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رقدرة
وفقن ن ن ا لقن ن نراري اجلمعي ن ننة العام ن ننة لألم ن ننم املتح ن نندة  )19- (1995امل ن ننؤر  30ك ن ننانون األول/
يسمرب  1964و 204/63املؤر  28كانون الثاين/يناير  ،2009عقندت الندورة الرابعنة عشنرة
ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف مركنز كينياتنا الندو للمنؤمترات يف الفنمة من  17إىل 22
متوز/يولي ننه  .2016وأق ننر جمل ننس التج ننارة والتنمي ننة يف ورت ننه الثاني ننة والس ننتني ،املعق ننو ة يف الف ننمة
م ن  14إىل  25أيلننول/سننمتمرب  ،2015املوضننوا الرئيسننمل واملواضنني الفرعيننة للم نؤمتر ،كمننا أقننر
جدول األعمال املؤقت املوضوا للمؤمتر.
وأنشأ جملس التجارة والتنمية ،يف ورتنه الثانينة والسنتني أيضن ا ،اللجننة التحضنريية للندورة
الرابعننة عشننرة للم نؤمتر ،برئاسننة رئننيس اولننس ،السننيد ألربتننو بينندرو الوطننو (األرجنتننني) ،ب ننر
النظننر يف ال نننا التفاوضننمل ال ننًي وض ن سض نريا للم نؤمتر .وس ننج اولننس ،يف ورت ننه الس ننتثنائية
الثالثننني ،املعقننو ة يف  13حزيران/يونيننه  ،2016نق ن رئاسننة جملننس التجننارة والتنميننة إىل السننيد
ألفري نندو سويس ننكو (بنم ننا) ،اعتم ننارا م ن ن  11نيس ننان/أبري  .2016وواف ننق اول ننس ،يف ورت ننه
السننتثنائية الثالثننني أيضنا ،علننا تونننية اللجنننة التحضنريية بننأن صننال إىل املنؤمتر النننا التفاوضننمل
بص نني ته الن ن كان ننت ق نند أي نند ا ن ننماح ي ننو  13حزيران/يوني ننه  ،2016مثلم ننا ور ت يف الوثيق ننة
.TD(XIV)/PC/1/Rev.1
واش ننتملت األح ننداث الن ن س ننمقت املن نؤمتر ونظم ننت يف الف ننمة م ننا ب ننني  15و 17مت ننوز/
يوليننه  2016علننا اجتماعننات عقنندها املنتنندى العنناململ للسننل األساسننية ومنتنندى اوتمن املنندين
وعق نند ه ننًا األخ ننري اجتماعن ننات أخ ننرى خ ننالل امل ن نؤمتر .ونظن ننم حف ن ن الفتت نناح واجللس ننة العامن ننة
الفتتاحية للمؤمتر بعند رهنر ينو  17متوز/يولينه (انظنر الفصن األول) .وعقند كن من منؤمتر قمنة
قننا ة العنناج واجتمنناا املائنندة املسننتديرة لرالسنناء الوكننالت يف  18متوز/يوليننه بشننأن موضننوا متهينند
السمي إىل عا  .)TD/INF.52( 2030ونظمت مثانية أحداث رفيعة املستوى يف الفمة من 18
إىل  21متوز/يوليه تناولت مواضني تتصن باملوضنوا الرئيسنمل وباملواضني الفرعينة األربعنة الن ركنز
عليها املؤمتر (انظر الفص الثاين) .وخالل املؤمتر ،عقدت  16مائدة مستديرة تدارسنت املواضني
املتصنلة سسننارات العمن املميننة يف تقريننر األمننني العننا لألونكتنا إىل املنؤمتر .وباإلضننافة إىل لن ،
عقنندت ،بننالقمان م ن امل نؤمتر ،اجتماعننات وزاريننة وموعننة الن ن  77والصننني ،وألق ن الملنندان نوا،
وللمل نندان النامي ننة ل ننري الس نناحلية ،فض ن نالا ع ن ن اجتماع ننات منت نندى الس ننتثمار الع ن ناململ ومنتن نندى
الشننماب .واعتمنند امل نؤمتر ،يف جلسننته العامننة اخلتاميننة املعقننو ة يف  22متوز/يوليننه  ،2016نننريويب
()1
وعق نند امل نؤمتر أثن نناء ال نندورة تس ن
أزميي ننو [إع ننالن ن ننريويب] ون ننريويب مافيكي ننانو [اتفاقي ننة ن ننريويب] َ .
جلسات عامة همل اجللسات م  287إىل .295
__________

()1
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يتضننم املوق ن الش ننمكمل لألونكت ننا الراب ن عش ننر ( )http://unctad14.orgمجي ن امل نوا املتعلقننة ب نناملؤمتر ،سننا فيه ننا
الربنامج والوثائق وتسجيالت المث الشمكمل.
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أولا -إجراءان ال ت ر
ألف -وث ئق تمويض ال ثا لدى الدورة الرابعة عشرة لا ت ر
القرار )14- (179

إن مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،
يوافق علا تقرير جلنة وثائق التفويض.

اجللسة العامة 295
 22متوز/يوليه 2016

ب ء -ر ر الق ررار إل ر الع ر  :ب تت ر ب ئررة اق ص ر ية ع ل ررة ش ر راة لات ر ورهصررمة
تخ ُدم ال ت رة وال ه ة
 -1اعتمنند املنؤمتر ،يف جلسننته العامننة (اخلتاميننة)  ،295املعقننو ة يف  22متوز/يوليننه ،2016
نريويب أزمييو [إعالن نريويب] وننريويب مافيكينانو [اتفاقينة ننريويب] (انظنر النوثيقتني TD/519/Add.1
و ،TD/519/Add.2علا التوا ).

ج م -أع ل أخرى
 -2أحننامل امل نؤمتر علم ن ا ،يف جلس ننته (اخلتامي ننة)  295املعق ننو ة يف  22متوز/يولي ننه ،2016
باإلعالنات ال أحالتها إليه اجتماعات األفرقة ،علا النحو التا  :الميان الوزاري للملدان النامية
لنري السناحلية النوار يف الوثيقننة  ،TD/504واإلعنالن الصنا ر عن الجتمنناا النوزاري ألقن الملنندان
نوا خننالل األونكتننا الراب ن عشننر ال نوار يف الوثيقننة  ،TD/505وإعننالن اوتم ن املنندين املوجننه إىل
األونكتننا الرابن عشننر النوار يف الوثيقننة  ،TD/506واإلعننالن الننوزاري الصننا ر عن جمموعننة ال ن 77
والصني سناسمة الدورة الرابعة عشرة لألونكتا الوار يف الوثيقة  ،TD/507وإعالن منتدى الشماب
الوار يف الوثيقة .TD/517

ث و ا -روجز الرئ س
رر القررار إلر الع ر  :فري اتتر ب ئرة اق صر ية ع ل رة شر راة لات ر ورهصررمة
تخ ُدم ال ت رة وال ه ة
(المند  8م جدول األعمال)

 -3يف الفمة من  18إىل  21متوز/يولينه  ،2016نظمنت مثانينة أحنداث رفيعنة املسنتوى يف
شننك حلقننات نقننال تناولننت مواضنني ات نننلة باملوضننوا الرئيسننمل للمنؤمتر وسواضننيعه الفرعيننة.
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وتناولنت األحنداث املواضنني التالينة( :أ) حنندث رفين املسننتوى :تنفينً أهننداف التنمينة املسننتدامة:
الفرص والتحديات (ب) الجتماا الرفي املستوى :سوي القتصنا ات من أجن سقينق التنمينة
املستدامة والنمو الشام للجمي (ج) احلدث الرفي املستوى :بنناء املروننة القتصنا ية ألضنعف
اجلهننات ( ) احلنندث الرفي ن املسننتوى :تعزيننز السياسننات العامننة إلقامننة أس نوا نش ن ة وش نناملة
للجمين ن (حل) احل نندث الرفي ن ن املس ننتوى :تعزي ننز بيئ ننة عاملي ننة من ن أج ن ن سقي ننق الرخ نناء للجمي ن ن
(و) اجتمنناا رفي ن املسننتوى :تسننخري البتكننار كمحننرس للتنميننة املسننتدامة (ز) الجتمنناا الرفي ن
املسننتوى :تعزيننز عمليننة التحننول اييكلننمل ألفريقيننا (ح) منتنندى األونكتننا الراب ن عشننر للشننماب:
اجلزء الوزاري(.)2
تهم ذ أهداف ال ه ة ال س دارة :المرص وال لدي ن
 -4أثناء املناقشة ،اتفق أعضاء فرينق النقنال علنا وجنوب السنتماا إىل مجين األننوات يف
عمليننة نننن القنرار .فكن منواط ّناجننة إىل تمنني أهننداف التنميننة املسننتدامة ،وللننوعمل ننًا األمننر
أمهينةيف يف احلصننول علننا عننم أكننرب من عامننة الننناس .ويلننز سقيننق األهننداف بواسن ة ش نراكة بننني
مجي اجلهات الفاعلة ،سا فيها احلكومات واملنظمات الدولينة والق ناا اخلناص ومنظمنات اوتمن
املنندين والشننماب .وسنندث حلثلننو احلكومننات والق نناا اخلنناص عن جتننار م يف تنفيننً اخل ننة احملفوفننة
بالتحديات واملفعمة بال موح ال ترممل إىل سقيق أهداف عاملية وشاملة وتشك كنال ل يتجنزأ.
وقنندموا أمثلننة علننا ُنننج التنفيننً املختلفننة الن اتمعتهننا سننتة بلنندان يف أربن مننناطق .وقين إنننه جيننري
إنشنناء شنراكات علننا مجين املسننتويات ،تنخننرمل فيهننا احلكومننات والق نناا اخلنناص ،ب ننر سقيننق
أهننداف التنميننة املسننتدامة ،فحننت الشننركات املتعنند ة اجلنسننيات ل متل ن امل نوار المش نرية واملاليننة
الالزمة لتلمية امل الب العديدة.
 -5وأشار أعضاء فريق النقال إىل أنه يتعنني علنا منظومنة األمنم املتحندة أن تعيند النظنر يف
طريقننة تنظيمهننا لكننمل تضن ل بنندور استشنناري ومتكينني بنندلا من القيننا بتنفيننً املشنناري  .ويتسننى
سقيننق هننًا األمننر عن طريننق آليننات التنسننيق القائمننة ،مثن اوموعننة املشننمكة بننني وكننالت األمننم
املتحدة املعنية بالتجنارة والقندرات اإلنتاجينة وممنا رة التجنارة اإللكمونينة للجمين الن أطلقنت يف
النندورة الرابعننة عشننرة للم نؤمتر ،وال ن سننتجم بننني اوموعننة املشننمكة بننني وكننالت األمننم املتحنندة
املؤلفة م  15وكالة وبني  22جمموعة م جمموعات األعمال والصناعة ب ر عم األهداف.
 -6وأح نني علم ن ا أيض ن ا ب نندور الق نناا اخل نناص ،ول س ننيما الش نراكات ب ننني الق نناعني الع ننا
واخلاص املتسمة بالشفافية والقائمة علا عالقات متكافئة بني الشركاء واملعتمدة علا مؤسسنات
قويننة وعلننا سننيا ة القننانون ،وسننيتعني أن يتعنندى ل ن النندور املسننؤولية الجتماعيننة للشننركات.
ويتعن ننني رسن ننم خ ن ن وسياسن ننات وإنشن نناء مؤسسن ننات جتع ن ن إشن ننارات السن ننو  ،والسن ننتثمارات،
__________

()2
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تن ن ننر امل ن ن ننوجزات الكامل ن ن ننة لألحن ن ننداث الرفيع ن ن ننة املس ن ن ننتوى يف الوث ن ن ننائق
و TD/514و TD/515و TD/516و.TD/518

