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  متهيد    
 ١٩٦٤ديسمرب  / األول  كانون ٣٠املؤرخ  ) ١٩-د(١٩٩٥وفقاً لقراري اجلمعية العامة       

، ُعقـدت الـدورة الثالثـة عـشرة ملـؤمتر          ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاين  ٢٨ املؤرخ   ٦٣/٢٠٤و
 ٢٦ إىل   ٢١املتحدة للتجارة والتنمية يف مركز قطر الوطين للمـؤمترات، يف الفتـرة مـن                األمم
لفرعيـة  وقد وافق جملس التجارة والتنمية على موضوع املؤمتر ومواضيعه ا         . ٢٠١٢أبريل  /نيسان
      / نيـسان  ١٤ ويف   ١٢ إىل   ١١دورته التنفيذية الثانية واخلمسني اليت ُعقدت يف الفتـرة مـن             يف

، ووافق اجمللس على جدول األعمال املؤقت للمؤمتر يف دورته الثامنـة واخلمـسني              ٢٠١١أبريل  
  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٨ ويف ٢٣ إىل ١٢ُعقدت يف الفترة من  اليت

دورته الثامنة واخلمسني أيضاً اللجنة التحضريية املفتوحة العـضوية         وأنشأ اجمللس يف      
، )ليـسوتو (لدورة األونكتاد الثالثة عشرة برئاسة رئيس اجمللس، السيد أنطوين موتا ماروبينغ           

ويف الدورة االستثنائية اخلامسة والعـشرين الـيت        . للنظر يف النص التفاوضي السابق للمؤمتر     
، أحاط اجمللس علماً بتقريـر رئـيس        ٢٠١٢مارس  / آذار ٢٦ىل   إ ١٩ُعقدت يف الفترة من     

وقررت اللجنة التحضريية التابعة جمللس التجارة والتنميـة، يف جلـستها           . اللجنة التحضريية 
، إحالة مشروع النص التفاوضي لدورة األونكتاد       ٢٠١٢أبريل  / نيسان ١٣املعقودة يف    العامة

  .الثالثة عشرة إىل املؤمتر
 ٢٠ و ١٧ث السابقة للمؤمتر الـيت ُعقـدت يف الفتـرة مـا بـني               ومشلت األحدا   
 اجتماعات منتدى اخلدمات العاملي، واالجتماع السنوي السابع للشبكة         ٢٠١٢أبريل  /نيسان

. العاملية ملصارف االسترياد والتصدير ومؤسسات متويل التنمية ومنتدى االسـتثمار العـاملي           
). انظر الفصل األول  (أبريل  / نيسان ٢١فتتاحية يف   وُعقدت مراسم االفتتاح واجللسة العامة اال     

أبريل وكـان عنـوان     / نيسان ٢١وُعقد جزء رفيع املستوى لرؤساء الدول واحلكومات يف         
فرص جديدة لتحقيق النمو االقتصادي مـع       : يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية    "موضوعه  

 ٢٣ يف   " للنـساء يف التنميـة     احلدث الرفيع املستوى املخصص   "وعقد  . "العدالة االجتماعية 
 املستديرة تناولت مسائل    املائدةوُعقدت يف أثناء املؤمتر جمموعة من اجتماعات        . أبريل/نيسان

وباإلضافة إىل ذلك، ُعقدت اجتماعات وزارية جملموعـة        . متصلة باملواضيع الفرعية للمؤمتر   
  الناميـة غـري الـساحلية      ، والبلدان )TD/462( ، وأقل البلدان منواً   )TD/468( والصني   ٧٧  ال
)TD/474(     وملنتدى اجملتمع املدين ،)TD/463 (      باالقتران مع املؤمتر، وأحالت هذه االجتماعات

، ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ٢٦ويف اجللسة العامة اخلتامية اليت ُعقدت يف        . إعالنات إىل املؤمتر  
الصادرتني يف  ،  )TD/500/Add.2(ومنار الدوحة   ) TD/500/Add.1(اعتمد املؤمتر والية الدوحة     

  . إىل هذا التقريرإضافتني
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  املسائل التنظيمية واإلجرائية ومسائل أخرى  -أوالً  

  افتتاح املؤمتر  -ألف  
  ) من جدول األعمال١البند (
 ٢١أُقيم حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنميـة يف                -١

وأدىل ببيانات افتتاحية   . طين للمؤمترات، الدوحة، قطر    يف مركز قطر الو    ٢٠١٢أبريل  /نيسان
نـصف املرزوقـي،    املالسيد  فخامة  كل من مسو الشيخ محد بن خليفة آل ثاين، أمري قطر؛ و           

السيد وفخامة  السيد إيسوفو حممدو، رئيس مجهورية النيجر؛       فخامة  رئيس مجهورية تونس؛ و   
 تتيه، وزيرة التجـارة يف      ةن السيدة ح  ةأكليل ظنني، رئيس احتاد جزر القمر؛ وصاحبة السعاد       

السيد رجب طيب أردوغان،    دولة  السيد جون أتا ميلز، رئيس غانا؛ و      فخامة  غانا، نيابة عن    
 شيخة حسينة، رئيـسة وزراء مجهوريـة بـنغالديش          ومعايلرئيس وزراء مجهورية تركيا؛     

  .الشعبية؛ والسيد عبد القادر بن صالح، رئيس جملس األمة يف اجلزائر

  انتخاب الرئيس  -باء  
  ) من جدول األعمال٢البند (
       / نيـسان  ٢١، اليت ُعقـدت يف      ٢٨١) االفتتاحية(انتخب املؤمتر، يف جلسته العامة        -٢

