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  مقدمة
ُعقدت الدورة االستثنائية الثامنة والعشرون جمللس التجارة والتنمية يف قصر األمـم،              

وعقد اجمللس يف أثناء هذه الدورة جلستني عـامتني         . ٢٠١٤يونيه  / حزيران ١٧جنيف، يف   
  ).١١١٦ واجللسة ١١١٥اجللسة (

هذه الدورة االستثنائية كجزء من االحتفال بالـذكرى    وقد عقدت الدول األطراف       
  .اخلمسني إلنشاء األونكتاد، الذي جرت أنشطته على مدى أسبوع

  موجز الرئيس  -أوالً  

    االحتفال بالذكرى اخلمسني إلنشاء األونكتاد    
  ) من جدول األعمال٢البند (

 ترحيبية ومبالحظـات    افتتح رئيس جملس التجارة والتنمية الدورة االستثنائية بكلمة         -١
  .استهاللية

األمني العام لألمم املتحدة، واألمني     : وأدىل املتحدثون التايل ذكرهم ببيانات افتتاحية       -٢
العام لألونكتاد، ونائبة رئيس سويسرا، ووزير الثقافة والفنون والتـراث يف قطـر ورئـيس             

س الوزراء السابق يف توغو، ، ورئي)عرب الفيديو(األونكتاد الثالث عشر، ووزيرة خارجية بريو 
والوزير السابق للصناعة والتجارة يف أوروغواي والـرئيس الـسابق لـشعبة البحـوث يف               

 والصني؛ واجلزائر،   ٧٧    لتشاد، باسم جمموعة ا   : مث أدىل ببيانات ممثلو الوفود التالية     . األونكتاد
مريكا الالتينيـة ومنطقـة      باسم جمموعة بلدان أ    ،باسم اجملموعة األفريقية؛ وترينيداد وتوباغو    

 باسم االحتاد األورويب    ، باسم اجملموعة اآلسيوية؛ واالحتاد األورويب     ،البحر الكارييب؛ واألردن  
 باسم الدول النامية غري الساحلية؛      ، باسم اجملموعة باء؛ وباراغواي    ،ودوله األعضاء؛ والنمسا  

غري املنضمة إىل االحتاد األورويب      باسم جمموعة الدول املتقدمة      ،والواليات املتحدة األمريكية  
وأدىل بعد ذلـك    .  باسم أقل البلدان منواً    ، وبنن ؛ باسم اجملموعة دال   ،؛ وبيالروس )جسكانز(

ممثلون آخرون ببيانات باسم الكويت، والسودان، والعراق، وكازاخستان، وبريو، واالحتـاد           
 اإلسالمية، والصني، ومصر،    الروسي، واهلند، ومجهورية مولدوفا، والربازيل، ومجهورية إيران      

وهاييت، والكرسي الرسويل، وجامايكا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،          
واألرجنتني، ومجهورية كوريا، وترينيداد وتوباغو، وإكوادور، ودولـة بوليفيـا املتعـددة            

هورية فرتويال البوليفاريـة،    القوميات، وصربيا، وألبانيا، وإندونيسيا، والفلبني، وميامنار، ومج      
وجنوب أفريقيا، وأوروغواي، وبربادوس، وزمبابوي، وبنغالديش، وتايلند، وماليزيا، وكوت 

وأدىل ببيانات  . ديفوار، وقريغيزستان، والنيجر، وتونس، واملغرب، ودولة فلسطني، وإثيوبيا       
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ة واملنسق العاملي لـشبكة      مدير الربامج الدولية يف مركز البحوث االقتصادية والسياساتي        أيضاً
  .الرصد االجتماعي

  البيانات االفتتاحية  -١  
أكد رئيس جملس التجارة والتنمية أن األهداف واملبادئ الواردة يف الوثيقة اخلتاميـة               -٣

ال تزال تكتسي وجاهة    ) األونكتاد األول (للدورة األوىل ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية        
شار إىل أن هناك على األقل ثالث فرص كبرية متاحة لألونكتاد إلجناز            وأ. يف الوقت الراهن  