 TD/508و TD/509و TD/511وTD/512
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والتجارة ،والتعاون بني بلدان اجلنوب متسقة م أهداف التنمية املستدامة لكنمل تك لمن املسناعدة
اإل ائيننة الرةيننة .وتسننتلز اسننتعا ة ثقننة امل نواط يف قننا ة الق نناعني العننا واخلنناص ،ومن مث جتنننب
الض ن ن رابات الجتماعين ننة ،وض ن ن َ سياسن ننات سن ننول ون ن ننرب الشن ننركات م ن ن ف ن ن الض ن نرائب
وتسننتخد العمالننة املتننوفرة يف أسننف سلسننلة اإلمنندا ات ،وتضننم تلقننمل العمننال األجننر املعيشننمل
األ ىن وتشتم علا شمكات األمان الجتماعمل .ول بد م مواءمة احلوافز التجارية م أهداف
التنميننة املسننتدامة كننمل تنشننأ طريقننة جدينندة ملمارسننة األعمننال التجاريننة ،سننم التفاقيننات الدوليننة
وحقو العمال وسالمتهم .فاألعمال التجارية ترممل إىل الربح وتستجيب حلوافز السو  .لًل ،
يتعننني أن تكننون األسننعار مننرآة للتكنناليف الجتماعيننة والميئيننة احلقيقيننة .ول بنند أيض ن ا م ن وض ن
سياسات ملعاجلة التفاوت بني املهارات ال يت لمها الق اا اخلاص وجمموعنات املهنارات املتاحنة.
ويتمثن سند رئيسنمل آخنر يف معاجلنة الشند واجلنًب بنني املنظنورات ال ويلنة األمند والقصنرية األمند
الن ن يتخ ننًها ن ننانعو القن نرار يف احلكوم ننات والق نناا اخل نناص .وللعل ننم والتكنولوجي ننا والبتك ننار،
بونفها وسائ تنفيً شاملة ،ور أساسمل أيض ا يف هًا الصد .
 -7وطلب املشاركون إىل األونكتا ( :أ) املساعدة علا إ راج أحكا التفاقيات الدولينة يف
التفاق ننات التجاري ننة (ب) ض ننمان أل تعي ننق الكتن ن التجاري ننة ول ننوج المل نندان ل ننري األعض نناء إىل
األسنوا (ج) تعمئننة املنوار الالزمننة لنندعم سقيننق ال ايننات  10-17و 11-17و 12-17من
خ ننة التنميننة املس نتدامة لعننا  ،2030ل سننيما يف أق ن الملنندان نوا ( ) التعنناون من املنظمننات
األخننرى يف تقنندم خنندمات بننناء القنندرات يف جم ننالت التجننارة والسننتثمار والتنميننة ،ب يننة إزال ننة
القيو ومتكني الق اا اخلاص م الز هار.
تلوي الق ص ان ر أج تلق ق ال ه ة ال س دارة واله و الش ر لات
 -8بننني املتكلمننون واملشنناركون يف املناقشننة أن مسننؤولية احلكومننات والق نناا اخلنناص والننتالحم
الجتم نناعمل م ن مق نندمات التح ننول القتص ننا ي الفعل ننمل .ويتع ننني أن تض ن ل احلكوم ننات سس ننؤولية
يئ ننة بيئ ننة مواتي ننة للنم ننو .واحلوكم ننة الرش ننيدة وس ننيا ة الق ننانون ش ننرطان لزم ننان للنج نناح يف التص ننني
وإلجيا فرص عم عالية القيمة .وهنناس حاجنة إىل نظنم ضنريمية أكثنر فعالينة من أجن تعمئنة املنوار
احمللية .ومن املهنم تشنجي املسنتثمري الندوليني علنا تنوخمل سنلوس جتناري مسنؤول ،يتجلنا يف أمنور
منه ننا ف ن ن الضن نرائب و ع ننم آف ننا التنمي ننة عل ننا امل نندى ال وي ن ن لالقتص ننا ات الن ن ينج ننزون فيه ننا
اسن ننتثمارا م ول يق ن ن ع ن ن ل ن ن أمهي ن نةا يف جن ننًب الس ن ننتثمارات لتحقين ننق التحن ننول القتص ن ننا ي
التماس الجتماعمل  -وم ضمنه العالقات الصناعية القائمة علا املؤسسات واجليدة التنظيم.
 -9واتفننق املشنناركون علننا أن احلكومننات وحنندها ل تسننت ي تعمئننة امل نوار الالزمننة للتحننول
القتصننا ي الننناجح واملسننتدا سننا يتماشننا م ن أهننداف التنميننة املسننتدامة إ ل لننى ع ن ور
الق اا اخلاص يف التموي  .وإ سلم املشاركون بأن العديد م الملدان قد وض خ ن ا لتشنجي
السننتثمار ،أشنناروا إىل أنننه بامكننان األونكتننا أن ينندعم الملنندان الناميننة يف إنشنناء وكننالت لننديها
من ن امله ننارات والس ننل ة م ننا ميكنه ننا من ن تعزي ننز الس ننتثمارات وتيس ننريها عل ننا ننو فع ننال .وميكن ن
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لألونكتا أن يقد الدعم يف تيسري الستثمار بسنم منهنا ،علنا سنمي املثنال ،قائمنة اإلجنراءات
املتعلقة بتيسري الستثمار ،ل سيما يف أق الملدان نوا والملندان الن خترجنت حنديثا من فئنة أقن
الملنندان نوا .ويشننك النظننا السياسننار النندو لالسننتثمار بنندور إطننارا هام نا لتعزيننز السننتثمار
املنتِج ب ية عم التحول القتصا ي.
 -10واتفن ننق املتكلمن ننون عموم ن نا عل ن ننا وجن ننوب أن يوان ن ن األونكت ن ننا عن ننم الملن نندان النامي ن ننة
فيمننا تمًلننه من جهننو لالرتقنناء يف سالسن القيمننة العامليننة .فننالتحول القتصننا ي الرئيسننمل الننًي
ستاجننه الملنندان الناميننة يتمث ن يف النتقننال م ن إنتنناج السننل األساسننية وتصننديرها إىل أج نزاء م ن
سلسلة القيمنة ات قيمنة مضنافة أعلنا تتنيح فرننا أكنرب لتوليند الندخ  .وينم نمل لألونكتنا أيضنا
أن يوان ن إرش ننا ن ننانعمل السياس ننات و ع ننم احلكوم ننات والق نناا اخل نناص يف إقام ننة رواب ن ب ننني
القتصا ات احمللية وسالس القيمة العاملية للشركات املتعد ة اجلنسيات.
 -11وقال املشاركون إنه ينم مل لألونكتا أن يعزز اآلثنار التكنولوجينة اإلجيابينة لنري املماشنرة الن
قنند تنننتج ع ن اإلنتنناج والسننتثمار النندوليني ،م ن ضننمان أن صقننق نشننر التكنولوجيننا واخلننربة التقنيننة
والدراية الفنية أقصنا قندر حلكن من األثنر اإل نائمل .ومن شنأن البتكنار ،كخ نوة أوىل ،أن يسناهم
يف سقيق أهنداف التنمينة املسنتدامة يف توليند بياننات أفضن والسنتفا ة منهنا .وإلتاحنة الوننول إىل
تمني اوالت ال ميك العثور فيها علا الفرص.
الميانات أمهيةيف يف إرهار امل لوب ويف ن
 -12وننناقا املشنناركون الكيفيننة ال ن ينم ننمل أن يوان ن ننا األونكتننا عننم مماشننرة األعمننال
احلننرة وزيننا ة تعمئننة امل نوار من أج ن ت ننوير املشنناري والتنوي ن القتصننا ي ،حيننث إنننه ل لننى ع ن
تنميننة املشنناري احملليننة يف بننناء ق نناا خنناص سننليم ويف اإلسننها يف النمننو وإجيننا فننرص العم ن .
ول بد م إع اء األولوية لمناء األطر السياساتية التمكينية لتنظيم املشاري وللمساعدة يف تيسنري
األعمال وقد يكون م جمالت الدعم الرئيسية العم علا سسني سنم احلصنول علنا التموين
إلقامننة أعمننال جتاريننة جدينندة وألل نرا التشننمي  .والعم ن م ن املؤسسننات التعليميننة سننيجعلها
أقرب إىل احتياجات الق اا اخلاص وصس طريقة تعليم التكنولوجيا بالمكيز علا فرص السو .
ولتسننهي تسننجي األعمننال التجاريننة ولننري م ن جوانننب احلوكمننة اإللكمونيننة أمهي نةيف يف مسنناعدة
األعمال التجارية علا الت ور والنمنو .وميكن لألونكتنا كنًل أن يضن أطنر السياسناتية ويتنيح
أ واته ويقد عمه م أجن زينا ة ن نا مشناركة النسناء والشنماب ولريمهنا من الفئنات املهمشنة
يف القتصا وتعزيزها ،إىل جانب تشجي ت وير األعمال التجارية اخلضراء.
 -13واقمح بعض املشاركني أن يستكشف األونكتا كيف ميك سقينق اسنتفا ة أكثنر فعالينة من
الشراكات بني الق اعني العا واخلناص يف سديند األولوينات بقصند يئنة بيئنة متكينينة أفضن لألعمنال
والسننتثمار ،ويف التموين املشننمس للمشنناري الن تشننك مفتنناح التنميننة القتصننا ية املسننتدامة بواسن ة
آليننات التموين املخننتل  .واتفننق املشنناركون علننا احلاجننة إىل التضننام والتعنناون والتنسننيق علننا الصننعيد
الدو ب ية تعزيز األثر اإل ائمل للسياسات الرامية إىل بناء القدرات اإلنتاجية.
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به ء ال رووة الق ص ية ألضعف الته ن
نف م ن وزراء ورالسنناء وكننالت ومشنناركني م ن الق نناا
 -14ننناقا فريننق رفي ن املسننتوى ،مؤلن يف
اخلاص واوتم املدين ،ومن بيننهم أكنا مييون ،األسنماب اجلًرينة وراء أوجنه الضنعف الجتمناعمل
والقتص ننا ي والميئ ننمل إىل جان ننب أمهي ننة بن نناء املرون ننة القتص ننا ية للت ل ننب عل ننا التح ننديات ات
الصننلة .وتننناول فريننق النقننال العوام ن املؤ يننة إىل تفنناقم ضننعف القتصننا ات ،وكيننف ميك ن بننناء
القنندرة عل نا النهننو م ن الصنندمات لتحقيننق أهننداف التنميننة املسننتدامة ،وكيننف ميك ن للملنندان
النامية أن تعزز مراعاة املنظور اجلنساين وأن سد م أوجه عد املساواة يف سيا عاململ ل ينفن
يتنندهور بسننرعة ،ومننا هننمل األ وات والوسننائ الالزمننة للحنند من النناطر الكنوارث يف القتصننا ات
الضعيفة والصالت القائمة بني السال واألم وبناء املرونة.
 -15وأشار أعضاء فريق النقال إىل جمموعة م املسائ احلرجة املن وية علا الاطر وشكوس
وأوجه ضعف أنيلة وأمور أخرى تتسمب كًل يف نندمات خارجينة ويف حنالت شن وأوجنه
ضعف يعاين منها القتصا العناململ والقتصنا ات احمللينة .فقند سنامهت األزمنة القتصنا ية واملالينة
األخرية ،علا سمي املثال ،يف تعريض الملدان النامية لصدمات خارجية .وقد أبرزت األزمة أيض ا
النندور اإلجيننايب الننًي ميكن أن تؤ يننه سياسننات القتصننا الكلننمل يف تنندبري مثن هننً الصنندمات،
ويف يئ ننة الظ ننروف الالزم ننة لتحقي ننق ننو اقتص ننا ي يتس ننم باملرون ننة والق ننوة والس ننتمرار .ومن ن أن ننه
ج يساعد أي إطار أو ال ن مجين الملندان أو اوتمعنات احمللينة علنا نو فعنال يف معاجلنة أوجنه
ضننعفها وبننناء مرونتهننا القتصننا ية ،ميك ن أن تشننتم اخليننارات واإلج نراءات السياسنناتية الواسننعة
الن نا علننا مننا يلننمل( :أ) تلمينة احلاجننة إىل بننناء شننمكات أمننان اجتمناعمل أفضن من أجن ايننة
أشنند الش نرائح الجتماعيننة ضننعفا ،مث ن النسنناء واألطفننال (ب) تنفيننً سياسننات واس نماتيجيات
سليمة ب ر سقينق نو اقتصنا ي واسن الن نا وشنام للجمين (ج) بنناء القندرات اإلنتاجينة
وتش ننجي التح ننول القتص ننا ي اييكل ننمل بواس ن ة التص ننني  ،س ننا يف ل ن تنوين ن الس ننل األساس ننية
وإضافة القيمة ( ) ت وير نظم وآليات للتخفيف من أثنر الصندمات علنا الفقنراء من أشنخاص
وجمتمعات حملية ،م المكيز علنا اوتمعنات احمللينة الزراعينة (حل) السنتمرار يف سسنني اإلنتاجينة
الزراعيننة وتوسنني اخلنندمات الريفيننة لننري الزراعيننة ومعاجلننة آثننار ت ننري املنننا (و) تعزيننز ور الق نناا
اخلاص يف التنمية م المكيز بشك خاص علنا مؤسسنات األعمنال الصن رية واملتوسن ة احلجنم
(ز) إجيننا فننرص عمن لئننق ،خانننة للشننماب (ح) زيننا ة التسننا بننني القواعنند والنننظم الدوليننة
يف جمال التجارة والستثمار والتموي م جهة ،وبني السياسات والسماتيجيات احمللية م جهة
أخرى ،وتعزيز تعمئة املوار احمللية.
 -16وباإلضننافة إىل لن  ،تكتسننمل معاجلننة أوجننه عنند املسنناواة بننني اجلنسننني ،وزيننا ة الفننرص
املتاحة للجمي ع طريق معاجلة عد املساواة يف الدخ وسسني إمكانية احلصول علا التموين
وخدمات اجتماعية أخرى م قمي الرعاية الصحية واإلنحاح والتعليم ،وبناء ايياك األساسية
املا ي ننة والتكنولوجي ننة ،أمهي ن نةا حاة ن نةا يف التصن نندي بفعالي ننة ألس ننماب الض ننعف اجلًري ننة .وللدولن ننة
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واملؤسسات الجتماعية ال تليب احتياجات الفقراء نفس القدر م األمهية يف احلد م الضنعف
القتصا ي والميئمل والجتماعمل .وتتفناوت القندرة علنا رء أشند آثنار الصندمات عمقنا واتسناعا
م بلد إىل آخر .وتتوقف تل القدرة عموما علنا رجنة املروننة القتصنا ية وعلنا منا هنو متنوفر
م ن م نوار بش نرية وقنندرات مؤسسننية ،وعلننا السياسننات والس نماتيجيات املتمعننة م ن أج ن سقيننق
تل األهداف.
 -17ول بد م أن تسهم تدابري الدعم الدو  ،مث الولوج إىل األسوا واملسناعدة اإل ائينة
الرةيننة وزيننا ة تنندفقات السننتثمار ،سننا فيننه السننتثمار املماشننر األجنننيب وتقنندم املسنناعدة التقنيننة
ونق التكنولوجيا يف بناء املرونة القتصا ية للملدان واوتمعات احمللية يف الملدان النامية .وشج
أعضاء فريق النقال حكومات الملدان النامية ،بالشراكة م الق اا اخلاص واوتم املندين ،علنا
وض اآلليات والسياسات والسماتيجيات ال تأخً بعني العتمنار َمنواط الضنعف الجتماعينة
والقتصننا ية والميئيننة لنندى مواطنيهننا ،من قمين اإلنننالحات املؤسسننية ايا فننة إىل تشننجي النمننو
القتصننا ي لصنناف الفق نراء ،وتعمئننة امل نوار احملليننة ،وكننمح التنندفقات املاليننة لننري املشننروعة ،وإنفننا
املساءلة يف حوكمة القتصا وإ ارته.
تعزيز الس س ن الع رة إلق رة أسواق وشطة وش راة لات
 -18تننناول هننًا احلنندث ،الننًي قدمننه نائننب األمننني العننا لألونكتننا  ،أ وار الدولننة والسننو
ومننا هننو ضننروري لتحقيننق أهننداف التنميننة املسننتدامة .وأشننار نائننب األمننني العننا لألونكتننا إىل
ضعف الثقة يف نتائج األسوا يف الملدان النامية واملتقدمة علا السواء.
 -19وشد أول م تكلم م أعضاء فريق النقنال علنا أمهينة اسنتخدا املنوار بكفناءة اسنتخدام ا
خي نند مص ننلحة الن نناس .فاشن نراس اجلمين ن  ،ل س ننيما يف او ننال امل ننا  ،أم ننر حاس ننم .ومن ن ش ننأن متك ننني
نيح للمس ننتهلكني يف مص ننر
املس ننتهلكني وزي ننا ة املنافس ننة أن صس نننَا اجل ننو ة وخيفض ننا األس ننعار .فق نند أت ن َ
هنناما اختيننار أكننرب بفض ن جمموعننة م ن السننل ال ن ميكنننهم الختيننار منهننا ك ن حسننب احتياجاتننه.
واملنتجون واملور ون وجتار اجلملة وجتار التقسي مونولون فيما بينهم بتكنولوجيا املعلومات.
 -20وأشار عضو آخر يف فريق النقال إىل أمهية السماتيجيات اإل ائية والسياسات الشاملة
للجمين ن يف جم ننال القض نناء عل ننا الفق ننر والس ننتثمار يف ايياك ن ن األساس ننية يف النه ننو بالتنمي ننة
القتصنا ية .ففننمل ايننند ،علننا سننمي املثننال ،أسننفر اختننا تنندابري سياسننات عامننة ،من قمين تيسننري
التج ننارة وتمس نني إجن نراءات اخل نندمات وتنمي ننة امله ننارات واإل م نناج امل ننا  ،مدعوم ننة بالتشن نريعات
الالزمننة ،عن س نسن يف الميئننات التجاريننة .وتننناول عضننو ثالننث باسننهاب السننم الكفيلننة بتمكننني
احلكومات والق اا اخلاص م العم مع ا توخي ا للتنمية املستدامة .فقند وضنعت الربت نال ،منثالا،
تنندابري لتمكننني مؤسسننات األعمننال الص ن رية واملتوس ن ة احلجننم م ن النمننو ولتحسننني الكفنناءة يف
جمال استهالس ق اعات الصناعة لل اقة.
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 -21وأشننار عضننو آخننر إىل أن توافننق آراء واشننن يشننج فننتح ق نناا التجننارة وتن انرس مننا ون
ل لألسوا  ،يف حنني يؤيند توافنق آراء جنينف الفكنرة الن مفا هنا أن حرينة التجنارة لن تننجح
مننا ج تسن انتوف شننرومل حمنند ة وركننز علننا هننً الشننرومل الن من بينهننا وضن نظننا عننا ل للتجننارة
الدولين ننة والسياسن ننات احمللين ننة .وقن ننال ،يف معن ننر إشن ننارته إىل عم ن ن األونكتن ننا يف جمن ننال سياسن ننة
املنافسن ننة ،إن الفتقن ننار إىل معين ننار و مالئن ننم يف هن ننًا اون ننال يشن ننك ث ن ننرة .ويشن ننك التكام ن ن
اإلقليمننمل ،ل س ننيما بالنس ننمة للمل نندان األفريقي ننة ،الوس ننيلة جلع ن ح نندو األس نوا تتج نناوز احل نندو
الوطنية ولالستفا ة م وفورات احلجم.
 -22وشد عضو آخر علا أمهية التعاون واحلوار بني الق اعني العا واخلاص ،وعلنا ضنرورة
اتسنا السياسنات احلكومينة ب ينة تعزينز السنتثمار يف سالسن القيمنة احمللينة واملسنامهة يف التنميننة
الجتماعية والقتصا ية احمللينة املسنتدامة .ومتكنني املنزارعني من الوننول إىل املندخالت واإل مناج
املننا م ن التنندابري السياسنناتية الضننرورية لتحقيننق التنميننة الشنناملة .وللقننيم املشننمكة بننني املنتجننني
واوتمعننات احملليننة أمهيننة يف سنند الث نرات يف سالسن القيمننة .وكمثننال علننا لن  ،كننر كيننف أن
شركة واحدة تعم يف إثيوبيا وكينيا قد جنحت يف ت ميق هًا النهج.
 -23وشنند العضننو األخننري علننا ضننرورة متكننني املسننتهلكني و ننايتهم لكننمل تصننري األس نوا
