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  مقدمة    
الدورة التنفيذية السابعة واخلمسني جمللس     ) كازاخستان(خمتار تيلوبريدي   السيد  افتتح    

وعقد اجمللس أثناء الـدورة أربـع       . ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٦التجارة والتنمية يوم األربعاء     
  .١١٠٢ إىل ١٠٩٩سات جلسات عامة، هي اجلل

    اإلجراءات اليت اختذها جملس التجارة والتنمية  -أوالً  

املسائل اليت تتطلب إجراًء من اجمللس والناشئة عن تقـارير وأنـشطة هيئاتـه              -ألف  
  املتصلة هبذه التقارير واألنشطة  أوالفرعية

  تقرير الفرقة العاملة  -١  
  )من جدول األعمال) أ(٣البند (
وامليزانية  اإلطار االستراتيجي ب املعنية للفرقة العاملة  الرابعة والستني  لدورةا قدم رئيس   -١

  على  املدرج الرئيسي وكان البند  .املتفق عليها  ااستنتاجاهتو  للدورة النتائج الرئيسية  الربناجمية
 الـسياسة و تاالتصاال استراتيجية عن تنفيذ   الرابع للتقرير األمانة استعراض جدول األعمال 

 الذي يغطـي   و ،٢٠٠٩  عام يف جملس التجارة والتنمية  الذي وافق عليه    ،  املنشوراتب لقةاملتع
  .٢٠١٢ديسمرب /كانون األول مايو إىل/أيارمن  األنشطة املضطلع هبا

العاملة املعنيـة باإلطـار      أحاط اجمللس علماً بتقرير الدورة الرابعة والستني للفرقة       و  -٢
  . TD/B/WP/250على النحو الوارد يف الوثيقة االستراتيجي وامليزانية الربناجمية 

  تقرير جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية  -٢  
  )من جدول األعمال) ب(٣البند (
عن أعمـال دورهتـا     اجمللس علماً بتقرير جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية        أحاط    -٣

  .ق عليها الواردة فيهقدمه رئيسها، وأيد االستنتاجات املتف  كما،)TD/B/C.II/22(اخلامسة 

  اختصاصات اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة  -٣  
  )من جدول األعمال) ج(٣البند (
 الـيت أدخلـت علـى مـشروع         التعديالت النهائية  على  الدول األعضاء  اتفقت  -٤

البيئـة   زبشأن تعزي  متعدد السنوات  جتماع اخلرباء من ا والرابعة  لدورتني الثالثة   ا اختصاصات
 وستدرج. املستدامةو  للجميع الشاملة دعماً للتنمية  على مجيع املستويات   االقتصادية التمكينية 
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 السادسة واخلمـسني   الدورة التنفيذية تقرير  إىل  يف إضافة   ختصاصات  الذه ا الصيغة النهائية هل  
  .التنميةجمللس التجارة و

ـ ،   عليها  املوافقة اليت ُتنتظر  املتبقية االختصاصات الثالثة  شاريعمب وفيما يتعلق   -٥  تطلب
ـ إعـادة   بشأن   تعليقات واقتراحات تقدمي  من أجل     إضافياً وقتاً الدول األعضاء  إىل  صياغةال

ووافق اجمللـس   . هابين  وفيما داخل اجملموعات اإلقليمية   يت ستجري ال املشاورات عقب األمانة
 توافـق يف اآلراء بـشأن      ىلإ مبجـرد توصـلهم   مع األمانة    املنسقني اإلقليميني  تواصل على
املكتب  خالل اجتماع  صيغتها النهائية وضع   من أجل وذلك  ،  املذكورة أدناه  ختصاصاتاال

  :والتنمية جمللس التجارة عاملوّس
اجتماع اخلرباء املتعدد السنوات بـشأن التكامـل والتعـاون يف امليـدان               )أ(  

  ؛)الثانية والثالثة والرابعةالدورات (االقتصادي 
أثر  يف ذلك   مبا تماع اخلرباء بشأن أثر فرص الوصول إىل اخلدمات املالية،        اج  )ب(  
  ؛التمكني االقتصادي للمرأة والشباب: الت املالية على التنميةيالتحو

برامج اإلدماج االجتماعي وأثرها على التنمية والنمو        اجتماع اخلرباء بشأن    )ج(  
  . للجميعاملستدامني والشاملني

   بالذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس األونكتادالحتفالاطرائق   -٤  
  )من جدول األعمال) د(٣البند (
االحتفال بالـذكرى    طرائق أساس توافق اآلراء   على جملس التجارة والتنمية   اعتمد  -٦

القيـام   ولـدى ). األونكتاد( للتجارة والتنمية  املتحدة األمم   لتأسيس مؤمتر اخلمسني   السنوية
  :يلي  ماوافق اجمللس على، بذلك

، يف املقام   ألونكتادتأسيس ا ل اخلمسني االحتفاالت بالذكرى  تؤثرأن   ينبغي  )أ(  
العمل ب تكون ذات صلة    أن ومن مث، ينبغي  ،  لتنميةنطاقاً بشأن ا   األوسع اخلطاب على األول،
  الصدد؛ املتحدة يف هذا يف األمم اجلاري

