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 مقدمة  
ن جمللددس التجددارة والتنميددة يف قصددر األمددم جبنيددف و عقدددت الدددورة التنفيذيددة الثانيددة والسددت 
  .2016كانون الثاين/يناير   26و 25يومي 

 والتنميةاإلجراءات التي اتخذها مجلس التجارة  -أولا  
  : تحويل القتصادات الريفية2015 تقرير أقل البلدان نمواا لعام  

 من جدول األعمال( 2)البند 
كمددا ورد يف  2015بتقريددر أقددل البلدددان عددواا لعددام أحدداجم جملددس التجددارة والتنميددة علمدداا  -1

 .UNCTAD/LDC/2015الوثيقة 
  المالي الدولي لخدمة التنمية: تسخير البنيان 2015تقرير التجارة والتنمية لعام   

 من جدول األعمال( 3)البند 
كمددا ورد يف  2015بتقريددر التجددارة والتنميددة لعددام أحدداجم جملددس التجددارة والتنميددة علمدداا  -2

 .UNCTAD/TDR/2015الوثيقة 
ن أعمررال دورت ررا والميزانيررة البرنامجيررة عرر ملررة المعنيررة ااإلاررار الجررتراتيجيتقريررر الفرقررة العا  

  ة والسبعينالثاني
 من جدول األعمال( 4)البند 

أحدددداجم اجمللدددددس علمدددداا بتقريدددددر الددددددورة الثانيددددة والسدددددبع  للفرقدددددة العاملددددة املعنيدددددة باإل دددددار  -3
 2 -تشرين الثاين/نوفمرب  30السرتاتيجي وامليزانية الربناجمية عن أعمال دورهتا الثانية والسبع  )

املتفددددق عليلدددا الدددديت اعتمدددددهتا الفرقددددة العاملددددة  اسددددتنتاجات( وأقددددر ب2015كدددانون األول/ديسددددمرب 
املقرتحدة لفدرتة الربناجميدة ألونكتداد اخطدة وضدو  السدتنتاجات املتفدق عليلدا الددورة. وكدان م خدلل

  .2019-2018السنت  
  مسائل أخرى  

 من جدول األعمال( 5)البند 
 مال.نظر جملس التجارة والتنمية يف ثلث مسائل يف إ ار بند جدول األع -4
 166ووافددق اجمللددس علدد  تعيدد  عضددوين إضددافي  يف ايي ددة الستشددارية املنشدد ة وفقدداا للفقددرة  -5

اسددراهيانندا )موريشدديوا( والسدديدة ، علدد  النحددو التدداي: السدديد 2016مددن خطددة عمددل بددانكو  لعددام 
 ير )فرنسا(.صويف دو 
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ووافدددق اجمللدددس علددد   لدددر الشدددبكة األوروبيدددة املعنيدددة بالدددديون والتنميدددة الدددوارد يف الوثيقدددة  -6
TD/B/EX(62)/R.1 (1)من النظام الداخلي للمجلس 77، عملا باملادة . 

، كمدددا ورد يف 2016وأقدددر اجمللدددس أيضددداا اجلددددول الدددزمك لجتماعدددات األونكتددداد لعدددام  -7
  .(2)2016ون الثاين/يناير كان  22الوثيقة غري الرمسية املؤرخة 

 موجز الرئيس -ثانياا  
 الجلسة الفتتاحية -ألف 

أبدر  األمد  العدام، يف بيانددت الفتتداحي، أن التفاقدات الناجحددة الديت ل التوصدل إليلددا يف  -8
للتنميدة  2030، من قبيل التفدا  بشد ن التمويدل ألغدرات التنميدة، وجددول أعمدال 2015عام 

تزايدد يثدري  ،يف عدا  مدرتاب لكن باريس، تبعث مجيعلا عل  األمل للمستقبل. املستدامة، واتفا  
يقد  صصدو  الالنزعدة القوميدة وتقلدل الثقدة يف النظدام املتعددد األ درا  عددم و  اإلرهاب وايجدرة

تقريدر أقدل البلددان تلك التطلعات. والتقريران الرئيسيان موضو  نظر جملس التجارة والتنمية، ومهدا 
، يتنداولن مدا يلدزم فعلدت ملواجلدة تلدك البي دة 2015تقرير التجارة والتنمية لعام و 2015ام عواا لع

مدددن أن اإلخفدددا  يف معاجلدددة األسدددباب اجلذريدددة ل  مدددة القتصدددادية  وحدددذ رالددديت تطدددرح حتدددديات. 
اصدددة العامليدددة يدددؤثر يف أقدددل البلددددان عدددواا. وقددددم مددددير لدددعبة أفريقيدددا وأقدددل البلددددان عدددواا والدددربام  اخ

. وصدددددر التقريددددر للمددددرة األور بوصددددفت منشددددوراا 2015باألونكتدددداد تقريددددر أقددددل البلدددددان عددددواا لعددددام 
 إلكرتونياا ول توفري إحصاءات اقتصادية واجتماعية بشكل منفصل عن أقل البلدان عواا.

وبعدددد  لدددك أدر جملثلدددو اجملموعدددات اإلقليميدددة والوفدددود التاليدددة ببياندددات: جامايكدددا، باسدددم  -9
ة؛ وليلي، اجملموعة األفريقيباسم أقل البلدان عواا؛ وناميبيا، باسم ، بننوالص ؛ و  77جمموعة الد 

ي  جمموعدددة اسددديا واحملدددباسدددم أمريكدددا اللتينيدددة ومنطقدددة الكددداري ؛ والفلبددد ،  باسدددم جمموعدددة بلددددان
اجملموعددة  باسددمالحتدداد األورو  والدددول األعضدداء فيددت؛ ومصددر، باسددم ايدداد ؛ والحتدداد األورو ، 

(؛ USSCANNZالعربية؛ وكندا، باسم جمموعة الددول املتقدمدة غدري املنضدمة إر الحتداد األورو  )
تنزانيدددا املتحددددة؛ وكينيدددا؛ وبدددن لدين؛ وايندددد، والوليدددات املتحددددة األمريكيدددة؛ والصددد ؛ ومجلوريدددة 

 .إثيوبياواجلزائر؛ و مبابوي؛ وأوغندا؛ و 
تقريدددر التجدددارة ورحدددر جملثلدددو العديدددد مدددن اجملموعدددات اإلقليميدددة والوفدددود بنشدددر ومناقشدددة  -10

. وقدددد تنددداول التقريدددر سلسدددلة مدددن التحدددديات املرتابطدددة الددديت تواجدددت النظدددام 2015والتنميدددة لعدددام 
جدول أعمال لامل للتنمية وضع كز فيت الهتمام عل  رت يالنقدي واملاي الدوي يف الوقت الذي 

موضدددو  التقريدددر إن املسدددتدامة والتوصدددل إر نتدددائ  صصدددو  التمويدددل ألغدددرات التنميدددة. وهكدددذا فددد
__________ 

ثدددةستصددددر القائمدددة  (1) املنظمدددات غدددري احلكوميدددة الددديت تتمتدددع  ركدددز املراقدددر لددددة األونكتددداد بوصدددفلا الوثيقدددة ب احملدَّ
TD/B/NGO/LIST/20. 