نابض ن ننة بالنش ن ننامل وش ن نناملة للجمي ن ن  .وكان ن ننت اجلمعي ن ننة العام ن ننة ق ن نند اعتم ن نندت يف ك ن ننانون األول/
يسمرب  2015مما ئ األمم املتحدة التوجيهية حلماية املستهل  ،ال سد ممنا ئ ال اينة منهنا
ضنمان نشنوء أسنوا شناملة ختند مصنلحة املسنتهل وج يمنق سنوى تنفينًها .ومن شنأن إنشناء
فريق خرباء حكوممل و يعى بقانون وسياسات اينة املسنتهل  ،بالتعناون من اوتمن الندو ،
أن يوفر منربا لوكالت اية املستهل ومنظمات اوتم املدين كمل تتعاون وتتما ل اخلربات.
 -24ولحننا املشنناركون يف النقننال مسننائ تتعلننق بضننرورة ال نرب العملننمل بننني قواعنند التجننارة
الدولية واحتياجات التنمية احمللية يف أق الملندان نوا ،وضنربوا أمثلنة علنا لن بسياسنات يتمعهنا
السننا الروسننمل ،مثن عننم التصنندير وإنشنناء مننناطق اقتصننا ية خانننة ومنننح ختفيضننات ضنريمية،
نندف تعزيننز قنندرة مؤسسننات األعمننال الص ن رية واملتوس ن ة احلجننم علننا املنافسننة والننندماج يف
سالس القيمة العاملية .وأشار أعضناء فرينق النقنال إىل حينز السياسنة العامنة املتناح ألقن الملندان
نوا يف النظنا التجنناري الندو لكننمل تضن هننً الملندان نظمنا جتارينة تشننج اإلنتناج احمللننمل ،وإىل
ممننا رة املعونننة م ن أج ن التجننارة ،ال ن يننؤ ي فيهننا األونكتننا ورا حاة ن ا ،ومهننا أم نران سنناعدا يف
زيا ة قدرة هً الملدان علا التما ل التجاري.
تعزيز ب ئة ع ل ة ر أج تلق ق الرخ ء لات
 -25سننل ت املناقشننات ال ن جننرت أثننناء احلنندث الضننوء علننا أمهيننة إعننا ة تشننكي اييك ن
القتص ننا ي ال نندو وتنش نني العم ن املتع نند األط نراف بقص نند متك ننني اوتم ن ال نندو م ن سقي ننق
أه ننداف التنمي ننة املس ننتدامة .فق ننال نائ ننب األم ننني الع ننا لألونكت ننا يف مالحظات ننه الفتتاحي ننة إن
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القتصننا العنناململ يف حالننة سننيئة وإن ننو الننناتج احمللننمل اإلمجننا ج يتعنناف متام ن ا م ن آثننار األزمننة
املالية العاملية ال شهد ا الفمة  .2009-2008وشهدت التجنارة الدولينة ،عنالوة علنا لن ،
فمة النمو األب أ يف العصر احلديث .وسوف يتوقف سقيق األهداف اإل ائية اجلديدة وال موحة
ال اعتمدها اوتم الدو علا يئة بيئة متكينية ولية تتسم بالقوة واحليوية.
 -26واتفق أعضاء فريق النقال علنا أن خ نة التنمينة املسنتدامة لعنا  2030مندعاة لألمن ألُننا
ترتك ننز عل ننا العن نماف س ننا ي ننا من ن ت ننأثري عل ننا المشن نرية مجع نناء .وس ننيكون عك ننس التوج ننه امل ننؤ ي إىل
السننتمعا القتصننا ي والجتمنناعمل إجنننازا عظيم ن ا لننو أع يَننت األولويننة للمشننر عوض ن ا ع ن األس نوا .
فأهنداف التنميننة املسنتدامة أتاحننت للجمين إمكانينة العمن معنا يف شنراكة عامليننة علنا الصننعيد املتعنند
األطنراف والننوطي واحمللننمل من أجن ضننمان سقيننق الرخنناء جلمي ن الننناس ونننون ك نرامتهم .ومن ل ن ،
رأى عنند م ن أعضنناء فريننق النقننال أن الميئننة العامليننة احلاليننة ل تسنناعد علننا سقيننق أهننداف التنميننة
املستدامة .ويشهد القتصا العاململ م جديد تماطؤا يف كثري م الملدان النامية علنا وجنه اخلصنوص.
فمعنندل الم الننة العامليننة يف ارتفنناا حيننث إن مننائ مليننون شننخا عنناطلون عن العمن حالينا .ول بنند
م العم اجلماعمل لعكس تل التوجهات وإلطال حمركات النمو.
 -27وقنند كننان لنهايننة والنندورة العمالقننةو ال ن شننهد ا أسننعار السننل األساسننية يف األس نوا
نربت تلن
الدوليننة انعكاسننات خ ننرية علننا آفننا النمننو يف العدينند من الملنندان الناميننة ،حيننث أجن َ
الملدان علا تنوي هيكلهنا اإلنتناجمل وعلنا التصنني  .ويسنتحي أن ينأر أي ُننج مف َنر بأكلنه يف
الملنندان الناميننة نظ نرا إىل تنننوا احتياجا ننا وجتار ننا .فض نالا ع ن ل ن  ،يسننتحي تشننجي ال لننب
العاململ إل بواس ة التنسيق املتعد األطراف.
 -28وقال عد من أعضناء فرينق النقنال إن تنوفنر احلينز السياسنار عامن حاسنم بالنسنمة إىل
الملنندان الناميننة ،ال ن ستنناج إىل خننو التجننارب والتصنندي ملننا يعمضننها م ن سننديات .بينند أن
اييك ن القتصننا ي العنناململ فن َنر قيننو ا كثننرية علننا الملنندان الناميننة ومنعهننا م ن اسننتخدا أ وات
سياساتية بال ة األمهية .ويتجلا ل يف سياسات القتصا الكلمل ،فضالا عن التجنارة وسياسنة
الستثمار وحقو امللكية الفكرية والبتكار ،وما إىل ل .
 -29وقننال عضننو يف فريننق النقننال إن متوين التنميننة من العنانننر األساسننية يف اخل ننة اإل ائيننة
الدولية اجلديدة .وأضاف أن تعمئة املوار احمللية ل تق أمهية ع تنوفنر السنتثمار األجننيب املماشنر
والتحويالت املالية واملساعدة اإل ائينة الرةينة أللنرا التنمينة .وينم نمل أن تسننَد لألونكتنا ولينة
واضحة للعم علنا حن قضنايا التهنرب الضنرييب وجتننب الضنرائب وتندفقات رالوس األمنوال لنري
املشروعة ،ال س ِر الملدان النامية م املوار الالزمة لتحقيق أهدافها اإل ائية.
 -30واتفق معظم أعضاء فريق النقال علا أن العاج قند ت نري وأن بلندانا نامينة كثنرية أحنرزت
تقنندم ا يف السنننوات اخلمننس عشننرة املاضننية وأن هننناس حاجننة إىل هيكن اقتصننا ي عنناململ جدينند.
ول ميك ن أن يتحقننق هننًا األمننر إل باتمنناا النننهج املتعنند األط نراف الننًي صتنناج هننو نفسننه إىل
التجديد .وهً سديات عاملية تقتضمل حلولا عاملية.
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 -31وقال أحد حلثلمل منتدى الشنماب إن الشنماب يريند أن يس َنم ننوته كمنا يريند أن يش َنرس
يف عملية نن القرار ال متس مستقمله ألنه م وسريث األر و .ول ينم مل جتاه الدور النًي
يض ل به ول التقلي م شأنه.
 -32وقنال بعنض حلثلنمل منظمنات اوتمن املندين إننه ينم نمل لألونكتنا أن جينري تقييمنا آلثنار اتفاقنات
التجننارة والسننتثمار املتعنند ة األطنراف واحملنندو ة األطنراف والثنائيننة وأن يقننف علننا مننا خلفتننه من آثننار يف
الملدان النامية حت يف احلالت ال تكون فيها هً الملدان لري موقلعة علا تل التفاقات.
تسخ ر الب ك ر ك لرك لا ه ة ال س دارة
 -33افتننتح نائننب األمننني العننا لألونكتننا هننًا الجتمنناا الرفي ن املسننتوى ،الننًي ضننم وزراء
ومننديري من لفننًي يف جمننال األعمننال التجاريننة وحلثلننني بننارزي يف جمننال التنميننة بقصنند تمننا ل اآلراء
بشننأن السياسننات الالزمننة إلطننال كامن طاقننات العلننم والتكنولوجيننا والبتكننار يف سننمي سقيننق
أهننداف خ ننة التنميننة املسننتدامة لعننا  .2030وأشننار عنند من أعضنناء فريننق النقننال إىل أن مثننة
حاجننة ملحننة ،نظ نرا لسننرعة الت ننري التكنولننوجمل وعمقننه ،إىل ضننمان تسننخري العلننم والتكنولوجيننا
والبتكننار خلدمننة مجي ن الملنندان واوتمعننات ،ولفائنندة مجي ن الشننعوب .وقننال أحنند املشنناركني إن
البتكار أ اة للتنمية ،وليس نتيجة يا.
 -34و كننر عضننو يف فريننق النقننال إن تعزيننز النظننا اإليكولننوجمل البتكنناري بواسن ة السياسننة
العامة يت لب إنشاء رروف وأسس مالئمة تمسخ علا مدى فمة زمنية طويلة نسميا وتشارس يف
إنشائها جهات فاعلة وق اعات متنوعة .وشد عضو آخر علا أمهينة تنسنيق البتكنار والتجنارة
والستثمار وسياسات القتصا الكلمل األخرى ،م أج سقيق التنمية الشاملة واملستدامة.
 -35وقال أحد املشاركني إن بامكنان احلكومنات أن سفنز البتكنار عن طرينق الضن الا بنأ وار
العامن احملفننز ومقن لد اخلنندمات واملسننتثمر ومهننزة الونن بننني أنننحاب املصننلحة .وأكنند عضننو يف فريننق
النقال أن بامكان احلكومات ،عندما تكون بصد رسم سياسات البتكنار ،أن تنظنر يف عنم الننظم
اإليكولوجية لالبتكار علا الصعيد احمللمل وعلا نعيد املدن حيث سدث أللب البتكارات.
 -36وأك نند أعض نناء فري ننق النق ننال واملش نناركون عل ننا ض ننرورة اخت ننا إج نراءات عل ننا الص ننعيدي
الوطي والدو م أج وض السياسات املناسمة وبناء سالفات ابتكارينة ندف زينا ة اإلنتاجينة
وإجينا فننرص عمن وإطننال ال اقننات يف تنظنيم املشنناري  .واتفقنوا عمومنا علننا أن التكنولوجيننات
الرقميننة سننوف ت ننري العنناج ،سننا فيننه األس نوا والق اعننان العننا واخلنناص ،وسننوف تشننكله أكثننر
ف ننأكثر ،وعل ننا أن زي ننا ة تعمئ ننة املن نوار أم ننر أساس ننمل يف اس ننتحداث منتج ننات وخ نندمات جدي نندة
وممتكرة تسهم يف التنمية املستدامة .وأشنار عند من املشناركني إىل أن بامكنان احلكومنات أيضنا
أن تنندعم أنش ن ة البتكننار من خننالل وضن اللنوائح املواتيننة ،وأن تنندعم الشننركات المال ننة الصن ر
والشركات الناشئة (بوسائ منها التموي وتوفري أماك العم املشمكة واحلنوافز الضنريمية) ،واختنا
املشميات أ اة إل ارة جانب ال لب بقصد التشجي علا إنشاء شركات جديدة.
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 -37ولحا عدة مشاركني ور الق اا اخلناص يف عنم البتكنار والشنركات الناشنئة .وحنًر
بعض أعضاء فريق النقال م أن التكنولوجيات اجلديدة ،مث ال ماعنة الثالثينة األبعنا واحلوسنمة
الكميننة وال ننائرات بنندون طيننار والتش ن ي اآل  ،سقننق فوائنند عدينندة ولك ن م ن شننأُنا أيض نا أن
جتع ن سقيننق التنميننة املسننتدامة والز هننار الشننام للجمي ن علننا الصننعيد العنناململ أكثننر نننعوبة.
وأشار عضو يف فريق النقال إىل أن الت ري التقي ليس حمايدا ،وقند يتحينز إمنا لنرأس املنال أو لليند
العاملننة .وبالتننا  ،يتمث ن التحنندي الرئيسننمل الننًي يواجهننه العدينند م ن الملنندان يف كيفيننة ضننمان
جي املكاسب الكاملة م تسخري العلنم والتكنولوجينا والبتكنار أللنرا التنمينة املسنتدامة ،ويف
كيفية ت لب اوتمعات العاملية علا هًا التحدي ع طريق إقامة شراكات.
 -38وب ننني املش نناركون أن هن نناس ع نند ا م ن احلل ننول لتحقي ننق أه ننداف التنمي ننة املس ننتدامة املتص ننلة
بننالعلم والتكنولوجيننا والبتكننار وم ن املهننم وض ن ُنننج قائمننة علننا األ لننة م ن أج ن سدينند وترتيننب
احللول الواعدة .وتناول بعض املشاركني إمكانية التعاون يف جمال المحث بني بلدان الشمال وبلندان
اجلنوب م جهة ،وفيما بني بلدان اجلننوب من جهنة أخنرى .وفضنالا عن لن  ،كنان هنناس توافنق
واس يف اآلراء بشأن ور املنظمات واملؤسسات الدولية ،مثن األمنم املتحندة ،يف تشنجي البتكنار
والت ننري التقنني من أجن سقيننق التنميننة املسننتدامة والشنناملة للجمين  .وأشننار عنندة مشنناركني إىل أمهيننة
ور األم ننم املتح نندة يف تيس ننري نقن ن التكنولوجي ننا عن ن طري ننق إقام ننة شن نراكات وت مي ننق تكنولوجي ننات
املعلومات والتصالت احلديثة و ور جلنة األمم املتحدة املعنية بتسخري العلم والتكنولوجينا أللنرا
التنمية ،وآلية تيسري التكنولوجيا ،وبن التكنولوجيا ألق الملدان وا.
 -39وللعلمنناء الشننماب ور هننا صتنناج إىل النندعم ،حننت فيمننا خيننا المحننوث وتعمئننة امل نوار
والتوجي ننه .وطل ننب بع ننض املش نناركني من ن احلكوم ننات واألوس ننامل األكا ميي ننة التع نناون الوثي ننق م ن ن
امل ِ
متكري الشماب جلع ابتكارا م تساهم يف سقيق التنمية املستدامة.
تعزيز ع ا ة ال لول اله كاي ألفريق
 -40أشار نائب األمني العا لألونكتا يف مالحظاته الفتتاحينة إىل أن أفريقينا تتقند بثمنات
منننً عننا  2002علننا طريننق سقيننق ننو رائن لناجتهننا احمللننمل اإلمجننا  ،حننت أُنننا سننجلت أحيان ن ا
معنندلت ننو م ن رقمننني .وقننال إن ور الم ولننة يف قصننة وُنننو أفريقينناو يؤ يننه اتمنناا سياسننات
اقتصا كلمل سليمة وسقيق الستقرار السياسمل .بيد أننه تمنني بالتحلين أننه ميكن أن يعنزى النمنو
إىل الستهالس احمللمل أكثر منه إىل الستثمار أو الصا رات م السل املصنعة ،وهو األمر النًي
يفسر جزئي ا النمو السنري يف ق ناا اخلندمات النًي يسنتأثر ّننوا نصنف نناتج القنارة .والنتقنال
ل
م الزراعة إىل اخلدمات لري القابلة للتداول التجناري ،ون سسنني اإلنتاجينة عن طرينق التصنني
والتحول التقي واستحداث فرص عم رةية ،ل يعنزز ننوا التحنول اييكلنمل النًي أفريقينا بنأمس
احلاجة إليه.
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 -41وبني أعضاء فريق النقال أمهية تنفيً خ ة السا األفريقمل لعا  2063وما تن نوي علينه
من رالينة ألفريقينا ومهمتهنا ،وهنمل من أهنم قنواطر التكامن اإلقليمنمل .ولحنا املشناركون أن الملنندان
األفريقيننة تعاونننت بص ننورة جينندة واخت ننًت مواقننف مشننمكة يف م نؤمتر األمننم املتح نندة املعنني بالتنمي ننة
املسننتدامة يف عننا  ،2012ويف النندورة الثانيننة والعش نري مل نؤمتر األط نراف يف اتفاقيننة األمننم املتح نندة
اإلطارينة بشننأن ت نري املنننا  ،وبشننأن ممنا رة متوين التنميننة .واشنتم إطننار التعنناون بنني األمننم املتحنندة
نامج لمنناء القنندرات يف أفريقينا من املزمن أن يمنندأ تنفينً يف عننا ،2017
والسنا األفريقننمل علنا برنن ء
وعلا تعزيز أوجه التآزر بني خ ة عا  2063وخ ة التنمية املستدامة لعا .2030
 -42واتفننق أعضنناء فريننق النقننال علننا أن أفريقيننا ّناجننة إىل اختيننار التكنولوجيننات املناسننمة
إلنتاجها وإىل تأمني الستثمارات الالزمة حلفنز البتكنار ،ول سنيما يف الق ناا الزراعنمل .فالزراعنة
والتصني يف أفريقيا ل يستمعد أحدمها اآلخر .وباإلضافة إىل ل  ،للمرأة ور ها تؤ يه.
 -43ول بنند م ن معاجلننة مسننألة العتمننا علننا السننل األساسننية بالسننعمل إىل تعزيننز التنوي ن
القتصنا ي .وأثننى املشناركون علننا األونكتنا ألنننه ربن سقينق التحننول اييكلنمل بتحقيننق التكامن
التجاري اإلقليممل ،حيث م شأن هًا التكام أن يعج بتحقيق التحول املنشو ومعظم جتارة
أفريقي ننا ت ننتم ب ننني الش ننمال واجلن ننوب ول تتج نناوز نس ننمة التج ننارة األقاليمي ننة ح نوا  13يف املائ ننة.
وطلب املشاركون م القا ة األفارقة أن يدعموا مضاعفة التجارة بني الملدان األفريقية يف لضنون
جي واحد ،ع طريق توفري املوار .
 -44وكان م أهنم نقنامل التوافنق يف اآلراء خنالل الندورة منا يلنمل( :أ) حاجنة أفريقينا إىل فنتح
أس نوا رأس املننال ،ول سننيما سننوقمل السننل والعم ن  ،وسننوف تسنناعد حريننة التنق ن يف الرف ن م ن
اإلنتاجيننة والنمننو يف مجي ن أ نناء القننارة (ب) للتجننارة أمهيننة بال ننة يف تعزيننز التجننارة األقاليميننة،
ل سيما عرب إنشاء من قة جتارة حرة علا ننعيد القنارة (ج) وجنوب التصندي للفسنا  ،فنال بند
للسل ات القضائية األفريقية من أ اء ور رئيسنمل يف أفريقينا النامينة عن طرينق التصندي للفسنا ،
األمر الًي ستكون له آثار هامة علا التجارة وثقنة املسنتثمري يف القنارة وتنأمني حقنو امللكينة
( ) ضننرورة أن يش ننج مصننرف التنمي ننة األفريق ننمل واحلكومننات الوطني ننة والسننا األفريق ننمل عملي ننة
التحننول اييكلننمل م ن خننالل إع نناء فعننة لالسننتثمار يف تننوفري ايياك ن األساسننية إلنتنناج ال اقننة
والكهرب نناء (حل) حاج ننة احلكوم ننات األفريقي ننة إىل تش ننجي البتك ننار التكنول ننوجمل ومكنن ننة ق نناا
الزراعة ب ينة زينا ة قندرة هنًا الق ناا علنا املنافسنة وسقينق أمنور منهنا زينا ة الندخ يف اوتمعنات
الريفية ،حيث الفقر متجًر.
 -45وق ن نند وض ن ننعت أفريقي ن ننا لنفس ن ننها ج ن نندول أعم ن ننال طَم ن ننوح لتحقي ن ننق التكام ن ن التج ن نناري.
وتمسن اللنوائح
فمامكاُنننا ،من خننالل من قننة التجننارة احلننرة القاريننة ،أن تفكن احلنواجز اجلمركيننة ل
عما لقيا سو أفريقية متكاملة .واتفق معظم أعضاء فريق النقال علا إمكانينة أن يتنيح لن
فرنة لري مسموقة لتقوية أسنوا املنتجنات الزراعينة ،ولتوسني قاعندة ق ناا الصنناعة التحويلينة يف
أفريقيا ،ولالستفا ة م سو اخلدمات األفريقية اآلخًة يف التوس .
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ره دى األووك

