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 موجز الرئيس  -أوالا  
ركزززززز اجتمزززززاع ارزززززرباء علزززززا بزززززرامع ا دمزززززاو الجتمزززززاعي وأثر زززززا علزززززا التنميزززززة والنمزززززو  -0

سزززياتيتيات السياسزززات وال أيضزززاا  الجتمزززاع ونزززاق  .املسزززتداما والشزززاملا يف الالزززدان الناميزززة
الالزمززززة لتعزيززززز احلززززد مززززن الفقززززر والتنميززززة الشززززاملة. وتلزززز  املسززززائل الرئيسززززية الزززز  نوقشزززز  يف 

 يلي:  ما الجتماع
 كيف ميكن للالدان النامية أن تستحدث وتدعم مسارات إمنائية أكثر تولا؟ 
  با التحّول اهليكلي وإجياد فرص العمل والنمو الشامل؟ الروابطما  ي 
 الالدان النامية يف جعل النمزو  تتارب الناجحة وأفضل املمارسات املأخوذة منما  ي ال

أكثر اعتماداا علا املشاركة وأكثر تولا مع أثر علا احلد من الفقر وإجيزاد فزرص العمزل 
 وا نصاف؟

  كيززف ميكززن للالززدان الناميززة أن تززدمع سياسززات احلمايززة الجتماعيززة بصززورة أفضززل يف
 ئية الوطنية؟السياتيتيات ا منا

  مززا  ززو دور املنظززور اجلنسززاين، واملاليززة، والقيززادة، واليززابع غززري الرمسززي يف تعزيززز ا دمززاو
 الجتماعي يف عملية النمو؟

 بيان افتتاحي -ألف 
تمكن بعزد مزن تز مل أشار نائب األما العام لألونكتاد إىل أن العديد من الالدان الناميزة -7

 وأكزد أنم أهنزا عرفز  منزواا قويزاا علزا مزدد العقزدين املا زيا. حتقيق تنمية مسزتدامة وشزاملة رغز
يزدة النوعيزة وعزدم وجزود  ليزات مالئمزة وفعالزة لتوزيزع اجل الوظائفيكفي من  ما استحداثعدم 

فوائززد النمززو مززن العوامززل الزز  أدت إىل عززدم وجززود إدمززاو اجتمززاعي يف عمليززة النمززو يف الالززدان 
لا احلاجة إىل اعتماد برامع إدماو اجتماعي يف الالدان الناميزة  ذا السياق، شدد ع ويف النامية.

  عياء الفئات الضعيفة فرصة للمشاركة من النمو القتصادي والستفادة منه. 

 الجلسات غير الرسمية  -باء 
نُظِّمززززز  أعمزززززال الجتمزززززاع يف ثزززززالث جلسزززززات. وتناولززززز  اجللسزززززة األوىل  القزززززدرات  -٣

ي، وا دمززززاو الجتمززززاعي . وركزززززت اجللسززززة الثانيززززة علززززا ارززززربات ا نتاجيززززة، والتحززززول اهليكلزززز
اجللسززززة األخززززرية  أمززززا والززززدروس املسززززتفادة مززززن بززززرامع ا دمززززاو الجتمززززاعي يف الالززززدان الناميززززة.

فتناول  مسائل شاملة مثزل املنظزور اجلنسزاين، واملاليزة، والقيزادة، واليزابع غزري الرمسزي. وتضزمن   
 عرو اا قدمها أعضاء الفريق وتلتها مناقشات تفاعلية. كل جلسة من اجللسات الثالث 
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 القدرات اإلنتاجية، والتحول الهيكلي، واإلدماج االجتماعي  
عر زاا يزربز أةيزة بزرامع ا دمزاو الجتمزاعي  يف اجللسزة األوىل، ،قدم  أمانة األونكتاد -2

دام خيزط ا دمزاو للتنمية الشزاملة. وشزددت علزا حاجزة الالزدان الناميزة إىل التحزول مزن اسزتخ
يتتزأ من بناء القزدرات ا نتاجيزة والتحزول  ل الجتماعي كإجراءات تصحيحية إىل جعلها جزءاا 