، واملـؤمتر  ٢٠١٥صياغة خطة التنمية ملا بعد عام  : املزيد يف السنوات القادمة تتمثل فيما يلي      
وشجع األونكتاد على مواصلة العمل     . الدويل الثالث لتمويل التنمية، واألونكتاد الرابع عشر      

وأكد أن العراقيل الـيت     .  كإطار حاضن للعمل   ألفكار وإمنا أيضاً  ليس فقط كإطار حاضن ل    
واكبت مناقشات السنوات األخرية ينبغي أن تفسح اجملال حلوار حر ومنفتح ولبنـاء توافـق      

وسلط الضوء على أمهية تكريس     .  عماد األونكتاد منذ تأسيسه    اآلراء، وهو هنج شكل دوماً    
لألونكتاد، أال وهو حتقيق العدالة واإلنصاف يف النظـام   ملا يعزز العمل احلقيقي اجلهود جمدداً 

  .االقتصادي العاملي خدمة للبشرية مجعاء
 للوضع االجتمـاعي     مقتضباً  ضّمنه موجزاً  وألقى األمني العام لألمم املتحدة عرضاً       -٤

ويف معرض تذكريه بأن ما بقي من الزمن لتحقيـق          .  وحاضراً واالقتصادي يف العامل، ماضياً   
 يوم فقط، حثّ األوساط املعنية بالتنمية على االستفادة من ٥٠٠ف اإلمنائية لأللفية هو األهدا

وشدد على ضرورة   . اإلجنازات املاضية لتسريع اجلهود الرامية إىل املسامهة يف التنمية املستدامة         
 تتسم باجلرأة والطموح والشمول واالستدامة البيئيـة        ٢٠١٥بلورة خطة للتنمية ملا بعد عام       

، شدد األمني العام علـى ضـرورة        وأخرياً.  ميكنها أن تؤدي إىل نقلة نوعية      تتضمن حلوالً و
  حيوياً تعزيز التعاون املتعدد األطراف والشراكة العاملية، وطلب إىل األونكتاد أن يؤدي دوراً           

  .٢٠١٥يف التنمية املستدامة يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام 
وقـدم  . تاد الدور الذي اضطلع به األونكتاد منذ إنشائه       وأوجز األمني العام لألونك     -٥

.  وبيئياً  واجتماعياً  لتحديات مكافحة الفقر وأكد أمهية تعزيز التنمية املستدامة اقتصادياً         وصفاً
وأكد التزام األونكتاد باحلفاظ على روح القدرة على التكيف والقـدرة علـى االسـتجابة        

 بتأكيد ما ورد على لسان األمني العـام لألمـم           وختم حديثه . الحتياجات الدول األعضاء  
املتحدة بشأن ضرورة تعزيز التعاون والشراكة املتعددي األطراف يف األونكتاد لصاحل هدف            

  .جلب االزدهار للجميع
. وأشادت نائبة رئيس سويسرا باألونكتاد لدوره احليوي يف جمال التجارة والتنميـة             -٦

وشددت .  كل البعد عن حتقيق هدف مكافحة الفقر       عيداًوأكدت مع ذلك أن العامل ال يزال ب       
على أن التنمية االقتصادية ال ميكن أن تكون مستدامة إذا اقتصر نفعها على النخبة، وسلطت               

  .الضوء على ضرورة احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون يف تعزيز التنمية



TD/B(S-XXVIII)/2 

GE.14-07226 4 

األونكتاد الثالـث عـشر     وأكد وزير الثقافة والفنون والتراث يف دولة قطر ورئيس            -٧
أمهية الذكرى اخلمسني إلنشاء األونكتاد، وشدد على أمهية االستفادة من اإلجنازات السابقة            

 دور األونكتاد بصفته منظمة     وأكد جمدداً . وتسخريها خلدمة هدف مواجهة حتديات املستقبل     
إعمال ثقافـة  وأكد أن العامل حباجة أكثر من أي وقت مضى إىل          . تنمية وليس منظمة جتارية   

وأشاد بأعمال األونكتاد الرامية إىل     . جديدة يف العالقات املتعددة األطراف ويف جمال التعاون       
حـوارات  " مثل مبادرة    -تعزيز بروز ثقافة جديدة للدبلوماسية والعالقات املتعددة األطراف         

