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 مقدمة  
  01افتتت  ئيتيجم س تجم التةتتائة والتنميتر التدوئة التنفيتيتر الستتتو ل مة تجم يتو  األئبعتتا   -0

 . وعقد اجمل جم أثنا  الدوئة ج ستو عامتو.1102كانون األول/ديسمرب 

 اءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنميةاإلجر  -أولا  
المسااا ا التااي تتإلااء  جااراءا ماان المجلااس والنارااأة عاان تقااارير وأ  ااإة هيأاتااه  -ألف 

 المتصلة بهذه التقارير واأل  إة أو الفرعية
لماا بعاد  خإاة تنمياة -النمو المقترن بتحاو  هيللاي  :4112تقرير أقا البلدان  مواا لعام  -1 

  4112عام 
 من جدول األعمال( 1د )البن
 .(UNCTAD/LDC/2014) 1102أقل الب دان منواً لعا   اجمل جم ع ماً بتقريرأحاط  -1

تقرياااار الفرقااااة العاملااااة المعنيااااة باإلاااااار الاااااتراتيجي والميها يااااة البر امجيااااة عاااان دورتهااااا  -4 
  والستين التااعة
 من جدول األعمال( 3)البند 

 فرقتتر العام تتر املعنيتتر باالستتائ ا لتترتاايةة واملي انيتتر و لعتترر ئيتتيجم التتدوئة التالتتعر والستتت -3
 .الدوئة اقرير الربناسير

العام تتتتر املعنيتتتتر باالستتتتائ  فرقتتتتر التتتتدوئة التالتتتتعر والستتتتتو لأحتتتتاط اجمل تتتتجم ع متتتتاً بتقريتتتتر و  -2
وأيتتتتد  TD/B/WP/267/Rev.1بصتتتتياتع املعدلتتتر والتتتوائد يف الوثيقتتتر الربناسيتتتر  واملي انيتتترا لتتترتاايةة 

ا لتتتنتاجاا املتفتتي ع يلتتا التتا اعتمتتداا الفرقتتر العام تتر يف اك ستتر. وانصتت  اركيتت  ا لتتتنتاجاا 
 املقتتتتترتة لفتتتتترتةربنتتتتتام  الوصتتتتتف املتفتتتتتي ع يلتتتتتا ل تتتتتدوئة التالتتتتتعر والستتتتتتو ل فرقتتتتتر العام تتتتتر ع تتتتت  

 .TD/B/WP(69)/CRP.1/Rev.1ع   النحو الوائد يف الوثيقر  1102-1102 السنتو

  رىمسا ا أخ -باء 
 (من جدول األعمال 2البند )

 مبا ي ة:اجمل جم قا  يف إسائ هتا البند من جدول األعمال،  -5
 ؛1105عا  يف املوافقر ع   ارشي  اهلند لعضوير الفرقر العام ر  )أ( 
ع تتتتتتت  س تتتتتتتو مننيمتتتتتتتتو لتتتتتتتة ح تتتتتتتوميتو،  تتتتتتتا مركتتتتتتت  الد قراسيتتتتتتتر  راملوافقتتتتتتت )ب( 

الد قراسيتتتر والتنميتتتر، ع تتت  النحتتتو التتتوائد يف التتتوثيقتو  واملؤلستتتر العامليتتتر متتتن أجتتتل والت نولوجيتتتا
TD/B/EX(60)/R.1 وR.2 ع   التوايل؛ 
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 1105املوافقتتتتتتتتتتتتر ع تتتتتتتتتتتت  اكتتتتتتتتتتتتتدول التتتتتتتتتتتت م  املتتتتتتتتتتتتتنق   جتماعتتتتتتتتتتتتاا عتتتتتتتتتتتتتا   )ج( 
(TD/B/EX(60)/CRP.1 وقال الترييجم إن األمانتر لتصتدئ ثتديلاً ل ةتدول الت م   جتماعتاا .)

 ؛1105عا  
ألعمال املؤقتو ل دوئة الستابعر ل ةنتر التةتائة والتنميتر ول ةنتر اعتماد جدويل ا )د( 

 ا لتلمائ واملشائيع والتنمير )اننير املرفقو األول واللاين(.