 .TD/B/INF.234سيصدر اجلدول الزمك الرمسي بوصفت الوثيقة  (2)
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بشكٍل خا  حبسن التوقيدت واألمهيدة يتميز املتمثل يف تسخري البنيان املاي الدوي خدمة التنمية 
اقرتاحات إصدلح النظدام املداي والنقددي الددوي كيمدا يتسد  لدت ورحبت الوفود ب بالنسبة ألفريقيا.

  التنمية.خيدم أن 
للتنميددددة  2030ولحددددل جملثددددل إحدددددة اجملموعددددات اإلقليميددددة أن تنفيددددذ جدددددول أعمددددال  -11

املستدامة يطرح حتدياا كبرياا ألفريقيا وأقل البلدان عواا فيلا. ويتضدمن التقريدر حبثداا وحتلديلا متبصدرين 
عددن التوصدديات املاليددة والسياسدداتية الدوليددة بشدد ن احلاجددة إر نظددام  املنبثقددةالتحددديات صصددو  

نقدي وماي دوي يسري بشكل أفضل. وقدد أبدر  تلدك النقطدة عددم السدتقرار املداي احلداي الدذي 
ميددس العديددد مددن البلدددان الناميددة. وقددال جملثددل جمموعددة إقليميددة أخددرة إن اقتصددادات اسدديا واحملددي  

صدادرات ومدن ف فدإن جمموعتدت تتفدق البالرتاجع العاملي يف الطلدر علد  هي األخرة تت ثر  اياد 
مددددع نددددداء األونكتدددداد لبددددذلك جلددددٍد منسددددق يف جمددددال السياسددددات العامددددة ملددددؤا رة الطلددددر العدددداملي. 

التقرير ألداد بد الت املساعدة اإلعائية والرمسية وجيلة بشدكل خدا  بالنسدبة ألفقدر البلددان. و  وما
هندا  حاجدة إر ت هدر اجملتمدع قدال إن مس لة اليات إعدادة هيكلدة الدديون السديادية. و  صصو 

 الدوي ملعاجلة أ مات الدين اجلديدة واستنباجم مثل هذه اآلليات دون إبطاء. 
بنية التقرير وأمهيتت التقنية العالية وكذلك اسدتنتاجاتت. بجملثل جمموعة إقليمية أخرة ألاد و  -12

ود منطقددة أمريكددا اللتينيددة والكدداري  لتنويددع بنيتلددا اإلنتاجيددة، ل يددزال هنددا  وعلدد  الددرغم مددن جلدد
اعتمدداد كبددري علدد  السددلع األساسددية. وبالتدداي فدددإن املنطقددة، كمددا يشددري إر  لددك التقريددر، تواجدددت 

اا بسبر ايبوجم يف أسعار السلع األساسدية وتقلدر تددفقات ر وا األمدوال. وقدال إندت يتفدق ؤ تبا 
 ظدرو  هشالدة القتصدادب ن تلعر مصار  التنمية اإلقليمية دوراا أكرب يف حالت مع التوصية 

الدديت تنددت  عددن تدددفقات ر وا األمددوال. وكانددت تلددك املصددار  قددد سددلمت بدداخربة والكفدداءات 
 -واملعددار  الددديت ميكدددن أن تسدددتخدم لتوليدددد عوامدددل اقتصدددادية إاابيدددة خارجيدددة ومندددافع اجتماعيدددة 

عددم املؤسسددات الصدد رية ومتوسددطة احلجددم والقطاعددات املنتجددة الدديت اقتصددادية، وبشددكل خددا  د
الشراكات بد  إقامة تت ثر إر حٍد كبري باأل مات. ويف ح  أن التعاون فيما ب  بلدان اجلنوب و 

القطاع  العام واخا  خيداران هامدان عنددما تكدون امليزانيدات احلكوميدة املتاحدة لتمويدل مشداريع 
ومددن  ن ينضددافان إر التعدداون بدد  الشددمال واجلنددوب ويكملنددت.ياخيددار  ينهددذالتنميددة ودددودة فددإن 

التقرير ملحظات مثرية للهتمام مفادها أنت علد  الدرغم مدن التطدور املعدرت  عرت  ،جلة أخرة
بددت يف الشددراكات بدد  القطدداع  العددام واخددا  فددإن معظددم السددتثمار يف البدد  التحتيددة يف البلدددان 

 اخا . من التمويل تمويل العام وليس النامية يت ت  من ال
وقال جملثل جمموعة إقليمية أخرة إنت يتفق مع التقرير، ول سيما بش ن احلاجة إر إعادة  -13

الستقرار يف القتصاد العاملي،  ا يف  لك مدن خدلل حتقيق هيكلة النظام املاي الدوي من أجل 
القرار علد  املسدتوة العداملي، وتعزيدز الشدفافية، تشجيع مشاركة أوسع من البلدان النامية يف صنع 

واحلد من املخا ر  ات الصلة بتقل ر أسوا  ر وا األموال، فضلا عن حتسد  عمليدة التصدنيف 
حتددياا رئيسدياا بالنسدبة للعديدد مدن البلددان الناميدة  تطدرحالئتماين. ومسد لة الددين هامدة أيضداا وقدد 

 عل  مدة األعوام القليلة املقبلة.
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إر التحددديات واإلصددلحات  بطبيعددة احلددالولحدل أحددد املندددوب  أن موضددو  التقريددر يشددري  -14
مسددددائل أضددددا  أن معظددددم البلدددددان الناميددددة بشددددكل خددددا  تتصددددار  معلددددا. و ظلددددت األساسددددية الدددديت 

العاملي وإدارة تددفقات ر وا األمدوال، وإصدلح النظدام املداي الددوي، وأ مدة الدديون اخارجيدة،  التمويل
 ،تقددددمل املسددداعدة اإلعائيدددة الرمسيدددةاإلضدددافة الددديت يددد    دددا فضدددلا عدددن إعدددادة هيكلدددة الدددديون السددديادية و 

يف ُصددلر نقالدات التنميددة كللدا مسددائل تنددر   ،الشددراكات بد  القطدداع  العدام واخددا إقامدة و 
 69/319العاملية والو نية. كما لدد منددوب اخدر علد  أن قدرار اجلمعيدة العامدة ل مدم املتحددة 

 ،املتعلددددق باملبدددداد  األساسددددية بشدددد ن عمليددددات إعددددادة هيكلددددة الددددديون السدددديادية حباجددددة إر تنفيددددذ
 حول هذا املوضو  هامة ويف وللا. 2015تقرير التجارة والتنمية لعام أن ملحظات  وعل 
وأعرب مندوب اخر عن تقديره للتحليل املفص ل الذي قدمت التقريدر وكدذلك التوصديات  -15

اليت تضمنلا. والبلدان النامية تواجت أوجت ضعف متزايدة أمام املشاكل والصعوبات مدن  الواضحة
قبيددل تنددامي الضددطرابات املاليددة وتبددا ؤ النشدداجم القتصددادي وتددراكم  ددا ر الدددين. وكمددا وردت 
ملحظدددة  لدددك يف التقريدددر فدددإن إصدددلح النظدددام الددددوي والنقددددي و يدددادة فعاليدددة املؤسسدددات املاليدددة 

هامدددان جلعدددل بي دددة التنميدددة اخارجيدددة بي دددة مثلددد  بالنسدددبة للبلددددان الناميدددة وللسدددري الصدددحي  الدوليدددة
للتنمية املسدتدامة. وإصدلح البنيدان املداي الددوي  2030للقتصاد العاملي وإلجنا  جدول أعمال 

