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 مقدمة  
 واللوجسررتيات ابلنقررل املعرري السررنوات املتعرردد اخلررءاء لجتمرراع السررابعة الرردورة أثنرراء يف جررت 

 مناقشرررات جنيرررف، يف ٢٠١٩ أاير/مرررايو ٩ إىل ٧ مرررن الفررررتة يف املعقرررودة التجرررارة، وتيسرررري التجاريرررة
 .٢٠3٠ لعام املستدامة التنمية خلطة دعماا  العابر، واملرور التجارة تيسري على ركزت

 الرئيس أعده ماجز -أولا  
 الفتتاحية العامة اجللسة -ألف 

 لجتمررراع السرررابعة الررردورة ابألونكتررراد واللوجسرررتيات التكنولوجيرررا شرررع ة مرررديرة افتتحررر  -١
 كلمتهرا  يف وشرددت .التجارة وتيسري التجارية واللوجستيات ابلنقل املعي السنوات املتعدد اخلءاء

 املسرررتدامة، التنميرررة أهررردا  لتحقيرررق دعمررراا  العرررابر واملررررور التجرررارة تيسرررري أمهيرررة علرررى الفتتاحيرررة
 السياسرات لفائردة والنترائ  اخلرءات وايت رادل لكر  للخءاء جيدة فرصة الجتماع هذا أن وأكدت
 وابلتحديرد التجرارة، تيسرري لتعزيرز األونكتراد بررام  علرى الضروء وسلط  .الدويل واجملتمع الوطنية
 يف لألونكتراد التقنيرة واألدوات التجارة، تيسري هيئات إىل األونكتاد يقدمه الذي التمكني برانم 
 الوحيررردة النافرررذة ومنرررو   )أسررريكودا  اجلمركيرررة لل يررراانت اآليل النظرررام مثرررل التجرررارة، تيسرررري جمرررال

 حتسرني علرى املسراعدة إىل هترد  الري التجاريرة، املعلومرات بوابرة وكرذل  بره، اخلرا  اإللكرتونية
 ملنظمرة التجرارة بتيسرري املتعلرق التفرا  مبوجرب لاللتزامرات والمتثرال الوطنيرة التجاريرة اإلجراءات
 اإلصررررالحات إجررررراء يف الناميررررة ال لررردان إىل املسرررراعدة التمكررررني بررررانم  قرررردميو  .العامليررررة التجرررارة
 لتيسرري الوطنية اللجان إطار يف كافة  املعنيني املصلحة أصحاب بني واجلمع احلدود، عء التجارية
 تنفيرذ أيضراا  وجيري .التجارة لتيسري الوطنية الحتياجات بشأن والتعاون التداول أجل من التجارة
 الكراري،، ال حرر شرر  دول ومنظمرة أفريقيرا شرر  مجاعرة مع أي اإلقليم ، الصعيد على الءانم 
 مرررن التقنيرررة للمسرراعدة بررررانم  أكرررء وهررو أسررريكودا، برررانم  تنفيرررذ ويتواصرررل .املثررال سررر يل علررى
 أن إىل املرديرة أشرارت ،وأخررياا  .العرام أحنراء مجيرع يف ال لردان من متزايد عدد يف األونكتاد، إعداد

 التجرارة، لتيسرري املسراعدة تقردم علرى األخرر  الدوليرة املنظمرات مرن نطا  مع يتعاون األونكتاد
 للجرران األول األفريقرر  املنتررد  تنظرريم يف الرائرردة الوكالررة بوصررفه ابلعمررل املثررال سرر يل علررى و لرر 
 .٢٠١٨ الثاين/نوفمء تشرين يف أاباب أديس يف عقد الذي التجارة، لتيسري الوطنية

 تيسررري بررني الصررالت عررن عامررة حملررة األونكترراد يف التجررارة لوجسررتيات فرررع رئرريس وقرردم -٢
 أهررردا  حتقيرررق يف للمسررراعدة مهمرررة أداة التجرررارة تيسرررري أن وأكرررد .املسرررتدامة والتنميرررة التجرررارة
 إصررالحات لتنفيررذ املسرراعدة علررى حتصررل ال لرردان كانرر   ملررا أنرره كررذل   وأكررد .املسررتدامة التنميررة
 التجراري النظرام تعزيرز يف أيضراا  يسرهم أن  لر  شرأن فمن التجارة، تيسري جمال يف ضرورية جتارية
 .الوكرررالت برررني التعررراون تعزيرررز يف األونكتررراد بعمرررل  لررر  إىل ابإلضرررافة ونررروه .األطررررا  املتعررردد
 الجتماع. أثناء ستعقد نقاش حلقات خلمس تقدمياا  النهاية يف وعرض
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   2030 لعام املستدامة التنمية خلطة  عماا  العابر، واملرور التجارة، تيسري -ابء 
 األعمال  جدول من 3 )ال ند

 التجارة وتيسري املستدامة التنمية أهدا   
 التحرردايت يف املتمثلررة التجربررة عررن األوىل النقرراش حلقررة خررالل املشرراركني أحررد حتررد  -3

 سران  يف التجارة بتيسري املتعلقة اإلصالحات تنفيذ عند السياسات مقررو واجهها الي العديدة
 اإلجرررراءات، ت سررري  هبرررد  التجرررارة، تيسرررري تررردابري تنفيرررذ تؤيرررد لوسررريا سررران  إن وقرررال .لوسررريا
 املسررررتدامة التنميررررة أهرررردا  حتقيررررق يف التجررررارة تيسررررري سرررريؤديه الررررذي الك ررررري الرررردور إىل ابلنظررررر

 علرى تردل مهمرة حمطرات واألهردا  التجرارة بتيسرري املتعلرق التفا  من كل  ويُتخذ .)األهدا  
 شررأ ا مررن الوطنيررة السياسررات إلصررال  قنرراة التفررا  ويرروفر العررامل ، الصررعيد علررى احملررر  التقرردم

 وتنفرررذ .قائمرررة ترررزال ل حتررردايت مثرررة أن إل الناميرررة، ال لررردان يف سررريما ول التجرررارة، مرررن التمكرررني
 لتيسرري املتحردة األمرم مركرز معرايري مرع متوائمرة خمتلفة إصالحات الكاري، ال حر منطقة يف بلدان
 السياسات مقرري اعتماد ويتزايد العاملية، اجلمارك ومنظمة اإللكرتونية التجارية واألعمال التجارة
 حلقررة يف املشررارك وأشررار .أدائهررا بشررأن مقارنررة قياسررات إلجررراء الدوليررة املؤشرررات علررى الوطنيررة
 ميرررررةالتن أهررررردا  تحقيرررررقب التعجيرررررل علرررررى شررررر  برررررال سيسررررراعد التجرررررارة تيسرررررري أن إىل النقررررراش
 اهلياكرل بنراء يف الكراري، ال حرر منطقرة إىل دعمره تقدم مواصلة على األونكتاد وحث .املستدامة
 التجارة. لتيسري الال مة ،املادية وغري منها ةاملادي ،األساسية

 يف مهماا  دوراا  سيؤدي التجارة تيسري أن على النقاش حلقة يف آخر مشارك أيضاا  وشدد -4
 يف اإلسرهام التجرارة تيسرري إبمكران إن وقال .٢٠3٠ لعام املستدامة التنمية خطة أهدا  حتقيق
 أمهيررة املشررارك وأكررد .١٠و ،3و ،٢و ،١ األهرردا  سرريما ول األهرردا ، هررذه مررن عرردد حتقيررق
 يف التجرررارة تيسرررري اعتمررراد الضرررروري مرررن أن  اكرررراا  والنمرررو، للتنميرررة حمركررراا  بوصرررفه التجرررارة تيسرررري