اهليكلي. وأشري إىل أن إشراك الفقزراء يف العمليزة ا نتاجيزة طريقزة سزليمة  جيزاد  فزاق أفضزل هلزم 
اد تززززدابري وسياسززززات يف عمليززززة التنميززززة. وعززززالوة علززززا ذلززززع، ذُك ززززر أن مززززن احملاززززذ عمومززززاا اعتمزززز

 إلدماو الجتماعي يف أقرب وق  ممكن يف عملية بناء القدرات ا نتاجية. ل
 أن الفقزززززراء فأكزززززدواوتازززززادل أعضزززززاء الفريزززززق أيضزززززاا  راء زززززم بشزززززأن مو زززززوع اجللسزززززة.  -٥
يتضح من زيادة ظزا رة عزدم املسزاواة علزا الصزعيد العزاملي  كما  يستمدوا فوائد  امة من النمو مل

إىل أن اا ود القليلزة املا زية، الز  تفاقمز  بسزاب األزمزة العامليزة األخزرية. وأشزاروا أيضزخالل العقز
وأن  ةالالئقز الوظزائفيولد أعزداداا كافيزة مزن  مل منوذو التنمية املياق حالياا يف معظم القتصادات

حتزززول  يكلزززي يف القتصزززادات الناميزززة إجزززراء ذلزززع أسزززهم يف ا قصزززاء الجتمزززاعي. ودعزززوا إىل 
 يتتزأ من جدول أعمال التحول.  ل برامع ا دماو الجتماعي جزءاا  جعلو 
وشززدد عززدد مززن املشززاركا علززا حاجززة احلكومززات وامتمززع الززدو  إىل معاجلززة مسززألة  -٦

 عدم املساواة داخل الالدان وفيما بينها معاجلة شاملة. ورأوا أن مسؤولية تعزيز التنمية الجتماعية
علزا قزدرة اا احلكومات الوطنية ألن العديد مزن العوامزل الدوليزة تزؤثر أيضزتقع فقط علا عاتق  ل

احلكومات علا تعزيز ا دماو الجتمزاعي. يف  زذا الصزدد، لزوح  أن ظزروف القتصزاد العزاملي 
وشزززفافية  زززدف تعزيزززز اا والتتززارة الدوليزززة واملاليزززة وسياسزززات املعونزززة جيزززب أن تكزززون أكثزززر اتسزززاق

 الصعيد العاملي.  ا دماو الجتماعي علا
وأعزززرب بعزززء أعضزززاء الفريزززق عزززن رأي مفزززادم أن العالقزززة بزززا النمزززو والتنميزززة ليسززز   -2

حيززدث  مززا يُززيجم تلقائيززاا إىل تنميززة الشززاملة. فعلززا سززايل املثززال، غالاززاا  ل مبعززأ أن النمززو ،خييززة
لنمزززو، لكزززي يف املؤشزززرات الجتماعيزززة. وأكزززد أعضزززاء الفريزززق أن علزززا ا بزززوادر حتّسزززنالنمزززو دون 

يغفزل  وأل يكون شامالا، أن يؤثر علا القياعات الرئيسية الثالثة )الزراعة والصناعة واردمات(،
 زززذا  ويف ، وحيزززد مزززن عزززدم املسزززاواة، ويعززززز التحزززول اهليكلزززي.الوظزززائف يسزززتحدثأحزززداا، وأن 

 تماعية. السياق، لوح  أن من الالزم حتقيق مزيد من التكامل با التيورات القتصادية والج
 وأكزززد عزززدد مزززن أعضزززاء الفريزززق أن السياسزززات األرثوذكسزززية )القائمزززة علزززا السزززوق(، -2
فيهززا سياسززات التحريززر وارصخصززة وسياسززات حتقيززق اسززتقرار القتصززاد الكلززي، غززري  هزززة  مبززا

 زذا  ويف .واسزتحداث الوظزائفللتصدي لعدم املساواة )يف الزدخل والفزرص(، واحلزد مزن الفقزر، 
 أن بإمكززززززان القيززززززاع العززززززام أن يزززززؤدي دوراا  امززززززاا يف تعزيززززززز التحززززززول اهليكلززززززي الصزززززدد، لززززززوح 

