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 مقدمة  
ُعِقدددددد اةدددددثنة اة ددددتون جمليس اةوجاددددون نمدددد  اةتادددد نة ثاةتن يددددس يف  صددددر األمددددم  نيددددف،  

 اةدثنة، عقد انم  جمستني ع متني.. ثخجل هذه 2016حزيران/يونيه  13 يف

 ةاإلجراءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنمي -أوالا  
 ةالدورة الرابعة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميتنظيم أعمال  -ألف 

إجررراء عرعررة الرتيررار اسررم ال لررد الررذي سيتجرردر ترتيررر الجلرروة عرري الرردورة الرابعررة عشرررة   
 للمؤتمر

تصدددددن اةةايدددي املاددد جمل  املقددددرن تةم   ن دددس اةرا دددتس، اختدددد د ل دددةاةي  ب ةُقرعدددس ة ثفقددد    -1
 اعت  ده يف ارايب د اجلموس خجل اةدثنة اةرابعس عشرة ملؤمتر األمم املتحدة ةمتا نة ثاةتن يس.

 األعمال التحضيرية الموضوعية للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر -باء 
عمد  اويديس اةماندس اةتحةد يس ةمددثنة اةرابعدس عشدرة ةم دؤمتر  ثافق جمم  اةتا نة ثاةتن يس -2

حزيران/يونيده  10إىل املؤمتر لحدد  نسدتس مدل اةدنت اةتي ثاد ، اةدذ  ُع دم يف    بأن ُُت ل نمسي
 .2016حزيران/يونيه  13ثاةذ  ثافقت عميه اةمانس اةتحة يس يبيحس يوم 

ك دد   ددرن انمدد  لن يسدد   بقعددداد ثاقدددا اةتقريددريل ام يددني  مسدد  اة ددت    اةمتددني  -3
، ثدامت كل 2016لي ن/م يو  26نيس ن/لبريل ث 6يف مع انت ع املدين ثاةقط   ام ص ُعقدا  

 منه   نصف يوم، بوييه   ثايقتني نمسيتني ةم ؤمتر.

عرررة عشررررة للمرررؤتمر عررروائم الررردول األعمرررال التحضررريرية السرررتعراا الررردورة الراب -جيم 
 (19-)د1995المرعقة بقرار الجمعية العامة 

ثافددق انمدد  عمدد  بمددي اةبو ددنس ثاملر ددت، اةددذ  ثافقددت عميدده ان وعددس  دال ، بددأن اُنقددل  -4
 (.19-)د 1995املرفقس بقران اجل عيس اةع مس مل اةق جمل س  لةف  إىل اةق جمل س  دال  مل  واجملم اةدثل 

 رىمسائل أر -دال 
عم  إدناج مسأةس نقل نجمل  س جمم  اةتا نة ثاةتن يس مل اةسيد لةب او    ثافق انم  لية -5

 يف هددذا اةتقريددر بويدديه   دداج   لةيريدددث  ويسدد)وم )بن دد (بيدددنث داةواددو )األنجنتددني( إىل اةسدديد 
مددددل اةن دددد م  22م دددد دة ة   ، ثفقدددد2016نيسدددد ن/لبريل  11ةتسددددميم املهدددد م اةددددذ  جددددر  يف    نمسيدددد

 .ةداخم  ةم ام ا
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 موجز الرئيس -ثانياا  
 الكلمات االعتتاحية -ألف 

سع دة األمينس اةع مس ب ،اةفتت حيس نجملي  جمم  اةتا نة ثاةتن يس، يف اجلمسس اةع مسنحي  -6
 .س)ينياةاةشؤثن ام نجيس اةرجمليسيس ةوزانة 

ثنقمدت األميندس اةع مدس إىل انمد  ك مدل دعدم اا)ومدس اة)ينيدس ثثزيدرة اةشدؤثن ام نجيددس،  -7
لمهيدس يعدود إىل ؤمتر املدب  تةد فس اةبد ة  اهت د م كينيد  بوييه  اةرجملي  اةقد دم ةم دؤمتر. ثلاد فت لن 