ار أن يلد  إر إقامة نظام ماي دوي جديدد يكدون ُمنصدفاا وعدادلا ولداملا ومنظمداا. وادر 
وكمددة عددن  ريددق  يددادة الدددوي مددن حيددث بنيددة التقاسددم واحلسدد  صددندو  النقددد الدددوي والبنددك حت

متثيدددل البلددددان الناميدددة والسدددما  لصدددوهتا يف املؤسسدددات املاليدددة الدوليدددة ويف النظدددام النقددددي الددددوي 
  اجلميدع. يعدود بدالنفع علد دا  ،للنتقال بالنظام القتصادي العاملي إر املسداواة والنزاهدة والتعداون

ومددن الضددروري، باإلضددافة إر  لددك، تعزيددز وظددائف املؤسسددات املاليددة الدوليددة املتمثلددة يف التنميددة 
واحلدد مددن و د ة الفقددر، وحتسد  بي ددة التنميدة الدوليددة، وتعزيدز القدددرات اإلعائيدة للبلدددان واحلدد مددن 

ة. ويف األعددددوام الفجددددوة بدددد  الشددددمال واجلنددددوب لتحقيددددق تنميددددة نزيلددددة ومفتوحددددة ولدددداملة ومبتكددددر 
أنوا  جديدة من املؤسسات املالية املتعددة األ را  من قبيدل مصدر  وأُ لقت نش ت األخرية، أُ 

جملموعدة الربا يدل والحتداد الروسدي الستثمار يف ايياكدل األساسدية آلسديا ومصدر  التنميدة اجلديدد 
بشدكل فعدال مدن لد ن هدذه الددوي القدائم . وبتكميدل النظدام املداي وايند والص  وجنوب أفريقيدا

أن تدددذهر إر أبعدددد مدددن  لدددك يف  ريدددق توسددديع قندددوات التمويدددل وتلبيدددة احتياجدددات  املؤسسدددات
البلدددان الناميددة يف جمددال التمويددل. وأعددرب املندددوب عددن أملددت يف أن يستكشددف األونكتدداد بنشدداجم 

للنلدددوت  التعددداون ألغدددرات التنميدددة مدددع املؤسسدددات املاليدددة املتعدددددة األ دددرا  يف جلدددود مشدددرتكة
بالتنميدة يف البلددان الناميدة. ونظدراا للظداهرة املقلقدة املتمثلددة يف تبدا ؤ عدو التجدارة الدوليدة أكثدر مددن 
تبددا ؤ النمددو القتصددادي العدداملي علدد  مدددة ثددلث سددنوات متواصددلة، فددإن نظددام التجددارة املتعدددد 

علدد   لددك، بدد ن يددوي عامليددة حباجددة إر تعزيددز. وأوصدد ، بندداءا القيمددة سلسددل الاأل ددرا  وتطددوير 
األونكتاد قدراا أكرب من الهتمام لتحليل الجتاهات يف نظم التجارة املتعددة األ را  بعد مؤمتر 

ويتقددددم بتوصددديات سياسددداتية بشددد ن إنعددداش التجدددارة  ،وادددري دراسدددات متعمقدددة ،ندددريو  الدددو اري
 والستثمار العاملي .
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الوسددا ة املاليددة يف جتددارة السددلع العامليددة  وسددل م مندددوب اخددر بالدددور احليددوي الددذي تلعبددت -16
ويف القتصددداد الددددوي بشدددكل عدددام. وهكدددذا فدددإن السياسدددات النقديدددة واملاليدددة احلدددذرة يف البلددددان 
املتقدمة ويف املؤسسات املالية الدولية حيوية للنمو يف األجدل الطويدل ولسدلمة القتصداد العداملي. 

ت ثريات عرب الو نية السلبية اليت أحدثتلا قلة النضباجم قد أثبتت ال 2008واأل مة املالية يف عام 
املاي والنقدي يف البلدان املتقدمة عل  اقتصدادات البلددان الناميدة. والدتعل م مدن تلدك التجربدة هدام 
وار أن يكرا األونكتاد قدراا أكرب من الهتمام والبحدث للبنيدان املداي الددوي، وأ مدة الدديون، 

لتلعر بالعملت واثار  لك السدلبية علد  التجدارة الدوليدة. وأعدرب عدن أملدت وتزايد النزعة حنو ا
دددت التقريدددر ويُللدددم املفاوضدددات يف الوقدددت الدددذي جتدددري فيدددت السدددتعدادات للددددورة الرابعدددة  يف أن يوج 

 عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونكتاد الرابع عشر(.
وفددود عديدددة أن التقريددر يسدداهم إر حددد كبددري يف حتليددل ولحددل جملثلددو جمموعددات إقليميددة و  -17

. ومناقشة املسائل النظمية يف النظام القتصادي العاملي اليت تؤثر يف جددول أعمدال التجدارة والتنميدة
  ار أن يكون التقرير متاحاا يف دورة اجمللس السنوية كل عام.أضا  أنت و 

تقريدددددر أقددددل البلددددددان عدددددواا نشدددددر ومناقشددددة ورحددددر جملثلدددددو اجملموعددددات اإلقليميدددددة والوفددددود ب -18
. ولحددددل العديددددد مددددن الوفددددود إسددددلام التقريددددر الرفيددددع املسددددتوة يف وقددددت يسرتلددددد 2015 لعددددام
نقددداش السياسدددات العامدددة ب هددددا  التنميدددة املسدددتدامة، ويف وقدددت لدددر  فيدددت العدددا  يف تنفيدددذ  فيدددت

لتوقيددت صدددوره،  نظددراا ، يددة املسددتدامة. و كددرت عدددة وفددود أن التقريددرللتنم 2030 جدددول أعمددال
للتحضدددددريات لسدددددتعرات منتصدددددف املددددددة لربندددددام  عمدددددل أقدددددل البلددددددان عدددددواا يُدَعددددد  إسدددددلاماا هامددددداا 

)برنددددام  عمددددل اسددددطنبول( واألونكتدددداد الرابددددع عشددددر. وقددددد ُنشددددر التقريددددر  2020-2011 للعقددددد
أقدددل البلددددان دوليدددة وتزايدددد أوجدددت عددددم اليقددد  الددديت يدددا اثدددار سدددلبية علددد  البي دددة تدددردي السددديا   يف
فضدددلا عدددن ايبدددوجم احلددداد يف  ،الددديت تشدددكو مدددن التبدددا ؤ يف التجدددارة وتددددفقات ر وا األمدددوال عدددواا 

 أسعار السلع األساسية.
وقال جملثلو عدة جمموعدات إقليميدة ووفدود إن مدن بد  أهدم جمدالت عمدل األونكتداد أقدل  -19

ان عددواا مددن خددلل عمددل األونكتدداد البلدددان عددواا. وأضددافوا ألددم يتطلعددون ملواصددلة دعددم أقددل البلددد
بش ن البحث والتحليل والتعاون التقك ) ا يف  لك التدرير وبناء القددرات( وبنداء توافدق اآلراء. 
ولدد جملثل إحدة اجملموعات اإلقليميدة علد  أمهيدة تقاسدم اخدربات واملمارسدات اجليددة. وأعربدت 

البلددددان عدددواا يف تنفيدددذ برندددام  عمدددل  عددددة وفدددود عدددن ت ييددددها ملواصدددلة مسددداعدة األونكتددداد ألقدددل
عمددل األونكتددداد أن اسددطنبول، وهددو موضددو  قدددم التقريددر بشدد نت إسددلامات مفيدددة. وألدداروا إر 

يسددداهم يف حتسددد  سدددبل عدددين مدددوا ك أقدددل البلددددان عدددواا. ولحدددل أيضددداا بعددد  املنددددوب  نطدددا  
 ووجاهة املعلومات اإلحصائية املقدمة يف التقرير.

