إلى حتول ألرى، مثل اسددددددددددددتيراد الهيدروجين، وثمة حاجة إلى إيجاد ما يحف ز البتدان عتى البتعاد  

ثال الضددرائب المرتفعة عتى الواردات من عن الوقود األحفوري. ورداا عتى اسددتفسددار من مندوب اسددتشددهد  م
األلوات الشددددددمسددددددية في الهند وسددددددأل عما إ ا كانا هذه الضددددددرائب اسددددددتراتيجية جيدة لتعزيز اإلنتا  المحتي  
لأللوات الشدددددمسدددددية، أبدددددار أحد المشددددداركين في حتقة النقاش إلى أنها قد ل تكون أفضدددددل نه  ألنها تضدددددر  

لمحتي؛ ويمكن لتحكومات أن تنظر في التجارة والسددددتثمار، ول سدددديما  المسددددتهتكين ول تقد  الدعم لتنتا  ا
السدددتثمار األجنبي المبابدددر، في دعم الشدددركات في بناء األلوات الشدددمسدددية. وأبدددار مشدددارك الر في حتقة  
النقاش إلى أن  ءمكان الحكومات أيضدددددددداا أن توفق بين سددددددددياسددددددددات التحول في مجال الطاقة وسددددددددياسددددددددات  

المندو ين عتى الشدواغل المتعتقة  األثر البيئي إلنتا  الهيدروجين وتصددةره عتى نطاق   البتكار. وبددد أحد
واسددددددو. ولحظ أحد المشدددددداركين في حتقة النقاش أن المبادج الحترازية أسدددددداسددددددية في هذا الصدددددددد. وأبددددددار  

لبتدان أن مشددارك الر في حتقة النقاش إلى أن التيار إنتا  الهيدروجين قرار وةني اسددتراتيجي وأن عتى ا
تتدأكدد من أن لددةهدا حوافز تجداريدة متوافقدة مو منظمدة التجدارة العدالميدة لتحقيق مزي  جيدد من الطداقدة. وأبرز  
أحد المشاركين في حتقة النقاش أن هناك أنواعاا مختتفة من الهيدروجين  ات التأثيرات المتفاوتة وأن البتدان 

يا والتنظيم من أجل ندددددددمان حماية البيئة. وأعرب أحد   حاجة إلى عمتية تدريجية ل سدددددددتثمار في التكنولوج
المندو ين عن قتقه من أن دولة فتسددددطين ل تزال متختفة في تحقيق األهداف المنصددددو  عتيها في أهداف 
التنمية المسدددددتدامة، واقترت إنشددددداء فريق عامل مشدددددترك من مختت  كيانات األمم المتحدة لمسددددداعدة البتدان 

مندوب الر الضدددددوء عتى التحديات التي تواجهها البتدان النامية،  ما في  لل   عتى تحقيق أهدافها. وسدددددتش
الفتقار إلى التمويل والتكنولوجيا والقدرة عتى بدء المشدددددداريو الخضددددددراء. وأبددددددار أحد المشدددددداركين في حتقة  

ة تددامددة،  النقدداش إلى أن التمويددل النتقددالي، الددذي ةركز عتى الحتول التي قددد ل تكون مرا يددة لتبيئددة مراعددا
ولكنها رأكثر مراعاة لتبيئة من غيرهار، يمكن أن يكون مفيداا. وأبدددددار مشدددددارك الر في حتقة النقاش إلى أن 
عتى البتددان ان تصددددددددددددددمم اتفداقدات تجداريدة إقتيميدة  ات معدامتدة تفضدددددددددددددديتيدة ألقدل البتددان نمواا لحمدايدة البتددان 

ء إنتا  الهيدروجين والنهور  ه، سدددتش أحد  الهشدددة. ورداا عتى اسدددتفسدددار من أحد المندو ين  شدددأن كيفية بد
المشاركين في حتقة النقاش الضوء عتى أهمية الستثمار األجنبي المبابر والمساعدة الحكومية في التمويل 

 والسياسات الداعمة.