  . وتوطيد روح املشاركة البناءة والصرحية- "جنيف
  باألونكتاد لإلجنازات اهلامة اليت ما فتئ حيققها عامـاً         وأشادت وزيرة خارجية بريو     -٨

وأكدت الدور احليوي الذي ميكن أن يؤديه يف سياق خطة التنمية املستدامة ملا بعد              . بعد عام 
 وحثته على مواصلة االرتقاء إىل مستوى ما يتوقع منه على صعيد معاجلة املشاكل ٢٠١٥عام 

  .يما يتصل بتعزيز التعاون الشامل للجميعالراهنة والناشئة يف جمال التنمية وف
وتناول الكلمة كل من رئيس الوزراء السابق لتوغو والـوزير الـسابق للـصناعة                -٩

والتجارة يف أوروغواي، اللذين كانا شاهدين على نشأة األونكتاد، وحتدثا عن الوضع السائد           
راحل تأسـيس األونكتـاد     وتناوال م . يف الساحة الدولية، ال سيما بعد إنشاء األمم املتحدة        

هبدف سد الفجوة داخل منظومة األمم املتحدة يف جمال تعزيز التنمية االقتصادية، كما تطرقا              
وأشادا بـاألمني   . إىل الدور الذي اضطلع به األونكتاد على مر السنني كمركز أحباث رائد           
ة لصاحل األونكتاد   العام األول لألونكتاد، وأشارا إىل ما اضطلع به الراحل من عمل هام للغاي            

وحتدث الرئيس السابق لشعبة البحوث يف األونكتاد عـن         . واألوساط املعنية بقضايا التنمية   
، كما تناول الدور احليوي الـذي       التنمية وتطور مفهومها وعن بلورة مفهوم أقل البلدان منواً        

  .اضطلع به األونكتاد يف هذا الصدد

  خرينبيانات الدول األعضاء واملشاركني اآل  -٢  
أعرب مجيع املتحدثني عن تقديرهم لعمل األونكتاد ودوره كجهة تنـسيق داخـل               -١٠

منظومة األمم املتحدة ُتعىن باملعاجلة املتكاملة لقضايا التجارة والتنمية وما يتصل هبمـا مـن               
والحظ كثري من املتحدثني أنه رغم . مسائل مترابطة، وأكدوا دعمهم للمنظمة يف هذا الصدد      

، فإن والية األونكتاد    ١٩٦٤العامل من تغريات كربى منذ إنشاء األونكتاد يف عام          ما شهده   
  .مل تتغري يف جوهرها

وأعربت العديد من الوفود عن تقديرها للجهود اليت يبذهلا األونكتاد ملساعدة البلدان              -١١
تـاد يف   النامية على االندماج يف النظام االقتصادي والتجاري الدويل، وأشادوا بدور األونك          

وأشاد ممثل . الدعوة إىل العدالة واإلنصاف يف النظام االقتصادي العاملي وبدوره يف حتقيق ذلك
 من خالل    وإنصافاً إحدى اجملموعات اإلقليمية بدور األونكتاد يف تعزيز بلوغ عامل أكثر عدالً          

رزة وأبرزت عدة وفود بصفة خاصة إجنـازات بـا        .  وهتميشاً مساعدة البلدان األكثر ضعفاً   
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 عـن دور     بنظام األفضليات املعمم وموضوع احليز السياسايت، فضالً       لألونكتاد، تتعلق مثالً  
           املنظمة يف دعم البلدان يف معاجلة نتائج األزمـات االقتـصادية الـيت شـهدها العـامل يف                 

ورحب بعض املندوبني بقدرة األونكتاد على االسـتجابة بـسرعة ملتطلبـات    . ٢٠٠٨عام  
 عن تقديرها لعمل األونكتاد يف جمـاالت        وأعربت العديد من الوفود أيضاً    .  بالتنمية النهوض

نقل التكنولوجيا، والتمويل، والسياسات التجارية، وتيسري التجارة، واالسـتثمار، والـسلع           
  .األساسية، ومساعدة الشعب الفلسطيين

ة ولـيس منظمـة     وأكد ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أن األونكتاد منظمة تنمي          -١٢
وأكد عدد من ممثلي اجملموعات اإلقليمية أنه من األمهية مبكان أن يتناول األونكتـاد              . جتارية

