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  قدمةم    
ُعقدت الدورة الستون جمللس التجارة والتنمية يف قصر األمم، جنيـف، يف الفتـرة                

، تسع جلسات عامة هي     وعقد اجمللس، أثناء الدورة   . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٧ إىل   ١٦ من
  .١١١١ إىل ١١٠٣اجللسات من 

وضوعية ية بشأن البنود امل   اإلجراءات اليت اختذها جملس التجارة والتنم       -أوالً  
  املُدرجة على جدول أعماله

التقريـر  : مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً           -ألف  
  املرحلي الثاين

  )٦٠-د(٥١٨ االستنتاجات املتَّفق عليها    
  إن جملس التجارة والتنمية،  
ونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل     مسامهة األ " للتقرير املعنون    ُيعرب عن تقديره    -١  

  ؛"قياس وتقييم القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً: اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً
 باالستنتاجات الرئيسية اليت خلص إليها التقرير، وهـي أن نطـاق    ُيحيط علماً   -٢  

االستناد إىل مؤشر تركّـز     عملية التنويع يف أقل البلدان منواً قد ضاق على مر السنني إذا ما قيس ب              
تزال  الصادرات السلعية؛ وأن حصة الصناعة التحويلية يف االقتصادات الوطنية ألقل البلدان منواً ال            

منخفضة، وأن هناك بلدين فقط من أقل البلدان منواً يفوق فيهما نصيب الفرد من إمجايل إمدادات                
 بعد إىل وضـع     ظم أقل البلدان منواً مل تصل     الطاقة األولية متوسط البلدان النامية األخرى؛ وأن مع       

   يف املائة؛ ٢٥تبلغ فيه نسبة االستثمار إىل الناتج احمللي اإلمجايل أكثر من 
 بأن عدة بلدان من أقل البلدان منواً قد أحرزت تقدماً هاماً يف بعـض        ُيسلِّم  -٣  

، وزيادة حصة أنـشطة     جماالت بناء القدرات اإلنتاجية، مثل زيادة اإلنفاق العام على التعليم         
البحث والتطوير من الناتج احمللي اإلمجايل، ولكن مثة حتديات هائلة ال يزال يتعني التصدي هلا               
يف جماالت الُبنية التحتية املادية، وتنويع الصادرات وإضافة القيمة، واحلصول على التمويـل،             

  عمال التجارية؛وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، وحتسني البيئة اإلمجالية لأل
أن حالة القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً ختضع لقيـود           يالحظ بقلق     -٤  

ونواقص شديدة، وأن ضعف هذه القدرات اإلنتاجية هو سبب ونتيجة لضعف روابط اإلنتاج  
  واالفتقار إىل التنويع وإضافة القيمة يف اقتصاداهتا؛
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 حالة القدرات اإلنتاجيـة يف أقـل        بأمهية استخدام املؤشرات لفهم   ُيسلِّم    -٥  
البلدان منواً ولتمكني هذه البلدان من اختاذ إجراءات ُمحددة هتـدف إىل التعجيـل بعمليـة                

  التحّول اهليكلي القتصاداهتا ورصد النتائج املُحقَّقة؛
مع التسليم بأن مهمة قياس وتقييم أداء القدرات اإلنتاجية هي مهمة ُمعقَّدة              -٦  

 ُيرحِّـب ىل عدد اجملاالت اليت يتعني تقييمها وقياسها وُندرة البيانات املتاحة،           وصعبة بالنظر إ  
مببادرة أمانة األونكتاد يف هذا اجملال كجزء من مسامهتها يف تنفيذ برنامج عمـل اسـطنبول             
لصاحل أقل البلدان منواً وإجناز الوالية اليت اعُتمدت يف الدوحة على النحو املُحدَّد يف الفقـرة                

 منها، وُيشجع األونكتاد على تعزيز مشاوراته مع حكومات أقل البلدان منواً هبـدف              )ه(٦٥
  دعمها يف استخدام هذا العمل التحليلي لتحديد ومعاجلة فجوات السياسات العامة؛

 على حاجة أقل البلدان منواً الختاذ إجراءات من أجل حتسني كميـة             ُيشدِّد  -٧  
لدان، مبا يف ذلك بناء القدرات اإلحصائية الوطنية وآليات         ونوعية البيانات املتاحة يف هذه الب     

الرصد الوطنية، بدعم من األونكتاد والشركاء اإلمنائيني الذين هم يف وضع يسمح هلم بتقدمي              
  هذا الدعم؛

احلكومات الوطنية ألقل البلدان منواً على مواصلة ما تبذله من جهود         ُيشجِّع    -٨  
  لية، وتعبئة املوارد احمللية، وتيسري منو وتطّور القطاع اخلاص؛لتحسني بيئتها االقتصادية احمل

 الشركاء يف التنمية على مواصلة تقدمي الدعم إىل أقل البلدان منواً يف             ُيشجِّع  -٩  
  جمال بناء القدرات اإلنتاجية مبا يتوافق مع برنامج عمل اسطنبول؛

ـ        يؤكِّد  -١٠   ني أقـل البلـدان      أمهية تبادل اخلربات وأفضل املمارسات فيما ب
والبلدان النامية األخرى والشركاء يف التنمية، من أجل إرساء أسـاس أقـوى لبنـاء                منواً،

  اإلنتاجية؛ قدراهتا
 من األونكتاد أن يعمل، يف إطار واليته ويف حدود املوارد املتاحـة،             يطلب  -١١  

 لقيـاس   على تعزيز عمله التحليلي هبدف وضع مقاييس لألداء ومؤشرات ُمحـدَّدة كميـاً            
القدرات اإلنتاجية لالقتصادات، بغية توفري منهجية عمليـة ومبـادئ توجيهيـة يف جمـال               
السياسات العامة فيما يتعلق بكيفية إدمـاج القـدرات اإلنتاجيـة يف ُصـلب سياسـات                

  .واستراتيجيات التنمية الوطنية يف أقل البلدان منواً

  ١١١١اجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧
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إطـالق ديناميـة    : التجارة بني البلدان األفريقية   : لتنمية االقتصادية يف أفريقيا   ا  -باء  
  القطاع اخلاص

  )٦٠-د(٥١٩االستنتاجات املُتفق عليها     
  إن جملس التجارة والتنمية،  
بأمهية التجارة بني البلدان األفريقية يف التنمية االقتصادية ألفريقيـا،          ُيسلِّم    -١  

ي املتجّدد للقادة األفارقة بتعزيز التجارة بني البلدان األفريقية، علـى           ويؤكّد االلتزام السياس  
النحو الذي ينعكس يف مقررات رؤساء الدول واحلكومات األفارقة يف مؤمتر قمـة االحتـاد               

  ؛٢٠١٢يناير /األفريقي املعقود يف أديس أبابا يف كانون الثاين
 الـذي   ٢٠١٣يا لعـام    تقرير التنمية االقتصادية يف أفريق     بصدور   يرّحب  -٢  
إطـالق ديناميـة    : التجارة بني البلدان األفريقية   "أمانة األونكتاد حتت العنوان الفرعي       أعّدته

  ؛"القطاع اخلاص
 وهي أن التجارة بـني      - بالرسالة الرئيسية اليت تضمنها التقرير       حييط علماً   -٣  

 ويؤكد أن   -خلق فرص العمل    البلدان األفريقية تتيح فرصاً لتحقيق النمو املستمر والتنمية، و        
االستفادة من هذه الفرص تتطلّب، فيما تتطلّبه، إطالق دينامية القطاع اخلاص واألخذ بنهج             

  إزاء التكامل اإلقليمي يقوم على التنمية؛
 أنه بالرغم من حدوث بعض النمو االقتصادي، ال يـزال حجـم             يالحظ  -٤  

 لإلمكانات التجارية للقارة ومقارنة بالتجـارة       التجارة بني البلدان األفريقية منخفضاً بالنسبة     
فقد حدث اخنفاض كبري يف حصة التجارة بـني البلـدان           . داخل األقاليم يف قارات أخرى    

  األفريقية بالنسبة إىل التجارة العاملية ألفريقيا على مدى العقدين املاضيني؛
لـدان األفريقيـة    العقبات الرئيسية أمام تعزيز التجارة بني الب       بأن من    ُيسلِّم  -٥  

يتمثّل يف ضعف نوعية الُبنية التحتية، وعدم حدوث حتّول هيكلي، ونقص القدرة علـى               ما
احلصول على االئتمانات، وعدم االستقرار السياسي، وعدم توافر بيئـة مواتيـة لألعمـال              

كة التجارية، والتنفيذ غري املتكافئ التفاقات التجارة اإلقليمية، ويف بعض احلاالت عدم مشار           
  القطاع اخلاص إال بقدر حمدود يف عملية التكامل اإلقليمي؛

 بأن للقطاع اخلاص دوراً بالغ األمهية يتعني أن يؤديه يف تعزيز التجارة             ُيسلِّم  -٦  
بني البلدان األفريقية، ويؤكّد ضرورة وجود حوار منتظم بني الدولـة والقطـاع اخلـاص               

   يف عملية التكامل اإلقليمي؛وضرورة أن يكون القطاع اخلاص مشارِكاً فاعالً
 أن تعزيز ريادة األعمال وبناء القدرات التوريدية مها أمران حيويـان            يعترب  -٧  

لتعزيز قدرة مؤسسات األعمال احمللية على إنتاج وتصدير السلع، وُيشجع يف هـذا الـصدد        
 التحتيـة،   احلكومات األفريقية على تدعيم تنمية القطاع اخلاص بوسائل منها حتسني الُبنيـة           
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وتنمية القدرات البشرية، وحتسني فرص احلصول على االئتمانات، وتبسيط اإلجراءات فضالً           
  عن القوانني واللوائح اليت تنظّم أنشطة األعمال؛

أن حتسني القدرة اإلنتاجية والتنافسية ألفريقيا هو وسيلة مـن          يعترب كذلك     -٨  
جارة بني البلدان األفريقية ينبغي أن ُتعّززها دولة        والت. الوسائل اهلامة لتحقيق التنمية املستدامة    

تؤدي دوراً فاعالً يف عملية التنمية االقتصادية وتدعمها بيئة متكينية على مجيع املستويات من              
  أجل حتقيق أهداف التنمية الوطنية؛

 ضرورة حتسني توزيع فوائد التجارة اإلقليمية فيمـا بـني البلـدان             يؤكد  -٩  
ة استخدام التجارة بني هذه البلدان كمنطلق حنو االنـدماج الفعـال يف             األفريقية، وضرور 
  االقتصاد العاملي؛

 شركاء أفريقيا يف التنمية على مواصلة دعم عملية التكامل اإلقليمي           ُيشجع  -١٠  
يف أفريقيا، وتعزيز هذا الدعم حيثما أمكن، كخطوة هامة يف اجتاه تعزيز القـدرة التنافـسية           

  احلد من الفقر يف أفريقيا؛وخلق فرص العمل و
 من األونكتاد أن يواصل، يف نطاق واليته ويف حدود املوارد املتاحة،            يطلب  -١١  

يضطلع به من أعمال حبث وحتليل بشأن قضايا تنمية أفريقيا، وأن ُيعّزز األثـر اإلمنـائي                 ما
 جهـات   ألنشطته من خالل أركان عمله الثالثة، ويشجع األونكتاد على مواصلة تعاونه مع           

منها مفوضية االحتاد األورويب، واللجنة االقتصادية ألفريقيا، وغريمها من املنظمات الدوليـة            
  .ذات الصلة

  ١١١١اجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد  -جيم  

  )٦٠-د(٥٢٠املقرر     
  إن جملس التجارة والتنمية،  
 بأنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا أمانة األونكتاد بالتعاون مع           يط علماً حي  -١  

اجلهات املستفيدة والشركاء اإلمنائيني واملنظمات الدولية األخرى ويالحظ كذلك أن نفقـات            
  ؛٢٠١١ مقارنة بعام ٢٠١٢أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ظلت ثابتة يف عام 

 إزاء اخنفاض املسامهات على النحو املبني يف الفصل األول من           لقهيعرب عن ق    -٢  
   واضعاً يف اعتباره القيود النامجة عن األزمة املالية واالقتصادية العاملية؛TD/B/WP/253الوثيقة 
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 الشركاء اإلمنائيني الذين هم يف وضع يسمح هلم بتقدمي مـسامهات            يشجع  -٣  
 يفعلوا ذلك مـن     على أن ين اليت يضطلع هبا األونكتاد      متعددة السنوات ألنشطة التعاون التق    

أجل زيادة الشفافية والقدرة على التنبؤ يف ختطيط برامج املـساعدة التقنيـة ذات الـصلة                
  واالستدامة يف تنفيذها، ويربز أمهية الصناديق االستئمانية غري املخصصة لغرض حمدد؛

وحيث منواً  ة ألقل البلدان     زيادة النفقات الداعم   الستمرار يعرب عن تقديره    -٤  
  هلذه البلدان؛يف ضمان إعطاء األولوية االستمرار األمانة على 

د مشاركة األونكتاد يف األنشطة املرتبطة بتنفيـذ اإلطـار          يزاتباً  حييط علم   -٥  
  األمانة مواصلة تعزيز مسامهتها يف اإلطار املتكامل املعزز؛طلب من املتكامل املعزز وي

هود األمانة يف سبيل تعزيز أنشطة التعاون التقين اليت يـضطلع   جباً  حييط علم   -٦  
هبا األونكتاد يف إطار صناديق استئمانية مواضيعية متعددة السنوات ومتعددة املاحنني، بغيـة             