 منظمررة نفررذت وقررد .القتصرراد علررى الشررامل أتثررريه إىل ابلنظررر الوطنيررة، اإلمنائيررة السرررتاتيجيات
 منشروراهتا أحرد وركرز التجرارة، بتيسري املتعلقة لإلصالحات للرتوي  خمتلفة مشاريع العاملية التجارة
 ومن .األهدا  بلوغ عملية يف التجارة تيسري تعميم بينها من أمور مجلة على مؤخراا  صدرت الي

 يف األطررا  املتعردد التجراري النظرام تعزيرز علرى التجرارة بتيسري املتعلق التفا  يساعد أن املتوقع
 األقطاب. بتعدد اتسامه يتزايد عام
 املمارسرات علرى األمثلرة بشرأن األونكتراد بره قام عمل آلخر عرضاا  املشاركني أحد وقدم -5

 املستمدة األمثلة هلذه وميكن .التجارة بتيسري املتعلق التفا  مبوجب ابللتزامات الوفاء يف اجليدة
 املقرررر ومررن .التفررا  تنفيررذ يف األخررر  ال لرردان تسرراعد أن منررواا  ال لرردان وأقررل الناميررة ال لرردان مررن
 بنرراء لتنفيررذ الرردويل الرردعم بتعزيررز املتعلررق ٩-١٧ ابهلررد  خاصررة صررلة هلررا الرري األمثلررة هررذه نشررر

 خالصة يف واجلنوب، اجلنوب بني التعاون منها بوسائل األهدا ، وحمددة فعالة بطريقة القدرات
 اإللكرتونيررة ابلنافررذة تتعلررق أمثلررة املشررارك وعرررض .لألونكترراد الشرر ك  املوقررع علررى سررتتا  وافيررة

 ال لردان وأقرل الناميرة ال لردان وُحثر  .لنكرا سرري يف اإللكررتوين للردفع ونظامراا  رواندا يف الوحيدة
 اخلالصة. يف إلدراجها األونكتاد، مع جناحها قصص ت ادل على منواا 
 التنميررة وأهرردا  التجررارة تيسررري بررني الرررواب  عررن مفصررلة معلومررات آخررر مشررارك وقرردم -6

 )أ ،٩و ،١-٩و ،3-٨و ،٢-٨ ابألهردا  خاصرة صرلة  و التجرارة تيسري إن وقال .املستدامة
 املعنية الوطنية اللجان وتشكل .١٧و ،١5-١6و ،١٠-١6و ،٩-١6و )ب ،١٠و )  ،٩و
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 التجرارة، تيسرري جمرال يف واخلرا  العرام القطراعني بني الشراكات على جيدة أمثلة التجارة بتيسري
 برررانم  ويسرراعد .واخلررا  العررام القطرراعني مررن املصررلحة أصررحاب فيهررا يشررارك أن ميكررن حيررث

 اإلصرررالحات تنفيرررذ علرررى العرررام أحنررراء مجيررع يف اللجررران هرررذه الوطنيرررة اللجررران لتمكرررني األونكترراد
 املشررارك سررل  اإلقليمرر ، التكامررل لتعميررق كررأداة  التجررارة بتيسررري يتعلررق وفيمررا .الضرررورية التجاريررة
 قردم األونكتراد إن وقرال .٢٠١4 عرام منرذ أفريقيرا شرر  مجاعرة مرع األونكتراد تعراون على الضوء
 أفريقيررررا ، شرررر  يف التجاريرررة )العالمرررات Trade Mark East Africa مؤسسرررة مرررن بتمويرررل الررردعم
 و ارايا  إعررالانا  اجلماعررة اعتمرردت ،٢٠١٨ عررام ويف اجلماعررة، يف التجررارة لتيسررري املؤسسرر  لإلطررار
 التجارة. تيسري بشأن
 املتعلق التفا  يف عليها املنصو  التدابري تنفيذ يف  ام يا جتربة آخر مشارك أيضاا  وأبر  -٧

 مبوجرررب اللتزامرررات أحرررد وهرررو اإلنرتنررر ، علرررى املعلومرررات بتررروافر يتعلرررق وفيمرررا .التجرررارة بتيسرررري
 الصرعيد علرى اإلنرتنر  انتشرار حتقيرق على وتعمل اإللكرتونية للتجارة بوابة  ام يا تنشئ التفا ،
 أسررريكودا بررررانم  وأصرر   .املعلومرررات علررى احلصرررول سررهولة إلاتحرررة املائررة يف ٩6 بنسررر ة الرروطي
 الوحيررردة  النافرررذة منصرررة بوصرررفه تط يقررره أيضررراا  وجيرررري  ام يرررا، يف كفاءتررره  بكامرررل يعمرررل العرررامل 
 تنفيررذ  ام يررا وبرردأت .إلكرتونيررة املثررال، سرر يل علررى املعررز ة، ابملراق ررة املتعلقررة اإلخطررارات فصررارت

 وابإلضرافة .جترارايا مصررفاا  ١٩حاليراا  اخلدمرة هرذه ويقردم ،٢٠١4 عام يف اإللكرتونية املدفوعات
  ام يرررا برررني شرررريوندو يف اخلررردمات املتعررردد احلررردودي املركرررز يف اإلجرررراءاتأمتترررة  أدت  لررر ، إىل

 املنسرررقة احلدوديرررة اإلدارة قرررانون واسررر ن  .النقرررل وتكررراليف التجهيرررز وقررر خفررر   إىل و م رررابوي
هررذه  وهيكررل التجررارة بتيسررري املعنيررة الوطنيررة اللجنررة إلنشرراء تشررريعاا  ٢٠١٨ لعررام التجررارة وتيسررري
 منصررررة  ام يررررا أنشرررأت وأخرررررياا، . ام يرررا يف مسررررتمر اللجررران لتمكررررني األونكتررراد وبرررررانم  .اللجنرررة
 املساعدة. وفعالية املاحنني بني التنسيق ضمان أجل من للماحنني

 يف املسراعدة تقردم علرى األونكتراد املشراركون شرجع  ل ، تل  الي املناقشات وخالل -٨
 .املستق ل يف السنوات املتعددة اخلءاء اجتماعات يف للمشاركة الوطنية العواصم من اخلءاء جلب
 يف اجليرردة للممارسررات املق لررة اخلالصررة إىل همقصصرر ضررم يف رغ ررتهم عررن منرردوبني عرردة وأعرررب
 املتعلقررة اإلصررالحات إجررراء يف واخلاسرررين الفررائزين بشررأن أسررئلة وطُرحرر  .التجررارة تيسررري تنفيررذ
 الوكرالت بعر  أن إىل املنردوبني أحرد وأشرار .التغيرري مقاومرة مع التعامل وكيفية التجارة، بتيسري

 املقاومررة أن إىل األمانررة وأشررارت .حامسررة أمهيررة للمشرراورات وأن السرريطرة، فقرردان ختشررى احلكوميررة
 يعرررود التجرررارة تيسرررري أن ىعلررر قاطعرررة أدلرررة هنررراك أن بيرررد واخلرررا ، العرررام القطررراعني كرررال  يف حترررد 
 وجهره ابستفسرار يتعلرق وفيمرا .القتصرادية - الجتماعية والتنمية التجارة منو من كل  على ابلفائدة
 يف السرررتثمار أن علرررى التأكيرررد جرررر  الرقميرررة، األساسرررية اهلياكرررل اسرررتدامة بشرررأن املنررردوبني أحرررد

 وأنرره التجاريرة، التنافسرية القردرة لضررمان ضرروري أمرر وحترديثها األساسررية اهلياكرل هرذه علرى احلفرا 
 يتعلرق وفيمرا .كالتجرار  النهرائيني املسرتعملني إىلوتنقلهرا  ابلتكراليف التنظيمية اهليئة تتكفل أن ين غ 

