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  مقدمة    
ُعقدت الدورة التاسعة واخلمسون جمللس التجارة والتنمية يف قصر األمم، جنيف، يف              

 جلسة عامـة    ١٢وعقد اجمللس، أثناء الدورة،     . ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ٢٨ إىل   ١٧الفترة من   
  .١٠٩٤ إىل ١٠٨٣هي اجللسات من 

رة والتنمية بشأن البنود املوضـوعية      التجاذي اختذه جملس    اإلجراء ال   -أوالً  
  يف جدول أعماله  املدرجة

: مسامهة األونكتاد يف تنفيـذ برنامـج عمل اسطنبول لصاحل أقل البلدان منواً  -ألف  
  التقرير املرحلي األول

  )٥٩-د(٥١٣ االستنتاجات املتفق عليها    
  إن جملس التجارة والتنمية،  
 األونكتاد للمسامهة يف تنفيذ االلتزامـات       ها أمانة ت باجلهود اليت بذل   يرحب  -١  

 على النحو الوارد بالتفصيل يف تقريـر        ،واإلجراءات ذات الصلة من برنامج عمل اسطنبول      
  ؛TD/B/59/3املعلومات األساسية 

اهتمام بالتحليل املستند إىل األدلة الذي يتناول تأثري األزمـات          ب حييط علماً   -٢  
يف األداء االجتماعي االقتصادي ألقـل      )  والوقود واألزمة املالية   الغذاءأزمتا  (املتعددة األخرية   

       حبلـول أقـل البلـدان منـواً    البلدان منواً وتوقعاهتا فيما يتعلق بالوفاء مبعايري اخلروج من فئة   
 على النحو الوارد يف الوثيقة      ، والتحديات اليت تواجهها يف ضمان األمن الغذائي       ٢٠٢٠عام  

UNCTAD/ALDC/2012/1؛  
التحديات املتعلقة باحلد من الفقر يف أقل البلدان منواً ويف جمال حتقيق             ب سلمي  -٣  

أقل البلدان منواً من الوفاء مبعايري اخلروج من هـذه الفئـة   البلدان يف فئة هدف متكني نصف   
، واليت ترجع بصورة كبرية إىل ضعفها االقتصادي واعتمادها الشديد على           ٢٠٢٠حبلول عام   
 املعتمدة على مستوى مـنخفض  ،قة من الصادرات ذات القيمة املضافة املنخفضة     جمموعة ضي 

  من املهارات؛
 بأن تغري املناخ يؤثر تأثرياً غري متناسـب يف التنميـة االجتماعيـة              يعترف  -٤  

أهنا أقل البلدان مسامهة يف املشكلة، كما يرد يف برنـامج            اًعلماالقتصادية ألقل البلدان منواً،     
   وأن أقل البلدان منواً تواجه أيضاً حتديات يف جمال تدهور البيئة؛،عمل اسطنبول
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بينما يرى أن أقل البلدان منواً هي صاحبة الكلمة واملسؤولية الرئيـسية يف               -٥  
 وحيث شركاءها اإلمنائيني على اختاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ اجملـاالت ذات            حيثهاتنميتها،  

 -مل اسطنبول بغية بلوغ األهداف والغايات الواردة فيـه           برنامج ع  يفاألولوية املتفق عليها    
الكتساب املزايا  املناسبة  واليت ال ميكن حتقيق معظمها إال بتهيئة البيئة االقتصادية واالجتماعية           

النسبية يف خمتلف القطاعات اإلنتاجية وبدعم االستثمار يف بناء القدرات اإلنتاجية، وتعزيـز             
 مبا يف ذلك تنويع السلع األساسية والتنويع االقتصادي، باإلضافة          التحول االقتصادي اهليكلي،  

إىل حتسني التنمية االجتماعية والبشرية وحتديد سياسيات اقتصادية واجتماعية للحـد مـن             
فرص العمل، وحتسني مستويات املعيشة وتعزيز التنمية والنمـو االقتـصادي           وإجياد  الفقر،  

  يراعي املساواة بني اجلنسني؛بصورة شاملة ومستدامة وفقاً ملنظور 
  استمرار احلاجة إىل تقدمي الدعم الدويل ألقل البلدان منواً يف جمـايل            يؤكد  -٦  

التجارة والتنمية، مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة، واالسـتثمار األجـنيب املباشـر           
  والتكنولوجيا؛

 يـزال بطيئـاً     ن التقدم حنو عتبات اخلروج من الفئة ال       أل يعرب عن قلقه    -٧  
ُخمس البلدان يف فئة أقل البلدان منواً عتبة الدخل حىت سوى بصورة غري عادية، حيث مل يبلغ    

، ومها مؤشر األصـول البـشرية ومؤشـر         اآلخريناآلن ومل يتحقق تقدم كبري يف املعيارين        
لبلدان ويف حال استمرار االجتاه احلايل، سيظل احتمال وفاء غالبية أقل ا          . الضعف االقتصادي 
   احتماالً ضعيفاً للغاية؛ من معايري اخلروج من هذه الفئةمنواً مبعيار أو معيارين

إمكانات الستغالل   حكومات أقل البلدان منواً على مواصلة اجلهود         يشجع  -٨  
فز التنمية والتحول اهليكلي، بوسائل منـها تـسخري         يف ح قطاعاهتا املتعلقة بالسلع األساسية     

 يف قطاع السلع األساسية لتحقيق التنمية االقتصادية، وإدماج سياسات          املكاسب اليت تتحقق  
السلع األساسية يف سياساهتا واستراتيجياهتا اإلمنائية الوطنية وحترير اإلمكانات احمللية لتحقيق           

  التنمية املستدامة، والنمو الشامل وتعزيز املنافسة والقضاء على الفقر؛
ني ألقل البلدان منواً الـذين ميكنـهم تقـدمي           الشركاء اإلمنائي  أيضاً يشجع  -٩  

املساعدة املستمرة الالزمة لتحسني اإلنتاجية الزراعية يف أقل البلدان منواً على أن يفعلوا ذلك              
  عن طريق البحوث واالبتكار والتطوير التكنولوجي؛

 باحلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود لتخفيف تأثري تقلبات أسعار الـسلع             يسلم  -١٠  
سية يف اقتصادات أقل البلدان منواً عن طريق زيادة الشفافية يف قطاع الـسلع األساسـية،          األسا

وتقليل االعتماد على تصدير عدد حمدود من السلع األولية، وتعزيز االستثمار األجنيب املباشـر              
 أمد  لبناء القدرات اإلنتاجية واختاذ التدابري للتصدي بفعالية ملشاكل األمن الغذائي املستمرة منذ           
  طويل يف هذه البلدان واالستثمار يف البىن التحتية واملوارد البشرية وبناء القدرات املؤسسية؛
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 بعرض حكومة تركيا تقدمي منح دراسية لطالب الدراسات العليـا           يرحب  -١١  
، مبا فيها العلوم الطبيعيـة،       الدراسة باجلامعات التركية   من أقل البلدان منواً يف خمتلف ميادين      

  سة والعلوم التكنولوجية، والعلوم الطبية، والزراعة والعلوم االجتماعية؛واهلند
 األونكتاد على االستمرار يف رصد التقدم الذي حتققه أقل البلـدان            يشجع  -١٢  

 برنامج عمل اسطنبول بغية حتديـد جتـارب         يفمنواً لبلوغ األهداف والغايات املتفق عليها       
إلضافة إىل التحديات املتبقية اليت ينبغي التصدي هلا        السياسات الناجحة وأفضل املمارسات با    
  على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل؛

 باألونكتاد أن ينفذ، بالتعاون مع الوكاالت األخرى املعنية يف منظومة ُيهيب  -١٣  
  من والية الدوحة؛) ع(و) س(٤١األمم املتحدة، الفقرتني 

تعلقة بصندوق األونكتاد االسـتئماين ألقـل    امل )١( إىل القرارات األخرية   يشري  -١٤  
  .البلدان منواً؛ ويشجع البلدان اليت ميكنها املسامهة يف تنشيط هذا الصندوق على أن تفعل ذلك

١٠٩٤) اخلتامية(اجللسة العامة   
٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨  

  يقياالتحول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفر: التنمية االقتصادية يف أفريقيا  -باء  

  )٥٩-د(٥١٤ االستنتاجات املتفق عليها    
  إن جملس التجارة والتنمية،  
، ٢٠١٢ عن التنمية االقتصادية يف أفريقيا       أمانة األونكتاد بتقرير   حييط علماً   -١  
   التحول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا؛املعنون

فريقيـا يف خيـار      أن الرسالة الرئيسية للتقرير تدعو إىل أن تنظر أ         يالحظ  -٢  
، الوارد يف التقرير، بغية حتقيـق        للنمو عن استخدام املوارد والتأثري على البيئة       الفصل النسيب 

ص عمل جديدة وعمالً    رالتحول اهليكلي املستدام عن طريق تنويع اقتصاداهتا على حنو يتيح ف          
  الئقاً وحيد من الفقر؛

املناخ، على الرغم من مسامهتها      بأن أفريقيا تأثرت تأثراً شديداً بتغري        يسلم  -٣  
   وأن أفريقيا ال تزال تواجه حتديات خطرية نامجة عن تغري املناخ وتدهور البيئة؛هالضئيلة في
 بأمهية التحول االقتصادي اهليكلي والتنويع االقتـصادي يف أفريقيـا           يسلم  -٤  
ويشجع بذل  فرص عمل جديدة وعمل الئق، وحتقيق النمو الشامل واحلد من الفقر،            إلتاحة  

  املزيد من اجلهود يف هذا امليدان؛
__________ 

 .TD/B/58/SC.I/L.2 من الوثيقة ١١ والفقرة TD/B/56/SC.I/L.2 من الوثيقة ١٠انظر الفقرة  )١(
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 بالتزام أفريقيا بتحقيق التنمية املستدامة على أساس ثـالث دعـائم           يعترف  -٥  
 واالسـتدامة البيئيـة،     ،التنمية االقتصادية، والعدالـة االجتماعيـة     : مترابطة ومتعاضدة هي  

 املعقـود يف ريـو دي جـانريو         ومبسامهتها يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالتنمية املستدامة،       
، وباملبادرات األخرى اليت قامت هبا البلدان األفريقية على         ٢٠١٢يونيه  /بالربازيل يف حزيران  

  مجيع املستويات وخباصة املبادرات املذكورة يف التقرير؛
معدالت النمو االقتصادي املرتفعة اليت     من  رغم  على ال  عن قلقه ألنه     يعرب  -٦  

يعيشون من التقدم احملرز يف تقليل عدد من        رغم  على ال  أعوام و  ١٠على  استمرت لفترة تزيد    
سرعة احلد من الفقر يف أفريقيا مماثلة       يف فقر مدقع، ال يزال الفقر منتشراً يف أفريقيا، ومل تكن            

  يف مناطق نامية أخرى؛لسرعته 
ار لزيادة  بأن التحول اهليكلي املستدام أمر ميكن حتقيقه بإيالء االعتب        حييط علماً     -٧  

الكفاءة يف استخدام املوارد الطبيعية وختفيض التأثري السليب على البيئة، ويوضـح أن التـدفقات               
املالية، مبا يف ذلك االستثمار، واملساعدة التقنية املستدامة واليت ميكن التنبؤ هبـا يف إطـار بيئـة                  

  قيق التحول اهليكلي؛اقتصادية مساعدة على مجيع املستويات وفقاً لوالية الدوحة، ستدعم حت
ر التكنولوجي ميكـن أن تكـون       ي بأن االستثمار واالبتكار والتطو    يعترف  -٨  

  ؛ بني النمو واستخدام املوارد والتأثري على البيئةحمركات رئيسية لعملية الفصل
 بأن صعوبة إظهار القدرة على مواجهة حتدي التحول حنـو التنميـة             يسلم  -٩  

ول اهليكلي املستدام، ميكن معاجلتها باتباع هنج ُيـصاغ قطريـاً       املستدامة، بوسائل منها التح   
االقتـصاد، وتعزيـز    لتـدعيم   توليد الطاقة الكافيـة     : ويركز على اجملاالت األساسية التالية    

استراتيجيات التصنيع، وحتسني وحتديث القطاع الزراعي والصناعات الزراعية، مبا يف ذلـك            
  ؛صغار املالكالدعم إىل املزارعني من األعمال التجارية الزراعية، وتقدمي 

 بأن التحديات البيئية الفورية والقصرية األجل واملتوسطة األجل الـيت     يسلم  -١٠  
  إمنائية رئيسية وحباجة املنطقة إىل التحول اهليكلي املستدام؛هي مشكلة تواجهها أفريقيا 

اعدة إىل أفريقيا يف     الشركاء اإلمنائيني ألفريقيا إىل النظر يف تقدمي املس        يدعو  -١١  
بوسـائل منـها تعزيـز      ، كمسألة ذات أولوية،     سعيها للتحول اهليكلي االقتصادي املستدام    