اق يف ختطيط تلك األنشطة وتنفيذها وضمان التزام البلدان هبا          ستاملزيد من اال  حتقيق  تشجيع  
مانة أن تكفل وجود آليات فعالة لرصد هذه الصناديق ومساءلتها يف اآلن ذاته، ويطلب إىل األ

  ؛ة عمل األونكتاد الثالثأركانوأن تواصل ضمان التآزر الفعال بني 
مبا تبذله األمانة من جهود مستمرة مـن أجـل ضـمان            اً  أيضاً  حييط علم   -٧  

دمي املساعدة التقنيـة،    اإلدارة القائمة على النتائج ويربز أمهية هذه العملية يف تق         وتوسيع ُنهج   
يف ذلك استخدام مؤشرات األداء املوحدة لألمم املتحدة اليت تتيح قيـاس األثـر أثنـاء                 مبا

 وأمهية تقدمي املساعدة التقنية على حنو فعـال وشـفاف           ،التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم   
  بذل هذه اجلهود؛واإلسهام يف كفاءة عمل األونكتاد وفعاليته، ويطلب إىل األمانة أن تواصل 

اليت أعدهتا األمانة   اجملّمعة  ة الطلبات   قائم مجيع املاحنني على استخدام      يشجع  -٨  
 وفقاً الحتياجات البلدان املستفيدة وأولوياهتا، بغيـة        مبوصفها أداة مهمة لتخصيص مسامهاهت    

  ألونكتاد؛اليت يضطلع هبا االتعاون التقين أنشطة ضمان الشفافية وااللتزام يف 
جملموعة املشتركة بـني    ا بتقدير اضطالع األونكتاد بدور قيادي يف        يالحظ  -٩  

  ؛وكاالت األمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية
مبشروع استراتيجية األونكتاد جلمع األموال من أجل التعـاون         اً  حييط علم   -١٠  

إطار رمسي لـضمان أن تفـضي       التقين، ويقر بأمهيته، ويتطلع إىل املضي يف حبثه وحتسينه يف           
  . جهود مجع األموال إىل مستويات املوارد الالزمة لتلبية الطلب املتزايد على التعاون التقين

  ١١٠٧اجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٠
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متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املُتفق عليها يف الدورة             -دال  
   ٢٠١٢يوليه / متوز٦والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف االستثنائية السادسة 

  )٦٠-د(٥٢١املُقرر     
  إن جملس التجارة والتنمية،  
باملُقرر الذي اختذه األونكتاد الثالث عشر بشأن تقرير وحـدة التفتـيش            إذ ُيذكِّر     

والوارد يف  املشتركة، وإذ ُيعيد تأكيد ُمقرره الصادر يف دورته االستثنائية السادسة والعشرين            
  ، وبغية تدعيم األونكتاد،TD/B(S-XXVI)/L.1الوثيقة 

  :ُيقرر  -١  
عن تقديره لألمانة للجهود اليت بذلتها يف إعداد التقرير املرحلـي           ُيعرب  أن    )أ(  

بشأن تنفيذ خطة العمل الرامية إىل حتسني التنظيم واإلدارة يف األونكتاد، كما يرد يف الوثيقة               
TD/B/60/5؛  

 إىل األمانة حتسني التنظيم واإلدارة يف األونكتاد من خالل تنفيذ           طلبيأن    )ب(  
خطة العمل املُقدمة، واستناداً إىل مداوالت جملس التجارة والتنمية يف دورته الستني يف إطار              

  من جدول األعمال؛) أ(١٢البند 
 أن يتلقى يف دورته احلادية والستني تقريراً مرحليـاً شـامالً بـشأن         يتوقَّع    -٢  

  .التنفيذ، ويرحب كذلك بإطالعه على املستجدات قبل انعقاد تلك الدورة

  ١١١١اجللسة العامة 
  ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٢٧

  اإلجراءات األخرى اليت اختذها اجمللس  -هاء  

  التقرير املرحلي الثاين: مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً    
، ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلول ٢٧ املعقودة يف    ١١١١) اخلتامية(العامة  يف جلسة اجمللس      -١

وأحاط اجمللس علماً بتقرير اللجنة . َعرض رئيس اللجنة األوىل للدورة تقريره املُقّدم إىل اجمللس    
 وأقّر االستنتاجات املُتفق عليها الواردة      TD/B/60/SC.I/L.1األوىل للدورة كما يرد يف الوثيقة       

  ).انظر الفصل األول، الفرع ألف، أعاله (TD/B/60/SC.I/L.2يف الوثيقة 

  إطالق دينامية القطاع اخلاص: التجارة بني البلدان األفريقية: التنمية االقتصادية يف أفريقيا    
، ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٧ أيضاً، املعقودة يف     ١١١١) اخلتامية(ويف اجللسة العامة      -٢

وأحاط اجمللـس علمـاً     . ة تقريرها املُقدم إىل اجمللس    َعَرضت نائبة رئيس اللجنة الثانية للدور     
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 وأقّر االستنتاجات املُتفق    TD/B/60/SC.II/L.1بتقرير اللجنة الثانية للدورة كما يرد يف الوثيقة         
TD/B/60/SC.II/L.2عليها الواردة يف الوثيقة 

  ).انظر الفصل األول، الفرع باء، أعاله( )١(

  اليت يضطلع هبا األونكتاداستعراض أنشطة التعاون التقين     
، ٢٠١٣سـبتمرب   / أيلـول  ٢٠ املعقودة يف    ١١٠٧اعتمد اجمللس، يف جلسته العامة        -٣

مشروع املقرر املتعلق بأنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل تلك األنشطة،             
  .، املرفق األولTD/B/WP/255كما يرد يف الوثيقة 

  مة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيينتقرير عن املساعدة املقد    
، ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٤ املعقودة يف    ١١٠٩أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة         -٤

وقـّرر  .  والبيانات اليت أدلت هبا الوفـود      (TD/B/60/3)بالتقرير الذي أعّدته أمانة األونكتاد      
ر جملس التجارة والتنمية املقدم     ، أن يتضمن تقري   ٤٧/٤٤٥اجمللس، وفقاً ملقرر اجلمعية العامة      

  .اليت جرت يف إطار هذا البندللمداوالت إىل اجلمعية العامة عن أعمال دورته الستني سرداً 

  تقرير ندوة األونكتاد العامة     
، ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٤ املعقودة يف    ١١١٠أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة         -٥

  .TD/B/60/6 العامة الرابعة، كما يرد يف الوثيقة بالتقرير املتعلق بندوة األونكتاد

  مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية    
، ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، أطلَـع رئـيس            ١١٠٧يف اجللسة العامة      -٦

اجمللس الدول األعضاء على التقدم احملرز يف اجتماع ملكتب اجمللس واملنّسقني اإلقليمـيني يف              
 فيما يتعلق بالنظر يف املواضيع اليت ستتناوهلا الدورة السادسة للجنة           ٢٠١٣بتمرب  س/ أيلول ١٨

وبعد َعرض املواضيع،   . التجارة والتنمية والدورة السادسة للجنة االستثمار واملشاريع والتنمية       
  :وافق اجمللس على املواضيع اليت ستتناوهلا جلنة التجارة والتنمية، على النحو التايل

  ؛٢٠١٥التجارة الدولية يف جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام دور   )أ(  
  .تطوير شبكة نقل مستدامة وقادرة على التكّيف بالنظر إىل التحديات الناشئة  )ب(  

ووافق اجمللس أيضاً على املواضيع اليت ستتناوهلا جلنة االستثمار واملشاريع والتنميـة،              -٧
  :على النحو التايل

استحداث الوظائف عن طريـق     : ع وبناء القدرات اإلنتاجية   تنظيم املشاري   )أ(  
  تنمية املشاريع؛

  .التكنولوجيا واالبتكار من أجل التنمية الشاملة للجميع  )ب(  
__________ 

 .قة غري رمسيةُوّزعت هذه الوثيقة يف غرفة االجتماع كور )١(
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التقرير السنوي السادس واألربعـون للجنـة       : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدولية        
  األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

، بالتقرير السنوي للجنة األمم املتحدة      ١١٠٧س علماً، يف جلسته العامة      أحاط اجملل   -٨
املعقـودة يف نيويـورك،     ) A/68/17(للقانون التجاري الدويل عن دورهتا السادسة واألربعني        

  .٢٠١٣يوليه / متوز٢٦ إىل ٨الواليات املتحدة األمريكية، يف الفترة من 

  تقرير جلنة التجارة والتنمية     
 أيضاً، أحاط اجمللس علماً بتقرير جلنة التجارة والتنمية عن          ١١٠٧لسة العامة   يف اجل   -٩

  ).TD/B/C.I/31(دورهتا اخلامسة 

  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية     
ا  أيضاً، أحاط اجمللس علماً باالستنتاجات اليت اتفقت عليه        ١١٠٧يف اجللسة العامة      -١٠

الفرقة العاملة يف دورهتا اخلامسة والستني ومشروع املقرر الذي أعدته يف تلك الدورة، وأقر              
  .TD/B/WP/255تلك االستنتاجات ومشروع املقرر، على النحو الوارد يف الوثيقة 

 من خطة عمل بانكوك بـشأن       ١٦٦تقرير رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة            
 وأثرها ذي الصلة؛ وتعـيني      ٢٠١٣-٢٠١٢ورات التدريبية يف الفترة     األمانة للد تنظيم  

   ٢٠١٤أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
 أيضاً، بتقرير اهليئة االستشارية كما يرد ١١٠٧أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة   -١١

  .TD/B/60/CRP.2يف الوثيقة 

  مسائل أخرى    
، على التعديالت املُقترح إدخاهلـا      ١١١١) اميةاخلت(وافق اجمللس، يف اجللسة العامة        -١٢

شهادة املنشأ من نظام األفضليات املُعّمم، على النحـو الـوارد يف            من  " ألف"النموذج  على  
  .TD/B/60/10الوثيقة 

والحظ اجمللس، يف جلسته العامة اخلتامية أيضاً، أنه قد نظـر يف بقيـة مـشاريع                  -١٣
الجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بشأن تعزيز التكامـل        اختصاصات الدورتني الثالثة والرابعة     

والتعاون االقتصاديني، واجتماع اخلرباء بشأن تأثري الوصول إىل اخلدمات املالية، مبا يف ذلك             
التمكني االقتـصادي للنـساء   : عن طريق تسليط الضوء على التحويالت املالية، على التنمية     

وعات اإلقليمية مشاوراهتا وأن ُتنجز الصيغة النهائيـة        وقّرر اجمللس أن تواصل اجملم    . والشباب
بتفويض للسلطة يف اجتماع يعقده املكتب يف املستقبل أو مشاورات ُيجريها           لالختصاصات  

  .رئيس جملس التجارة والتنمية
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  )٢(موجز الرئيس  -ثانياً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
وزير الثقافة والفنون والتراث يف دولة : أدىل املتكلمون التايل ذكرهم ببيانات افتتاحية       -١٤

إسـتونيا  (قطر ورئيس الدورة الثالثة عشرة لألونكتـاد؛ والرئيـسان املُنتهيـة واليتـهما              
جمللس التجارة والتنمية يف دورته التاسعة واخلمسني؛ ورئيس جملس التجـارة           ) وكازاخستان

 ٧٧    لإكوادور باسـم جمموعـة ا     والتنمية يف دورته الستني؛ واألمني العام لألونكتاد؛ وممثل         
والصني؛ وممثل إثيوبيا باسم اجملموعة األفريقية؛ وممثل اجلمهورية الدومينيكية باسم جمموعـة            
دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ وممثل العراق باسم اجملموعة اآلسيوية؛ وممثـل             

ة الدول اليت تضم أستراليا وسويـسرا  أملانيا باسم االحتاد األورويب؛ وممثل اليابان باسم جمموع     
وكندا والنرويج ونيوزيلندا والواليات املتحدة األمريكية واليابان؛ وممثـل هنغاريـا باسـم             
اجملموعة دال؛ وممثل بنن باسم جمموعة أقل البلدان منواً؛ وممثل باراغواي باسم جمموعة البلدان              

؛ وممثل الصني؛ وممثل اململكـة      ١٥    ل ا النامية غري الساحلية؛ وممثل سري النكا باسم جمموعة       
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ وممثل الواليات املتحدة األمريكية؛ وممثل جنوب           
أفريقيا؛ وممثل اليابان؛ وممثل هندوراس؛ وممثل تايلند؛ وممثل املكسيك؛ وممثل املغرب؛ وممثـل   

البوليفارية؛ وممثل األرجنتني؛ وممثل ماليزيـا؛      سويسرا؛ وممثل نيبال؛ وممثل مجهورية فرتويال       
وممثل مصر؛ وممثل بوركينا فاسو؛ وممثل رواندا؛ وممثل االحتاد الروسي؛ وممثل اجلزائر؛ وممثل             

  .االحتاد الدويل لنقابات العمال
وقال رئيس الدورة الثالثة عشرة لألونكتاد إن والية األونكتاد الشاملة تتيح للـدول               -١٥

صاً ملناقشة مجيع جوانب عملية التنمية العاملية وإجياد السبل الكفيلة بتحقيق وعود            األعضاء فر 
وأضاف قائالً إنه جيب على األونكتاد أن يكفل أن يكون النظـام            . التنمية املتفق عليها دولياً   

االقتصادي العاملي قائماً على أساس االحترام املتباَدل واملسؤولية املشتركة جلميـع اجلهـات             
وقـال  . ٢٠١٥ة املصلحة يف سعيها إىل بلورة وتنفيذ جدول أعمال إمنائي ملا بعد عام              صاحب

إن جدول األعمال هذا ينبغي أن يكون حمّسناً وقابالً لالستدامة، ُمالِحظاً أن األخـذ هبـذا                
وأشار إىل أن انعقاد األونكتاد     . النهج يتطلب إجراء تقييم صريح ملا كان وما مل يكن ناجعاً          