مسززززاعدة أيززززع أصززززحاب املصززززلحة علززززا السززززتفادة مززززن النمززززو القتصززززادي. وأُوحززززي بززززأن  ويف
ا صالحات احلكومية يناغي أل هتدف فقط إىل تعزيز الكفاءة وإمنا يناغي أيضاا أن تراعي قضايا 

احلكومزززززة املتعلقزززززة بتعزيزززززز القزززززدرات ا نتاجيزززززة، وإعزززززادة توزيزززززع  ا نصزززززاف. وُحزززززدِّدت تزززززدخالت
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خزززدمات األرا زززي، وحتسزززا الوصزززول إىل ارزززدمات العامزززة، وامليزززام، والتعلزززيم امزززاين للتميزززع، و 
ة للتميزع، والسزكن املزدعوم، واحلزد األدال املالئزم لألجزور علزا أهنزا ذات أةيزة حامسزة يف الصح

 وواسعة النياق، ومستدامة. ، اجتماعياا حتقيق تنمية شاملة 
 اا يزززززوأشزززززار عزززززدد مزززززن أعضزززززاء الفريزززززق إىل أن السياسزززززات الجتماعيزززززة تزززززؤدي دوراا حتويل -9
ميكنهزا أن تزدّعم القززدرات ا نتاجيزة لألفزراد، وتعزززز  ثزار إعزادة التوزيززع امليتازة عزن السياسززات  إذ

ا األسزاس، لزوح  أن مزن املخزاطر. وعلزا  زذ النزاسالقتصادية، وحتد مزن عزبء النمزو، وحتمزي 
 السياسات والربامع الجتماعية يناغي أن تُعتربر استثماراا وليس  رد تكلفة. 

يكزون عليهزا  مزا وخالل النقاش التفاعلي، أشار أحد املشزاركا إىل أن احلكومزات كثزرياا  -01
ر إىل إىل الفقزراء. وأشزا حتديزداا الختيار با نظام مساعدة اجتماعية يشزمل اجلميزع و خزر موجزه 

سززيما عنززدما يعززد اسززتهداف الفقززراء إقصززاء الياقززة الوسززيا،  ل أن ذلززع يشززكل حتززدياا  امززاا،
 بد منها لكسب الدعم السياسي للربامع الجتماعية.  ل و ي شرحية

ووصززف عززدد مزززن املشززاركا هنزززارب بلززداهنم مزززع الززربامع الجتماعيزززة والصززعوبات الززز   -00
مؤكززدين أن فعاليتهززا تتوقززف علززا تضززافر جهززود أيززع أصززحاب واجهتهززا يف التعامززل مززع املسززألة 
علززززا تعزيززززز ا دمززززاو حتسزززا إمكانيززززة الوصززززول إىل التعلززززيم أيضزززاا املصزززلحة يف امتمززززع. وسززززاعد 

والقضززاء علززا التمييززز. ولحزز  املشززاركون أن بززرامع ا دمززاو الجتمززاعي تقتضززي التمويززل، و ززو 
ومززن الضززروري إجيززاد سززال لتحفيززز القيززاع ارززاص ميكززن أن تقززوم بززه احلكومززات وحززد ا.  ل أمززر

علززا تززوفري التمويززل للززربامع الجتماعيززة. وأشززار املشززاركون أيضززاا إىل  ززرورة إجيززاد الثززروة والفززرص 
 للتميع و مان استدامة الربامع الجتماعية. 

 برامج اإلدماج االجتماعي: الخبرات والدروس المستفادة   
عرض أعضززاء الفريززق ارززربات والززدروس املسززتفادة مززن بززرامع خززالل اجللسززة الثانيززة، اسززت -07

ا دمززاو الجتمززاعي يف الالززدان الناميززة. ولززوح   أن بززرامع ا دمززاو الجتمززاعي جيززب أن ُتصززمم 
 تصزميماا جيزداا لُتنف زذ تنفيزذاا فعززالا. ويناغزي أن يكزون اهلزدف مرتايززاا ارتااطزاا وثيقزاا مبصزا  امتمززع

ة وا حة. وعالوة علا ذلع، يناغزي أن تكزون الزربامع مصزممة مييز  ميكزن ومدعوماا برؤي احمللي
 يناغي أن تُراعا الستدامة يف تصميم  ذم الربامع.  كما  للمستفيدين أن يتخرجوا منها