االبتكار والتكنولوجيا لزيادة القيمة املضافة؛ وتقدمي املوارد الالزمة، مبا فيها اخلدمات املاليـة             
تنويع االقتصاد؛ وجذب   الصغر؛ و البالغة  لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم واملشاريع       

االستثمار األجنيب املباشر املؤدي إىل التنمية املستدامة؛ واالستثمار يف البىن التحتيـة، وبنـاء              
  القدرات املؤسسية واإلنتاجية؛

 مبساعدة أفريقيا يف جهودهـا      ويتعهد إىل الوفاء بااللتزامات السابقة      يدعو  -١٢  
  الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة؛

 من األونكتاد أن يواصل، يف حدود واليته واملوارد املتاحة، حتليالته           يطلب  -١٣  
اجلهود أن يكثف   املتعلقة بالسياسات وحبوثه بشأن قضايا التنمية االقتصادية اليت هتم أفريقيا و          
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يف التعاون مع االحتاد األفريقي ومجيع املؤسسات االقتـصادية         أن يستمر   لنشر نتائج حبوثه و   
  .ذات الصلة

١٠٩٤ )اخلتامية (جللسة العامةا  

٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٨  

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطة  -جيم  

  )٥٩-د(٥١٥ املقرر    
  إن جملس التجارة والتنمية،  
 بأنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا أمانة األونكتاد بالتعـاون           حييط علماً   -١  

  جلهات املستفيدة والشركاء اإلمنائيني واملنظمات الدولية األخرى؛مع ا
بالتقارير اليت أعدهتا األمانة من أجل الفرقة العاملة املعنية باإلطار          حييط علماً     -٢  

  االستراتيجي وامليزانية الربناجمية؛
 دور الفرقة العاملة املعنية باإلطار االسـتراتيجي وامليزانيـة          يؤكد من جديد    -٣  

لمشاورات بني الدول األعضاء بشأن مجيع املسائل اليت تتعلق         للربناجمية بوصفها اآللية الرئيسية     ا
  بالتعاون التقين وللمناقشة التفاعلية فيما بني األمانة واجلهات املستفيدة واجلهات املاحنة احملتملة؛

 الـيت    بأن التنفيذ اإلمجايل لربامج وأنشطة التعاون التقين       حييط علماً كذلك    -٤  
  ؛ بهاالضطالعينبغي هام هناك عمل يضطلع هبا األونكتاد ظل ثابتاً وبأنه ال يزال 

 بزيادة املسامهات املقدَّمة إىل أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبـا            يرحب  -٥  
األونكتاد، ويؤكد من جديد أمهية االستدامة وإمكانية التنبؤ فيما يتعلق بأنـشطة التعـاون              

  د؛لألونكتا التقين
 املعلومات اليت تتعلق بآليات التمويـل اجلديـدة، مثـل            باهتمام يالحظ  -٦  

الصناديق االستئمانية املتعددة اجلهات املاحنة اليت متوِّل الربامج املشتركة على املستوى القطري            
ومسامهتها يف حتقيق االتساق على نطاق املنظومة، ويدعو اجلهات املاحنة اليت هي يف وضـع               

  قدمي املوارد الكافية هلذه اآلليات إىل أن تفعل ذلك؛يسمح هلا بت
 للدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنـة الثنائيـة واملتعـددة           عن تقديره  يعرب  -٧  

األطراف ويدعو اجلهات املاحنة اليت هي يف وضع يسمح هلا بتقـدمي مـسامهات متعـددة                
ل ذلك من أجل تيسري ختطيط      السنوات للصناديق االستئمانية املواضيعية لألونكتاد إىل أن تفع       

  ؛وكفاءهتاالقدرة على التنبؤ هبا ضمان ووتنفيذ أنشطة التعاون التقين 
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 مجيع اجلهات املاحنة على استخدام جمموعة الطلبات الـيت أعـدهتا            يشجع  -٨  
  األمانة بوصفها أداة هامة لتخصيص مسامهاهتا وفقاً الحتياجات وأولويات البلدان املستفيدة؛

هات املاحنة اليت هي يف وضع يسمح هلا باإلسـهام يف تنـشيط              اجل يشجع  -٩  
الصندوق االستئماين اخلاص بأقل البلدان منواً على أن تفعل ذلك من أجل متكني األونكتـاد               
من االستجابة لطلبات املساعدة التقنية املقدمة من أقل البلدان منواً، مبا يف ذلك الدعم املقـدَّم       

  سطنبول؛من أجل تنفيذ برنامج عمل ا
 إىل األمانة مواصلة تعزيز مسامهتها يف اإلطار املتكامل املعزز، مبا يف            يطلب  -١٠  

ذلك العمل مع الوكاالت األخرى من أجل إدراج عنصر التجارة يف صلب اخلطط اإلمنائيـة               
  من والية الدوحة؛) ه(١٨الوطنية ألقل البلدان منواً وفقاً للفقرة 

جهودها لتحسني االتساق يف التخطيط لـربامج        إىل األمانة مواصلة     يطلب  -١١  
التعاون التقين وتنفيذها، ويشمل ذلك تعزيز التنسيق مع البعثات الدائمة املوجودة يف جنيف             
وضمان حتقيق أوجه التآزر مع ركين عمل األونكتاد املتمثلني يف البحث والتحليل وبناء توافق 

واصلة تعزيز التنسيق بني الُشعب والتعاون مع       اآلراء، وزيادة الشفافية يف استخدام املوارد وم      
  املنظمات الدولية األخرى ذات الصلة عن طريق التآزر والتكامل فيما بينها؛

 أمهية اإلدارة القائمة على النتائج يف تقدمي املساعدة التقنيـة، مبـا يف              يؤكد  -١٢  
ثر أثنـاء التخطـيط     ذلك استخدام مؤشرات األداء املوحدة لألمم املتحدة اليت تتيح قياس األ          

والتنفيذ والرصد والتقييم وأمهية تقدمي املساعدة التقنية على حنو فعال وشفاف واإلسـهام يف              
  كفاءة عمل األونكتاد وفعاليته؛

 يف هذا اخلصوص ضرورة مواصلة عملية تبسيط هيكل التعاون التقين           يؤكد  -١٣  
ة مواضيعية متعـددة الـسنوات   الذي يضطلع به األونكتاد من خالل إنشاء صناديق استئماني      

ومتعددة اجلهات املاحنة دون املساس بنطاق املساعدة التقنية اليت يقدمها األونكتاد وحمتواهـا             
  ونوعيتها وقدرهتا على توفري املساعدة املالئمة لتلبية احتياجات اجلهات املستفيدة؛

 األمـم   على األمانة ألنشطتها الداعمة لإلصالح على نطاق منظومـة        ُيثين    -١٤  
جمموعة األمم املتحدة املشتركة بني     "املتحدة ويالحظ بتقدير الدور الرئيسي لألونكتاد داخل        

 ومسامهة اجملموعة بفعالية يف تنفيذ مبـادرة        "الوكاالت واملعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية    
  .املعونة من أجل التجارة

١٠٨٨ اجللسة العامة  

٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول١٩  
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ئل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار متابعة الدورة الثالثة             املسا  -دال  
  عشرة للمؤمتر

متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفـق عليهـا يف الـدورة                  
  ٢٠١٢يوليه /متوز ٦ االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف

 )٥٩-د(٥١٦املقرر     

  إن جملس التجارة والتنمية،  
إىل املقرر الذي اختذه األونكتاد الثالث عشر بشأن تقرير وحـدة            إذ يشري   -١  

التفتيش املشتركة، وإذ يعيد تأكيد مقرره الصادر يف دورته االستثنائية السادسة والعـشرين             
  ، وبغية تدعيم األونكتاد،TD/B(S-XXVI)/L.1والوارد يف الوثيقة 

  :يقرر  
 عن تقديره لألمانة للجهود اليت بذلتها يف إعداد خطـة العمـل              يعرب أن  -٢  

  ؛TD/B/59/CRP.2الرامية إىل تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد، والواردة يف الوثيقة 
 إىل األمانة تعزيز التنظيم واإلدارة يف األونكتاد بتنفيذ خطة العمل           أن يطلب   -٣  

أجراها جملس التجارة والتنمية يف دورته التاسعة واخلمسني،        هذه، استناداً إىل املداوالت اليت      
  من جدول األعمال؛١٢يف إطار البند 

 أن يقدَّم إليه يف دورته الستني تقرير مرحلي شامل بشأن التنفيذ،            أن يطلب   -٤  
  .ويرحب بإطالعه على املستجدات قبل انعقاد الدورة

١٠٩٤ )اخلتامية (اجللسة العامة  
٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول٢٨  

  اإلجراءات األخرى اليت اختذها اجمللس  -هاء  

  التقرير املرحلي األول: مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول    
، ٢٠١٢ سـبتمرب /أيلول ٢٨ املعقودة يف    ١٠٩٤) اخلتامية(يف جلسة اجمللس العامة       -١

تيلـوبريدي مـن    عرض الرئيس تقرير اللجنة األوىل للدورة باسم رئيسها، الـسيد خمتـار             
وأحاط اجمللس علماً بتقرير اللجنـة األوىل للـدورة كمـا يـرد يف الوثيقـة         . كازاخستان

TD/B/59/SC.I/L.1              وأقر االستنتاجات املتفق عليهـا الـواردة يف الوثيقـة غـري الرمسيـة            
  ). ألف-انظر الفرع أوالً  (٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨املؤرخة 
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  التحول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا:  أفريقياالتنمية االقتصادية يف    
، ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلول ٢٨ املعقودة يف    ، أيضاً ١٠٩٤ )اخلتامية(يف اجللسة العامة      -٢

عرض الرئيس التقرير املقدم إىل اجمللس من اللجنة الثانية للدورة، باسم رئيسها السيد أومونا              
لس علماً بتقرير اللجنة الثانية للدورة كما يـرد يف  وأحاط اجمل. مهفري أورجياكو من نيجرييا 

 الورقة غـري الرمسيـة   تنتاجات املتفق عليها الواردة يف   وأقر االس  TD/B/59/L.1/Add.3الوثيقة  
  ). باء-انظر الفرع أوالً  (٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨املؤرخة 

   يضطلع هبا األونكتاد تعراض أنشطة التعاون التقين اليتاس    
، يف ٢٠١٢سـبتمرب  / أيلول ١٩ املعقودة يف    ١٠٨٨ د اجمللس، يف جلسته العامة    اعتم  -٣

من جدول األعمال، مشروع املقرر املتعلق بأنشطة املساعدة التقنية الـيت            ) أ(١١إطار البند   
         انظـر  (TD/B/WP/245يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنـشطة، الـوارد يف الوثيقـة             

  ). جيم-الفرع أوالً 

  التقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين    
، ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٤ املعقودة يف  ١٠٩١ ط اجمللس علماً، يف جلسته العامة     أحا  -٤

  .  وبالبيانات اليت أدلت هبا الوفودTD/B/59/2بتقرير أمانة األونكتاد الوارد يف الوثيقة 

التقرير السنوي اخلامس واألربعون للجنة األمم      : ارة الدولية التطوير التدرجيي لقانون التج       
  املتحدة للقانون التجاري الدويل

، بالتقرير السنوي للجنة األمم املتحدة      ١٠٨٨أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة         -٥
 ٢٥ نيويـورك،      ؛A/67/17(للقانون التجاري الدويل، املقدم يف دورهتا اخلامسة واألربعني  

  .)٢٠١٢يوليه / متوز٦ -يونيه /رانحزي

منظمـة  /تقرير الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجارة الدولية التابع لألونكتاد             
  التجارة العاملية عن دورته السادسة واألربعني 

 أيضاً، بتقرير الفريـق االستـشاري       ١٠٨٨أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة         -٦
كمـا ورد يف    ) ٢٠١٢مايو  / أيار ٢٢-٢١جنيف،  (ادسة واألربعني   املشترك عن دورته الس   

الـسيد فرانسيـسكو برييـز غورديـو         وقد عرض التقرير  .  ITC/AG(XLVI)/248الوثيقة  
  ).أوروغواي(

  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية    
سـبتمرب،  / أيلـول ١٩املعقـودة يف  ،  ١٠٨٨أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة         -٧

 العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجميـة  الفرقة باالستنتاجات اليت اتفقت عليها 
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.  وأقر تلك االستنتاجات   ،TD/B/WP(61)/R.1 الواردة يف الوثيقة     ،يف دورهتا احلادية والستني   
ستني سوف ُيستكمل بعد دورته املـستأنفة        بأن تقرير الدورة احلادية وال     وأحاط اجمللس علماً  

 وسيقّدم إىل الدورة التنفيذية السادسة واخلمسني       ٢٠١٢أكتوبر  /اليت سُتعقد يف تشرين األول    
   .للمجلس