 موجه الر يس -ثا ياا  
 الجلسة العامة الفتتاحية -ألف 

: 1102 لعتتا  اقريتر أقتتل الب تدان منتواً أكتد األمتو العتا  لكون تتتاد يف ك متتع ا فتتاحيتر أن  -2
 اقتائيرمتن ل ست ر اقريتر كتان خختر  1105خطر انمير ملا بعد عا   -النمو املقرتن بتحول هي  ة 
 .1105بعد عا  ملا التنمير  خطرادوئ حول قضايا  والا 1102األون تاد املنشوئة يف عا  

 ، فمتتنأهتتداا التنميتتر املستتتدامر التفتتاور جتتائأ بشتت ن ع تت  التترلم متتن أنوأشتتائ إىل أنتتع  -2
وأضتاا األهتداا االمناييتر لكلفيتر. مقائنتر ب اً سموحت أكلترمتع أهتداا إمناييتر  يتتم دسلتاج  أن املتر 

أمتران التةربتر هلتت  يف التقد  حنو ثقيي األهداا والرتكي  ع   نقتاط القتوة  أن اقييم أوجع الضعف
إىل العالقتتر اشتتة النتتتاي  الرييستتير ل تقريتتر  وأوضتت  أنتحقيتتي أهتتداا التنميتتر املستتتدامر. ل ضتتروئيان

املرتابطتتر بتتو التحتتول اهلي  تتة ا قتصتتادال وانويتتع ا قتصتتاداا وثقيتتي األهتتداا االمناييتتر لكلفيتتر. 
ا قتصتتتادير  مستتائ النمتتو املستتتتدا  معاكتتر متوادنتتر بتتو أهتتتداا النمتتو ا قتصتتادال والتنميتتر واط تت 

بتو اايتر علتد  بتراد التقتاسعع ت   إتقريتر ال. ويف هتا الصدد، لتاعد والنمو البشرال والتنمير البشرير
 .األكلر سموحاً  هداا التنمير املستدامرألاصوئ ووضع األهداا االمنايير لكلفير 

تقريتر أقتل لمدير شعبر أفريقيا وأقل الب دان منتواً والتربام  اصاصتر النقتاط الرييستير  وعرر -8
أال خطر التنمير  - املستقبل وأشائ إىل أن ا هتما  الرييسة ل تقرير هو .1102 لعا  الب دان منواً 
، قتل الب تدان منتواً ألالتةتائب الستابقر  ول ن لفلم املستتقبل، انتاول التقريتر - 1105ملا بعد عا  
 اجتائبتوأضتاا أن األهتداا االمناييتر لكلفيتر.  األشواط الا قطعتلتا ع ت  دئب ثقيتيو  ليما 
 حيولنمو دون ااة هي  ة دينامة الفالتنمير.    ي فة لتحقييأن النمو وحد  أظلرا األخةة 

ىل سريي مستدود. يؤدال بالب دان إمنو االنتاجير حيافظ ع   املوائد إىل أنشطر ذاا قيمر مضافر و 
االنتتتاج متتن ا ئاقتتا  بتنتاجيتتر أنشتتطر متتن ختتالل اتحقتتي أظلتتر التتتائي  أن التنميتتر املستتتدامر وقتتد 

 أقل الب دان منتواً فتن ، وبالتايلالتصدير. أمناط ع االنتاج و يوانو  مستوى منخفض إىل مستوى عال
  قتصاد.با العوامل الا انلض مناط النمو و ب بالغحباجر إىل إيال  اهتما  

 ستتبعر والستتتبعوسموعتتر ال بالتتماجملموعتتاا والوفتتود التاليتتر ببيانتتاا: الف بتتو، وأدلتت    -9
 ؛اجملموعتتتتر األفريقيتتتتر بالتتتم، مجلوئيتتتتر ان انيتتتا املتحتتتتدةو ؛ أقتتتتل الب تتتدان منتتتتواً  بالتتتمبتتتتنن، و والصتتتو؛ 

 ؛سموعتتتر أمري تتا الالاينيتتر وال تتتائيو بالتتمأوئولتتواال، و  ؛ا ثتتاد األوئوو والتتدول األعضتتا  فيتتتعو 
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 ؛إثيوبيتاو بناالديش؛ و  ؛جول ان لويسرا، نيابر عن سموعر و اجملموعر اآلليوير؛  بالمالف بو، و 
 وكينيا. ؛الصوو  ؛املاربو 

واوقيتتتتع  تعوأصتتتالالتتتوائد يف التقريتتتر تح يتتتل الاألون تتتتاد أ يتتر  تتت  ع املت  متتتوأثتتمج مجيتتتع و  -01
األهتداا االمناييتر  يف سال ثقيتي دا  أقل الب دان منواً أل اً اقييمألنع يوفر ، وخاصر رعاليوجوداع ال
لوضتتتع  تقريتتتر أداة مفيتتتدة جتتتداً ال. وكتتتان 1105بعتتتد عتتتا  ملتتتا التنميتتتر  خطتتترصتتتيالر  بايتتترلكلفيتتتر 