فعالزززة يف تعزيزززز ا دمزززاو اجلمعيزززة وأكزززد أحزززد أعضزززاء الفريزززق أن املؤسسزززات السزززياحية  -0٣
ة إىل ذلزع، فزإن املؤسسزات السزياحية األجنايزة تسزا م الجتماعي يف قيزاع السزياحة. وبا  زاف

 أقزززل مزززن املؤسسزززات احملليزززة يف احلزززد مزززن الفقزززر وزيزززادة رفزززام السزززكان احملليزززا. وذُكزززرت التزززدابري
مزن السزلع وارزدمات ذات األةيزة  تنافسزية وميزردةا جراءات املتخذة لتعزيزز إمزدادات يليزة  أو

أي الروابط( علا أهنا  ال ا دماو الجتماعي الذي رمبا مزن املااشرة للصناعات املستقرة يلياا )
ززززز بتحويززززل أصززززحاب املصززززلحة غززززري الززززرمسيا )مززززثالا املزارعززززون  األرجززززح أن يكززززون لززززه تززززأثري يفِّ

مززن  أناا ر أيضززك ززوذُ إىل ذلززع( إىل مشززغلا رمسيززا.  ومززا وأصززحاب احلززرف اليدويززة والنتززارون،
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برنززامع إدمززاو اجتمززاعي يف  ززال السززياحة علززا مسززاةة يليززة غنيززة يف  الضززروري أن ينيززوي أي
القتصززاد السززياحي، ويززرجح أن يززدفع أصززحاب املصززلحة احملليززا إىل حتسززا مهززاراهتم يف هنايزززة 

غزززري الرمسزززي إىل  اليزززابعمزززن  النزززاستيسزززري ارتقزززاء لالدولزززة جهزززوداا  بزززذل سزززيما إذا  ل امليزززاف،
 النشاط القتصادي الرمسي. 

للتنميززززة  بزززالأل األةيزززةوأشزززار عزززدد مزززن أعضزززاء الفريزززق إىل أن إجيزززاد فزززرص العمزززل أمزززر  -02
الشاملة وأن نظم  زمان فزرص العمزل مزن السزال الز  سزلكتها احلكومزات حملاولزة تعزيزز ا دمزاو 

 ززذا السززياق، ذُك ززر أن الزززربامع الجتماعيززة يناغززي أن ُتشززغ ل إىل أقصززا درجزززة  ويف الجتمززاعي.
ثر املنشود. ومن املهم أيضاا السزتثمار يف املؤسسزات لتعزيزز قزدرة احلكومزة علزا إدارة لتحقيق األ

 . يةفعالبالربامع وتنفيذ ا 
 وجززود لنمززوذو ل وخززالل النقززاش التفززاعلي، أعززرب بعززء املشززاركا عززن رأي مفززادم أن -0٥
سياسزززات بزززد لكزززل بلزززد أن يضزززع ال ول صزززع موحزززد لتعزيزززز ا دمزززاو الجتمزززاعي. أو برنزززامع أو

والسزياتيتيات علززا أسزاس ظروفززه اراصزة، وقاعززدة مزواردم، ونظامززه الثقزايف واملؤسسززي. و نززاك 
راء علززا أن الالززدان الناميززة مياجززة إىل بنززاء قززدراهتا ا نتاجيززة، وحفززز اآلمززع ذلززع نززوع مززن توافززق 

ملة تعيزي ، واعتماد سياسات اجتماعية شاةالالئق الوظائفالتحول القتصادي اهليكلي، وتعزيز 
 الفئات الضعيفة فرصة للمشاركة يف النمو القتصادي والستفادة منه. 