 السيد محد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنـون والتـراث             معايل،  ٢٠١٢أبريل  
 تتيه، وزيرة التجارة والصناعة     ةنسيدة ح وقد رشحت اَمسه ال   . القطري رئيساً للمؤمتر بالتزكية   

وأشارت الـسيدة تتيـه إىل أهنـا،        . يف غانا اليت أدلت ببيان نيابة عن الرئيس جون أتا ميلز          
، تتشرف بترشيح ممثل البلـد      ٢٠٠٨وبصفتها ممثلة للبلد املضيف لألونكتاد الثاين عشر يف         

  . املضيف لألونكتاد الثالث عشر

  إنشاء هيئات الدورة  -جيم  
  ) من جدول األعمال٣البند (
قرر املؤمتر، يف اجللسة نفسها، إنشاء جلنة جامعة كي تنظر يف البند املوضوعي احملدد                -٣

. وتقدم تقريراً يف هذا الـشأن     )  من جدول األعمال   ٨البند  (الذي أحالته إليها اجللسة العامة      
ن للجنة اجلامعة أن تنـشئ مـن    من النظام الداخلي، ميك   ٦٣وأُشَري إىل أنه، متاشياً مع املادة       

  .أفرقة الصياغة ما قد يلزم ألداء عملها

  انتخاب نواب الرئيس واملقرر  -دال  
  ) من جدول األعمال٤البند (
 عضواً، بينهم الرئيس ونواب ٣٤قرر املؤمتر، يف اجللسة نفسها، أن يتكون مكتبه من   -٤

متر كذلك أن جيري تشكيل املكتـب       وقرر املؤ . الرئيس ورئيس اللجنة اجلامعة ومقرر املؤمتر     
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على حنو يكفل التوزيع اجلغرايف العادل، أي سبعة أعضاء من أفريقيا، وسبعة أعضاء من آسيا، 
وسبعة أعضاء من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وتسعة أعضاء من اجملموعة بـاء،              

نتخاب أعضاء املكتـب    وأعلن ا . وأربعة أعضاء من اجملموعة دال، وعضو واحد من الصني        
  :التالية أمساؤهم

  :رئيس اللجنة اجلامعة      
  ليسوتو  السيد أنطوين موثاي ماروبنغ

  :نواب الرئيس      
  اجلزائر  السيد مرزاق بلحيمر
  األرجنتني  السيد كارلوس بيانكو

  بنغالديش  السيد حممد غالم حسني
  بيالروس  السيد يوري أمربازيفيتش

  بلجيكا  السيد بول مانييت
  بوركينا فاسو  د أرتور باتييندي كافاندوالسي

  كندا  السيد بروس كريسيت 
  شيلي  السيد ماريو ماتوس
  الصني  السيد يو جياهنوا

  كولومبيا  السيد غابرييل دوكي
  جيبويت  السيد عبدي علمي أشكر

  إكوادور  السيد لويس غاليغوس
  فرنسا  السيد فرانسوا غولدبالت

  أملانيا   آن روث هريكيسةالسيد
  غانا  ليمونت فرانك آريي نياباالسيد ك

  مجهورية إيران اإلسالمية  السيد مسعود موحدي
  جامايكا  نيكولسون. السيد آرنولد ج

  ليتوانيا  السيد ألبيناس زانانافيفيوس
  لكسمربغ  فيدر. السيد ج

  ملديف  السيد أمحد حممد 
  املغرب  السيد عبد القادر عمارة

  هولندا  السيد ناصر احلكيم
  باكستان   فهيمالسيد خمدوم أمني

  بريو   أوركيثو ماغياخوسيهالسيد 
  االحتاد الروسي  السيد أليكسي ليخاتشيف
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  سري النكا  السيدة تامارا كوناناياكام
  سويسرا  ماسري. السيدة ب

  ترينيداد وتوباغو  السيد ستيفان كاديث
  تونس  السيد عبد اهللا التريكي
  تركيا  السيد سليم كونريالب

   املتحدة األمريكيةالواليات  السيدة بييت كينغ
  اليمن  السيد إبراهيم سعيد حممد العدويف

  :املقرر      
  إستونيا  السيد فاينو رينارت

ووفقاً للممارسة املتبعة يف املاضي، قرر املؤمتر إشراك منسقي اجملموعات اإلقليميـة              -٥
  . ورؤساء اهليئات الفرعية إشراكاً تاماً يف عمل املكتب

   لدى املؤمتروثائق تفويض املمثلني  -هاء  
  ) من جدول األعمال٥البند (

  تعيني جلنة وثائق التفويض  )أ(  
 من النظام الداخلي،    ١٤أنشأ املؤمتر، يف جلسته العامة االفتتاحية أيضاً، وفقاً للمادة            -٦

ووفقاً للممارسة املتبعة يف املاضي، تقـّرر أن        . جلنة لوثائق التفويض تتألف من تسعة أعضاء      
 من نفس الدول التسع اليت عّينتها اجلمعية العامة للعمل أعـضاء يف جلنـة            تتألف هذه اللجنة  

وعليه كانت عـضوية جلنـة وثـائق التفـويض          . وثائق التفويض يف دورهتا الثانية والستني     
االحتاد الروسي، وإيطاليا، وبنما، والسنغال، والصني، وكوسـتاريكا، ومـصر،          : يلي كما

  . يةوملديف، والواليات املتحدة األمريك

  تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(  
، ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦، املعقودة يف    ٢٨٦) اخلتامية(اعتمد املؤمتر يف جلسته العامة        -٧

  .TD/475تقرير جلنة وثائق التفويض، الوارد يف الوثيقة 

  إقرار جدول األعمال  -واو  
  ) من جدول األعمال٦البند (
تتاحية جدول األعمال املؤقت لدورته الثالثة عشرة،       أقّر املؤمتر يف جلسته العامة االف       -٨