 السنوية اخلمـسني  ذكرى  لل نتيجةك املنشور املتوخى ، فإن    على ذلك  بناًءو  )ب(  
 األعمال الرئيسية  تناولي رجعي األثر  عنصر : اثنني مها  عنصرين سيتضمن ألونكتادتأسيس ا ل

 أفضل ه بشكلفهمو  املاضيفتقييم .أوجه القصور فيها يف ذلك  مباعلى مر السنني، لألونكتاد
لثاين البعد ا وسيتضمن  . ملستقبلله يف ا  أقوى  لضمان دور     وضع أفضل  يفسيجعل األونكتاد   

 ينبغي،  ولذا . العمل األوسع نطاقاً لألمم املتحدة يف جمال التنمية        تسهم يف  من شأهنا أن   عناصر
 ١٦ قبـل   ذلـك   أن يكـون   ، ويفضل يف أقرب وقت ممكن    جاهزاً  املنشور  هذا أن يكون 
  ؛٢٠١٤ يونيه/حزيران
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 ُيتفاوض نتائج ةكون هناك أي  ت  لن ،الطابع الرمسي للحدث وأمهيته   ولتأكيد    )ج(  
  دورة االستثنائية جمللس التجارة والتنمية؛لا بشأهنا يف
 ألونكتادتأسيس ا ل بالذكرى السنوية اخلمسني   االحتفالينبغي أالّ تترتب على     و  )د(  

  ؛والية الدوحة تنفيذب املتعلقة أنشطة األونكتاد املخصصة ألي من املوارد سلبية على  آثارأية
 احتفـاالت  لألونكتـاد  سنوية اخلمسني الذكرى ال  احتفاالتتعّد  ،  وأخرياً  )ه(  

مـن   والتنميـة  جملس التجارة  مينع  ال هذاو. حيث اجلدارة واألمهية  ذات طابع استثنائي من     
 اخلطاب  املسامهة يف  يف والية األونكتاد  كجزء من  يف وقت الحق   بأنشطة أخرى  االضطالع

الـيت  ؤمترات  املو رات القمة مؤمتتنفيذ خمتلف   متابعة و  يف ذلك   مبا ،لتنميةبشأن ا   نطاقاً وسعاأل
  .بشأن التنمية األمم املتحدةتعقدها 

 ٧٦تسمية املنظمات غري احلكومية واهليئات احلكومية الدولية ألغراض املادتني            -باء  
   من النظام الداخلي للمجلس٧٧و
  ) من جدول األعمال٤البند (

 الذي تلتمس فيـه      اآلسيوية -اللجنة االقتصادية األوروبية    طلب    اجمللس على  وافق  -٧
علـى الطلـبني    و،  TD/B/EX(57)/R.4 يف الوثيقـة  ، على النحو الوارد     منحها مركز املراقب  

 يف، علـى النحـو الـوارد        إنيسياتيفا كولتورال منظمة  و تطوير األعمال  مركز   املقدمني من 
  .، اللتماس املركز املذكور، على التوايلTD/B/EX(57)/R.2 وTD/B/EX(57)/R.1 ثيقتنيالو
 اهليئـات احلكوميـة الدوليـة      قـوائم   أحـدث  إىل املنظمات الثالث  ستضافو  -٨
)TD/B/IGO/LIST/10( غري احلكومية    واملنظمات)TD/B/NGO/LIST/15 ( مبركـز   اليت تتمتع

  . األونكتاديف املراقب
ووجه رئيس جملس التجارة والتنمية انتباه الدول األعضاء إىل املسألة اليت أثارها أحد               -٩

  الفلـسطينية  األهليـة شـبكة املنظمـات     الطلـب الـذي قدمتـه       يتعلـق ب   يما ف الوفود
)TD/B/EX(57)/R.2(  الطلب  بني وصف أهداف املنظمة يف    وجود أوجه تباين   إىل   وأشار فيها

 علـى    الفلسطينية األهليةشبكة املنظمات   موقع  على  املدرجة   إىل األونكتاد واألهداف     املقدم
  .)www.pngo.net(اإلنترنت 

ـ  أن تتصل  أمانة األونكتاد   إىل رئيسالطلب  ن مث،   مو  -١٠ شبكة املنظمـات األهليـة     ب
يف هذا الشأن، مث تدعو هذه املنظمة غري احلكومية          تطلب منها تقدمي توضيحات   و الفلسطينية

  .يف وقت الحق مكتب اجمللس سينظر فيه إىل تقدمي طلب منقح
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  لتجارة الدوليةتقرير الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز ا  -جيم  
  ) من جدول األعمال٥البند (

 جمللـس التجـارة    السابعة واخلمـسني   الدورة التنفيذية  خالل،  علماًأحاط اجمللس     -١١
 دورتـه  عن أعمال    الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجارة الدولية       بتقرير،  والتنمية

للـدول   أتيحت اليت،  ITC/AG(XLVII)/251 يف الوثيقة  على النحو الوارد   السابعة واألربعني 
  .خالل االجتماع األعضاء