جغرافية التجارة وإعادة تشككك يل سكككلمكككلة اإلمدادل ارتار المترتتة عل  التجارة وسككك سكككل   -واو 
 العالمية والنقل التحري  القيمة  
 من جدول األعمال( 7)البند  

عقدت التجنة حتقتي نقاش لمناقشددددددة هذا البند من جدول األعمال. ونددددددما حتقة النقاش األولى  -38
لبراء من الكيانات التالية  الرا طة الدولية لتموانئ والمرافئ؛ وجماعة بدددددرق أفريقيا؛ ومجتس الشددددداحنين في  

ني الوةنية، جمهورية كوريا. وناقشددددددددددا األمانة، في مقدمتها، التجاهات الطويتة  غينيا؛ وجامعة غيونرسددددددددددا
األجل في مجال النقل البحري واآلثار المترتبة عن أزمة سدتسدتة اإلمداد. ففي العقود األليرة، تحسدنا بدبكة 

تكار النقل البحري العالمية في  ع  المناةق؛ وفي الوقا نفسدددددده، نشددددددأ هيكل سددددددوق يقو  أكثر عتى الح
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عتى احتكار القتة. ومنذ اندل  الجائحة، لم تسدددددددددددتمر هذه التجاهات، و قي أن نرى ما إ ا كان التريير   أو
مؤقتداا أو يشددددددددددددددير إلى تحول ةويدل األجدل نحو السددددددددددددددتعداندة  مصدددددددددددددددادر لدارجيدة  حددود مجداورة بددلا من 

 السوق. توحيد

العمل الرئيسددددية لتتحضددددير لألزمات  ول ل حتقة النقاش، أبددددار المشدددداركان األولن إلى مجالت -39
المسددددتقبتية وانتقال الطاقة،  ما في  لل، من بين عناصددددر ألرى، تحدةث الهياكل األسدددداسددددية، وإصدددد حات  
تيسدددددير التجارة، والتوائ  والمبادج التوجيهية المنسدددددقة والشدددددفافة، و ناء القدرات، والرقمنة، والتنسددددديق، وتبادل 

في حتقة النقاش عتى ندددددرورة مراعاة السدددددياقات الخاصدددددة  كل منطقة   المعتومات. وبددددددد المشدددددارك الثالث
وسدددددددتش الضدددددددوء عتى التحديات التي تواجهها البتدان النامية غير السددددددداحتية، مشددددددديراا إلى الحاجة إلى تتقي 
المسددددددداعدة من األونكتاد والشدددددددركاء اإلنمائيين في إنشددددددداء اليات لتيسدددددددير التجارة وهياكل أسددددددداسدددددددية لتموانئ 

الدالتية. وقد  المشددددددددارك الرا و في حتقة النقاش تفاصدددددددديل عن مشددددددددرو   شددددددددأن ونددددددددو مؤبددددددددر والمناةق  
الرائدة من حيث إنتاجية الحاويات،  ما في  لل   50الهياكل األساسية لتموانئ يقارن بين الموانئ الددددددد  لكفاية
الممكن توسددديو المؤبدددر ليشدددمل  ةتعتق  اللتزا   المواعيد والسددد مة واألمن والرقمنة، وأبدددار إلى أن من   تيما

 البتدان النامية.

ول ل المناقشددددددة التي تتا  لل، بدددددددد عدة من المندو ين عتى التحديات التوجسددددددتية في البتدان  -40
الندداميددة. وأبدددددددددددددددارت مجموعددة إقتيميددة ومندددوب واحددد إلى التحددديددات المتعتقددة  دداعتمدداد أحدددخ التكنولوجيددات  

التنظيمي. وبدددددد مندو ان عتى اآلثار السددددتبية ألزمة سددددتسددددتة اإلمداد   وتدريب القوى العامتة وتوحيد اإلةار
العالمية وأزمة الرذاء والطاقة عتى الدول الجزرية الصدددددددريرة النامية، وأبدددددددارا إلى أن التخفيف ةتطتب مزيداا 

