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 مقدمة  
 

ـــــو  افتـــــتس جملـــــيا ة ـــــا الت ـــــ جمة   والتنميـــــو الـــــدوجمة التنفي يـــــو ام ديـــــو وال ـــــت  ل م  ـــــا ي
تتع ـــــ   ددةيف قضـــــ ي   ــــ . ونظــــر ا  ـــــا، لــــ،   ـــــ   الــــدوجمة،2015حزيران/يونيـــــه  24 االثنــــ 

 .ب ألونكت دعن قض ي  ألرى تتع    أفريقي ، فض،ا ب
  

 اإلجراءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنمية -أولا  
  

  يضطلع بها األونكتاد د ماا ألفريقيا األنشطة التي -ألف 
 من جدو  األعم  ( 2)البند 

 
ضــ  هب  ــ  األونكتــ د ياألنشــ و الــ  بــ لتقرير الــ د أعدتــه األم نــو عــن  أحــ ا ا  ــا ع مــ ا  -1

 .TD/B/EX(61)/2 ألفريقي ، ع ى النحو الواجمد يف الوثيقو دعم ا 
  

والناشرررعة  ررر  تقرررارير وأنشرررطة هيعاتررر  المسررراال التررري تتطلرررن اجرررراء مررر  المجلرررس  -باء 
الفر ية أو المتصلة بهذه التقارير واألنشطة

 
  تقرير الفرقة العاملة المعنية باإلطار الستراتيجي والميزانية البرنامجية -1 

 )أ( من جدو  األعم  (3)البند 
رتاتي ي الــــدوجمة ال ــــبع  ل فرقــــو الع م ــــو املعنيــــو ب   ــــ جم اال ــــمقــــرجم  -ن لــــي جملــــيا  قــــد  -2

وكــ ن البنــد الرلي ــي املــدجم  ع ــى  ر.ع ــى النحــو املفصــت يف التقريــ النتــ لا الرلي ــيو وامليزانيــو الان ةيــو
جدو  األعمـ   ا ـتعراا األم نـو ل تقريـر املتع ـ  بتنفيـ  ا ـرتاتي يو االتصـ ال  و ي  ـو املنشـوجما ، 

مــن  ، والــ د يي ــي األنشــ و املضــ  هب  ــ  2009 عــ   الــ د وافــ  ع يــه ة ــا الت ــ جمة والتنميــو يف
 .2014 إىل ك نون األو /دي ماك نون الث ين/ين ير 

 ع ـــى النحـــو الـــواجمد يف الوثيقـــو، ل فرقـــو الع م ـــو ال ـــبع الـــدوجمة  أحـــ ا ا  ـــا ع مـــ ا بتقريـــرو  -3
TD/B/WP/270. 

 
  تقرير لجنة الستثمار والمشاريع والتنمية -2 

 )ب( من جدو  األعم  (3)البند 
 بعوأحــ ا ا  ــا ع مــ ا بتقريــر ثنــو اال ــتثم جم واملشــ جميهب والتنميــو عــن أعمــ   دوجم ــ  ال ـــ  -4

(TD/B/C.II/31 وCorr.1)كم  قدمه جملي ه ، وأيد اال تنت ج   املتف  ع يه  الواجمدة فيه ،. 
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  تقرير لجنة التجارة والتنمية -3 
 ) ( من جدو  األعم  (3)البند 

ع ــى النحــو الــواجمد يف  بعوأحــ ا ا  ــا ع مــ ا بتقريــر ثنــو الت ــ جمة والتنميــو عــن دوجم ــ  ال ــ  -5
 ه.وأيّد اال تنت ج   املتف  ع يه  الواجمدة في ،TD/B/C.I/38 الوثيقو

يف مـــوجز الـــرليا إدجماجهـــ    ضـــ ف   الـــ  اقـــرتف أحـــد الوفـــود ب وأحـــ ا ا  ـــا ع مـــ ا أيضـــ ا  -6
 .يف صوجمة تصوييا ض ف        صدجمو ت. ش جمك املوفد آلر إىل ق لمو وال  تتضمن إض فو 

  
  الرابعة  شرة للمؤتمرالعملية التحضيرية للدورة  -جيم 

 من جدو  األعم  ( 4)البند 
 
 30أجرا ـــ  الـــرليا يف املشـــ وجما  الـــ   وعقـــييف إ ـــ جم  ـــ ا البنـــد مـــن جـــدو  األعمـــ  ،  -7

   ـــــ و مـــــن املشـــــ وجما  املفتوحـــــو اـــــ  الر يـــــو بقصـــــد ا ـــــتعراا ، ُعقـــــد  2015ني ـــــ ن/أبريت 
مـ  ر األونكتـ د )املقرتح   املتع قو ب ملوضوع الرلي ي واملواضـيهب الفرعيـو ل ـدوجمة الرابعـو عشـرة ل مـ  ر 