 سيتيح للدول األعضاء فرصة فريدة للمـشاركة يف أول حـدث   ٢٠١٦شر يف عام    الرابع ع 
  .عاملي رئيسي لتنفيذ جدول األعمال اإلمنائي اجلديد

__________ 

لبيانـات  ) PDF( نـسخ إلكترونيـة      (http://unctad.org/meetings)ترد على املوقع الشبكي لألونكتاد       )٢(
باللغة األصلية واللغـة  (وُتتاح، بناًء على الطلب، ملفات مسعية . املندوبني بالشكل واللغة اللذين وردت هبما    

 .ا يف اجلزء الرفيع املستوى، وغري ذلك من البياناتللبيانات العامة والبيانات اليت أُديل هب) اإلنكليزية



TD/B/60/11 

GE.13-51576 12 

إن مناسبة حلول ذكرى    ) إستونيا(وقال رئيس جملس التجارة والتنمية املنتهية واليته          -١٦
وقال رئيس جملس   . كتاد سنة على إنشاء األونكتاد ستتيح فرصة لتعزيز عمل األون         ٥٠مرور  

، مستشرفاً آفاق املستقبل، إن من شأن تعزيـز         )كازاخستان(التجارة والتنمية املنتهية واليته     
تعاون األونكتاد مع مبادرات كمبادرة منتدى أستانا االقتـصادي، أن يقـّوي التماسـك              

 بـالنظر إىل    والتركيز يف تنفيذ جدول األعمال اإلمنائي العاملي، وهو أمر يتسم بأمهية خاصة           
  . واألونكتاد الرابع عشر٢٠١٥األعمال التحضريية لعام 

ورّحب رئيس جملس التجارة والتنمية يف دورته الستني بقـرار جعـل االحتفـال                -١٧
 سنة على إنشاء األونكتاد حدثاً استشرافياً، وأشار إىل عدة عمليات دولية            ٥٠مرور   بذكرى

ائية لأللفية وبلورة جدول األعمال اإلمنائي العاملي       مرتقبة، مثل عملية استعراض األهداف اإلمن     
ويف هذا السياق، تعّهد بأن يويل أولوية عالية للعمل مع األمني العام من             . ٢٠١٥ ملا بعد عام  

ويف . توقع منه أن يقدمه من إسهامات يف هذه العمليات        أجل ضمان أن يقدم األونكتاد ما يُ      
ة لألونكتاد الرابع عشر واألعمال العاديـة الـيت         الوقت نفسه، ستتواصل األعمال التحضريي    

وقال إنه يعتزم، مغتنماً هذه الفُرص، الشروع يف عقد اجتماعات على           . يضطلع هبا األونكتاد  
  .مستوى السفراء

وسلّط األمني العام لألونكتاد الضوء على التحّول العميق للمشهد االقتصادي العاملي             -١٨
 على الدور الرائد الذي يؤديه األونكتاد يف توثيـق وحتليـل     وشّدد. مع بروز اجلنوب العاملي   

اآلثار السياساتية املترتبة على التحّول يف توازن االقتصاد العاملي ومنو التجارة بـني اجلنـوب              
وأشار إىل أن بإمكان األونكتاد، مبا ُيجريه من حبوث وحتليالت ابتكارية بـشأن             . واجلنوب

ن مورداً هاماً للخربة فيمـا يتـصل بإعـادة الـتفكري يف             طائفة من قضايا التنمية، أن يكو     
وقال إنه واثق من أن األونكتاد، بوصفه حمفالً غري تفاوضي، ميكن أن            . استراتيجيات التنمية 

وأضاف قائالً  . يساعد يف اخلروج من املأزق الذي وصلت إليه املفاوضات يف جولة الدوحة           
نكتاد من انتقادات تتعلق بالتنظيم واإلدارة، ويتعهد       إنه يأخذ على حممل اجلّد ما ُوّجه إىل األو        

وأشار إىل أن توصـيات وأفكـار       . بأن يدعم دعماً كامالً هنج اإلدارة القائمة على النتائج        
األونكتاد املتصلة بالسياسات ينبغي أن ُتترجم إىل إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ، ذلك ألن             

وقال إنه سـيعمل    . هذا العمل على املستوى القطري    أمهية عمل األونكتاد ُتقاس مبدى تأثري       
على تعزيز تعاون األونكتاد مع الوكاالت الشريكة يف منظومة األمم املتحدة ويف البلدان ومع              
الشركاء يف مقر األمم املتحدة، مثل إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيـة،             

وتـابع  . ل على تعزيز الشراكات مع اجملتمع املدين    وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، كما سيعم     
قائالً إن زيادة أمهية وتأثري عمل األونكتاد تتطلب شراكة أقوى وتواصالً أفضل مع الـدول               

كما دعا الدول األعضاء إىل متتني التزامها بالعمل مع األونكتاد بـالنظر إىل أنـه               . األعضاء
تزم املطالبة بإعطاء األونكتـاد مكانتـه الـيت         وأخرياً، قال إنه يع   . منظمة يوّجهها األعضاء  

يستحقها يف اإلسهام يف وضع وإدارة أهداف للتنمية املستدامة يف جدول األعمال اإلمنـائي              
   .، كما أنه يعتزم أن يعمل على إبراز أمهية عمل األونكتاد على املستوى الدويل٢٠١٥بعد عام  ملا
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 ٥٠ بذكرى مرور    ٢٠١٤بة االحتفال يف عام     وأشار مجيع املندوبني تقريباً إىل مناس       -١٩
سنة على إنشاء األونكتاد، وحثوا على اغتنام الفرصة اليت تتيحها هذه املناسـبة للـتفكري يف            
إجنازات األونكتاد، وآفاق عمله، والتحديات اليت تواجهه، من أجل رسم معامل ما ميكن أن              

  .ميةُيقدمه يف املستقبل من إسهامات يف جمال التجارة والتن
واّتفق مجيع املندوبني تقريباً على أنه ينبغي أن يضطلع األونكتاد بـدور رئيـسي يف       -٢٠

وأُشري إىل أن والية األونكتـاد املتمثلـة        . ٢٠١٥وضع جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام        
 معاجلة قضايا التجارة واالستثمار والتنمية والتمويل معاجلة متكاملة تتيح له فرصة ال نظري             يف

  .هلا لإلسهام يف حتديد أهداف طموحة وقابلة للتحقيق
وأعرب بعض املندوبني عن قلقهم إزاء عدم كفاية وتفاوت التقدم احملرز يف اجتـاه                -٢١

وتعهد هؤالء املندوبون وعدة مندوبني آخرين بااللتزام الكامل        . حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية   
وأعرب ممثل جمموعة مـن     . ف القضاء على شأفة الفقر املدقع     بتقدمي املساعدة التقنية واملالية هبد    

  . البلدان النامية عن قلقه إزاء اخنفاض املساعدة اإلمنائية الرمسية على مدى السنتني األخريتني
وأعرب بعض املندوبني وبعض ممثلي اجملموعات اإلقليمية عن تأييدهم لعملية متابعة             -٢٢

ا يتعلق بتقرير وحدة التفتيش املشتركة، ورحبوا بتركيـز         فعالة ُتجرى يف الوقت املناسب فيم     
  .التقرير على الشفافية واملساءلة واألخذ بنهج اإلدارة القائمة على النتائج

وأثار بعض ممثلي اجملموعات اإلقليمية مسألة احلاجة إىل تقوية الدعم املقدم إىل أقل                -٢٣
قّق فيها النجاح بفضل الدعم املستمر املقّدم       البلدان منواً وأفريقيا؛ وأشار البعض إىل حاالت حت       

وأُشري إىل أمهية بناء الشراكات األقاليمية يف اجتذاب االسـتثمار األجـنيب            . إىل هذه البلدان  
تقريـر التنميـة االقتـصادية يف أفريقيـا         املباشر، وهو أحد االستنتاجات اليت خلص إليها        

وقال هؤالء املمثلون . احل العديد من البلدان، مما أفضى إىل حتقيق نتائج إجيابية لص  ٢٠١٣ لعام
  .إنه ينبغي لألونكتاد أن يواصل تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً

وأعاد العديد من املندوبني تأكيد دعمهم املستمر لعمل األونكتاد يف جمايل االستثمار              -٢٤
  . أسهم يف إبراز مكانة األونكتادوالدعم التقين، خصوصاً لصاحل أقل البلدان منواً، مما

وقال ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إن توصيات األونكتاد يف جماالت مثل قطاع              -٢٥
وأشار إىل أنه ينبغي حتديث سري      . اخلدمات كانت مهمة بالنسبة للبلدان النامية غري الساحلية       

  .تنفيذ برنامج عمل أملايت
ألونكتاد إىل تعزيز اجلهود املبذولة لـدعم التنميـة         ودعا ممثال جمموعتني إقليميتني ا      -٢٦

والحظ أحد املمثلني احلاجة إىل وجود صلة وصل تتيح للـدول           . لصاحل الشعب الفلسطيين  
  .األعضاء التفاعل مع األونكتاد بشأن االنعكاسات األوسع نطاقاً هلذا املوضوع

تقريـر  األونكتاد ملا تضمنه    وأشاد العديد من ممثلي اجملموعات اإلقليمية واملندوبني ب         -٢٧
وأعرب هؤالء املمثلون   .  من حتليالت وأفكار تتصل بالسياسات     ٢٠١٣التجارة والتنمية لعام    

واملندوبون عن تأييدهم للرأي الذي عّبر عنه التقرير ومفاده أن األزمة املاليـة واالقتـصادية               
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ته عن طريق تغيري استراتيجية     العاملية هي انعكاس لتغّير هيكلي يف االقتصاد العاملي تلزم معاجل         
وأعربوا، بصفة خاصة، عن تأييدهم لضرورة التحّول عن استراتيجيات النمو          . النمو املهيمنة 

وأعرب . الذي تقوده الصادرات إىل عملية منو يقودها الطلب احمللي وتزايد التكامل اإلقليمي           
ايل وتوجيه األمـوال حنـو      بعض املندوبني عن تأييدهم للتوصيات املتعلقة بتنظيم القطاع امل        

  .االقتصاد احلقيقي
وقال ممثلو عدة جمموعات إقليمية إن العامل ال يزال يعاين وطأة التباطؤ االقتـصادي                -٢٨

 ٢٠١٣تقرير التجارة والتنمية لعام     وأُشري إىل   . وإن هذا يؤثر تأثرياً أكرب على البلدان الضعيفة       
 ميكن أن تكون مبثابة دليل يسترشد به العديد من  كمثال على املسامهة الناجحة لألونكتاد اليت     

كما أعرب هؤالء املمثلون عن تقديرهم ملا ُيجريه األونكتاد من حبوث وما ُيصدره             . البلدان
  .تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيامن منشورات، مثل 

زاري وأعرب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية عن قلقه من أال ُيسفر االجتماع الـو              -٢٩
املقبل ملنظمة التجارة العاملية الذي سُيعقد يف بايل بإندونيسيا عن حتقيق نتائج ملموسة لصاحل              

ورأى ممثل جمموعة إقليمية أخرى أن االجتماع سُيغّير الوضع وأنـه ينبغـي             . البلدان النامية 
على أنـه   واّتفق بعض املندوبني    . لألونكتاد أن حيمي مصاحل البلدان األشّد تعّرضاً للتهميش       

ميكن ألي بلد أن يتصدى وحده للتحديات اإلمنائية الراهنة وسـلّموا بالوضـع الفريـد                ال
  .لألونكتاد يف بناء توافق يف اآلراء فيما بني أعضائه

والحظ ممثل جمموعة من البلدان النامية أنه ال ميكن التصدي للتأثري املتباين للعوملـة                -٣٠
ايل تكون شاملة وجامعة، وهـي عمليـة تتطلـب          من خالل عملية إصالح للقطاع امل      إال

  .شراكات عاملية متجددة وُتقلص الفجوة التجارية بني البلدان املتقدمة والبلدان النامية
وسلّط عدة ممثلني جملموعات إقليمية ومنظمة حكومية دولية واحدة الـضوء علـى               -٣١

ستثمار، وقيمة نتائج البحـوث     اخلربة الفريدة اليت يتمتع هبا األونكتاد ومسامهته يف جمال اال         
وشدَّدت وفود عديدة على  . الواردة يف تقارير األونكتاد بشأن القضايا ذات الصلة باالستثمار        

أمهية سالسل القيمة العاملية بالنسبة للتجارة والتنمية، وسلَّطت الضوء علـى فُـرص النمـو        
ملية، ُمشرية إىل أمهية البحوث     والتقّدم اليت ميكن أن تنشأ عن املشاركة يف سالسل القيمة العا          

إال أن مندوَبْين اثنني حذرا من استبعاد عدد مـن  . اليت ُيجريها األونكتاد حول هذا املوضوع   
البلدان النامية من سالسل القيمة العاملية، بينما سلّط مندوب واحد وممثل ملنظمة من منظمات           

لبلدان النامية يف املشاركة يف سالسـل       اجملتمع املدين الضوء على املخاطر اليت قد تتعّرض هلا ا         
القيمة العاملية، كأن تبقى حبيسة أنشطة ذات قيمة مضافة متدنية، واعتبار األجور من قبيـل               

ودعا بعض املنـدوبني    . التكاليف، وحرمان العمال من حقوقهم، وزيادة تبعية البلدان النامية        
لـدان الناميـة علـى التقـدم        إىل زيادة املساعدة يف وضع السياسات من أجل مساعدة الب         