  .TD/443كما ورد يف الوثيقة 



TD/500 

7 GE.12-50976 

ومراعاة ألمهية تعزيز األونكتاد، وضمان اإلدارة الفعالة، وحاجة الدول األعضاء إىل             -٩
أن جيتمع جملس التجارة والتنمية يف دورة ) أ(ممارسة رقابة فعالة على عمل املنظمة، قرر املؤمتر 

اسـتعراض التنظـيم واإلدارة يف      "ة بعد ستة أسابيع من النشر الرمسي للوثيقة املعنونة          استثنائي
جبميع اللغات الرمسية   ) JIU/REP/2012/1)" (األونكتاد(مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية      

لألمم املتحدة، ملناقشة التقرير وحمتوياته، واختاذ قرار بشأن ُسبل متابعـة قـرارات اجمللـس               
وأن تدرس الدورات السنوية العادية جمللس التجـارة والتنميـة          ) ب(يذها تنفيذاً فعاالً؛    وتنف

وأن ) ج(وتقّيم التقدم احملرز يف تنفيذ املقررات املتعلقة بالتقرير وتتخذ ما يلزم من إجراءات؛              
  .بليقدم جملس التجارة والتنمية، يف هذا الصدد، تقريراً عن التقدم احملرز إىل املؤمتر املُق

وأبدى ممثل كوبا حتفظات على ما اعتربه موقفاً غري متسق اختذته بعـض الـدول                 -١٠
لكنه رغم هـذا الـتحفظ   . املتقدمة فيما يتعلق بنظر املؤمتر يف تقرير وحدة التفتيش املشتركة        

  .TD/443وافق على اعتماد جدول األعمال كما ورد يف الوثيقة 

  املناقشة العامة  -زاي  
  )ل األعمال من جدو٧البند (

، واملراقـب  عضواً دولة ٩٤ ببيانات باسم أو بالنيابة عن    ديلخالل املناقشة العامة، أُ     -١١
منظمات حكومية  وست   ،ألمم املتحدة  ل ني تابعت نيتمتخصص  نيت ووكال نيتهيئوعن فلسطني،   

قـع  وميكن االطالع على البيانات وتسجيالت الفيديو احملفوظة للمناقشة العامة يف املو          . دولية
www.unctadxiii.org.  

  مسائل أخرى  -حاء  
  ) من جدول األعمال٩البند (

 االستعراض الدوري الذي جيريه املؤمتر لقوائم الدول الواردة يف مرفـق قـرار اجلمعيـة      )أ(  
  )١٩-د(١٩٩٥ العامة
، قـوائم   ٢٠١٢أبريل  / نيسان ٢٦أقر املؤمتر يف جلسته العامة اخلتامية، املعقودة يف           -١٢

  ).انظر املرفق الثامن (TD/B/INF.222دول املدرجة يف الوثيقة أمساء ال

  التقرير املقدم من جملس التجارة والتنمية إىل املؤمتر  )ب(  
يف اجللسة نفسها، أحاط املؤمتر علماً بتقرير جملس التجارة والتنمية املقدم إىل املؤمتر               -١٣

  .TD/460والذي يرد يف الوثيقة 
  رتبة على إجراءات املؤمتراآلثار املالية املت  )ج(  

أبريـل، أبلـغ الـسيد      / نيسان ٢٦، املعقودة يف    ٢٨٦) اخلتامية(يف اجللسة العامة      -١٤
دراغانوف، نائب األمني العام لألونكتاد، املؤمتَر بأن األنشطة النامجـة مـن اعتمـاد               بيتكو
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ـ           والية ة الربناجميـة لفتـرة     الدوحة سُتمول من املوارد اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف امليزاني
  .٢٠١٣-٢٠١٢السنتني 

  اعتماد تقرير املؤمتر إىل اجلمعية العامة  -طاء  
  ) من جدول األعمال١٠البند (

اعتمد املؤمتر خالل جلسته العامة اخلتامية أيضاً تقريره إىل اجلمعية العامـة، علـى                -١٥
 . العامـة اخلتاميـة     مداوالت اجللسة  مراعاة املقرر مع    سلطة صيغته النهائية حتت     توضع أن
فتـصدران يف   ) TD/L.427/Rev.1(ووالية الدوحة   ) TD/L.425(الوثيقتان، منار الدوحة     أما

  .يتجزأ من هذا التقرير  ال إىل التقرير ومها جزءإضافتني

  هاوشعبحلكومة دولة قطر اإلعراب عن االمتنان   -ياء  
لدولـة  اناً يعرب فيه عن االمتنان       اجللسة العامة اخلتامية بي    يفاعتمد املؤمتر بالتزكية      -١٦

  .TD/476قطر حكومةً وشعباً، يرد يف الوثيقة 
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  املرفق األول
جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة عشرة ملؤمتر األمـم املتحـدة                

  للتجارة والتنمية
  افتتاح املؤمتر  -١
  انتخاب الرئيس  -٢
  إنشاء هيئات الدورة  -٣
  انتخاب نواب الرئيس واملقرر  -٤
  :وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر  -٥

  تعيني جلنة وثائق التفويض  )أ(  
  تقرير جلنة وثائق التفويض  )ب(  

  إقرار جدول األعمال  -٦
  املناقشة العامة  -٧
  :للجميعوشاملني حنو حتقيق منو وتنمية مستدامني : عوملة حمورها التنمية  -٨

  ملستويات دعماً لتنمية شاملة ومستدامةحتسني البيئة االقتصادية املواتية على مجيع ا  )أ(  
تعزيز مجيع أشكال التعاون والشراكة من أجل التجارة والتنمية، مبا يشمل             )ب(  

التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب والتعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب        
  والتعاون الثالثي

ى التجارة  التصدي للتحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة من حيث آثارها عل          )ج(  
والتنمية وعلى القضايا املترابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار      

  والتنمية املستدامة
روح املبـادرة   وتنظيم املشاريع القائمة علـى      النهوض باالستثمار والتجارة      )د(  

يتصل بذلك من سياسات إمنائية حتفيزاً لنمو اقتصادي مطرد خيدم التنمية            وما
   والشاملةاملستدامة

  :مسائل أخرى  -٩
االستعراض الدوري الذي جيريه املؤمتر لقوائم الدول املدرجة يف مرفق قرار             )أ(  

  )١٩-د(١٩٩٥اجلمعية العامة 
  التقرير املقدَّم من جملس التجارة والتنمية إىل املؤمتر  )ب(  
  اآلثار املالية املترتبة على إجراءات املؤمتر  )ج(  

  .ر املقدَّم إىل اجلمعية العامةاعتماد تقرير املؤمت  -١٠
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  املرفق الثاين
  قائمة باألحداث    

  األحداث السابقة للمؤمتر    
 جلسة االستماع إىل اجملتمع املدين والقطاع اخلاص      : اللجنة التحضريية لألونكتاد الثالث عشر    

  )مارس/ آذار٧نيف، ج(
 ٢٦جنيـف،    (يف املستقبل  إعادة حتديد دور احلكومة يف التجارة الدولية         :احلوار السياسايت 

  )مارس/آذار
، الدورة اخلامسة   ا التجارة والتمويل يف جماالت النفط والغاز واملعادن يف أفريقي          ومعرض مؤمتر

  )أبريل/ نيسان٢برازافيل، مجهورية الكونغو، (عشرة 
  )أبريل/ نيسان١٩-١٧الدوحة، (اجللسة العامة ملنتدى اجملتمع املدين 

 ١٩الدوحـة،   (اخلدمات، والتجارة والتنمية الـشاملة املـستدامة        : منتدى اخلدمات العاملي  
  )أبريل/نيسان

 ١٩الدوحـة،    ( دور التعاون العريب   - دعم االقتصاد الفلسطيين حتت االحتالل    : حلقة نقاش 
  )أبريل/نيسان

  )أبريل/ نيسان١٩الدوحة، (االجتماع الوزاري ألقل البلدان منواً 
 املية ملصارف االسترياد والتصدير ومؤسسات متويل التنمية      للشبكة الع  االجتماع العام السنوي  

  )أبريل/ نيسان٢٠الدوحة، (
؟ ما الدور الذي ميكـن أن يؤديـه قطـاع الـسياحة           : حنو منو وتنمية شاملني ومستدامني    

  )أبريل/ نيسان٢٠ الدوحة،(
يع افتتاح منتدى االستثمار العاملي، مأدبة، معرض ثقايف، توزيع جـوائز األونكتـاد لتـشج             

  )أبريل/ نيسان٢٠الدوحة، (االستثمار 
  )أبريل/ نيسان٢١الدوحة، ( والصني ٧٧  لاالجتماع الوزاري الثالث عشر اخلاص مبجموعة ا

  أحداث املؤمتر    
  حفل افتتاح األونكتاد الثالث عشر
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فرص : يف أعقاب األزمة االقتصادية العاملية     :اجلزء الرفيع املستوى لرؤساء الدول واحلكومات     
  دة لتحقيق النمو االقتصادي مع العدالة االجتماعيةجدي

  احلدث الرفيع املستوى املخصص للنساء يف التنمية
  بيان رئيس اجلمعية العامة لألمم املتحدة: الدورة االستثنائية

حتسني البيئة االقتصادية املواتية على مجيع املستويات دعماً لتنمية شـاملة     : ١ املستديرة   املائدة
  ومستدامة

روح املبـادرة   وتنظيم املشاريع القائمة على     النهوض باالستثمار والتجارة    : ٢ املستديرة   ائدةامل
   بذلك من سياسات إمنائية حتفيزاً لنمو اقتصادي مطرد خيدم التنمية املستدامة والشاملةيتصل وما

يشمل   مبا تعزيز مجيع أشكال التعاون والشراكة من أجل التجارة والتنمية،        : ٣ املستديرة   املائدة
  التعاون بني بلدان الشمال واجلنوب والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي

التصدي للتحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة من حيث آثارها على التجارة          : ٤ املستديرة   املائدة
  والتنمية املستدامة وعلى القضايا املترابطة يف جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية

  حفل اختتام األونكتاد الثالث عشر

  أحداث أخرى    
دعم األونكتاد لتنفيذ خطة عمل تدعيم التجارة بني البلدان         اجتماع وزراء التجارة األفارقة،     

  ، بالتعاون مع االحتاد األفريقياألفريقية
  االستثمار املراعي للفقراء: إفطار اجمللس االستشاري لالستثمار

  االستثمار العامليمنتدى 
   اإلنتاجيةاتاملعنية بالتجارة والقدرتابعة لألمم املتحدة والوكاالت موعة املشتركة بني اجملاجتماع 
  ٢٠١٢الوقائع واألرقام : التنمية والعوملة: منشورإصدار 