 متا يتع تتيالتقريتر فياملتبتع يف نل  التت املت  متوت ت  الب تدان. وأيتتد العديتد متن ل بالنستبرالسيالتاا 
لاللرتشتاد صيالر املبادئ التوجيلير أو التدئو  املستتفادة متن عم يتر األهتداا االمناييتر لكلفيتر ب

 .1105خطر التنمير ملا بعد عا   با يف
العامر لسيالاا اث يل  سالد يف العديد من املندوبو ع   الدوئ الفريد لكون تاوأكد  -00
التعتاون التقتت  املتع قتتر بلبحتتوا األون تتاد ، وأعربتوا عتتن دعملتم ألقتتل الب تدان منتتواً املقتد  دعم التو 

ع املتع قتتر بالسيالتتاا العامتتر واوصتتياا عنشتتر نتتتاي  حبوثتتع تت  . وحلتتوا األون تتتاد ألقتتل الب تتدان منتتواً 
 .ا   السيالاا حولع   أولع نطاق مم ن وذل  الثرا  النقاش 

قيتتتتادة األون تتتتتاد ا اليتتتتر يف ر لتط عيتتتتال يع تتتتجم التتتتروةن التقريتتتتر إوقتتتتال أحتتتتد املنتتتتدوبو  -01
العمتل التتال  متدى عالقترشتةع ع ت  مواصت ر الت شتاا ؛ و مواجلر التحدياا العاملير اكديتدة

 1105ا بعتتد عتتا  ملتتتنميتتر خطتتر ال الناجتتتر عتتنلتحتتدياا الدوليتتر اكديتتدة بااألون تتتاد يضتط ع بتتع 
أقل الب دان منواً  املت  مو من لةأحد . وأبرد ألعضايعطموحر التوقعاا اللت بير  الالدمرواكلود 
ن العديتتد متتن الب تتدان اجملتتاوئة يف املنطقتتر قتتال إب تتد ، حيتت  بالنستتبر ل انميتتر أقتتل الب تتدان منتتواً أ يتتر 
 أ ير التقرير. من هنا جا ا. و أقل الب دان منواً من 
 والتال"، أقل الب دان منواً "مفائقر ث  عنوان تقرير الوائد يف الفلو  املالوفود  وأيد معنيم -03

أدى إىل التتتنتاج مفتتاد  أن النمتتو ا قتصتتادال وحتتد  لتتن يتتؤدال إىل التنميتتر املستتتدامر، خاصتتر يف 
 وئحبتتت  الوفتتتوداالنتاجيتتتر وخ تتتي فتتتر  عمتتتل. يف هي  تتتة ومنتتتو ثتتتول ظتتتل اقتصتتتاد معتتتو ، دون 

. وقالت  بعتض والا قتد استاعد يف ثقيتي ذلت  الداخ ير املطروحر يف التقرير اايائاا السيالخب
أكلتتر مال متر لنيروفلتا. ويف هتتتا  إمناييترالترتاايةياا ينباتة أن انتتتل   ن أقتل الب تتدان منتواً إالوفتود 

الصتتدد، ئكتت  بعتتض املت  متتو ع تت  التتدوئ ا التتم ل تنويتتع ا قتصتتادال ال ئاعتتة والريفتتة يف عم يتتر 
 بش ن هت  املس لر. دوا ئلبر يف أن يت قوا مستقباًل اوجيلاا من األون تادوأبالتحول 

أشتتتائ فقتتتد . االمناييتتتراملستتتاعدة تقتتتد  بالت امااتتتع املتع قتتتر ب أن يفتتتةع تتت  اجملتمتتتع التتتدويل و  -02
عتن إصتالة  ىل أ ير التنفيت ال امل العتالن بتائيجم بشت ن فعاليتر املعونتر، فضتالً إبعض املندوبو 
املستاعدة أن  أحد املت  مو ئأى. و  تنمير املستدامر يف أقل الب دان منواً ل اً دولير دعماملؤلساا ال

أن   تتن و القطتتاا اصتتا .  جانتت اعبئتتر املتتوائد ا، يتتر، وخاصتتر متتن شتت اا شتت ن ؛ ملمتتراالمناييتتر 
مصتتتادئ بدي تتتر لتمويتتتل التنميتتتر، ملتتتل الشتتتراكاا بتتتو  إىل حفتتت ايئتتتر بيئتتتر اننييميتتتر مواايتتتر اتتتؤدال 