 مـن   ٣ املتعلق بالبند    املقرر مشروع   ١٠٨٨ يف جلسته العامة     واعتمد اجمللس أيضاً    -٨
     يف دورهتا الثانية والـستني املـستأنفة      اًجدول األعمال الذي وافقت عليه الفرقة العاملة رمسي       

، وأقر االستنتاجات اليت اتفقت عليها الفرقة كمـا وردت يف           ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ١٤يف  
  .TD/B/WP/245الوثيقة 

 من خطة عمل بانكوك بـشأن       ١٦٦تقرير رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة            
 وأثرها ذي الصلة؛ وتعـيني      ٢٠١٢ -٢٠١١لفترة  تنفيذ األمانة للدورات التدريبية يف ا     

  ٢٠١٣أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
، بتقرير اهليئة االستشارية الـوارد يف       ١٠٨٨أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة         -٩

أعـضاء اهليئـة     ١٠٩٤وانتخب اجمللس يف جلسته العامة      . TD/B/59/CRP.4/Rev.2الوثيقة  
السيد بومجعـة   و،  )إستونيا(النحو التايل السيد يوري سيلينثال       على   ٢٠١٣ االستشارية لعام 

، والسيد عبد الـصمد     )موريشيوس(السيد شري بابو شيكيتان سريفانسينغ      و،  )اجلزائر(دملي  
، والسيد عبد اهللا ناصر ُمـسلَّم الـرحيب         )ميامنار(، والسيد ماونغ واي     )جنوب أفريقيا (منيت  

، )بنمـا (، والسيد ألفريدو سوسكوم     )سري النكا (نها  أرياسي. ، والسيد رافيناتا ب   )عمان(
، والـسيدة   )شيلي(، والسيد ماريو ماتوس     )املكسيك(والسيد أوليسس كانتشوال غوتيرييس     

  ). أملانيا(غابرييلي بونر 

    من النظام الداخلي للمجلس٧٦تسمية املنظمات احلكوميـة الدوليـة ألغراض املـادة     
 اسم االحتاد الربملاين الدويل من قائمـة املنظمـات غـري            أحاط اجمللس علما حبذف     -١٠

احلكومية املتمتعة مبركز لدى األونكتاد وإدراجه يف قائمة املنظمات احلكومية الدولية باعتباره            
)). ٥٣-دت(٥٠٦؛ املقـرر    TD/B/EX(53)/8(منظمة دولية للربملانيني ذات مركز مراقـب        

املكتب الـدويل للمنـسوجات     " الدولية املسماة    املنظمة احلكومية  بأن   وأحاط اجمللس علماً  
  .مل يعد هلا وجود" واملالبس

   من النظام الداخلي للمجلس٧٧ة املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة يتسم
وافق اجمللس على طليب منظمة تنسيق عمليات التـضامن ومـساعدات الطـوارئ               -١١

ـ   ) TD/B/59/R.1(والتنمية   املـتعلقني  ) TD/B/59/R.2(ة والتعـاون    والوكالة األفريقية للتنمي
  .مبنحهما صفة مراقب لدى األونكتاد
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  استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات    
 أيضاً، على اجلدول الزمين الجتماعات الفترة       ١٠٩٤وافق اجمللس، يف جلسته العامة        -١٢

قـة  ، كمـا يـرد يف الوثي   ٢٠١٣ واجلدول الزمين اإلرشادي لعـام       ٢٠١٢املتبقية من عام    
TD/B/59/CRP.1/Rev.2.  

  ٢٠١٣عضوية الفرقة العاملة لعام 
 ،االحتاد الروسـي :  حسبما يلي ٢٠١٣وافق اجمللس على عضوية الفرقة العاملة لعام          -١٣

 ، والـسلفادور  ، واجلزائـر  ، وبيالروس ، وبريو ، ومجهورية إيران اإلسالمية   ، وأملانيا ،وألبانيا
 والواليـات   ، ونيبال ، واملكسيك ، وليسوتو ،ر وكوت ديفوا  ، وفييت نام  ، والصني ،وسويسرا

  .املتحدة األمريكية
  . بأن ثالثة تعيينات عن اجملموعة باء ال تزال مل ترِد بعدوأحاط اجمللس علماً  -١٤

  )١٩-د(١٩٩٥استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة     
مـة الـدول األعـضاء يف        أيـضاً، قائ   ١٠٩٤استعرض اجمللس، يف جلسته العامة        -١٥

  .TD/B/INF.222 الوثيقة احملدثة اليت عرضت على اجمللس يفوترد قائمة األعضاء . األونكتاد

  اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللس    
 أيضاً، بأن اإلجراءات املتخذة يف دورته  ١٠٩٤، يف جلسته العامة أحاط اجمللس علماً  -١٦

  .ني ال تترتب عليها أي آثار ماليةالتاسعة واخلمس

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض    
يض  أيضاً، تقرير املكتب بشأن وثائق تفـو       ١٠٩٤ اعتمد اجمللس، يف جلسته العامة      -١٧

  . TD/B/59/L.2 التاسعة واخلمسني للمجلس، كما يرد يف الوثيقة املمثلني املشاركني يف الدورة

  ت للدورة الستني للمجلسجدول األعمال املؤق    
مشاورات أيضاً، أن ُينظر يف هذا البند يف إطار   ١٠٩٤قرر اجمللس، يف جلسته العامة        -١٨

 وسوف ُيصاغ جدول األعمال املؤقت وُيعرض من أجل املوافقة عليـه يف الوقـت               .الرئيس
  . املناسب

لـسادسة  وافق اجمللس على مشروع جدول األعمال املؤقت لدورتـه التنفيذيـة ا           و  -١٩
، بصيغته الواردة يف الورقـة      ٢٠١٢ديسمرب  / كانون األول  ٤ و ٣واخلمسني، اليت ستعقد يف     

  . ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٠غري الرمسية املؤرخة 
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  اعتماد التقرير    
 يف اجللسة العامة اخلتامية، عرض املقرر مشروع تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته               -٢٠

ــا و  ــسني، كم ــعة واخلم ــائق التاس ــن TD/B/59/L.1رد يف الوث ، Add.9 إىل Add.1 وم
 كمـا   ٦ و ٥؛ واالستنتاجات املتفق عليها بشأن بندي جدول األعمال         TD/B/59/SC.I/L.1و

، واملقرر الوارد يف الورقة     ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٨وردت يف الورقات غري الرمسية املؤرخة       
مـن جـدول األعمـال؛    ) أ(١٢ند  بشأن الب٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨غري الرمسية املؤرخة    

  .من جدول األعمال) أ(١١ املتعلق بالبند TD/B/WP/245واملقرر الوارد يف الوثيقة 
، أن ُتدرج وطلب ممثلو اجملموعات اإلقليمية الثالث، أثناء اجللسة العامة اخلتامية أيضاً     -٢١

واخلمـسني جمللـس    بياناهتم بشأن تقرير وحدة التفتيش املشتركة يف تقرير الدورة التاسـعة            
  . )٢(التجارة والتنمية

  )٣(موجز الرئيس  -ثانياً  

   البيانات االفتتاحية  -ألف  
السيد موثـاي أنثـوين مـاروبينغ       : أدىل املتكلمون التالية أمساؤهم ببيانات افتتاحية       -٢٢

، رئيس جملس التجارة والتنمية يف دورته الثامنة واخلمسني؛ والسيد محد بن عبـد              )ليسوتو(
ز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث يف قطر؛ والسيد سوباتشاي بانيتـشباكدي،            العزي

 والـصني، وممثـل     ٧٧    لاألمني العام لألونكتاد؛ وممثل إندونيسيا، متحدثاً باسم جمموعـة ا         
مجهورية إيران اإلسالمية، متحدثاً باسم اجملموعة اآلسيوية؛ وممثل نيجرييا، متحـدثاً باسـم             

فريقية؛ وممثل باراغواي، متحدثاً باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر           اجملموعة األ 
الكارييب؛ وممثل االحتاد األورويب؛ وممثل هنغاريا، متحدثاً باسم اجملموعة دال؛ وممثل نيبـال،             
 متحدثاً باسم أقل البلدان منواً؛ وممثل الصني؛ وممثل باراغواي، متحدثاً باسم البلدان الناميـة             

؛ وممثل املكـسيك؛ وممثـل      ١٥    لغري الساحلية؛ وممثل سري النكا، متحدثاً باسم جمموعة ا        
سويسرا؛ وممثل تايلند؛ وممثل مصر؛ وممثل ماليزيا؛ وممثل بربادوس؛ وممثل اليابـان؛ وممثـل              
تركيا؛ وممثل كوت ديفوار؛ وممثل االحتاد الدويل لنقابات العمال وهو منظمة غري حكومية؛             

رجنتني؛ وممثل املغرب؛ وممثل زمبابوي؛ وممثل الواليات املتحدة األمريكية؛ وممثـل           وممثل األ 

__________ 

 اإللكترونية للبيانات اليت أدىل هبـا أعـضاء الوفـود،           النسخع يف املوقع الشبكي لألونكتاد على       ميكن االطال  ) ٢(
 وميكن أيـضاً    ).www.unctad.org/tdb59/statements ( بالشكل واللغة اللذين وردت هبما     PDFبنمط  مدرجةً  

للبيانات العامة والبيانات املُـدىل     ) باللغة األصلية وباإلنكليزية  (االطالع يف املوقع الشبكي على امللفات الصوتية        
 .الم - انظر الفرع ثانياً). www.unctad.org/tdb59/audio (هبا يف اجلزء الرفيع املستوى وخالفه

 .انظر احلاشية أعاله )٣(
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االحتاد الروسي؛ وممثل تونس؛ وممثل جنوب أفريقيا؛ وممثل جنوب السودان؛ وممثل إكوادور؛            
  .وممثل السودان؛ وممثل مرصد أقل البلدان منواً، وهو منظمة غري حكومية

ن والتراث يف قطر إنه فخور مبشاركته يف عملية بناء توافق           وقال وزير الثقافة والفنو     -٢٣
ومضى يقول إن األونكتاد ميكن وينبغـي أن يكـون    . اآلراء يف إطار األونكتاد الثالث عشر     

مكاناً فريداً يسمح ببناء توافق اآلراء والتعبري عنه وبتبادل األفكار وعرضها علـى اهليئـات               
.  يف زيادة االتساق يف اخلطاب العاملي املتعلق بالتنميـة         التفاوضية املختصة، ومن مثّ املسامهة    

املسامهة بفعالية : ولدى الرئاسة القطرية للمؤمتر عدد من التوقعات فيما يتعلق باألونكتاد وهي         
يف األعمال التحضريية الفنية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية واستعراضها بتحديد أهـداف            

نظام التجاري املتعدد األطراف وببنـاء القـدرات االقتـصادية          عاملية جديدة بشأن مشول ال    
األساسية للتنمية الوطنية واملشاركة اهلادفة يف االقتصاد العاملي، واالستمرار يف طرح أفكـار             

  .٢٠+بشأن التغلب على األزمة املالية العاملية واملسامهة يف تنفيذ نتائج ريو
 كان عامـاً بـالغ   ٢٠١١تهية واليته إن عام     وقال رئيس جملس التجارة والتنمية املن       -٢٤

فقد أسفرت األعمال التحضريية املكثفة لألونكتاد الثالـث        . الصعوبة وإن كان عاماً مرضياً    
وقال إنه ينبغي لألونكتاد أن يسترشد      . عشر عن تكلل املؤمتر بالنجاح املبين على توافق اآلراء        

. يات الضخمة اليت تواجههـا املنظمـة      للتصدي للتحد " التصرف السليم "و" الغريية"مببادئ  
ويشمل ذلك إبداء الرأي يف املناقشة العاملية املتعلقة بإجياد حل لألزمة املاليـة واالقتـصادية،               
ومعاجلة اهلجرة وتأثريها يف التجارة والتنمية، والتركيز على املبادئ االقتـصادية األساسـية             

وأعرب الرئيس عن أمله يف أن      . مل اإلنساين لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية دون إغفال العا      
 من املسامهة   ٢٠١٤تتمكن املنظمة اليت سُيحتفل بالذكرى السنوية اخلمسني إلنشائها يف عام           
  . يف اخلطاب اإلمنائي العاملي على حنو يكون له أثر إجيايب على مسار التنمية

ني إن هنـاك الكـثري              وقال رئيس جملس التجارة والتنمية يف دورته التاسعة واخلمس          -٢٥
وحث مجيع األعضاء علـى     . مما ينبغي عمله يف متابعة األونكتاد الثالث عشر ووالية الدوحة         