فريدددس تي  ثإىل لن هددذه املن  دددبس  دددت يدددع اةددددثل األعةددد  ، يتن ثملددد  ب ةنسدددبس ملدد  ثجلاةقةدد ي  اةددد  
، يف 1976م دؤمتر، يف عد م ةمددثنة اةرابعدس كينيد  ة تةد فس  ةةجحتي ل ب ةذكر  اةسنويس األنبعدني 

يف اةو ددت  ددتار  ثلشدد ند إىل لن اةدددثنة اةرابعددس عشددرة ةم ددؤمتر ةم ددؤمتراد.  اةدددثيمركددز كيني ادد  
ثبدرام  اةتحدول  مستدامس، جم وعس مل اةتحدي د اةع مليس اة  اتطمي حموة  ب ةن ر إىل املن  ي، 

،  اةنتقددد ل مدددل اةقدددراناد إىل ا جدددرا اد  ،املدددؤمترشدددع ن ث  ،األخددد ة اةددد  اايدددق عميهددد   ددد دة اةعددد م
نتدد جمل  ينبغدد  لن اُعيددد ثب ةتدد ي، . اةددراهلثاملتندد  م مددع  ددرثق اةوا ددع اةتو يددت املن  ددي مددل حيدد  

ز اةرجمليسدددد  ةامددددم املتحدددددة اةدددددثنة اةرابعددددس عشددددرة ةم ددددؤمتر اأكيددددد ثةيددددس األثن)تدددد د ب عتبدددد نه اجلهدددد 
يف جمدددد ةد اةت ويددددل ثاة ددددتو  ن ثمدددد  يتصددددل  دددد  م ع جلددددس املت) ممددددس ةقةدددد ي  اةتادددد نة ثاةتن يددددس ة

األثن)تدد د مددل اةاددطج  بدددثن . ثينبغدد  لن مت)ددل هددذه اةنتدد جمل  ثاةت)نوةوجيدد  ثاةتن يددس املسددتدامس
 دددؤمتراد اةرجمليسددديس ةمتددد جمل  ناة  مدددل ث  هددد 2030تن يدددس املسدددتدامس ةعددد م حمدددون  يف انييدددذ خطدددس اة

 .األمم املتحدةاة  عقدهت   ثمؤمتراد اةق ساةع ديس 
دددةاثن)تددد د عدددل اقدددديره ةمع دددل املاألمدددني اةعددد م ثلعدددر   -8 ملدددؤمتر ا  ا دددتعدادز حدددآل ا ن نا 

سددل اةنيددس ثاةحددةام املتبدد دل، ن ددم حبع ميددس اةتيدد ثس ااسدد ت إىل حددد كبدد  . ثلادد ق لن ندد ثي
ذةددت ثيتندد م  بدد ملوازاة مددع اقدددم سددت ر ياةختجفدد د اةطبيعيددس يف ا نا ، ثلعددر  عددل لممدده يف لن 

ددر ب املسدد جملل ه ينبغدد  اسددويس عمدد  لندد اةتيدد ثسيف بدايددس ع ميددس جددر  اةايدد   أندده املي ثادد د. ثذك 
يف اغي   د يس عد يف اسريع اةوا ة إحدا  ث  إىل املؤمتر.عوس محمه   امجفيس اةع ةقس يف جنيف

لن . ثشدددد عمدد  ثاةايدد   عمدد  املبدد د بدد ةةكيز عمدد  اةقةدد ي  اةددنه  املتبددع يف ع ميددس اةتيدد ثس، 
. 2030عد م ةامس ةتن يدس املسدتداطدس ع دل لديد  لب بد  ثخطدس بني خاملشةك اةبي ن د ه  اةعنصر 

اةبمددددان هدددو هيئددد د األمدددم املتحددددة، إحدددد   ث ددد ل إن حمدددون اةةكيدددز اةرجمليسددد  ةاثن)تددد د، بويددديه
بمددان اجلندو ، بني بي ن د يش)ل حمون اب دل اةلن  ، ب ةن ر إىل ثةيته،ثمي)ل ةاثن)ت د. اةن ميس