  اء رؤساء وكاالت األمم املتحدةدغ
  رفيع املستوى لتشجيع االستثمارالؤمتر امل

  تثمار الدوليةمؤمتر اتفاقات االس
   مستديرة بشأن صناديق الثروة السياديةمائدة

  احللقات املفقودة: التجارة واحلد من الفقر: حلقة نقاش
  االجتماع الرفيع املستوى بشأن احملاسبة واإلبالغ
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  جتنب أزمات الديون وإدارهتا: حلقة نقاش
 استراتيجيات التنميـة     الوزاري بشأن اإلطار املتكامل املعزز، ودمج التجارة يف        العملإفطار  
   االقتصاد العاملي اجلديدظلالتعجيل بتحقيق النتائج يف : الوطنية
جديدة يف العالقـة بـني سياسـات        برؤى   مستديرة تفاعلية رفيعة من أجل اخلروج        مائدة

  االقتصاد الكلي والتنمية وقضايا اجلنسني
   بني البلدان الناميةاجتماع رفيع املستوى للنظام العاملي لألفضليات التجارية فيما

  اء بشأن املرأة يف التنميةدمناقشة على هامش الغ
   التنميةفكرثالثة عقود من : ٢٠١١-١٩٨١تقرير التجارة والتنمية، : منشورإصدار 

  لغاز الطبيعي كمحرك للنموبشأن احدث خاص 
قيمـة يف  إضافة الدراسة الفرص والتحديات واآلفاق العاملية للتجارة والتنمية و لحدث خاص   

  جمال الغاز الطبيعي
   على عقبرأساًعامل مقلوب : صعود اجلنوب: حلقة نقاش

  األعماللسيدات ة ألونكتاد الثالثجائزة ادور املرأة يف التنمية، وحفل 
  االبتكار والتكنولوجيايوم 

  لحدثسابقة ل عملحلقة تقرير من : منشورإصدار 
 الدروس املستفادة من املنطقة     - ة كافي غري  لكن ةضروري: اتفاقات التجارة احلرة  : حلقة نقاش 

  )"تصدير"وكالة قطر لتنمية الصادرات /مركز التجارة الدولية (العربية
  دروسجتارب و -  اهلندحترير التجارة يفعلى  عشرون عاماً: منشورإصدار 

   حول السياسة الصناعيةالنقاش الدائرمنظورات جديدة بشأن : التصنيع والعمالة املنتجة
  تأمالت يف النظام التجاري الدويل والتنمية الشاملة:  نقاشحلقة

اخلروج من فئة    :اًتنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منو      : خاص رفيع املستوى  حدث  
   والتحول اهليكليأقل البلدان منواً

 من تقدم ومـا واجهتـه       ٢٠  لموعة ا  الرئاسة املكسيكية جمل   إعالمية بشأن ما أحرزته   إحاطة  
  دياتحت من

                  قمـة   مـؤمتر  حنـو : واإلمنائيةة  يسياسات التجار صلب ال االستدامة يف   إدخال  : حلقة نقاش 
  )شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات والسلع األساسية( ٢٠ + ريو
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 املستوى حول حتديات التنمية املستمرة واملستجدة اليت تواجه البلدان الناميـة،            ةرفيعمناقشة  
  التركيز على دور التحول اهليكلي يف التصدي هلذه التحدياتمع 

 إعالميـة يف    جلـسة التدابري غري التعريفية، تليها     اخلطة الدولية املقبلة املتعلقة ب    : حلقة نقاش 
  )اصيف القطاع اخل(ستدامة منتدى األمم املتحدة لال

برنـامج املـساعدة    (حلقة دراسية عن سياسات املنافسة ومحاية املستهلك من أجل التنمية،           
 برنامج املنافـسة    - التقنية املعين بسياسات املنافسة ومحاية املستهلك اخلاص بأمريكا الالتينية        

  )أفريقيا يف
  )اململكة املتحدة(؟ الفرص املتاحة ما هي - التجارةإىل  الدعوة تعريف بصندوق

   دمج اجلنوب:اًالبلدان منوأقل  و الديناميةاالقتصادات النامية
  نقل البضائع املستدامأمام يد الطريق مته: نقاشحلقة 
  واالقتصادات الناشئةاً أقل البلدان منو: نقاشحلقة 
   التنميةمصارف: نقاشحلقة 
  تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتبادل املعارف: نقاشحلقة 

  لتنميةااإلبداعي يف خدمة حوار رفيع املستوى بشأن سياسة االقتصاد 
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  املرفق الثالث

  *احلضور    
  :التالية يف األونكتاد ممثلة يف املؤمتر كانت الدول األعضاء  -١

__________ 

  .TD(XIII)/INF.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر   *  

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  إريتريا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيل

  أفغانستان
  إكوادور
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  أنتيغوا وبربودا

  إندونيسيا
  أنغوال

  أوروغواي
  نداأوغ

  أوكرانيا
  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 

  يرلنداآ
  إيطاليا

  بابوا غينيا اجلديدة
  باراغواي
  باكستان

  البحرين
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال

  بروين دار السالم
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوتسوانا

  بوركينا فاسو
  البوسنة واهلرسك

  بولندا
  )قوميات املتعددة ال-دولة (بوليفيا 
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  توغو
  تونس

  جامايكا



TD/500 

15 GE.12-50976 

  اجلزائر
  جزر سليمان
  جزر القمر

  مجهورية أفريقيا الوسطى
  اجلمهورية التشيكية

  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية كوريا
  مجهورية الكونغو الدميقراطية

  الدميقراطية الشعبيةمجهورية الو 
  جنوب أفريقيا

  جيبويت
  الدامنرك

  الرأس األخضر
  رواندا
  رومانيا
  زامبيا

  زمبابوي
  ساموا

  سري النكا
  السلفادور
  سلوفاكيا
  سنغافورة
  السنغال
  سوازيلند
  السودان
  السويد
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل
  شيلي
  صربيا
  الصني
  العراق