املسامهة يف ضمان تنفيذ األعمال بكفاءة وفعالية بغية حتقيق نتائج سليمة فيما يتعلق بواليات              
من حتقيق نتائج ناجحـة     غري أن اهلدف الفوري هو متكني الدورة احلالية للمجلس          . املنظمة
  . ومفيدة
واستعرض األمني العام لألونكتاد االجتاهات احلالية يف جمال االقتـصاد والتجـارة              -٢٦

. والنظام التجاري، وهي االجتاهات اليت تربر تدعيم دور األونكتاد يف جمال بناء توافق اآلراء             
، وليس فقط من االقتصادات     وقال إن العوملة ستزداد ألن دعمها سيأيت من مجيع أحناء العامل          

وأوضح أن العوامل املسامهة يف العوملة تشمل السعي للتغـيري التكنولـوجي،            . األكثر تقدماً 
وذكر أن الـشهور    . وتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واإلنترنت وتزايد الترابط الدويل      

واقتـصادية عامليـة    املقبلة ستكون حامسة األمهية حيث ُيحتمل أن تلوح يف األفق أزمة مالية             
وأكد أنه يويل أمهية كبرية ملتابعة تقرير وحدة التفتيش املـشتركة بـشأن التنظـيم               . أخرى
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واإلدارة يف األونكتاد واالستنتاجات املتفق عليها اليت أسفرت عنها الدورة االستثنائية األخرية            
مستعد لإلشراف  وأوضح أنه اختذ عدداً من اخلطوات لتحسني أداء األونكتاد وأنه           . للمجلس

وتعهد بتقدمي الـدعم    . على تنفيذ التدابري اإلضافية اليت ميكن اختاذها يف حدود املوارد املتاحة          
  . الكامل لوالية الدوحة واإلدارة القائمة على النتائج

وشّدد عدد كبري من الوفود على أمهية دور األونكتاد باعتباره جهة التنسيق يف األمم               -٢٧
ودعت .  املعاجلة املتكاملة لقضايا التجارة والتنمية وما يتصل هبا من قضايا          املتحدة اليت تتوىل  

  .بعض الوفود إىل تدعيم دور األونكتاد يف احلوارات احلكومية الدولية
وسلّط عدد من املندوبني الضوء على الروابط بني التجارة وقـضايا مثـل الـبطء                 -٢٨

لصرف، وتغري املناخ، واالقتصاد األخـضر،      االقتصادي العاملي، والتوظيف، وتقلبات أسعار ا     
  .وسياسات املنافسة واحلوكمة الرشيدة

وأعرب عدد كبري من املندوبني عن قلقهم إزاء ممارسات احلماية الـيت زادت منـذ            -٢٩
وقالوا إنه ينبغي لألونكتاد حتليل تأثري هـذه املمارسـات          . بداية األزمتني املالية واالقتصادية   

لتقدم يف مفاوضات جولة الدوحة، وخباصة جدول أعمـال الدوحـة           وأعربوا عن دعمهم ل   
ومشلت املواضيع اليت تناولتها املناقشات أمهية التصدي للتدابري غري التعريفية وتأثرياهتا           . للتنمية

وذُكر أن اإلجراءات املتخـذة يف      . السلبية يف صادرات أفريقيا وأقل البلدان منواً بصورة عامة        
 ُتستكمل بربامج للتعاون املتصل بالتجارة، مبا يف ذلك اإلطار املتكامـل  هذا السياق ينبغي أن 

وينبغي أن هتدف املساعدات اليت يقدمها األونكتاد إىل إزالة         . املعزَّز واملعونة من أجل التجارة    
احلواجز غري التعريفية، وتبسيط املعايري واألنظمة التقنية وقواعد املنشأ وتنفيذ مجيع االلتزامات            

وينبغـي أن يـستمر   . رارات املتصلة باملعاملة اخلاصة والتمايزية ملنتجات أقل البلدان منواً        والق
األونكتاد يف تقدمي املساعدة التقنية إىل أقل البلدان منواً لتيسري عملية انـضمامها إىل منظمـة     

  .التجارة العاملية
ر الدول األفريقيـة    وقال أحد املندوبني إنه ينبغي لألونكتاد أن يساعد يف حتديد دو            -٣٠

وأُشري إىل ضعف الترابط داخل أفريقيا؛ وذُكـر        . كدول ميّسرة للتجارة بني البلدان األفريقية     
  .أنه ينبغي حل مشاكل نقص البىن التحتية والنقل لضمان اندماج أفريقيا يف التجارة العاملية

مية غري الـساحلية    وقال بعض املندوبني إن من املهم أن يساعد األونكتاد البلدان النا            -٣١
  . يف الدعوة إىل حتسني سياسات العبور وتيسري التجارة يف مناطقها

وقال ممثل االحتاد األورويب إن االحتاد هو أكرب مساهم يف أنشطة األونكتاد التنفيذية               -٣٢
، ساعياً بـصورة    ٢٠١٠ مقارنة مبا كانت عليه يف عام        ٢٠١١تربعاته يف عام     وإنه ضاعف 

  .لنظام اآليل للبيانات اجلمركية ونظام إدارة الديون والتحليل املايلرئيسية لتنفيذ ا
وأكد عدد من املتكلمني أمهية حتسني القدرات التكنولوجية وقدرات االبتكـار يف              -٣٣

وقـال  . البلدان النامية لتيسري التنمية ومساعدة هذه البلدان يف بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية          
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 أن يكون يف استطاعة أقل البلدان منواً بصورة خاصة تسخري نقـل             بضعة متكلمني إنه ينبغي   
التكنولوجيا لبناء قاعدهتا التكنولوجية الالزمة لنجاح التنمية، وإن كان نقل التكنولوجيا إىل            

وحتتاج هذه البلدان أيضاً إىل املساعدة للتمتع بفوائد املرونة اليت          . أقل البلدان منواً يتقدم ببطء    
وانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة وغريه من نظم حقوق امللكيـة            يتيحها نظام ج  

وقال بعض املتكلمني إن تشجيع االستثمار األجنيب ينبغي أن يكون وسيلة لتحقيق             . الفكرية
  .مجلة أمور من بينها نقل التكنولوجيا، وليس غاية يف حد ذاته

وخباصة االقتصادات الضعيفة، بـدرجات     وكان لألزمة املالية تأثري يف مجيع البلدان،          -٣٤
وأُشري إىل انعكاس مسار    . متفاوتة وال يزال التعايف من األزمة االقتصادية واملالية العاملية هشاً         

تدفقات رؤوس األموال، وهبوط التجارة، وتناقص أسعار السلع األساسية، وبطالة الشباب،           
ها أقل البلدان منواً، والبلدان األفريقيـة       وتزايد الفقر باعتبارها من أهم التحديات اليت تواجه       

وطلب عدد كبري من املتكلمني من األونكتاد تعزيـز أعمالـه    . والبلدان النامية غري الساحلية   
وذُكر أنه ينبغي لألمانة أن تساهم يف حتويلها اهليكلي وحتقيق أقصى  . املتعلقة هبذه االقتصادات  

ة، بوسائل منها التعاون اإلقليمي والتعاون بـني        زيادة ممكنة يف فرصها التجارية واالستثماري     
  .بلدان اجلنوب كعنصر مكّمل للتعاون بني الشمال واجلنوب

وقال أحد املندوبني إن سوء إدارة النظام املايل الدويل قد عطّل مسار النمو يف عدد                 -٣٥
ـ     . ١٩٨٠ و ١٩٧٠كبري من البلدان يف الفترة ما بني عامي          ا وأعربت بعض الوفود عن قلقه

إزاء العجز الشديد يف احلسابات اجلارية وتزايد الدين احمللي، بسبب شدة االعتمـاد علـى               
االقتراض احمللي واقترحت وفود أخرى أن يواصل األونكتاد إجراء الدراسات املتعلقة بـأثر             

  .األزمة يف االقتصادات النامية وتأثريات بعض السياسات االقتصادية
ودعا بعـض املـتكلمني     . لى أمهية دور الدولة اإلمنائية    وشّدد عدد من املتكلمني ع      -٣٦

األونكتاد إىل استكشاف سبل لتحقيق التنمية املستدامة والنمو الشامل وآليات متويل جديدة            
توجه حنو البلدان األفريقية وأقل البلدان منواً، مع إيالء االهتمام الالزم للُبعد اجلنساين وتنمية              

  . القطاع اخلاص
ض املندوبني على األونكتاد ملعاجلته الطرق اليت يؤثر هبا تفاوت الـدخل يف             وأثىن بع   -٣٧

. النمو االقتصادي ولألفكار املطروحة لتحقيق تنمية أكثر مشوالً يف تقرير التجـارة والتنميـة   
وذُكر أن جتربة السنوات الثالثني املاضية قد أوضحت أن سياسات اإلصالح اهليكلي يف العامل   

االجتاه حنو زيادة التفاوت الذي أصبح مسة من مسات العوملة اليت يقودهـا             النامي قد عززت    
غري أن بعض املندوبني مل يؤيدوا التشكك الذي أُبدي فيما يتعلق باإلصالحات            . القطاع املايل 

وقال أحد املندوبني إن مشكلة خلق فرص العمل ال تقتصر علـى            . اهليكلية وتأثريها يف النمو   
  .حدها وإمنا تشمل مجيع البلدانالبلدان األفريقية و

ودعا بعض املندوبني األونكتاد إىل مناقشة إصالحات النظام االقتـصادي الـدويل              -٣٨
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغـي أن   . ٢٠١٥احلايل ووضع ترتيبات مؤسسية داعمة لفترة ما بعد         
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 املـستمرة   يواصل األونكتاد مساعدة البلدان النامية يف رسم السياسات للتصدي للتحديات         
ومثة حاجة إىل مناذج تنمية جديدة لتهيئة بيئة مـساعدة          . والناشئة اليت تعترض سبيل التنمية    

للبلدان النامية لالستفادة من املنافع اليت ميكن أن حتققها التجارة الدولية يف تعزيـز التنميـة                
  .املستدامة الشاملة اجتماعياً

ية الدوحة تنفيذاً كامالً وقيام األونكتـاد       وأبرزت بعض الوفود احلاجة إىل تنفيذ وال        -٣٩
 االقتصادية الرئيسية -بدور أكثر أمهية يف تنفيذ نتائج املؤمترات واجتماعات القمة االجتماعية    

وشّدد عدد من املتكلمني على مسامهة األونكتاد يف تنفيـذ برنـامج عمـل              . لألمم املتحدة 
. ملية اخلروج من فئة أقل البلدان منـوا       اسطنبول، يف سياق رصد أهدافه وإجراءاته وإعداد ع       

وطلب بعض املتكلمني من األمانة مواصلة رصد برنامج عمل أملايت لصاحل البلدان النامية غري              
  .الساحلية واملسامهة بدور نشط يف الربنامج الذي خيلفه

وقال عدد من املندوبني إن إطار سياسات االستثمار من أجل حتقيق التنمية املستدامة               -٤٠
وأكد عدد كبري   . الذي وضعه األونكتاد ميثل خطوة يف االجتاه الصحيح لتنفيذ والية الدوحة          

من مندويب اجملموعات اإلقليمية أن اجليل اجلديد من سياسات االستثمار ينبغـي أن يكـون               
مفيداً يف حتقيق أهداف مثل زيادة التوظيف، ونقل التكنولوجيا بفعالية، وبلوغ أهداف التنمية             

  . امةاملستد
وأثىن بعض ممثلي اجملموعات اإلقليمية على األونكتاد ألنشطته املتعلقة بالتعاون الـتقين              -٤١

اليت تركز على سياسات االستثمار وأكدوا أنه ينبغي أيضاً تعزيز أهداف التنمية املستدامة جبذب              
هم ممثلو بعـض    وأكد عدد من املمثلني، مبن في     . االستثمار اخلاص وحتسني البنية التحتية العامة     

املنظمات غري احلكومية، دور االستثمار يف بناء القدرات اإلنتاجية الوطنية الالزمة لتحقيق النمو             
الشامل عن طريق استراتيجيات التنمية الصناعية وتنظيم املشاريع، وخباصة برنـامج إمربيتيـك             

ريقيـة يف جمـال     وطلب عدد من املندوبني من األونكتاد أن يساعد البلـدان األف          . لألونكتاد
وفيمـا  . االستثمار لتحقيق النمو الشامل وزيادة فرص وصول الشركات األفريقية إىل األسواق          

يتعلق بالسياسات الدولية، شجعوا األونكتاد على مواصلة أعماله املتعلقة باتفاقات االسـتثمار            
ه ينبغي لألونكتاد أن    وقال بعض املندوبني إن   . الدولية اليت تراعي أيضاً احتياجات البلدان النامية      

   .يواصل العمل بشأن التكامل اإلقليمي نظراً الرتباطه بسياسات االستثمار
وأبرز بعض املندوبني، وخباصة من أقل البلدان منواً، أمهية االنـدماج يف سالسـل                -٤٢