. من اقتصادات تعتمد على السلع األساسية، وارتقـاء سالسـل القيمـة العامليـة       والتحّول
أحد املمثلني إىل األونكتاد تقدمي املزيد من املعلومات حول البدائل املتاحة إلصـالح              وطلب

املندوبني األونكتـاد   وشّجع العديد من املمثلني و    . آلية تسوية املنازعات بني الدولة واملستثمر     
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على مواصلة دعم البلدان النامية يف ما تبذله من جهود لبناء قـدراهتا ولتـصميم وتنفيـذ                  
  .استراتيجيات شاملة ومتكاملة ومتماسكة يف جمال التجارة والتنمية

والحظ بضعة ممثلني جملموعات إقليمية أن حتسني القدرة التكنولوجية واالبتكاريـة             -٣٢
والحظ مندوبان  .  يف استراتيجيات النمو والتنمية الناجحة يف البلدان النامية        يؤدي دوراً هاماً  

أيضاً ضرورة نقل التكنولوجيا إىل جانب بناء القدرات من أجل متكـني البلـدان الناميـة،                
وخباصة أقل البلدان منواً، من االنضمام إىل سالسل القيمة العاملية واالستفادة منها اسـتفادة              

ندوب آخر أن التجارة ُتسهم أفضل إسهام يف تنمية البلدان النامية عنـدما             والحظ م . كاملة
  .تؤدي إىل حفز الصناعة احمللية والتقدم التكنولوجي

وأشار مندوبان إىل ما تنطوي عليه حالة البنية التحتية للنقل واخلدمات اللوجـستية               -٣٣
غري الساحلية، مما جيعـل مـن   من قيود خاصة حتّد من حتسني األداء التجاري للبلدان النامية           
كما الحـظ عـدة ممـثلني       . الصعب على هذه البلدان أن تشارك يف سالسل القيمة العاملية         

جملموعات إقليمية، باإلضافة إىل عدة مندوبني، الفرصة احملتملة الستفادة البلدان النامية مـن             
ة ُيتفاَوض عليه يف بـايل      التوّصل يف إطار منظمة التجارة العاملية إىل اتفاق حول تيسري التجار          

  .٢٠١٣ديسمرب /بإندونيسيا يف كانون األول

األونكتاد وأمناط النمو اجلديـدة     : استشراف املستقبل : اجلزء الرفيع املستوى    -باء  
  للتجارة والتنمية

  ) من جدول األعمال٣البند (
منـاط  حبث أعضاء حلقة النقاش واملشاركون، أثناء اجلزء الرفيع املستوى، مفهوم أ            -٣٤

ن االقتصادات النامية من حتقيـق منـو        النمو اجلديدة، وتناولوا العوامل اليت من شأهنا أن متكّ        
 فضالً عـن االجتاهـات      ،مستدام، وركزوا على إخفاقات النماذج اإلمنائية السابقة واحلالية       

  .املتصلة بالتكنولوجيا وحقوق امللكية الفكرية
والـصناعات   النقاش، وصف وزير التجارة  ويف سياق العروض اليت قُدمت يف حلقة        -٣٥

 يف تونس إخفاقات النموذج اإلمنائي الذي طُبق يف بلده منذ فترة اخلمسينات مـن               التقليدية
القرن املاضي، فقد كان توزيع تراكم الثروة توزيعاً غري متساوٍ مما أثار شواغل جدية يف جمال                

بلد حقق درجة عالية من التقدم،      : ديف بلد واح  " بلدين"السياسات العامة وأفضى إىل وجود      
وقال إن من املهم رسـم سياسـات   . واآلخر يتسم بعدم املساواة يف توزيع الدخل، والبطالة  

وأضاف قائالً إن توزيع فرص     . تشمل تدابري توجه النفقات العامة يف اجتاه خلق فرص العمل         
؛ فمن شأن ذلك أن يقـوي       طبقاتالالعمل والثروة ينبغي أن يكون توزيعاً متساوياً فيما بني          

ينبغي لألونكتـاد  ووقال إنه ينبغي اتباع هنج عاملي إزاء النمو      . الطلب احمللي ويدعم االقتصاد   
أن يواصل حبوثه بشأن استحداث منوذج جديد للتنمية االقتصادية العاملية على أن يؤخـذ يف               

  .االعتبار إطار العوملة وضرورة إعطاء دور أكرب لبلدان اجلنوب
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ركز األمني العام لالحتاد الدويل لالتصاالت على دور تكنولوجيـات املعلومـات            و  -٣٦
وقال إن مثة مكاسب حيققها اجلمع      . واالتصاالت يف قطاع اخلدمات كمحفز للنمو والتنمية      

فما فتئ قطاع اخلدمات ميثـل      . بني تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وقطاع اخلدمات     
لوجيات املعلومات واالتـصاالت؛ ويف الوقـت نفـسه، أدت          مشترياً رئيسياًَ ملعدات تكنو   

تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت إىل حدوث حتول يف قطاع اخلدمات من خالل حتسني            
وأضاف قائالً إن من املهم عدم إغفال الفرص املتاحة املنقطعة النظري لتحقيق            . األداء والنوعية 

  . التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة
وقال املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية إن مثة اجتاهني رئيسيني يؤثران يف               -٣٧

وأول هذين االجتاهني . قطاع امللكية الفكرية، بصفة خاصة، ويف النمو االقتصادي بصفة عامة
من األصول املاديـة    : يتمثل يف األدلة على حدوث حتول عام يف صلب عملية اإلبداع العاملي           

 أما االجتاه الثـاين فيتـصل   .ىل األصول غري املادية، أي رأس املال الفكري والقاعدة املعرفية    إ
 وحتول يف   - خلق املعرفة واالستثمار يف جمال البحث والتطوير         -حبدوث حتول يف املدخالت     

 وقال إنه رغم تزايد القدرة على نقل املعلومات والبيانات عرب           .النواتج من الغرب إىل الشرق    
. لعامل، فإن البلدان الغنية ثقافياً تواجه صعوبات يف حتويل األصول الثقافية إىل أصول جتارية             ا

وأضاف قائالً إن مثة جماالً هاماً للعمل يف املستقبل يكمن يف مساعدة البلدان الناميـة علـى                 
  . حتويل ثروهتا الثقافية إىل أصول نقدية

ألونكتاد يف النقاش املتعلق باسـتراتيجيات      وقال ممثال جمموعتني إقليميتني إن دور ا        -٣٨
وأشار عدة مندوبني إىل االستنتاجات اليت خلص إليهـا         . النمو والتنمية هو دور بالغ األمهية     

 وقالوا إنه ينبغي إيالء أمهية أكـرب للطلـب احمللـي يف             ٢٠١٣تقرير التجارة والتنمية لعام     
  . استراتيجيات النمو

 ميكن لواضعي السياسات أن يفعلوه لالسـتفادة مـن          وتساءل أحد املندوبني عما     -٣٩
وقال إن البلدان تواجه حتديات يف جمال صنع        . املكاسب اليت تتحقق يف جمال امللكية الفكرية      

السياسات، وهي حتديات تتصل بالقدرات واالستراتيجيات، بينما تسعى هذه البلدان جاهدة           
 وقال املدير العام للمنظمة العاملية للملكية       .لتحقيق تنمية مستدامة القتصاد يقوم على الزراعة      

.  يف معرض رده، إن من الضروري العمل يف جمايل القدرات واالستراتيجيات معـاً             ،الفكرية
، أي بناء املوارد البشرية وإتاحة إمكانية الوصـول إىل          السلبيةفالقدرات تكفل تعزيز املعرفة     

يجية القتصاد قائم على املعرفة على املستوى       وقال إن من املهم وضع استرات     . املؤلفات العلمية 
  . ن البلدان من التنافس على حنو فعال يف األسواق الدوليةالقطري متكّ

واقترح ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أن يواصل األونكتاد عمله بـشأن مزايـا               -٤٠
يني الـوطين  ومساوئ النماذج اإلمنائية بغية اقتراح بدائل للسياسة االقتصادية علـى املـستو          

وقال إن اجملاالت الرئيسية للدراسة ينبغي أن تشمل إخضاع النظام املايل الـدويل              . والدويل
للتنظيم، وتقلب التدفقات الرأمسالية وأسعار الـسلع األساسـية، والـسياسات التجاريـة             

  .واالقتصادية الكلية احلذرة اليت هتدف إىل حتقيق النمو املستدام
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  اط جديدة يف النمو العامليحنو أمن: الترابط  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

حبث أعضاء حلقة النقاش واملندوبون، أثناء الدورة، األمناط اجلديدة يف النمو العاملي              -٤١
تقريـر التجـارة والتنميـة      وانعكاساهتا على سياسة التنمية، مستندين إىل الفصل األول من          

والحظ ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أن عملية       .  الذي عرضته أمانة األونكتاد    ٢٠١٣ لعام
العوملة تنطوي على حالة ترابط مستمرة تتطّور وتتغّير على مر الزمن، وهي مالحظة استندت              

وقال بعض أعضاء حلقة النقاش وبعض املندوبني إن البلدان املتقدمة ال تـزال             . إليها املناقشة 
ه اخنفاض طويل األجل يف دخل العمل، وتقلّص        تشهد انتعاشاً بطيئاً، وهو بطء ناشئ عن اجتا       

وأشاروا إىل أن اإلقراض يساعد يف زيادة الطلـب         . إنفاق اُألسر، وتدين مستوى االستثمار    
وقالوا إن التدفقات الرأمسالية املتقلّبة حتدث بدافع حتقيق        . ولكنه ُيسهم أيضاً يف التقلّب املايل     

ات احلكومية الدولية سياسات االنتعاش     ووصف ممثل إحدى املنظم   . مكاسب قصرية األجل  
وقال إنه من املتوقع حتقيق منو متواضع رغم أن البطالـة يف            . اليت اعُتمدت مؤخراً يف أوروبا    

وباإلضافة إىل ذلك، الحظـت األمانـة أن حـصة          . صفوف الشباب ال تزال متثل مشكلة     
ادت زيـادة حـادة؛ إال أن   االقتصادات النامية يف منو الدخل العاملي والتجارة العاملية قـد ز     

صادراهتا ووارداهتا مل تنتعش لتبلغ املستويات اليت بلغتها قبل اندالع األزمة، أمـا العمالـة               
واتفقت األمانة وبعض املندوبني على أن البلدان الناميـة ليـست           . تزال يف حالة ركود    فال

وأُشـري إىل أن    . رأمساليـة منفصلة عن الديناميات املالية الكلية للتجارة العاملية والتدفقات ال        
استمرار بطء منو االقتصادات املتقدمة ُيضعف التدفقات التجارية بني اجلنوب واجلنوب، وهي          

  .تدفقات كانت حىت اآلن مبثابة حمّرك لنمو االقتصاد العاملي
وبالنظر إىل هذه االجتاهات، فقد انصّبت املناقشة على البحث عن مناذج جديـدة               -٤٢

 والحظ ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية وأعضاء حلقة النقاش مدى ضـرورة           للتنمية والنمو، 
احلاجة إىل حتقيق قدر أكرب من التوازن بني االستراتيجيات اليت تركّز على التجـارة العامليـة        
واالستراتيجيات اليت ُتشّدد على الطلب احمللي واإلقليمي، وهي نقطة كانت موضع مناقـشة             

حلقة النقاش وبعض املندوبني إن السياسات الراميـة إىل تعزيـز           وقال بعض أعضاء    . واسعة
الطلب احمللي تشمل سياسات احلماية االجتماعية، وسياسات األجور والدخل، والـضرائب           

والحظ ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أن البلـدان الكـبرية          . والتمويل والتكامل اإلقليمي  
 مـن الطلـب    ميكـن أن تـستفيد  لبلدان األصغراوأن ميكن أن تستفيد من األسواق احمللية     

وقال إن من الضروري انتهاج سياسات للنهوض بالصناعة مقترنة باالستثمار العام           . اإلقليمي
وقال عدة مندوبني وأعضاء يف حلقة النقاش إن من املهـم أيـضاً             . يف البنية التحتية والتعليم   

ّما إذا كان بإمكان بلداهنم أن ُتحّسن       واستفسر بعض املندوبني ع   . إعادة تشكيل النظام املايل   
التكامل بني عملياهتا اإلنتاجية ومنتجاهتا هي وتلك اخلاصة جباراهتا من البلدان النامية اليت هي              

  . حالياً يف وضع مماثل هلا
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وأبدت ممثلة إحدى اجملموعات احلكومية الدولية عدم موافقتها على ما تضمنه التقرير              -٤٣
وقالت إنه ينبغي أيضاً إجياد املزيد من أوجه التآزر بني          . لسياسات العامة من توصيات يف جمال ا    

وأعرب بعض املمثلني اآلخـرين     . جماالت عمل األونكتاد املتصلة بالتجارة والتنمية واالستثمار      
وأوصى مندوب آخر بإجراء مداوالت مشتركة      . عن تأييدهم للتوصيات اليت وردت يف التقرير      

وأشارت األمانة إىل التعـاون داخـل       . وتقرير التجارة والتنمية    العاملي تقرير االستثمار بشأن  
  .األونكتاد وكذلك مع الوكاالت اخلارجية بشأن معاجلة اإلحصاءات املتصلة هبذه املواضيع

التقريـر  : مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً           -دال  
  املرحلي الثاين

  ) من جدول األعمال٥البند (
يف أثناء املناقشات اليت جرت يف إطار هذا البند من جدول األعمال، أدىل ببيان كل                 -٤٤

من نائب األمني العام لألونكتاد؛ ومدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والـربامج اخلاصـة؛               
؛ ٧٧    ل؛ وممثـل جمموعـة ا     والوزير االحتادي للتخطيط الوطين والتنمية االقتصادية يف ميامنار       