مية من المسددددداعدة التقنية والمالية. وسدددددتش أحد المندو ين الضدددددوء عتى التحديات التوجسدددددتية في البتدان النا
غير السدددداحتية، وبدددددد أحد المشدددداركين في حتقة النقاش عتى أهمية التكنولوجيا في الر ش بين هذه البتدان.  
وبددددددددد مندوب الر عتى أن التحول في مجال الطاقة وترير المنام يمكن أن ةؤديا إلى زيادة تكاليف النقل 

لمندو ين عرنددددددددددددداا مفصددددددددددددد ا لتتحديات البحري، وعرر المبادرات المتعتقة  طرق النقل البدةتة. وقد  أحد ا
النابددئة تيما ةتعتق  اسددتكشدداف المعادن في أعماق البحار. وأبددار مندوب الر إلى الشددواغل المتعتقة  أمن  
النقل البحري والهياكل األسدداسددية لتموانئ. ورحب أحد المندو ين  ءجراء مزيد من المناقشددات  شددأن التخطيش  

اقترت مندوب الر إنشددددددداء فريق عامل معني بتكاليف النقل البحري؛ لتمنتدى العالمي لسددددددد سدددددددل اإلمداد؛ و 
واقترت مندوب الر أيضدددداا أن تناق  التجنة في الدورات المقبتة إدارة سددددتسددددتة اإلمداد لتسددددتو الزرا ية. ورداا 
عتى اسددددددددتفسددددددددار من أحد المندو ين  شددددددددأن أثر السددددددددتعانة  مصددددددددادر لارجية  حدود مجاورة، أبددددددددار أحد  

حتقة النقاش إلى أهمية اسددتمرار الدعم من الصددناعة لمعالجة القضددايا األسدداسددية. ورداا عتى   المشدداركين في
اسدددددددتفسدددددددار من مندو ين  شدددددددأن دور األونكتاد، سدددددددتطا األمانة الضدددددددوء عتى أركان عمل األونكتاد الث ثة 

ةار المنظمة  واسدددتشدددهدت  مثال تقييم أجري مؤلراا لتدبير التخفيف من غازات الدفيئة القصدددير األجل في إ
البحريدة الددوليدة، ولتم إلى أنده سدددددددددددددديكون هنداك مزيدد من اآلثدار السددددددددددددددتبيدة عتى القتصدددددددددددددددادات النداميدة 
والقتصددادات الجزرية الصددريرة، وأوصددى  اسددتثمار اإلةرادات المتأتية من تدبير مسددتقبتي قائم عتى السددوق  

 يف.في تقديم المساعدة التقنية إلى البتدان المتضررة من تدابير التخف

وندددددددددددما حتقة النقاش الثانية لبراء من الكيانات التالية  وزارة السدددددددددددياحة والتجارة والصدددددددددددناعة،  -41
ليشددددددددددددددتي؛ وهيئددة اإلةرادات، غددامبيددا؛ والهيئددة العددامددة لتجمددارك، العراق؛ وهيئددة اإلةرادات، رواندددا.    - تيمور

وتحافظ عتى القدرة التنافسددية في  وبددددت األمانة، في مقدمتها، عتى أنه، لكي تصددب  التجارة محركاا لتنمو 
القتصدددددددددداد العالمي، تحتا  البتدان النامية إلى نظم لوجسددددددددددتية تجارية تتسددددددددددم  الكفاءة، وإلى الرقمنة وإدارة  
 التريير، والتعاون تيما بين الوكالت الحكومية والقطا  الخا ، والتعتم من التجارب في البتدان األلرى.
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ليشدددددددددتي في تنفيذ التفاق   -ة النقاش  التفصددددددددديل تجر ة تيمور  وعرر المشدددددددددارك األول في حتق -42
المتعتق بتيسدددير التجارة، وأبدددار إلى العمل مو األونكتاد في وندددو التشدددريعات الجمركية وتحدةثها، وعرر 
 التفصددددديل فوائد مثل الزيادات في اإلةرادات والقدرة عتى التنبؤ واإلنتاجية. وبددددددد عتى أن ندددددع  الهياكل 