 بعرررر  رد املصررررلحة، صررراح ة اجلهررررات برررني والتعرررراون املررراحنني بررررني التنسررريق عررررن ابلستفسرررارات
 هرررذا يف غررى ول .ابلغررة أمهيررةا  املسرراعدة طلرررب ق ررل القطريررة الحتياجررات لتنسرريق أبن املشرراركني
 املعنيرة الوطنيرة اللجنة خالل من الوطي الصعيد على املصلحة أصحاب بني التنسيق عن السيا 
 حمركرراا  يكررون أن ميكررن اإلقليمرر  التكامررل أن علررى املشرراركني مجيررع اتفررق وأخرررياا، .التجررارة بتيسررري
 والتنمية. التجارة تيسري لنجا  رئيسياا 
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 مرن املقدمة واملساعدة التنفيذ حالة - العاملية التجارة ملنظمة التجارة بتيسري املتعلق التفا  تنفيذ  
 املتحدة األمم
 بتيسرررري املتعلرررق التفرررا  تنفيرررذ حالرررة سرررتتناول الثانيرررة النقررراش حلقرررة أن الررررئيس أوضررر  -٩

 التجارة ملنظمة التابع التجارة تيسري اتفا  آلية من املساعدة التماس كيفية  عن وتفاصيل التجارة،
 يف املتحردة األمرم منظمرات تقدمها الي األخر  التقنية املساعدة أشكال عن ومعلومات العاملية،
 هرر  جوانررب بثالثررة يتعلررق فيمررا التفررا  أهرردا  النقرراش حلقررة يف املشرراركني أحررد وأبررر  .جنيررف
 وبنرراء التقنيررة املسرراعدة وتعزيررز احلدوديررة  الوكررالت بررني التعرراون وحتسررني ال ضررائع  حركررة تسررريع

 طريررق عررن متررا  الصرردد هررذا يف املعلومررات علررى والطررالع .التفررا  تنفيررذ أجررل مررن القرردرات
 معرردلت أعلررى سررجل  الرري الترردابري يف واضرر  اجترراه يوجررد التفررا ، بتنفيررذ يتعلررق وفيمررا .اآلليررة
 واملشرررغل الوحيررردة، النافرررذة تررردابري وهررر  التنفيرررذ، معررردلت أدىن سرررجل  الررري والتررردابري التنفيرررذ
 أنرره املشررارك لحرر  وقررد حبتررة، بصررورة ابلطلررب مدفوعررة واآلليررة .املسرر قة واألحكررام لرره، املررأ ون
 تكون أن بعد اآللية إىل الطلب تقدم جيو  حبيث املساعدة، لتقدم األخري املال  تكون أن ين غ 
 .واستنفدهتا األخر  املمكنة املساعدة مصادر مجيع التمس  قد العضو الدولة
 بررانم  تؤيرد الشرمالية وأيرلنردا العظمرى لءيطانيرا املتحردة اململكرة أن آخرر مشارك وأكد -١٠

 تيسرري لتفاقرات الصردد، هرذا يف وميكرن، .الناميرة لل لردان فوائرد مرن يطلقره أن ميكن ملا التمكني
 التجرارة بتيسرري املتعلرق التمويرل مرن ك رري  جرزء وهنراك .فرقراا  د حُتر أن املسرتوايت املتعددة التجارة
 بكرل يتعلرق فيمرا ويتعرني، .املوارد أتثري لتقييم مكرس   والتقييم للرصد املتحدة اململكة تقدمه الذي
 الري واجلهرة السياسر  لالقتصاد صحيحاا  تقييماا  أجر  قد املشروع كان  إ ا ما فهم ممول، مشروع
 طرحرر  السرريا ، هررذا ويف .الترردخل عررن الناجتررة القتصررادية املكاسررب علررى تسررتحو  أن ين غرر 
 األعمال تعز  هل والتقييم: الرصد عملية خالل التالية اخلمسة األساسية األسئلة املتحدة اململكة
 القطرراع إشررراك جيررري هرر  السياسرر   القتصرراد الشررري  يفهررم هررل العررامل   التفررا  إطررار املمولررة
 األسئلة  هذه عن اإلجابة على القدرة املنفذ الشري  لد  هل املستفيد  من اخلا  

 إنشرراء كيفيررة   لر  يف مبررا التمكررني، بررانم  عررن مفصررلة معلومرات املشرراركني أحررد وقردم -١١
 لل لرررردان، الررررءانم  حيققهررررا أن ميكررررن الرررري والفوائررررد التجررررارة، لتيسررررري األداء جيرررردة وطنيررررة جلنررررة

 إىل ٢٠١6 عررام منررذ املسرراعدة األونكترراد قرردم وقررد .وحداترره وعرردد ومدترره الرئيسررية وخصائصرره
 منرذ أيضراا  نفرذيُ  الرءانم  وأصر   أفريقيرا، يف بلداا  ٢٠ من أكثر يف التجارة لتيسري الوطنية اللجان
 الكاري،. ال حر منطقة يف ٢٠١٨ عام
 هلرررذه التنافسرررية للقررردرة رئيسررر  حمررردن د املعرررامالت كفررراءة  أن علرررى آخرررر مشرررارك وشررردد -١٢

 الشرررركات ربررر  أمرررام حرررائالا  تقرررف الررري الرئيسرررية احلرررواجز وتتمثرررل .الررردويل الصرررعيد علرررى ال لررردان
 إلغراء أتثررييتجراو   أتثررياا  إ التهرا تؤثر الي اإلمداد سلسلة أمام املقامة احلواجز يف القيمة بسالسل
 ترفرررع أن خمتلفرررة، تررردابري خرررالل مرررن اإلمرررداد، سلسرررلة إلصرررالحات وميكرررن .اجلمركيرررة التعريفرررات

 التعريفرررات إلغررراء حيققررره مرررا يتجررراو  حرررد إىل التجرررارة تنمررر  أن وميكنهرررا اإلمجرررايل، احمللررر  النرررات 
 التجرررارة تيسرررري إلصرررال  العمليرررة فرررالطرائق  لررر ، علرررى وعرررالوة .املائرررة يف 4٠ ة بنسررر اجلمركيرررة
 منصرة اسرتخدام سرهولة مرد  هرو األهرم ولكرن املثرال، سر يل علرى مهرم املعلومرات فتروافر .مهمة

 الصررررغرية للمؤسسرررات ابلنسررر ة جنحررر  الررري التجرررارة بتيسرررري املتعلقرررة واإلصرررالحات .املعلومرررات
 لرررريس العكررررس ولكررررن اجلنسرررريات، املتعررررددة الشررررركات أيضرررراا  تفيررررد أن ميكنهررررا احلجررررم واملتوسررررطة
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 لتل يررررة خصيصرررراا  اإلصررررالحات تصررررميم لررررذل  ين غرررر  أنرررره كاملشررررار  و كررررر .صررررحيحاا  ابلضرررررورة
 أن ين غررر   لررر ، إىل وابإلضرررافة .احلجرررم واملتوسرررطة الصرررغرية للمؤسسرررات احملرررددة الحتياجرررات

 اللجنرررة وتشررركل اإلصرررالحات، تصرررميم ُصرررلب يف واخلرررا  العرررام القطررراعني برررني احلررروار يكرررون
 مركرررز أن إىل املشرررارك وأشرررار .احلررروار هرررذا لتيسرررري الط يعررر  املنرررء التجرررارة بتيسرررري املعنيرررة الوطنيرررة
 مررن السررتفادة إىل تسررعى الرري احلجررم واملتوسررطة الصررغرية املؤسسررات مررع يعمررل الدوليررة التجررارة

 طل ررررات يف ترررردر  أن علررررى ال لررردان تشررررجيع جيررررري وأنرررره التجرررارة، بتيسررررري املتعلقررررة اإلصرررالحات
 احلجم. واملتوسطة الصغرية املؤسسات ستجنيها الي للمشاريع احملددة الفوائد املساعدة