ة تركيدددز التقريدددر علددد  التحويدددل لدددو معظدددم اجملموعدددات اإلقليميدددة والوفدددود بوجاهدددوألددداد جملث -20
يكلي للقتصادات الريفية نظراا ألن أغلبية السكان يف أقل البلددان الناميدة يقيمدون ويعملدون يف اي

املنددا ق الريفيددة. والتنميددة الريفيددة اددر أن تكددون أولويددة يف أيددة اسددرتاتيجية  ات مصددداقية ملعاجلددة 
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اء عل  الفقر متشياا مع أهدا  التنمية املستدامة. وأقدر أحدد الوفدود لد  التقريدر جتداه التنميدة القض
انطلقدداا مددن األسدددفل، األمددر الددذي يشدددجع حتسدد  حتديددد جمموعدددات السددكان املتدد ثرة. وألدددارت 

ملنددا ق الريفيددة لددرجم ر مددن أن التحويددل اييكلددي يف امعظددم الوفددود إر ألددا تتفددق مددع موقددف التقريدد
 غ  عنت ألقل البلدان عواا لتحقيق التنمية املستدامة.  أساسي ل

وألدددار جملثدددل إحددددة اجملموعدددات اإلقليميدددة إر أن التكثيدددف املسدددتدام إلنتدددا  أصدددحاب  -21
احليددا ات الصدد رية قددد يكددون مفيددداا جددداا وأن الطريددق الرئيسددية للخددرو  مددن الفقددر متددر عددرب  راعددة 

ولد  لباا عل  السلع واخدمات يتد ت  مدن القتصداد الريفدي غدري أصحاب احليا ات الص رية اليت ت
الزراعدددي. ولددددد علددد  أمهيدددة إاددداد بي دددة متكينيدددة والسدددتثمار يف التددددرير للسدددتفادة مدددن التعددداون 
التقك، والدور األساسي الذي يلعبت القطا  اخا . وألار جملثل جمموعة إقليمية أخرة إر الدور 

يددددة. ومددددن ألسددددوا  العاملون يف تددددوفري غددددذاء مددددن نوعيددددة جيدددددة علدددد  اارعدددداملركددددزي الددددذي يلعبددددت املز 
قددددادرين علدددد  العمددددل يف بي ددددة جتاريددددة ملئمددددة وأن تكددددون  األساسددددي  كددددان أن يكددددون املزارعددددون

أنشطتلم جمدية من الناحية التجاريدة. وعندئدذ فقد  ميكدن للمدزارع  دخدول حلقدة إاابيدة وميكدن 
 لشباب. والرحبية ضرورية أيضاا لزيادة الستثمار يف الزراعة. أن تصبح الزراعة خياراا ملنياا ل

وارت ت بع  الوفود أن توصيات التقرير بش ن السياسات العامة  موحدة وتتمالد  مدع  -22
أهددددا  التنميدددة املسدددتدامة. ورأة جملثلدددو عددددة جمموعدددات إقليميدددة ووفدددود أن حتليدددل التقريدددر مفيدددد 

اسدداتية علدد  مجيددع املسددتويات، وأبدددوا مددوافقتلم علدد  إلعددداد صددانعي السياسددات للخيددارات السي
جدددول أعمددال السياسددات العامددة، وبشددكل خددا  أمهيددة النلددوت بالزراعددة وتنويددع القتصددادات 
الريفية، فضلا عن تعزيز أوجت التآ ر بد  اجملدال . وأعربدوا أيضداا عدن مدوافقتلم علد  الدنل  املقدرتح 

ورحدر العديدد مدن اجملموعدات اإلقليميدة  .اإلجدراءات املتدر  عل  ثلث مراحل وحتديد أولويدات
 . لتحويل اييكلي املوجت حنو الفقرير املتعلق بار التقوالوفود باقرتاح 

ولحددل أحددد املندددوب  أن بندداء القدددرات املؤسسددية، علدد  املسددتوة الددو ك، أساسددي يف  -23
اعدة علدددد  تلبيددددة السددددعي إر حتقيددددق أهدددددا  التنميددددة اجلديدددددة. و كددددر مندددددوب اخددددر أنددددت للمسدددد

دعدددم أقدددل البلددددان عدددواا ل بدددد  مدددن احتياجدددات التمويدددل فيمدددا يتصدددل ب هددددا  التنميدددة املسدددتدامة، 
تبذلددت مددن جلددود لتوسدديع القاعدددة الضددريبية، قصددد تيسددري توسدديع قاعدددة اإليددرادات العامددة.  فيمددا

التحددول الريفددي. ولددجع جملثلددو بعدد  اجملموعددات اإلقليميددة علدد  إنشدداء نظددم ماليددة مبتكددرة لدددعم 
أقددل البلدددان عددواا يف أفريقيددا دعددم مددن األونكتدداد خددلل فددرتة  وألددار أحددد املمثلدد  إر أمهيددة تلقددي

 . النتقال السلس الثلثسنوات 
و ددددا أن السددددعي إر حتقيددددق التحددددول اييكلددددي املوجددددت حنددددو القضدددداء علدددد  الفقددددر يتطلددددر  -24

واا سدددتحتا  إر مسدددتويات أعلددد  بكثدددري مدددن ت يدددريات علددد  املسدددتوة الددددوي فدددإن أقدددل البلددددان عددد
املساعدة اإلعائية الرمسية مراعداة للقيدود املاليدة الديت تواجللدا. ورحدر جملثلدو العديدد مدن اجملموعدات 
اإلقليمية والوفود بدعوة التقرير األعضاء يف جلنة املساعدة اإلعائية التابعة ملنظمدة التعداون والتنميدة 

يف املائدددة مدددن ناجتلدددا  0.7اء باللتزامدددات املتعلقدددة بتخصددديل نسدددبة يف امليددددان القتصدددادي للوفددد
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الو ك اإلمجاي ألغرات املساعدة اإلعائية الرمسية. واقرتح أحدد الوفدود أن تدوفر املسداعدة اإلعائيدة 
الرمسية املرونة السياسية لتمك  البلدان املتلقية مدن وضدع اسدرتاتيجيات تقدوم علد  امللكيدة الو نيدة 

 من التجارب.  والتعلم
و كدددر أحدددد الوفدددود أن التجدددارة ل تدددزال تتددديح فرصدددة للت يدددري بالنسدددبة ألقدددل البلددددان عدددواا.  -25

إعاندات الصدادرات يف املدؤمتر الددو اري ملنظمدة التجدارة العامليدة بندريو  اددر أن إر إل داء والنتقدال 
لقطاعيدة الديت ميكدن أن تدؤمن تست لت مجيع أقل البلدان عواا. وهنا  جمموعة واسدعة مدن املنتجدات ا

تملدددة وعلمدددات السدددتدامة وحتفدددز التحدددول اييكلدددي الريفدددي. وألدددار إر قددددرة التجدددارة املنصدددفة احمل
 دعم ص ار املش ل  يف أقل البلدان عواا. الستدامة الطوعية عل  