ورئيس قسم تنسيق السياسات اخلاصة بأقل البلدان منواً، باسم وكيل األمني العام واملمثـل              
املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية؛            السامي  

؛ وممثل اجملموعة اآلسيوية؛ وممثـل      وممثل جمموعة دولة أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب       
اجملموعة األفريقية؛ وممثل االحتاد األورويب؛ وممثل جمموعة أقل البلدان منواً؛ وممثلـو البلـدان              

الصني وأنغوال وبنغالديش وبربادوس وإثيوبيا ونيبال وجنوب أفريقيـا والواليـات           : التالية
  .املتحدة األمريكية

اركني عن احلاجة إىل توجيه السياسات الوطنية ألقل البلدان         وعّبر مجيع املتكلمني واملش     -٤٥
يقل عن نصف أقل البلـدان       ال منواً والدعم الدويل املقدم من الشركاء يف التنمية حنو متكني ما          

 وفقاً للرؤيـة الـيت      ٢٠٢٠ منواً من استيفاء معايري خترجيها من فئة أقل البلدان منواً حبلول عام           
ميكن حتقيق هذا اهلدف دون توفر تعاون دويل كامـل،           شري إىل أنه ال   وأُ. تبلورت يف اسطنبول  

والحظ أحد املمثلني أن التأخريات يف ختريج بعـض         . خصوصاً يف دعم بناء القدرات اإلنتاجية     
أقل البلدان منواً خميبة لألمل بالنظر إىل أمهية احلفاظ على مصداقية األمم املتحدة يف االستعراض               

وحتدث بعض املندوبني عن احلاجة إىل ضمان مراعاة أهـداف          . البلدان منواً الدوري لقائمة أقل    
  .٢٠١٥ بعد عام بشأن جدول األعمال اإلمنائي ملااجلارية برنامج عمل اسطنبول يف املناقشات 

وقد ظهر توافق قوي يف اآلراء حول أمهية بناء القدرات اإلنتاجية باعتباره الـسبيل                -٤٦
و اقتصادي مستمر وشامل واحلد من الفقر يف أقل البلـدان منـواً             الواقعي الوحيد لتحقيق من   

. ولكي يتسىن يف هناية املطاف إحراز تقدم يف اجتاه ختريج البلدان من فئة أقل البلـدان منـواً                 
وشددت عدة وفود على أن هدف بناء القدرات اإلنتاجية ينبغـي أن يكـون يف صـلب                 

ّر املشاركون عموماً بأن عملية التحول اهليكلـي  وأق. السياسات الوطنية والدولية ذات الصلة  
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اليت يدخل بناء القدرات اإلنتاجية يف صلبها تتجاوز جمرد االنتقال من قطاع الزراعة إىل قطاع 
ميكـن أن    فتعزيز اإلنتاج والقدرة التنافسية ضمن قطاع ما      . اخلدمات الصناعة التحويلية أو  

فالتغري اهليكلي احلقيقي ميكـن أن حيـدث        . ذهيشكل أيضاً جزءاً هاماً من عملية التحول ه       
حتوالت من األنشطة ذات اإلنتاجية      عندما تكون هناك حتوالت مفيدة يف استخدام املوارد أو        

  .املتدنية والقيمة املضافة املنخفضة إىل األنشطة ذات اإلنتاجية العالية والقيمة املضافة املرتفعة
ى الدور األساسي الذي يؤديـه القطـاع        وسلط عدة متحدثني ومشاركني الضوء عل       -٤٧

وأشاروا إىل أن االسـتثمارات احملليـة       . اخلاص يف تعزيز القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً        
واألجنبية ينبغي أن تؤدي دوراً يف حتديث وحتسني القدرات اإلنتاجية ألقل البلدان منواً وجعلها              

 أن مشاركني آخرين أشاروا إىل التفتت الـشديد      غري. قادرة على املنافسة على املستوى الدويل     
فتئـت   الذي يتسم به مشهد أوضاع مؤسسات األعمال يف أقل البلدان منواً، وهو مشهد مـا              

ويشكل هذا الوضع   . هتيمن عليه املؤسسات الصغرية اليت يعمل معظمها يف القطاع غري النظامي          
يتعلق  صعب املسائل املطروحة للنقاش ما    ولذلك فإن من أ   . عائقاً أمام تنمية القدرات اإلنتاجية    

ورغم . بكيفية اخلروج من الوضع غري النظامي دون أن يتعرض للخطر وجوُد تلك املؤسسات            
هذه الصعوبات، اعترب عدة مشاركني أن من الضروري استغالل اإلمكانات اإلنتاجية يف أقـل              

  .فحة البطالة يف صفوف الشبابالبلدان منواً واالستثمار، هلذه الغاية، يف قطاع التعليم ومكا
وبالنظر إىل األمهية املعترف هبا اليت يتسم هبا اخلروج من الوضع غـري النظـامي إىل           -٤٨

وضع التمتع بالقدرة التنافسية على املستوى العاملي، فقد ركزت املناقشة على هدف متكـني              
دالً من البقاء يف أسفل     أقل البلدان منواً من بلوغ مستويات أعلى يف سالسل القيمة الدولية ب           

وشدد أحد املندوبني على أن االندماج املفيد لبلد من أقل البلدان           . خارجها هذه السلسلة أو  
منواً يف أي سلسلة من سالسل القيمة الدولية لإلنتاج يتطلب دائماً قدراً كبرياً مـن تنميـة                 

 ضمن التحـديات    وعّبر بعض املتكلمني عن هذا الشاغل حيث أدرجوا       . القدرات اإلنتاجية 
اجلدية النواقص اليت تعتري البنية التحتية املادية، وإمدادات الطاقـة، ووضـع تكنولوجيـا              

  .املعلومات واالتصاالت، والبيئة التنظيمية
وقالت معظم الوفود إهنا تتطلع إىل إجناز عمل األونكتاد بشأن قياس وتقييم القدرات            -٤٩

  .اإلنتاجية يف أقل البلدان منواً

إطـالق ديناميـة    : التجارة بني البلدان األفريقية   : التنمية االقتصادية يف أفريقيا     -هاء  
  القطاع اخلاص

  ) من جدول األعمال٦البند (
يف اجللسة العامة للجنة الثانية للدورة اليت ُعقدت برئاسة رئـيس جملـس التجـارة             -٥٠

تقرير التنمية االقتصادية    اخلاصة   والتنمية، َعَرض مدير ُشعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج        
  . إطالق دينامية القطاع اخلاص: التجارة بني البلدان األفريقية: ٢٠١٣يف أفريقيا لعام 
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وأعرب عدة مندوبني عن تقديرهم ملفهوم العمل اإلقليمي اإلمنائي الـذي طُـرح يف                -٥١
وّجهها االحتـاد األفريقـي إىل      وأُشري إىل أن التقرير ميثّل استجابة مباشرة للدعوة اليت          . التقرير

وقال هـؤالء   . منظومة األمم املتحدة لدعم أفريقيا يف إنشاء منطقة للتجارة احلرة يف هذه القارة            
املندوبون إنه ينبغي لألونكتاد أن ُيكثّف براجمه يف جمال بناء القدرات ذات الصلة بالتجارة مـن                

فريقيا ودعم أعضاء اجملموعة األفريقية     أجل تعزيز قدرات كل من احلكومات والقطاع اخلاص يف أ         
  .اجلميع يف التفاوض حول عقد اتفاقات شراكة اقتصادية لتحقيق نتائج تعود بالفائدة على

ومن التوصيات األخرى املتصلة بدور األونكتاد يف تنفيذ جدول أعمـال التكامـل              -٥٢
صيات تدعو األونكتـاد إىل     اإلقليمي يف أفريقيا ويف معاجلة قضايا التجارة والتنمية عموماً تو         

االضطالع بدور يف إطار الشراكة االستراتيجية اجلديدة بني آسيا وأفريقيا ومواصلة أداء دوره        
وأُشـري إىل أنـه ينبغـي       . كجسر لتقاسم اخلربات وأفضل املمارسات بني آسيا وأفريقيـا        

لتحلـيالت  لألونكتاد، باالشتراك مع مركز التجارة الدولية، أن ُيحلّل سـبل اسـتخدام ا            
والتوصيات الواردة يف التقرير وحتديد أنشطته يف جمال بناء القدرات اإلدارية هبدف مساعدة             

  .واضعي السياسات األفارقة يف أقل البلدان منواً
. وتوىل رئيس اللجنة رئاسة االجتماع غري الرمسي الذي ُعقد عقب اجللسة العامـة              -٥٣

 UNCTAD/ALDC/AFRICA/2013(اضـه العـام     وباالستناد إىل ما ورد يف التقرير واستعر      
، ناقش فريق اخلرباء الذين ميثلون الوفد الدائم لالحتاد األفريقي لـدى األمـم              )TD/B/60/4و

، Brookingsاملتحدة، ومؤسسة بناء القدرات األفريقية، ومبادرات منو أفريقيا التابعة ملؤسسة           
 البلدان األفريقية، وهنج أفريقيـا إزاء       الفُرص والتحديات اليت ينطوي عليها تعزيز التجارة بني       

  .التكامل اإلقليمي، ودور القطاع اخلاص األفريقي يف عملية التكامل اإلقليمي
وقال األمني العام لألونكتاد الذي حتدث عرب وصلة فيـديو إن موضـوع التقريـر           -٥٤

ة للحكومات  موضوع مهم ُيطرح يف حينه، ال سيما بالنظر إىل االلتزامات السياسية املتجدد           
األفريقية، وخطط العمل احلالية لالحتاد األفريقي، ومستوى النمو االقتصادي املرتفع للبلدان            

وأشار إىل أن العمل اإلقليمي اإلمنائي، الذي       . األفريقية، وتدين مستوى التجارة داخل اإلقليم     
ن مثة حاجة حلوار    يقترحه التقرير، يستحق التفكري فيه جدياً من ِقبل احلكومات األفريقية، وإ          

مستمر بني القطاع اخلاص والدولة لتمكني القطاع اخلاص من أداء دور فاعل إىل حد أبعد يف 
  .جمال التكامل اإلقليمي

ورأى اخلرباء الذين شاركوا يف حلقة النقاش أن هناك فرصاً عديدة متاحة لتعزيـز                -٥٥
يمية ورأس املال البشري، وزيادة القيمة      االستثمار يف البنية التحتية اإلقل    : التجارة داخل اإلقليم  

. املضافة للمواد اخلام، ومواءمة السياسات الوطنية واإلقليمية، وتعزيز تطـوير املؤسـسات           
فرص أخرى تكمن يف حتسني كفاءة مؤسسات األعمال اخلاصـة الـصغرية، وإنـشاء              ومثة

نظامية وغري النظامية، الروابط بني الشركات الكبرية والصغرية وبني الشركات يف القطاعات ال
وتطوير سالسل القيمة احمللية واإلقليمية، واحلد من االعتماد على املـوارد اخلارجيـة الـيت               

  . املاحنون يوفّرها
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وأعرب عدة مندوبني عن رغبتهم يف معرفة أسباب عدم تنفيذ بعض خطط العمـل                -٥٦
ة النقاش العوامل اليت ميكن أن      ورداً على ذلك، حدَّد األمني العام وأعضاء حلق       . تنفيذاً كامالً 

وهذه العوامل تشمل وجود التزامات سياسية أقوى وحتديد        . تسّرع وترية تنفيذ هذه اخلطط    
أطر زمنية لتحقيق نتائج قابلة للقياس، واحلد من االعتماد على اإليرادات اجلمركية، وزيـادة       

لطبقة املتوسطة يف أفريقيا،    االستثمار األجنيب املباشر داخل اإلقليم، وحدوث زيادة يف دخل ا         
  .وإحالل السلم واالستقرار يف املنطقة

وقالت أمانة األونكتاد إن األونكتاد يعمل على حنو وثيق مع مبادرة الشراكة اجلديدة      -٥٧
من أجل تنمية أفريقيا ويساعد يف عقد اتفاقات ثالثية األطراف بني التجمعات دون اإلقليمية              

  .يف أفريقيا

  النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائيتطوُّر   -واو  
  ) من جدول األعمال٧البند (

تطوُّر النظام التجاري الدويل واجتاهاته     "استندت املناقشات إىل تقرير األمانة املعنون         -٥٨
وإىل جمموعٍة واسعٍة من اإلسهامات املقدمة من األمني العام لألونكتـاد،           " من منظور إمنائي  

عام ملنظمة التجارة العاملية، واملدير التنفيذي ملركز التجارة الدولية، واملتكلمني مـن            واملدير ال 
  .الضيوف، ومدير شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات، والسلع األساسية

، أُحرَِز  ٢٠٠٠والحظ األمني العام أنه منذ اعتماد األهداف اإلمنائية لأللفية يف عام              -٥٩
قدُّم يف احلدِّ من الفقر املدقع والتصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتـصادية           قدٌر كبٌري من الت   

إال أن مشاكل الفقر املدقع، والتفاوتات يف الدخل والثـروة وانعـدام            . والبيئية ذات الصلة  
املساواة بني اجلنسني، والتدهور البيئي وتغيُّر املناخ، ال تزال قائمةً يف العديد مـن البلـدان                

، حسبما  ٢٠١٥وهذا هو سبب ومربر وضع جدول أعمال إمنائي جديد ملا بعد عام             . النامية
 بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية ومـؤمتر       ٢٠١٠قرره مؤمتر قمة األمم املتحدة املعقود يف عام         

  . ٢٠١٢ الذي ُعِقد يف عام ٢٠+ريو
ـ            -٦٠ ة التجـارة   واتفق عدة متكلمني ووفود، وكذلك األمني العام واألمانة، على أمهي