 لتتتتة أن. العمتتتتال اتتتتدفقاا ثتتتتويالاو  ،طتتتتاعو العتتتتا  واصتتتتا ، وا لتتتتتلمائ األجنتتتتو املباشتتتترالق
 املسؤولير النلايير عن التنمير اقع ع   عااي ا  وماا الوسنير.
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أوجتتع أقتتل الب تدان منتتواً اع تجم   ن مفائقترالتتال يفيتتد بترأال التت املت  متوالعديتد متتن  وأيتد -05
 لايتتتاا ع تتت األهتتتداا  نصتتت : ففتتتة حتتتو ذااتتتار لكلفيتتتر األهتتتداا االمناييتتت عم يتتترالقصتتتوئ يف 

هنتتاف بالفعتتل حاجتتر   كانتتو أو انفيتتتها.  لتتاحمتتددة،   ي تتن هنتتاف أال افستتة حتتول كيفيتتر ثقيق
إىل مراعتاة بعتض اكوانت  اصاصتر ب قتل الب تدان منتواً عنتد ، ودعتا التبعض هتتا الستلواصحي  إىل 

يف ستتال ىل أ يتتر التعتتاون التتدويل إ ت  متتوامل. وأشتتائ عتتدد متتن 1105متتا بعتتد عتتا  إعتتداد خطتتر 
ع ت  ضتروئة وجتود  املت  متواعبئر املوائد من أجتل التحتول اهلي  تة. وأكتد أحتد  الضراي  ل يادة

ودعتتتم كلتتتر إنتاجيتتتر. األ  قتصتتتادامتتتن خاللتتتع اوجيتتتع املتتتوائد إىل قطاعتتتاا   تتتن  ل حوكمتتترإستتتائ 
 عب نت معرتفتاً  -الوصتول إىل األلتواق ن حيت  ملاًل مت -يقو  بدوئ  أن اجملتمع الدويل مت  م خخر 
 يف برام  املعونر من أجل التةائة. كما هو ا ال،  ثسيناا كبةة  ن ثقيي 

العالقتتر بتتو التحتتول اهلي  تتة ا قتصتتادال وا اجتتر الضتتو  ع تت   املت  متتوبعتتض ولتت    -02
ملشتتائكر يف ا تت  ع تت  ا اً قتتدئة أقتتل الب تتدان منتتو بتتالننير إىل أن دختتول لاللتتل القيمتتر العامليتتر، إىل 

 .ضعيفر ل ااير التةائة الدولير ويفالساللل 
الب تدان أقل لقدئاا االنتاجير يف اقيا   ع  املساعدة يف ا حتياجاا األخرى ومتل    -02
التتتتتبدئ بتتتتو األون تتتتتاد وا تتتت  الب تتتتدان، ثقيتتتتي امل يتتتد متتتتن و وضتتتتع مقتتتتاييجم لت تتتت  القتتتتدئاا و  منتتتواً 
وضتتع  عنتتدع تت  لتتبيل امللتتال  - وخيتتائاا ليالتتااير ثقتتي التتتوادن اصتتوئاالتتيما يف صتتيالر  و 

 الننيا  التةائال الدويل. ضواب 

النماااو المقتااارن بتحاااو   :4112تقريااار أقاااا البلااادان  ماااواا لعاااام :  قاااا  حلقاااة -باء 
  4112لما بعد عام  خإة تنمية - هيللي

 (من جدول األعمال 1البند )
 ا بعتتتتتدملتتتتتالتنميتتتتتر خطتتتتتر "التحتتتتتول اهلي  تتتتتة و  موضتتتتتوارفيتتتتتع املستتتتتتوى الفريتتتتتي النتتتتتاقش  -08
شتعبر أفريقيتا وأقتل الب تدان متدير  قتال ،يف مالحنيااتع التمليديترو . "ألقل الب تدان منتواً  1105 عا 

األمتتم املتحتتدة التتدوئال الوحيتتد التتتتال  هتتو اقريتتر أقتتل الب تتدان منتتواً  اقريتتر إن منتتواً والتتربام  اصاصتتر
يف الوقتتت   1102 عتتتا  سبعتتترقتتتد جتتتا ا وضتتتوعير. و بطريقتتتر م يتنتتتاول قضتتتايا أقتتتل الب تتتدان منتتتواً 