مسدد مهس ب ةغددس األمهيددس يف اةتعدد ثن في دد  بددني اةوكدد ةد،  ددوا  داخددل من ومددس األمددم ب عتبدد ن ذةددت 
  هدددد  مددددل ثن ثاةتن يددددس يف امليدددددان اة تصدددد د  ث املتحدددددة لث بددددني األمددددم املتحدددددة ثمن  ددددس اةتعدددد 

ثلشدددد ن إىل . املؤ سدددد د اةدثةيددددس امل  امددددس اةدددد  اعددددةق ب ةدددددثن اةددددذ  مي)ددددل لن اؤديدددده اةبي ندددد د
بغدرس إاد   األع د ل اةتحةد يس ثاد ة سريع ةت س)ينياة)ومس ااجريت مع مموم  املش ثناد اة  لُ 
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اعبئس ان وعد د ا  مي يدس املتتميدس ثاد  ن لعمد  مسدتوي د عل اجلهود اةراميس إىل  ، فةج  ؤمترامل
 . ثةيس  ويس ةاثن)ت د خجل اةسنواد األنبع اةق دمسة)ي ةس دع  إىل اةتة مل  ا ،ثلخ  . املش نكس

مانددس اةتحةدد يس ، نجملددي  اةنددديرانغونيمسددون بسددع دة اةسددي  ك دد  نحددي نجملددي  انمدد   -9
ادددس اةدددذ   ددددم معمومددد د )ينيدددس، اة، ثزانة اةشدددؤثن ام نجيدددس اةوبنيدددس عدددل األع ددد ل اةتحةددد يس حمد 

 .اةموجستيس ةم ؤمتر

تقريررررررر : األعمررررررال التحضرررررريرية الموضرررررروعية للرررررردورة الرابعررررررة عشرررررررة للمررررررؤتمر -باء 
  التحضيرية اللجنة
 مل جدثل األع  ل( 3)اةبند 

بصديته اةرمسيدس كدرجملي  اقريدره إىل انمد ، ثهدو يدت)مم  م نجملي  جممد  اةتاد نة ثاةتن يدسد  -10
ددر اةوفددود بددأن ةمانددس اةتحةدد يس  ، يف دثنادده اةو نيددس لنشددأ انمدد ةمدددثنة اةرابعددس عشددرة ةم ددؤمتر. ثذك 

 عدداد ثايقدس ةم دؤمتر  در  اةتيد ثس بشدأغ . ثن دم لن ثاةستني، جلنس ُتةد يس ميتوحدس اةعةدويس 
ةددثل عمد  ا ت موحدد لعدادهُع دم لحدد  ندقدد فمتوز/يوةيده،  8حآل  توايل اجت  عه  اةمانس 

إىل    ل اةدنت نمسيديدأن حيبدلثيدت اةماندس اةتحةد يس انمد  . ث دد حزيران/يونيه 10األعة   يف 
 .لكور مرثنسل  ةيي املي ثا د ثاعت  د ثا ة اةوفود إىل اسريع اةرجملي  ثدع  . املؤمتر

ثشددديم ، ب  دددم فريقيدددس  ن ميبيددد ، ب  دددم ان وعدددس األلدىل ممومدددو اةوفدددود اةت ةيدددس ببي نددد د  ث  -11
ب  ددم جم وعددس   ددي  ثا ددي    ثب كسددت ن، اة)دد نيياةبحددر جم وعددس بمدددان لمري)دد  اةجاينيددس ثمنطقددس 

بددنغجدي ، ب  ددم ل ددل ث  املد د   ثاةُتدد د األثنثي، ب  ددم اةُتد د األثنثي ثاةدددثل األعةدد   فيده 
ب  ددم اةدددثل اجلزنيددس  ،بربدد دثس  ث   ثبدد نا وا ، ب  ددم اةبمدددان اةن ميددس  دد  اةسدد حميساةبمدددان اددوا  

ثاةصدددني  ثمصدددر، ب  دددم ان وعدددس اةعربيددددس   77  ثج م ي)ددد ، ب  دددم جم وعدددس اةدددد اةصدددغ ة اةن ميدددس
 ثاةصني  ثني) نا وا  ثاةُت د األفريق   ثاملغر .