شددددددددبكة وفجوة القدرات هي التحديات الرئيسددددددددية المواجهة في المضددددددددي قدماا في إصدددددددد حات  األسدددددددداسددددددددية لت
 التجارة. تيسير

وعرر المشددددددارك الثاني في حتقة النقاش تجر ة غامبيا في رفو مسددددددتوى نظا  أسدددددديكودا وسددددددتش   -43
ل والعمتيات الضددددوء عتى الفوائد الرئيسددددية لسددددتخدا  نظا  أسدددديكودا،  ما في  لل المرونة وإمكانية الوصددددو 

المتكامتة تماماا. وقال إن النتائ  الرئيسددددية بددددمتا تخفيضددددات في الوقا والتكاليف ال زمة لتختيم السددددتو  
وزيادة في اإلةرادات الجمركية. وأبدددددددار المشدددددددارك في حتقة النقاش إلى التحديات المواجهة  سدددددددبب قضدددددددايا 

 التمويل واثار الجائحة.

لنقاش  التفصدددددددددديل الجهود المبذولة في العراق،  التعاون مو وعرر المشددددددددددارك الثالث في حتقة ا -44
األونكتاد، من أجل التشدددددددددريل اآللي لتجراءات الجمركية الوةنية من ل ل تنفيذ نظا  أسددددددددديكودا. وسدددددددددتش  
المشدارك في حتقة النقاش الضدوء عتى التقد  المحرز حتى اآلن والدعم الذي يقدمه األونكتاد إلى السدتطات  

 في  لل من ل ل ستستة من حتقات العمل لبناء القدرات.الجمركية،  ما  

وقدما المشددددداركة الرا عة في حتقة النقاش معتومات مفصدددددتة عن إصددددد حات تيسدددددير التجارة في  -45
رواندا. وأبددارت إلى التحديات التي تم التصدددي لها من ل ل اسددتخدا  نظا  أسدديكودا وفوائده،  ما في  لل 

يف التجارة والوقا المسددددددتررق في إجراءات التختيم وتحسددددددين امتثال التجار التخفيضددددددات الكبيرة في تكال
وأمن البيانات والنزاهة والشفاتية. وأبارت المشاركة في حتقة النقاش إلى العناصر الرئيسية التالية في نجات 

نولوجيا التنفيذ  اإلرادة السددددددياسددددددية واللتزا ؛ وإبددددددراك القطا  الخا ؛ ووجود هياكل أسدددددداسددددددية مناسددددددبة لتك
المعتومدات؛ و نداء قددرات المو فين؛ والعمتيدات المرقمندة. وبددددددددددددددددت عتى أهميدة إبددددددددددددددراك القطدا  الخدا   

تة الياا في تسريو عمتية التختيم.  واإلجراءات المشرَّ

ول ل المنداقشددددددددددددددة التي أعقبدا  لدل، أعرب أحدد المنددو ين عن تقددةره لتددعم الدذي قددمده األونكتداد   -46
غامبيا، وسدددددددددتش الضدددددددددوء عتى اإلصددددددددد حات المنفذة في مجال تيسدددددددددير التجارة واثارها لهيئة اإلةرادات في 

اإليجابية، واقترت مواصدتة تبادل اسدتراتيجيات السدياسدة العامة لضدمان أن يظل النقل وتيسدير التجارة فعالين 
داد في  من حيث التكتفة في تسدتيم السدتو والخدمات. وسدتش أحد المندو ين الضدوء عتى تحديات سدتسدتة اإلم

دولة فتسدددددطين والحواجز التي تعترر حركة السدددددتو عبر الحدود، مشددددديراا إلى أن نقل التكنولوجيا ندددددروري 
لتمرافق التوجسددتية والحاجة إلى حتول متموسددة لتحديات العبور التي تواجهها البتدان النامية غير السدداحتية.  