 وشجع أحد املندوبني األونكتاد على    . اإلمداد العاملية وسالسل القيمة العاملية كوسيلة للتنمية      
مواصلة العمل مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي لرصد             

  .كما أُشري إىل ضرورة التعليم لتحسني سياسات التوظيف والتنويع االقتصادي. احلمائية
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ما الذي : النمو املؤدي إىل وظائف للحد من الفقر: اجلزء الرفيع املستوى  -باء  
  يا تعلمه من املناطق األخرى؟تستطيع أفريق

  ) من جدول األعمال٣البند (
ركز اجلزء الرفيع املستوى على كيفية متكني البلدان الناميـة مـن حتقيـق النمـو                  -٤٣

وحبث املتحاورون الدروس الـيت     . االقتصادي مع خلق فرص العمل ومواصلة احلد من الفقر        
امية أخرى فيما يتعلق بالنظام األمثل      ميكن أن تستخلصها أفريقيا من جتارب بلدان ومناطق ن        

لتجارة والتنمية واالستثمار والسياسات االقتصادية الكلية لضمان النمو والتنميـة          لسياسات ا 
  .بشكل مستدام

. النمـو واألداء االقتـصادي يف أفريقيـا     تعقيدات  وسلّطت املناقشات الضوء على       -٤٤
. لقارةتواجهه ا ل هو أيضاً حتٍد ملّح      واعُترف بأن موضوع الدورة ال يأيت يف حينه فحسب ب         

وذُكر أن أفريقيا متلك إمكانية التحول إىل قطب منو يف املستقبل، على الرغم مما تواجهه من                
وقد أجرت البلدان األفريقية إصالحات هامة على مستوى االقتصاد         . قضايا وحتديات معقدة  

أقل مما هـو    بدرجة  إن كان   وباتت إصالحات السياسات يف أفريقيا أكثر وضوحاً و       . الكلي
غري أن أداء النمو املذهل يف أفريقيا مل يـؤِد إىل النتيجـة             . عليه احلال يف مناطق نامية أخرى     

املتوقعة من حيث خلق فرص العمل واحلد بصورة كبرية من الفقر أو حتـسني مـستويات                
معدالت الزيـادة   واستطلع املتحاورون شىت التحديات املتعلقة بنمو أفريقيا، ومنها         . املعيشة

النمو االقتصادي وخلق فـرص العمـل، وتـدفقات         معدالت  السكانية املرتفعة اليت فاقت     
تكنولـوجي  عدم إحراز تقدم    االستثمارات يف قطاعات ال يستطيع الفقراء الوصول إليها، و        

  .وعدم مالءمة سياسات القطاع املايل الداعمة للفقراءكبري 
االقتصاد الكلي الرئيسية املـؤثرة يف منـو        مبعوقات   واعترف املشاركون يف املناقشة     -٤٥

االنتباه إىل ارتفاع تكلفـة     عدة مرات   وذُكر أن أمانة األونكتاد قد وجهت       . أفريقيا وتنميتها 
التمويل، وخباصة ارتفاع مستويات أسعار الفائدة، فيما يتعلق باالستثمارات املنتجة اليت تدّعم     

وسعر الفائـدة   وال تزال الفجوة بني معدل التضخم       . يقيةعملية النمو يف معظم البلدان األفر     
واسعة، ما جيعل أسعار الفائدة احلقيقية مرتفعة إىل حد حيول دون حتقيق املستثمرين أرباحـاً               

هذه القضية يف برامج التكيف اهليكلي      أغفلت  وقد  . معاديةتظل   من االستثمار يف بيئة      زيةجم
النمو شامالً ومستداماً، ينبغي أن يتمكن الناس من        ولكي يكون   . وغريها من برامج اإلصالح   

املشاركة يف عائدات النمو عن طريق حدوث زيادة يف األجور احلقيقية على حنو يتفق مـع                
  .األسر املعيشيةدخل زيادات اإلنتاجية ويؤدي إىل ارتفاع 

لنمـو  معوقة ل وحدد احملاورون واملشاركون يف النقاش أوجه قصور هيكلية أخرى            -٤٦
  :ملولد لفرص العمل، ومن أمثلتها ما يليا

إنتاجية، مع زيادة االعتماد علـى      األعلى  نقص التحول اهليكلي واألنشطة       )أ(  
  التجارة يف السلع األساسية؛
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الشواغل املتعلقة باإلنتاج الغذائي واألمن الغذائي، وتفاقمها بسبب التحول           )ب(  
   دور الدولة؛املتعجل إىل النظم القائمة على األسواق مع ضعف

اخنفاض مستويات التجارة بني البلدان األفريقية، على الرغم من اجلهـود             )ج(  
  ؛دون اإلقليميستوى امللبلدان على لتحقيق التكامل بني ااملتعددة املبذولة 

األزمات العاملية املتعددة اليت أدت إىل انكمـاش التجـارة والتحـويالت              )د(  
  .تفاقم تقلبات أسعار السلع األساسيةواملساعدات الرمسية واإلمنائية و

أن باستطاعة أفريقيا التعلم من املناطق األخرى، لكنهم اتفقوا على  واتفق املتحاورون     -٤٧
السياسات عدم جتانس   وعلى الرغم من    . مالئمة للجميع واحدة  أيضاً على أنه ال توجد صيغة       

 فيمـا   املناطق األخرى، مـثال  والتحديات، فإن التنمية األفريقية ميكن أن تستفيد من جتارب        
لتصنيع، والتنمية الزراعية واخلدمات؛ وحتسني دعم الدولة       املتعلقة با سياساهتا القطاعية   ب يتصل

للتنمية القطاعية؛ ودور الصناعات االستخراجية يف ضوء االعتماد علـى املـوارد الطبيعيـة              
يف سليمة  السياساتية  الإلدارة  لوهناك حاجة أيضاً إىل مناذج      . على املوارد القائمة  والصناعات  

وذُكر أن هناك عدة طرق لتحسني      .  السلع األساسية خللق فرص العمل واحلد من الفقر        جمال
الستثمار يف البنيـة    استخدام زيادات الريع يف ا    استخدام الريع، مبا يف ذلك تقاسم األرباح، و       

  .التحتية االجتماعية
ودعـا  . ر يف تنمية القـدرات اإلنتاجيـة      وحياول األونكتاد تشجيع زيادة االستثما      -٤٨

املتحاورون إىل اتباع سياسات جلذب تدفقات أعلى وأفضل لالستثمار األجـنيب املباشـر،             
ويشمل ذلك التغيريات املؤسسية الالزمة لضمان نظام مايل أكثـر جاذبيـة للمـستثمرين              

ت حنـو   وسلّط عدة متكلمني الضوء على ضرورة توجيه مزيد مـن االسـتثمارا           . األجانب
 أن تغطي فجوة التمويل لكنها  ُيفترضأن تدفقات االستثمار األجنيب املباشرإىل الزراعة، نظراً   

االستثمار ف لذا   .بصورة مستدامة ينمو  االقتصادات منواً   أقل  من  نادراً ما تكفي جلعل اقتصاد      
 احلاجـة إىل    وستستمر. األجنيب املباشر ليس بديالً لالستثمار احمللي الذي يتطلب بيئة مواتية         
  . املساعدة اإلمنائية الرمسية، إىل جانب املصادر املبتكرة لتمويل التنمية

       لتعاون بني بلدان اجلنوب يف جمايل التجارة واالسـتثمار،         تشارك أفريقيا يف زيادة ا    و  -٤٩
ز ووافق االحتاد األفريقي على برنامج لتعزي   . ما أتاح االستثمار خارج الصناعات االستخراجية     

غري أن خطة العمل تركـز      . املنطقة وزيادة اجلاذبية االستثمارية يف املنطقة     بني بلدان   التجارة  
على الشواغل التقليدية للسياسة التجارية والوصول إىل األسواق، دون التركيز على النحـو             

  . املطلوب بشدة على أنواع املنتجات اليت ينبغي إنتاجها وتصديرها
وعلى الرغم من حدوث قدر من      .  إىل النمو كعالج للفقر املستمر     وظل األونكتاد يدعو    -٥٠

النمو مؤخراً، مل يتحقق الكثري يف جمال احلد من الفقر بسبب حدوث النمو يف قطاعات ال يعمل                  
ويكمن احلل يف حتسني إنتاجية الزراعة، ما يـسمح ألفريقيـا           . فيها معظم الفقراء، مثل التعدين    
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لواردات الغذائية وعدم البقاء يف دائرة املـستورد الـصايف للغـذاء،           بالتغلب على اعتمادها على ا    
  .والتمتع باألمن الغذائي وإنفاق النقد األجنيب النفيس على السلع االستثمارية بدالً من الغذاء

وتشمل االستجابات السياساتية املتعددة األخرى زيادة االستثمار ملعاجلـة ضـعف             -٥١
االستثمار يف البنية التحتية، وإقامة تكتالت جتارية إقليمية وزيادة         اإلنتاجية الزراعية، ومواصلة    

وباإلضـافة إىل   . كما أن ربط منوذج النمو باحلد من الفقر مسألة أساسية         . التجارة األفريقية 
  . ذلك، شدد املشاركون على أمهية عملية النمو، مقارنة مبعدل النمو نفسه

 قطاع السلع األساسية من شـأنه أن يـؤدي إىل           واعترب متكلمون أن زيادة التنويع يف       -٥٢
وسيتيح ذلك أيضاً زيـادة التجـارة يف        . إنتاج املزيد من السلع النهائية وإىل تنوع هذه السلع        

وذُكـر أن   . األسواق اإلقليمية، وهو أمر يعوقه عدم التخصص وإنتاج سلع أوليـة متماثلـة            
ا غري كافيني لتعزيـز التجـارة األفريقيـة    االستثمار يف البنية التحتية وتنميتها ضروريان لكنهم   

وينبغي أن يكون التعاون بني بلدان اجلنوب والتجـارة         . وزيادة القيمة املضافة وتنويع التجارة    
فالتجارة داخل املنطقة الواحدة يف القارات األخرى تنبض باحلياة إىل          . اإلقليمية جزءاً من احلل   

  .قر بل أيضاً مبساعدهتا يف مواجهة األزمة احلاليةحد يسمح ليس فقط بتيسري النمو واحلد من الف
وأُشري إىل أن دور الدولة اإلمنائية يف رعاية عملية النمو حاسم األمهيـة يف صـياغة                  -٥٣

وينبغي أن تتدخل احلكومات للحد من فـشل األسـواق يف           . توجيه السياسات يف أفريقيا   
الصناعة بغية خلق القدرات اإلنتاجية   القطاع املصريف والقيام باستثمارات ضخمة يف الزراعة و       

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن تقوم احلكومات بتعبئة املصادر احملليـة           . وفرص العمل الالئق  
. على املساعدة اإلمنائية الرمسية غري املـضمونة      املفرط  لإليرادات الضريبية بغية تقليل االعتماد      

ن أهـداف   بعيداً ع ة واملؤسسات األخرى    مؤسسات البنية التحتي  إىل حتويل   ومثة حاجة أيضاً    
  .حنو آفاق إقليمية جديدةوتوجيهها املاضي االستعمارية 

  تنسيق حتفيز النمو العاملي: لترابطا  -جيم  
  ) من جدول األعمال٤البند (

استعرض اجمللس، يف إطار هذا البند، حالة االقتصاد العاملي اهلشة والتحـديات              - ٥٤
اليوم وذُكر أن ترابط عامل     . لتنسيق التحفيز هنج أكثر فعالية    املستمرة اليت تعترض حتقيق     

وهنـاك  . املعومل يتجلى ليس فقط يف بدء األزمة وانتشارها بل أيضاً يف جتربة االنتعاش            
واآلثار اإلنسانية .  أشد وطأةبطءلتباطؤ يف االقتصاد العاملي الذي يواجه احتماالت جدية 

 وتشري جتربة البلدان الناميـة      الشدة،بالغة  آثار  األزمة  تزايد البطالة واستمرار    النامجة عن   
ـ بل  " عقد ضائع "اليت عانت من األزمات يف العقود األخرية إىل خطر وجود            األحرى ب

 أن اجلهود اجلارية لتحفيز االقتـصاد يف معظـم          قلقومن األمور املثرية لل   ". جيل ضائع "
كما تؤدي سياسات التقشف    . ُتحدث نتائج عكسية  بل  االقتصادات املتقدمة غري فعالة     

وقد ظلت  . إىل زيادة تعطيل الطلب احملتمل    الدخل  غري املالئمة وتأثري التفاوت املتزايد يف       
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 لكنها ال تستطيع االستمرار يف حتمـل        ٢٠٠٦االقتصادات النامية حمرك النمو منذ عام       
  .عبء االنتعاش العاملي

سبب وزهنا يف االقتصاد العاملي     وذُكر أن منطقة اليورو تثري القلق بشكل خاص ب          - ٥٥
وأمهيتها املستمرة كسوق لعدد كبري من االقتصادات النامية، على الرغم مـن اجلهـود              