وأشار أحد املندوبني إىل أن اعتماد األونكتاد       . قضايا التنمية والتجارة من خالل هنج متكامل      
 األمم املتحـدة    على أركان عمله الثالثة هنج فريد من نوعه مينحه ميزة تنافسية على كيانات            

وأكدت عـدة وفـود أن      . األخرى تؤهله لتناول قضايا التجارة والتنمية على حنو متكامل        
 يف معاجلة حتديات التنمية يف سـياق مناقـشات    وهاماً فاعالً األونكتاد ميكن أن يؤدي دوراً    

تنميـة  ، ومن خالل املؤمتر الدويل الثالث لتمويل ال       ٢٠١٥خطة التنمية املستدامة ملا بعد عام       
  .٢٠١٦واألونكتاد الرابع عشر يف عام 

 يؤديه يف خطة التنميـة       هاماً وأكد عدد من الوفود بصفة خاصة أن لألونكتاد دوراً          -١٣
 بعينه هو القضاء على الفقر      وحث أحد املندوبني على أن هدفاً     . ٢٠١٥املستدامة ملا بعد عام     

وأشار إىل أن   . ٢٠١٥ملا بعد عام     ينبغي أن يدرج يف خطة التنمية        ٢٠٣٠املدقع حبلول عام    
 يؤديه فيما يتعلق بالتجارة كوسيلة لتعزيز التنمية املستدامة وأكد دعم وفـده             لألونكتاد دوراً 

وقال مندوب آخر إن هناك حاجة إىل نظام دويل ينهض بالتنميـة            . لألونكتاد يف هذا الصدد   
 يف اجملـال الدبلوماسـي      املستدامة، يف حني دعا بعض املندوبني إىل بلورة ثقافـة جديـدة           

وأشار مندوب آخر إىل أن كل أصحاب املصلحة،        . والعالقات االقتصادية املتعددة األطراف   
مبا يف ذلك احلكومات الوطنية واملنظمات واألفراد، هلم مـسؤولية يف النـهوض بالتنميـة               

املـستدامة،   يساهم يف التنمية الشاملة و     وإذا كانت التجارة ميكن أن تكون عامالً      . املستدامة
 إجياد الظروف املواتية والسياسات السليمة والبىن التحتية الالزمـة علـى    فمن املطلوب أيضاً  

وهلذه الغاية، من الالزم تيسري شروط الوصـول إىل األسـواق،           . الصعيدين الوطين والدويل  
إتاحة البنية وتعزيز القدرة اإلنتاجية، واملهارات، والتكنولوجيا، والتمويل، والقدرة التنافسية، و

ودعا مندوب آخر األونكتاد إىل أن يبذل جهوده من أجل بلورة خطة تنمية             . التحتية الالزمة 
 ال تقتصر على تعزيز األهداف اإلمنائية لأللفية فحسب، بل تتيح متكـني             ٢٠١٥ملا بعد عام    

 من االستجابة على النحو املناسب لتحديات التنمية يف القرن          البلدان النامية وأقل البلدان منواً    
  .احلادي والعشرين

وأشارت عدة وفود إىل أن البلدان النامية تواجه حتديات يف طريق التنمية املستدامة،               -١٤
 مثل ارتفاع أسعار املواد الغذائية والطاقة وتغري املناخ، وأن كل حتد منها يتطلـب حلـوالً               
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وأشارت الوفود إىل أن أعمال البحث والتحليل       . استها على املستوى العاملي   مالئمة ينبغي در  
، لفهم عوامل التغري يف      اإلقليمية اليت يضطلع هبا األونكتاد أمر ال غىن عنه، ال سيما يف البلدان           

االقتصاد العاملي وتطوير االستجابات املالئمة؛ وأعربت الوفود عن تقديرها بـصفة خاصـة             
واعترب العديد من الوفود واملشاركني أن األونكتاد       . اد الرئيسية يف هذا الصدد    لتقارير األونكت 

أضحى أكثر أمهية اليوم مقارنة بأي وقت مضى، يف ظل سياق ال تزال البلدان النامية تكابد                
، ويف سياق يشهد اليوم تزايد أوجه عدم املساواة يف اجملتمـع            ٢٠٠٨فيه تداعيات أزمة عام     