ب ملوضــــوع الرلي ــــي واملواضــــيهب (. وا ــــتمر ، لــــ،   ــــ   الــــدوجمة، املن قشــــ   املتع قــــو الرابــــهب عشــــر
 ونظــــراا لعــــد  التوصــــت إىل. 4فــــود إىل اتفــــ ش م قــــو بشـــأن املوضــــوع الفرعــــي ، وتوصــــ و الو الفرعيـــو

   .الدوجمة     املف وض    ت تمر بعد فإنواملواضيهب الفرعيو املتبقيو،  الرلي ي وضوعامل اتف ش بشأن
  

مرررر  الن رررراي الرررردا لي  77تسررررمية المن مررررات ويررررر الحكوميررررة ألورررررا  المررررادة  -دال 
    لمجلس التجارة والتنمية

 من جدو  األعم  ( 5لبند )ا
 
، والــواجمد يف الوثيقــو كمبوديــ   -نقــ وا األجما أال  ــي املقــدن  مــن منظمــو وافــ  ا  ــا ع ــى  -8

TD/B/EX(61)/R.1 ،مركز املراقي لدى األونكت د، ضمن الفئو الع مو  ملنحه.  
  

    مساال أ رى -هاء 
 من جدو  األعم  ( 6)البند 

 
  تمــهب املــديناعتمــ د منظمــ   نظــر ا  ــا يف ا جــدو  األعمــ  ،يف إ ــ جم  ــ ا البنــد مــن  -9

 ومنظم   ا  حكوميو ألاراا األونكت د الرابهب عشر وعم يته التحض يو.
ُ ــس ملنظمــ    ،مـ  را  األونكتــ د الـ  تــنظم كـت أجمبــهب  ـنوا يف  وكمـ  جــر  ع يـه العــ دة -10

ونكتــ د بــأن تقـــد    بــ   العتم د ــ  مــن أجـــت ا تمــهب املــدين الــ  ال تتمتــهب اركـــز املراقــي لــدى األ
ــــدمو إىل الــــدو  األعضــــ    يــــهب  .عم يتــــه التحضــــ يويف و  مــــ  ر مــــن املــــ  را املشــــ جمكو يف  وقــــد ُق

 .  ب   االعتم د كي تنظر فيه 
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يف  ملشــــ جمكو منظمــــ   ا تمــــهب املــــدينمــــن ا، وافــــ  ا  ــــا ع ــــى  رالــــ  االعتمــــ د الت ليــــو و  -11
 :الرابهب عشريف األونكت د و  العم يو التحض يو

اعتمــ د نفــا الرتتيبــ   املعمــو   ــ  يف املــ  را  ال ــ بقو العتمــ د ومشــ جمكو ا تمــهب  )أ( 
 املدين يف األونكت د الرابهب عشر وعم يته التحض يو:

قوالم بأ    ا تمهب املدين واملنظم   ا  امكوميو املعتمدة لـدى األونكتـ د  تقد   ‘1‘
عـــن م  لبـــو  و و ـــييل  لـــ . كـــي تنظـــر فيهـــ لـــدو  األعضـــ    ىل اإالث لـــش عشـــر 

 ألونكتـــ د الرابـــهب عشـــر وإعـــ دةإىل ا مـــن جديـــد االعتمـــ د بتقـــدل   بـــ   املنظمـــ  
 ؛ يهب الوث ل  امل  وبو تقدل

ت  ــي اعتم د ـــ  ( لـــيا مــ  مركــز مراقــي لـــدى األونكتــ دمنظمــ   إضــ فيو )  قدن  ــتُ  ‘2‘
تُر ـــت إلكرتونيــ ا إىل الــدو  األعضــ   مــن أجـــت  يف قــوالملــدى األونكتــ د الرابــهب عشــر 

 .املوافقو ع يه 
مــــــهب ا تمــــــهب املــــــدين   ــــــتعقد ج  ــــــ   ا ــــــتم ع ،ال ــــــ بقو و  شــــــي ا مــــــهب املم جم ــــــ )ب( 

قبـــت  و ـــتعقد ج  ـــت  ا ـــتم عاجتم عـــ   ال  نـــو التحضـــ يو. يف إ ـــ جم  والاملـــ ني  والق ـــ ع ا ـــ  
  ـــي رد(. و 2016 عــ   يف أوالــت واأللـــرى، 2015 يــو عــ   يف هن ةاألونكتــ د الرابــهب عشــر )واحـــد

 ال  نو التحض يو. لدى إنش  واعيد املتأكيد 
يف جـدو  األعمـ   امل قـو ل ـدوجمة  أيضـ ا  نظـر ا  ـايف إ  جم   ا البند من جـدو  األعمـ  ، و  -12

بعـد مل يتوصـت ا  ـا، . و 2015 ام ديو وال ت    ا الت  جمة والتنميو املقرجم عقـد   يف أي و / ـبتما
 ، إىل تواف  يف اآلجما  بشأن مشروع جدو  األعم   امل قو.ال  أجرا   املن قش   واملف وض  

  
 موجز الرايس -ثانياا  

 
عرضــ ا ل تقريــر  الصــب حي ز اثــ تضــمنو . جــزأين إىلاملن قشــ   املركــزة ع ــى أفريقيــ   ُقّ ــمو -13