ثشددد)ر  يدددع املت)م دددني اةدددرجملي  ثليدددد    اةدددرجملي  عمددد  ادددوجيههم ةاع ددد ل اةتحةددد يس  -12
املسدت ر  ماةتدزامهثلكددثا إحدراز اقددم جر  إىل لنه ت د عم  دع ه ، ثلش نثا ثكذةت لم نس األثن)

 ملؤمتر.بقا   ا
 ت، لعربد2015 ةقراناد املتعددة األبراق املتتذة يف ع م ثبين   ذكرد ثفود عديدة ب -13

ثة  دي   بشدأن  ،مشدرث  اةوايقدس امت ميدسعم   اةاي  اةع ل مل لجل ثا ة ب   إزا   ه عل  مق
ةمبمدددان ب ةنسددبس لمهيددس ا)تسدد  ثامددت اةدد   هاملسدد جملل ذاد األمهيددس ب ةنسددبس ةوةيددس األثن)تدد د ثع مدد

يف جمد ل ألثن)ت د مل مع جلس  يع اةقة ي  اةرجمليسديس مت)ني اإنه ينبغ   ت امت اةوفودث  ة. اةن ميس
. يهددوم امليددزة اةنسددبيسمبدثنه قييددد عددوس اةتادد نة ثاةتن يددس ث يددع اةقةدد ي  املةابطددس بطريقددس شدد ممس، ا

نقل اةت)نوةوجي ، ثإدانة اةدديون، ثاةتهدر  مدل دفدع اةةدراجملي ةقة ي  مل  بيل   لمهيس كب ثلثةت 
عد   امدت يثينبغ  ةاثن)ت د لن . ثانييذ لهداق اةتن يس املستدامس ،ثاملعونس ،ثاة تو  ن ،ثجتنبه 
ملب د  مدل  بيدل اادق يف اةتن يدس، ثاملع ممدس   يس كب لمهلثةت ك   س.  اةوجالنك نه يف  يع اةقة ي  
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. ثينبغد  لن ام يس ثاةتي اميس، ثحيز اةسي   د، ث ةي د اسويس املن زع د بني املستو ر ثاةدثةدس
املسد جملل املتعمقدس    ليةدةدنت لن يع)د  اينبغد  . ث املب د  بواو  يف اةوايقس امت ميسانع)  هذه 

ثاةتحدي د اة  اواجهه  اةبمدان يف  رثق خ يدس،  ،ريس اةنيراديساةتداب  اةقسث بدثةس فمسطني، 
 .كب ة مل اةججئني  لعدادثا تة فس مب  يف ذةت مس جملل مل  بيل ا نه   

. اعزيدز  األثن)تد دبغيدس انشي  نكل بن   اوافق ا نا  إع دة بعض اةوفود لنه ينبغ   دثنل -14
ع دل األثن)تدد د عمد  ثجدده اةتحديدد ثإىل إبددراز اةقطدل مواددو  شد نة إىل ا لحدد اةوفددود إىل   ثدعد

لن هددذا عمدد  لمهيددس اةت) مددل ا  مي دد  ث عمدد  ثفددد  خددر . ثشدددد يف هددذا اةصدددد يف ثايقددس املددؤمتر
ثلكددد ثفددد  خددر لمهيددس نوعيددس اةبي ندد د . مددل انت ددع اةدددثي   خ يدد   اةبعددد ا ادد جمل  يتطمددي دع دد

 . ةتع ثن اةدثيالش) ل ه مل    اةتع ثن بني بمدان اجلنو  ث عم   ه ثلار 
يف مصددمحس  يددع اةدددثل يصددي ث دد ل لحددد اةوفددود إن ادد  ن كيدد  ة ثفع ةيددس األثن)تدد د  -15