لتجارة والتعاون مو األونكتاد في  وعرر أحد المندو ين تجر ة ةاجيكسدددددتان في مجال إصددددد حات تيسدددددير ا
تعزيز مختت  القدرات التجارية،  ما في  لل تنفيذ نظا  أسديكودا. وتيما ةتعتق  اسدتفسدار من أحد المندو ين  
 شأن المشاريو في العراق،  كر أحد المشاركين في حتقة النقاش أن التقييمات ستجرى في نهاية كل مرحتة  

ث خ. وسددتش أحد المندو ين الضددوء عتى فوائد اسددتخدا  نظا  أسدديكودا في  من مراحل تنفيذ نظا  أسدديكودا ال
 زمبابوي وأعرب عن تأةيده لنشا  بناء القدرات الذي يضطتو  ه األونكتاد في مجال تيسير التجارة والنقل.

 التقرير المرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بين أركان العمل الث تة   -زاي 
 من جدول األعمال( 8)البند 

قددمدا أمداندة األونكتداد لمحدات عدامدة عن العمدل المضددددددددددددددطتو  ده في إةدار أركدان عمدل األونكتداد  -47
 الث ثة المتمثتة في البحث والتحتيل، و ناء توافق اآلراء، والتعاون التقني.
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 عرض تقرير شعتة التكنولوجيا واللوجمتيات عن أنشطتها   

جيا والتوجسدددددتيات أنشدددددطة الشدددددعبة في إةار أركان العمل الث ثة. عرندددددا مدةرة بدددددعبة التكنولو  -48
وأبددددارت إلى البحوخ التي أجرتها الشددددعبة في مختت  المجالت وسددددتطا الضددددوء عتى المنشددددور الرئيسددددي 
راسددددددددددددددتعرار النقدل البحرير، الدذي ةتنداول القضددددددددددددددايدا المتعتقدة  دالتعدافي من الجدائحدة، والتحولت في أنمدا   

وإزالة الكر ون، وتوحيد األسددواق. و كرت المدةرة أن أعمال التعاون التقني مدفوعة أسدداسدداا  التجارة، والرقمنة،
 الطتب وأبدددددددددارت إلى اآلثار اإليجابية لنظا  أسددددددددديكودا من ل ل زيادة اإلةرادات والشدددددددددفاتية والمسددددددددداءلة. 

في اإلةرادات الجمركية في المائة  50سدبيل المثال، بدمتا اآلثار الكبيرة، في بنر دي ، زيادة بنسدبة  فعتى
سدداعة   24، وبددمتا، في بوروندي، انخفاندداا في المعالجة الجمركية إلى أقل من  2021-2017في الفترة  

في المائة من الواردات الطبية. وتيما ةتعتق ببناء توافق اآلراء، من بين أنشددددددددددددددطة   71تيما ةتعتق بنسددددددددددددددبة 
ندددددددددددُطت،و  ه  البدددددددددددتراك مو التجنة القتصدددددددددددادية  ألرى، فءن العمل المتعتق  التوصددددددددددديتية البحرية، الذي ا

عتى بناء القدرات تيما ةتعتق اا والجتما ية آلسديا والمحيش الهادج، لم يكن معيارياا فحسدب، بل سداعد أيضد 
 السددياسددات الرامية إلى تحسددين أنشددطة النقل البحري؛ وبددمتا البتدان المشدداركة في هذه المبادرة  ابوا غينيا 

، قدا  برندام  إدارة  2022-2021زر سددددددددددددددتيمدان وتيجي وفييدا ندا  وكمبوديدا. وفي الفترة  الجددةددة وتداةتندد وج
في المائة منهم من النسددددداء. وأليراا، أبدددددارت المدةرة، كمثال   37مشدددددر ا،   3  791الموانئ التجارية بتدريب  

 التعاون مو الممارسدددددددددة الجيدة، إلى مشدددددددددرو  توصددددددددديتية النقل والتجارة أثناء الجائحة، الذي تم تنفيذه   عتى
 التجان اإلقتيمية.