 املتع ــــــ  ب ألنشــــــ و الــــــ  يضــــــ  هب  ــــــ  األونكتــــــ د دعمــــــ ا ألفريقيــــــ ، ع ــــــى النحــــــو الــــــواجمد يف الوثيقــــــو
TD/B/EX(61)/2 إىل مـــ كرة  ا ـــتند ظهـــر ح قـــو نقـــ   البعـــد  اثـــز  الـــ د ا ـــى فـــرتة. وتضـــمن

يف النظــــر ةــــدداا يف م ــــألو مــــدى القــــدجمة ع ــــى  ّمــــت الــــديون " بشــــأن موضــــوعمع ومــــ   أ   ــــيو 
 .TD/B/EX(61)/3 ع ى النحو الواجمد يف الوثيقوو ل  ، "أفريقي 

  
  : الجزء األولاألنشطة التي يضطلع بها األونكتاد د ماا ألفريقيا -ألف 

 من جدو  األعم  ( 2)البند 
 

 البيانات الفتتاحية والمناقشات  
األمـــــ  العـــــ   ل ونكتــــــ د  وأدىل .افتـــــتس جملـــــيا ة ـــــا الت ـــــ جمة والتنميــــــو الـــــدوجمة التنفي يـــــو -14

 ـ ا البنــد  عـن والـااما ا  صـو عرضـ ا  وقـد  مـدير شـعبو أفريقيـ  وأقـت الب ــدان  ـواا  ،االفتتـ حي ب لبيـ ن
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 ؛والصـــ  77ل ب  ـــم ةموعـــو ا: الف بـــ ، وأدىل ممث ـــو الوفـــود الت ليـــو ببي نـــ   مـــن جـــدو  األعمـــ  .
و هوجميــو تنزانيــ  املتحــدة، ب  ــم ا موعــو األفريقيــو؛ و هوجميــو فنــزوي، البوليف جميــو، ب  ــم ةموعــو دو  

واال ـــ د األوجموب، ب  ـــم  أمريكـــ  ال،تينيـــو ومن قـــو البحـــر الكـــ جميق؛ وبـــنن، ب  ـــم أقـــت الب ـــدان  ـــواا؛
والواليــــ   املتحــــدة األمريكيــــو والعــــراش، ب  ــــم ا موعــــو العربيــــو؛  اال ــــ د األوجموب ودولــــه األعضــــ  ؛

مــــو اــــ  املنضــــمنو إىل اال ــــ د األوجموب ؛ وبــــ جمااواد، ب  ــــم )ج ــــك نز( ب  ــــم ةموعــــو الــــدو  املتقدَّ
 وأنيوال.؛ كيني ؛ و إثيوبي و امليرب؛ و الص ؛ و زمب بود؛ و  الب دان الن ميو ا  ال  ح يو؛

ووّجــــه يف أفريقيــــ ،  اث جميــــو وال ــــ بقو نشــــ و األونكتــــ دأل خمتصــــراا  وجزاا   األمــــ  العــــ   مــــوقــــدّ  -15
املن ف ــو وي يــو امل ــته   يف شــرش واــرب  بشــأن  ي  ــو األونكتــ د برنــ ما تزايــد شــعبيواالنتبــ   إىل 

يف مشــــ جمكته إىل  أيضــــ ا  أشـــ جم. و برنــــ ما التـــدجميي يف ةــــ   الت ــــ جمةو أفريقيـــ  ومن قــــو امليـــرب العــــرب، 
كومـــــ   ال ـــــوش املشـــــرتكو لشـــــرش أفريقيـــــ  واثنـــــوب وحلرؤ ـــــ   دو   ث،ثـــــي الث لـــــشمـــــ  ر القمـــــو ال

 حزيران/يونيــهيف أوالــت  ، املعقــودثم عــو ا   ليــو ل  نــوب األفريقــيوا  عــو شــرش أفريقيــ  و  األفريقــي
"تقريـــر التنميـــو االقتصـــ ديو يف أفريقيـــ   تقريـــر األونكتـــ د املعنـــون عـــراإىل و يف شـــر  الشـــي( )مصـــر(، 

جنــوب )يف كيــي تــ ون  واملنعقــد مــ لراا  فريقيــ االقتصــ دد العــ ملي املعــل بأ نتــدىيف امل" 2014لعــ   
واملقـــرجم  ملـــ  ر الـــوزاجمد الع شـــر املقبــت ملنظمـــو الت ـــ جمة الع مليـــوا مـــ  ين ــود ع يـــهوشـــدد ع ـــى  (. أفريقيــ
 تتمثــت يفاملن قــو  الــ  تواجــهأن أكــا التحــدي    ةــدداا  وأكــد مــن أةيــو ل من قــو، يف نــ وبعقــد  
أةيـــو  و كـــر أيضـــ ا فـــر  العمـــت وت ـــريهب التحـــو  اميك ـــي.  ا ـــتحدا تدامو النمـــو االقتصـــ دد و ا ـــ