مببدددددل امبيددددس ا  مسةشددددد، املسدددد جملل ا دانيددددس ذاد اةصددددمسانمدددد  ينبغدددد  لن يندددد    ن إاألعةدددد  ، ث 
بدد   بعددض معدد ي  انطمددد  يتطمددي إعدد دة اقيدديم مدد   ددد حتي جدد د اةبمدددان اةن ميددس، ةاألثن)تدد د 

 سفع ةددلداة ةتادد نة  عددل اح  ددم ع مددل ا)دد ةيف اةنقددل عمدد  لن خيددض ثفددد  خددر . ثشدددد اةتقيدديم
ثيد   د  برند م  ع دل اةد  ل ج اةتدداب  مدةن و اة تص د  ثااد مل اةيقر، ثدع  إىل إدتحقيق اة

 .فيين  يف برن م  ع ل األثن)ت د
إنادة  ي  ديس ل دو  ةتسدويس املسد جملل إبددا  إىل األعةد    بعدض اةوفدود اةددثل   تك   دع -16

يف املسهبس اة  لدىل      دثدع  لحد اةوفود املش نكني إىل اةن ر يف اةبي ن. يف املي ثا داةع ةقس 
 ببيعس اةتقدم املنشود ث بل ُتقيقه. س بقس ةم ام  بشأن اةجت  ع د اة

 المسائل اإلجرائية وما يتجل بها -اا لثثا 
  إعرار جدول األعمال  -ألف 

 مل جدثل األع  ل( 1)اةبند 

 )ان ر املرفق األثل(.  TD/B(S-XXX)/1ل ر انم  جدثل األع  ل املؤ ت اةواند يف اةوايقس  -17

  تنظيم أعمال الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر -باء 
 مل جدثل األع  ل( 2)اةبند 

 المسائل التنظيمية العالقة  
  اةتاد نة ثاةتن يدس بةكيبدس م)تدي املدؤمتر، اةدذ   ديار  انتت بده عمدد  لبمد  اةدرجملي  جممد -18

 . ل  س اةتوزيع اجلغرايف
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  المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتجل بها من مسائل -جيم 
 مل جدثل األع  ل( 4)اةبند 

المرعقررة بقرررار األعمررال التحضرريرية السررتعراا الرردورة الرابعررة عشرررة للمررؤتمر عرروائم الرردول   
 (19-)د1995الجمعية العامة 

. عةدددوا   194يبمددد  عددددد لعةددد   األثن)تددد د ثجممددد  اةتاددد نة ثاةتن يدددس يف اةو دددت اةدددراهل  -19
 . (1)ث تح ل  خر نستس مل   جمل س األعة   إىل املؤمتر ةم وافقس عميه 

 لسمن النظام الدارلي للمج 76تسمية الهيئات الحكومية الدولية ألغراا المادة   
 انم .ةعراه  عم  لن  ن ل  بمب د إا فيس مل امليئ د اا)وميس اةدثةيس م ارد  -20

 من النظام الدارلي للمجلس 77المنظمات غير الحكومية ألغراا المادة تسمية   
 .انم ةعراه  عم  لن  ن ل  من   د    ح)وميس إا فيس ارد لمس   م  -21

  مسائل أررى -دال 
 دثل األع  ل(مل ج 5)اةبند 

خددجل اجلدددثل اةددزمج ةججت  عدد د  دديار ، يف املشدد ثناد املقبمددس ةمددرجملي ، ا ددتعراس  -22
 . 2017ع م خجل ججت  ع د مؤ ت ةثجدثل زمج  2016ةيةة املتبقيس مل ع م ا

  اعتماد تقرير مجلس التجارة والتنمية -هاء 
 مل جدثل األع  ل( 6)اةبند 

بعدد اةوجادني  ةددثنة اة دتون جمليس باةتقريدر املتعمدق بقمت م لذن جمم  اةتا نة ثاةتن يس ةمرجملي   -23
 . اختت م اةجت   