  حتتدا  إر نقدل التكنولوجيدا، ولديس فقدكافدة ولحظت بع  الوفود أن البلدان النامية   -26
أقدل البلددان عدواا. فعلد  سدبيل املثدال، ومراعداة لت دري املندا ، سدتنخف  املنتجدات الزراعيدة إر حدد  
كبري، األمر الذي سيحتا  إر تدار  من خدلل نقدل التكنولوجيدا إر تلدك البلددان. والسدتثمار 

بلددددان األجنددد  املبالدددر حفدددا  رئيسدددي للنمدددو ونقدددل التكنولوجيدددا، ولكدددن هندددا  نزعدددة إر رصدددده لل
املتخصصددة يف الصددناعات السددتخراجية. واقددرتح أحددد الوفددود أن يلعددر التعدداون فيمددا بدد  بلدددان 
اجلنددوب أيضدداا دوراا هامدداا ولكددن ل ميكددن أن اددل  لددك وددل الدددعم املقدددم مددن وددور التعدداون بدد  

 الشمال واجلنوب. 
لنسدداء الريفيدددات التقريددر وأن االددذي خلددل إليدددت سددتنتا  لوأحا ددت عدددة وفددود علمددداا با -27

  إنتددددداجيتلن يددددواجلن قيددددوداا متعددددددة قائمددددة علدددد  أسدددداا نددددو  اجلددددنس تكددددبح قدددددراهتن وختف دددد
ومشدداركتلن يف القتصدداد. وكيفيددة معاجلددة هددذه القيددود رئيسددية ألغددرات التحددول اييكلددي الريفددي. 

إر معاجلددة أوجددت القصددور  حتتددا و كددرت بعدد  الوفددود أن السياسددات املوجلددة حنددو نددو  اجلددنس 
عددن أخددرة وفددود عمددال حقددوقلن، يف حدد  أعربددت متكدد  النسدداء الريفيددات وإ، فضددلا عددن تلددك

 تطلعلا ملزيد البحث اجلنساين يف التقارير املقبلة. 

 حلقة النقاش: تحويل القتصادات الريفية -ااء 
مشدارك  عقد اجمللس حلقة نقاش حول موضو  حتويل القتصادات الريفية أدارها أربعدة  -28
 . لنقاشيف ا
يدددر أقدددل تقر وقدددال األمددد  العدددام لدددو ارة الزراعدددة والتنميدددة الريفيدددة يف السدددن ال إن توصددديات  -29

ضددي يف نفددس الجتدداه الددذي ميضددي فيددت برنددام  احلكومددة لتعجيددل عددو مت 2015البلدددان عددواا لعددام 
 . 2025الزراعة يف السن ال وخطة السن ال النال ة اليت حتدد ر ية السن ال للتنمية حىت عام 

الزراعدة نظدراا للقددرة احملتملدة من خلل وأعرب عن رأيت أن القارة اإلفريقية ميكن أن تتحول  -30
القدارة يف هددذا اجملدال. والسددتناد إر العلدم والتكنولوجيددا والبتكدار قددد كدان جددزءاا ايائلدة الديت متتلكلددا 

من خطة السن ال النال ة يف األعوام األخرية، فضدلا عدن اإلرلداد الزراعدي. وتبدادل اخدربات العلميدة 
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وحتقيدق علد  اجلدو ،  وسيلة لرفع اإلنتاجية الزراعيدة. وأولويدات السياسدات الزراعيدة تتمثدل يف القضداء
األمدددن ال دددذائي، وضدددمان إنتاجيدددة الزراعدددة وقددددرهتا علددد  املنافسدددة، واحلدددد مدددن الفقدددر، ومراقبدددة جدددودة 
املنتددو  الزراعددي. وهددي تقددوم علدد  ثددلث ركددائز هددي: الزراعددة والصددحة والبي ددة. والتدددابري الدديت اخُتددذت 

يدددة الكافيدددة لتكثيدددف لتحقيدددق أهددددا  اإلنتدددا  هدددي الدددتحكم يف امليددداه وتدددوفري ايياكدددل األساسدددية الريف
الزراعددة ويايددة املنتجددات واحملاصدديل واإلرلدداد الزراعددي والريفددي. والسددن ال، وقددد توخددت هددذا الددنل ، 

 العام واخا .  حتقق أداءا إاابياا و يادة يف الستثمار الزراعي يف كل القطاع 
السياسددات  لدددد الددو ير األسددبق للسددرتاتيجية الطويلددة األجددل وتقيدديم، 2003يف عددام و  -31

العامدة يف توغددو علد  أن ر سدداء أقددل البلددان عددواا غددري املنتجدة للقطددن يف أفريقيددا كدانوا قددد حددددوا،  
يف املائة من القطدن  25كرد فعل عل  املنافسة الدولية غري املنصفة يف جتارة القطن هد  حتويل 

يف املائدة  3حتدول نسدبة  ، كاندت أقدل البلددان عدواا تلدك ل تدزال2015املنت  ولياا. لكن، يف عدام 
قلدددة  فقددد  مدددن أليدددا  القطدددن. و  حتقدددق البلددددان التحدددول اييكلدددي الريفدددي بسدددبر مدددا يلدددي: )أ(

النفتدداح التجدداري ايائددل الددذي أقدددمت عليددت بلدددان الحتدداد  التحسددن يف عائدددات القطددن؛ )ب(
ملاليددة األفريقيددة؛ التقدددير املفددرجم لقيمددة فرنددك اجلماعددة ا القتصددادي والنقدددي ل ددرب أفريقيددا؛ ) (

 نوعية حوكمة العديد من أقل البلدان عواا.  )د(
. غددري أن إعمددال اخطددة قددد 2030وألددار إر أن توغددو كانددت قددد اعتمدددت خطددة ر يددة  -32

أعاقددددت عددددو السددددكان ايائددددل والبطالددددة يف صددددفو  الشددددباب؛ وعجددددز السياسددددات العامددددة عددددن جتدددداو  
ب   تلف األ در الزمنيدة للميزانيدات السدنوية واسدرتاتيجية العتبارات القصرية األجل وانقطا  الصلة 

صدر  سدعر حتديدد ؛ وقلدة متويدل الزراعدة وضدآلة التمويدل؛ و 2030تعجيل النمو اخمسية ور ية عام 
 اليورو. ربطت بفرنك اجلماعة املالية األفريقية و 

ل غذية والزراعدة  وألار املدير األسبق لشعبة التجارة واألسوا  يف منظمة األمم املتحدة -33
)جامعدة أثيندا( إر خطدر خلدق احلكومدات إلنفدا  دائدم يف أوقدات  يةعلوم القتصادالواألستا  يف 

ارتفددا  أسددعار السددلع األساسددية. وقددد ترافددق  لددك مددع تنددامي واردات األغذيددة الدديت بل ددت تشددلد 
الرئيسي أمام . واحلاجز هشالةيف املائة من صادرات البضائع. وقد كان  لك مصدر  0.7 هاء 

ارتفا  الدخل يف املنا ق الريفية قد كان الوصدول إر رأا املدال األوي. وبالتداي كدان علد  وكدلء 
القتصدداد غددري الزراعددي الريفددي العتمدداد علدد  مددواردهم اخاصددة أو التحددويلت املاليددة كددرأا مددال 