  .املبذولة لزيادة االعتماد على األسواق احمللية واإلقليمية
  :وفيما يتعلق بآثار السياسات، ركّز النقاش على ست قضايا رئيسية على النحو التايل  -٥٦

فاع نسبة الدين العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل لعدد كـبري مـن             ارتإن    )أ(  
اجلهود املبذولة لتوحيد الـديون عـن       كما أن   . البلدان هو نتيجة لألزمة وليس سبباً هلا      

حبدوث مزيد من عدم االستقرار واهلبـوط  جهود غري رشيدة وهتدد  طريق التقشف املايل    
قتصاد العاملي يف وجود عجـز يف الطلـب؛         وتكمن املشكلة الرئيسية يف اال    . االقتصادي

  ويؤدي التقييد املايل وإصالحات سوق العمل إىل تفاقم هذا العجز؛
إن ارتفاع مستويات التفاوت يف الدخل يقّوض اجلهود املبذولـة لزيـادة              )ب(  
وهناك ضرورة التباع سياسات إلعادة توزيع الدخل وسياسات داعمة، وخباصة يف           . الطلب

كما أن حتسني توزيع الدخل سيساعد يف تنمية االقتصادات اليت متـر    .  املتقدمة بلدان الفائض 
مبرحلة انتقالية واليت زادت اعتمادها على األسواق احمللية واإلقليمية باملقارنة مـع األعـوام              

  السابقة، ألن من شأنه توسيع تلك األسواق واملساعدة يف دعم النمو املتواصل والشامل؛
كل اليت عانت منها منطقة اليورو أن اليورو ال ميكـن أن            وتوضح املشا   )ج(  

وميكن معاجلة األزمة يف بلـدان      . يف آن واحد  العملة الوطنية   يقوم بدور العملة الدولية و    
ل لرفع اإلنتاجيـة يف تلـك     اتشمل خطة على غرار خطة مارش     بتدابري متنوعة   األطراف  

 الديون، وإعادة هيكلة القطاع املايل منء البلدان، وإعادة توازن االقتصاد األملاين، واإلعفا
وعدم . بإنشاء مصارف أوروبية بدالً من املصارف الوطنية، وإعادة توزيع الدخل والثروة

  اتباع هذه السياسات قد يؤدي إىل اهنيار اليورو؛
وينبغي إصالح قواعد التجارة الدولية بغية اتباع املبادئ التوجيهية للتجارة            )د(  

تـشجيع  املتمثل يف   واالجتاه  .  الرشيدة ء القدرات، والقواعد املتوازنة واحلوكمة    العادلة، وبنا 
التحرير الشرس للتجارة استناداً إىل حجج سالسل القيمة العاملية ال يفيـد البلـدان الناميـة       

جعلـه أكثـر    ووهناك حاجة إىل بدء إصالح للنظام املايل الـدويل          . وينبغي إعادة النظر فيه   
  رضة لتقلبات أسعار الصرف؛دميقراطية وأقل ع

ومثة حاجة إىل إجراء حتليل للمشاكل االقتصادية العاملية يكون أكثـر             )ه(  
تركيزاً على التأثري اإلنساين وأقل ضيقاً وتركيزاً على األسواق، ووضع تـصور جلهـود              

فالنماذج التقليدية اليت تركز بصورة ضيقة على األرباح ال تـدرج           . التحفيز وتشجيعها 
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 اإلنساين وقد حان الوقت ملراعاة بعد حقوق اإلنسان يف أسواق العمل واإلنتاج             اجلانب
  والتجارة؛
. وانتهى زخم اإلرادة السياسية والتنسيق اللذين شهدهتما بدايـة األزمـة            )و(  

وميكن أن تكون األمـم     ". مجيعها يف قارب واحد   "وينبغي أن تدرك البلدان مرة أخرى أهنا        
 تستطيع كـل    واحد ألهنا وسيلة للتحدث بصوت    التعايف،اً جلهود   املتحدة مركز تنسيق هام   

  .االنضمام إليهالبلدان، مبا فيها البلدان الصغرية، 
ومشلت النقاط األخرى اليت أُثريت يف أثناء املناقشة نقطة تتعلق بكيفية التوفيق بـني                -٥٧

ك األخضر من ناحيـة    اجلهود الرامية إىل زيادة الطلب من ناحية واإلنتاج األخضر واالستهال         
املـايل  من أجل التكامـل     واصلة جهودها   مبأخرى، وكيفية استمرار استفادة البلدان النامية       

  .والنقدي اإلقليمي، على الرغم من املشاكل احلالية اليت تعاين منها منطقة اليورو

التقرير : مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً  -دال  
  املرحلي األول

  ) من جدول األعمال٥البند (    
الرئيس، ونائب األمني العـام  : يف اللجنة األوىل للدورة، أدىل ببيانات رمسية كل من          -٥٨

: لألونكتاد، ومدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة باألونكتاد، والوفود التالية           
، )باسم جمموعـة أقـل البلـدان منـواً        (ونيبال  ،  ) والصني ٧٧ل باسم جمموعة ا  (ندونيسيا  إ

باسم جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة       (، وباراغواي   )باسم اجملموعة األفريقية  (وموريشيوس  
، ومجهورية إيران اإلسـالمية     )ومنطقة البحر الكارييب وجمموعة البلدان النامية غري الساحلية       

وال، وتركيـا، والـصني، وبـنغالديش،       ، واالحتاد األورويب، وأنغ   )باسم اجملموعة اآلسيوية  (
وكان املتحاوران يف الدورة مها املمثل الدائم جلمهوريـة أفريقيـا           . ومرصد أقل البلدان منواً   

  .الوسطى واملمثل الدائم لنيبال
وركزت مداوالت اللجنة على مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل              -٥٩

 وتبادل املندوبون اآلراء بشأن سبل ووسائل تعزيـز دور          .٢٠٢٠-٢٠١١البلدان منواً للعقد    
السلع األساسية وحتسني اإلنتاجية الزراعية يف إطار اجلهود األوسع نطاقاً املبذولـة لتحقيـق              
التقدم االجتماعي االقتصادي اهليكلي يف أقل البلدان منواً، مبا يف ذلك التقدم حنو اخلروج من               

ويف هـذا   . علق بأكرب عدد ممكن من البلدان املنتمية إىل هذه الفئة         فئة أقل البلدان منواً، فيما يت     
الصدد، أتاح االجتماع فرصاً لبناء توافق اآلراء بشأن التحديات والفرص واآلفاق املتعلقـة             

 بلداً من اخلروج من هذه الفئـة        ٤٨بتمكني نصف جمموعة أقل البلدان منواً اليت تضم حالياً          
  .الغايات املتفق عليها يف برنامج العمل وهو إحدى - ٢٠٢٠حبلول عام 

وأعرب عدد كبري من املتكلمني عن تقديرهم البالغ ألعمال أمانة األونكتاد يف جمال               -٦٠
وطلبوا مـن األونكتـاد     . تنفيذ اإلجراءات وااللتزامات ذات الصلة الواردة يف برنامج العمل        
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بغية ترمجة رؤية برنامج العمل     مضاعفة جهوده وتكثيف تعاونه مع الكيانات املعنية األخرى         
وينبغي أن يواصل األونكتاد إجراء رصد دقيق للتقدم حنو عتبة اخلروج . إىل إجراءات ملموسة 

من فئة أقل البلدان منواً على املستوى القطري ومساعدة أقل البلدان منـواً يف إدراج أحكـام      
املندوبون من األونكتـاد أن    وطلب  . برنامج العمل يف صلب سياساهتا واستراتيجياهتا الوطنية      

جيري، استناداً إىل أعماله األخرية، دراسة مفصلة عن حجم تأثري األزمات املتعددة على تنمية              
وينبغـي أن يقتـرح     . أقل البلدان منواً وأن يوصي بطرق ووسائل لبناء قدرهتا على املقاومة          
ان زيادة الـشفافية يف     األونكتاد أيضاً خيارات سياساتية للحد من تقلبات األسعار، مع ضم         

وينبغي تدعيم عمل األونكتاد املتعلق بأقل البلدان منواً        . أسواق السلع األساسية يف الوقت ذاته     
ويف هذا السياق، حـث     . يف جماالت التجارة واالستثمار والتكنولوجيا والدين ومتويل التنمية       

ات مالية إىل صندوق األونكتاد     التقليديني على تقدمي مسامه    املتكلمون املاحنني التقليديني وغري   
االستئماين لصاحل أقل البلدان منواً بغية املساعدة يف تنفيذ اإلجراءات وااللتزامات الـواردة يف              

  .برنامج العمل تنفيذاً كامالً وفعاالً
وقال عدد كبري من املتكلمني إن أقل البلدان منواً تواجه حتديات إمنائيـة معقـدة يف        -٦١

عن طريق ضمان منو اقتصادي قوي ومتواصل ويستند إىل قاعدة عريضة مع            اإلسراع بالتنمية   
زيادة فرص العمل والقيمة املضافة، وهي متطلبات أساسية للسماح هلا بتحقيق هدف متكني             

وحث بعض املـتكلمني أقـل   . ٢٠٢٠نصفها من الوفاء مبعايري اخلروج من الفئة حبلول عام     
لى اختاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ جماالت األولوية املتفـق         البلدان منواً وشركاءها اإلمنائيني ع    

 ومعظمها ال ميكن حتقيقه  -عليها من برنامج العمل بغية بلوغ األهداف والغايات الواردة فيه           
إال ببناء القدرات اإلنتاجية، وضمان التحول االقتصادي اهليكلي، مبا يف ذلك تنويع الـسلع              

وذُكر أن هناك حاجة    .  التحسن يف مستويات املعيشة    األساسية وخلق فرص العمل، وبتحقيق    
. إىل اختاذ سياسات حملية مالئمة وحتسني تدابري الدعم الدويل لتيسري عملية خروج سلـسة             

وسلطت الضوء على   . وشددت عدة وفود على أمهية اتباع هنج شامل يف تنفيذ برنامج العمل           
وأكدت . يات احملددة يف برنامج العمل    مسامهة قطاعي الزراعة والسلع األساسية يف بلوغ الغا       

التأثري السليب لتقلبات األسعار يف أسواق السلع األساسية على عملية التنمية يف أقل البلـدان               
  .منواً واحلاجة إىل اتباع سياسات للتنويع، بوسائل منها حتديث وبناء القدرات اإلنتاجية

 احلايل ألقل البلـدان منـواً        يف اآلراء على أن هدف وفاء نصف العدد        وظهر توافق   -٦٢
 هو هدف طموح، نظراً العتمادها الـشديد      ٢٠٢٠مبعايري اخلروج من هذه الفئة حبلول عام        

 الزراعية، باإلضافة إىل شدة تعرضها لتأثري الصدمات        إنتاجيتهاعلى السلع األساسية واخنفاض     
قدرات اإلنتاجية، مقترناً   وأُشري إىل أن ضعف ال    . اخلارجية وأزمات اقتصادات أقل البلدان منواً     

بعدم التنويع االقتصادي واألزمات املتعددة األخرية يقوض آمال أقل البلدان منواً يف حتقيـق              
وبينمـا ظلـت   . التقدم االقتصادي اهليكلي والوفاء مبعايري اخلروج من فئة أقل البلدان منـواً          

اقتصادات أقل البلدان منواً،    أو الصناعات االستخراجية هي الدعامة الرئيسية ملعظم        /الزراعة و 
فإن مشهد اخلروج من فئة أقل البلدان منواً يف العقد األخري يظهر أن البلدان الـيت أحـرزت               
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تقدماً ملموساً هي تلك البلدان اليت متكنت من االلتحاق بسالسل القيمة يف اجملـاالت الـيت        
قدرهتا التكنولوجية وأحرزت   تتمتع فيها مبزايا نسبية، واليت حققت التنويع، ومتكنت من بناء           

  .تقدماً اقتصادياً هيكلياً عاماً
وقالت عدة وفود إن أقل البلدان منواً ينبغي أن تنهض باملـسؤولية الرئيـسية عـن                  -٦٣

تنميتها، بوسائل منها إدراج التزامات برنامج العمل يف سياساهتا واستراتيجياهتا الوطنية، لكن            
وينبغي أن يشمل هذا الدعم جهـوداً       . لتنمية هذه البلدان  دعم اجملتمع الدويل حاسم األمهية      

لزيادة حجم املساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة إىل أقل البلدان منواً وحتسني نوعيتها، وحتـسني              
شروط الوصول إىل األسواق، ألن معظم هذه البلدان تعتمد على تلـك املـوارد يف متويـل       

ذلك، ينبغي أن تكون هناك إعادة توازن لألولويات بـني          وباإلضافة إىل   . احتياجاهتا اإلمنائية 
. القطاعات االجتماعية وقطاعات القدرات اإلنتاجية، مع زيادة االهتمام بالقطاعات األخرية         