فود إىل أن صناع السياسات علـى الـصعيد الـوطين يبحثـون عـن               وأشارت و . والعامل
، وذكّـروا بـأن     استراتيجيات لعوملة حمورها التنمية تكون شاملة للجميع ومستدامة بيئيـاً         

  . يؤديه يف هذا امليدان مؤكداًلألونكتاد دوراً
رة وأشار ممثلو عدد من اجملموعات اإلقليمية إىل أن ما يتمتع به األونكتاد مـن قـد                 -١٥

تؤهله للعمل كمنتدى لتناول قضايا التجارة والتنمية قد أتاح بصورة جيدة تعزيز تبادل اآلراء              
وأشادت عدة وفود حبوارات جنيف اليت      . واخلربات املختلفة وتعزيز التفكري املستقل والنقاش     

ناقشات،  مببادرة من األمني العام لألونكتاد باعتبارها آلية إجيابية لدفع هذه امل           أجريت مؤخراً 
وأكد أحـد املنـدوبني     . ٢٠١٥ال سيما بشأن املسامهة يف حتديد خطة التنمية ملا بعد عام            

وأشار مندوب آخر إىل أن ركـن بنـاء   . ضرورة أن يصل تأثري هذه املناقشات إىل نيويورك    
 من نوعه ويتيح آلليته احلكوميـة الدوليـة ترمجـة        توافق اآلراء هو ما جيعل األونكتاد فريداً      

وأكد مندوب آخر أمهية إعادة التوازن يف بناء توافـق          . ار إىل إجراءات حكومية دولية    األفك
اآلراء، مع إمساع صوت البلدان النامية وضمان متثيلها ومشاركتها علـى حنـو كامـل يف                

وأشارت بعض الوفود إىل أن الدول األعضاء تتحمل مـسؤولية يف           . املناقشات وصنع القرار  
  . األونكتادتعزيز هذا الركن من عمل

وأشادت وفود كثرية بأعمال املساعدة التقنية اليت يضطلع هبا األونكتاد، اليت مسحت              -١٦
للدول األعضاء ببناء قدراهتا وإحداث تغيري يف اقتصاداهتا، وحثّت األونكتاد على مواصـلة              

ـ      . تقدمي هذه املساعدة بطريقة تناسب احتياجات البلدان       دمي وأشار أحد املندوبني إىل أن تق
            املساعدة التقنية وإتاحة بناء القدرات فيما يتصل بالتجارة، على حنو فعـال يتناسـب مـع               

ما تواجهه البلدان النامية من احتياجات ومعوقات حمددة، يشكالن وسيلة حامسة لدعم قيام             
 نظام جتاري متعدد األطراف يتسم بالعاملية واإلنصاف ويقوم على قواعد حمددة ويـساهم يف             

وهلذا الغرض، حث   . حتقيق النمو والتنمية املستدامة وتعزيز العمالة، وخاصة يف البلدان النامية         
العديُد من الوفود شركاء التنمية على النظر يف زيادة دعمهم ألنشطة األونكتـاد يف جمـال                

  .املساعدة التقنية
.  األونكتـاد  ودعا العديد من ممثلي اجملموعات اإلقليمية إىل تعزيز وتنشيط عمـل            -١٧

وطلب ممثال جمموعتني إقليميتني أن يركز األونكتاد على املواضيع اليت يتمتع فيها مبيزة نسبية              
ودعا ممثلو عدة جمموعات إقليميـة      . واليت ميكن أن يقدم فيها إىل أعضائه أفضل قيمة مضافة         
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صدي للتحديات   وللت األونكتاد إىل مواصلة إيالء اهتمام خاص الحتياجات البلدان األقل منواً         
 إىل مواصلة عملـه     ودعا ممثلو عدة جمموعات إقليمية األونكتاد أيضاً      . اجلديدة اليت تواجهها  

وطلب . بشأن تيسري التجارة ومساعدة البلدان النامية يف االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية           
ر احلـواجز غـري     ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إىل األونكتاد تعميَق حتليله لعواقب انتشا         