  موجز الرئيس  -ثانياً  

  اجلزء األول: األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  -ألف  
  ) من جدول األعمال٢البند (

 خصصتو. جزأين، إىل أفريقيا على  الذي يركز،من جدول األعمال هذا البند  قُّسم  -١٢
الـيت   األنشطة"واملعنون  ،  TD/B/EX(57)/2 الوارد يف الوثيقة  عرض التقرير   ل يةاجللسة الصباح 

  .حلقة نقاش جلسة بعد الظهر تضمنتو. "فريقياأل دعماً ضطلع هبا األونكتادي
العـام   األمـني : خالل اجللسة الصباحية   عروضاً أمساؤهم التالية  املتحدثون قدموقد    -١٣

 وممثـل   ؛ التابعة لألونكتاد  والربامج اخلاصة   البلدان منواً  وأقل أفريقيا    ومدير شعبة  ؛لألونكتاد
 نيابة عـن  ممثل إثيوبيا،    و ؛األورويب االحتادوممثل  ؛   والصني ٧٧  الجمموعة   نيابة عن إكوادور،  

 ؛الكارييبمنطقة البحر   أمريكا الالتينية و   جمموعة دول  نيابة عن  بريو وممثل   ؛اجملموعة األفريقية 
؛ الـصني  وممثل ؛ممثل اجلزائر  و ؛اجملموعة اآلسيوية  نيابة عن ،  إلسالميةإيران ا وممثل مجهورية   

  . وممثل ليسوتو؛وممثل رواندا
 عمـل األونكتـاد   أولويات إىل أن أولويتني اثنتني من العام لألونكتاد أشار األمني و  -١٤

ـ  استعرض األمـني  و. أفريقيا يفتعزيز التنمية   األمن الغذائي و    بتحقيق انتتعلق القصوى  امالع
تقريـر التنميـة    " واملعنـون    ألونكتادألساسي الصادر عن ا   املنشور ا قدمها   املسامهات اليت 

 وأشـار إىل أن   . أفريقيـا  يف سياسة فعالـة   وصياغة من أجل وضع   ،"االقتصادية يف أفريقيا  
، أفريقيـا  يف  املـسجل  النمومن قيمة    قللت قد اإلمجايل الناتج احمللي  لقياس املنهجيات احلالية 

  . املنطقة هذهيف قطاع غري رمسي كبري ر إىل وجودبالنظ
عايل  منو حتقيق أفريقيا  بالنسبة إىل  كتسيهاي األمهية اليت ب املندوبني األمني العام  روذكّ  -١٥

 يفأبـرز   و . للجميع وشامل  وقادر على حتمل الصدمات     ذاتياً مستداممنو اقتصادي    - اجلودة
 الطبعـات الت والرسائل السياساتية الـواردة يف       عززت هبا التحلي   اليت   كيفيةال هذا السياق 

 ،على سبيل املثال  و. العايل اجلودة  مفهوم النمو يف أفريقيا   تنمية االقتصادية   لا  من تقرير  السابقة
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تعزيز من أجل    هاأسواق و اوصادراهت إنتاجها تنويعب أفريقيا يف البلدان ٢٠٠٨  عام تقريرأوصى  
الـسبل الـيت     صرحية بشأن  توصيات نان األخري ايرالتقر وقدم.  الصدمات حتمل على   قدرهتا

 مع احملافظـة علـى     ،والتنويع االقتصادي تسريع التحول اهليكلي     يف املنطقة   للبلدان ميكن هبا 
 يكلـي هحتول   واعتماد استراتيجية  التنمية الصناعية  من خالل تعزيز  وذلك  ،  االستدامة البيئية 

 يف أفريقيـا   املقبلـة  االقتـصادية  التنميـة ير  تقرالطبعة القادمة من    ب يتعلق  وفيما .ستدامةم
تدعيم التجارة بني البلدان األفريقيـة مـن        على   سريكز املوضوع الرئيسي  فإن ،٢٠١٣ لعام

  .القطاع اخلاص ديناميةل  العنانإطالقخالل 
  التقريـر ونكتاد البلدان منواً والربامج اخلاصة التابعة لأل  شعبة أفريقيا وأقل    مدير وقدم  -١٦
 تـأثري عن   أمثلة حمددة  عدةوساق  . فريقياأل اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً    األنشطة  ب قاملتعل

البحث : أركان عمله الرئيسية الثالثة وهي     من خالل يف أفريقيا    على نتائج التنمية   األونكتاد
 .بناء توافق اآلراء و،والتعاون التقين ،حتليل السياساتو

 يف دعم بناء القدرات    مواصلة إىل األونكتاد  يميةإحدى اجملموعات اإلقل   ممثل وطلب  -١٧
 طارإل ه عن تقديره  نفس مثلاملوأعرب  . التجارية املتعددة األطراف   جمال املفاوضات  يف أفريقيا

أن األونكتاد  وناشد  ،  سياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة      ب األونكتاد املتعلق 
والتكنولوجيـا   العلـوم تـسخري  و ياسات االستثمارس يف صياغة  دعم البلدان النامية   يواصل