وفيما يتعلق بالوصول إىل األسواق، حثت الوفود البلدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة ذات               
تزامات منح مجيع منتجات أقل البلدان منواً فرص        االستطاعة على التنفيذ الفوري والكامل الل     

الوصول إىل األسواق بإعفاء من الرسوم اجلمركية ومن اخلضوع لنظام احلصص، وحثتها على 
إزالة احلواجز اليت تعترض الدخول إىل األسواق، مبا يف ذلك التدابري غري التعريفية وغريها من               

  .احلواجز التجارية
ل البلدان منواً ضمان إدمـاج دور الـسلع األساسـية يف            وطلب املشاركون من أق     -٦٤

استراتيجياهتا اإلمنائية مبا يتيح أقصى زيادة ممكنة يف إمكانات القطاع وجينبها تكرار ما شهده              
وأشاروا . العقد السابق من معدالت منو حتققت دون تواكبها فرص عمل أو حتوالت هيكلية            

 يدمج منظوراً إمنائياً وعوامل إمنائية يف دور ووظائف إىل أن املطلوب هو اتباع هنج أكثر مشوالً
وينبغي ألقل البلدان منواً أيضاً أن تبذل       . السلع األساسية يف النمو االقتصادي واحلد من الفقر       

اجلهود لزيادة دعم القطاع الزراعي بغية تعزيز منو اإلنتاجية وحتسني األمن الغذائي وإدمـاج              
وشـجع  . ناخ يف االستراتيجيات القائمة على السلع األساسية      السياسات اليت تشمل تغري امل    

بعض املندوبني حكومات أقل البلدان منواً على تدعيم تعبئة املوارد احمللية واملؤسسات احملليـة              
بغية تعبئة املدخرات اخلاصة، وحتسني نظام التحصيل الضرييب، وتعزيز الـسياسات احلـذرة             

  .لةإلدارة املوارد الطبيعية إدارة فعا

  التحول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا: التنمية االقتصادية يف أفريقيا  -هاء  
  ) من جدول األعمال٦البند (

تقرير التنميـة االقتـصادية يف أفريقيـا        كُّرست اجللسة الصباحية لتقدمي ومناقشة        -٦٥
وسلّمت . يف أفريقيا ، الذي ركَّز على مسألة التحول اهليكلي والتنمية املستدامة          ٢٠١٢ لعام

معظم اجملموعات اإلقليمية على نطاق واسع بأمهية التقرير وبأنه جاء يف الوقت املناسـب يف               
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 ويف سياق املناقشة اجلارية حالياً بشأن بناء االقتـصادات اخلـضراء            ٢٠+أعقاب مؤمتر ريو  
  .وسبل االنتقال إليها

لذي تناول أمهية وجود سياسة صناعية      وأُعد التقرير استناداً إىل تقرير العام املاضي ا         -٦٦
جديدة يف أفريقيا، وسلّط الضوء على حتمية أن تسلك أفريقيا مسار التحول اهليكلـي مـن    
خالل التصنيع ليتسىن هلا تعزيز الدخل، وتوليد فرص العمل، وتقليص أوجه الضعف حيـال              

 اسـتخدام أكثـر     لكن التحول اهليكلي ميكن أن يؤدي أيضاً إىل       . األزمات، واحلد من الفقر   
كثافة للموارد، األمر الذي ميكن بدوره أن يتسبب يف تأثريات بيئية سلبية ويف استخدام غري               

ويركز تقرير هذا العام على الكيفية اليت ميكن هبا ألفريقيا أن جتـد حـالً               . مستدام للموارد 
ل الرسالة الرئيسية   ولع. ملعضلة اجلمع بني السعي حنو التحول اهليكلي وتعزيز االستدامة البيئية         

اليت ينطوي عليها التقرير تكمن يف أن أفريقيا ميكن أن ُتوفَّق يف جتاوز هذه املعضلة من خالل                 
اتباع استراتيجية حتول هيكلي مستدام تقوم على الفصل النـسيب بـني اسـتخدام املـوارد          

  .والتأثريات البيئية الناجتة عن النمو
 أفريقيا املذهل من حيث نسبة منوها االقتصادي        وأوضح عدة مشاركني أنه رغم أداء       -٦٧

تزال تواجه حتديات هامة يتعني التصدي هلا، أال وهي          خالل السنوات العشر املاضية، فهي ال     
بناء القدرات اإلنتاجية، وحتقيق األمن الغذائي والطاقي، ومواجهة التقلبات يف أسعار الـسلع           

واعتربوا أن اعتماد أفريقيـا     . الشباب والفقراء األساسية، واحلد من ارتفاع نسب البطالة بني        
  .على االستثمار األجنيب املباشر يظل استراتيجية هامة يف سياق التصدي هلذه التحديات

وهنأ العديد من املشاركني األونكتاد على تقريره ونوعية حتليلـه، معـربني عـن                -٦٨
 يتيح إطاراً تنفيذياً وجيهاً يفيد      مشاطرهتم الرأي القائل بأن التحول اهليكلي املستدام ميكن أن        
وشددوا علـى أن مـسامهة      . البلدان األفريقية يف االنتقال حنو اقتصادات أكثر مالءمة للبيئة        

البلدان األفريقية يف تغري املناخ تبقى ضئيلة وأن البلدان املتقدمة ينبغي أن تـسعى إىل بلـوغ                 
أفريقيا على صعيد التكيف مع تغري املناخ       الفصل املطلق بني النمو والتأثري على البيئة مع دعم          

وميكن هلذا الدعم املقدم من البلدان املتقدمة أن        . والدخول يف مسار التحول اهليكلي املستدام     
يتجسد يف نقل التكنولوجيا، وزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية، وفتح أسواق بلدان الـشمال،             

ملشتركة وإن كانت متباينة هو اإلطار التوجيهي       واعُترب أن مبدأ املسؤوليات ا    . وبناء القدرات 
  .الذي حيكم خمتلف التزامات البلدان املتقدمة والنامية

وقال مشاركون آخرون إن التقرير كان صائباً يف اإلشـارة إىل ضـرورة معاجلـة                 -٦٩
املشاكل البيئية باعتبارها مشكلة تنمية، ودعوا األونكتاد إىل مساعدة البلـدان األفريقيـة يف              

وإضافة إىل ذلك، ذُكر أن األزمة االقتـصادية  . تنفيذ التوصيات السياساتية الواردة يف التقرير     
واملالية احلالية ينبغي أال تتخذ ذريعة لتقليص املساعدات وكبح نقل التكنولوجيا إىل البلـدان              

 بلـدان   وأشار العديد من املشاركني إىل أن التعاون بـني        . سيما البلدان األفريقية   النامية، ال 
اجلنوب حىت وإن كان يتيح ألفريقيا التدريب والتكنولوجيا اللذين حتتـاج إليهمـا لتعزيـز               
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التحول اهليكلي املستدام، فمثل هذا التعاون ينبغي أال يعترب بأي حال من األحوال بديالً عن               
داهتم ودعا بعض املشاركني الشركاء يف التنمية إىل الوفاء بتعه        . التعاون بني الشمال واجلنوب   

املالية إزاء أفريقيا وأقل البلدان منواً يف إطار اآلليات واالتفاقيات القائمة، مثل اتفاقية األمـم               
واعُترب أن األونكتاد ينبغي أن يواصل      . املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ ومرفق البيئة العاملية       

 جمال التنمية املستدامة يف     أحباثه بشأن التحول اهليكلي املستدام وأن يوثّق أفضل املمارسات يف         
ويف هـذا   . خمتلف املناطق كوسيلة لتعزيز تقاسم أقاليمي للنجاحات والـدروس املـستفادة          

السياق، ينبغي أن يستكشف األونكتاد أيضاً السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز منتديات وآليات          
ستفادة إىل أقصى حد    من أجل اال  " األفريقية اجلديدة  -الشراكة االستراتيجية اآلسيوية    "مثل  

ندية للتعاون الدويل يف جمال التنمية تقـدم        وما فتئت الوكالة التايل   . منائيممكن من تأثريها اإل   
 يف جماالت مثل الزراعـة،      ١٩٧٨املساعدة الفنية وتتيح برامج التدريب يف أفريقيا منذ عام          

ة؛ وينبغي أن تعـزز آسـيا       والصحة العامة، والري، وتربية األحياء املائية، والسياحة املستدام       
  .وأفريقيا تعاوهنما يف جمال التنمية املستدامة

سـيما مـن خـالل       وتسعى حكومة إثيوبيا إىل تعزيز النمو املستدام واملنصف، ال          -٧٠
ومن األمهية مبكان عدم تثبيط البلدان األفريقيـة        . ملواجهة تغري املناخ  " استراتيجيتها اخلضراء "

. ىل الزراعة على نطاق واسع كوسيلة لزيادة اإلنتاجية الزراعيـة         بصورة منهجية عن اللجوء إ    
واختذت حكومتا مصر واملغرب أيضاً خطوات لتعزيز التنمية املستدامة من خـالل جهـود              

فعلى سبيل املثال، يقدم الصندوق املصري للتعاون الفين مـع          . مبذولة على النطاق اإلقليمي   
ن خالل تنظيم دورات تدريبية يف عدد من اجملاالت،         أفريقيا الدعم إىل بلدان أفريقية أخرى م      

  .مثل الزراعة وإدارة املوارد الطبيعية
وقال بعض املندوبني إن اجملتمع الدويل حباجة إىل ضمان أال يؤدي اقتـراح الـدفع                 -٧١

. بأهداف التنمية املستدامة إىل صرف اجلهود واالهتمام عن حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة            
 ينبغي أن تطور منوذجها اخلاص يف جمال التنمية املستدامة على أساس يقوم على تويل               فأفريقيا

بلداهنا زمام أمورها بنفسها، ومع مراعاة خصوصيات البلدان األفريقية وحاجتها إىل حتقيـق             
واعُترب أنه من الضروري أن حتافظ أفريقيا على هامش سياسايت          . القدرة على املنافسة الدولية   

نمو األخضر، وأن يكفل اجملتمع الدويل وجود أوجه مرونة يف نظام حقوق امللكيـة   لتحقيق ال 
  .الفكرية لضمان سرعة نقل التكنولوجيا

وأكد عدد من املشاركني دور الدول التنموية الفعالة يف قيادة التحـول اهليكلـي                -٧٢
تنمية، وبـشأن   ودعوا األونكتاد إىل تعزيز أعماهلا بشأن موضوع الدولة كمحفز لل         . املستدام

مبادرات التكامل اإلقليمي اجلارية يف أفريقيا، مثل االتفاق الثالثي لتحرير التجارة، ومنطقـة             
ومشلت القضايا األخرى اليت نوقشت مزايا تعزيز تفاوض احلكومـات          . التجارة احلرة القارية  

إدارة هـذه   األفريقية مع الشركات األجنبية املتعددة اجلنسيات بشأن ريوع املوارد وحتسني           
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الريوع بشكل عام، وتعزيز البنية التحتية والتعاون اإلقليمي، وتعزيز تعبئـة املـوارد احملليـة               
  .واألسواق املالية احمللية، ودعم تطوير املشاريع الصغرية ومتوسطة احلجم

  حلقة النقاش    
يات التحـد : حنو التحول اهليكلي املستدام يف أفريقيـا      "خالل حلقة النقاش املعنونة       -٧٣

، أكد املشاركون من جديد أن النمو القائم يف أفريقيا علـى الـسلع األساسـية                "والفرص
وصادراهتا مل يترجم إىل نتائج هامة على صعيد احلد من الفقر وتوليد فرص العمل والتحـول       
املستدام، وأن التنمية الصناعية القائمة على اتباع سياسات يف هذا اجملال أصبحت مـسلكاً               

ومع ذلك ينبغي أال هتمل الزراعة كقطاع وأال تـسمح البلـدان األفريقيـة              . قارةأساسياً لل 
  .حبدوث حتول هيكلي فيها جيلب عليها تأثريات تضر بالبيئة

وليس ممكناً اعتبار الفصل املطلق بني النمو والتأثري على البيئة خياراً ألفريقيا، نظـراً                -٧٤
وجيب أن ُتعطـى الـدول      . اجات اقتصادية أساسية وملحة يلزم تلبيتها     إىل أن للمنطقة احتي   

فريقية مساحة للحاق بركب مستويات املعيشة يف البلدان األخرى، لكن ينبغـي هلـا يف               األ
ومع أن انتقال أفريقيا حنو اقتصادات أكثـر        . الوقت ذاته أن تسعى إىل زيادة إنتاجية املوارد       

هليكلي املستدام سيجلب الفرص، فلن خيلو األمر من حتديات     مالءمة للبيئة من خالل التحول ا     
وقدم املشاركون أمثلة على الكيفية اليت ميكن هبا ألفريقيا أن جتد           . بد من التصدي هلا    هامة ال 