 انطل . 
يف بي ددددة دوليددددة  تلفددددة عددددن  وألددددار إر أن التحددددول اييكلددددي يف أقددددل البلدددددان عددددواا سدددديتم -34

احلالت السابقة، نظراا لت ري املنا ، وضخامة تددفقات ايجدرة، والتطدورات يف الصد  وايندد. ويف 
هذا السيا ، تقدم بالتوصيات التالية إر أقل البلدان عدواا: تشدجيع القتصداد الريفدي غدري الزراعدي 

الوسددد  املفقدددودة بددد  املندددا ق الريفيدددة  إر جاندددر التحدددول اييكلدددي الريفدددي؛ والرتكيدددز علددد  حلقدددة
عدددن املراكدددز احلضدددرية؛ البعدددد السياسددات حبسدددر  وجملدددايزةواملنددا ق احلضدددرية، أي البلددددات الريفيدددة؛ 

 وتشجيع اجللات الفاعلة القتصادية الوسيطة اجملدية من قبيل التعاونيات والشركات.
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ت الدوليددة والتنميددة )سويسددرا( أسددتا  العلددوم القتصددادية باملعلددد األعلدد  للدراسدداألدداد و  -35
التحدددددول القتصدددددادي  -التقرير لتجددددداو ه التقليدددددد القتصدددددادي السدددددائد بدددددالرتكيز علددددد  موضدددددو  بددددد

هددو لددرجم أساسددي للتنميددة القتصددادية ولكندددت مددع  لددك لدديس بالتقليدددي. وقددد تدددوخ   - الريفددي
ر هامدددة للتحدددول عناصددد 4التقريدددر لجددداا يقدددوم علددد  األدلدددة إر حدددٍد بعيدددد. وأبدددر  املددددير األسدددبق 

القتصدددادي الريفدددي: )أ(   حتصدددل أبدددداا أي ثدددورة صدددناعية   تسدددبقلا ثدددورة  راعيدددة حتددددث  يدددادة 
مستدامة يف اإلنتاجية الزراعية؛ )ب( معدل عو اإلنتا  احمللي اإلمجاي للفرد كان قريباا من الصفر 

قلل وأواخددر القددرن العشددرين يف البلدددان األفريقيددة الواقعددة جنددوب الصددحراء يف الفددرتة مددا بدد  السددت
يف  50د القتصدداد الريفددي غددري الزراعددي  هددداء ؛ ) ( ول ددد1994بسددبر إمهددال الزراعددة حددىت عددام 

وكمددا ألددار إر  لددك  1998ل الريفيددة، كمددا سددبقت اإللددارة إر  لددك يف عددام ياملائددة مددن املددداخ
( تصدحيح إخفدا  التقرير، وهذه حقيقة تبدو مع  لك غائبة عن اهتمام صدانعي السياسدات؛ )د

 عاا موحداا للسياسات بالنسبة إر املنا ق الريفية.و السو  كان موض
األسدتا   ةوصصو  توصيات السياسات العامة بش ن التحول القتصادي الريفي، أبدد -36

يريددددة التاليددددة: ميكددددن أن تكددددون احتددددادات املنتجدددد  عدددداملا  ا لدددد ن يف التحددددول ذامللحظددددات التح
دخل فيلا احلكومة أو األحزاب السياسدية؛ توالجتماعي فق  إ ا كانت مستقلة ل تالقتصادي 

وفدددرت تنظددديم القطدددا  املددداي قدددد ادددب  تدددوفري الئتمدددان يف املندددا ق الريفيدددة بددد كثر بكثدددري؛ ولدددو أن 
يسددم  باألسددوا  املفقددودة ميكددن أن تكددون مشددكلة فددإن احلددل ل يتمثددل يف مجيددع األحددوال يف  مددا

دة؛ واملؤسسات مصدر أساسي مدن مصدادر النمدو يف األجدل الطويدل، وبالتداي إضافة سو  جدي
 فإن تصميملا وتكييفلا مع الظرو  احمللية أمران أساسيان.

وأوضدددح أحدددد املنددددوب  كيدددف أن بلدددده أخدددذ يف ت يدددري حلقدددة التخلدددف القتصدددادي عدددن  -37
الت اللسدددلكية( والتعلددديم.  ريدددق السدددتثمار بكثافدددة يف البددد  التحتيدددة )الكلربددداء والنقدددل والتصددد

بح عكدددس التيدددار الدددذي يشدددجع لجددداا أكثدددر مددديلا إر عددددم تددددخل نفدددك يسدددمدددا اوقدددال إن بلدددده 
 احلكومات. 

وأبر  أحد املشارك  اآلثار القتصادية اليت أحدثلا است لل األصدل اجل درايف. وقدال إندت  -38
وغينيددا  إثيوبيدداأمثلددة   كددرلدددان عددواا و يعتقددد أن هددذا السددت لل ميكددن أن يكددون أداة لتنميددة أقددل الب
 وكمبوديا اليت تستخدم هذه الوسيلة خلق أسوا  متخصصة.

يف عدددددم  لموألددددار مشددددار  اخددددر إر أن هنددددا  أنشددددطة  تلفددددة يف املنددددا ق الريفيددددة تسدددد -39
مسدداواة لاملسدداواة يف الدددخل. فتطددوير القتصدداد الريفددي غددري الزراعددي يددؤدي إر قدددر أكددرب مددن ال

 عمل كآلية انتقائية. ، اليت تمتويل إ ل  املشاريعقلة حواجز دخول األسوا ، ول سيما بسبر 
ات لتجاريددة الدوليددة علدد  القتصدددادووجددت مشددار  اخددر النظددر إر كيفيددة تدد ثري القواعددد ا -40

مسدد لة رئيسددية ولكددن املسدداندة احملليددة أصددبحت   تعددد إعانددات الصددادرات مشددرياا إر أن  الريفيددة، 
 األمر.  بد أن تتحكم القواعد الدولية يف هامة. وبناءا عل   لك ل مس لة
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 2015تقرير التجارة والتنمية لعام حلقة النقاش:  -جيم 
ثلثدة مشدارك  أداره  2015تقرير التجدارة والتنميدة لعدام عقد اجمللس حلقة نقاش حول  -41

 لتنمية يف األونكتاد.مدير لعبة العوملة واسرتاتيجيات اعرضلا بعد مقدمة  يف النقاش
وركزت املداولت عل  استمرار عدم الستقرار يف القتصاد العاملي الدذي ندت  باألسداا  -42

هددي اخددذة يف  يددادة سددرعة تدد ثر القتصددادات الدديت األسددوا  املاليددة الدوليددة  ونقددائلعددن ضددعف 
 النامية بشكل خا .