   عــو ب لن ـبو إىل، كمـ   ــو امـ   الت ـ جمة ب عتب جم ـ  أحـد العوامــت الـ  تعـزز تي ــ ا جمادة ال ي  ـيو 
 املــواجمد مــن   ــن بــ  ر يف  هوجميــو الكونيــو الدطقرا يــوو ــ ا الضــو  ع ــى مــ  حققتــه  .شــرش أفريقيــ 

مـدير شـعبو أفريقيـ  . وأبـرز الـ د وضـعه األونكتـ د  بي نـ   اثمركيـولنظـ   اآل  برنـ ما ال تنفي  نتي و
مــــن  الفوالــــدا  صــــو دوجم ال ــــ،  واألمــــن يف  كــــ  الب ــــدان مــــن جــــل وأقــــت الب ــــدان  ــــواا والــــااما 

يف  ل تك مـــت الت ـــ جمدتشخيصـــيو الدجما ـــ   ال  ـــديشالت ـــ جمة، وشـــدد ع ـــى م ـــ ةو األونكتـــ د يف 
 .يف ا رو  من وضهب أقت الب دان  واا  ال ب دان مثت أنيو ب دان أفريقيو ويف م  عدة  عدة
، أثــــ   النقــــ ا ا ــــددة عــــدنة ةموعــــ   إق يميــــو ووفــــود الــــ  أدىل  ــــ  ممث ــــو ويف البي نــــ   -16

 حــدو    ــن نــوعي ألفريقيــ  املضــ  هب  ــ  دعمـ ا  ألنشــ و ب املتع ـ التقريــر امــ    الحــ الت ليـو: )أ( 
ــــأث  ا  ــــ ب  بشــــأن ا ــــتث جمة النقــــ   بفضــــتيف التقــــ جمير ال ــــ بقو  ــــ د يف القــــ جمةالت  ؛ألنشــــ و األونكت

التعـــ ون ا  ـــ لي يف جمفـــهب أةيـــو ا جمادة ال ي  ـــيو، ب  ضـــ فو إىل املـــواجمد واأل ـــدا  والواليـــ  ،  )ب(
حضــوجم  يف  تقيــيم األونكتــ د ع ــى أ   ــهطكــن  معيــ جمأفضــت يكمــن ) (  ؛الـدو  إىل م ــتوى أع ــى

ــــر  املتحــــو  ــــو وأث ــــو االقتصــــ ديو ل ب ــــدان األفريقي  ، إضــــ فو إىل ضــــروجمة أن ي ــــعىا  ــــ ب ع ــــى التنمي
)د( ضــروجمة إصــ،ف اتف قــ   اال ــتثم جم ل ــو  ي  ــ تيو أكثــر  موحــ ا و ــوالا؛  اعتمــ دإىل  األونكتــ د
أحـــد إداجمة الـــديون ال ـــي ديو ينبيـــي اعتبـــ جم )ه(  ؛وت ـــ  م يف  قيـــ  التنميـــو امل ـــتدام حـــىالدوليـــو 

يف  الــــــ  تعقــــــد ثــــــز  الرفيــــــهب امل ــــــتوى مــــــن دوجمة ة ــــــا الت ــــــ جمة والتنميــــــوا املواضــــــيهب الــــــ  يتن ومــــــ 
عم يــــ   إعــــ دة  يك ــــو ب عمــــت األونكتــــ د يف  ــــ ا ا ــــ   رتباينبيــــي أن يــــو ، 2015 ــــبتما أي و /
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األونكتـ د الرت ـو الصـحيحو  يضـمنويـوجم؛؛ )و( ينبيـي أن قشـته  يف نيالديون ال ي ديو الـ  رـرد من 
أن  ينبيــي ل ونكتــ د؛ )ز( ال يــ   الر يــو ال ــو ل مــم املتحــدةإىل  الرلي ــيو وث لقــهو تقــ جمير  ثميــهب 
ع ب ـــدان الن ميـــو، والت ـــ جمة، والتنـــو ع ـــى القضـــ ي  البحثيـــو يف ةـــ ال  التك مـــت ا ق يمـــي بـــ  ال يركـــز

)ف( ينبيـــي دوجم الق ـــ ع ا ـــ   و كـــ  املـــرأة يف تعزيـــز القـــدجما  ا نت جيـــو؛ االقتصـــ دد والتع ـــيم، و 
  ــ   مـت الـديون وكـ ل  والقـدجمة ع ــى يف ةـ   الـديون  عمــت ملزيـد مـن الب االضـ ،ع ونكتـ د ل

 .  بشأن ا قراا واالقرتاا ال ي دي  امل  ول األونكت د مب دئ  نشر
لت ــــ جمة ا تقريــــرتأجيــــت إ ــــ،ش  عــــن ق قهــــم إزا وأعــــرب ممث ــــو بعــــق ا موعــــ   ا ق يميــــو  -17

بــ   وأكـد  الوفـود ضـروجمة زيـ دة التشـ وجم يف امل ـتقبت. الصـ دجم عـن األونكتـ د 2015 لعـ  والتنميـو 
 .بشأن     امل  لت الدو  األعض  األونكت د و 