 ل نرراء ألورواب القتصررادية اللجنررة برررانم  عررن مفصررلة معلومررات آخررر عضرروأيضرراا  وقرردم -١3
 دلريالا  نشررت قرد اللجنرة وكانر  .واملستدامة الرقمية التجارة تيسري جمال يف النامية ال لدان قدرات
 الراميرة األخرر  األعمرال برني ومرن .التجرارة لتيسرري وطنية طريق خريطة وضع يف ال لدان ملساعدة

 تيسرررري بشرررأن عامليرررة استقصرررائية دراسرررة وإجرررراء للتنفيرررذ، دليرررل نشرررر التجرررارة لتيسرررري الررررتوي  إىل
 واملسرتدامة، الرقميرة التجرارة تيسرري عرن وإقليميرة عامليرة تقرارير وإعرداد واملسرتدامة، الرقمية التجارة
 بع  أجل من القدرات ل ناء برام  اللجنة تنفذ وأخرياا، .للجنة الش ك  املوقع على متاحة وه 

 انتقالية. مبرحلة اقتصاداهتا متر الي وال لدان آسيا وس  يف ال لدان
 إىل الوصرول كيفيرة  بشرأن ابستفسرارات يتعلرق وفيمرا  لر ، تل  الي املناقشات وخالل -١4

 اآلليرررة إىل النظرررر ين غررر  أنررره إىل املشررراركني أحرررد أشرررار التجرررارة، تيسرررري اتفرررا  آليرررة مرررن  بررررانم 
 للحصررول أوليرراا  مررورداا  هررار ا ابعت ل املسرراعدة، علررى بعرردُ  حتصررل م الرري لل لرردان ضررماانا  ابعت ارهررا

 .لآلليررة الشرر ك  املوقررع علررى متاحررة التوجيهيررة وامل رراد  الطل ررات تقرردم ومنررا   .املسرراعدة علررى
 أن إىل املشررراركني أحرررد أشرررار املعونرررة، وفعاليرررة احننياملررر مرررع التنسررريق عرررن ابستفسرررار يتعلرررق وفيمرررا

 الرروطي، الصررعيد علررى الرتشرريد تتطلررب والعرررض، الطلررب جرران، مررن كررل  علررى مشرركلة التنسرريق
 بوصرفها  ام يرا عرن احلرديث جرر  السيا ، هذا ويف .الدولية املنظمات داخل الرتشيد عن فضالا 
 التداخل تفادي أجل من املاحنني، بني للتنسيق منصة أنشأت فقد اجليدة، املمارسات على مثالا 
 اللجنرررة أعضررراء برررني التصرررالت فررر ن  لررر ، علرررى وعرررالوة .املررراحنني فعاليرررة وكفالرررة املررراحنني برررني

 العامليرة التجرارة منظمرة يف التجرارة بتيسرري املعنيرة اللجنرة يف وممثليهرا التجرارة بتيسرري املعنية الوطنية
 املؤسسرات إىل املقردم الردعم عرن ابلستفسرار يتعلرق وفيمرا وأخررياا، .املعونرة فعاليرة لتحقيرق مهمة

 استشرررارة ين غررر  أنررره علرررى التشرررديد جرررر  اخلرررا ، القطررراع ومشررراركة احلجرررم واملتوسرررطة الصرررغرية
 الصلة.  ات العمليات مجيع ويف مستمر بشكل اخلا  القطاع

 التجارة تيسري لتنفيذ التكنولوجية احللول  
 يف مهرم عامرل التكنولوجيرا اسرتخدام أن إىل الرئيس أشار الثالثة، النقاش حلقة بداية يف -١5
 التجاريرررررة اإلجرررررراءات أمتترررررة أصررررر ح  وقرررررد .احلررررردود عرررررء التجرررررارة يف والشرررررفافية الكفررررراءة  ايدة

 ق يررل مررن حلررول خررالل مررن العامليررة، القيمررة سالسررل يف التنافسررية للقرردرة مهمرراا  معيرراراا  واجلمركيررة
 يف املسررتخدم أسرريكودا لنظررام مفصررالا  عرضرراا  املشرراركني أحررد وقرردم .الوحيرردة اإللكرتونيررة النافررذة
 املعلومررات نشرررب التجررارة بتيسررري املتعلررق التفررا  مررن حمررددة مررواد وتطالررب .بلررداا  ٩٠ مررن أكثررر

ررن الضرواب ، وت سري    لرر ، إىل وابإلضرافة .املطالررب هرذه تل يررة مرن ال لردان أسرريكودا نظرام وميكن
 مررن جمموعررة خررالل مررن التجررارة حتسررني علررى ال لرردان أسرريكودا نظررام اسررتخدام يسرراعد أن ميكررن

 والوفرررراء اإللكرتونيررررة، واملرررردفوعات املخرررراطر وإدارة للوصررررول، السررررابق التجهيررررز مثررررل العمليررررات،
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 الوحيررردة النافرررذة نظرررام ق يرررل مرررن أدوات خرررالل مرررن العرررابر املررررور حبريرررة يتعلرررق فيمرررا ابللتزامرررات
 النافرذة نظرام إقامرة يف التكلفرة حيرث مرن فعرالا  حرالا  أسريكودا نظرام ويوفر .العابر للمرور الوطنية

 الوحيرررردة النافررررذة مشرررراريع يف الكامنررررة العوامررررل مررررن العديررررد بفضررررل مضررررمون وجناحرررره الوحيرررردة،
 هرذا ويف .والتكنولوجيرا وإصرالحها التجاريرة اإلجرراءات وتنظريم ال شررية العوامرل وهر  ألسيكودا،
 لفائرردة أسرريكودا نظررام عمررل كيفيررة  علررى مثررالا  روانرردا يف الوطنيررة الوحيرردة النافررذة تقرردم السرريا ،
 والتكراليف املائرة يف 3٢ بنسر ة ال ضائع ختليص يف غر املست   الوق  رواندا خفض  فقد ال لدان:
 املائة. يف 3٠ بنس ة الصلة  ات
 .الوطنيررة الوحيرردة للنافررذة القانونيررة ال يئررة تصررميم يف جامايكررا مثررال آخررر مشررارك وأبررر  -١6

 احلكومررة  مررن إ ن علررى احلصررول هرر  جوانررب، أربعررة علررى الوحيرردة النافررذة بنرراء أسرراس وينطرروي
 القرررانوين  الرررو ن نفرررس اليدويرررة التوثيرررق عمليرررات مرررن اإللكرتونيرررة النسررر  حتمرررل حبيرررث واملعادلرررة،
 الوحيررردة  النافرررذة اسرررتخدام اجتررراه يف واإلجرررراءات الوكرررالت مجيرررع مسرررار توحيرررد أي والتقرررارب،
 كرران  وقررد .ومسررؤولياته وقواعررده الوحيرردة النافررذة ملشررغن ل القررانوين املركررز أي القانونيررة، والشخصررية

 أن الوحيررردة النافرررذة إنشررراء وأث ررر  اجلمركيرررة، السرررلطة هرررو جامايكرررا يف الوحيررردة النافرررذة مشرررغل
 املصرررلحة أصرررحاب مجيرررع ومرررع اجلمرررارك إدارة يف الرررداخل  الصرررعيد علرررى ضرررروري، أمرررر التعررراون

 النافررررذة نظررررام إقامرررة يف مراحررررل ثررررال  هنررراك كانرررر   عرررام، وبوجرررره .سررررواء حرررد علررررى اخلرررارجيني
 الوحيردة النافرذة عمليرات تنفيرذ بردء إىل أفضر  وقرد والتشرريع، والصرياغة التصميم ه  الوحيدة،

 والتجهيررز ال ضررائع، دخررول سررندات  لرر  يف مبررا التجاريررة، العمليررات مررن سلسررلة تضررمن  الرري
 رسررررم الوحيرررردة النافررررذة إنشرررراء نتررررائ  أهررررم وكانرررر  .اإللكرتونيررررة واملرررردفوعات للوصررررول، السررررابق
 القانوين. والتقييم اخلا ، القطاع وإشراك العمالء، لحتياجات املراع  والتوجه اخلرائ ،