وسززززأل أحززززد املشززززاركا عمززززا إذا كززززان  نززززاك أي دليززززل يشززززري إىل أن لززززربامع ا دمززززاو  -0٦
أدلزة تشزري إىل  ذُك زر أن ةزةالجتماعي أثراا إجيابياا علا التحزول اهليكلزي. ورداا علزا  زذا السزؤال، 

إثاززات أثززر  ززذم الززربامع علززا  غززري أن مززن الصززعبجتماعيززة تسززا م يف ا نتاجيززة، أن الززربامع ال
  ذم املسألة معاجلة كاملة. يعاجلوا  مل ، والااحثونالتحول اهليكلي

ومزززن املسزززائل األخزززرد الززز  أثار زززا املشزززاركون أثنزززاء النقزززاش التفزززاعلي أن تنفيزززذ الزززربامع  -02
إىل بزذل جهزود لجتزذاب تزدفقات القيزاع ارزاص إىل  الجتماعية يتيلب متويالا وأن ةزة حاجزة

 زززذا السزززياق، اقزززُيا أن علزززا األونكتزززاد أن يضزززيلع بزززدور يف  ويف أنشزززية القيزززاع الجتمزززاعي.
 توجيه القياع اراص لدعم الربامع الجتماعية. 

 عيدور التمويل والمنظور الجنساني والطابع غير الرسمي والقيادة في تعزيز اإلدماج االجتما  
خززالل اجللسززة الثالثززة، أكززد أحززد أعضززاء الفريززق أن املنظززور اجلنسززاين يكمززن يف صززلب  -02

السياسات الرامية إىل تعزيزز ا دمزاو الجتمزاعيم ومزن ل، علزا احلكومزات أن هنزد سزاالا لزدمع 
كزر أن وذ القضايا اجلنسانية والشواغل اجلنسانية بشزكل أعزم يف السزياتيتيات ا منائيزة الوطنيزة. 
حزز  ولاملسززاواة بززا اجلنسززا حززق مززن احلقززوق وأن للدولززة دوراا يف  ززمان  ززذا احلززق وإنفززاذم. 

أيضاا أن املرأة تتحمل عبء ا قصاء الجتماعي وأن إجياد فرص عمزل لئزق مزن خزالل التحزول 
األةيززة، فقززد  ورغززم أن التحززول اهليكلززي بززالألاهليكلززي أمززر حاسززم  شززراك املززرأة يف عمليززة النمززو. 

علزززا أن مزززن واجزززب احلكومزززات أن تتعزززرف علزززا املزززرأة وحتزززدد مكاهنزززا بعنايزززة يف املناقشزززة  شزززدد
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املتعلقة بالتحول اهليكلي. واعترب عضو الفريق أن  زذا أمزر ذو أةيزة حامسزة ألن التحزول إذا أدد 
 ا دماو الجتماعي.  يعززتشارك فيها النساء بكثرة، فإن من غري املرجح  ل إىل تعزيز أنشية

املشزاريع متويزل وسلط عضو  خر يف الفريق الضوء علا هنزع لزدمع املنظزور اجلنسزاين يف  -09
نززززامع، والتنفيززززذ والززززربامع الزراعيززززة. وينيززززوي الززززنهع علززززا حتديززززد الفئززززة املسززززتهدفة، وتصززززميم الرب 

حزز  أن هننززب  يمنززة النخاززة والضززغط السياسززي، فضززالا عززن ولوتقززدير األثززر.  والرصززد، والتقيززيم
مع وتقييمها، حتديات مرتاية بتنفيذ املشاريع. وشدد أعضاء الفريق أيضاا علزا احلاجزة قياس الربا

إىل النظر يف التحول القتصادي علا مستود األسرة املعيشية وليس فقزط علزا الصزعيد الزوطد. 
أو  الايززز صزززوت هلزززا يف  ل كزززر أن مزززن الصزززعب حتقيزززق ا دمزززاو الجتمزززاعي إذا كانززز  املزززرأةوذ 
 علا الدخل. سييرة هلا  ل

كززر أن وذ وشزدد أحزد أعضزاء الفريزق أيضزاا علززا أةيزة القيزادة يف تعزيزز التنميزة الشزاملة.  -71
 عف ا دارة يؤثر علا احليز املا  للحكومات وقزدرهتا علزا متويزل بزرامع ا دمزاو الجتمزاعي. 

، يناغززي أن و نززاك، بالتززا ، حاجززة إىل احلززد مززن الفسززاد يف القيززاع العززام. وبا  ززافة إىل ذلززع
تصززحيحية مززن أجززل  تكززون القيززادة تقدميززة وأن يكززون لززديها ا رادة السياسززية ل ززاذ إجززراءات

ا أن لتزوفري التعلزيم اجليزد، والقضزاء علزا الفسزاد، وردع واقزي قصاء الجتماعي. معاجلة قضايا ا 
وةززة أيضززاا  السززتهالك املسززرف، وتشززتيع ثقافززة الدخززار أةيززة رئيسززية يف تعزيززز النمززو الشززامل.