ول ل المناقشدددددددددددددة التي أعقبا  لل، أعرب أحد المندو ين عن تأةيده لعمل الشدددددددددددددعبة تيما ةتعتق  -49
 منشدددور راسدددتعرار النقل البحرير وتنفيذ اتفاق تيسدددير التجارة. وقد  عدة مندو ين تفاصددديل عن فوائد نشدددر 

ا ةتعتق  اسدددددددتفسدددددددار من أحد المندو ين  شدددددددأن الدراسدددددددات  نظا  أسددددددديكودا في النظم التجارية الوةنية. وتيم
التحتيتيدة عن الع قدة بين تنفيدذ نظدا  أسدددددددددددددديكودا والزيدادة في اإلةرادات، لحظدا المددةرة أن دراسددددددددددددددات عتم 
َر ولكن الم حظات أ هرت زيادة في اإلةرادات عبر البتدان وأن من الممكن  القتصددددددددددددداد القياسدددددددددددددي لم ُتجا

 ادة مستويات الشفاتية والكفاءة والمساءلة الناتجة عن استخدا  نظا  أسيكودا.تفسير  لل من ل ل زي 

 عرض تقرير شعتة التجارة الدولية والملع األساسية عن أنشطتها  

عرنددددا مدةرة بددددعبة التجارة الدولية والسددددتو األسدددداسددددية أنشددددطة الشددددعبة في إةار أركان العمل  -50
الث ثة. وقال إن الشددددعبة، تمابددددياا مو ميثاق بريدجتاون، تهدف إلى نددددمان بيئة أعمال تنافسددددية تعمل فيها 

مان التعافي  عد األسددددددواق لصددددددال  المسددددددتهتكين،  ما في  لل تيما ةتعتق  ءزالة الحواجز أما  التجارة، وندددددد 
الجائحة، والحد من العتماد عتى السددددددتو األسدددددداسددددددية، والسددددددتفادة من التحول الرقمي في تجارة الخدمات،  
وقيا  اثار التجارة غير المشددددددروعة. فعتى سددددددبيل المثال، قدما الشددددددعبة الدعم لونددددددو وتنفيذ الية منطقة  

 جز غير الجمركية واإلب ب عنها وإزالتها،  ما في  لل التجارة الحرة القارية األفريقية عتى اإلنترنا لرصددددددددددددد الحوا 
أمثتة   مو    التعاون مو أمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية. وقدما المدةرة   2  500توفير التدريب لدددددددددددد  

من صرار التجار عبر الحدود في بوتسوانا   300عن عمل الشعبة،  ما في  لل ما ةتي  تقديم الدعم لنحو  
ة تنزانيددا المتحدددة وزامبيددا وكينيددا وم وي، مو التركيز عتى المرأة؛ وتنفيددذ مشدددددددددددددددداريو عن التنويو  وجمهوريدد 

القتصدادي في توغو وم وي؛ وتنفيذ مشدرو  عن اقتصداد المحيطات واسدتراتيجيات التجارة في بدرق البحر 
ة في إثيو يا  الكاريبي وأمريكا الوسدددددددددطى؛ وتنظيم أنشدددددددددطة عن الحد من العتماد عتى السدددددددددتو األسددددددددداسدددددددددي 

وأوز كسدتان وجمهورية لو الديمقراةية الشدعبية ومنروليا؛ واسدتضدافة المنتدى الثاني ل تجار غير المشدرو ،  
؛ والمشدددددددددداركة في المنتدى الرا و لتمحيطات  شددددددددددأن الجوانب المتعتقة 2022الذي عقد في أةتول/سددددددددددبتمبر  

نفيذ مشدرو   شدأن التجارة البيولوجية الزرقاء ؛ وت 2022، الذي عقد في نيسدان/أبريل  14 التجارة من الهدف 
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في بدددرق البحر الكاريبي؛ وتنفيذ مشدددرو  عن اقتصددداد المحيطات واسدددتراتيجيات التجارة في بر ادو  و تيز  
 وكوستاريكا.