املضـ  هب  ـ  نشـ و ب أل ألن التقريـر املتع ـ  عـن اجمتي حـهاملن قش  ، أعرب أحد الوفود  أثن  و  -18
ــــ د  مــــن والــــتما ،يف الب ــــدان األفريقيــــو ع مــــ ا ألثــــر األنشــــ و  ا تقييمــــتضــــمن فريقيــــ  أل دعمــــ ا  األونكت

 الــ د قــد  دثــه تــأث ال حــ جم وفــد آلــر مــنو إثيوبيــ .  الــ  تبــ م مواصــ و دعــم جهــود التنميــو الو نيــو 
 ،وقــوة الــدوالجم ع ــى الصــعيد الــدو  جمتفــ ع أ ــع جم الف لــدة مقرتنــ ا ب، اخنفــ ا أ ــع جم ال ــ هب األ   ــيو

أةيــــو التصــــنيهب  ع ــــى مديونيــــو الب ــــدان األفريقيــــو، يف حــــ  أكــــد ممثــــت إحــــدى ا موعــــ   ا ق يميــــو
برنـــ ما  عــن أم هــ  يف إدمــ  أعربــو ةموعــو إق يميــو ألــرى و أفريقيــ . يف ا نت جيــو الزجماعيــو   ــ  و 

واليـــو األونكتـــ د. وأعـــرب وفـــد آلـــر عـــن  يف إ ـــ جم ب ـــدان الن ميـــو اـــ  ال ـــ ح يوعمـــت فيينـــ  لصـــ   ال
. ا ــرو  مــن وضــهب أقــت الب ــدان  ــواا  ــ عدة أنيــوال يف عم يــو ملاألونكتــ د  الــ د قدمــه دعم ــتقــدير  ل
هــ  مــن ا ــ ال ، اــ  فيلب ــدان الن ميــو وأفريقيــ  ةموعــو ا مهمــو ب لن ــبو إىلالــ  تعتــا  قضــ ي الوا ــو 

، ونقـــت التكنولوجيـــ ، و  ـــ  ا نت جيـــو الزجماعيـــو واال ـــتثم جما  األجنـــق ي ـــي: اال ـــتثم جم املب شـــر مـــ 
ـــرواباالزجماعيـــو،  ـــ   ال مواصـــ و تقـــدل و والقـــدجمة ع ـــى  مـــت الـــديون،  ،بـــ  الق  عـــ   االقتصـــ ديو وبن

 0.7 اــنس ا   ليــواملــ    األعضــ   يف ثنــو امل ــ عدة ورديــد التزامــ    ،امل ــ عدة ا   ليــو الر يــو
ـــــو،  ـــــدلت القـــــومي ا  ـــــ   ل م ـــــ عدة ا   لي ـــــويف امل لـــــو مـــــن ال ـــــي  ومواصـــــ و عم ي التحـــــو  اميك 

، البنيـــو امل ليــو الع مليـــووإصــ،ف صــ،ح   والتعـــ ون، ا  جـــرا  ال،زمــو والتصــنيهب، وا جمادة ال ي  ـــيو 
 .كوميوام      املوتعزيز  ،واالبتك جم

ملـــ  را  القمــــو يف التحضـــ  الـــدو  األعضـــ    م ـــ عدةاألونكتـــ د  بإمكـــ ن وجمأ  وفـــود أن -19
يف أديــا أب بــ  يف الــ د يعقــد املــ  ر الــدو  الث لــش لتمويــت التنميــو  ، و ــيمــ ا العــ  الرلي ـيو األجمبعــو 

أ ــدا  التنميـــو  أي و / ــبتما بشـــأنواجتمـــ ع اثمعيــو الع مـــو ل مــم املتحـــدة يف  2015 وز/يوليــه 
  يف نـــ وب يفالـــ د يعقـــد  ملـــ  ر الـــوزاجمد ملنظمـــو الت ـــ جمة الع مليـــووا، 2015امو ملـــ  بعـــد عـــ   امل ـــتد

يف بـــ جميا يف  الـــ د يعقـــد املنـــ   بشـــأن تيـــ ، ومـــ  ر األمـــم املتحـــدة 2015دي ـــما كـــ نون األو /
 .2015دي ما ك نون األو / - نوفماتشرين الث ين/
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  : الجزء الثانياألونكتاد د ماا ألفريقيااألنشطة التي يضطلع بها  -باء 
 

  مدى القدرة  لى تحّمل الديون في أفريقياحلقة النقاش: الن ر مجدداا في مسألة   
 من جدو  األعم  ( 2)البند 

 
قـــدجمة ع ـــى موضـــوع "النظـــر ةـــدداا يف م ـــألو مـــدى الا ـــتند  ح قـــو النقـــ   الـــ  تن ولـــو  -20

 .املن قش  ( لتوجيه TD/B/X(61)/3م كرة املع وم   األ   يو ) إىل  " ّمت الديون يف أفريقي
ومعهـــد إداجمة  ث،ثـــو لـــاا  مـــن امل   ـــ   الت ليـــو: اث معـــو األمريكيـــو، وضـــم فريـــ  النقـــ   -21