الدولية يف السلع واخلدمات كمحفِّز الستئصال شأفة الفقر وحتقيق التنمية املستدامة بأبعادها            
وينبغي إدماج التجارة الدولية يف السلع واخلدمات يف صلب         . االقتصادية واالجتماعية والبيئية  

تـه أو    كجزء بارزٍ من هدف قـائم بذا       ٢٠١٥ تصميم جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام      
وأشار العديد من املشاركني إىل أنـه  . كأداة متكِّن من حتقيق أهداف مواضيعية حمتملة أخرى       

  .قد يلزم أن تكون األهداف الكمية املتصلة بالتجارة مصحوبةً بتقييمات للنوعية
ة وأُشري إىل أن النظام التجاري املتعدِّد األطراف ميثِّل منفعةً عامةً عامليةً رئيسيةً وأن مث               -٦١

حاجة للحصول على نتائج إجيابية من املؤمتر الوزاري التاسع ملنظمة التجارة العامليـة الـذي               
واستناداً إىل االجتاهات احلديثة يف التجارة الدولية والديناميات الـسياساتية          . سُيعقد يف بايل  
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متكلمني الناشئة، مثل سالسل القيمة العاملية، وصعود اجلنوب واالقتصاد الرقمي، الحظ عدَّة            
وينبغـي  . أو حتديث القواعد التجارية وضبط التجـارة      /أن من الضروري تعديل وتكييف و     

للسياسات والتدابري واللوائح واملؤسسات أن تستفيد من الفرص اجلديدة وتتصّدى للمخاطر           
ومن الضروري أيضاً حتقيق قدر أكرب من االتساق فيما بـني سياسـات التجـارة      . اجلديدة

وعالوةً على ذلك، ينبغـي لألونكتـاد أن يرصـد         . ملستويني الوطين والدويل  والتنمية على ا  
باستمرار تطور النظام التجاري والسياسة التجارية رصداً تستنري به الـدول األعـضاء وأن              

  .يساعد هذه الدول يف رسم السياسات الوطنية والدولية
ء تقييم لسري املداوالت    واقترح األمني العام إنشاء فريق عامل مفتوح العضوية إلجرا          -٦٢

 يف نيويورك وأماكن أخرى، على أن يركِّز هـذا          ٢٠١٥املتصلة جبدول أعمال ما بعد عام       
الفريق عمله على اجملاالت اليت ميكن فيها إدماج التجارة الدولية ضمن األهـداف اإلمنائيـة               

رة املقبلة جمللس   ، والدو ٢٠١٤اجلديدة، مبا يف ذلك يف سياق دورة جلنة التجارة والتنمية لعام            
وقال إن عمل   .  سنة على إنشاء األونكتاد    ٥٠التجارة والتنمية، واالحتفاالت بذكرى مرور      

هذا الفريق سيحظى بدعم من األمانة، وإن مدير الشعبة سيعمل كجهة اتـصال ألغـراض               
 وأعرب عدَّة ممثلني عن حتمُّسهم لتنفيذ هذا االقتراح ودعوا إىل تـوّخي االنفتـاح             . التنسيق

والشفافية وإىل عملية توجهها الدول األعضاء فيما يتصل بتحديد مسامهة التجارة يف عملية             
  .٢٠١٥التنمية يف إطار جدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 

سلسلة قيمة  "وأشاد العديد من املشاركني بدعوة األمني العام إىل تدعيم واستخدام             -٦٣
املتجسِّدة يف األونكتاد ومنظمة التجارة العامليـة       " فخربات التجارة الفريدة القائمة يف جني     

ومركز التجارة الدولية، حبيث ميكنها أن تؤدِّي دوراً رئيسياً يف اجلهود الدوليـة الراميـة إىل      
  .حتقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميع

لنمـو  تزايد الطلب احمللي واإلقليمي على ا     : استراتيجيات التنمية يف عامل معومل      -زاي  
  املتوازن واملستدام

  ) من جدول األعمال٨البند (
تقريـر  يف إطار هذا البند من جدول األعمال، شكَّل الفصالن الثاين والثالث مـن                -٦٤

وأدىل نائب األمني العـام لألونكتـاد   .  خلفيةً ملداوالت اجمللس   ٢٠١٣التجارة والتنمية لعام    
بة العوملة واستراتيجيات التنمية مواضيع    مبالحظات افتتاحية، وعرض املوظف املسؤول عن شع      

 من جامعة كامربيـدج يف اململكـة        -وأكَّد ثالثة خرباء يف حلقة النقاش       . النقاش الرئيسية 
املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ووزارة التجارة والصناعة يف جنـوب أفريقيـا،             

 إليها التقرير من خالل ربـط   صحة االستنتاجات اليت خلص-ومصرف األرجنتني املركزي   
  .هذه االستنتاجات بتجارب بلداهنم أو حبوثهم األكادميية

وشدد مجيع املتكلمني، مبن فيهم نائب األمني العام لألونكتاد، وأعضاء حلقة النقاش              -٦٥
واملندوبون، على أن األمهية اليت يتسم هبا الطلب احمللي واإلقليمي ال تستبعد أمهيـة التوجُّـه                
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بل إن التركيز ينصب على اعتماد استراتيجية تنمية أكثر توازناً يشكِّل           . ري والتصديري التجا
فيها الطلب احمللي األساس لتوسيع التجارة، مما يعين أن هذا ينبغي أال يـؤدِّي إىل اخنفـاض                 
 التدفُّقات التجارية، حيث إن منو األسواق احمللية أو اإلقليمية ميكن أن يعزز التجارة العامليـة              

وأُبديت يف هذا الصدد مالحظة أخرى شددت       . واإلقليمية أو التجارة بني اجلنوب واجلنوب     
على أنه رغم التكامل بني الطلب اخلارجي والطلب الداخلي، ميكن اعتبار الـصادرات، يف              
أغلب األحوال، وسيلةً للحصول، مثالً، على العملة األجنبية الالزمة لدعم االستثمار الرأمسايل  

  .ات، يف حني أن منو الطلب احمللي ميثل هدفاً مالزماً لعملية التنميةوالوارد
  : وقد ركَّزت العروض واملداخالت األخرى للعديد من املندوبني على املواضيع التالية  -٦٦

رغم أن التكوين احلايل لإلنتاج والتجارة العامليني يعطي البلدان النامية مكانةً             )أ(  
  ن منو هذه البلدان ال ميكن أن يعتمد حصراً على البلدان املتقدِّمة؛بارزةً على حنو متزايد، فإ

إن إعادة توجيه ديناميات النمو ال ميكن أن حتدث تلقائياً، بل يلزم إسناد دور                )ب(  
أبرز للسياسة العامة، مبا يف ذلك السياسة املالية، ودعم املصارف املركزية للجهود اإلنتاجيـة،              

  زيز التحوُّل اهليكلي من خالل الزراعة والصناعة واخلدمات؛والتنمية االجتماعية وتع
ينبغي للبلدان النامية أن تنظر يف االندماج املدروس بعناية يف التجارة العاملية              )ج(  

الذي استفادت منه البلـدان الـيت       " الصناعة الناشئة "مبا يتوافق مع املبدأ التقليدي املتمثِّل يف        
  .أصبحت اآلن متقدِّمة

  سالسل القيمة العاملية والتنمية: االستثمار من أجل التنمية  -حاء  
  ) من جدول األعمال٩البند (

تقرير االستثمار العاملي    الواردة يف    عرضت األمانة االستنتاجات والتوصيات الرئيسية      -٦٧
وتكلـم أربعـة   .  االستثمار والتجارة من أجل التنمية-سالسل القيمة العاملية   : ٢٠١٣لعام  

  . حلقة النقاش حول خمتلف جوانب هذا املوضوعأعضاء يف
ويف إطار املناقشة اليت أعقبت ذلك، قال العديد من املندوبني إن تقرير االسـتثمار                -٦٨

العاملي وإطار األونكتاد لسياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة ميثالن أداتني هـامتني             
 مواصلة استخدام هذا اإلطار ألنه يقـدم        وقالوا إنه ينبغي  . من أدوات رسم سياسات البلدان    

إرشادات قيمة للبلدان النامية يف صياغة جيل جديد من سياسات االستثمار الوطنية ومنـاذج              
معاهدات االستثمار الدولية يف وقت يشهد حتوالً يف عملية صنع سياسات االستثمار علـى              

ندوبني إىل تقدمي املزيـد مـن       ويف هذا الصدد، دعا العديد من امل      . املستويني الوطين والدويل  
  .املساعدة التقنية

وأعربت عدة وفود عن قلقها إزاء اخنفاض تدفقات االسـتثمار األجـنيب املباشـر                -٦٩
واالنتعاش املتعثر لالستثمار العاملي، وطلبت هذه الوفود مـن األمانـة أن تواصـل رصـد                

  .دان الناميةاالجتاهات وحتليل تأثريها على النمو والتنمية، خصوصاً يف البل
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وقال العديد من املندوبني إن سالسل القيمة العاملية تتيح للبلـدان الناميـة فرصـاً                 -٧٠
لالنضمام إىل شبكات اإلنتاج الدولية واجتذاب االستثمار الذي ميكن أن يعود عليها بفوائد             

  .إمنائية، مبا يف ذلك خلق فرص العمل، والتكنولوجيا، والوصول إىل األسواق
ري، عالوة على ذلك، إىل أن للسياسات أمهيتها يف جعل سالسل القيمة العاملية             وأُش  -٧١

وقال عدد من املندوبني إن ما تضمنه التقرير من توصيات ومبـادرات تتعلـق              . ختدم التنمية 
بالسياسات جدير بالثناء وإنه ينبغي للبلدان أن ُتجري عملية تقييم وتتخذ قراراً اسـتراتيجياً              

. ينبغي تعزيز سالسل القيمة العاملية والكيفية اليت ميكن هبـا فعـل ذلـك             حول ما إذا كان     
كانت ملختلف البلدان واألقاليم جتارب خمتلفة فيما يتعلق بتلك السالسل، وال توجد أي              وقد

وينبغي للبلدان أن تعتمد هنجاً استباقياً من أجل        . صيغة واحدة ملشاركة أي إقليم أو بلد فيها       
وأعرب بعض  .  اليت ينطوي عليها األمر واحملافظة على قدرهتا التنافسية        التخفيف من املخاطر  

قلقهم إزاء التحديات اليت تطرحها سالسل القيمة العاملية وقدرات البلـدان علـى             املندوبني عن   
ودعت وفود عديدة األمانة إىل مواصلة تعزيز       . املشاركة الفعالة يف هذه السالسل واالستفادة منها      

 يف جمال حتليل السياسات وتقدمي املساعدة التقنية لدعم البلدان الناميـة يف بنـاء             عملها ذي الصلة  
  .سالسل قيمة إقليمية

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

  )عمال من جدول األ١٠البند (
الحظ العديد من املشاركني أنه ينبغي أن يدمج جملس التجـارة والتنميـة متابعـة                 -٧٢

املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة إدماجاً كامالً يف أركان عمـل              
 ورأوا أيضاً أنه ينبغي أن خيـصص اجمللـس يف         . األونكتاد الثالثة وأن يوليها االعتبار الكايف     

دوراته املقبلة وقتاً كافياً لبند جدول األعمال هذا، وميكن أن تشمل هذه الـدورات أيـضاً                
  . التفاعل مع كيانات األمم املتحدة األخرى، مثل اللجان اإلقليمية

وأكد عدد من ممثلي اجملموعات اإلقليمية أن إعداد اإلطـار اإلمنـائي ملـا بعـد                  -٧٣
وقالوا إنه ينبغي لألونكتاد، بالنظر     . ملتعددة األطراف  هو أهم العمليات اجلارية ا     ٢٠١٥ عام

إىل واليته وتارخيه وخربته، أن يسهم إسهاماً رئيسياً يف هذه العملية، بإجراء تقيـيم نقـدي                
للتجارب املستخلصة من عملية األهداف اإلمنائية لأللفية وحتديد أهم املؤشرات اليت ينبغـي             

ورأوا أن ذكرى مرور مخسني سنة على       . ٢٠١٥بعد عام   إدراجها يف اإلطار املتعلق بفترة ما       
  .إنشاء األونكتاد تتيح فرصة لتبادل اآلراء يف هذا الصدد

وأشار ممثل جمموعة إقليمية إىل ضرورة وضع برنامج عمل واضح بـشأن اإلطـار                -٧٤
وإضافة . ، ميكن على أساسه التخطيط الجتماعات اجمللس املقبلة       ٢٠١٥اإلمنائي ملا بعد عام     

إىل ذلك، اقترح أن يضع األونكتاد الترتيبات املؤسسية الالزمة، بوسائل منها تعـيني جهـة               
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وشجع عدد من ممثلي اجملموعات اإلقليمية األونكتـاد علـى رصـد            . تنسيق داخل األمانة  
العمليات الرئيسية اجلارية املتعلقة بالتنمية وختطيط العمل بناًء على ذلك يف إطـار األركـان      

. ان تركيز مجيع اجلهود بشكل جيد وأدائها دوراً مكمالً لتلك العمليات األوسع           الثالثة لضم 
  .وطلبوا أيضاً إىل األونكتاد أن ينظم جلسات إحاطة للوفود قبل املؤمترات الرئيسية وبعدها

وسلط عدد من املمثلني الضوء على دور األونكتاد يف تشجيع قيام نظام اقتـصادي                -٧٥
ودعا مندوب إىل وضع جدول أعمال إمنائي شـامل يف          . سب للتنمية عاملي أكثر اتساقاً وأن   

وحدد ثالثة جماالت أساسية للدراسية، هي إقامة      . ٢٠١٥املداوالت املتعلقة بفترة ما بعد عام       
نظام اقتصادي عاملي مستقر تكون التنمية حموره، وتأثري اهلجرة على التنمية، واآلثار اإلمنائية             