الراب عشر لاشب ب :التزء الو/اري

 -46يف موضوا وتشكي العاج الًي نريندو ،عقند األونكتنا منتندا األول للشنماب .وشنارس
فيه ما يزيد علا  250م ال الب واملهنيني الشماب الًي تراوحت أعمارهم ما بنني  18و30
عاما ،ميثلون أكثر م  70بلدا.
 -47وتننألف فري ننق النق ننال م ن وزي ننرة التجننارة اخلارجي ننة والتع نناون اإل ننائمل يف هولن نندا ،وأمين ننة
جمل ننس ال ننوزراء يف وزارة اخلدم ننة العام ننة والش ننماب والش ننؤون اجلنس ننانية يف كيني ننا ،وكم ننري امل ننورفني
التنفين ننًيني يف شن ننركة سن ننفاريكو ( ،)Safaricomوممعن ننوث األم ن ننني العن ننا لألمن ننم املتحن نندة املع ن نني
بالشننماب ،ويسننر النقننال ناش ن كينني هننو نفسننه منندير السننتثمارات يف ممننا رة احلوكمننة وإش نراس
املواطنني يف أفريقيا (شمكة أوميديار).
 -48و عننا ميسننر النقننال الشننماب إىل عننر إعننالن منتنندى الشننماب ،الننًي أعنند شخصنني ا
علن ننا اإلنمنن ننت علن ننا من نندى أشن ننهر .وي ن نرتم اإلعن ننالن ارتماط ن ن ا وثيق ن ن ا خب ن ننة التنمين ننة املسن ننتدامة
لعننا  ،2030حي ننث يت ننر إىل مسننألة احلص ننول عل ننا التعل ننيم وجو تننه ،وف ننرص العم ن الالئ ننق،
ومشكلة ب الة الشماب ،ومساءلة الدولة.
 -49وق ننال األم ننني الع ننا لألونكت ننا  ،الاطمن نا املنت نندى ،إن الش ننماب ّناج ننة إىل ف ننرص لك ننمل
يصننمحوا عنناة التعد يننة .وأضنناف أن األونكتننا يأخننً ،م ن الناحيننة املؤسسننية ،بفكننرة اإل منناج
وقننولا وفعنالاو ألن من يتخننً القنرارات اليننو لن يكننون يف موضن املسنناءلة يف عننا  .2030ومن
مث ،ل بد م إشراس أولئ الًي سيشكلون حمور العاج يف عا .2030
 -50وسننلمت وزيننرة التجننارة اخلارجيننة والتعنناون اإل ننائمل ايولنديننة بنندور األونكتننا الرائنند يف
التحا ث م الشماب ،وأشارت إىل التحديات ال تواجههم كم الة الشنماب ،منثالا ،وإىل الندور
احليوي الًي يؤ يه التعليم فيما صصله الشماب م معارف والرواب بني تل املعارف واملهارات
ال يتوق منهم اإلملا ا عند خويم سو العم .
 -51وسننل ت أمينننة جملننس الننوزراء يف وزارة اخلدمننة العامننة والشننماب والشننؤون اجلنسننانية يف كينيننا
الضوء أيضا علا ال اب العاململ للتحنديات الن تواجنه الشنماب .ويف إطنار السنا األفريقنمل ،خصنا
عننا  2017سنننةا للشننماب .وينم ننمل للشننماب أن يعننرف باحتياجاتننه ،وأن يوسن حيننز تننأثري عن طريننق
إنشاء أطن ءر لرنند املمارسنات الفضنلا ميكننه أن يشنارس بنشنامل يف وضنعها .وألن الولنوج إىل األسنوا
يتعدى احلدو  ،كانت األمم املتحدة القناة الصحيحة لتوجيه احملا ثات املتعلقة بالشماب.
 -52وننناقا كمننري املننورفني التنفيننًيني يف شننركة سننفاريكو مسننألة الننديون وضننرورة أن يسننائ
الشن ننماب احلكومن ننات واألعمن ننال التجارين ننة اخلانن ننة حن ننت ل ين ننثقل كاه ن ن الشن ننماب بالن ننديون يف
املسننتقم  .فتو نجننه الننديون حالينا ل يمشننر خبننري .ونصننح الشننماب باتمنناا ُنننج إشنراس اجلمين وبعنند
التخلننمل عم ن يعيشننون يف األرينناف ،وضن َنرب املثن يف لن بشننماب كينيننا الننًي ج يتمكن نوا من
املشاركة يف منتدى الشماب.
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 -53وحننول ممعننوث األمننني العننا املعنني بالشننماب جمننرى احلننديث من إنشنناء املزينند من فننرص
العم إىل إجيا فرص العم الالئق وإطال إمكانات الشماب وأشار إىل ركو األجور والم الة
وعنند تننوفري فننرص العم ن  .كمننا أشننار إىل ارتفنناا نسننب الفش ن املمكننر الننًي تعانيننه املؤسسننات
الناشئة الص رية واملتوس ة احلجم يف أفريقيا ،وإىل حاجتها للتدريب والتعلم.
 -54واستجابت أمينة جملس الوزراء يف وزارة الشؤون اخلارجية يف كينيا ،بصفتها رئيسة الدورة
الرابعة عشنرة للمنؤمتر ،ل لنب الشنماب أن تملنئ رسنائلهم وأن تتعناون بشنك وثينق معهنم .وقالنت
إن إعننالن منتنندى الشننماب سننيعترب جننزءا م ن األونكتننا الراب ن عشننر .وأعربننت ع ن أملهننا يف أن
يستمد م الشماب اسهم والتزامهم وطاقتهم علا الدوا  ،فهم احلاضر واملستقم معا.

ث لث ا -ال س ئ ال هظ ة واإلجرائ ة ورس ئ أخرى
ألف -اف ح ال ت ر

(المند  1م جدول األعمال)

 -55أقيم حف افتتاح الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجنارة والتنمينة يف  17متنوز/
يوليه  2016يف مركز كينياتا الدو للمؤمترات يف نريويب .وأ ىل بميانات افتتاحية السنيد موخيسنا
كيت ننويمل ،األم ننني الع ننا لألونكت ننا والس ننيد ب ننان ك ننمل  -م ننون ،األم ننني الع ننا لألم ننم املتح نندة
والسيد إ وار كيوانوكا سيكاندي ،نائب رئيس أولندا والسيد أوهورو كينياتا ،رئيس كينيا.

ب ء -او خ ب الرئ س

(المند  2م جدول األعمال)

 -56انتخ ننب املن نؤمتر بالتزكي ننة ،يف جلس ننته العام ننة (الفتتاحي ننة)  287املعق ننو ة يف  17مت ننوز/
يوليننه  ،2016رئيسنةَ مكتننب وزيننر خارجيننة كينيننا ،السننيدة أمينننة حممنند ،رئيسننة لننه .وقنند رشننحها
وزير الثقافة والفنون والماث يف ق ر ،السيد د ب عمد العزيز الكواري ،النًي قنال إننه ،بصنفته
رئننيس امل نؤمتر الثالننث عشننر يف عننا  ،2012يتشننرف بمشننيح م ن ميث ن الملنند املضننيف لألونكتننا
الراب عشر.