 حاجة إىل قيادة تادي الرمحة والعيف واحلساسية لحتياجات الفئات الضعيفة يف امتمع. 
واقززيا عضززو  خززر يف الفريززق أن العمالززة غززري الرمسيززة متثززل غالايززة العمالززة يف أقززل الالززدان  -70
حز  أن  نزاك ل  زذا السزياق، ويف وأن العمل احلر ميثل حصة كارية من العمالزة غزري الرمسيزة. منواا 

صزلة بززا اليزابع غززري الرمسززي وا قصزاء الجتمززاعي يف الالزدان الناميززة. وشززدد عضزو الفريززق علززا 
ميكززن أن تعتمززد علززا النمزززو للحززد مززن اليززابع غززري الرمسززي، مشزززرياا إىل أن  ل أن الالززدان الناميززة

إخززراو  ذلززعمعاجلززة اليززابع غززري الرمسززي يتيلززب حتززولا  يكليززاا. وعلززا وجززه ارصززوص، يتيلززب 
كزر أيضزاا أن طايعزة ا دمزاو الجتمزاعي وذ الناس من األنشية غزري الرمسيزة ومنخفضزة ا نتاجيزة. 

مهمززة ألن ا دمززاو يف امتمعززات قززد يكززون غززري مززؤات، وبالتززا  يناغززي اعتاززار شززروط ا دمززاو 
 .مهمة
ر القيزززاع دو  تقويزززةوخزززالل النقزززاش التفزززاعلي، أكزززد املشزززاركون أةيزززة بنزززاء القزززدرات يف  -77

شتعوا احلكومات علا مواصلة برامع ا دماو الجتماعي وحملوا و تعزيز التنمية الشاملة. لاراص 
 من تنفيذ ا تنفيذاا خمصص الغرض.  إىل  رورة إ فاء اليابع املؤسسي علا  ذم الربامع بدلا 

و تتمشززززا مززززع املسززززاواة وا دمزززززا  ل وتسززززاءل أحززززد املشززززاركا عمززززا إذا كانزززز  القيززززادة -7٣
 الجتمززاعي. ورداا علززا ذلززع، أشززار عززدد مززن املشززاركا إىل أن تركيززز النقززاش املتعلززق با دمزززاو

 حززز  أن  نزززاك فرقزززاا بزززا املسزززاواة وا نصزززاف،ولينصزززب علزززا املسزززاواة بزززل علزززا ا نصزززاف.  ل
 للضعفاءيُعأ معظم املناقشات املتعلقة با دماو الجتماعي بقضايا ا نصاف، وتوفر القيادة  إذ

  الا لالستفادة من التنمية واللحاق بالركب يف عملية التنمية. 
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بعززء املشززاركا أن التحززدي الززذي ميثلززه اليززابع غززري الرمسززي يف أفريقيززا يسززتدعي  وأكززد -72
 م يف وجزود اليزابع غزري الرمسزي امزيداا من املناقشة، مشريين إىل أن  عف اهلياكل األساسية يس

ىل أن الشززززركات الصززززغرية تواجززززه صززززعوبات يف التحززززول إىل شززززركات يف القززززارة. وأشززززاروا أيضززززاا إ
يززدعم الشززركات الصززغرية يف النمززو. ورأوا أيضززاا أن ا دمززاو  ل متوسززية وكاززرية وأن القيززاع املززا 

ميكن حتقيقزه دون ا دمزاو املزا  مزن حيز  الوصزول إىل ارزدمات املاليزة وجودهتزا  ل الجتماعي
ا دمزاو املزا  عنصزراا رئيسزياا يف سياسزات  هنعزل مزنحكومات أن واستخدامها. ولذلع يناغي لل

 ا دماو الجتماعي. 
وذكزززر أحزززد املشزززاركا أن مشزززكلة ا قصزززاء الجتمزززاعي لزززيس حكزززراا علزززا القيزززاع غزززري  -7٥

الرمسززي ألن القتصززاد الرمسززي يعززاين أيضززاا مززن مشززاكل مماثلززة يف الالززدان الناميززة والالززدان املتقدمززة 
 ذا السياق، من املهم معاجلة مشكلة ا قصاء الجتماعي بيريقة شاملة بزدلا  ويف علا السواء.