  عمان
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا
  غواتيماال

  ينياغ
  فاناتو
  فرنسا
  الفلبني

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فنلندا

  فييت نام
  قربص
  قطر

  كازاخستان
  الكامريون

  الكرسي الرسويل
  كرواتيا
  كمبوديا
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  كوستاريكا
  كولومبيا
  الكونغو
  الكويت
  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ياريليب
  ليبيا

  ليتوانيا
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  ليسوتو
  مالطة
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـى     

  وآيرلندا الشمالية
  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق

  ميامنار
  ناميبيا
  النرويج
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
  نيوزيلندا

  اهلند
  هنغاريا
  هولندا

  مريكيةالواليات املتحدة األ
  اليابان
  اليمن
  اليونان

  .وكانت فلسطني ممثلة بصفة مراقب يف املؤمتر  -٢
  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف املؤمتر  -٣

 جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ

 مصرف التنمية األفريقي

 املصرف األفريقي للتصدير واالسترياد

 ريقياالحتاد األف

 الصندوق املشترك للسلع األساسية

 أمانة الكومنولث

 االحتاد األورويب

 البنك اإلسالمي للتنمية

 املنظومة االقتصادية ألمريكا الالتينية 

  والبحر الكارييب
 جامعة الدول العربية

 منظمة البلدان العربية املصدرة للنفط

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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 لدولية للفرانكوفونيةاملنظمة ا

 مركز اجلنوب

 احتاد جمالس الشاحنني األفارقة

 االحتاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا

  :وكانت املنظمة الدولية للربملانيني التالية ممثلة يف املؤمتر  -٤
  االحتاد الربملاين الدويل  

  :ملؤمتروكانت أجهزة األمم املتحدة وهيئاهتا وبراجمها التالية ممثلة يف ا  -٥
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 مركز التجارة الدولية

 حتالف األمم املتحدة للحضارات

 لدويلجلنة األمم املتحدة للقانون التجاري ا

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

 برنامج األمم املتحدة للبيئة

 مكتب األمم املتحدة خلدمات  املشاريع

 برنامج األغذية العاملي

 وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن

 العامة لألمم املتحدةاألمانة 

  جامعة األمم املتحدة
  :وكانت الوكاالت املتخصصة التالية واملنظمات ذات الصلة ممثلة يف املؤمتر  -٦

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

 منظمة العمل الدولية

 صندوق النقد الدويل

 االحتاد الدويل لالتصاالت

  فةمنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقا
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 البنك الدويل
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 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 املنظمة العاملية للسياحة

  منظمة التجارة العاملية
  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ذات املركز لدى األونكتاد ممثلة يف املؤمتر  -٧

  الفئة العامة  
  Action Aidمنظمة 

 لعربية للتنميةالشبكة ا

 البحار الصندوق الكاثوليكي لتنمية ما وراء

  العامل الثالث-مركز أوروبا 

 ائتالف اجملتمع املدين

 اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني

 املنظمة الدولية للمستهلكني

 غرفة التجارة الدولية

  املعهد الدويل للتنمية املستدامة
 االحتاد الدويل لنقابات العمال

 ظمة رصد أقل البلدان منواًمن

 املنظمة الكامريونية لتعزيز التعاون االقتصادي الدويل

 منظمة أوكسفام الدولية

 شبكة العامل الثالث

  منظمة القرية السويسرية غري احلكومية

  الفئة اخلاصة
  مركز االهتمام

  املنظمات املعتمدة لدى األونكتاد الثالث عشر
 رية األفريقيةاملائدة املستديرة لألعمال التجا

 شبكة السالم األفريقية

 مؤسسة الوصول إىل اخلدمات املتعلقة باإليدز

 منظمة نساء اجلوف للتنمية

 رابطة النساء الشموس يف هاييت

  مايل-منظمة الدعم التضامين لتعزيز املساعدة من أجل التنمية 
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 رابطة النساء واألعمال من أجل التنمية

 رابطة صحة الطفل

 خلريرابطة حميب ا

 صندوق البتول االستئماين للرعاية

 جمموعة دعم العمل على النهوض بأفريقيا وتنميتها

 مركز األحباث االقتصادية والسياساتية

 مركز احلوار السياسايت

 مركز مجعية اخلرباء االستشاريني يف اقتصاد اجملتمعات وتنميتها

 اجلمعية اخلريية للرعاية االجتماعية

 رابطة املستهلكني

  ونية املسيحيني املتحدين للتوفري والقرضتعا
 مؤسسة الدراسات واألحباث املتعلقة بالتنمية الدولية

 فريق البحث والعمل من أجل تعزيز الزراعة والتنمية

 معهد التنمية املستدامة واألحباث

 معهد العامل الثالث

 بشأن الديون والتنمية احلركة السلمية/آسيا يوبيل جنوب 

 تينية املعنية بالديون والتنمية واحلقوقشبكة أمريكا الال

  قطر-اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 

 الشمال واجلنوب يف القرن احلادي والعشرين

 املكتب األفريقي للتنمية والتعاون

 شبكة النساء الروانديات

 Partage International -مؤسسة شري، القسم الفرنسي 

 مؤسسة التضامن من أجل تنمية األسرة

 اد العمل من أجل البيئة تش

  منظمة رصد جرائم الشباب يف نيجرييا
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  الرابعاملرفق 