ج م -إوش ء ه ئ ن الدورة

(المند  3م جدول األعمال)

 -57يف اجللسة نفسها ،قرر املؤمتر إنشاء جلنة جامعة للنظر يف المنند املوضنوعمل احملند املشنار
إليننه يف اجللسننة العامننة (المننند  8من جنندول األعمننال) ولتقنندم تقريننر عنننه .ووفقن ا للمننا ة  63من
النظا الداخلمل ،للجنة اجلامعة أن تنشئ ما قد يلز م أفرقة نيالة أل اء وريفتها.
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ال -او خ ب وواب الرئ س وال قرر
(المند  4م جدول األعمال)

 -58يف اجللسة العامة (الفتتاحية)  ،287قرر املنؤمتر أن يتنألف مكتمنه من  35عضنوا مننهم
ال نرئيس ،ون نواب ال نرئيس ،ورئننيس اللجنننة اجلامعننة ،ومقننرر امل نؤمتر .وقننرر امل نؤمتر كننًل أن يشننك
املكتننب علننا ننو يكفن توزيعن ا ج رافين ا م ِ
نصننف ا ،أي سننتة أعضنناء من أفريقيننا ،وسننمعة من آسننيا،
وسننتة من أمريكننا الالتينيننة والكننارييب ،وسننتة من اوموعننة بنناء ،وأربعننة من اوموعننة ال ،وعضننو
واحنند م ن الصننني .ويف اجللسننة نفسننها واجللسننة العامننة (اخلتاميننة)  ،295أعل ن امل نؤمتر انتخنناب
أعضاء املكتب التالية أةاالهم:
رئ س الاتهة الت رعة:
السيد ألفريدو سويسكو

بنما

وواب رئ س ال ت ر:
السيد هيكتور  .سيما
السيد طفي أ د
السيدة تامارا خاروشون
السيد لفان أو .كو اند
السيد هيكتور كاسانويفا
السيد شووي وانئ
السيد أولوج لندري كوليالس
السيد عمرو رمضان
السيدة كارم إيلينا كاستييو
السيد يوري سيلنتال
السيد يعقوب يال
السيد فياز نديق كويا
السيدة بايفمل كايرامو
السيدة وروثيا شوتز
السيد إ وار و سمرييسني  -يورت
السيدة ريتا تياوتيا
السيد مايك تيي
السيد حممد رضا نعمت زا
السيد ريوسوكمل كوانا
السيد رميونداس كاروبليس
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األرجنتني
بن ال يا
بيالروس
بن
شيلمل
الصني
الكون و
مصر
السلفا ور
إستونيا
إثيوبيا
فيجمل
فنلندا
أملانيا
لواتيمال
ايند
إندونيسيا
مجهورية إيران اإلسالمية
اليابان
ليتوانيا
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السيدة موري هندا
السيد أمينو عليو بيسال
السيد خرا است ري خان
السيد خريالد باخويلو بونسمل
السيدة سيسيليا ريمونئ
السيدة فيكتوريا فرانكولينو
السيد ستانيسالف فوسكريزينكمل
السيد ألربتو سانز
السيدة سيسيليا إيكهوج
السيد رميوند فورير
السيد مارس ماثيوز
السيد كورت تونئ

ناميميا
نيجرييا
باكستان
بريو
الفلمني
أورولواي
السا الروسمل
إسمانيا
السويد
سويسرا
اململكة املتحدة لربي انيا العظما وآيرلندا الشمالية
الوليات املتحدة األمريكية

ال قرر:
السيد يفيد آشر

كندا

 -59ووفقن ن ا للممارس ننة املتمع ننة يف املاض ننمل ،ق ننرر املن نؤمتر إشن نراس منس ننقمل اوموع ننات اإلقليمي ننة
ورالساء اييئات الفرعية إشراكا تاما يف أعمال املكتب.

ه ء -وث ئق تمويض ال ثا لدى ال ت ر
(المند  5م جدول األعمال)

(أ) تع

أعض ء لتهة وث ئق ال مويض

 -60أنشأ املنؤمتر ،يف جلسنته العامنة الفتتاحينة أيضنا ،وفقنا للمنا ة  14من النظنا النداخلمل،
جلن نةا لوثننائق التفننويض تتننألف م ن تسننعة أعضنناء .ووفق ن ا للممارسننة املتمعننة يف املاضننمل ،تقننرر أن
تتننألف هننً اللجنننة م ن نفننس النندول التس ن ال ن عينتهننا اجلمعيننة العامننة للعم ن يف جلنننة وثننائق
التفننويض يف آخننر ورة يننا (السننمعني) .وعليننه ،كانننت جلنننة وثننائق التفننويض تتننألف م ن النندول
التالية :السا الروسمل واألرجنتني وبربنا وس وجننوب أفريقينا والصنني وكازاخسنتان وكنوت يفنوار
والنمسا والوليات املتحدة األمريكية.
(ب) تقرير لتهة وث ئق ال مويض
 -61أقننر املنؤمتر يف جلسننته (اخلتاميننة)  ،295املعقننو ة يف  22متوز/يوليننه  ،2016تقريننر جلنننة
وثننائق التفننويض ومشننروا القنرار النوار فيننه ،علننا ننو مننا جنناء يف الوثيقننة ( TD/510انظننر الفصن
األول أعال ).
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واو -إقرار جدول األع ل

(المند  6م جدول األعمال)

 -62أقننر املنؤمتر ،يف جلسننته العامننة الفتتاحيننة ،جنندول األعمننال املؤقننت لدورتننه الرابعننة عشننرة
الوار يف الوثيقة ( TD/501انظر املرفق األول).

/اي -ال ه قشة الع رة

(المند  7م جدول األعمال)

 -63يف س ننيا املناقش ننة العام ننة ،م ن ن اجللس ننة العام ننة  288إىل اجللس ننة العام ننة  ،294أ ىل
بميانننات ،مماشننراة أو بالنيابننة 95 ،من النندول األعضنناء ،و ولننة فلسن ني ،وأربعننة ننننا يق وبنرامج
ووك ننالت متخصص ننة ومكات ننب تابع ننة لألم ننم املتح نندة ،وأربن ن منظم ننات حكومي ننة ولي ننة ،وأربن ن
جمموعات إقليمية ،وجمموعة أخرى ومنظمة لري حكومية واحدة .وميك الطنالا علنا المياننات
وأشرطة الفيديو احملفورة للمناقشة العامة علا هًا الراب .http://unctad14.org :

ح ء -ر ر الق ررار إل ر الع ر  :ب تت ر ب ئررة اق ص ر ية ع ل ررة ش ر راة لات ر ورهصررمة
تخ ُدم ال ت رة وال ه ة
(المند  8م جدول األعمال)

الاتهة الت رعة
 -64اجتمعننت اللجن ننة اجلامعننة يف اثنت ننني م ن اجللس ننات العامننة الرةي ننة ويف اجتماعننات ل ننري
رةية التلفة ملوانلة مهمنة إمتنا املفاوضنات اجلارينة يف إطنار المنند  8من جندول األعمنال .وقنال
رئ ننيس اللجن ننة اجلامع ننة ،أثن نناء ع ننر تقري ننر يف اجللس ننة العام ننة اخلتامي ننة للمن نؤمتر ،إن اللجن ننة ق نند
تون ننلت إىل تواف ننق يف اآلراء بشن نأن ال نننا التفاوض ننمل ووافق ننت علي ننه يف جلس ننتها العام ننة الرةي ننة
الثانية .وعليه ،أونا الرئيس اجللسة العامة للمؤمتر باعتما مشروا نريويب مافيكيانو رةيا.

ط ء -رس ئ أخرى

(المند  9م جدول األعمال)

(أ) الس ر عرا الرردوري الررذي يتري ر ال ر ت ر لقرروائم الرردول الرروار ة فرري ررفررق ق ررار الت ع ررة
الع رة لع م )19- ( 1995
 -65يف اجللسة (اخلتامية)  ،295املعقو ة يف  22متوز/يوليه  ،2016أيد املؤمتر قوائم الدول
الوار ة يف الوثيقة ( TD/B/INF.235انظر املرفق اخلامس).
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(ب) ال قرير ال قدم ر رتاس ال ت رة وال ه ة إل ال ت ر
 -66أحامل املؤمتر علم ا ،يف جلسته العامة اخلتامية ،بتقرير جملنس التجنارة والتنمينة إىل املنؤمتر،
كما ور يف الوثيقة .TD/503
(ج) اآلث ر ال ل ة ال رتبة عا إجراءان ال ت ر
 -67يف اجللسننة نفسننها ،أبلننئ رئننيس ائننرة إ ارة امل نوار يف األونكتننا امل نؤمتر بأنننه ميك ن متوي ن
األن ش ن ة الناجتننة ع ن اعتمننا نننريويب مافيكيننانو م ن امل نوار ال ن وافقننت عليهننا اجلمعيننة العامننة يف
امليزانية الربناجمية لفمة السنتني .2017-2016

ير ء -اع

تقرير ال ت ر إل الت ع ة الع رة

(المند  10م جدول األعمال)

 -68اعتمد املؤمتر ،يف جلسته العامة (اخلتامية)  ،295تقرير إىل اجلمعية العامنة علنا أسناس
أن يننتم وضننعه يف ننني ته النهائيننة ،سننت سننل ة املقننرر ،م ن إ راج وقننائ اجللسننة العامننة اخلتاميننة.
وتنش ن ن ننر الوثيقت ن ن ننان ن ن ن ننريويب أزميي ن ن ننو ون ن ن ننريويب مافيكي ن ن ننانو باعتمارمه ن ن ننا إض ن ن ننافتني إىل ه ن ن ننًا التقري ن ن ننر
( TD/519/Add.1و ،TD/519/Add.2علا التوا ) وجزءا ل يتجزأ منه.

ك ف -اإلعراب ع الر ه ن للكورة وشعب ج هورية ك ه
 -69يف اجللسة العامة اخلتامية ،اعتمد املؤمتر بالتزكية الوثيقنة  TD/513الن تتضنم تعمنريا عن
المتنان جلمهورية كينيا حكومة وشعما.

لم -التاسة الع رة الخ ر ة
 -70يف اجللسننة العامننة (اخلتاميننة)  ،295أعننرب بعننض الوفننو ع ن تقنندير للم نؤمتر .وأ لننت
وفو أخرى بميانات موقف (انظر املرفق الثاين).
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ال رفق األول
جدول أع ل الدورة الرابعة عشرة ل ت ر األرم ال لدة لا ت رة وال ه ة
-1

افتتاح املؤمتر

-2

انتخاب الرئيس

-3

إنشاء هيئات الدورة

-4

انتخاب نواب الرئيس واملقرر

-5

وثائق تفويض املمثلني لدى املؤمتر:
(أ)

تعيني جلنة وثائق التفويض

(ب)

تقرير جلنة وثائق التفويض

-6

إقرار جدول األعمال

-7

املناقشة العامة

-8

م القرار إىل العم  :باجتا بيئة اقتصا ية عاملية شاملة للجمي ومنصفة ختد التجارة والتنمية

-9

(أ)

سديات وفرص النظا املتعد األطراف يف ميدان التجارة والتنمية

(ب)

تش ننجي ننو اقتص ننا ي م ننر وش ننام للجمي ن ومس ننتدا م ن خ ننالل التج ننارة
والستثمار واملال والتكنولوجيا دف سقيق الرخاء للجمي

(ج)

املض ننمل يف سقي ننق التح ننول اييكل ننمل القتص ننا ي والتع نناون عل ننا بنن ناء الق نندرة عل ننا
التكيننف اقتصننا ي ا والت لننب علننا التحننديات الن تعننم التجننارة والتنميننة ،والتنننا
الفرص املتاحة ،علا مجي املستويات ،ضم ما تنا عليه ولية األونكتا

()

املسننامهة يف التنفيننً واملتابعننة الفعننالني خل ننة التنميننة املسننتدامة لعننا  2030والنتننائج
ات الصلة ال تتمخض عنها املؤمترات والقمم العاملية املتعلقة بالتجارة والتنمية

مسائ أخرى:
(أ)

الس ننتعرا ال نندوري ال ننًي جيري ننه املن نؤمتر لقن نوائم ال نندول الن نوار ة يف مرف ننق قن نرار
اجلمعية العامة لعا )19- (1995

(ب)

التقرير املقد م جملس التجارة والتنمية إىل املؤمتر

(ج)

اآلثار املالية املمتمة علا إجراءات املؤمتر

 -10اعتما تقرير املؤمتر إىل اجلمعية العامة
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ال رفق الث وي
ب و ن ال واقف
 و لن بنناء،الميانات النوار ة يف هنًا املرفنق مستنسنخة ّنسنب المتينب النًي نندرت بنه
 وج صرر أي م الميانات واستنسخ بالصني ة الن ور نا.علا طلب الدول األعضاء ال أ لت ا
.وبالل ة ال ق لد أو ور ا

] [بالل تني اإلنكليزية واإلسمانية فق
A.

United States of America3
UNCTAD XIV Explanation of Position
United States of America
My fellow colleagues, I want to begin by applauding all the delegations present for
their hard work in this Conference, including throughout the negotiations of the outcome
document. The United States appreciates the goodwill and cooperative spirit demonstrated
by member states participating in this Conference, including in the many interesting and
substantive side events. We have come a long way in UNCTAD to include a broad range of
stakeholders that make this conference so much more than a negotiation. We applaud the
positive spirit in the broad range of events that have made this conference more innovative
and dynamic than ever before.
The United States delegation would like to thank in particular Cabinet Secretary
Amina Mohamed, for her leadership and patience throughout these negotiations. We
believe that this conference, including all the events related to it, as well as this negotiation,
have demonstrated that we are united in our collective commitment to advancing trade and
development.
We would like to take the opportunity to make important points of clarification on
the text.
The United States has long-standing concerns regarding the topic of the right to
development. The right to development continues to lack any kind of an agreed
international understanding. As we have repeatedly stated, any related discussion needs to
focus on aspects of development that relate to human rights – universal rights that are held
and enjoyed by individuals, and which every individual may demand from his or her own
government.
The United States firmly considers that strong protection and enforcement of
intellectual property rights provide critical incentives needed to drive the innovation that
will address the health, environmental and development challenges of today and tomorrow.
Such protection is also an essential component of any international technology cooperation
effort aimed at addressing those challenges through the facilitation of access to, and
dissemination of, such technologies. The United States understands, with respect to the
outcome document, that references to transfer of, or access to, technology are to voluntary
technology transfer on mutually agreed terms and conditions and that all references to

__________
3
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access to information and/or knowledge are to information or knowledge that is made
available with the authorization of the legitimate holder.
We thank all of you once again for your work to date on UNCTAD XIV and look
forward to our future work together to further our collective trade and development goals.

B.