. اجلمركية، والعملَ على تعزيز حلول فعالة من حيث التكلفة للمشاكل املرتبطة بتجارة السلع   
وذكّر ممثل جمموعة إقليمية أخرى بعمل األونكتاد يف جمال تنمية القطاع اخلـاص باعتبـاره               

د يف مساعدة    لتحقيق التنمية االقتصادية واحلد من الفقر، واعترف بدور األونكتا          جيداً أساساً
وشدد ممثال جمموعتني   . البلدان النامية على تعزيز تيسري التجارة والتكامل االقتصادي اإلقليمي        

إقليميتني على أمهية مواصلة األونكتاد العمل على حتديد العوائق الرئيسية لالستثمار ومساعدة            
 جمموعتني إقليميتني وحث ممثال. البلدان النامية على حتسني أدائها يف جذب االستثمار األجنيب   

األونكتاد على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية اآلخرين، مبا يف ذلك هيئات األمم املتحـدة               
ودعا ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية األونكتـاد إىل حتـسني          . واملنظمات الدولية األخرى  

  .ترمجة أفكاره إىل أعمال ملموسة يف املستقبل
موعات اإلقليمية عن تقديرهم للجهود اليت يبذهلا األمـني         وأعرب ممثلو عدد من اجمل      -١٨

 من خالل مبادرات    العام لألونكتاد من أجل تعزيز األونكتاد وتقوية تأثري عمله، وذلك مثالً          
مثل حوارات جنيف، وجلهوده الرامية إىل تعزيز أمهية األونكتاد، وحتسني التنسيق، وزيـادة             

ـ   وطلب  . الكفاءة، وحتقيق نتائج واضحة     إىل األونكتـاد مواصـلة      تنيممثال جمموعتني إقليمي
جهوده لتحسني التدبري واإلدارة من أجل زيادة فعالية وكفاءة أنشطة األونكتاد يف حـدود              

وطلب ممثل جمموعة إقليمية واحدة إىل األونكتاد التركيز على وجه التحديـد            . املوارد املتاحة 
إىل مواصلة رصد تنفيذ خطة عملها يف إطـار         على مبادئ الشفافية واملساءلة، ودعا األمانة       

وحث أحد املندوبني األونكتاد على االضـطالع       . عملية متابعة استعراض اإلشراف واإلدارة    
، العمل على تنشيط وظيفته باعتباره مركز حبث رائد يف جمـال            أوالً: بثالثة إجراءات حمددة  

 تعزيز املشاركة الفعالـة للبلـدان       التنمية، من خالل حتديد جماالت السياسة العامة اليت تتيح        
، مبا أن عمل منظمة التجـارة       النامية يف سالسل القيمة العاملية من خالل بناء القدرات؛ ثانياً         

، فمن الـضروري أن     العاملية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واألونكتاد أضحى أكثر ترابطاً        
الت االستراتيجية املهمة اليت ميكن أن      يسعى األونكتاد إىل جتديد طاقته، من خالل حتديد اجملا        

يقدم األونكتاد فيها إسهامات متميزة وتدخالت استراتيجية وذات قيمة مـضافة يف سـياق      
، إعادة بذل جهوده لتمويل الكفاءة والفعالية، من خـالل          القضايا االقتصادية األساسية؛ ثالثاً   
  .تعزيز قدرته املستقلة على التقييم

املندوبني عن تقديرهم للجهود الكبرية اليت تبذهلا أمانة األونكتاد         وأعرب العديد من      -١٩
ودعت مندوبة الدول األعضاء . ودعا العديد من الوفود إىل تعزيز األونكتاد    . ولتفاين موظفيها 

ودعت الدول األعضاء إىل جتديد اهتمامها . إىل االحتراس من حماوالت هتميش دور األونكتاد  
وحثت عدةُ وفود على تعبئة موارد كافيـة        . ل األونكتاد الثالثة  وجهودها لتعزيز أركان عم   
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تسمح لألمانة مبواصلة عملها اهلام، ال سيما أنشطتها يف جمال املساعدة التقنية، اليت أسهمت              
  .بصورة أساسية يف بناء قدرات البلدان النامية

  املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا  -ثانياً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
  ).إندونيسيا(تح اجللسة العامة رئيس جملس التجارة والتنمية، السيد تريونو ويُبوو افت  -٢٠