__________ 

 . TD/B/INF.235 تصدن   جمل س األعة   ا داس بوييه  اةوايقس  (1)
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 المرعق األول

 الدورة االستثنائية الثالثين لمجلس التجارة والتنميةجدول أعمال   
 ثان يم لع  ل اةدثنة إ ران جدثل األع  ل -1
  عشرة ةم ؤمتر ان يم لع  ل اةدثنة اةرابعس -2

 اةرابعدسإجرا   رعس ةختي ن ا م اةبمد اةذ   يتصدن ارايي اجلمدوس يف اةددثنة  )ل( 
 عشرة ةم ؤمتر

 مس جملل ان ي يس ع ةقس ) ( 
  عشرة ةم ؤمتر اةرابعساألع  ل اةتحة يس املواوعيس ةمدثنة  -3

 اقرير اةمانس اةتحة يس - 
  ثم  يتصل    مل مس جملل املس جملل املؤ سيس ثاةتن ي يس ثا دانيس -4

عشرة ةم ؤمتر  دواجملم اةددثل املرفقدس  اةرابعس تعراس اةدثنة ةاألع  ل اةتحة يس  )ل( 
 (19-)د1995بقران اجل عيس اةع مس 

مدددددل اةن ددددد م اةدددددداخم   76اةدثةيدددددس أل دددددراس املددددد دة  اا)وميدددددساسددددد يس امليئددددد د  ) ( 
 ةم ام 

 مل اةن  م اةداخم  ةم ام  77 دة اس يس املن   د    اا)وميس أل راس امل )ج(
 مس جملل لخر  -5
 .اعت  د اقرير جمم  اةتا نة ثاةتن يس -6
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 المرعق الثاني
 (2)الحضور  

  حةر اةدثنة ممومو اةدثل اةت ةيس األعة   يف جمم  اةتا نة ثاةتن يس -1
 األنجنتني
 إ ب ني 
 إكوادثن
 لث ندا

 ا  جميس( -إيران ) هونيس 
 ب كست ن

 بن  
 اةبو نس ثاملر ت

 بوةندا
 بيجنثس
 ا يمند
 اش د
 اون 
 اجلزاجملر

 جزن اةبه م 

 اةتشي)يساجل هونيس 
 جنو  لفريقي 

 جيبويت
 فرنس 
 فنمندا

 ك بودي 
 كوةومبي 
 اة)ويت
 ةيسواو

 مد شقر
 ني) نا وا
 ه ي 
 املند

 اةوةي د املتحدة األمري)يس
 اةيون ن

 
 عةو املؤمتر اةت ي ممومو ثحةر اةدثنة  -2

 اة)ر   اةر وي 
 اةدثةس املرا بس    اةعةو اةت ةيس ممومو حةر اةدثنة ث  -3

 دثةس فمسطني 
 ثك نت املن   د اا)وميس اةدثةيس اةت ةيس مُمومس يف اةدثنة  -4

 جم وعس دثل لفريقي  ثاةبحر اة) نيي ثا ي  امل د  
 املن  س اةدثةيس ةميران)يونيس 
 كز اجلنو مر  

__________ 

 .TD/B(S-XXX)/INF.1ةجبج  عم    جمل س املش نكني، ان ر اةوايقس  (2)
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  ثك نت اةوك ةد املتتصصس ثاملن   د ذاد اةصمس اةت ةيس ممومس يف اةدثنة -5
 من  س األمم املتحدة ةا ذيس ثاةزناعس 
 من  س اةتا نة اةع مليس 

  يف اةدثنة تنيمُموم ت ناةت ةي تني)ومي   اا ن تثك نت املن   -6

 اةيئس اةع مس   
 اةشب)س اةدثةيس ةتوحيد شه داد اةتعميم اةع ي 
 اةرابطس اةع مليس ةم تدنبني ثاةزمج  اةس بقني يف األمم املتحدة 

    
 