Chile4
Declaración5 del Excmo. Sr. Héctor Casanueva
Embajador, Representante Permanente de Chile ante la OMC y UNCTAD
ante el 14º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo
Sesión plenaria de clausura
Viernes, 22 de julio de 2016, KICC, Nairobi, Kenia
Considerando la intervención de la Delegación de Bolivia en el Debate General del
día jueves 21 de julio en la XIV Conferencia de la UNCTAD en Nairobi, Kenia, la
Delegación de Chile se ve en la obligación de hacer un llamado a no continuar reabriendo
viejas heridas del siglo XIX, en que todos los países del mundo podemos tener nuestras
propias visiones, en algunos casos, muy diferentes a la realidad. No es el objetivo de la
UNCTAD escarbar en viejas disputas, sino contribuir al desarrollo de todos nosotros.
La realidad demuestra que Chile garantiza a su país vecino sin litoral un régimen de
libre tránsito con estándares superiores a aquellos a que nos obligan los tratados
multilaterales. Chile es un país respetuoso de sus compromisos internacionales. Creemos
que ese régimen de libre tránsito que hemos cumplido minuciosamente, ha sido estable en
el tiempo y ha entregado una herramienta fundamental a Bolivia por las garantías y
exenciones que Chile le otorga, y en ciertos casos, por los bajos costos que le significan a
ese país. La estabilidad no significa gratuidad, ni acerca al mar los centros productivos
situados en el interior de los continentes.
Tampoco la soberanía es la respuesta del siglo XXI a los problemas, sino, como lo
demuestra la experiencia de todos nosotros, la respuesta es una mayor integración, el
estímulo al dinamismo de la economía y un diálogo constructivo.
Ni la geografía ni el clima, ni siquiera los valores culturales, son factores
determinantes al tiempo de explicar el desarrollo o subdesarrollo de las naciones. Son las
instituciones políticas, que a su vez diseñan las bases de las instituciones económicas, las
que sustentan el éxito o el fracaso económico de los países.
Instituciones que crean incentivos, que premian la innovación, que abogan por la
participación de todos en las oportunidades económicas y que, a su vez, rinden cuentas ante
sus ciudadanos, se erigen como los elementos más relevantes. En este sentido, los países
que no tienen acceso soberano al mar pueden desarrollarse y existen variados casos en el
mundo que son ejemplos vivos de cómo puede alcanzarse el desarrollo sin tener soberanía.
Bolivia goza de pleno acceso al mar y a puertos chilenos para su comercio exterior,
aprovechando plenamente las ventajas del libre tránsito y amplias facilidades que Chile le

__________
4
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otorga. En este sentido, Bolivia ha experimentado un importante crecimiento económico
durante los últimos años, pese a no tener acceso soberano.
Adenda, Delegación de Chile
1.
El Artículo VI del Tratado de 1904 ha sido cumplido escrupulosamente por Chile;
de él no emanan obligaciones como las que sostiene Bolivia, y las tarifas portuarias y
servicios a la carga boliviana, se ciñen a parámetros públicos e informados oportunamente.
Así, el listado de tarifas publicado por Antofagasta Terminal Internacional (ATI) para los
años 2016 y 2017 –que se aplica a todos los usuarios del puerto, sin discriminación– guarda
plena concordancia con el contrato de concesión de 2003, y con el marco jurídico vigente.
Así, la tarifa por el concepto de uso de muelle para los embarques FIO provenientes de
Bolivia se mantiene en US$ 0,85 por tonelada desde 2003, según lo acordado entre la ex
AADAA y Emporchi. Otras tarifas han incluso disminuido, como la de uso de muelle a la
nave, que pasó de US$ 2,15 en 2015 a US$ 2,11 por metro eslora en 2016.
2.
Como es de conocimiento de Bolivia, y todos los usuarios y habitantes de
Antofagasta, nuestro país está obligado por normas de carácter superior, a preservar la salud
de las personas y prevenir la contaminación, entre otra, causada por los concentrados de
minerales que circulan o se almacenan en dicha ciudad, lo cual hace ineludible emplear
medios ajustados a una normativa medioambiental más eficaz y exigente. Así, la Empresa
Portuaria de Antofagasta ha debido proponer el uso de "contenedores volteables" o
“rotainers”, que disminuirán significativamente la contaminación en Antofagasta. La
situación de empresas como la Minera Sierra Gorda, aludida en las declaraciones
bolivianas, corresponden exactamente a lo antes indicado, ya que se trata de un caso donde
se ha invertido más de 60 millones de dólares en un galpón cerrado, ubicado en un sector
concesionado del puerto, y donde las exigencias ambientales han implicado implementar un
sistema de transporte ferroviario medioambientalmente adecuado para concentrados de
cobre desde la mina al puerto.
3.
Como es de conocimiento de Bolivia, y así consta en diversos documentos suscritos
con nuestro país en reuniones de libre tránsito y en las de los grupos de trabajo sobre
puertos, la aplicación de normas eficaces para la protección de la salud pública y el medio
ambiente, bienes jurídicos a los cuales ambos países adherimos, de máxima jerarquía- no
vulnera el libre tránsito según el Tratado de 1904.
4.
El Gobierno de Chile hace un llamado a que las declaraciones bolivianas se atengan
a la realidad de los hechos, donde la modernización de los servicios portuarios, que
beneficia a los usuarios bolivianos y a quienes trabajan para su comercio exterior, es
garantía de eficiencia y no discriminación, junto con respetar plenamente los principios y
propósitos del Tratado de 1904.

C.

Plurinational State of Bolivia6
Intervención del Estado Plurinacional de Bolivia
Sesión de Clausura
Gracias Excelencia,
Queremos sumarnos a los agradecimientos al gobierno y al pueblo keniano por la
cálida acogida y por todos los esfuerzos desplegados para el éxito de esta conferencia.
Asimismo, agradecer a la presidencia, y a la secretaría de UNCTAD por su excelente labor.

__________
6
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Deseamos sumarnos a esta fiesta de celebración por haber logrado un resultado que
seguramente nos permitirá avanzar en los siguientes cuatro años en la UNCTAD.
En tal sentido suscribimos la intervención realizada en nombre del G77 así como a
la intervención realizada en nombre del GRULAC.
Intervengo en réplica a la alusión que hiciera a mi país la delegación de Chile.
La preocupación del Estado Plurinacional de Bolivia, un país en desarrollo privado de su
salida soberana al Litoral, recae en las medidas que sufre nuestro país con relación al
incremento unilateral e injustificado de las tarifas portuarias, el traslado discriminatorio de
los lugares de operación, el cierre de parqueos y galpones para la carga boliviana, entre
otros.
El incremento unilateral e injustificado de las tarifas portuarias ocasionan pérdidas
económicas en los exportadores bolivianos, violando el tratado de 1904 que establece la
obligación de otorgar a favor de Bolivia y a perpetuidad el más amplio derecho de tránsito
comercial por su territorio y puertos del Pacífico. Dicho incremento de tarifas, en tanto no
estén basadas en criterios técnicos que consideren variables como el tío de cambio, el
precio internacional del combustible u otros, son inaceptables.
Asimismo el incremento en el costo del transporte debido al traslado de los lugares
de operación para los minerales bolivianos a 35 kilómetros del puerto, significa un gasto
extra en el flete. Cabe resaltar el carácter discriminatorio de dichas medidas que afectaron
desproporcionalmente a las operaciones bolivianas a pesar de que constituyen solo 10 % de
las operaciones mineras en dicho puerto.
También nos preocupa el cierre de parqueos y galpones para la carga boliviana y el
uso obligatorio de nuevos conteiner con nueva tecnología impuesta, cuyo costo correrá por
el lado boliviano.
Todas estas medidas constituyen un obstáculo al comercio exterior y al desarrollo y
una restricción al libre tránsito de Bolivia en directa violación al Tratado de 1904 entre
nuestros países.
A todo esto, se debe añadir que en una muestra poco coherente con la cultura del
dialogo, el Gobierno de Chile decidió exigir visa a los pasaportes diplomáticos bolivianos,
hecho que sin duda no podemos comprender dado que Bolivia promueve la cultura de la
paz y el diálogo, una herencia de los pueblos indígenas de mi país.
En tal sentido reiteramos nuestro llamado para que dichas medidas sean
solucionadas.
Gracias, Presidenta.

D.

Nicaragua7
Buenas tardes. Muchas gracias, Señora Presidenta.
Esta delegación oficial desea hacer constancia de la buena voluntad, flexibilidad y
espíritu constructivo de la República de Nicaragua en todas las etapas de negociación de los
documentos propuestos en el marco de este 14º período de sesiones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que se celebra acá en Nairobi.
Esta delegación también deja constancia del respeto de Nicaragua a las reglas de
procedimiento de la UNCTAD, tal como pudieron comprobar las presidencias. Las

__________
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posiciones oficiales de Nicaragua fueron argumentadas jurídicamente, con respeto y
debidamente presentadas a todas las instancias de negociación, a la secretaría general y a
las presidencias en tiempo y forma. Lamentablemente, las posiciones soberanas de
Nicaragua sobre el denominado Acuerdo de París, el cual rechazamos por razones morales
y científicas, no fueron consideradas. Incluso, hubo bloqueo para debatirlas y, por tanto,
tampoco fueron incluidas en los textos finales.
Nicaragua no adoptó el Acuerdo de París en la CP 21. Nicaragua no firmó y no
firmará el Acuerdo de París. Es importante recordar que el Acuerdo de París no ha sido
debatido y aprobado en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El
Acuerdo de París no fue adoptado por consenso, no ha sido firmado por consenso y
solamente 19 países lo han ratificado. Por tanto, es inaceptable, ya que no tiene ninguna
validez jurídica. Hay suficiente evidencia científica de que el Acuerdo de París no frenará el
alza de la temperatura global promedio a 2º C y mucho menos lograría la estabilización a
1.5º. El resultado de las INDC (en inglés) –Contribuciones Nacionalmente Determinadas
Intencionales– presentadas en 2015 es de 55 gigatoneladas adicionales de dióxido de
carbono equivalentes para el año 2030. Eso, en una realidad científica, nos lleva a una
trayectoria segura de 2.7º C a 3.5º C. Tomando en cuenta que este es un promedio mundial,
esto nos lleva en la realidad a incrementos catastróficos de 4º C a 6º C en los países
tropicales y en vías de desarrollo, siendo los más vulnerables al cambio climático.
Por todo lo anterior, esta delegación oficial de Nicaragua, en ejercicio de sus plenos
poderes, comunica a las presidencias y a la secretaría general de esta Conferencia que la
República de Nicaragua ha tomado la firme decisión soberana de no acompañar ninguno de
los documentos que sean productos de la UNCTAD XIV. Esta declaración debe quedar
incorporada en el acta de esta Conferencia.
Por último, hacemos un llamado a esta Conferencia respetuosamente a reflexionar
sobre la importancia de actuar en base al derecho internacional y a su propio reglamento
para que sus resultados puedan ser más equilibrados, transparentes y justos.
Gracias, Señora Presidenta.
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ال رفق الث لث
ق ئ ة ب ألحداث
األحداث الس بقة لا ت ر
اللجن ننة التحض ن نريية لألونكت ننا الراب ن ن عش ننر :م ننوجز جلس ننة الس ننتماا األوىل إىل اوتم ن ن امل نندين
والق اا اخلاص (جنيف 6 ،نيسان/أبري )
اللجن ننة التحضن نريية لألونكت ننا الرابن ن عش ننر :م ننوجز جلس ننة الس ننتماا الثاني ننة إىل اوتمن ن امل نندين
والق اا اخلاص (جنيف 26 ،أيار/مايو)
املنتنندى العنناململ للسننل األساسننية :حف ن الفتتنناح النندورة الرئيسننية م ن احملتننوى احمللننمل إىل إجيننا
قيم ن ننة مشن ن ننمكة يف الص ن ننناعات السن ن ننتخراجية املش ن ننهد املت ن ن ننري يف جم ن ننال تنوي ن ن ن الصن ن ننا رات
(نريويب 15 ،متوز/يوليه)
املنتنندى العنناململ للسننل األساسننية :رب ن امل نزارا العائليننة باألس نوا النندورة السننتثنائية :ور ال نناز
ال ميعمل يف سقيق هدف ال اقة املستدامة للجمي يف أفريقيا اجتمناا مائندة مسنتديرة وزاري:
التنميننة القائمننة علننا السننل األساسننية وأهننداف التنميننة املسننتدامة يف أفريقيننا الكلمننة اخلتاميننة
(نريويب 16 ،متوز/يوليه)
منت نندى اوتمن ن امل نندين :حفن ن الفتتن ناح التح ننديات والف ننرص الن ن ين ننوي عليه ننا نظ ننا تعد ي ننة
األطراف (نريويب 15 ،متوز/يوليه)
منتندى اوتمن املنندين :تشنجي ننو اقتصنا ي ثابنت وشننام للجمين ومسننتدا املضنمل يف سقيننق
التحول اييكلمل القتصا ي اإلسها يف خ ة عا ( 2030نريويب 16 ،متوز/يوليه) جلسنة
خانة (نريويب 17 ،متوز/يوليه)
الجتماا الوزاري للملدان النامية لري الساحلية (نريويب 16 ،متوز/يوليه)
الجتماا الوزاري ألق الملدان وا (نريويب 16 ،متوز/يوليه)
اجتماا كمار املسؤولني يف جمموعة الن ( 77نريويب 16 ،متوز/يوليه)
الجتماا الوزاري الراب عشر وموعة الن  77والصني (نريويب 17 ،متوز/يوليه)
حنندث سننمق انعقننا املنتنندى العنناململ لالسننتثمار :حلقننة العم ن حننول موضننوا تشننجي وتسننهي
الستثمار (نريويب 17 ،متوز/يوليه)
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أحداث ال ت ر
األونكتا الراب عشر :حف الفتتاح واجللسة العامة الفتتاحية ( 17متوز/يوليه)
مؤمتر قمة قا ة العاج واجتماا املائدة املستديرة لرالساء الوكالت ( 18متوز/يوليه)
اللجنة اجلامعنة :اجللسنة العامنة الفتتاحينة ،اجللسنات اخلاننة ،اجللسنة العامنة اخلتامينة (21-18
متوز/يوليه)
املناقشة العامة ( 21-18متوز/يوليه)
حدث رفي املستوى :تنفيً أهداف التنمية املستدامة :الفرص والتحديات ( 18متوز/يوليه)
ح نندث رفي ن املس ننتوى :سوي ن القتص ننا ات م ن أج ن سقي ننق التنمي ننة املس ننتدامة والنم ننو الش ننام
للجمي ( 19متوز/يوليه)
حدث رفي املستوى :بناء املرونة القتصا ية ألضعف اجلهات ( 19متوز/يوليه)
حدث رفي املستوى :تعزيز السياسات العامة إلقامة أسوا نش ة وشاملة للجمي ( 20متوز/يوليه)
حدث رفي املستوى :تعزيز بيئة عاملية م أج سقيق الرخاء للجمي ( 20متوز/يوليه)
حدث رفي املستوى :تسخري البتكار كمحرس للتنمية املستدامة ( 21متوز/يوليه)
حدث رفي املستوى :تعزيز عملية التحول اييكلمل ألفريقيا ( 21متوز/يوليه)
حدث رفي املستوى :اجلزء الوزاري م منتدى الشماب ( 21متوز/يوليه)
اجللسة العامة اخلتامية :اعتما اإلعالن الوزاري ( 21متوز/يوليه)
األونكتا الراب عشر :احلف اخلتاممل ( 22متوز/يوليه)

أحداث أخرى
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :النظا التجاري املتعد األطراف ،إىل أي ؟ ( 18متوز/يوليه)
اجتمن نناا مائن نندة مسن ننتديرة وزاري :إطن ننال العنن ننان لقن ننوة التجن ننارة اإللكمونين ننة م ن ن أج ن ن التنمين ننة
( 18متوز/يوليه)
اجتم نناا مائ نندة مس ننتديرة وزاري :ت ننًلي العقم ننات أم ننا التج ننارة  -تك نناليف التج ننارة والتق ننارب
التنظيممل والتكام اإلقليممل ( 19متوز/يوليه)
اجتمنناا مائنندة مسننتديرة وزاري :عنناج بنندون أق ن الملنندان نوا  -ننو إطننار أفض ن للمسنناعدة يف
حدوث سول هيكلمل يسه ختنرج أق الملدان وا ( 19متوز/يوليه)