 وفقراا  التجاريرة املعلومرات على احلصول وإمكانية الشفافية مسألة املشاركني أحد وعرض -١٧
 عررن بكفرراءة ابللتررزام الوفرراء وميكررن .التجررارة بتيسررري املتعلررق التفررا مررن  ٢-١املررادة  ملقتضرريات

 توافر شريطة املهتمة، ال لدان يف تنفيذها األونكتاد يوفر الي التجارية املعلومات بوابة منصة طريق
 بلردان أربعرة ويف طاجيكسرتان يف حرديثاا  املنشرأة التجاريرة املعلومات بواابت وت نين  .املشروع متويل
 يتسرررى كيرررف  وكينيرررا، وروانررردا، املتحررردة، تنزانيرررا ومجهوريرررة أوغنررردا، هررر  أفريقيرررا، شرررر  مجاعرررة يف

 والتصررردير السرررترياد إجرررراءات عررن املعلومرررات علرررى العثرررور اآلخرررين املصرررلحة وأصرررحاب للتجررار
 إنشراء ويتطلرب .واإلقليمر  الروطي الصرعيدين علرى اإللكرتونيرة ال رواابت خرالل مرن العابر واملرور
 النهايرررة يف املشرررارك وأكرررد .هلرررا املسرررتخدمة ال لررردان يف متواصرررلة جهرررود تكرررريس وتشرررغيلها ال وابرررة
 احلردود عرء التجاريرة اإلجرراءات ت سري  يف ال لردان سراعدت أن لل رواابت ميكن أنه مفادها حقيقة
 التجارة. لتيسري الوطنية اللجان إشراك خالل من الكفاءة من قدر أبقصى
 التجررارة لتيسررري املتحرردة األمررم مركررز أعمررال عررن مفصررلة معلومررات آخررر مشررارك وقرردم -١٨

 ميكنهرررا الررري املغلقرررة، السرررجالت سلسرررلة بتكنولوجيررا يتعلرررق فيمرررا اإللكرتونيرررة التجاريرررة واألعمررال
 دعمرراا  الرردويل ال نرر  قرردم املثررال، سرر يل فعلررى .املسررتدامة التنميررة أهرردا  بلرروغ تعزيررز يف املسرراعدة

 تكنولوجيررا اسررتخدم احملمولررة، اهلواتررف إىل ابلسررتناد سررندات لطررر  مشررروع إعررداد يف كينيررا  إىل
 .حكوميرة سرندات بشرراء هلرم ابلسرما  الدخرار علرى األفرراد لتشرجيع املغلقرة السجالت سلسلة
 األمرن، مسرتوايت بتفراوت يتعلق فيما حتدايت هناك تزال ول .ال لد يف ك رياا   ق ولا  املشروع ولقى
 والسررعة  والتكلفرة  والقروة  للخطرر  ال يراانت ضعرر  تو  الت راديل  التشرغيل يقروض قرد الذي األمر
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 السرجالت تكنولوجيا ابستخدام املركز يف تنفيذه جاري مبشروع املشارك ونوه .اخلصوصية ودرجة
 التفضيلية. املنشأ بشهادات يتصل فيما احلدود عء األستا  دفاتر ت ادل بشأن املغلقة
 الوطنيررة اللجران اسرتدامة أجررل مرن األونكتراد أعردها خمتررارة أدوات آخرر مشرارك وعررض -١٩

 هرر  فئرات، سرر  ضرمن اللجران هررذه تواجههرا الرري الرئيسرية التحردايت وتنرردر  .التجرارة لتيسرري
 والفتقررار التنسرريق، إىل والفتقررار التمثيررل، صررحة وعرردم املشرراركة، علررى واحلفررا  التمويررل، نقررص
 املسرائل هرذه مرن العديرد التمكرني بررانم  تنراول وقرد .التغيرري ومقاومرة املستو ، الرفيع الدعم إىل
 يف مبررا التجررارة، لتيسررري الوطنيررة اللجرران لفائرردة ال لررد داخررل نُظمرر  تدري يررة وحرردات خررالل مررن

 اللجرررران ألعضرررراء وميكررررن .دقيقررررة 45 منهررررا كررررل  تسررررتغر  جديرررردة ةإلكرتونيرررردورات  ١٠ لرررر  
 منهم. كالا   تناسب الي ابلوترية التدري ية الدورات هذه خالل مفيدة معار  اكتساب

 برررواابت إنشررراء بشرررأن ابستفسرررارات يتعلرررق وفيمرررا  لررر ، تلررر  الررري املناقشرررات وخرررالل -٢٠
 أن إىل األمانررة أشررارت هلررا، بوابررة أنشررأت قررد ال لرردان مجيررع كانرر   إ ا ومررا التجاريررة، املعلومررات

 إنشرراء يف أيمررل األونكترراد وأن ابلكفرراءة، تتسررم بررواابت اآلن حررى نفررذ ال لرردان مررن ضررئيالا  عرردداا 
 يتعلررررق وفيمرررا .الال مرررة الءجميرررات تررروفري خرررالل مرررن ال لررردان، مرررن أكرررء عررردد يف ال رررواابت هرررذه

 علرررى والتعررراون الررردعم أن إىل األمانرررة أشرررارت الوطنيرررة، الوحيررردة النوافرررذ بشرررأن آخرررر ابستفسرررار
 السررلطات تررديرها النوافررذ هررذه ألن ضررروري أمررر املعنيررة احلكوميررة الوكررالت بررني الرروطي الصررعيد
 كيرراانت  أو أخررر  حكوميررة وكررالت تررديرها أن أيضرراا  ميكررن ولكررن األحيرران، أغلررب يف اجلمركيررة
 لكرل النظرام تصميم أن على األمانة شددت أسيكودا، نظام بشأن ابستفسار يتعلق وفيما .مستقلة

 األمانرة وأكردت .األمرن مرن مرتفرع مبسرتو  يتمترع النظرام وأن الوطنيرة، الحتياجرات إىل يسرتند بلد
 حرني يف للمعرامالت، نظرام   الوحيردة فالنافرذة التجاريرة  املعلومرات ك وابرة  ليس  الوحيدة النافذة أن
 لتيسرري الوطنيرة اللجران اسرتدامة بشرأن ابستفسرار يتعلرق وفيمرا وأخررياا، .للمعلومرات نظرام   ال وابة أن

 التجرررارة، بتيسرررري املتعلرررق التفرررا  يتجررراو  اللجررران هررذه مرررع األونكتررراد عمرررل كررران  إ ا ومرررا التجررارة،
 اللجررران يشرررجع األونكتررراد وأن العضررروية، يف اسرررتقرار هنررراك يكرررون أن ين غررر  أنررره األمانرررة أكررردت
 ولايهتا. اتساع نطا  يف التفكري على إنشائها، عند التجارة، بتيسري املعنية الوطنية

 التجارة تيسري يف احلدودية الوكالة تعاون  
 متعرددة معقردة عمليرة التجارة تيسري أن إىل الرئيس أشار الرابعة، النقاش حلقة بداية يف -٢١

 التجرررارة تيسرررري ويسرررتلزم .والررردويل واإلقليمررر  والثنرررائ  الررروطي الصرررعيد علرررى املصرررلحة أصرررحاب
 املؤسسررات سرريما ول واخلررا ، العررام القطرراعني مررن املصررلحة أصررحاب مررن العديررد بررني التنسرريق
 ابهلياكررررل املتعلقررررة األدوات جملموعررررة وصررررفاا  املشرررراركني أحررررد وقرررردم .احلجررررم واملتوسررررطة الصررررغرية
 ولحرر  .الصررناعية للتنميررة املتحرردة مررماأل منظمررة وضررعتها الرري التجررارة لتيسررري اجليرردة األساسررية