أهتداا  إدختاللتيملل نقطتر ثتول لسيالتر التنميتر متع  1105 ننيتراً ألن عتا ، بالفعتل املنال 
التداير النقتاش بالضو  كتل  ع   بعض الرلايل الرييستير التا اتع تي   ل طو التنمير املستدامر؛ 

قتتتتادئة ع تتتت  ثويتتتتل الأن الب تتتتدان إىل التقريتتتتر  وخ تتتت . حتتتتول اصتتتتروج متتتتن فئتتتتر أقتتتتل الب تتتتدان منتتتتواً 
فيمتتتتتا يتع تتتتتي أفضتتتتتل  أدا ً  الصتتتتتناعاا التحوي يتتتتتر ثقتتتتتي بالتتتتتتمرائاقتصتتتتتادها وانويتتتتتع إنتاجلتتتتتا يف 

منتواً  أيضتاً ا قتصتاداا  ا ت شتلد وا. األخرى  قل الب دان منواً مقائنر باألهداا االمنايير لكلفير ب
اصتميم ليالتاا ولتل    بد متن القطاا الصناعة. عمل يف الوفر   العمالرإنتاجير  يفألرا 
ع تتت  الطريتتتي الصتتتحي  لالنضتتتما  إىل  وضتتتع أقتتتل الب تتتدان منتتتواً  يف لتتتبيلالتحتتتول اهلي  تتتة   فتتت 
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فقتتتدان  ملتتتل، املركتتت ة تاتتتالتتتا اقتتترتن بصتتتفوا الب تتتدان املتولتتتطر التتتدخل وامتصتتتا  الصتتتدماا 
 الوصول التفضي ة إىل األلواق.

 ايف سريقلتمنتواً ب تدان أقل الالا اواجللا العديدة التحدياا  أيضاً وناقش أعضا  الفريي  -09
كت ول دئالتر   1102 لعتا  تقريتر أقتل الب تدان منتواً ل املستا ر امللمتر. وأقروا بل خروج من هت  الفئر

أكلتر هو ختروج كان سموة خطر عمل الطنبول و . أقل الب دان منواً شام ر عن التاة اهلي  ة يف 
 تتر ثقيتتي ا تت  النتيةتتر  لتتة أن ،1111حب تتول عتتا  متتن هتتت  الفئتتر  ان منتتواً أقتتل الب تتدمتتن نصتتف 

بتنن، ع ت  لتبيل وقتد بتتل  . اعاين منلا أقل الب دان منتواً  التا   ع   مشاكل هي  ير كبةة عرب
خالل الستنواا التلالا و كبةة ل وفا  با لت اماا الوائدة يف خطر عمل الطنبول.   جلوداً  ،امللال

ا  ومتتر ودعمتت  إصتتالحاا ئييستتير اتتدا إىل ديتتادة قدئااتتع االنتاجيتتر.  الب تتد أجتترىاملاضتتير، 
 وُخفضت ، الصتفر الرييتر العديتد متن املؤلستاا واكتسب بنشاط اطوير إنتاج القطن وال جاج؛ 

ع تت  ا تترا  د أيضتتاً الب تت ئكتت و القتتدئة التنافستتير ل شتتركاا ا، يتتر.  ل يتتادة االجتترا اا البةوقراسيتتر
اتتوفة البنيتتر التحتيتتر األلالتتير، ملتتل ؛ و  مشتائيع الصتتاةةوالتتع النطتتاق لل متويتتل اليدويتر متتن ختتال

استتع  يف القطتتاا ال ئاعتتة، و . اليدويتتر حتترا دويل لال لربتتا  يف املنتتاسي الريفيتتر؛ وإنشتتا  معتترر 
انفيتتتت ليالتتتاا  عتتتن سريتتتياألمتتتن الاتتتتاية يف نفتتتجم الوقتتت  ثقيتتتي االنتتتتاج و  ديتتتادة ومتتتر إىل ا 

ا  ومتتتر بينمتتتا اشتتتةع و واتتتوفة البنيتتتر التحتيتتتر والتمويتتتل. ل ةميتتتع ر  مت افئتتتر املنافستتتر ص تتتي فتتت
شب ر ا ماير ا جتماعير عن سريي إنشا  وكالر  أيضاً  اقد ع د فالنشاط ا قتصادال واملنافسر، 

 محاير مدنير وثسو الت مو الصحة.
النتاا  ا، تة  وداد منت، 1103والعر مطمئنر: يف عا  الوكان  نتاي  هت  االصالحاا  -11