 من اليكيز علا القتصاد غري الرمسي. 
وأشززززار عززززدد مززززن املشززززاركا إىل أن مشززززكلة سززززوء ا دارة ليسزززز  حكززززراا علززززا الالززززدان  -7٦

سزاب سزوء ا دارة يف املصدرة للنفط، ولذلع سيكون من اريأ ا حياء بأن املزوارد اليايعيزة  زي 
الالدان النامية. وأكزدوا أن  نزاك بلزداناا لزديها مزوارد طايعيزة وفزرية تزدير ا وتسزتخدمها بفعاليزة يف 

 دعم التحول القتصادي والتنمية الشاملة. 

 المسائل التنظيمية  -ثانياا  
 انتخاب أعضاء المكتب  -ألف 

 من جدول األعمال(  0)الاند 
 اء، يف جلسته العامة الفتتاحية، أعضاء املكتب التالية أمساؤ م: انتخب اجتماع اررب  -72

 السيدة ناتاليا باتشيكو )دولة بوليفيا املتعددة القوميات(    :الرئيسة 

 السيد يمد تقدير )إندونيسيا(  : المقرر - نائب الرئيس 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -باء 
 من جدول األعمال(  7)الاند 
 72املعقززززودة يف  أقززززر اجتمززززاع ارززززرباء املتعززززدد السززززنوات، يف جلسززززته العامززززة الفتتاحيززززة -72

وبذلع كان  .(TD/B/C.I/EM.7/1)، جدول األعمال املؤق  للدورة 7102تشرين الثاين/نوفمرب 
 جدول األعمال كاآليت: 

 انتخاب أعضاء املكتب -0 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -7 
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 دماو الجتماعي وأثر ا علا التنمية والنمو املستداما والشاملا برامع ا  -٣ 
 اعتماد تقرير الجتماع  -2 

واتفق اجتماع ارزرباء، يف جلسزته العامزة الفتتاحيزة أيضزاا، علزا أن يتزوىل الزرئيس إعزداد  -79
 موجز للمناقشات. 

 اعتماد تقرير االجتماع -جيم 

 من جدول األعمال(  2)الاند 
 تشززززززرين الثززززززاين/ 72العامززززززة ارتاميززززززة املعقززززززودة يف  جلسززززززتهيف  ،اجتمززززززاع ارززززززرباءأذن  -٣1

، إعززداد التقريززر بصززيغته ةتززوىل، حتزز  إشززراف الرئيسززياملقززرر بززأن -، لنائززب الززرئيس7102 نززوفمرب
 النهائية بعد اختتام الجتماع. 
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 المرفق
 *الحضور  

 األونكتاد: حضر اجتماع اررباء ممثلو الدول األعضاء التالية يف  -0
 إثيوبيا
 إساانيا

 أفغانستان
 إكوادور
 إندونيسيا
 الربازيل

 بنغالدي 
 بولندا
 تايلند
 توغو
 تونس
 اجلزائر

 اجلمهورية الدومينيكية

 سنغافورة
 السودان
 سويسرا
 شيلي
 الصا
 الفلاا
 ماليزيا
 املغرب

 املكسيع
 اململكة العربية السعودية

 موزامايق
 ميامنار
 نياال

  *جهزة واهليئات والربامع التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة يف الدورة:وكان  األ -7
 إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية 
 اللتنة القتصادية ألفريقيا  
 معهد األمم املتحدة للتدريب والاح   
 معهد األمم املتحدة لاحوث التنمية الجتماعية 

 ممث لة يف الدورة:  وكان  الوكالت املتخصِّصة التالية -٣
 الصندوق الدو  للتنمية الزراعية 
 منظمة العمل الدولية 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 

 وكان  ممثلةا يف الدورة املنظمات غري احلكومية التالية:  -2
 الفئة العامة 
 املنظمة الكامريونية لتعزيز التعاون القتصادي الدو  
 يسريةمنظمة القرية السو  
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