  .حتقيق التنمية املستدامةالصادرات وتنويع كأدوات ل واالبتكار
شهدته أفريقيا يف اآلونة األخرية من أداء قوي يف           ما  إىل العديد من املندوبني   أشارو  -١٨

ت حامسة مقبلة من    تزال تواجه عدة حتديا     ال  املنطقة إالّ أهنم حذروا من أن    النمو االقتصادي،   
االضـطرابات الـسياسية    الطبيعية و والكوارث    وانعدام اهلياكل األساسية   الفقرتفشي   قبيل

 مـن   يف ذلك   مبا بدور هام،  يف هذا الصدد  يضطلع   األونكتاد وأشاروا إىل أن   .واالجتماعية
نتجاهتـا  مقتصاداهتا وتنويع   التحول اهليكلي ال    جمال يف أفريقيا دعم البلدان يف    مواصلة خالل

  . إزاء التنمية يف أفريقياهنج شاملاعتماد وإىل أنه يلزم  ،التصديرية
 اخلاص يف أفريقيـا    إمكانات القطاع   أن إحدى املنظمات احلكومية الدولية    ممثلورأى    -١٩

وأعـرب  . اخلاص يف املنطقة  بني القطاعني العام و    حتسني احلوار ، ودعا إىل    غري مستغلة بالكامل  
 الطلـب  يقوم علـى   أمانة األونكتاد   عمل لكونعن ارتياحه    عات اإلقليمية إحدى اجملمو  ممثل

قد  األونكتاد املمثل أن والحظ هذا   . احلقيقية اليت تواجه التنمية    التصدي للتحديات  ويستهدف
 أفـاد و. يف القارة  دون اإلقليمية واإلقليمية   احلكومات الوطنية واملنظمات   بشكل وثيق مع   عمل

  يف بشكل منفـرد   أنشطة األونكتاد  تقييم أثر  الصعبسيكون من    غم من أنه  على الر  أنهباملمثل  
 .على التنمية تأثري أكرب ميكن أن يكون هلا اجملاالت اليت  املهم التركيز علىمنفإن ، أفريقيا
 فيهـا يف    مبـا  ،يف جمـاالت عـدة      إىل تقدمي الدعم   األونكتاد بعض املندوبني  ودعا  -٢٠
اجتماعـات   للمشاركة يف   من البلدان النامية   للخرباء ة األونكتاد أمان ضرورة دعم ) أ( :يلي ما

 هـذه   الذي أُنـشئ لـدعم     الصندوق االستئماين  يف الدول األعضاء ضرورة مسامهة   و اخلرباء
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مـن    االستثمار اتسياس يف تنفيذ إطار   لبلدان أفريقيا  األونكتاد ضرورة دعم ) ب (؛املشاركة
 األجنيب املباشر   االستثمار بشأن االستثمار العاملي  تقريرائج  نشر نت و  التنمية املستدامة   حتقيق أجل

  سياساهتا املتعلقة بالتحول   يف تنفيذ  أفريقيادعم بلدان    مناشدة األونكتاد ) ج(؛  على نطاق أوسع  
 إىل نـضمام  بشأن اال  تتفاوضاليت   التقنية إىل البلدان   وتقدمي املساعدة  الصناعية   والتنميةاهليكلي  

يف  املؤسسات األفريقية  بشكل وثيق مع   التعاون  إىل ألونكتادا دعوة) د (؛عامليةمنظمة التجارة ال  
 وهـي ،   خطة عمل االحتاد األفريقي لتعزيز التجارة داخل أفريقيـا         املذكورة يف  اجملاالت الثالثة 

 ألونكتـاد ا ودعوة التجارة؛  جمال يفبناء القدرات اإلنتاجية    و وتيسري التجارة    السياسة التجارية 
  .٢٠١٥  عامبعد  ملاتنميةإطار  وتنفيذوضع يف  شاركة بشكل جوهريامل إىل
يف  روانـدا ل دعمال  األونكتاد هبايقدم  اليت   تعددةاملطرق  ال على أحد املندوبني  وعلق  -٢١

احلفاظ على  و والشروع يف تنفيذ إصالحات سياساتية     االستثمار األجنيب املباشر   جذبجمال  
ت رواندا ضمن البلدان اليت حتتل مكان الـصدارة مـن           وُصنف. اقتصادي عالية  منومعدالت  

 وأعـرب . ٢٠١٣  عاميف أفريقياب املتعلق" Doing Business"حيث اإلصالحات وفقاً ملؤشر 
 إزالة تبادهلا لدى  على   قادرة أفريقيا باملنتجات اليت تكون بلدان   يتعلق    فيما عن قلقه  ندوبامل

ينبغـي   رأى هذا املندوب أنه، وعالوة على ذلك   .وتوفري اهلياكل األساسية  احلواجز التجارية   
 جتارهتـا متويـل    وتـأمني    سلعها التجارية  تنويع  جمال يف أن تكثف جهودها   أفريقيا لبلدان
  .رفع املستوى التكنولوجي  يفشاركةوامل
 لتوجيـه   أُعدت اليت والطرائق ملبادئ التوجيهية على ا   األونكتاد وشكرت عدة وفود    -٢٢