يف ح قـــو  املشـــ جمكون قـــد التنميـــو ا  جمجيـــو. و ومعهـــد  ،الشـــ ون امل ليـــو لب ـــدان شـــرش وجنـــوب أفريقيـــ 
"، ت الــــديون يف أفريقيــــ القــــدجمة ع ــــى  ّمــــ م ــــألو يف "النظــــر ةــــدداا  وضــــوعم بشــــأن عروضــــ ا  النقــــ  

أن تنظـر فيـه   تعـددة األ ـرا  والشـرك   ا  ـ لي حكوم   األفريقيـو ومصـ جم  التنميـو املل ينبيي وم 
 رني أزم   الديون.من أجت   ويت التنميويف  ي ش 

وك نـو مـن امل ضـي  م ـتف دة  ي  ـ تيوعـدة دجمو   املشـ جمك  يف ح قـو النقـ  بعـق  و كر -22
ع ــى  ــبيت املثــ  ، و  الــديون ورنــي أزمــو ديــون ألــرى. مــ  أةيــو ب ليــو يف تعزيــز القــدجمة ع ــى  ّمــت

ــــديون  جماــــم أن ال ي  ــــ   ال ــــ يمو  تشــــكت، اــــ  مضــــمونو ع ــــى ا  ــــ،شالقــــدجمة ع ــــى  مــــت ال
  جمجيــــو، ومم جم ــــو ، وكــــ ل  امــــد مــــن التعــــرا ل صــــدم   ابــــ لمه األةيــــو عــــ م،ا  ل،قتصــــ د الك ــــي

صــــدمو  أيـــومــــن أن  حـــ جم املشــــ جمكون أيضـــ ا  ــــ يمو ل ـــديون. ومــــهب  لـــ ، الداجمة ا و  بتعقـــتا قـــراا 
 وكـــون ك فيـــتقـــد يف اآلونـــو األلـــ ة،  فـــ و  إيبـــوالمثـــت تفشـــي  يواجههـــ  ب ـــد مـــن الب ـــدان،شـــديدة 
"واحــو". ال أهنــ  " ــراب" ع ــى ت الــديون إىل القــدجمة ع ــى  ّمــ ومــن ا، ينبيــي النظــرأزمــو،  النــدالع

 الـــديون أعبـــ  ختفيـــف مـــن أجـــت  مـــن أن الضـــ( اـــ  الكـــ يف والب ـــي  ل مـــوا  حـــ جم الفريـــ  أيضـــ ا و 
مــــن الضــــروجمد مــــنس األولويــــو لتعزيــــز  أنجمأى الوضــــهب و  تفــــ قم يف ح لــــو حــــدو  أزمــــو، إىل  ــــي دد،
  مل  عدة ا   ليو الر يو.ب املتع قو لتعهدا ا وتو يهب آف شامل   لو 

أنـه وإن كـ ن يبـدو مـن اـ  الـواجمد يف األجـت  أيضـ ا  املش جمك  يف ح قـو النقـ  بعق  الح و  -23
الـــ  ت ـــرأ ع ـــى التييـــ ا  القصـــ  ع ـــى األقـــت أن تقـــهب أزمـــو ديـــون يف أفريقيـــ  ككـــت، فـــإن مـــن شـــأن 

زيـــد مـــن احتمـــ   حـــدو  أزمـــ   يف امل ـــتقبت. ت أنالـــدين يف العديـــد مـــن الب ـــدان األفريقيـــو  تكـــوين
يف ي ــــ عد امكومــــ   األفريقيــــو  قــــدالــــديون  الوقــــوع يف أن شــــ جمك  يف ح قــــو النقــــ  أحــــد امل ىوجمأ

كبــ ة   ضـيو  ا  أيضــ ا  لكنــه حـ جم مــن أن  ـ   الــديون  ـتفراتعـددة، امل   ا   ليــوأولوي  ـالتع مـت مــهب 
، األ   ــــيوت ــــوير امي كــــت أن  ع ــــى  ــــبيت املثــــ  ، ،لــــوح فقــــد ومتزايــــدة ع ــــى مواجمد ــــ  ا ــــدودة. 

وةـــ   التع ـــيم  يف ا ـــ   االجتمـــ عي 2015ويـــ   مـــ  بعـــد عـــ   وأول ،واأل ـــدا  ا   ليـــو ل لفيـــو
بعـــد ال  ـــيم  و ، مواتـــ ةأقـــت  ولـــو بشـــروا  ـــتدانوضـــيا اال يـــ دد دومـــ ا إىل الوقـــوع  ـــو، والصـــحو

  بوا أ ع جم ال  هب األ   يو.
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يف  ا ـتف د الب ـدان الـ  أن  رـ جمب حديثـو، املش جمكون يف ح قـو النقـ  ، ا ـتن داا إىلأبرز و  -24
تـــراكم  املبـــ دجمة املتع قـــو ب لب ـــدان الفقـــ ة املثق ـــو ب لـــديون الـــديون يف إ ـــ جم أعبـــ   ختفيـــف مـــن امل ضـــي