وأختتتتةاً متتتتت  الستتتتيطرة ع تتتت  (؛ 1100ضتتتتعف معتتتتدل عتتتتا   يف املايتتتتر )اقريبتتتتاً  2.5إىل االمجتتتتايل 
 3.2اخنفاضتاً كبتةاً ليصتل إىل  املي انيرعة   واخنفضيف املاير،  0التضخم، التال   يعد يتةاود 

حباجتر إىل  ل االنتتاج ليفا، ة االمجايل. ومع ذل ،   ا ال هناف ثدياا.  يف املاير من الناا 
الترواب  بتو هناف حاجتر إىل اع يت  فتقر إىل ئأ  املال البشرال و و  ي ال الب د ي، امل يد من التنويع

وا تريجم امل يتد متن اكلتود  األقتاليمة، ينباتة اع يت  الت امتل املؤلساا والننيا  التع يمتة. وأختةاً 
 ر.الوصول إىل األلواق الدولي لتيسةيف ا،افل الدولير 

العديتد  فتتن، 1105عتا   خطتر التنميتر ملتا بعتدالتحول اهلي  ة يف لتياق بوفيما يتع ي  -10
يف وبالتتايل قتد   ثتافظ التحتول اهلي  تة، إجترا  دون  اً اقتصتادياً منتو حققت   من أقل الب دان منتواً 

  إيصتتال ع تت اركيتت اً شتتديداً اجملتمتتع التتدويل  وئكتت  ع تت  جتتودة الوظتتايف والنمتتو املستتتدا . املستتتقبل
وفيمتا يتع تي لتنميتر. بالعوامل التا ثقتي ا النلورمن  لقطاعاا ا جتماعير، بد ً إىل اساعدة امل

العتتتا  إعتتتادة اتتتوادن بتتتو اكوانتتت  ا قتصتتتادير وا جتماعيتتتر والبيئيتتتر شتتتلد  ،التنميتتتر الدوليتتتر خبطتتتر
بعتتد  االمنتتاية ملتتا النقتتاشيتتؤدال ذلتت  إىل إعتتادة اوجيتتع بتتؤئة اركيتت  كتتان متتن املتترج  أن و ل تنميتتر. 

 رييسة ل نمو والتنمير البشرير.الرف بوصفع ا،التحول اهلي  ة حنو  1105 عا 
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أن يتحقتتي التحتتول اهلي  تتة يم ن فتتكتتان هنتتاف فلتتم واضتت  لعم يتتر التحتتول اهلي  تتة. و  -11
متتن ال ئاعتتر إىل القطاعتتاا  العمالتتر نقتتلعتتن سريتتي  أالالقطاعتتاا،  عتتربعتتن سريتتي ثويتتل املتتوائد 

مباشترة ااتةاا   ن بالتايل ثقيي ملل الصناعاا التحوي ير واصدماا، و  األع  نتاجير ذاا اال
نقتتل عتتن سريتي  ااع ت  لتتبيل امللتال،   تتن اوتاذ خطتتواا ع ت  مستتتوى القطاعتو االنتاجيتر. يف 

نقتتل وع تت  مستتتوى الشتتركاا، عتتن سريتتي متتا إنتاجيتتر داختتل قطتتاا كلتتر حنتتو الشتتركاا األ العمالتتر
 لتتل القيتتا  التتدقيي هلتتت  العم يتتر الديناميتتر  لتتة أنوط االنتتتاج األكلتتر إنتاجيتتر. حنتتو خطتت العمالتتر
النمتتتو التتتا  عم يتتتاا ث يتتتلعتتتدة أبعتتتاد وكانتت  يشتتتمل التحتتتول  ننيتتراً ألنمتتتن نتتتوا ختتتا   ثتتدياً 

 وضوعير.املعدد من ا فرتاضاا لة استند إىل أجري  يف املاضة 
الستتتيناا متتن منتتت  اقتتدماً  الب تتدان منتتواً أقتتل  حققتت ع تت  التترلم متتن هتتت  الصتتعوباا، و  -13

 االنتاجيتتر يف أقتتل الب تتدان األفريقيتتر منتتتواً إمجتتايل منتتتو  كتتانيف العقتتدين الستتابقو،  و . القتترن املاضتتة
 أن ا قتصتاداا األفريقيتر ، يف حتوباأللتا  االنتاجيتريف  يُع ى، فيما يبدو، إىل ااتةاا مباشترة

خمت تتتتف  نقتتتتل العمالتتتتر بتتتتولتتتتيوير متتتتن حيتتتت  متتتتت خرة عتتتتن ا قتصتتتتاداا اآلكانتتتت  فيمتتتتا يبتتتتدو 
فحتتيف يف حتتا ا نقتتل املتتوائد حنتتو قطاعتتاا أكلتتر القطاعتتاا ا قتصتتادير. وعتتالوة ع تت  ذلتت ،، 