ول ل المناقشة التي تتا  لل، أبرز أحد المندو ين أهمية عمل الشعبة. وبدد مندوب الر عتى  -51
 قدمه الشعبة لكبار المسؤولين الحكوميين في دولة فتسطين.نجات التدريب الذي ت 

 الممائل التنظيمية -تالثاا  

 افتتاح الدورة -ألف 

 21افَتت  الدورة الثالثة عشدددددددددددرة لتجنة التجارة والتنمية، التي ُعق،َدت في قصدددددددددددر األمم  جنيف في  -52
 (.، نائب رئيس الدورة الثانية عشرة، السيد إةنختايفان دابنيا  )منروليا2022تشرين الثاني/نوفمبر  

 انتخاب أعضاء الم تب  -باء 
 من جدول األعمال( 1)البند 

تشددددددددددددددرين   21انتخبدددا لجندددة التجدددارة والتنميدددة، في جتسددددددددددددددتهدددا العدددامدددة الفتتددداحيدددة المعقودة في   -53
 ، أعضاء مكتبها التالية أسماؤهم 2022الثاني/نوفمبر  

 كانا ادي )موريشيو ( -السيدة أوبا باندني دواركا    الرئيس 

 السيد سيشكين أوز يل )تركيا(  المقرر 

 رابورتي )بنر دي (  السيد ديفابراتا تشاك نواب الرئيس 

 السيدة ماةرا ماريي  ماكدونال ألفاريز )دولة بوليفيا المتعددة القوميات(  

 السيد براسيث سوون )كمبوديا(  

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

  ، 2022نوفمبر  تشدددرين الثاني/   21أقرت لجنة التجارة والتنمية، في جتسدددتها العامة الفتتاحية المعقودة في   -54
 وكان جدول األعمال كما ةتي (. TD/B/C.I/52جدول األعمال المؤقا لتدورة )

 انتخاب أعضاء المكتب. -1 

 ول األعمال وتنظيم العمل.إقرار جد -2 

 تقارير اجتماعات الخبراء التالية  -3 

 اجتما  الخبراء المتعدد السنوات  شأن الستو األساسية والتنمية؛ )أ( 

 اجتما  الخبراء المتعدد السنوات  شأن التجارة والخدمات والتنمية؛ )ب( 

اقتدددددددددددصادية مواتية عتى اجتما  الخبراء المتعدد السنوات المعني بتعزيز بيئة  ) ( 
جميو المسددددددتويات دعماا لتنمية بددددددامتة ومسددددددتدامة، وتعزيز التكامل والتعاون  

 في الميدان القتصادي؛

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/52
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اجتمدا  الخبراء المتعددد السددددددددددددددنوات المعني  دالنقدل والتوجسددددددددددددددتيدات التجداريدة  )د( 
 التجارة. وتيسير

 ات المنافسة.تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  قوانين وسياس -4 

 تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  قوانين وسياسات حماية المستهتل. -5 

 دور التجارة في تحول عالمي في مجال الطاقة بدافو التنمية. -6 

جرراتية التجارة وإعادة تشددددكيل سددددتسددددتة اإلمداد  اآلثار المترتبة عتى التجارة وسدددد سددددل   -7 
 والنقل البحري.القيمة العالمية 

 التقرير المرحتي عن تشجيو وتعزيز أوجه التآزر بين أركان العمل الث ثة. -8 

 ألرى. مسائل -9 

 اعتماد تقرير التجنة إلى مجتس التجارة والتنمية. -10 

 ممائل أخرى   -دال 
 من جدول األعمال( 9)البند 

 مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الرابعة عشرة  

  ، 2022تشددددرين الثاني/نوفمبر    25وافقا لجنة التجارة والتنمية، في جتسددددتها العامة الختامية المعقودة في   - 55
 عتى أن ةبا مجتس التجارة والتنمية في جدول األعمال بناءا عتى توصية مكتب المجتس.