  .البلدان إزاء الكوارث الطبيعية والكوارث النامجة عن األنشطة البشريةاملترتبة على قلة مناعة 
وشجع أحد املندوبني األونكتاد على االستمرار يف مراعاة احتياجات البلـدان ذات              -٧٦

  .الدخل املتوسط يف برنامج عمله

  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  -ياء  
  )جدول األعمالمن ) ب(١١البند (

عرضت أمانة األونكتاد التقرير املتعلِّق باملـساعدة املقدمـة مـن األونكتـاد إىل                -٧٧
وقدَّمت ملخصاً يبني تأثري القيود املستمرة علـى اقتـصاد          ) TD/B/60/3(الفلسطيين   الشعب

يـة  وأشارت إىل أن االحتالل واالستيطان اإلسرائيليني حيبطان عمل       . األرض الفلسطينية احملتلة  
التنمية الفلسطينية وأن استمرار القدرة على حتمُّل أعباء العجز املايل يف ظل االحتالل لـيس               

وأوضحت أن حجم اإليرادات املالية الفلسطينية اليت تتسرب إىل إسرائيل سنوياً ميثل            . ومهاً إال
جور العامـة؛    يف املائة من فاتورة األ     ١٨ يف املائة من جمموع اإليرادات الضريبية و       ١٧ ما نسبته 

. ١٩٩٤برح حجم هذه األموال املتسرِّبة يتراكم منذ إنشاء السلطة الفلـسطينية يف عـام                وما
وقالت إن قلق األونكتاد إزاء هشاشة الوضع املايل الفلسطيين هو قلق يـشاطره الـشعور بـه             

ات وقدمت األمانة توصي  . صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وأعضاء جلنة االتصال املخصصة        
  .إلهناء تسرُّب اإليرادات املالية املتأتية من الواردات وعمليات التهريب من إسرائيل أو عربها

.  مندوباً، من بينهم ممثلو ست جمموعـات إقليميـة  ٢٢وأدىل ببيانات حول التقرير    -٧٨
وأعرب مجيع املندوبني، باستثناء مندوب واحد، عن تقديرهم لالستنتاجات الواردة يف التقرير            

ووصـف العديـد مـن      . أشادوا بالعمل الذي تضطلع به األمانة لدعم الشعب الفلسطيين        و
املندوبني التقرير بأنه خمتصر ومقنع وغين باملعلومات املفيدة ووثيق الـصلة بواقـع احلـال،               

  .كان ُمقلقاً وإن
نمية يف  وأقّر معظم املندوبني ما تضمنه التقرير من حتديد للعقبات الرئيسية اليت تواجه الت              -٧٩

األرض الفلسطينية احملتلة، وأعربوا عن اتفاقهم مع ما ورد يف التقرير من توصيات، خـصوصاً               
تلك املتصلة بإهناء تسرُّب اإليرادات املالية الفلسطينية إىل إسرائيل واحلاجة إىل االستعاضة عـن              
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بـاريس،  بروتوكول العالقات االقتصادية بني إسرائيل وفلسطني، املعروف باسم بروتوكـول           
بإطارٍ متوازٍن يفضي إىل حتقيق التنمية الفلسطينية واالستقالل املايل الفلسطيين ومتكني الـشعب             

. الفلسطيين من ممارسة حقه يف االندماج يف االقتصاد العاملي والسيطرة على أراضيه ومـوارده             
ميكنه مـن   االقتصاد اإلسرائيلي وأن     ومن شأن هذا أن يقلل من اعتماد الشعب الفلسطيين على         

  .العامة احلصول على واردات أرخص وحتسني أوضاع ماليته
واتفقت األغلبية العظمى من املندوبني أيضاً على أن االحتالل قـد أدَّى إىل رفـع                 -٨٠

تكاليف اإلنتاج، وفصل األرض الفلسطينية احملتلة عن األسواق العاملية، وفرض حصاراً على            
جز الفصل، وصادر األراضي، وأدَّى إىل تراجع اإلنتاجية        غزة، وقّيد حركة التنقُّل، وأنشأ حا     

. وإضعاف الصادرات وزيادة الواردات، وقلص اخلدمات العامة وأحلق أضراراً بالبنية التحتية          
وأعاد العديد من املندوبني تأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيين وكفاحه املشروع من أجل             

 وعاصـمتها   ١٩٦٧ للحياة على أساس حدود عام       إقامة دولة مستقلة متصلة جغرافياً وقابلة     
ورحَّب هؤالء املندوبون باستئناف حمادثات السالم، وساق العديـد منـهم    . القدس الشرقية 

  .أمثلة على الدعم الذي تقدمه بلداهنم إىل الشعب الفلسطيين
ة يف  وأعرب مجيع املندوبني تقريباً عن قلقهم إزاء األوضاع االقتصادية البالغة الصعوب            -٨١

األرض الفلسطينية احملتلة، مبا يف ذلك آفاق النمو القامتة، وتزايد حدَّة القيود املفروضة علـى               
التنمية، وحالة عدم التيقُّن الواسعة النطاق، وارتفاع مستوى البطالة، واألزمة املالية، وأوضاع            

 قبـل سـلطة     سوق العمل البائسة، وتدمري القاعدة اإلنتاجية، وانتهاك القانون الدويل مـن          
  .االحتالل، وافتقار السلطة الفلسطينية إىل السيطرة على احلدود والتجارة والبيانات التجارية

وقال إن من شـأن  . وشكر أحد املندوبني األونكتاد على ما اتسم به تقريره من دقة       -٨٢
وتساءل عن الكيفية اليت ميكـن هبـا        . سياسة االستيطان أن تفضي إىل إخفاق حل الدولتني       

قيق التنمية يف الوقت الذي ُيمنع فيه الشعب الفلسطيين من استخدام الطرق املوجودة على              حت
وأضاف قائالً إن االحتالل وحصار األرض الفلسطينية احملتلة مها سبب مجيع األزمات            . أرضه

وطلب من األونكتاد واجلهات املاحنة حتميل سلطة االحـتالل املـسؤولية عـن         . االقتصادية
دمريية اليت تنتهجها، وأشاد بقرار االحتاد األورويب استبعاد املستوطنات اإلسرائيلية          السياسة الت 

  .من اتفاقه الثنائي املعقود مع إسرائيل
وقالت مندوبة أخرى إن هذا البند من جدول األعمال هو مثال على تسييس عمل                -٨٣

ب السياسي ليسا   وأضافت قائلة إن التنازع واالستقطا    . األونكتاد ألنه خمصص لشعب واحد    
وأشارت إىل أن تقرير األونكتاد     . مشروعني يف األونكتاد بل ينبغي معاجلتهما يف مكان آخر        

يتهم إسرائيل على حنو متكرر وفيما يتعلَّق بكل موضوع له عالقة باجملتمع الفلسطيين، وهـو               
لوضـع األمـين،    وتابعت قائلة إنه بالنظر إىل حتسُّن ا      . يراعي الشواغل األمنية اإلسرائيلية    ال
. يعد هناك سوى عدد قليل من عمليات إغالق املعابر اليت ُتنفَّذ عند وجود حالة استنفار أمين            مل

وقالت إن األزمة الفلسطينية نامجة عن إفراط يف اإلنفاق واخنفاض يف املعونـة، وإن إسـرائيل                
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 دوالر   مليون ٥٤غ  حّولت مرتني دفعات مالية مسبقة إىل السلطة الفلسطينية اليت دفعت مبل           قد
وأوضحت أن تقـديرات األونكتـاد لتـسرُّب        . لإلرهابيني املدانني يف السجون اإلسرائيلية    

اإليرادات املالية الفلسطينية إىل إسرائيل تستند إىل تفسري خاطئ لبحوث بنك إسرائيل وتقوم             
م وشددت على أن وجود اقتصاد فلسطيين مزدهر هو أمر خيد         . على أساس افتراضات خاطئة   

مصلحة إسرائيل، وأشارت إىل عدد من املبادرات اإلسرائيلية الراميـة إىل دعـم العمـال               
وقالت إن إسرائيل تأمل أن تتكلل املفاوضات اجلارية مـع          . الفلسطينيني والزراعة الفلسطينية  

  .اجلانب الفلسطيين بالنجاح
ن مـن دعـم     وأشاد معظم املندوبني باألونكتاد ملا قدمه على مدى عقود من الزم            -٨٤

للشعب الفلسطيين عن طريق التعاون التقين، مبا يف ذلك مشاريع بناء القدرات، واخلـدمات              
وباإلشارة إىل التقرير، الحـظ هـؤالء املنـدوبون أن االحـتالل            . االستشارية والبحوث 

واالستيطان جيعالن من التنمية هدفاً يستحيل بلوغه وأنه ينبغي للمجتمع الـدويل أن يقـدِّم               
 كافيةً إىل السلطة الفلسطينية لكي حتافظ على منجزاهتا املؤسسية وختفف من حـدَّة              مساعدةً

بد من وضع حدٍّ لالحتالل ومتكني الشعب الفلسطيين         غري أنه ال  . القيود املالية اليت تواجهها   
وشدد املندوبون على أمهية دعم برنامج األونكتاد       . من ممارسة حقه يف تقرير املصري والسيادة      

ُيعّد مثاالً ُيقتدى به، وذلك بالنظر إىل قابلية األرض الفلسطينية احملتلة للتأثُّر بالصدمات             الذي  
السياسية واالقتصادية، ودعوا إىل تعبئة املزيد من املوارد لتلبية االحتياجات اخلاصة لالقتصاد            

  .الفلسطيين وإجناز الوالية اليت اعُتمدت يف الدوحة

  العامةتقرير ندوة األونكتاد   -كاف  
  )من جدول األعمال) ب(١٢البند (

َعرض نائب األمني العام لألونكتاد هذا البند من جدول األعمـال، مالِحظـاً أن                -٨٥
األونكتاد العامة الرابعة هي مثال على كيفية إشراك األونكتاد ملختلف اجلهات صاحبة             ندوة

ملوضـوع الـذي تناولتـه      وأشار إىل أن ا   . املصلحة يف عملية تبادل لآلراء مفتوحة ومفيدة      
. ٢٠١٥العامة هو الُنهج االقتصادية اجلديدة إزاء جدول أعمال متسق ملا بعد عـام               الندوة

وأعرب عن شكره بصفة خاصة حلكومات النمسا والصني واهلند وإندونيسيا وكازاخـستان            
لرابعـة   من مسامهات مالية لدعم تنظيم الندوة ا       تهملا قدم ) أملانيا(وملؤسسة فريدريك إيبريت    

  . ومشاركة اجملتمع املدين واخلرباء من البلدان النامية
. وَعرضت التقرير مساعدة املدير يف مكتب جنيف لالحتاد الدويل لنقابات العمـال             -٨٦

والحظت أن الندوة قد أتاحت فرصة مفيدة لتضافر القوى يف معاجلة مواضـيع ُمحـددة،               
، مثل فرض ضريبة على املعامالت املاليـة        الندوةوسلّطت الضوء على التوصيات املنبثقة عن       

وإعادة هيكلة اتفاقات التجارة واالستثمار الدولية من أجل ضمان تقاسم الفوائد على حنـو              
واختتمت كلمتها بالتشديد على ضرورة إضفاء الطابع املؤسسي على الندوة العامة           . ُمنصف

  .كحدث ُمنتظم
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ة األوىل اليت حضر فيها هذه الندوة العامة        وقال ممثل جمموعة إقليمية إن هذه هي املر         -٨٧
  . ودعا مجيع الدول األعضاء إىل حضور الندوة املُقبلة. وإنه قد وجدها مفيدة جداً

على الُنهج االقتصادية   لتركيزه   ٢٠١٣وأشاد أحد املندوبني بتقرير الندوة العامة لعام          -٨٨
أخرى إنه قد أسعدها أن ترى الندوة       وقالت مندوبة   . اجلديدة باالستناد إىل الدروس املستفادة    

  .العامة تتحّول إىل حدث متكرر

  املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا من مسائل  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
، الرئيس املنتهية واليته للدورة التاسـعة       )كازاخستان(افتتح السيد خمتار تيليوبريدي       ٨٩

  .٢٠١٣سبتمرب / أيلول١٦ستني للمجلس يف واخلمسني جمللس التجارة والتنمية، الدورة ال

  انتخاب أعضاء املكتب  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

لـسيد تريونـو ويبـوو      ا،  ١١٠٣) االفتتاحيـة (انتخب اجمللس، يف جلسته العامة        -٩٠
  .رئيساً للمجلس يف دورته الستني) إندونيسيا(

 نواب للرئيس   ١٠نتخاب  واستكمل اجمللس انتخاب أعضاء مكتب دورته الستني با         -٩١
وتبعاً لذلك، كـان    . ١١١١) اخلتامية( واجللسة العامة    ١١٠٣واملقرر خالل اجللسة العامة     

  :أعضاء املكتب املنتخبون كما يلي
  )إندونيسيا(السيد تريونو ويبوو   :الرئيس

  )جنوب أفريقيا(السيد عبد الصمد مينيت   :نواب الرئيس
  )ورية أفريقيا الوسطىمجه(السيد ليوبولد إمساعيل سامبا   
  )بيالروس(السيد ميخائيل خفوستوف   
  )إستونيا(السيد يوري سيلينتال   
  )مجهورية إيران اإلسالمية(ل سأنظريي السيد ُمحسن   
  )هندوراس(السيد إيفراين دياس آريفيالغا   
  )السلفادور(السيدة فيكتوريا مارينا فيالسكويز دي آفيليس   
  )ياأملان(السيد توماس فيتشني   
  )فرنسا(السيد توماس واغنري   
  )إيطاليا(السيد نيكوال فاغانيلو   