إنتاجير، وخباصر يف العقد األول متن األلفيتر اللاللتر، أوضتح  البيانتاا التا قتدملا أحتد أعضتا  
 ة ول نلتتا و تتف خستتاير هامتتر.فريتتي النقتتاش أن إعتتادة التوديتتع ا تت  افضتتة إىل م التت  حمتتدود

العمالتتتر التتتا متتتن  اً كبتتتة   اً جتتت   التتتتوعب ، اولتتتع  أنشتتتطر ختتتدماا الستتتوق و 0991بعتتتد عتتتا  و 
متولتتت  ع تتت  التتترلم متتتن أن مستتتتوياا االنتاجيتتتر يف ا تتت  اصتتتدماا جتتتتاودا و ال ئاعتتتر. اركتتت  

يف حيتدا  ؛ وبالتتايل،  اً كتان منتو االنتاجيتر منخفضتفقتد  مستوى االنتاجير يف مجيتع القطاعتاا، 
 النمو. التال يع دي  ة اهلتاة الأفريقيا 
يف املستتتتتقبل اواجللتتتتا أقتتتتل الب تتتتدان منتتتتواً أن  ا،تمتتتتلالعتتتترر والط تتتت   واستتتتت    أدمتتتتاا -12

 شتتددو . فيلتتاالتحتتول ا قتصتتادال  لبتتد  حركتتر ااير املنالتتبرالتتتدابة السيالتتسموعتتر القريتت  انفيتتت 
تاليتتر: التتتخدا  السيالتتاا الصتتناعير لتايتتة اهلي تتل ا ا الاجملتتع تت  أ يتتر أعضتتا  فريتتي النقتتاش 

عتن  وخاصترأفضتل ل نمتو ا قتصتادال،  انطتوال ع ت  خفتاقإلنتاج حنتو القطاعتاا التا لالقطاعة 
 ؛األعمتتتال ودوايتتتراع يتتت  العالقتتتر بتتتو الدولتتتر و املنتتتاسي ا قتصتتتادير اصاصتتتر؛  ا لتتتتفادة متتتنسريتتتي 

 .من أجل اع ي  التحول ملعونراوالتخدا   االمناية؛تمويل الوثفي  مؤلساا 
أقتتل الب تتدان متتن  عتتدد النمتو التتتال حققتتعاملشتتائكون ع تت   شتتددويف املناقشتر التتا ا تت ،  -15
 .وثسينلا بنيتلا التحتير والتال ي  هلا بتوليع منواً 



TD/B/EX(60)/2 

GE.15-00671 8 

 المسا ا التنظيمية -ثالثاا  
  عماال قرار جدو  األعما  وتنظيم  -ألف 

 من جدول األعمال( 0)البند 

 /كتتتتتتانون األول 01يف  املعقتتتتتتودة جمل تتتتتتجم التةتتتتتتائة والتنميتتتتتتر، العامتتتتتتر ا فتتاحيتتتتتتر اك ستتتتتتر يف -12
 ريقتتتتتتالوثاملؤقتتتتتت  ل تتتتتتدوئة ع تتتتتت  النحتتتتتتو التتتتتتوائد يف  جتتتتتتدول األعمتتتتتتالأقتتتتتتر اجمل تتتتتتجم  ،1102 ديستتتتتتمرب

TD/B/EX(60)/1. ي ة كما  الدوئة التنفيتير كان جدول أعمال وبتل ، فقد: 
 العملإقرائ جدول األعمال واننييم  -0 
خطتتر  -النمتتو املقتترتن بتحتتول هي  تتة  :1102اقريتتر أقتتل الب تتدان منتتواً لعتتا   -1 

 1105ملا بعد عا   انمير
اقريتتر الفرقتتر العام تتر املعنيتتر باالستتائ ا لتترتاايةة واملي انيتتر الربناسيتتر عتتن دوئاتتا  -3 

 التالعر والستو
 مسايل أخرى -2 
 الستوالتنفيتير  عن دوئاع التةائة والتنمير اقرير س جم -5 

  تقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية الستين -باء 
 من جدول األعمال( 5)البند 

ثت   أذن س جم التةائة والتنمير بوضع التقرير يف صياتع النلاييتر بعتد اختتتا  ا جتمتاا -12
 ل طر الرييجم واملقرئ.
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 األو  المرفق