 علرى يعتمرد التجرارة تيسرري أن اجليردة األساسرية واهلياكرل التجرارة تيسرري برني ابلعالقرة يتصل فيما
 والتفتيش ابلخت ار يتصل فيما سيما ول الوطنية، األساسية للهياكل جيدة لنظم السليم التشغيل
 جمموعرة وتترألف .املسرتهدفة السرو  ملتطل رات املنرت  لمتثرال ضرماانا  للسرلع، الشرهادات وإصردار
 علرى التعرر  وتتري  الصرناعة، وقدرة احلكومة قدرة مها جان ني من اإلنرتن  ش كة على األدوات

 جمموعررة تط يررق سرر ق وقررد .ال لررد يف الدوليررة التجررارة إجررراءات جمررالتمررا حيتررا  إىل حتسررني مررن 
 ومالوي. أفريقيا جنوب مثل ال لدان، بع  يف األدوات
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 احلدوديررة الوكررالت بررني والتعرراون الدوليررة املعررايري حتسررني موضرروع علررى آخررر مشررارك وركررز -٢٢
 هرذا يف للمعرايري والمتثرال .الن اتيرة والصرحة الصرحة تردابري جمال يف املأمونة التجارة تيسري أجل من

 مرن الررغم وعلرى .جترارايا  عائقراا  يصر   أن ين غر  ل ولكرن العامرة، الصرحة علرى للحفرا  مهرم اجملال
 والصررحة الصررحة مبعررايري يتعلررق فيمررا إجرائيررة حررواجز هنرراك تررزال ل المتثررال، ضررواب  يف التحسررن
 التنسريق إىل والفتقرار التفتريش، عمليرات وتعردد املعلومرات، قلرة بينهرا مرن أمرور مجلة بس ب الن اتية
 ريوتيسررر راحبررراا، الكرررل منهرررا خيرررر  حرررالت ولتحقيرررق .واملطولرررة املعقررردة واإلجرررراءات احلررردود، علرررى
 املعنيرة واجلمرارك السرلطات برني التنسريق حتسرني كفالرة  الضرروري من وسريعة، مأمونة بصورة التجارة
 عمليررات وت سرري  الشررفافية، وحتسررني الدوليررة، املعررايري واسررتخدام الن اتيررة، والصررحة الصررحة مبعررايري
 معرايري ضرواب  وإدمرا  املخراطر، علرى قائمرة  ُر  واسرتخدام الن اتيرة، والصحة الصحة معايري وضع
 وتنميرة املعرايري ملرفرق اتبعرة معرار  قاعردة أنشرئ  وقرد .الوحيردة النوافرذ يف الن اتيرة والصرحة الصحة
 املعنيررة الوكررالت بررني الثقررة وإشرراعة الرررواب  إقامررة خررالل مررن املأمونررة التجررارة تيسررري ميكنهررا التجررارة
 الشررررهادات إبصرررردار يتعلررررق فيمررررا وكررررذل  احلدوديررررة، والوكررررالت الن اتيررررة والصررررحة الصررررحة مبعررررايري

 واخلا . العام القطاعني بني والشراكات اجليدة، التنظيمية واملمارسات اإللكرتونية
 يف احلردود عرء الرمسية غري التجارة يف العامالت التاجرات مسألة املشاركني أحد وانقش -٢3

 ودورهرررررا احلجرررررم الصرررررغرية التجرررررارة هرررررذه وأسررررر اب و ام يرررررا، ومرررررالوي، املتحررررردة، تنزانيرررررا مجهوريررررة
 ومرهقرة التكراليف ابهظرة احلردود عرء الرمسيرة غرري التجرارة جتعرل الي األس اب ومن .وخصائصها
 التجررررررار حبقررررررو  الرررررروع  إىل والفتقررررررار التجررررررارة، تيسررررررري إىل والفتقررررررار اجلمركيررررررة، اإلجررررررراءاتُ 
 جمررالت مثانيررة يف خمتلفررة عق ررات الرمسيررة غررري التجررارة يف العررامالت النسرراء وتواجرره .ومسررؤولياهتم

 والتصرالت  املعلومات تكنولوجيا إىل الوصول فر  وحمدودية التنظيم  إىل الفتقار ه  رئيسية
 اإلنتاجيرررة  واخنفرراض احلجررم إىل والفتقررار األسرروا   إىل النفررا  أجررل مررن النقررل شرر كة وضررعف
 األراضرر  علررى احلصررول وحمدوديررة التمويررل  علررى احلصررول وحمدوديررة التعلرريم  مسررتوايت وضررعف
 احلجرررم الصرررغريات التررراجرات هرررؤلء األونكتررراد دعرررم وقرررد .الوقررر  إىل والفتقرررار املنتجرررة  واملررروارد
 .احلرردود عررء التجررارة تكرراليف مررن احلررد أجررل مرن م سرر ، جترراري نظررام إنشرراء بينهررا مررن بوسرائل
 جمرال يف ابلكفراءات يتعلرق فيما القدرات بناء أبنشطة الضطالع مواصلة إىل األونكتاد ويهد 
 التجارية. واإلجراءات والقواعد التجار لفائدة املشاريع تنظيم
 وأن تزايررد يف أ ررا علررى التشررديد مررع اجلمركيررة، غررري الترردابري مسررألة آخررر مشررارك وتنرراول -٢4

 أدوات اجلمركيرررة غررري الترردابري وتشررمل .اجلمركيررة التعريفررات أتثررري مررن أكررء التجررارة علررى أتثريهررا
 املعوقررررة التقنيررررة احلررررواجز عررررن فضررررالا  الغالررررب، يف واملشررررروعة التقليديررررة التجاريررررة العامررررة السياسررررة
 التعريفيرة غرري التردابري بشرأن بيراانت قاعردة التعريفية غري للتدابري األونكتاد برانم  ويوفر .للتجارة
 .الوطنيرررة احلكومرررات اشررررتاطات  لررر  يف مبرررا وت سررريطها، والتصررردير السرررترياد إجرررراءات لتسرررهيل
 ابسرررتمرار بتزويررردها ال يررراانت قاعررردة إدارة يف الرررءانم  يواجهررره الرررذي الرئيسررر  التحررردي ويتمثرررل
 أجرررررل مررررن اإلقليميررررة القيمررررة سلسررررلة لتيسرررررري أداة أيضرررراا  األونكترررراد وأعررررد .املعلومررررات أبحررررد 
 يف اإلسرهام مث ومرن اإلقليم ، الصعيد على التجارة تيسري وتدابري التعريفية غري التدابري استعراض
 علرررى الرتكيرررز مررع األسررروا ، إىل النفرررا  تعرررتض الررري احلررواجز إ الرررة خرررالل مررن اإلقليمررر  التكامررل
 خمتارة. إمداد وسالسل منتجات
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 وتنميررة املعررايري مرفررق أن إىل املشرراركني أحررد أشررار  لرر ، تلرر  الرري املناقشررات وخررالل -٢5
 إنشرراء بصرردد الرردويل ال نرر  وأن احلرردود، عررء التجررارة لت سرري  خضررراء قنرراة إقامررة حيرراول التجررارة
 .الن اتيررررة الصررررحة ملعررررايري اإللكرتونيررررة الشررررهادات تنفيررررذ يف ال لرررردان ملسرررراعدة اسررررتئماين صررررندو 
 إىل األمانررة أشرارت احلرردود، عرء العرراملني التجرار صررغار بشرأن أخررر  ابستفسرارات يتعلررق وفيمرا
 وأن التجرار، أمرام حتردايا  يشركل مرا غال راا  احلدوديرة الوكرالت مرن املطلوبرة الواثئرق مجيع إعداد أن

