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  موجز الرئيس    

 تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت         إسهام األونكتاد يف      
  عقدهتا األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي

  ) من جدول األعمال١٠البند (
قدم نائب األمني العام لألونكتاد تقرير إسهام األونكتاد يف تنفيذ ومتابعـة نتـائج                -١

ألمـم املتحـدة يف امليـدانني االقتـصادي         اليت عقدهتا ا   املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة   
دول ، أدلت عدة     األمني العام  عرض نائب بعد  و. TD/B/59/6واالجتماعي الوارد يف الوثيقة     

مـن  بند  هذا ال  ما يكتسيه  وأشارت إىل . الدول األعضاء من  بيانات باسم جمموعات    بأعضاء  
السنوات القليلـة املاضـية إدخـال          يف إهنا طلبت  وقالت. أمهية كبرية من  جدول األعمال   

 . البند من جدول األعمالتناول هذا كيفية علىحتسينات 

، وطلبت أن    هلذا البند  املخصصوقت  لضيق ال  وأعربت عدة دول أعضاء عن أسفها       -٢
 مناقـشة إجراء  إلتاحةاملزيد من الوقت يف الدورات املقبلة جمللس التجارة والتنمية       له خيصص

 اتهأن يقـدم إسـهام    ألونكتاد ككـل    ل الكيفية اليت ميكن هبا    بشأنيقية   حق حكومية دولية 
 . الثالثةبأركانه يتصل فيما

جمـاالت  نشطة أمانة األونكتـاد يف      ألوأعربت الدول األعضاء عن تقديرها للتقرير و        -٣
 دول أعضاء   عدة توأشار. األمانة عملها يف جماالت متعددة    تواصل   أن   تطلبو. أركانه الثالثة 

 يف مؤمترات    هبا شاركي الكيفية اليت ميكن أن      يف ة استباقي بصورةينبغي أن يفكر    األونكتاد   إىل أن 
. املناقـشات  هبا أن يدرج مسألة التنمية يف صـلب        ه ميكن ية اليت كيفالاألمم املتحدة الرئيسية، و   

ية الدوليـة  كيفية تعزيز املداوالت احلكومبشأن أفكار تقدمي  طلبت الدول األعضاء إىل األمانة      و
 .ألمم املتحدةداخل ا املعنيةلألونكتاد وكيفية التعاون مع املؤسسات األخرى يف احملافل 

، عن مشاطرهتا اقتناع  باسم جمموعة إقليمية  ةتحدثوأعربت إحدى الدول األعضاء، م      -٤
استنتاجات إجياد السبل والوسائل لترمجة      تستلزم   االستفادة من عمل األونكتاد   جمموعتها بأن   

 على الصعيد   التنميةاألعمال املتعلقة ب   إىل خطوات ملموسة ولتعزيز    التحليلي   هعملاألونكتاد و 
 .العاملي

ألونكتاد اليت يضطلع هبا ا   لعملية التحضريية   با اهتمامهاعن   الدول األعضاء    وأعربت  -٥
أقرب  رئيس جملس التجارة والتنمية بدء مشاورات يف         وطلبت إىل . بأنشطته املقبلة فيما يتعلق   

 التحضري، يف جمـاالت  ألونكتادالطريقة اليت ميكن هبا ل    فرصة ممكنة مع الدول األعضاء بشأن       
مثل الذكرى اخلمسني إلنشائه واستعراض األهداف اإلمنائية لأللفية         ملناسبات   أركانه الثالثة، 

نمية عقد دورة استثنائية جمللس التجارة والت  إمكانية   الدول األعضاء    تاقترحو. ٢٠١٥يف عام   
  .على أسس صحيحةاالستعدادات لالحتفال بالذكرى اخلمسني لألونكتاد  لبلورة

        