    إقرار جدول األعمال  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

انظـر   (TD/B(S-XXVIII)/1اعتمد اجمللس جدول األعمال املؤقت الوارد يف الوثيقة           -٢١
  ).املرفق األول

    عن دورته االستثنائية الثامنة والعشرينتقرير جملس التجارة والتنمية  -جيم  
  ) من جدول األعمال٣البند (

، بإعـداد   )أملانيا(أذن جملس التجارة والتنمية للرئيس واملقرر، السيد توماس فيتشن            -٢٢
  .الصيغة النهائية لتقرير الدورة االستثنائية الثامنة والعشرين بعد اختتام االجتماع
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  املرفق األول

لدورة االستثنائية الثامنة والعشرين جمللـس التجـارة        جدول أعمال ا      
  والتنمية

  إقرار جدول األعمال  -١
  االحتفال بالذكرى اخلمسني إلنشاء األونكتاد  -٢
  تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته االستثنائية الثامنة والعشرين  -٣
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    املرفق

  *احلضور    
  :عضاء يف األونكتادحضر الدورة ممثِّلون عن الدول التالية األ  -١

__________ 

يف لمشاركني،  الكاملة ل قائمة  الالطالع على    ا ميكنو.  اجلهات املشاركة املسجلة   تتضمَّن قائمة احلضور هذه     *  
  .TD/B(S-XXVIII)/INF.1الوثيقة 

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا

  األرجنتني
  األردن
  إسبانيا
  إسرائيل
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا
  أوروغواي
  أوكرانيا

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  أيرلندا
  إيطاليا

  باراغواي
  باكستان
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال

  بنغالديش
  بنن
  تانبو

  بوركينا فاسو
  البوسنة واهلرسك

  بولندا
  ) املتعددة القوميات-دولة (بوليفيا 
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  ترينيداد وتوباغو

  تشاد
  توغو
  تونس
   ليشيت-تيمور 
  جامايكا
  اجلزائر

  جزر سليمان
  اجلمهورية التشيكية

  اجلمهورية الدومينيكية
  مجهورية كوريا

  الدميقراطيةمجهورية كوريا الشعبية 
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً
  مجهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا



TD/B(S-XXVIII)/2 

11 GE.13-50121 

  جيبويت
  رومانيا
  زمبابوي

  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سلوفينيا
  سنغافورة
  السنغال
  سوازيلند
  السودان
  السويد
  سويسرا
  شيلي
  صربيا
  الصني
  العراق
  عمان
  غينيا
  فرنسا

  لفلبنيا
  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فنلندا
  قربص
  قطر

  قريغيزستان
  كازاخستان

  كرواتيا
  كمبوديا
  كندا

  كوبا
  كوت ديفوار

  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  لبنان

  لكسمربغ
  ليبيا

  ليتوانيا
  ماليزيا

  مدغشقر
  مصر

  املغرب
  املكسيك

  اململكة املتحدة لربيطانيا
  وأيرلندا الشمالية العظمى
  وموناك
  ميامنار
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
  هاييت
  اهلند

  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  اليابان
 اليونان
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  : يف الدورةوكان العضو التايل يف املؤمتر ممثالً  -٢
  الكرسي الرسويل  

  :وكانت الدولة التالية غري العضو ممثلة بصفة مراقب يف الدورة  -٣
  دولة فلسطني  

  :كانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورةو  -٤
  جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحمليط اهلادئ  
  االحتاد األفريقي  
  اللجنة االقتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية  
  االحتاد األورويب  
  مركز اجلنوب  

  :تحدة ممثلة يف الدورةوكانت األجهزة واهليئات والربامج التالية التابعة لألمم امل  -٥
  أمانة األمم املتحدة  

  :وكانت الوكاالت املتخصصة التالية ممثلة يف الدورة  -٦
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  منظمة التجارة العاملية
  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة  -٧

  لعامةالفئة ا  
  مركز البحوث االقتصادية والسياساتية  
  الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل  
  املنظمة الكامريونية لتعزيز التعاون االقتصادي الدويل لصاحل الشعوب األصلية  
  املنظمة الدولية للرؤية العاملية  

     