 دورة السابعة للجنة التجارة والتنميةم روع جدو  األعما  المؤقت لل  
 انتخاب أعضا  امل ت  -0
 العملإقرائ جدول األعمال واننييم  -1
 اقائير اجتماعاا اصربا   -3
  1105ليالاا انمير التةائة وخطر التنمير املستدامر ملا بعد عا   -2
 يمرصيالر السيالاا الوسنير يف لياق اافاقاا التةائة االق يمير القا -5
 أئكان عمل األون تاد اللالثراقرير مرح ة عن اشةيع واع ي  التبدئ بو  -2
 مسايل أخرى -2
 .س جم كنر التةائة والتنمير اعتماد اقرير -8

 الثا ي المرفق

الاااااتثمار م ااااروع جاااادو  األعمااااا  المؤقاااات للاااادورة السااااابعة للجنااااة   
 والم اريع والتنمية

 انتخاب أعضا  امل ت  -0
 العملإقرائ جدول األعمال واننييم  -1
 اقائير اجتماعاا اصربا   -3
 اعبئتتتر ا لتتتتلمائاا متتتن أجتتتل التنميتتتر: مستتتا ر األون تتتتاد يف لتتتياق التمويتتتل متتتن أجتتتل -2

 التنمير 
 اننييم املشائيع وأهداا التنمير املستدامر )أ( -5

وا بت تتتتائ ليالتتتتاا اع يتتتت  التعتتتتاون متتتتن أجتتتتل استتتتخة الع تتتتو  والت نولوجيتتتتا  )ب( 
 أللرار التنمير

 أئكان عمل األون تاد اللالثراقرير مرح ة عن اشةيع واع ي  التبدئ بو  -2
 مسايل أخرى -2
 .ا لتلمائ واملشائيع والتنميرس جم كنر  اعتماد اقرير -8
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 الثالث المرفق

 *الحضور  
 التنمير:حضر الدوئة ممل ون عن الدول التالير األعضا  يف س جم التةائة و  -0

 ا ثاد الرولة
 إثيوبيا

 أذئبيةان

 األئدن

 إلبانيا

 إكوادوئ

 أملانيا

 إندونيسيا

 أودب ستان
 بائالواال

 الرباديل

 بربادو 

 بناالديش

 بنن

 بولندا
 بةو

 ارينيداد واوبالو

 اكبل األلود
 اك اير

 مجلوئير ان انيا املتحدة

 اكملوئير الدوميني ير
 اكملوئير العربير السوئير

 لوئير كوئيا الشعبير الد قراسيرمج

 جنوب أفريقيا

 لويسرا
 شي ة
 صربيا

 الصو

 العراق
 عمان

 فرنسا

 الف بو
 فن ندا
 قطر

 كاداخستان
 كوبا

 كوا ديفوائ

 كينيا
  افيا

 ليبيا

 مدلشقر

 امل سي 
 املم  ر العربير السعودير

 املم  ر املتحدة لربيطانيا العنيم  وأيرلندا الشمالير

 موئيشيو 
 ائميامن

 النمسا

 نيبال

 هايا
 الو ياا املتحدة األمري ير 

 اليابان
 اليمن
 اليونان

 
 ________ 

الا ع تتتتتتتت  قايمتتتتتتتتر املشتتتتتتتتائكو، اننيتتتتتتتتر الوثيقتتتتتتتتر س تتتتتتتتضتتتتتتتتوئ هتتتتتتتتت  املشتتتتتتتتائكو املستتتتتتتتة و. ولالاتضتتتتتتتتمن قايمتتتتتتتتر ا  *
TD/B/EX(60)/INF.1. 
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 ولر التالير لة العضو ممل ر بصفر مراق  يف الدوئة:وكان  الد -1
 دولر ف سطو 

 وكان  املننيماا ا  ومير الدولير التالير ممل ر يف الدوئة: -3
 ا ثاد األفريقة 
 ال ةنر ا قتصادير ل منطقر األوئوبير اآلليوير 
 ا ثاد األوئوو 
 االلالمةمننيمر التعاون  

 وكان  الوكالر املتخصصر واملننيمر ذاا الص ر التاليتان ممل تو يف الدوئة: -2
 مر األمم املتحدة ل تنمير الصناعيرمنني 
 مننيمر التةائة العاملير 

 وكان  املننيمر لة ا  ومير التالير ممل ر يف الدوئة: -5
  الفئر العامر 
 .الشب ر الدولير لتوحيد شلاداا التع يم العايل 

    