. ٢٠١٤  عـام  يف ألونكتـاد تأسيس ا ل بالذكرى اخلمسني  لالحتفاالت األعمال التحضريية 
، اليت حققتها األونكتاد يف املاضي     إلشادة باملنجزات على ا  الحتفاالت هذه ا  تقتصروينبغي أالّ   

 ،يف املـستقبل   املنظمـة  ضطلع به الدور الذي ست   لتحديد كمنرب بل ينبغي أن تستخدم أيضاً    
  .٢٠١٥  عامبعد ا ملالتنميةإطار ضوء   يفسيما وال

  اجلزء الثاين: األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  -اءب  

  األجنيب املباشر يف أفريقيااالستثمار تعزيز الروابط بني االستثمار احمللي و: نقاشالجلسة     
  ) من جدول األعمال٢البند (

 تعزيـز "  موضوع  حلقة نقاش بشأن   البند من جدول األعمال     هذا مت يف إطار  ُنظّ  -٢٣
 الوثيقـة وشـكلت  ". أفريقيـا  يفاألجنيب املباشر االستثمار االستثمار احمللي و الروابط بني

TD/B/EX(57)/3 ملناقشةا اً هلذهأساس.  
 لـدى األمـم   لالحتاد األفريقي الوفد الدائموشارك يف حلقة النقاش هذه خرباء من      -٢٤

 ائرةمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية، ود    جنيف، و  يف رىخاألدولية  ال نظماتاملو املتحدة
مبادرة االستثمار األفريقية املشتركة بني الشراكة اجلديدة       ، و األفريقية -ة  السويسريعمال  األ
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تطوير مؤسسات   وفرع  االقتصادي، من أجل تنمية أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان        
املشاركون يف حلقة النقاش    وناقش   .تثمار واملشاريع يف األونكتاد   األعمال التابع لشعبة االس   

 واالستثمار احمللي  بني االستثمار األجنيب املباشر    الروابطحتول دون إقامة     اليت العوامل الرئيسية 
لالستثمار األجـنيب    والقطاعي التنويع اجلغرايف تحسني   ل سياساتيةتدابري   وااقترحو أفريقيا يف

  .قياأفري يف املباشر
 الوضع املتنـاقض   تسليط الضوء على   حلقة النقاش، من خالل      وشدد املشاركون يف    -٢٥
 أعلـى على    أيضاً كنها تنطوي ول لالستثمار األجنيب املباشر   وجهة جذابة  ُتعّد اليت   أفريقيايف  

 إىل قيمـة أمهية إضافة   على   و أفريقياً هيكلية يف  ضرورة إجراء إصالحات   على،  للفقر معدل
عدد قليل من    االستثمار األجنيب املباشر إىل    اجُتذب وقد .الوظائف من أجل توليد   املدخالت
. ونيجرييا غاناو أفريقيا مثل جنوب ،  أفريقيا يف النمو تقود و متتلك هياكل أساسية  اليت   البلدان

 تـشمل  مع هياكل أساسية كافيـة     اقتصادية مواتية  بيئة  وجود ضرورة وجرى التشديد على  
ـ  رأت حلقة النقـاش   و. توافر الكهرباء و لبلدان غري الساحلية  النسبة إىل ا  ب املالئمة الطرق ه أن
 الـصني  مع على التفاوض  منواًأقل البلدانمساعدة  ،مثل األونكتاد  ،لمنظمات الدولية ل ينبغي

  على ضـرورة   أيضاً وجرى التأكيد  . املنخفضة  التكلفة ذات األلواح الشمسية  توفري يف جمال 
  . على سبيل املثالالسكنك ،أكثر إنتاجية استخدامات حنو التحويالت توجيه
نظمة األمـم املتحـدة     مل احلالية برامج االستثمار  وناقش املشاركون يف حلقة النقاش      -٢٦

ـ   االستثمارشبكة هيئات ترويج     هذه الربامج  تشملو .)اليونيدو (للتنمية الصناعية   ا يف أفريقي
 اليت  تأثري االستثمار األجنيب املباشر    نتائج وأطلع املشاركون على  . رصد االستثمارات  صةومن

 وأويل اهتمام . ٢٠١٠  عام  من اعتباراً أفريقيا  يف املسح املتعلق باالستثمارات   نتائج    إىل تستند
شبكة هيئات ترويج   برنامج   تضمنو. أفريقيا يف  الياباين  االستثمار األجنيب املباشر   تأثريخاص ل 
املستثمرين   بني  بينية  تسمح بوجود وصلة   بطريقة تفاعلية  إبالغ البيانات  ا يف أفريقي  االستثمار

املـستثمرين األجانـب     روابط بني  إقامة وقد ساعد ذلك على   . املؤسسات احمللية األجانب و 
وأخرى خاصة  البلدان  معلومات حمددة عن     على    أفراد الفئة األخرية   صولحتيسري  و واحملليني