 أخرررر  ابستفسرررارات يتعلرررق وفيمرررا ،وأخررررياا  .أساسررراا  احلكومرررة مسرررؤولية مرررن التجرررارة تيسرررري تعزيرررز
 إىل تعتمد التعريفية غري التدابري تبياان قاعدة أن األمانة أكدت اإلقليمية، القيمة سالسل بشأن
 األونكتراد وتزويد وال ياانت، املعلومات حتديث أجل من ال لدان ت ذهلا الي اجلهود على ك ري  حد
 احملدثة. املعلومات هبذه

 التجارة تيسري تدعم الي العابر املرور حلول  
 معقررد، أمررر للسررلع العررابر املرررور أن إىل اخلامسررة النقرراش حلقررة مسررتهل يف الرررئيس أشررار -٢6
 .السراحلية غرري لل لردان ابلنسر ة سريما ل العامليرة، القيمرة سالسرل يف لرإلدرا  رئيسر  عنصرر وأنه
 العررابر املرررور حبلررول هلررا اجملرراورة الناميررة العررابر املرررور وبلرردان السرراحلية غررري الناميررة ال لرردان أثروتترر

 بلرداا  بوصرفها  ام يرا مركرز إىل ابلنظرر أنره، املشراركني أحرد وأكرد .األداء وحسرن ابلكفراءة املتسمة
 واهلياكررل الع ررور ممرررات وتشرركل .فيهررا مهمررة العررابر املرررور حلررول فرر ن ع ررور، وبلررد سرراحل  غررري

 ل لردان تشركل  ام يرا كانر   وملرا .العرابر املررور لنجا  الرئيسيني اجلان ني للحدود العابرة األساسية
 األمررر ال ضرائع، سرري خرر  حتويرل مثرل التحردايت، بعرر  تواجره ف  را العررابر، للمررور بلرداا  ةعديرد
 العرررابر املررررور لتنسررريق موحررردة معرررايري إىل حاجرررة ومثرررة .حكوميرررة إيررررادات فقررردان إىل أد  الرررذي
 .مهمراا  جان راا  التهريرب لتجنرب العرابر املررور على اإلشرا  تعزيز ويشكل املنطقة، داخل للحدود
 اهلياكررل حتسررني أجررل مررن معرراا  تعمررل أن املنطقررة يف لل لرردان ين غرر  أنرره النهايررة يف املشررارك وأكررد

 التجارة. بتيسري املتعلقة اإلصالحات من الكثري سيتطلب الذي األمر احلدود، عء األساسية
 تيسررري يف العررابر املرررور منسررق  ودور العررابر للمرررور العامررة اجلوانررب آخررر مشررارك وتنراول -٢٧

 أصرحاب متعردد  ر  ات راع ويتطلرب اجلمرارك، يتجاو  ألنه معقد، العابر املرور إن وقال .التجارة
مررن التفررا  املتعلررق بتيسررري التجررارة علررى تعيررني منسررق  ١٧-١١وقررد شررجع  املررادة  .املصررلحة

 بشررأن إقليميررةوطرري للمرررور العررابر، ولكنهررا م حترردد دوره. وأعررد األونكترراد حلقررة عمررل تدري يررة 
 الع رور ممررات ومنظمات ال لدان من املعيَّنني العابر املرور منسق  إىل ُقدم  العابر، املرور منسق 

 لردعم شر كاهتم  ل  بعد أنشأوا الذين أفريقيا، غرب من خمتارة بلدان ويف أفريقيا شر  مجاعة يف
 مرن الرتعلم بيئرة يف بعضراا  بعضرها ومساعدة املعلومات ت ادل لل لدان أات  مما العابر، املرور تنسيق
 تنسررريق يف مهمرررة والتصرررالت املعلومرررات تكنولوجيرررا أدوات أن أخررررياا  املشرررارك ولحررر  .األقرررران
 العابر. املرور
 ال لرردان يف للتجررارة األمهيررة ابلغررا أمررران التجررارة وتيسررري النقررل أن إىل املشرراركني أحررد وأشررار -٢٨

 ٢٠١6 عررام يف النقررل تكرراليف متوسرر  أن األونكترراد إحصراءات أظهرررت وقررد .السرراحلية غررري الناميرة
 العرامل  املتوس  مع ابملقارنة الساحلية، غري النامية ال لدان واردات قيمة من املائة يف ١٩ حنو مثل 
 يف أخررر  أبعراداا  املسررتدامة والنقرل العررابر املررور ملمرررات األونكتراد برررانم  وأخرذ .املائررة يف ١5 ال رال 

 قررردم املثرررال، سررر يل فعلرررى .النقرررل نظرررم تصرررميم عنرررد وال يئيرررة، الجتماعيرررة العوامرررل مثرررل العت رررار،
 الدميقراطيررة، الكونغررو ومجهوريررة وبورونرردي، أوغنرردا، يرررب  الررذي الشررمايل املمررر إىل الرردعم األونكترراد
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 مسررررتمرة أنشررررطة أيضرررراا  األونكترررراد وي اشررررر .كينيررررا  يف موم اسررررا مبينرررراء وروانرررردا السررررودان، وجنرررروب
 القرررردرات بنرررراء منهررررا بوسررررائل للممرررررات، العررررام املسررررتدام األداء وحتسررررني تطرررروير علررررى للمسرررراعدة
 السررتدامة م رراد  تعزيررز عررن فضررالا  التنظيميررة، واألطررر املمرررات إدارة ترتي ررات خررالل مررن املؤسسررية
 وهرر  املسررتدام، ال ضررائع نقررل أدوات جمموعررة أيضرراا  األونكترراد وأعررد .املمرررات طررول علررى املختلفررة
 بنررراء يف ال لررردان إىل املسررراعدة األونكتررراد يقررردم ،وأخررررياا  .املمررررات جانرررب مرررن الرررذاي للتقيررريم بوابرررة

 للتنمية. اإلسالم  وال ن  اآلسيوي التنمية مصر  من مبساعدة املمرات، إدارة أجل من القدرات
 .العرامل  أسريكودا نظرام يف العرابر املررور وحردة عرن مفصرلة معلومات آخر مشارك وقدم -٢٩

 أجررل مررن النظررام يف العررابر ابملرررور املتصررلة السررندات أو والضررماانت املسررتندات تسررجيل وميكررن
 كانر   وملرا .العرابرة السرلع سرري خر  حتويل مسألة مثل حتدايت على التغلب يف ال لدان مساعدة
 آخررر، إىل بلررد مررن العررابر املرررور عمليررات ربرر  املهررم فمررن العررابر، املرررور يف تشررارك متعررددة بلرردان
 وحردة خرالل مرن العمليرة هرذه يف ال لردان األونكتراد ويساعد .ال لدان بني ال ياانت نقل سيما ل

 املرررور أجررل مررن هررذه ال يرراانت نقررل عمليررات نُفررذت وقررد .العررامل  أسرريكودا نظررام يف العررابر املرررور
 اجلماعررة وجتررري .فاسررو وبوركينررا ديفرروار وكرروت وتوغررو، فاسررو وبوركينررا والنيجررر، بررنن بررني العررابر

 أسررريكودا نظرررام عرررن املسرررؤولني مرررع مناقشرررات الرررراهن الوقررر  يف أفريقيرررا غررررب لررردول القتصرررادية
 ديفرروار كرروت  لررءانم  وفقرراا  العررابر املرررور لتنسرريق إقليمرر  نطررا  علررى ابلتنفيررذ يتعلررق فيمررا العررامل 
 العاملية. اجلمارك منظمة من بدعم واإلقليم ، التجاري التكامل لدعم
 النقرل دفراتر مبوجرب لل ضرائع الردويل النقرل بشأن اجلمركية التفاقية املشاركني أحد وانقش -3٠
 إن وقرال .الوحيرد العرامل  النقرل نظرام وهرو  ،١٩٧5 لعرام الردويل الرءي النقرل )اتفاقيرة الدويل الءي
 النقرررل دفررررت واسرررتخدام الررردويل  والضرررمان احلررراوايت  أو املرك رررات أتمرررني هررر  ركرررائز، مخرررس للنظرررام
 مشرروع ويهرد  .للمراق رة اخلاضرع والوصرول اجلمركيرة  ابلضرواب  املت رادل والعررتا  الردويل  الءي
 تنفيررذ نطررا  توسرريع إمكانيررة علررى وينطرروي لإلجررراءات، الكاملررة احلوسرر ة إىل إلكرررتوين بنظررام يتعلرق