 وشـددوا ع ـى أن. ديوهنـ  ت ـتفد مـن ختفيـف أعبـ  الب ـدان الـ  مل وتـ ة أ رع من  وت ةب الديون اآلن
أشـــك    تزايـــدمثـــت املـــنس و  مي ـــرةبشـــروا  الـــ  ت ـــدد الـــديون اخنفـــ اإىل   ـــ ا الوضـــهب يرجـــهب أيضـــ ا 

مــن الضــروجمد ا  ــي. ومــهب  لــ ،  ينالــد هــ ، اــ  فيمي ــرةبشــروا اــ   الــ  ت ــدد ألــرى مــن الــديون
تكـون مرتفعـو  ، وقـدكبـ اا   تب ينـ ا  تبـ ينت قـداألمـوا   خمت ـف مصـ دجم  ـ  تك فو  إنحيش تولي ام جم 
ممـ  يشـكت ل ـراا يهـدد القـدجمة   ي والشراك   ب  الق ـ ع  العـ   وا ـ  ، الدين ا ل ي يو يف ح لو

 .يف أفريقي ع ى  ّمت الديون 
شـــكر  وفـــود عديـــدة األونكتـــ د ع ـــى مـــ كرة املع ومـــ   األ   ـــيو  ح قـــو النقـــ  ، وأثنـــ   -25

املن  ــي يف يف الوقــو  نظــراا ألةيتهــ  وانعق د ــ  وع ــى تنظــيم ح قــو النقــ   بشــأن املوضــوع املختــ جم
 وأولوي   التمويت ألفريقي .امل  ر الدو  الث لش لتمويت التنميو إ  جم 
أفريقـــي لتثبيــــو أ ـــع جم ال ــــ هب  صــــندوش جبــــدوى إحـــدا  ا تم مـــ ا بعـــق املنــــدوب   بـــدىوأ -26

 املعنيــو بــ لنظر إىلمــن الوضــوف بشــأن ال ــ هب  ضــروجمة إضــف   املزيــد أيضــ ا  ولكــنهم الحظــوا، األ   ــيو
 ،ز إيـــ،  االعتبـــ جم الـــ إنت جهـــ . وطكـــن أيضـــ ا  ردالزجماعيـــو واملعدنيـــو الـــ   ـــ ل  ـــ هبوا ـــعو الموعـــو ا 

 ا ق يميو. كبديت عم ي عن الصن دي   صن دي  و نيوالعتم د 
  يـــت  لــدى مــن املهــم أيضــ ا مراعـــ ة املنظــوجم ا ق يمــي بعــق املنــدوب  اآللـــرين أن الحــ و  -27

 وتت ــه. بشــروا مي ــرةالقــروا أو الت  جميــو  ال  ــو  إىل القــروا بــ  تواجههــ  الب ــداناملعضــ و الــ  
 من قـو الت ـ جمة امـرة الث،ثيـو التك مـت ا ق يمـي، مـهب إ ـ،ش  و إ  جم إشرا  جديـد يف ةـ  أفريقي  

ــــو األلــــ ة ــــوب األفريقــــي يف اآلون ــــ  واثن ــــ  ال ــــوش املشــــرتكو لشــــرش أفريقي ــــ  ب  ،و  عــــو شــــرش أفريقي
الت ـــــ جمة بـــــ  الب ـــــدان تعزيـــــز ب نـــــ ؛ التـــــزا   ي  ـــــي قـــــود و ، يـــــو ل  نـــــوب األفريقـــــيواثم عـــــو ا   ل

امي كـــــت ع ـــــى بشـــــروا مي ـــــرة أن تركـــــز، مـــــن بـــــ ب األولويـــــو،  ل قـــــرواينبيـــــي ومـــــن ا . األفريقيـــــو
 ا ق يميو. األ   يو

 مل ــ عدة ا   ليــو الر يــو بالتنبــ   مــن بــ  امل ــ لت امل روحــو م ــألوبعــق املنــدوب  أن  الحــ و  -28
م ـــتوى يف  أن يكونـــواالتنميـــو  يف شـــرك  الالعديـــد مـــن  ع ـــى عـــ   وأن وجـــهببشـــروا مي ـــرة وا قـــراا 

يف امل لـــو مـــن الـــدلت القـــومي ا  ـــ   يف امل ـــ عدة ا   ليـــو الر يـــو.  0.7بن ـــبو   ـــه  التـــزامهم ب  
مـــن الدال يـــو ا يـــرادا   إ ـــه   كـــ ن زيـــ دةاألةيـــو اأن مـــن  أيضـــ ا  بعـــق املنـــدوب  اآللـــرينالحـــ  و 

يف املن قـــو جمكـــز  ع ـــى  ب ـــدان ا ألـــرى أنلـــ،    ـــ  جب يـــو الضـــرالي و  جمبـــو الف ـــ د، كمـــ  لـــوح  
 التنميو.  دمومن ت خ  املزيد من املواجمد ا  يو ، فتمكنو الضرالي جب يوكف  ة   زي دة
م ــألو إعــ دة  ت ديــه وصــو  ل صــ ا  دوجماا أن ل مــم املتحــدة  بعــق املنــدوب  أيضــ ا  الحــ و  -29