  .بالقطاعات
املشاركون يف  أفاد  ،  أفريقيا ملتعلق باالستثمارات يف   ا ٢٠١٠  عام  مسح  إىل استناداًو  -٢٧

 وأن  مليار دوالر  ١٨  ألفريقيا بقيمة  ديدةجاستثمارات   من املزمع ختصيص  بأن   حلقة النقاش 
 اجملموعـة  قد أصـبحت ضـمن   من اجلهات املصدرة اإلقليمية اليت كانت  ليةاحمل ؤسساتامل

الشركات  وقد تبّين أن   .املخطط هلا ديدة  اجل واالستثمارات منو العمالة  من حيث  األسرع منواً 
 مـستويات أعلـى     تـسجيلها   عن ولية فضالً األستثمارات  االمن   أعلىنسبةً   متتلك اليابانية

 قيمة مضافة أعلى   حققتقد   هذه الشركات  وتبّين أن . واملزمع تنفيذها القائمة   االستثمارات
 يف العينـة  عمـل   إنتاجيـة    لـى  أع  أيضاً وحققت. العمل املتفرغ يتعلق ب   فيما معدالً أعلى و

 .نجـاح ال أسباب هذا   من الضروري حبث   رأى املشاركون يف حلقة النقاش أن     و. املدروسة
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برنامج  و اتالشراك  وتبادالت  تنمية املوردين  مثل برامج أخرى  املشاركون باقتضاب ناقش  و
أن  األونكتاد نظمات مثل مل ه ينبغي وأشري إىل أن   .يف أفريقيا تنمية املشاريع وترويج االستثمار     

  .أفريقيا يف  أخرىاً بلدانلتشمل هذه الربامج  نطاقلتوسيع مع اليونيدو تتعاون
 يف تعزيـز   األفريقيـة  - ةاألعمال السويـسري   دائرة  الذي تضطلع به   دورال ونوقش  -٢٨

تزايد  اعتبارات  أن املشاركون يف حلقة النقاش    وأكد. األجنبية واحمللية  بني الشركات  العالقات
 شابه ذلـك   وماالطرق وساكنمثل امل  املالئمةاهلياكل األساسية  وتوفري   أفريقيا يفلسكان  عدد ا 

، ومع ذلك . للعامل  جديدة اًأسواق أيضاً وفرست أن أفريقيا ب وأُقّر.  يف املستقبل   عاملياً حتدياً ستشكل
 النظـر يف   ىتضم بلداناً خمتلفة ويتعني أخذ هذا الواقع يف االعتبار لـد          كبرية   قارة  أفريقيا فإن
  . احلجمواملتوسطة  الصغريةالسياساتية املتعلقة باملؤسسات احملليةجراءات اإل
 مبادرة االستثمار األفريقية    بشأن معلومات  يف حلقة النقاش   أحد املشاركني وعرض    -٢٩

 املشتركة بني الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان              
. كميته قل أمهية عنت  الاالستثمار األجنيب املباشر أن نوعية  علىجرى التشديدو. االقتصادي

 هـذه و .أكـرب  إقامة روابط    إىل  االستثمار األجنيب املباشر   يسعىأن   يمن الضرور  من مث، و
 يـة شـركاء   باملؤسسات األجن وقد حتايب   . حمددة السياق وحمددة القطاعات كذلك     الروابط

وتـدعو  . أفريقيـا  يف  احمللية مقارنة باملؤسسات  بلدان أخرى يف   أو ابلداهنيف   الصف األول 
  على ة قادر تصبح حبيث  احلجم واملتوسطة املؤسسات احمللية الصغرية   قدرات احلاجة إىل تطوير  

 من الصف   الشريكمرتبة شريك املؤسسات األجنبية من الصف الثالث إىل مرتبة           االنتقال من 
 على نقد يساعداتنمية املهارات التدريب و توفري النقاش أن يف حلقة املشاركون رأىو .الثاين

تساعد يف الواقع     ال قد احلوافز الضريبية  املبادرات السياساتية من قبيل     ولكن حتسني الروابط، 
  .على حتقيق ذلك

املناطق االقتـصادية     واضعو السياسات خيار   يفضلمن بني اخليارات السياساتية،     و  -٣٠
الكثري مـن   يالقيان    ال ري أن هذين اخليارين قد    غ ،معات الشركات وخيار تطوير جت   اخلاصة
  أساسية بنية حتتية تتضمن   اقتصادية مواتية  بيئة  املذكوران ويتطلب اخلياران . أفريقيا يف النجاح

والقدرة على االتـصال     ،امللكية الفكرية قوق  متعلقة حب معايري   و ،االبتكار فزحتبيئة مؤسسية   و
 يف العديـد مـن البلـدان    يه إلفتقري  ماوهو، ةكفؤوسيطة  منظمات  و على املستوى العاملي  