  )أملانيا(السيد توماس فيتشني   :املقرر
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أن يشارك منسقو اجملموعـات اإلقليميـة   على ، اتفق اجمللس املتبعةووفقاً للممارسة    -٩٢
  . لسواجملموعات األخرى املعترف هبا يف األونكتاد مشاركة كاملة يف أعمال مكتب اجمل

  إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة  -جيم  
  ) من جدول األعمال٢البند (

أقّر اجمللس، يف جلسته العامة االفتتاحية، جدول األعمال املؤقت للدورة الـوارد يف               -٩٣
  ).انظر املرفق األول (TD/B/60/1/Rev.1الوثيقة 

من أجل  للدورة  األوىل  ة  اللجنوانُتخب األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف مكتب          -٩٤
مسامهة األونكتاد يف تنفيـذ برنـامج عمـل         " من جدول األعمال املعنون      ٥النظر يف البند    

  ":التقرير املرحلي الثاين: اسطنبول ألقل البلدان منواً
  )أملانيا(السيد توماس فيتشني   :الرئيس
  )زامبيا(السيدة ليليان سايلي بواليا   : املقرر- الرئيسنائب 

نُتخب األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف مكتب اللجنة الثانية للدورة من أجل            وا  -٩٥
التجـارة بـني    : التنمية االقتصادية يف أفريقيا   " من جدول األعمال املعنون      ٦النظر يف البند    
  ":إطالق دينامية القطاع اخلاص: البلدان األفريقية
  )جنوب أفريقيا(السيد عبد الصمد مينيت   :الرئيس
  )الصني(السيدة شومنغ يل   : املقرر- الرئيسنائب 

  املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل   -دال  
  ) من جدول األعمال١٥البند (

 مـن خطـة عمـل       ١٦٦التقرير املُقّدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة              
 ومـا هلـذه     ٢٠١٣-٢٠١٢ يف الفتـرة     بانكوك بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبية     

  ٢٠١٤الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
، أعـضاء اهليئـة االستـشارية       ١١١١) اخلتامية(انتخب اجمللس، يف جلسته العامة        -٩٦
، والسيد حممد عبد احلنـان      )إندونيسيا(السيد تريونو ويبوو    :  على النحو التايل   ٢٠١٤ لعام

، )إثيوبيا(، والسيد مينيليك أليمو غيتاهوم      )ُعمان(، والسيد عبد اهللا ناصر الرحيب       )بنغالديش(
، والـسيد يوليـسيس     )اجلزائر(بومجعة الدليمي   ، والسيد   )ليسوتو(والسيد نكوباين مونياين    

، والسيد لـويس إنريكـي      )بنما(، والسيد ألفريدو سويسكوم     )املكسيك(كانكوال غيتيّرييز   
 جنفبـايلي . ، والـسيد مـراد ن     )أملانيـا (، والسيد توماس فيتشني     )بريو (تشافيز باساغوتيا 

  ).التفيا(، والسيد راميوندز يانسونز )أذربيجان(
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وأُبلغ اجمللس بأنه ال تزال هناك ثالث تسميات لعضوية اهليئة االستشارية سترد قريباً               -٩٧
  .من اجملموعة باء

 من النظام الداخلي جمللس التجـارة       ٧٦دة  تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغراض املا         
  والتنمية

وتـرد يف الوثيقـة     . مل ُتعرض أي طلبات جديدة على اجمللس كـي ينظـر فيهـا              -٩٨
TD/B/IGO/LIST/10 هيئة حكومية دولية تتمتع حالياً مبركز لدى األونكتاد١١٤ قائمة تضم .  

الداخلي جمللـس التجـارة      من النظام    ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  والتنمية

وتـرد يف الوثيقـة   . أي طلبات جديدة كـي ينظـر فيهـا      على اجمللس   مل ُتعرض     -٩٩
TD/B/NGO/LIST/15    منظمة غري حكومية تتمتع مبركز لدى األونكتـاد،         ٢١١ قائمة تضم 

  . يف الفئة اخلاصة٨٧ منظمة يف الفئة العامة و١٢٤منها 

  ماعاتاستعراض اجلدول الزمين لالجت    
أقّر اجمللس، يف جلسته العامة اخلتامية، جدول االجتماعات للفتـرة املتبقيـة مـن                -١٠٠
 كما يردان يف الوثيقة     ٢٠١٥ و ٢٠١٤ وجدول االجتماعات اإلرشادي لعامي      ٢٠١٣ عام

TD/B/60/CRP.1   فُيعدَّل عنوان االجتماع الـذي سـُيعقد يف الفتـرة          . ، مع إدخال تعديلَني
 املؤمتر التاسع لألونكتاد بشأن   :  ليصبح كما يلي   ٢٠١٣نوفمرب  / الثاين  تشرين ١٥ إىل   ١١ من

ُيعقـد  : وُتعّدل مواعيد انعقاد اجتماَعني من االجتماعات على النحو التـايل         . إدارة الديون 
، وُيعقد اجتماع اخلرباء املتعدد     ٢٠١٤أبريل  / نيسان ٨ و ٧املنتدى العاملي للسلع األساسية يف      

. ٢٠١٤أبريـل   / نيـسان  ١١ إىل   ٩ألساسية والتنمية يف الفترة من      السنوات بشأن السلع ا   
  .TD/B/INF.229وسيصدر اجلدول الزمين الرمسي يف الوثيقة 

  ٢٠١٤عضوية الفرقة العاملة لعام     
االحتاد الروسي :  على النحو التايل٢٠١٤أقّر اجمللس أيضاً عضوية الفرقة العاملة لعام         -١٠١

 وباكستان وبربادوس وبنغالديش وبيالروس والسنغال والـسودان        وإكوادور وأملانيا وإيطاليا  
وسويسرا والصني وغواتيماال وكازاخستان والنمسا ونيجرييا واهلند والواليـات املتحـدة           

  .األمريكية واليابان

  )١٩-د(١٩٩٥الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة قوائم استعراض     
. امة اخلتامية، قائمة الدول األعـضاء يف األونكتـاد        استعرض اجمللس، يف جلسته الع      -١٠٢

  .TD/B/INF.228وترد قائمة العضوية اليت ُعرضت على اجمللس يف الوثيقة 
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  اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللس    
ستني اليت اختذها يف دورته ال    إجراءاته  يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، أُبلغ اجمللس بأن           -١٠٣

  .ال تترتب عليها آثار مالية إضافية

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -هاء  
  ) من جدول األعمال١٦البند (

، تقرير املكتب املتعلـق بوثـائق       ١١١١) اخلتامية(اعتمد اجمللس، يف جلسته العامة        -١٠٤
  .TD/B/60/L.2قة تفويض املمثلني املشاركني يف الدورة الستني للمجلس، كما يرد يف الوثي

  جدول األعمال املؤقت لدورة اجمللس احلادية والستني  -واو  
  ) من جدول األعمال١٧البند (

النظر يف هـذا البنـد إىل       أمر  يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، قّرر اجمللس أن ُيحيل            -١٠٥
ناسـب  وسُيقدم جدول األعمال املؤقت يف وقـت م       . املشاورات اليت ُيجريها رئيس اجمللس    

  .للموافقة عليه

  اعتماد التقرير  -زاي  
  ) من جدول األعمال١٩البند (

 اخلتامية، تقريره علـى النحـو الـوارد       ته العامة   اعتمد اجمللس، يف جلس    -١٠٦
ــائق يف ، TD/B/60/SC.I/L.2، وTD/B/60/SC.I/L.1، وAdd.9 إىل Add.1 وTD/B/60/L.1 الوث
TD/B/60/SC.II/L.2، و TD/B/60/SC.II/L.1و

)٣(  ،TD/B/60/L.2     وأَِذن للمقرر بأن يستكمل ،
، واضعاً يف اعتباره مداوالت اجللسة العامة اخلتامية، وأن         حسب مقتضى احلال  النهائي  التقرير  

  .ُيعّد تقرير جملس التجارة والتنمية الذي سُيقدم إىل اجلمعية العامة

__________ 

 . أعاله١انظر احلاشية  )٣(
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  املرفق األول

  ةجدول أعمال الدورة الستني جمللس التجارة والتنمي    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة  -٢
األونكتاد وأمناط النمو اجلديدة للتجارة     : استشراف املستقبل : اجلزء الرفيع املستوى    -٣

  والتنمية 
  حنو أمناط جديدة يف النمو العاملي: الترابط  -٤
التقريـر  :  البلـدان منـواً    مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقـل          -٥

  الثاين املرحلي
  إطالق دينامية القطاع اخلاص: التجارة بني البلدان األفريقية: التنمية االقتصادية يف أفريقيا  -٦
  تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي  -٧
ـ     : معومليف عامل   التنمية  استراتيجيات    - ٨ ى النمـو   تزايد الطلب احمللي واإلقليمي عل

  املتوازن واملستدام
  سالسل القيمة العاملية والتنمية: االستثمار من أجل التنمية  -٩

إسهام األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت               -١٠
  تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي

  : أنشطة التعاون التقين  -١١
  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد  )أ(  
  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  )ب(  

املسائل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار متابعة الـدورة الثالثـة                 -١٢
  :للمؤمتر عشرة

كة واالستنتاجات املتفـق عليهـا      متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتر       )أ(
 / متـوز  ٦للدورة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف         

  ٢٠١٢يوليه 
  تقرير ندوة األونكتاد العامة  )ب(  
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  :مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية  -١٣
الـسادس  التقريـر الـسنوي     : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدوليـة       )أ(

  ربعون للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويلواأل
   تقرير جلنة التجارة والتنمية  )ب(

  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية  -١٤
  :املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل  -١٥

 من خطة   ١٦٦االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة     التقرير املقدم من رئيس اهليئة        )أ(
 ٢٠١٣-٢٠١٢عمل بانكوك بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبية يف الفترة          

  ٢٠١٤وما هلذه الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
جمللس  من النظام الداخلي     ٧٦تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغراض املادة         )ب(

  ارة والتنميةالتج
جمللس  من النظام الداخلي     ٧٧ادة  تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض امل       )ج(

  التجارة والتنمية
  استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات  )د(
  ٢٠١٤عضوية الفرقة العاملة لعام   )ه(
  )١٩-د(١٩٩٥استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة   )و(
   اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللساآلثار  )ز(

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -١٦
  لدورة اجمللس احلادية والستنيجدول األعمال املؤقت   -١٧
  مسائل أخرى  -١٨
  .اعتماد التقرير  -١٩
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  املرفق الثاين

  )٤(احلضور    
  :تجارة والتنميةحضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف جملس ال  -١

__________ 

 .TD/B/60/INF.1ولالطالع على قائمة املشاركني، انظر . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املُسجلني )٤(

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  إسبانيا
  أستراليا
  إسرائيل

  أفغانستان
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  إندونيسيا
  أنغوال
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  إيطاليا

  باكستان
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنن

  بوتان
  ناابوتسو

  فاسوبوركينا 
  بوروندي
  اهلرسكالبوسنة و

  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  جزر البهاما
  فريقيا الوسطىأمجهورية 

  اجلمهورية التشيكية
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية كوريا
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

   الكونغو الدميقراطيةيةمجهور
  أفريقياجنوب 

  جنوب السودان
  جورجيا
  جيبويت

  خضرالرأس األ
  رواندا

  سري النكا
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  السلفادور
  سلوفينيا
  سنغافورة
  سوازيلند
  السودان
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل
  الصني
  العراق

  مانُع
  غواتيماال

  غينيا
  الفلبني
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان

  كرواتيا
  كندا
  كوبا

  كودت ديفوار
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت

  ليبيا
  ليتوانيا
  ليسوتو
  مالطة
  ماليزيا
  رمص

  املغرب
  املكسيك
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
  منغوليا

  موريشيوس
  موزامبيق
  ميامنار
  النمسا
  نيبال

  نيجرييا
  هاييت
  اهلند

  هندوراس
  هنغاريا
  هولندا
  اليابان
  اليونان

  
  :وحضر الدورة املراقبان التاليان  -٢

  الكرسي الرسويل  
  دولة فلسطني  

  :لتالية ُممثلة يف الدورةوكانت املنظمات احلكومية الدولية ا  -٣
  االحتاد األفريقي  
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  االحتاد األورويب  
   اآلسيوية-اللجنة االقتصادية األوروبية   
  منظمة دول شرق الكارييب  
  منظمة التعاون اإلسالمي  
  أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ  
  مركز اجلنوب  

  :ةوكانت املنظمات التالية التابعة لألمم املتحدة ُممثلة يف الدور  -٤
  مركز التجارة الدولية  
  جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل  

مكتب املمثل السامي املعين بأقل البلدان منواً والبلدان النامية غري الساحلية والـدول             
  اجلزرية الصغرية النامية

  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ُممثلة يف الدورة  -٥
  مم املتحدة لألغذية والزراعةمنظمة األ  
  منظمة العمل الدولية  
  االحتاد الدويل لالتصاالت  
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
  البنك الدويل  
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية  
  منظمة التجارة العاملية  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ُممثلة يف الدورة  -٦
  الفئة العامة  
  مجعية وحدة وثقة املستهلكني الدولية  
  مؤمتر الُتجَّار العاملي  
  مهندسو العامل  
  اجلمعية االكتوارية الدولية  
  االحتاد الدويل لنقابات العمال  
  املنظمة الكامريونية لتعزيز التعاون االقتصادي الدويل  
  منظمة القرية السويسرية  

        