 علدددددد  الوضددددددع املددددددرتدي يف علمدددددداا بدددددد ن الرتكيددددددز احلدددددداياملشدددددداركون يف النقدددددداش وأحدددددداجم  -43
ر أمهيددددة بدددد ء النمددددو وعدددددم ملءمددددة السددددتجابات يف جمددددال القتصدددادات النالدددد ة اددددر أل ي ي دددد

السياسددات املاليددة. وأثبددت كييددف السياسددات العامددة ل  مددة يف البلدددان املتقدمددة أو اإلخفددا  يف ت
لددان الديت متدر بلدان النامية والبفتور النتعاش يف البلدان املتقدمة والرياح املعاكسة يف العديد من ال

انتقالية أن األ مة   تنتت بعد وأن  ا ر استمرار الكساد ل تدزال قائمدة. وعددم   اقتصاداهتا  رحلة
كفايددة الطلددر يف البلدددان املتقدمددة، الددذي ترافقددت هشالددة ماليددة ول مسدداواة متناميددة، أهددم القيددود 

علددد  ات العامدددة يف البلددددان املتقدمدددة، الددديت تقدددوم الددديت تعرقدددل النمدددو العددداملي. واسدددتجابات السياسددد
، ضددريبية وأخددرة تتعلددق بدداألجورقيددود توسددعية غددري تقليديددة متحددررة وعلدد  أسدداا سياسددة نقديددة 

ألا غري ملئمة ملؤا رة النمدو بشدكل فعدال. وأصدبحت اآلثدار غدري املبالدرة علد  بقيدة العدا  تثبت 
الدوي وهذا أمر، حسر العديد من الوفدود ية. ويتطلر  لك إصلحاا للنظام النقدي واملاي سلب

اي املدتسخري البنيان كيفية بش ن   يةالسياسات اعل حتاليل التقرير وتوصياتت، يف النقاشواملشارك  
  التوقيت. ةومناسب الدوي ألغرات التنمية وجيلة

لسديولة العامليدة ستثنائية يف أعقاب األ مة الديت أدت إر تزايدد اواألوضا  املالية العاملية ال -44
  .من اخار غري املالية يف البلدان النامية عل   يادة التعب ة والقرتات  قد لجعت الشركات

أهددم مددن  لددك مددىت تعلددق األمددر  ديونيددة ايشالددة ولحدل أحددد املشددارك  يف النقدداش أن  -45
وعلد  الدرغم مدن مؤلدرات املديونيدة اخارجيدة الديت تبددو مطم ندة، فرو  تلك الشدركات يف اخدار . 

اتفددق املتحدددثون والعديددد مددن الوفددود علدد  أن ضددعف النظددام النقدددي واملدداي الدددوي، الددذي يرتافددق 
مع بع  األفا  املرتقبة يف القتصاد الكلي بالنسبة للمستقبل القرير يثري هتديداا حقيقيداا لوضدع 

العديد من البلددان الناميدة. وتدزداد حددة تلدك املشداكل بالجتداه العكسدي يف  املديونية اخارجية يف
السدلع أسدعار تدفقات ر وا األمدوال وعمليدة ختفدي  قيمدة العمدلت. وباإلضدافة إر  لدك فدإن 

 ر باحلاجة إر تنويع القتصاد.يف ايبوجم تذك  األساسية اآلخذة 
حتقيدق دفدع السدتثمار الدل م لتحقيدق أهددا  ولتحس  النمو العاملي والستقرار املداي و  -46

املدداي للبنيددان اجملتمددع الدددوي إر معاجلددة املشدداكل اجلذريددة اتددا  جدددول أعمددال التنميددة اجلديددد، 
الدددوي. وعدددم السددتقرار املدداي الدددوي يعكددس أوجددت قصددور النظددار النقدددي واملدداي الدددوي حيددث 

مصددددادر التمويددددل الرمسيددددة، علدددد  ات القتصددددادية السدددديولة الدوليددددة اخاصددددة املسددددايرة للدددددور   ددددت 
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هددذه السدديولة األوضددا  القتصددادية يف البلدددان املتقدمددة ولدديس احتياجددات التمويددل يف تلددت  وقددد
 البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا  رحلة انتقالية.

ات املتحددددة يف وأبدددر  أحدددد املشدددارك  يف النقددداش أن العتمددداد املفدددرجم علددد  دولر الوليددد -47
الصفقات الدولية مصدر من مصادر اختلل التوا ن، نظراا ألن توافر السيولة بتلك العملدة تدرتب  

هندددا  تبددداين بدددد  و ن  ،بالحتياجدددات احملليدددة ولددديس بالعتبددددارات الدوليدددة. وباإلضدددافة إر  لددددك
األسددوا  املاليددة.  علدد  اخددذ يف ايبددوجم واسددتمرار هيمنتلدداآلالوليددات املتحدددة القتصددادي النسدد  

جدود سديولة عامليدة وافدرة، و وعلد  الدرغم مدن  ة قدد انفصدلت عدن القتصداد احلقيقديوالسيولة الدوليد
 هنا  متويل كاٍ  يف األجل الطويل للستثمار يف األنشطة املنتجة والتنمية. ليس 
البلددان دمدة و وإعادة رب  املاليدة بالقتصداد احلقيقدي وتلبيدة احتياجدات كدل مدن البلددان املتق -48

تددددابري عامليدددة فعالدددة جلعدددل النظدددام النقددددي واملددداي الددددوي يدددؤدي وظائفدددت األساسدددية تتطلبدددان الناميدددة 
وإدارة التكيدف السدلس مدع  تمثلة يف توفري السيولة الكافية والتخفيف من حدة الصددماتالثلث امل

 ، وتدوفري متويدل إعدائيديلا عجدزاإلسلام املتوا ن من جانر البلدان اليت لديلا فائل والبلدان الديت لد
، و لدددك التددددابريمسدددتقر يف األجدددل الطويدددل. ويف حددد  أن العديدددد مدددن البلددددان بصددددد اختدددا  بعددد  

أساسدداا حلمايددة نفسددلا مددن عدددم السددتقرار املدداي العدداملي، يظددل اإلصددلح املتعدددد األ ددرا  للنظددام 
النقدي واملاي الدوي ايدد  املنشدود لتحقيدق تدوفري سديولة دوليدة أكثدر اسدتقراراا وأكثدر قابليدة للتنبدؤ. 

إلقليميددة واألقاليميددة بتحديددد وإر أن يددتم  لددك، بإمكددان البلدددان الناميددة أن تعتمددد علدد  املبددادرات ا
 ترتيبات مبادلة فيما ب  املصار  املركزية والتقليل من حاجتلا إر تكديس الحتيا يات. 

وأوصدد  بعدد  املشددارك  بددالتفكري يف إصددلح صددندو  النقددد الدددوي وإنشدداء نظددام يركددز  -49
جديدددد وعدددو   علددد  حقدددو  السدددحر اخاصدددة. وأبدددر  أحدددد املنددددوب  احلاجدددة إر قيدددادة جديددددة 

 للتعاون والتنمية القتصادي  العاملي . 
وفيمددا يتعلددق بتنظدديم األسددوا  املاليددة، لحددل املشدداركون يف النقدداش أن األمددر اتددا  إر  -50

 اخددمات املصدرفية املوجلدة إر املسدتللك جدول أعمال أكثر جدرأة يشدمل الفصدل الصدارم بد  
والتنظيم املت  للنظام املصدريف العامدل يف الظدل، واإللدرا  العدام  ،واخدمات املصرفية الستثمارية

علدد  وكددالت التصددنيف الئتمدداين وتبددديللا التدددراي بآليددات أخددرة لتقيدديم اجملا فددة. واددر عدددم 
 ل تصميملا لبلدان تستضيف مصار  نشطة دولياا.حذرة مطالبة البلدان النامية بتطبيق قواعد 

يف كثري مدن األحيدان إر  تُنقلبشكل متكرر أ مات دين خارجي  والتمويل اخا  يولد -51
اجملتمع الددوي آلليدات منصدفة وفعالدة إلعدادة يفتقر  ،ايشالة يسوده تزايداحلكومات. ويف وقت 