28

GE.16-15988

TD/519

اجتمنناا مائنندة مسننتديرة وزاري :خارطننة طريننق إىل التعننايف  -آفننا التنميننة القتصننا ية يف األر
الفلس ينية احملتلة بتًلي العقمات ال تعم التجارة والتنمية ( 19متوز/يوليه)
اجتم نناا مائ نندة مس ننتديرة وزاري :النس نناء كف نناعالت يف الت ي ننري القتص ننا ي :ن ن ار امل نزارعني ،واألم ن
ال ًائمل ،ورف الكفاءة الزراعية ،وتنوي اقتصا ات األرياف يف أق الملدان وا ( 19متوز/يوليه)
اجتم نناا مائ نندة مس ننتديرة وزاري :آلي ننة بل نندان اجلن ننوب ملعاجل ننة َمن نواط الض ننعف وبن نناء املرون ننة -
التكام اإلقليممل والنقدي والتموي البتكاري ( 19متوز/يوليه)
اجتمن ن نناا مائن ن نندة مسن ن ننتديرة وزاري :متكن ن ننني املسن ن ننتهلكني وتشن ن ننجي املنافسن ن ننة ب ين ن ننة سوي ن ن ن األس ن ن نوا
( 20متوز/يوليه)
شرس الدخ املتوس ( 20متوز/يوليه)
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :اإلفالت م َ
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :ما هو أبعد م حالت ال نوارئ  -يئنة الفنرص يف الملندان الن
مصدرا للمهاجري أو معربا يم ( 20متوز/يوليه)
تشك
َ
اجتم نناا مائ نندة مس ننتديرة وزاري :مس ننألة الميلي ننون ولر  -م ننا الس ننمي إىل إط ننال
والناتج؟ ( 20متوز/يوليه)

ننو التج ننارة

اجتمنناا مائنندة مسننتديرة وزاري :إعننا ة تقيننيم القنندرة علننا سمن الننديون يف القتصننا املعانننر -
املخاطر ومواط الضعف واخليارات السياساتية ( 20متوز/يوليه)
اجتماا مائندة مسنتديرة وزاري :النقن املسنتدا خل نة عنا  :2030تقوينة شنرايني التجنارة العاملينة
( 21متوز/يوليه)
اجتمن نناا مائن نندة مسن ننتديرة وزاري :تشن ننجي القتصن ننا ات اخلض ن نراء بواس ن ن ة التجن ننارة والسن ننتثمار
والبتكار ( 21متوز/يوليه)
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :التحديات السياسنية الن تعنم
العوملة كما نعرفها؟ ( 21متوز/يوليه)

العوملنة  -هن بل ننا ُناينة عصنر

اجتماا مائدة مستديرة وزاري :جع التجارة ختد (بشك أفض ) مصنلحة أفريقينا وأقن الملندان
وا  -السمي إىل ضمان أن تكون التجارة شاملة للجمي ولصاف الفقراء ( 21متوز/يوليه)
املنتنندى العنناململ لالسننتثمار ( 21-18متوز/يوليننه) :الفتتنناح الكمننري ومنتنندى السننتثمار اخلنناص
بقا ة العاج ،حف الفتتاح ،حف جوائز تشجي الستثمار لعنا  2016مأ بنة ال نداء علنا
شرف القا ة  -الجتماا الثاين عشر للمجلنس الستشناري لالسنتثمار املنؤمتر الثالثنمل الرفين
املسننتوى املعنني بتشننجي السننتثمار يف أهننداف التنميننة املسننتدامة املنؤمتر الرفين املسننتوى املعنني
باتفاقات الستثمار الدولية مأ بة اإلف نار لتالقنمل كمنار املنورفني التنفينًيني رفيعنمل املسنتوى
تشننجي السننتثمار يف التنميننة احلضنرية احل نوار التنفيننًي للمورنننات املسننتدامة بشننأن التموين
األخضنر اجتمناا املائندة املسنتديرة الرفين املسننتوى بشنأن السنتثمار وت نوير املشناري جلسننة
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مأ بننة ال ننداء :احلصننول علننا األ ويننة يف أفريقيننا السننتثمار يف شننر أفريقيننا املعننايري الدوليننة
للمحاس ننمة واإلب ننالي تنمي ننة الق نناا اخل نناص واحل نوار اجلنس نناين ،حف ن ج نوائز امل نرأة يف ق نناا
األعمال لعا 2016
منتدى اوتم املدين (تاب  21-18 ،متوز/يوليه) :األحداث اجلانمية  -التحنديات والفنرص الن
ين ننوي عليهننا نظننا تعد يننة األط نراف لصنناف التجننارة والتنميننة جلسننة عامننة الشننؤون املاليننة
والن ننديون امل ن نرأة يف التجن ننارة الدولين ننة والتنمين ننة التحن ننول اييكلن ننمل النمن ننو والتنمين ننة الشن ننامالن
للجمي مسامهة اوتم املدين يف خ ة التنمية لعا  2030حف الختتا
منتدى الشماب ( 21-18متوز/يوليه) :حلقة راسية خانة لري رةية الفتتاح جلسات خانة
منت نندى اخل نندمات الع نناململ ( 21متوز/يولي ننه) :خ نندمات ايياكن ن األساس ننية بون ننفها من ن عنان ننر
التمكني الرئيسية يف خ ة التنمية لعا  2030تيسري التجارة يف اخلدمات تشجي السياحة
باعتمارها حمركا للنمو الشام والتنمية املستدامة يف أفريقيا
إطال مما رة التجارة اإللكمونية للجمي ( 18متوز/يوليه)
احلي نناة بع نند النض ننما إىل منظم ننة التج ننارة العاملي ننة :إط ننال اسن نماتيجية ال نندعم بع نند النض ننما
( 19متوز/يوليه)
توحي نند األ اء :ورة إعالمي ننة ع ن ن ننندو اس ننتئماين متع نند امل ننا ني ،للمجموع ننة املش ننمكة ب ننني
وكالت األمم املتحدة املعنية بالتجارة والقدرة اإلنتاجية ( 19متوز/يوليه)
م التجارة إىل سم العيا املستدامة واإلبداعينة :التننوا الميولنوجمل والتصنميم ،تنال عنر أزيناء
( 19متوز/يوليه)
منتدى ما بعد النضما  :تعظيم فوائد العضوية يف منظمة التجارة العاملية  -املمارسنات الفضنلا
يف مرحلة ما بعد النضما  ،الدروس املستفا ة م  36عملية انضما متت ( 19متوز/يوليه)
قياس التعاون فيما بني بلدان اجلنوب واإلبالي عنه :السمي إىل إ راس إسنها التعناون بنني بلندان
اجلنوب يف سقيق أهداف التنمية املستدامة ( 19متوز/يوليه)
الت ورات األخرية يف جهو التكام اإلقليممل ال تقو ا منظمنة التعناون اإلسنالممل وآثارهنا يف
الستثمار األجنيب املماشر ( 19متوز/يوليه)
املمارسات الفضلا يف جمال املنافسة يف أفريقيا ( 20متوز/يوليه)
ما ور سياسات املنافسة يف التكام اإلقليممل؟ حالتا أفريقيا وأمريكا الالتينية ( 20متوز/يوليه)
ما امل لوب لدعم أق الملدان وا يف سقيق أهداف التنمية املستدامة؟ ( 20متوز/يوليه)

الجتار لري املشروا :شراكة عاملية جديدة م أج التصدي خل ءر ناشئ ( 20متوز/يوليه)
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التعنناون اإل ننائمل القننائم علننا األ لننة وإ ارة التعنناون بننني بلنندان اجلنننوب والتعنناون الثالثننمل لنندعم
أهداف التنمية املستدامة ( 20متوز/يوليه)
إف ار عم بشأن املمارسات الفضلا يف جمال املنافسة يف أفريقيا ( 20متوز/يوليه)
أس ن ن نوا ش ن ننفافة ألل ن ن نرا الس ن ننتثمارات يف ال اق ن ننة املس ن ننتدامة :خي ن ننارات السياس ن ننة العامن ن ننة يف
اسماتيجيات الستثمار يف ال اقة املستدامة ( 20متوز/يوليه)
األونكت ننا  ،الس ننو املش ننمكة لش ننر أفريقي ننا واجلن ننوب األفريق ننمل ،ومجاع ننة ش ننر أفريقي ننا واجلماع ننة
اإل ائيننة للجنننوب األفريقننمل ،تنندريب بشننأن التنندابري لننري التعريفيننة إننندار برنننامج التنندابري لننري
التعريفية الًي وضعه األونكتا لدعم مفاوضنات السنا األفريقنمل بشنأن من قنة التجنارة احلنرة
القارية ( 20متوز/يوليه)
الشها ات اإللكمونية :تدبري تيسري التجارة ( 21متوز/يوليه)
التعلم اإللكموين :سقيق قفزات نوعية يف ت وير املهارات ( 21متوز/يوليه)
إندار تقرير التنمية القتصا ية يف أفريقيا لعا  21( 2016متوز/يوليه)
تعميم تيسري التجارة م أج التكام اإلقليممل ( 21متوز/يوليه)
إنندار كتناب:
( 21متوز/يوليه)

Rethinking Bilateral Investment Treaties: Critical Issues and Policy Choices

تسخري القتصا األزر لتحقيق النمو والتنمية القتصا يني املستدامني ( 21متوز/يوليه)
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ال رفق الراب
اللضور
-1

__________
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كانت الدول األعضاء يف األونكتا التالية أةاالها حلثلة يف املؤمتر:
السا الروسمل
إثيوبيا
أ ربيجان
األرجنتني
إريميا
إسمانيا
أسماليا
إستونيا
إسرائي
أف انستان
إكوا ور
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أن ول
أورولواي
أولندا
إيران (مجهورية  -اإلسالمية)
أيرلندا
إي اليا
بابوا لينيا اجلديدة
بارالواي
باكستان
المحري
الربازي
بربا وس
الربت ال
بروين ار السال

بلجيكا
بن ال يا
بنما
بن
بوتان
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
بولندا
بوليفيا ( ولة  -املتعد ة القوميات)
بريو
بيالروس
تايلند
تركيا
تشا
تولو
تونس
جامايكا
اجلزائر
جزر المهاما
جزر القمر
مجهورية أفريقيا الوس ا
اجلمهورية التشيكية
مجهورية تنزانيا املتحدة
اجلمهورية الدومينيكية
مجهورية كوريا
مجهورية الكون و الدميقراطية
مجهورية لو الدميقراطية الشعمية

لالطالا علا قائمة املشاركني ،انظر الوثيقة .TD(XIV)/INF.1
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جنوب أفريقيا
جنوب السو ان
جيمور
رواندا
رومانيا
زامميا
زممابوي
سانت لوسيا
سري لنكا
السلفا ور
سلوفاكيا
سن افورة
السن ال
سوازيلند
السو ان
سورينا
السويد
سويسرا
سرياليون
سيشي
شيلمل
نربيا
الصومال
الصني
طاجيكستان
عمان
لامميا
لانا
لرينا ا
لواتيمال
لينيا
لينيا الستوائية
فانواتو
فرنسا
الفلمني
فنزويال (مجهورية  -الموليفارية)
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فنلندا
فيجمل
فييت نا
قربص
ق ر
كازاخستان
الكامريون
كرواتيا
كممو يا
كندا
كوبا
كوت يفوار
كوستاريكا
كولومميا
الكون و
الكويت
كينيا
لتفيا
لكسمربي
ليربيا
ليتوانيا
ليسوتو
ما
ماليزيا
مدلشقر
مصر
امل رب
املكسي
مالوي
اململكة العربية السعو ية
اململكة املتحدة
موريتانيا
موريشيوس
موزامميق
ميا ار
ناميميا
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النرويج
النمسا
نيمال
النيجر
نيجرييا
نيكارالوا
نيوزيلندا
هاي
-2

ايند
هن اريا
هولندا
الوليات املتحدة األمريكية
اليابان
اليم
اليونان

وحضر الدورة حلثلو العضو يف مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية التا اةه:
الكرسمل الرسو

 -3وحضننر النندورة حلثلننو الدولننة املراقمننة لننري العضننو يف منؤمتر األمننم املتحنندة للتجننارة والتنميننة
التا اةها:
ولة فلس ني
-4

وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية حلثلة يف املؤمتر:
مصرف التنمية األفريقمل
السا األفريقمل
جمموعة ول أفريقيا والكارييب واحملي ايا ئ
الصندو املشمس للسل األساسية
السو املشمكة لشر أفريقيا واجلنوب األفريقمل
أمانة الكومنولث
جملس التعاون اجلمركمل
اجلماعة القتصا ية لدول لرب أفريقيا
اللجنة القتصا ية للمن قة األوروبية اآلسيوية
السا األورويب
اللجنة احلكومية الدولية الدائمة لشؤون النق المحري
املنظمة الدولية للهجرة
المن اإلسالممل للتنمية
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القتصا ي
املنظمة الدولية للفرنكوفونية
منظمة الدول األمريكية
منظمة ول شر المحر الكارييب
منظمة التعاون اإلسالممل
األمانة الدائمة للمعاهدة العامة للتكام القتصا ي ألمريكا الوس ا
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مركز اجلنوب
السا اجلمركمل للجنوب األفريقمل
اسا جمالس الشاحنني األفارقة
السا القتصا ي والنقدي ل رب أفريقيا
-5

وحضر الدورة حلث ع املنظمة الدولية للربملانيني التالية:
السا الربملاين الدو

-6

وكانت حلثلة يف املؤمتر هيئات وأجهزة وبرامج األمم املتحدة التالية:
جلنة خرباء اإل ارة العامة
إ ارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات
إ ارة الشؤون القتصا ية والجتماعية
إ ارة الشؤون اإل ارية
إ ارة شؤون اإلعال
إ ارة شؤون السالمة واألم
اللجنة القتصا ية ألفريقيا
اللجنة القتصا ية ألوروبا
اللجنة القتصا ية والجتماعية آلسيا واحملي ايا ئ
املكتب التنفيًي لألمني العا
مركز التجارة الدولية
مكتننب املمث ن السنناممل املعنني بأق ن الملنندان نوا والملنندان الناميننة لننري السنناحلية والنندول
اجلزرية الص رية النامية
مكتب املستشار اخلاص لشؤون أفريقيا
نندو األمم املتحدة للمشاري اإلنتاجية
مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
برنامج األمم املتحدة اإل ائمل
هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
برنامج األمم املتحدة للميئة
برنامج األمم املتحدة للمستوطنات المشرية
مكتب األمم املتحدة يف جنيف
مكتب األمم املتحدة يف نريويب
مكتب األمم املتحدة املعي باملخدرات واجلرمية
نندو األمم املتحدة للسكان
برنامج األلًية العاململ
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كانت الوكالت املتخصصة التالية ولريها م املنظمات ات الصلة حلثلة يف املؤمتر:
منظمة األمم املتحدة لأللًية والزراعة
مؤسسة التموي الدولية
الصندو الدو للتنمية الزراعية
منظمة العم الدولية
املنظمة المحرية الدولية
نندو النقد الدو
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
السا الربيدي العاململ
جمموعة المن الدو
منظمة الصحة العاملية
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
املنظمة العاملية لألرنا اجلوية
املنظمة العاملية للسياحة
منظمة التجارة العاملية

-8

وكانت حلثلةا يف املؤمتر املنظمات لري احلكومية ات املركز لدى األونكتا التالية أةاالها:

الفئة العامة

منظمة املعونة الدولية
شمكة املنظمات العربية لري احلكومية املعنية بالتنمية
مركز المحوث القتصا ية والسياساتية
راب ة وحدة وثقة املستهلكني الدولية
منظمة الميئة والتنمية يف العاج الثالث
الشمكة األوروبية املعنية بالديون والتنمية
املعهد الدو للتنمية املستدامة
املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس
السا الدو للنقابات العمالية
مرند أق الملدان وا
منظمة أوكسفا الدولية
اييئة الدولية للخدمات العامة
مجعية التنمية الدولية
شمكة العاج الثالث
منظمة القرية السويسرية
اجلمعية العاملية للمشروعات الص رية واملتوس ة
املنظمة الدولية للرالية العاملية
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الفئة اخلانة
مركز الهتما
تعاونية ال خار والئتمان م أج مسيحيني متحدي
مركز أّناث القانون الميئمل الدو
الراب ة العاملية لوكالت تشجي الستثمار

املنظمات املعتمدة لدى األونكتا الراب عشر
منظمة العم األهلمل للتنمية املتكاملة
احملف والشمكة األفريقيان املعنيان بالديون والتنمية
الشمكة النسائية األفريقية للتنمية والتصالت
حركة الشماب األفريقمل
وكالة التعاون والمحث يف ميدان التنمية
منظمة أندقاء األجانب يف تولو
منتدى آسيا واحملي ايا ئ املعي باملرأة والقانون والتنمية
راب ة حقو املرأة يف التنمية
ال رفان
مركز الدعوة حلقو اإلنسان والسال
مركز البتكار يف أسلوب احلكم الدو
مركز احلوار حول السياسات
منظمة نناا الت يري النرويج
جملس األعمال الصيي األفريقمل
جتم املرأة م أج اية الميئة وال ف
زمالة العم م أج تنمية األسرة
اوم العاململ للمؤمترات الدبلوماسية للقساوسة العاملني م أج السال العاململ املتعلنق
ّنقو اإلنسان واحلقو القانونية
السا م أج عم األعمال الرامية إىل النهو بأفريقيا وتنميتها
مؤمتر اوتم املدين اإليفواري
منظمة عدالة الديون  -النرويج
منظمة التجارة العا لة  -أفريقيا
الئتالف م أج الشفافية املالية
مؤسسة راسات وّنوث التنمية الدولية
مؤسسة فريدريا إيربت
مؤسسة بازل للهياك األساسية العاملية
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الشمكة العاملية ملصارف التصدير والستريا ومؤسسات متوي التنمية
مؤسسة إيمون الدولية
معهد الشؤون القتصا ية
مركز الستثمار الدو
الراب ة الدولية لل الب الشمان الكاثوليكيني
منظمة احملامني الدولية
منظمة اليوبي  -أملانيا ()Entwicklung braucht Entschuldung
منظمة اليوبي حركة جنوب  -آسيا واحملي ايا ئ املعنية بالديون والتنمية
منظمة اليوبي  -الوليات املتحدة األمريكية
شمكة كينيا لتخفيف عبء الديون
شمكة أمريكا الالتينية املعنية بالديون والتنمية واحلقو
مشروا األ وية ملكافحة املالريا
منظمة التنمية واملعونة إمكوكوتيي
معهد تنمية ما وراء المحار
سالف العدالة املناخية للملدان األفريقية
شمكة واق املعونة يف أفريقيا
نظا المحوث واملعلومات للملدان النامية
شمكة تعزيز القتصا الجتماعمل والتضامي عرب القارات
راهمات نوتر ا ي نامور
مجعية إينا باندا
معهد جنويب وشرقمل أفريقيا للتجارة واملعلومات واملفاوضات ،كينيا
معهد جنويب وشرقمل أفريقيا للتجارة واملعلومات واملفاوضات ،أولندا
املعهد الصيفمل للسانيات
شمكة العدالة الضريمية ،أفريقيا
شمكة العاج الثالث  -أفريقيا
فريق فيج للرعاية
نندو العم العاململ
الراب ة العاملية لوكالت تشجي الستثمار
مؤسسة خوارزميات إكس
الشماب م أج حقو اإلنسان  -باكستان
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ال رفق الخ رس
قوائم الدول الوار ة في ال رفق بقرار الت ع ة الع رة )19- ( 1995
الق ئ ة ألف
إثيوبيا
األر ن
إريميا
إسرائي
أف انستان
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أن ول
أولندا
إيران (مجهورية  -اإلسالمية)
بابوا لينيا اجلديدة
باكستان
بالو
المحري
بروين ار السال
بن ال يا
بن
بوتان
بوتسوانا
بوركينا فاسو
بوروندي
تايلند
تركمانستان
تشا
تولو
تونس
تون ا
تيمور  -ليش
اجلزائر
جزر القمر
جزر سليمان
جزر مارشال
مجهورية أفريقيا الوس ا
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مجهورية تنزانيا املتحدة
اجلمهورية العربية السورية
مجهورية كوريا
مجهورية كوريا الشعمية الدميقراطية
مجهورية الكون و الدميقراطية
مجهورية لو الدميقراطية الشعمية
جنوب أفريقيا
جيمور
رواندا
زامميا
زممابوي
ساموا
سان توممل وبرينسييب
سري لنكا
سن افورة
السن ال
سوازيلند
السو ان
سرياليون
سيشي
الصومال
الصني
العرا
عمان
لابون
لامميا
لانا
لينيا
لينيا  -بيساو
لينيا الستوائية
فانواتو
الفلمني
فيجمل

فييت نا
ق ر
كابو فري ي
الكامريون
كممو يا
كوت يفوار
الكون و
الكويت
كينيا
لمنان
ليربيا
ليميا
ليسوتو
ما
ماليزيا
مدلشقر
مصر
امل رب
مالوي
ملديف
اململكة العربية السعو ية
من وليا
موريتانيا
موريشيوس
موزامميق
ميا ار
ميكرونيزيا (وليات  -املوحدة)
ناميميا
نيمال
النيجر
نيجرييا
ايند
اليم
()99
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الق ئ ة ب ء
إسمانيا
أسماليا
أملانيا
أندورا
آيرلندا
أيسلندا
إي اليا
الربت ال
بلجيكا
تركيا
الدا رس

سان مارينو
السويد
سويسرا
فرنسا
فنلندا
قربص
الكرسمل الرسو
كندا
لكسمربي
ليختنشتاي
مال ة

اململكة املتحدة لربي انيا العظما
وآيرلندا الشمالية
موناكو
النرويج
النمسا
نيوزيلندا
هولندا
الوليات املتحدة األمريكية
اليابان
اليونان
()31

الق ئ ة ج م
األرجنتني
إكوا ور
أنتي وا وبربو ا
أورولواي
بارالواي
الربازي
بربا وس
بليز
بنما
بوليفيا ( ولة  -املتعد ة
القوميات)
بريو

40

ترينيدا وتوبالو
جامايكا
جزر المهاما
اجلمهورية الدومينيكية
ومينيكا
سن ننانت فنسن نننت وجن ننزر
لرينا ي
سانت كيتس ونيفس
سانت لوسيا
السلفا ور
سورينا
شيلمل

لرينا ا
لواتيمال
ليانا
فنزويال (مجهورية  -الموليفارية)
كوبا
كوستاريكا
كولومميا
املكسي
نيكارالوا
هاي
هندوراس
()33
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الق ئ ة ال
السا الروسمل
أ ربيجان
إستونيا
ألمانيا
أوزبكستان
أوكرانيا
بل اريا
الموسنة وايرس
بولندا
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بيالروس
اجلم األسو
اجلمهورية التشيكية
مجهورية مقدونيا اليولوسالفية سابقا
مجهورية مولدوفا
جورجيا
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا

نربيا
قريليزستان
كازاخستان
كرواتيا
لتفيا
ليتوانيا
هن اريا
()25
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ال رفق الس س
ق ئ ة الوث ئق
TD/501

TD/501/Add.1

TD/502

TD/503

TD/504
TD/505
TD/506
TD/507

TD/508

TD/509

TD/510
TD/511

TD/512

TD/513
TD/514

TD/515

TD/516

TD/517
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( )9

جدول األعمال املؤقت وشروحه.
مًكرة م أمانة األونكتا
تنظيم أعمال املؤمتر
مًكرة م أمانة األونكتا
إحالننة الق نرار الننًي اعتمنند جملننس وزراء ول أفريقيننا والمحننر الكننارييب واحملنني
ايا ئ م األمني العا لألونكتا إىل املؤمتر
تقرير جملس التجارة والتنمية إىل املؤمتر
مًكرة م أمانة األونكتا
اإلعالن الوزاري للملدان النامية لري الساحلية
اإلعالن الصا ر ع الجتماا الوزاري ألق الملدان وا خالل األونكتا الراب عشر
إعالن اوتم املدين املوجه إىل األونكتا الراب عشر
اإلعالن الوزاري الصا ر ع جمموعة ال  77والصني سناسمة الدورة الرابعة عشرة
لألونكتا
الجتماا الرفي املستوى :سوي القتصا ات م أج سقيق التنمية املسنتدامة
والنمو الشام للجمي
موجز أعدته أمانة األونكتا
حنندث رفي ن املسننتوى :تنفيننً أهننداف التنميننة املسننتدامة :الفننرص والتحننديات
موجز أعدته أمانة األونكتا
تقرير جلنة وثائق التفويض
احلدث الرفي املستوى :بناء املرونة القتصا ية ألضعف اجلهات
موجز أعدته أمانة األونكتا
احلدث الرفي املستوى :تعزيز السياسات العامة إلقامنة أسنوا نشن ة وشناملة للجمين
موجز أعدته أمانة األونكتا
اإلعراب ع المتنان حلكومة وشعب مجهورية كينيا
الجتماا الرفي املستوى :تعزيز عملية التحول اييكلمل ألفريقيا
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتماا رفي املستوى :تسخري البتكار كمحرس للتنمية املستدامة
موجز أعدته أمانة األونكتا
احلدث الرفي املستوى :تعزيز بيئة عاملية م أج سقيق الرخاء للجمي
موجز أعدته أمانة األونكتا
التح ننرس يف اجت ننا بيئ ننة اقتص ننا ية عاملي ننة ش نناملة للجمين ن ومنصن نفة خت نند التج ننارة
والتنمية  -إعالن منتدى الشماب
منتدى األونكتا الراب عشر للشماب :اجلزء الوزاري
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الوثائق املًكورة متاحة علا املوق الشمكمل لألونكتا الراب عشر (.)http://unctad14.org
TD/519
TD/519/Add.1

TD/519/Add.2

TD/INF.47

TD/INF.48

TD/INF.49

TD/INF.50

TD/INF.51

TD/INF.52
TD/INF.53

TD/INF.54

TD/INF.55

TD/INF.56

TD/INF.57
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تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ع ورته الرابعة عشرة
تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ع ورته الرابعة عشرة ،اإلضافة ،1
نريويب أزمييو
تقرير مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ع ورته الرابعة عشرة ،اإلضافة ،2
نريويب مافيكيانو
مننوجز جلسننة السننتماا األوىل إىل اوتم ن املنندين والق نناا اخلنناص ،جنيننف6 ،
نيسان/أبري  2016أعدته أمانة األونكتا
موجز جلسة الستماا الثانية إىل اوتمن املندين والق ناا اخلناص ،جنينف26 ،
أيار/مايو  2016أعدته أمانة األونكتا
املنتنندى الع نناململ السنناب للس ننل األساس ننية :كسننر حلق ننة العتمننا عل ننا الس ننل
األساسية
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :إطال العنان لقوة التجارة اإللكمونية م أج
التنمية
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :تًلي العقمات أما التجارة  -تكاليف التجارة
والتقارب التنظيممل والتكام اإلقليممل
موجز أعدته أمانة األونكتا
مؤمتر قمة قا ة العاج  -موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتمنناا مائ نندة مس ننتديرة وزاري :النظ ننا التج نناري املتع نند األط نراف ،إىل أي ن ؟
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :عاج بدون أق الملندان نوا  -نو إطنار أفضن
للمساعدة يف حدوث سول هيكلمل يسنه ختننرج أقن الملندان نوا منوجز أعدتنه
أمانة األونكتا
اجتمن نناا مائن نندة مسن ننتديرة وزاري :خارطن ننة طرين ننق إىل التعن ننايف  -آفن ننا التنمين ننة
القتصننا ية يف األر الفلسن ينية احملتلننة بتننًلي العقمننات ال ن تعننم التجننارة
والتنمية
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :النساء كفاعالت يف الت يري القتصا ي :نن ار
املنزارعني ،واألمن ال ننًائمل ،ورفن الكفنناءة الزراعيننة ،وتنوين اقتصننا ات األرينناف
يف أق الملدان وا
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :آلية بلدان اجلنوب ملعاجلة َمواط الضعف وبناء
املرونة  -التكام اإلقليممل والنقدي والتموي البتكاري
موجز أعدته أمانة األونكتا

43

TD/519

TD/INF.58

TD/INF.59

TD/INF.60

TD/INF.61

TD/INF.62

TD/INF.63

TD/INF.64

TD/INF.65

TD/INF.66

TD/INF.67

TD/INF.68

TD/INF.69

TD/INF.70

TD(XIV)/INF.1

44

اجتم نناا مائن نندة مس ننتديرة وزاري :متكن ننني املسن ننتهلكني وتش ننجي املنافسن ننة ب ين ننة
سوي األسوا
موجز أعدته أمانة األونكتا
شرس الدخ املتوس
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :اإلفالت م َ
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتم نناا مائ نندة مس ننتديرة وزاري :م ننا ه ننو أبع نند من ن ح ننالت ال ن نوارئ  -يئ ننة
مصدرا للمهاجري أو معربا يم
الفرص يف الملدان ال تشك
َ
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :مسألة الميليون ولر  -ما السمي إىل إطنال
و التجارة والناتج؟ موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتم نناا مائ نندة مس ننتديرة وزاري :إع ننا ة تقي ننيم الق نندرة عل ننا سمن ن ال ننديون يف
القتصا املعانر  -املخاطر ومواط الضعف واخليارات السياساتية
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :النق املستدا خل ة عا  :2030تقوية شرايني
التجارة العاملية
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتمناا مائنندة مسننتديرة وزاري :تشننجي القتصننا ات اخلضنراء بواسن ة التجننارة
والستثمار والبتكار
موجز أعدته أمانة األونكتا
اجتمنناا مائنندة مسننتديرة وزاري :جع ن التجننارة ختنند (بشننك أفض ن ) مصننلحة
أفريقيا وأق الملدان وا  -السمي إىل ضمان أن تكون التجارة شاملة للجمين
ولصاف الفقراء
موجز م إعدا أمانة األونكتا
اجتماا مائدة مستديرة وزاري :التحديات السياسية ال تعنم العوملنة  -هن
بل نا ُناية عصر العوملة كما نعرفها؟
موجز أعدته أمانة األونكتا
منتدى اوتم املدين
موجز أعدته أمانة األونكتا
املنتدى العاململ لالستثمار
موجز أعدته أمانة األونكتا
منتدى اخلدمات العاملية
موجز أعدته أمانة األونكتا
منتدى الشماب
موجز أعدته أمانة األونكتا
قائمة املشاركني

GE.16-15988