 برررني التعررراون علررى للنظرررام السرررلس التشررغيل ويتوقرررف .الررراهن اجلغررررايف نطاقهرررا يتجرراو  مبرررا التفاقيررة
 القطررراع مرررن الشرررركاء طريرررقعرررن  وإدارهترررا والواثئرررق الضرررماانت وإصررردار واخلرررا ، العرررام القطررراعني
 إدارات برني فيمرا ال يراانت وت رادل اجلمرارك، طريرق عرن ابلضرماانت املتعلقة ال ياانت وإدارة اخلا ،
 علررى واحلصررول التفاقيررة إىل النضررمام املتحرردة األمررم يف األعضرراء الرردول جلميررع وميكررن .اجلمررارك
 الستخدام. شروط من جملموعة المتثال أعقاب يف النظام استخدامها على املوافقة
 العررابر املرررور تنفيررذ مررع سرراحل ، غررري بلررد وهرر  منغوليررا، جتربررة عررن آخررر مشررارك وحتررد  -3١

 مبقردار اإلقليمر  املتوسر  من أعلى منغوليا يف التجارية التكاليف إن وقال .الصلة  ات والتحدايت
 ال لرردان مررع العالقررات بتعزيررز التجررارة تيسررري حتسررن منغوليررا ظلرر  األخرررية، السررنوات ويف .الضررعف
 .ال لررد داخررل سياسراتية إصررالحات خررالل مرن وكررذل  وإقليميرة، ثنائيررة اتفاقررات خرالل مررن اجملراورة
 جهرود يف للنجرا  ألخرر ا ال لردان مرع التعراون  ايدة مرن برد ول قائمرة، تزال ل حتدايت مثة أن غري

 التعررراون منغوليرررا نفرررذهتا الررري املختلفرررة اإلقليمررر  التعررراون تررردابري علرررى األمثلرررة ومرررن .التجرررارة تيسرررري
 األخر . ال لدان أمام أيضاا  املفتو  ومنغوليا والصني الروس  الحتاد بني القتصادي

 اهلياكرررل برررني الصرررلة عرررن منررردوبني عررردة استفسرررر  لررر ، تلررر  الررري املناقشرررات وخرررالل -3٢
 املتعلقرررة املسرررائل علرررى التفرررا  عرررادة جيرررري أنررره إىل األمانرررة وأشرررارت .التجرررارة وتيسرررري األساسررية
 منظمررة وليررة عامررة بصررفة تتجرراو  وأ ررا واإلقليمرر ، الثنررائ  الصررعيدين علررى األساسررية ابهلياكررل
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 ثنرانا أكرد العرابر، ابملررور املتعلقرة املنا عرات تسروية بشأن ارسابستف يتعلق وفيما .العاملية التجارة
 لتسروية آليتني ابعت ارمها الثنائية واملناقشات السياساي احلوار أمهية النقاش حلقة يف املشاركني من

 إىل األمانرة أشرارت اجلافرة، املوانئ بشأن ابستفسار يتعلق وفيما .عليهما التعويل ميكن املنا عات
 هررذا يف مفيررداا  يكررون أن وميكررن جتررري مراجعترره حاليرراا  ١٩٩٠ عررام يف املعررد األونكترراد كتيررب  أن

 املمثلررني أجررل مررن العررابر املرررور ملنسررق  تدري يررة دورة تنظرريم بطلررب يتعلررق وفيمررا وأخرررياا، .الصرردد
 التررردريب هرررذا أن إىل األمانرررة أشرررارت أفريقيرررا، غررررب لررردول القتصرررادية اجلماعرررة مرررن اإلقليميرررني

 املوارد. بتوافر رهناا  التخطي ، عملية يف يُدر  سو 

 التنظيمية املسائ  -اثنياا  
   املكتب أعضاء انتخاب -ألف 

 األعمال  جدول من ١ )ال ند

 اخلرءاء، انتخرب اجتمراع ٢٠١٩أاير/مرايو  ٧املعقرودة يف  الفتتاحيرة، العامرة اجللسرة يف -33
 بوريفسررورين لونرردي  السرريد التجررارة وتيسررري التجاريرة واللوجسررتيات ابلنقررل املعرري السررنوات املتعردد

 انئ ررراا  الكررراري،  ال حرررر شرررر  دول )منظمرررة فيفرييررره سرررتيفن والسررريد لالجتمررراع، رئيسررراا  )منغوليرررا 
 مقرراا. - للرئيس

   العم  وتنظيم األعمال جدول إقرار -ابء 
 األعمال  جدول من ٢ )ال ند

 جرررردول أيضرررراا، الفتتاحيررررة العامررررة جلسررررته يف السررررنوات، املتعرررردد اخلررررءاء اجتمرررراع أقررررر -34
 التايل: النحو على  ،TD/B/C.I/MEM.7/19) للدورة املؤق  األعمال

 املكتب. أعضاء انتخاب -١
 العمل. وتنظيم األعمال جدول إقرار -٢
 .٢٠3٠لعام  املستدامة التنمية خلطة دعماا  العابر، واملرور التجارة، تيسري -3
 الجتماع. تقرير اعتماد -4

   الجتماع تقرير اعتما  -جيم 
 األعمال  جدول من 4 )ال ند

 أاير/ ٩ يف املعقرررررودة اخلتاميرررررة، العامرررررة جلسرررررته يف السرررررنوات، املتعررررردد اخلرررررءاء اجتمررررراع أ  ن -35
 الدورة. اختتام بعد للتقرير النهائية الصيغة الرئيس، إشرا  حت  تعدن، أبن للمقررة ،٢٠١٩ مايو
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 املرفق

 *احلضار  
 األونكتاد: يف األعضاء التالية الدول ممثلو الدورة حضر -١

 غياان الحتاد الروس 
 الفل ني إس انيا
 كوت ديفوار إكوادور
 كوستاريكا أنغول
 الكونغو أوغندا
 الكوي  أوكرانيا

 كينيا اإلسالمية  -إيران )مجهورية 
 مدغشقر الءا يل
 مصر بلغاراي
 املغرب بنما

 املكسي  بوركينا فاسو
 مالوي تركيا

 اململكة العربية السعودية ترينيداد وتوابغو
 اململكة املتحدة لءيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اجلزائر
 منغوليا  ام يا

 النيجر سان  لوسيا
 نيجرياي عمان
 اهلند غابون

 اليمن غواتيمال

 الدورة: يف مُمثلة التالية الدولية احلكومية املنظمات وكان  -٢
 اهلاد  واحملي  والكاري، أفريقيا دول جمموعة

 اجلنوب مركز

 األفارقة الشاحنني جمالس احتاد

 الدورة: يف مُمثلة التالية وبراجمها وهيئاهتا املتحدة األمم أجهزة وكان  -3
 ألورواب القتصادية اللجنة

__________ 

 .TD/B/C.I/MEM.7/INF.7تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني. ولالطالع على قائمة املشاركني، انظر  *
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 الدورة: يف مُمثلة التالية املعنية واملنظمات املتخصصة الوكالت وكان  -4
 الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة

 العامل  الءيدي الحتاد

 العاملية التجارة منظمة

 الدورة: يف مُمثلة التالية الدولية احلكومية املنظمات وكان  -5
 العامة الفئة من

 العايل التعليم شهادات لتوحيد الدولية الش كة

    