هيكلة الديون السيادية. وهنا  حاجة ملحة إلصلح هذا الوضع. وإدارة الديون السديادية ميكدن 
ت من قبيل التحسدينات التعاقديدة، واملبداد  املقبولدة دوليداا لتوجيدت أن متضي ُقدماا عل  عدة جبلا

يسدتند إر معاهددة متعدددة األ درا . الذي قانوين النل  الإعادة هيكلة الديون السيادية، وأخرياا 
و ددذا الصدددد لحظددت بعدد  الوفددود أن األونكتدداد لدديس احملفددل األنسددر ملناقشددة مسددائل إعددادة 

 هيكلة الديون السيادية. 
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املتخصصددة، ول سدديما مصددار  التنميددة، حيويددة لتددوفري العموميددة واملؤسسددات واآلليددات  -52
التمويدل اإلعدائي الطويددل األجدل. واتفقدت الوفددود علد  نطددا  واسدع علد  أمهيددة املسداعدة اإلعائيددة 
الرمسيددة وغريهددا مددن مصددادر التعدداون بدد  الشددمال واجلنددوب، كمكمددل لتعب ددة املددوارد احملليددة لتمويددل 
التنميددة، وعلدد  حاجددة الشددركاء يف التنميددة إر الوفدداء باللتزامددات فيمددا يتصددل باملسدداعدة اإلعائيددة 

ادددر تكييدددف هدددذه املسددداعدة علددد  حندددو أفضدددل لتعزيدددز القتصددداد  ،الرمسيدددة. وباإلضدددافة إر  لدددك
مجيددع كددون املنددت . ولددددت بعدد  الوفددود علدد  الدددور احلفددا  للمسدداعدة اإلعائيددة الرمسيددة وعلدد   

ادر متويل التنمية وجيلدة ووثيقدة الصدلة: املصدادر احملليدة واخارجيدة، فضدلا عدن املصدادر العامدة مص
 واخاصة،  ا يف  لك التمويل املختل . 

ورحبت معظم الوفود  ا تضمنت التقرير من حبدوث وحتاليدل وتوصديات بشد ن السياسدات  -53
، كمدددا اعتدددربت التقريدددر متبصدددراا ومفيدددداا العامدددة واعتربهتدددا وجيلدددة، ول سددديما نظدددراا للوضدددع السدددائد

لصانعي السياسدات. وأعدرب أحدد الوفدود عدن مشداغل صصدو  موضدو  التقريدر معتدرباا أن تركيدزه 
 اختصدددا الشدددامل علددد  مسدددائل النظدددام املددداي العددداملي لددديس يف ولدددت،  لدددك أن النقددداش هدددو مدددن 

ي الدوي،  ا يف  لك اليات املاالبنيان مؤسسات دولية أخرة. واعتربت عدة وفود أخرة حتليل 
إعددادة هيكلددة الددديون السدديادية، أساسددياا لوليددة األونكتدداد، نظددراا للددرواب  بدد  التجددارة والتمويددل، 

 واعتربت األ مات املالية مضرة باألداء القتصادي للبلدان النامية.

 المسائل التنظيمية -ثالثاا  
 افتتاح الدورة -ألف 

يد ألبريتددو بيدددرو دالوتددو )األرجنتدد (، الدددورة التنفيذيددة الثانيددة  السددرئدديس اجمللددس، افتددتح  -54
 والست  جمللس التجارة والتنمية.

  إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة  -ااء 
 من جدول األعمال( 1)البند 

أقر جملس التجارة والتنمية، يف جلستت العامة الفتتاحية، جدول األعمال املؤقت للدورة  -55
 كان جدول األعمال كما يلي: ،هكذا. و TD/B/EX(62)/1رد يف الوثيقة الوا

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -1 
 : حتويل القتصادات الريفية2015تقرير أقل البلدان عواا لعام  -2 
 : تسخري البنيان املاي الدوي خدمة التنمية2015تقرير التجارة والتنمية لعام  -3 
الفرقددة العاملددة املعنيددة باإل ددار السدرتاتيجي وامليزانيددة الربناجميددة عددن أعمددال تقريدر  -4 

 دورهتا الثانية والسبع 
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 مسائل أخرة -5 
 .تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورتت التنفيذية الثانية والست  -6 

  اعتماد التقرير -جيم 
 من جدول األعمال( 6)البند 

والتنميددة للددرئيس بوضددع التقريددر املتعلددق بدددورة اجمللددس التنفيذيددة الثانيددة أ ن جملددس التجددارة  -56
 والست  يف صي تت النلائية بعد اختتام الجتما . 
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 المرفق

 *الحضور  
 :حضر الدورة جملثلو الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية -1

 إثيوبيا
 األرجنت 
 إستونيا 
 إكوادور 
 ألبانيا
 أوغندا

 اإلسلمية( -إيران )مجلورية 
 إيطاليا

 باكستان
 البحرين
 بربادوا 
 الربت ال

 بروين دار السلم
 بن لدين

 بنما 
 بنن

 بوركينا فاسو
 بوروندي
 بولندا
 بريو

 تايلند 
 تركيا

 ترينيداد وتوباغو 
 تشاد
 توغو
 تونس
 ايكاجام

 جزر البلاما
 اجلملورية العربية السورية

 مجلورية الكون و الدميقرا ية
 مجلورية مولدوفا 
 جنوب أفريقيا 

  امبيا 
  مبابوي
 السن ال 
 السودان

 ليلي 
 صربيا
 الص  
 العرا 
 عمان
 غابون
 غانا

 فرنسا 
 الفلب 

 البوليفارية( -فنزويل )مجلورية 
 فنلندا

 قريغيزستان 
 كندا

 كوت ديفوار
 كولومبيا
 الكويت
 كينيا
 لتفيا
 ليبيا

 ليتوانيا 
 ماي
 ماليزيا

 مدغشقر
 مصر

 املكسيك 
 ملوي 
 مو امبيق
 مياعار
 ناميبيا
 النمسا
 نيبال
 ايند
 هولندا
 اليابان
 اليمن
 اليونان

_________ 
تتضمن قائمة احلضور هذه املشارك  املسجل . ولل ل  عل  قائمة املشارك ، انظر الوثيقة  * 

TD/B/EX(62)/INF.1. 
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 يف جملس التجارة والتنمية: غري العضواملتمتعة املراقبة وحضر الدورة جملثلو الدولة التالية  -2
 دولة فلسط  

 وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية جملثلة يف الدورة:  -3
 جمموعة دول أفريقيا ومنظمة البحر الكاري  واحملي  اياد 

 الحتاد األفريقي
 أمانة الكومنولث 
 الحتاد األورو 

 جامعة الدول العربية
 املنظمة الدولية للفرنكفونية 

 وكانت أجلزة وهي ات وبرام  األمم املتحدة التالية جملثلة يف الدورة:  -4
 مركز التجارة الدولية

 هي ة األمم املتحدة للمساواة ب  اجلنس  ومتك  املرأة
 وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات  ات الصلة التالية جملثلة يف الدورة: -5

 منظمة األمم املتحدة ل غذية والزراعة 
 التجارة العاملية منظمة

 وكانت املنظمتان غري احلكوميت  التاليت  جملثلت  يف الدورة: -6
 الف ة العامة
 دوي للتجارة والتنمية املستدامةاملركز ال

 .الشبكة الدولية لتوحيد للادات التعليم العاي
 
 