إىل  تـؤدي ميكن أن   اليت   تنمية املهارات   التركيز على  ومن مث، فإن من األمهية مبكان     . أفريقيا
التعاون  من خالل هذا اجملالوسد الفجوة القائمة يف     املكرس يف ميدان املهارات      التوازن كسر
املـشاركني يف حلقـة     أحد   سلطو. والقطاع اخلاص د التدريب    ومعاه احلكومة بني الثالثي
واملؤسسات  واملتوسطة احلجم املؤسسات الصغرية  التحديات اليت تواجهها  الضوء على    النقاش
.  التجاريـة   األعمـال  لروابط بشأن برنامج األونكتاد  تبادل املعلومات   و ،أفريقيا يف األجنبية

لالحتياجـات   وفقـاً  السياسات تكييفالربنامج  االيت أكد عليه   املمارسات اجليدة وتتضمن  
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وتوفري احلوافز   احمللينيالنظراء   قدراتبناء   و ،اليت توجهها األسواق   الروابطوتشجيع   ،القطرية
  .روابط األعمال التجاريةبرامج  النضمام إىلإىل ا  الشركاتلدفع الالزمة
  .ة للغايةمفيد لقة نقاشح على تنظيم أمانة األونكتاد ندوبنيالعديد من امل شكرو  -٣١
ـ  االستثمار األجنيب املباشر   ضرورة أن يكّمل  إىل   أحد املندوبني  وأشار  -٣٢ الـذي   دورال

عنصراً هاماً لتحقيق   تعد   أفريقيا يف رأس املال البشري  تنمية  وإىل أن   ،  االستثمارات احمللية تؤديه  
 عزيز سبل  وت جارة داخل أفريقيا   الت شجيعتو املالية املناسبة   املؤسسات إنشاء ، باإلضافة إىل  ذلك
اإلمـداد  النقل و   شبكات مثل وإقامة هياكل أساسية مالئمة      اخلاصبني القطاعني العام و    احلوار

النظـام    حتسني ضرورة إىل مندوب آخر  شاروأ .بصورة شاملة   الرشيدة حتسني اإلدارة الطاقة و ب
 وأشارت األمانـة  .االجتاه  هذابعمل يف  األونكتاد يضطلعأن، واقترح  أفريقيا بلدانيف   التعليمي

. التعلـيم  ملعاجلة نظام   األنسب يئةاهل ستكونالعلم والثقافة   املتحدة للتربية و   إىل أن منظمة األمم   
، واالسـتثمارات  جماالت التجارة  فريقيا يف أمع   شراكتها تعزز أن اليابان ب مندوب آخر  ذكّرو

 أفريقيـا  واحلكومات احمللية يف   اليابان مةمع حكو  بشكل وثيق وأن املستثمرين اليابانيني يعملون     
  .يف هذا الصدد  القائمةالقيوداحلد من لتحديد االحتياجات و

يف نظـام    رونـة وعلى أوجه امل  التكنولوجيا   مسألة نقل   على أحد املندوبني  شددو  -٣٣
املـضاربة   استثماراتتوجيه  الكفيلة ب بشأن أفضل السبل    أثري سؤال    و ،امللكية الفكرية  حقوق

مع املنـاطق    أن تتنافس  أفريقيا أنه يتعني على   مندوب آخر  رأىو. القطاع احلقيقي  إىلالية  امل
فرغة املاحللقة    الضوء على  وُسلِّط. لالستثمار األجنيب املباشر   بيئة مواتية  يئةهتيف جمال    األخرى

ض التمويل  واخنفا االستثمارات احمللية اخنفاض  و االستثمار األجنيب املباشر   اخنفاض املتمثلة يف 
  .اهلياكل األساسية لتطوير املخصص

الـربامج   والتآزر يف   التقين ضرورة التعاون   على وشدد املشاركون يف حلقة النقاش      -٣٤
إعـادة   رحواقُت. أفريقيا بلداناحتياجات   تلبيةل خمتلف املنظمات الدولية   تقنية اليت وضعتها  ال

تـوفري   واخلاص من أجـل    قطاعني العام الشراكات بني ال  ب املتعلقة االستراتيجيات النظر يف 
حتول احلاجة إىل إجراء    وأكد املشاركون يف حلقة النقاش مرة أخرى على         . ياكل األساسية اهل

 من أجـل توليـد فـرص العمـل         القطاع احلقيقي  إىل توجيه املوارد  ، باإلضافة إىل  هيكلي
إطـار   ة وضـع  ضـرور على   وجرى التشديد . املناسبة والكافية  اهلياكل األساسية  وتطوير
االسـتيعابية   القدرات تحسنيل الالزمةاجلهود   بذلو نقل التكنولوجيا  إلتاحة فرص  تنظيمي
البلـدان  إىل   ينتقل االستثمار األجنيب املباشر   إىل أن  أمانة األونكتاد  وأشارت .املتلقية للبلدان

ـ  ينبغـي جتاهـل     ال إنـه من مث، ف  قوية و  االستثمارات احمللية  اليت تكون فيها    تثماراتاالس
   . يف أفريقيااحمللية اخلاصة
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  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

   إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

 ،٢٠١٣ يونيه/ حزيران ٢٦يف    املعقودة  العامة االفتتاحية  اجللسة يفاقترح رئيس اجمللس،      -٣٥
 املؤقت الوارد  يف جدول األعمال    املدرجة ضافة إىل تلك  باإل  جدول األعمال  اثنني يف  بندين إدراج
 املضي قدماً   األول ضايفوسيتيح البند اإل   .TD/B/EX(57)/1/Corr.1و TD/B/EX(57)/1يقتني  الوث يف
  البنـد  وسيتيح. ٢٠١٤  عام يف ألونكتادتأسيس ا ل بالذكرى السنوية اخلمسني   املناقشات املتعلقة ب

  .للمجلس الثامنة واخلمسني التنفيذية املؤقت للدورة األعمالالنظر يف جدول  اإلضايف الثاين
 . جـدول األعمـال    إضافة بندين إىل  مع   إقرار جدول األعمال املؤقت    قرر اجمللس و  -٣٦

  :يلي  كماالدورة التنفيذية كان جدول أعمال وبذلك، فقد
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١  
   دعماً ألفريقيااألنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد  -٢  
املسائل اليت تتطلب إجراًء من اجمللس والناشئة عن تقارير وأنشطة هيئاتـه              -٣  

  :املتصلة هبذه التقارير واألنشطة  أوالفرعية
  تقرير الفرقة العاملة  )أ(    
   جلنة االستثمار واملشاريع والتنميةتقرير  )ب(    
  ألحادية السنةاختصاصات اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات وا  )ج(    
  الحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني لتأسيس األونكتاداطرائق   )د(    
تسمية املنظمات غري احلكومية واهليئات احلكوميـة الدوليـة ألغـراض             -٤  

   التجارة والتنميةلس من النظام الداخلي جمل٧٧ و٧٦ دتنياملا
  دوليةتقرير الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجارة ال  -٥  
  جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية الثامنة واخلمسني للمجلس  -٦  
  مسائل أخرى  -٧  
   واخلمسنيالسابعةتقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية   -٨  
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  للدورة التنفيذية الثامنة واخلمسني للمجلس جدول األعمال مشروع  -باء  

شروع جـدول األعمـال املؤقـت لدورتـه         وافق جملس التجارة والتنمية على م       -٣٧
 ٢٠١٣ديـسمرب   / كـانون األول   ١٣ و ١٢الثامنة واخلمسني، اليت ستعقد يـومي        التنفيذية

  ).املرفق األول انظر(

   واخلمسنيالسابعةتقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية   -جيم  
، ية بعد اختتام االجتمـاع    أذن جملس التجارة والتنمية بوضع التقرير يف صيغته النهائ          -٣٨

  .وفقاً للممارسة املتبعة يف املاضي
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   األولاملرفق

  مشروع جدول األعمال املؤقت    
  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
النمو وفرص العمل خلدمـة التنميـة الـشاملة         : ٢٠١٣  لعام تقرير أقل البلدان منواً     -٢

  واملستدامةللجميع 
 ملعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية عن أعمال دورهتا       تقرير الفرقة العاملة ا     -٣

  )٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٤-٢(السادسة والستني 
 التجارة  لس من النظام الداخلي جمل    ٧٧املادة  تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض        -٤

  والتنمية
   للمجلسجدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة واخلمسني  -٥
  مسائل أخرى  -٦
   واخلمسنيالثامنةتقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية   -٧
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   الثايناملرفق

  *احلضور    
  :حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية  -١

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  إريتريا
  إسبانيا
  إستونيا
  ئيلإسرا

  إكوادور
  إندونيسيا

  ) اإلسالمية- مجهورية(ن إيرا
  يرلنداأ

  الربازيل
  ربادوسب

  الربتغال
  بلجيكا
  بلغاريا
  بنما
  بنن

  بوروندي
  بولندا
  وبري

  بيالروس
  تايلند
  تشاد

   ليشيت-تيمور 
  جامايكا

  جنوب السودان
  اجلزائر

  جزر البهاما
  اجلمهورية الدومينيكية

  يةمجهورية كوريا الشعبية الدميقراط

  رواندا
  زمبابوي
  سنغافورة
  السنغال
  السودان
  سويسرا
  سيشيل
  الصني
  عمان
  غانا

  غواتيماال
  الفلبني

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  كازاخستان

  كندا
  ديفوار كوت

  كولومبيا
  ليسوتو
  ليبيا
  مايل
  مصر

  املغرب
  املكسيك

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
  يرلندا الشماليةأو

  ميامنار
  نمساال

  نيبال
  نيجرييا
  هاييت
  اليابان

__________ 

ولإلطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني       *  
TD/B/EX(57)/INF.1.  
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  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة  -٢
  االحتاد األفريقي  
  االحتاد األورويب  
  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي  
  مركز اجلنوب  

  :رةوكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدو  -٣
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
  البنك الدويل  
  منظمة التجارة العاملية  

  : ممثلة يف الدورةالفئة العامةوكانت املنظمات غري احلكومية التالية املدرجة يف   -٤
  اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني  
  ملؤسسات التمويل اإلمنائي رابطة أمريكا الالتينية  
  لقرية السويسرية غري احلكوميةمنظمة ا  

        
 