 اعتماد تقرير اللجنة إل  مجلس التجارة والتنمية   -هاء 
 من جدول األعمال( 10)البند 

َنا لجنة التجارة والتنمية، في جتسددددددتها العامة الختامية المعقودة في   - 56   ، 2022تشددددددرين الثاني/نوفمبر    25أ ،
لترئيس  أن يضددددددددو التقرير في صدددددددديرته النهائية  عد التتا  الجتسددددددددة. وسددددددددُيقدَّ  التقرير إلى مجتس التجارة  

 والتنمية لينظر تيه.
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 المرفق

 *الحضور  

 حضر الدورة ممثتو الدول التالية األعضاء في األونكتاد  -1
 أفرانستان

 ألبانيا
 الجزائر
 أنرول

 األرجنتين
 بنر دي 
 بر ادو 
 بتجيكا
 بنن

 المتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
 بوتسوانا
 البرازيل

 بوركينا فاسو
 كابو فيردي

 كمبوديا
 بيتي
 الصين
 الكونرو
 كو ا

 جمهورية الكونرو الديمقراةية
 الجمهورية الدومينيكية

 مصر
 الستفادور
 إسواتيني
 إثيو يا
 غامبيا
 جورجيا
 ألمانيا

 غواتيمال
 غينيا
 غيانا
 هاةتي

 هندورا 
 الهند

 اإلس مية(  -إةران )جمهورية 
 العراق
 جامايكا
 األردن
 كينيا

 الكويا
 لبنان

 مدغشقر
 موريشيو 
 المكسيل
 منروليا
 المررب
 موزامبيق

 نيبال
 النيجر
 نيجيريا
  اكستان
 بيرو
 الفتبين
 قطر

 التحاد الروسي
 رواندا

 الممتكة العر ية السعودية
 السنرال
 صر يا
 سيشيل

 سري لنكا
 دولة فتسطين

 السودان
 تاةتند
 ليشتي -ر  تيمو 

 ترينيداد وتو اغو
 تونس
 تركيا
 أوغندا

 ةرلندا الشمالية أ الممتكة المتحدة لبريطانيا العظمى و 
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 الوليات المتحدة األمريكية
 أوروغواي

 البوليفارية(  -فنزوي  )جمهورية 
 فييا نا 
 اليمن
 زامبيا

 زمبابوي 
  

تين. ول ة   عتى قائمة المشاركين، انظر  *  . TD/B/C.I/INF.13تتضمن قائمة الحضور هذه المشاركين المسجَّ

https://undocs.org/ar/TD/B/C.I/INF.13
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 وكانا المنظمات الحكومية الدولية التالية ممثتة في الدورة  -2

 الصندوق المشترك لتستو األساسية 
 التحاد األورو ي 

 البنل اإلس مي لتتنمية
 منظمة التعاون اإلس مي

 اتحاد مجالس الشاحنين األفارقة 

 التالية ُممثتةا في الدورة وكانا الوكالت المتخصصة والمنظمات المعنية  -3

 التجنة القتصادية والجتما ية لرر ي اسيا
 التجنة القتصادية ألفريقيا
 التجنة القتصادية ألورو ا

 التجنة القتصادية ألمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكاريبي
 منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
 ال جئين مفونية األمم المتحدة السامية لشؤون 

 منظمة األمم المتحدة لتطفولة 
 برنام  األمم المتحدة اإلنمائي 

 معهد األمم المتحدة لتتدريب والبحث
 مكتب األمم المتحدة المعني  المخدرات والجريمة 

 التحاد البريدي العالمي 
 منظمة التجارة العالمية 

 وكانا المنظمات الحكومية الدولية التالية ممثتة في الدورة  -4

 الفئة العامة    
 المنظمة الدولية لتمستهتكين

 مؤتمر التجار العالمي 
 الشبكة الدولية لتوحيد بهادات التعتيم العالي
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