  )١٩-د(١٩٩٥ قرار اجلمعية العامة  مرفققوائم الدول الواردة يف    

  القائمة ألف    
  إثيوبيا
  األردن
  إريتريا
  إسرائيل

  أفغانستان
  اإلمارات العربية املتحدة

  إندونيسيا
  أنغوال
  أوغندا
  )اإلسالمية -مجهورية (إيران 

  بابوا غينيا اجلديدة
  باكستان

  باالو
  البحرين

  بروين دار السالم
  بنغالديش

  بنن
  بوتان

  بوتسوانا
  بوكينا فاسو
  بوروندي

  البوسنة واهلرسك
  تايلند

  تركمانستان
  تشاد
  توغو

   ليشيت-تيمور 
  تونس

  توتغا
  اجلزائر

  جزر سليمان
  جزر القمر

  جزر مارشال
  الوسطىمجهورية أفريقيا 

  ة ترتانيا املتحدةمجهوري
  اجلمهورية العربية السورية

  مجهورية كوريا
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

  جنوب أفريقيا
  جيبويت

  الرأس األخضر
  رواندا
  زامبيا

  زمبابوي
  ساموا

  سان تومي وبرينسييب
  سري النكا
  سنغافورة

  الالسنغ
  سوازيلند
  السودان
  سرياليون
  سيشيل
  الصومال



TD/500 

21 GE.12-50976 

  الصني
  العراق
  عمان
  غابون
  غامبيا
  غانا
  غينيا

  غينيا االستوائية
   بيساو-غينيا 
  فاناتو
  الفلبني
  فيجي

  فييت نام 
  قطر

  الكامريون
  كمبوديا

  كوت ديفوار
  الكونغو

  الكويت 
  كينيا
  لبنان
  ليبيا

  ليبرييا
  ليسوتو
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  رب املغ

  مالوي
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
  ميامنار

  ) املوحدة-واليات (ميكرونيزيا 
  ناميبيا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا
  اهلند
  اليمن

  القائمة باء    
  املتحدة بريطانيا ةــاململك سان مارينو إسبانيا

 العظمى وآيرلندا الشمالية

  املتحدة بريطانيا ةــاململك ويدالس  أستراليا
 العظمى وآيرلندا الشمالية

 موناكو سويسرا أملانيا

 النرويج فرنسا أندورا

 النمسا فنلندا آيرلندا

 نيوزيلندا قربص آيسلندا

 هولندا الكرسي الرسويل إيطاليا

 الواليات املتحدة األمريكية كندا الربتغال

 اليابان لكسمربغ بلجيكا

 اليونان تنشتاينليخ تركيا

   مالطة الدامنرك
)٣١(  
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  القائمة جيم    
 غرينادا ترينيداد وتوباغو األرجنتني
 غواتيماال جامايكا إكوادور

 غيانا جزر البهاما أنتيغوا وبربودا
 فنـزويال اجلمهورية الدومينيكية أوروغواي
  كوبا دومينيكا باراغواي
 ريكاكوستا غرينادين سانت فنسنت وجزر  الربازيل
 كولومبيا  سانت كيتس ونيفس بربادوس

 املكسيك سانت لوسيا بليز
 نيكاراغوا السلفادور  بنما

 هاييت سورينام بوليفيا
 هندوراس شيلي بريو

)٣٣(  
  القائمة دال    

 سلوفينيا  بيالروس االحتاد الروسي

 صربيا اجلبل األسود أذربيجان

 قريغيزستان اجلمهورية التشيكية  إستونيا

 كازاخستان ليوغوسالفية السابقةامجهورية مقدونيا  انياألب

  كرواتيا مجهورية مولدوفا أوزبكستان
 التفيا جورجيا أوكرانيا

 ليتوانيا  رومانيا بلغاريا

 هنغاريا سلوفاكيا بولندا

)٢٤(  
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  املرفق اخلامس

  )٣(قائمة الوثائق    
TD/443  جدول األعمال املؤقت والشروح  
TD/443/Add.1   يم أعمال املؤمترتنظ 

TD/443/Add.2   قائمة تكميلية جلدول األعمال املؤقت  
TD/444               متهيد لتقرير األمني العام لألونكتـاد املقـدَّم إىل األونكتـاد

  عشر الثالث
TD/445   والصني٧٧  ورقة موقف صادرة عن جمموعة ال  

TD/446   ورقة موقف االحتاد األورويب 

TD/447   أقل البلدان منواًورقة موقف جمموعة  

TD/448   ورقة موقف اجملموعة دال 

TD/449              ورقة موقف ائتالف جمموعة الدول املتقدمة غري املنـضمة إىل
 )جسكانز(االحتاد األورويب 

TD/450   ورقة موقف جمموعة البلدان النامية غري الساحلية 

TD/451         فريق  اجتماع :حدث سابق النتقاد مؤمتر األونكتاد الثالث عشر 
اخلرباء املعين مبعاجلة جوانب ضعف الدول اجلزريـة الـصغرية          

 النامية معاجلة أكثر فعالية

TD/452           التصدي  -اجتماع املائدة املستديرة األول لألونكتاد الثالث عشر 
حنو سياسات اقتصاد كلي وإصـالحات      : ملخاطر الكساد العاملي  
 هيكلية شاملة وداعمة

TD/453/Rev.1    تعزيز  -ائدة املستديرة الثالث لألونكتاد الثالث عشر       اجتماع امل 
 التعاون والشراكة من أجل التجارة والتنمية

TD/454            يف  -اجلزء الرفيع املستوى املخصص لرؤساء الدول واحلكومـات 
فرص جديدة لتحقيـق النمـو      : أعقاب األزمة االقتصادية العاملية   
 االقتصادي مع العدالة االجتماعية

TD/455        تنفيذ برنامج العمل املتعلق بأقل      -احلدث اخلاص رفيع املستوى 
اخلروج من فئة أقل البلدان     : ٢٠٢٠-٢٠١١البلدان منواً للعقد    