 .بشأهن  تض فر اثهود والتن ي   تدعيقضيو ع مليو تألهن    يك و الديون
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 المساال التن يمية -ثالثاا  
 

  عملالاقرار جدول األ مال وتن يم  -ألف 
 من جدو  األعم  ( 1)البند 

 
 ،2015حزيران/يونيــــه  24يف  املعقــــودة   ــــا الت ــــ جمة والتنميــــو، الع مــــو االفتت حيــــو اث  ــــو يف -30

وبـــ ل ،   .TD/B/EX(61)/1 ويقـــالوثامل قـــو ل ـــدوجمة ع ـــى النحـــو الـــواجمد يف  جـــدو  األعمـــ  أقـــر ا  ـــا 
 :ي ي كم   الدوجمة التنفي يو ك ن جدو  أعم  

 إقراجم جدو  األعم   وتنظيم العمت -1 
 األنش و ال  يض  هب    األونكت د دعم ا ألفريقي  -2 
امل  لت ال  تت  ـي إجـرا ا مـن ة ـا الت ـ جمة والتنميـو والن شـئو عـن تقـ جمير وأنشـ و  -3 

 املتص و     التق جمير واألنش و  يئ ته الفرعيو أو
 تقرير الفرقو الع م و املعنيو ب    جم اال رتاتي ي وامليزانيو الان ةيو )أ(  
 تقرير ثنو اال تثم جم واملش جميهب والتنميو )ب(  
 قرير ثنو الت  جمة والتنميوت ) (  
 ل م  ر ل دوجمة الرابعو عشرة التحض يوالعم يو  -4 
مـــن النظـــ   الـــدال ي   ـــا  77اـــ  امكوميـــو ألاـــراا املـــ دة  املنظمـــ  ت ـــميو  -5 

 الت  جمة والتنميو
 م  لت ألرى -6 
 الت  جمة والتنميو عن دوجمته التنفي يو ام ديو وال ت  تقرير ة ا -7 

  
  تقرير مجلس التجارة والتنمية    دورت  التنفيذية الحادية والستي  -باء 

 من جدو  األعم  ( 7)البند 
 
أ ن ة ــــــا الت ــــــ جمة ، 2015حزيران/يونيــــــه  26يف اث  ــــــو الع مــــــو ا ت ميــــــو املعقــــــودة يف  -31

 . و    و الرليا واملقرجم والتنميو بوضهب التقرير يف صييته النه ليو بعد التت   االجتم ع
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 األول المرفق
 

 *الحضور  
 عض   يف ة ا الت  جمة والتنميو:حضر الدوجمة ممث ون عن الدو  الت ليو األ -1

 الرو ياال  د 
 إثيوبي 
 األجمدن
 إ ب ني 
 إ توني 

 إندوني ي 
 أنيوال

 أوجمواواد
 أواندا

  هوجميو إيران ا  ،ميو
 ب ك ت ن
 نالبحري
 الاازيت
 برب دو 
 الاتي  

 بني،ديش
 بنن

 بولندا
 ب و

 بي،جمو 
 ترينيداد وتوب او

 تواو
 تونا
 ليش  -تيموجم 

 ج م يك 
 اثزالر

  هوجميو تنزاني  املتحدة
 اثمهوجميو الدومينيكيو

  هوجميو الكونيو الدطقرا يو
 جيبويت

 ال  ف دوجم
 ال ني  
  وازي ند
  وي را
   اليون
 صربي 
 الص 
 العراش
 فرن  
 الف ب 
 فن ندا
 كندا

 كولومبي 
 كيني 
 التفي 
 م ل و
 م ليزي 
 مصر
 امليرب

 املك ي 
 املم كو العربيو ال عوديو

 موجميشيو 
 موزامبي 
 النم  
 نيب  

 ني  ي 
 نيك جمااوا

الوالي   املتحدة 
 األمريكيو
 الي ب ن

 
 

تتضــــــمن ق لمـــــــو امضـــــــوجم  ـــــــ   املشـــــــ جمك  امل ـــــــ   . ول، ّــــــ،ع ع ـــــــى ق لمـــــــو املشـــــــ جمك ، انظـــــــر الوثيقـــــــو  * 
TD/B/EX(61)/Inf.1. 
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 :يف الدوجمة ت ن امكوميت ن الدوليت ن الت ليت ن ممث ت وك نو املنظم -2
 ا  ،ميمنظمو التع ون  
 مركز اثنوب 

 يف الدوجمة: وك نو الوك لو املتخصصو واملنظمو  ا  الص و الت ليت ن ممث ت  -3
 منظمو األمم املتحدة ل تنميو الصن عيو 
 منظمو الت  جمة الع مليو 

 وك نو املنظمت ن ا  امكوميت  الت ليت ن ممث ت  يف الدوجمة: -4
 الفئو الع مو   

 الشبكو الدوليو لتوحيد شه دا  التع يم الع   
 .املنظمو الك م ونيو لتعزيز التع ون االقتص دد الدو  

 