 منواً والتحول اهليكلي
__________ 

 .(www.unctadxiii.org)ترد هذه الوثائق يف املوقع الشبكي لألونكتاد الثالث عشر  )٢(
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TD/456  إرساء مسارات إمنائية شاملة تراعي االعتبارات اجلنسانية 

TD/457

TD/457/Corr.1 و

 التـصدي   -ألونكتاد الثالث عشر    ل  اجتماع املائدة املستديرة الثاين     
وتطـوير  االستثمار املـستدام      من أجل  لتحديات السياسة العامة  

 املشاريع

TD/458         التـصدي  -اجتماع املائدة املستديرة الرابع لألونكتاد الثالث عشر 
اتباع هنج متكامل يف تعزيـز      : للتحديات اإلمنائية املستمرة والناشئة   

 التحول اهليكلي

TD/459   تقرير جلسة االستماع إىل اجملتمع املدين والقطاع اخلاص 

TD/460   التقرير املقدم من جملس التجارة والتنمية إىل املؤمتر 

TD/461          احلـوار  : حدث سابق النعقاد مؤمتر األونكتاد الثالث عـشر
 إعادة حتديد دور احلكومة يف التجـارة الدوليـة          -السياسايت  

 املستقبل يف

TD/462    الن الصادر عن االجتماع الوزاري ألقل البلدان منواً خالل         اإلع
 األونكتاد الثالث عشر

TD/463/Rev.1   خالصة: إعالن اجملتمع املدين إىل األونكتاد الثالث عشر 

TD/464   اجتماع وزراء التجارة األفارقة  

TD/465   دور التعاون العريب: دعم االقتصاد الفلسطيين حتت االحتالل  

TD/466       ما الدور الذي ميكـن أن      : حنو منو وتنمية شاملني ومستدامني
  يؤديه قطاع السياحة؟

TD/467           اجللسة االستثنائية للمجموعة املشتركة بني الوكاالت التابعـة
 لألمم املتحدة واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية

TD/468     ونكتاد  والصني مبناسبة األ   ٧٧    وزاري صادر عن جمموعة ال    بيان
  الثالث عشر

  عامل متغرييتسم بالثبات؛عامل : الطريق إىل الدوحة

TD/469   مؤمتر قمة قادة العامل من أجل االستثمار 

TD/470     االجتماع الرفيـع املـستوى املعـين       : حمفل االستثمار العاملي
 باحملاسبة واإلبالغ

TD/471   احللقات املفقودة: التجارة واحلد من الفقر 

TD/472     املؤمتر السنوي التفاقات االسـتثمار     : منتدى االستثمار العاملي
 الدولية

TD/473   منتدى اخلدمات العاملي 
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TD/474   البيان الوزاري للبلدان النامية غري الساحلية 

TD/475   تقرير جلنة وثائق التفويض 

TD/476   اإلعراب عن االمتنان حلكومة دولة قطر وشعبها 

TD/477   الوزاري لوزراء التجارة وكبار املسؤولني التجـاريني       االجتماع 
 يف البلدان النامية غري الساحلية

TD/478/Rev.1  الغاز الطبيعي كمحرك للنمو 

TD/479    ًــوا ــدان من ــل البل ــق بأق ــل املتعل ــامج العم ــذ برن       تنفي
اخلروج من فئة أقـل البلـدان منـواً         : ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد  

 هليكليوالتحول ا

TD/480   جدول األعمال الدويل املقبل بشأن التدابري غري التعريفية 

TD/481     حوار السياسات العامة الرفيع املستوى بشأن االقتـصاد        تقرير
 اإلبداعي يف خدمة التنمية

TD/482         حنـو  : إدخال االستدامة يف صلب السياسات التجارية واإلمنائية
 ٢٠ + مؤمتر قمة ريو

TD/483   نب أزمات الديون وإدارهتاجت 

TD/484   التحديات ووجهات النظر: إنفاذ قوانني املنافسة يف منطقة اخلليج 

TD/485   صعود اجلنوب: عامل مقلوب رأساً على عقب 

TD/486   اإلطار املتكامل املعزَّز 

TD/487   جتارب ودروس: عشرون عاماً على حترير التجارة يف اهلند 

TD/488   ة بشأن السياسات الصناعية لبلدان اجلنوبآفاق جديد 

TD/489   تأمالت يف النظام التجاري الدويل والتنمية الشاملة للجميع 

TD/490   مصارف التنمية 

TD/491   ًإدماج اجلنوب: االقتصادات النامية الدينامية وأقل البلدان منوا 

TD/492         السترياد االجتماع السنوي للشبكة العاملية ملصارف التصدير وا
 ومؤسسات متويل التنمية

TD/493   جوائز األونكتاد لسيدات األعمال 

TD/494     جوائز األونكتاد لتـشجيع االسـتثمار     : حمفل االستثمار العاملي
 ٢٠١٢ لعام

TD/495   املؤمتر الرفيع املستوى لتشجيع االستثمار 
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TD/496         حبث  - ةاجتماع املائدة املستديرة بشأن صناديق الثروة السيادي
 إمكانات استثمار صناديق الثروة السيادية يف التنمية املستدامة

TD/497    املستدام   البضائع   نقل متهيد الطريق أمام 

TD/498   تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتبادل املعرفة 

TD/499   يوم االبتكار والتكنولوجيا  
TD/500

TD/500/Corr.1و

تحدة للتجـارة والتنميـة عـن دورتـه         تقرير مؤمتر األمم امل     
  عشرة الثالثة

TD/500/Add.1               تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة عـن دورتـه
  والية الدوحة: عشرة الثالثة

TD/500/Add.2               تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة عـن دورتـه
  منار الدوحة: عشرة الثالثة

        