مكاهنا يف االقتصاد العاملي األخضر، وكيفية جعل الفصل النسيب بني النمو والتـأثري البيئـي               
ية متكني البلدان األفريقية من حتقيق قفزة تكنولوجية نوعية وبناء    مسألة ممكنة يف أفريقيا، وكيف    

  .دول تنموية فعالة وتأمني التمويل لتحقيق حتوهلا اهليكلي املستدام
يف جنوب أفريقيا وبرنامج عمل االحتـاد اجلمركـي         " مسار النمو اجلديد  "ويشكل    -٧٥

جلاريـة لتحقيـق التنميـة      للجنوب األفريقي القائم على مخس نقاط مثالني على اجلهـود ا          
وعالوة على ذلك، ُيذكر أن تعزيز التجارة بني البلدان األفريقية ميكن أن يكـون              . املستدامة

  .حمركاً من شأنه تسريع وترية التحول اهليكلي يف أفريقيا
وتواجه عملية تنمية قطاع الطاقة املتجددة يف أفريقيا قيوداً تتعلق مبـسائل متويليـة                -٧٦

وحدد املشاركون عدداً   . ل استمرار دعم الوقود األحفوري يف البلدان األفريقية       وتنظيمية، مث 
من السياسات لتعزيز تطوير الطاقة املتجددة منها اإللغاء التدرجيي لدعم الوقود األحفـوري،             
ومعاجلة أوجه قصور السوق من خالل تقدمي حوافز ووضع أطر تنظيمية مالئمـة، وتعزيـز               

اق واآلليات اليت تقوم على السوق، مثل السوق األفريقي للكربـون           اهلياكل األساسية لألسو  
وآلية التنمية النظيفة، وزيادة االستثمار العام يف الطاقة املتجددة، وزيادة التعاون اإلقليمي من             

  . على الصعيد اإلقليميةخالل تقاسم السلط
 أفريقيا بـالنظر إىل     لقد كان حتقيق قفزات نوعية يف جمال التكنولوجيا أمراً ممكناً يف            -٧٧

نيوم يف أفريقيا من بني     لى سبيل املثال، تعّد مصاهر األمل     فع. دخوهلا املتأخر إىل ميدان التصنيع    
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األكثر كفاءة يف العامل بفضل مرافقها اإلنتاجية اجلديدة اليت استفادت من أحدث التقنيات يف              
. ثمارات يف جمال الطاقة النظيفـة     وتتلقى البلدان األفريقية حصة متزايدة من االست      . هذا اجملال 

فعلى سبيل املثـال، يف الـسنغال، تـشري         . يستهان به  ومتثل إمكانات توفري الطاقة جماالً ال     
 يف املائة من املصابيح املتوهجة مبصابيح فلوريـة متـضاّمة،           ١٠٠التقديرات إىل أن استبدال     

.  يف املائة  ٧٣  بلطاقة سنوياً    مليون دوالر، من شأنه أن يزيد من وفورات ا         ٥٢  ببتكلفة تقدر   
وعالوة على ذلك، ثبت أن االستثمارات الرامية إىل زيادة اإلنتاجية يف قطاع الزراعة تكتسي              
فعالية يف احلد من الفقر يف الريف تعادل ضعف فعالية االستثمار يف أي قطـاع آخـر، وأن                  

 يف املائـة يف     ٧٩غرية بنسبة   املمارسات الزراعية املستدامة ميكن أن تزيد إنتاجية املزارع الص        
وأبرز املشاركون مبادرات سياساتية ناجحة يف جمال التحول اهليكلـي املـستدام            . املتوسط

  .شهدهتا جنوب أفريقيا وإثيوبيا والسنغال وأوغندا ومصر وكينيا واملغرب وناميبيا وغانا
 شـروط   ومشلت القضايا األخرى اليت أثريت خالل املناقشات مسألة كيفية تـأثري            -٧٨

التبادل التجاري الراهنة املتعلقة بأفريقيا على حوافز التحول اهليكلي املستدام، ومشلت أيـضاً             
الدروس املستفادة من آليات التمويل البيئية القائمة، والكيفية اليت ميكن هبا هلذه اآلليـات أن               

يـة واالسـتثمار    تكون مفيدة ألفريقيا، فضالً عن الدور الذي ميكن للمساعدة اإلمنائية الرمس          
ومل متثل املساعدة اإلمنائية الرمسية     . األجنيب املباشر أن يؤدياه يف متويل التحول اهليكلي املستدام        

 يف املائة ٢املقدمة إىل أفريقيا جنوب الصحراء يف قطاع الطاقة، على سبيل املثال، سوى نسبة             
 تغيري نسق ختـصيص     ، مما يشري إىل ضرورة    ٢٠١٠ و ٢٠٠٥من املساعدة املقدمة بني عامي      

وأعرب بعض املشاركني عن خشيتهم من أال يكفي إجياد احلوافز يف حد ذاتـه              . املساعدات
جلذب االستثمار األجنيب املباشر واستثمارات القطاع اخلاص احمللي يف جمال الطاقة، ما دامت             

ريع ومع ذلك، ذهب البعض إىل أن عائد مـشا        . الرحبية تظل احملفز الرئيسي للقطاع اخلاص     
الطاقة املتجددة ميكن يف بعض احلاالت أن يكون مرتفعاً مبا يكفي جلـذب االسـتثمارات               
اخلاصة، وأن حدوث مزيد من التراجع مستقبالً يف تكاليف اقتناء ونشر تكنولوجيات الطاقة             

وشدد عدد مـن    . املتجددة من شأنه أن يزيد من جاذبية االستثمار يف قطاع الطاقة املتجددة           
على الدور احلاسم للدولة يف تعبئة االستثمارات، ودعوا إىل استكشاف االعتماد           املشاركني  

  .على تعبئة املوارد احمللية كمصدر للتمويل
وتساءل عدد من املشاركني عما إذا كانت هناك تقديرات متاحة تبـّين تكـاليف                -٧٩

يد هذه التكـاليف    واعترب بعض املشاركني أن حتد    . حتقيق التحول اهليكلي املستدام يف أفريقيا     
قد يكون أمراً من الصعب بلوغه يف مرحلة تسبق التحول، وأنه ينبغي بدالً من ذلك تـوخي                 

واعُترب أن حتقيق التحول اهليكلي املستدام مسألة تتطلب هنجـاً          . حتديدها على أساس مستمر   
أال ختـشى   وأشار مشاركون آخرون إىل أن أفريقيا ينبغـي         . تدرُّجياً بدالً من النقلة املفاجئة    

السري يف عملية التحول اهليكلي املستدام بسبب التكاليف، ألن النمو غري املستدام سـيكون              
أكثر كلفة يف املدى الطويل وألن اهلدفني املزدوجني املتمثلني يف التحول اهليكلي واالستدامة             



TD/B/59/7 

29 GE.12-51790 

تـسليم بـأن   فالعامل ينبغي أن يشهد نقلة يف أمناط التفكري حنـو ال    . ينفصالن البيئية أمران ال  
  .االقتصاد ما هو إال نظام فرعي من نظام األرض

  تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي  -واو  
  ) من جدول األعمال٧البند (

القضايا الرئيسية الناشئة مـن النظـام   : دارت مداوالت اجمللس حول موضوعني مها    -٨٠
 املعقـود مـؤخراً   ٢٠+ة؛ ونتائج مؤمتر قمة ريـو   التجاري الدويل وتأثريها يف التنمية الشامل     

وشهدت املداوالت عروضاً قدمها األمني العام لألونكتاد؛       . وانعكاساته على التجارة والتنمية   
واملدير العام ملنظمة التجارة العاملية؛ ومدير إدارة التجارة الدولية بالبنك الـدويل؛ ومـديرو              

اللجنـة االقتـصادية   (املتحدة وكبـار موظفيهـا     ُشعب التجارة يف اللجان اإلقليمية لألمم       
واالجتماعية لغريب آسيا، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ، واللجنـة            
االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة          

السياسات باللجنة االقتصادية األوروبية اآلسـيوية؛      ؛ ومدير إدارة التجارة و    )البحر الكارييب 
واملمثل الدائم للربازيل لدى منظمة التجارة العاملية واألونكتاد؛ واملستشار األقـدم باملعهـد             
الدويل للتنمية املستدامة؛ ومدير التنمية املستدامة مبجموعة إيف روشيه ومدير مؤسسة إيـف       

منتدى األمم املتحدة املعين مبعـايري االسـتدامة        وقُدمت مسامهات أيضاً من منسق      . روشيه
باسـم  (إندونيـسيا   : وأدىل ممثلو الدول األعضاء التالية ببيانـات      . وكبار موظفي األونكتاد  

باسم جمموعة بلدان أمريكـا الالتينيـة       (، واجلمهورية الدومينيكية    ) والصني ٧٧    جمموعة ال 
زائر، وكوبا، وبنغالديش، ومجهوريـة     ، والفلبني، وهندوراس، واجل   )ومنطقة البحر الكارييب  

وباإلضافة إىل ذلك، أدىل ممثلو املنظمات غري احلكومية التالية         . فرتويال البوليفارية، وباراغواي  
معهد جنوب وشرق أفريقيا للمعلومات واملفاوضات التجاريـة، وشـبكة العـامل            : ببيانات

وتـوىل إدارة   . " ليس للبيـع   عاملنا"/الثالث، ومركز البحوث االقتصادية وحبوث السياسات     
  .النقاش مدير شعبة التجارة الدولية يف السلع واخلدمات، والسلع األساسية باألونكتاد

وذُكر أن قوة التجارة كمحرك للنمو والتنمية واحلد من الفقر قد جتلـت يف العقـود                  -٨١
 يف الزيـادة    وبرزت البلدان النامية كمصدر رئيسي للتجارة والنمو وسـامهت        . القليلة املاضية 

غري أن التعايف من األزمة ظل بطيئاً وهناك احتماالت كبرية          . القوية اليت شهدهتا التجارة العاملية    
. وقيل إنه حىت التجارة بني بلدان اجلنوب تشهد نشاطاً أقل مما كانت عليـه             . حلدوث تدهور 

وتـشري التوقعـات   . واشتدت حالة عدم اليقني اليت ُتخيم على آفاق النمو يف السنوات القادمة      
 يف املائـة  ٢,٥ سـيبلغ  ٢٠١٢األخرية ملنظمة التجارة العاملية إىل أن معدل منو التجارة يف عام  

وإذا ما تفاقمت األزمة بتناقص معدل منـو        .  يف املائة، كما كان متوقعاً من قبل       ٣,٧بدالً من   
كل خطراً على بعـض  الناتج احمللي اإلمجايل بصورة كبرية على املستوى العاملي، فإن ذلك سيش    

وهناك حاجة ُملحة ألن يـستمر التركيـز    . املكاسب اإلمنائية اليت حتققت يف السنوات األخرية      
  .على متكني البلدان النامية من استخدام التجارة سبيالً لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة
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نتشارها على  وأُشري إىل أن حجم سالسل القيمة العاملية ونطاقها وتعقيدها وسرعة ا            -٨٢
"). التجارة يف املهـام   ("حنو مل يسبق له مثيل، مجيعها عوامل ُتحدث تغيرياً يف طبيعة التجارة             

واتفق املشاركون على أن هناك تغيرياً حيدث يف اجتاهات التجارة حنو تعميق مشاركة البلدان              
 انعكاسات تتعلق   وهلذا التغيري . يف سالسل اإلمداد اإلقليمية والعاملية وختصُّص هذه املشاركة       

واتفق عدد من   . بأنسب الطرق لزيادة مسامهة التجارة يف النمو والتنمية إىل أقصى حد ممكن           
املشاركني على أن هناك حتدياً خاصاً تواجهه البلدان ويتعلق بكيفية تطـوير مـشاركتها يف               

إىل أن تزايد أمهية وأُشري . املهام اليت حتقق قيمة مضافة أعلى، وكيفية حتسني اإلنتاجية وزيادهتا
سالسل القيمة العاملية يربز احلاجة ألن ُتعيد احلكومات التفكري يف أنسب طرق للسعي للنمو              

وميكن أن تساعد سالسل القيمة العاملية يف إدماج البلدان يف شـبكات            . الذي تقوده التجارة  
فترض أن تنشأ ولكن ليس من امل. التجارة، وخلق فرص العمل وتطوير التكنولوجيا واملهارات  

مجيع الفوائد تلقائياً، أو توّزع بالتساوي فيما بني البلدان، نظراً ألن بعض هذه البلدان قـد                
ومن هنا تأيت ضرورة التـأين يف الـسياسات         . تكون حبيسة أنشطة منخفضة القيمة املضافة     

إدمـاج  والتدابري، إىل جانب ضرورة التعاون اإلمنائي الدويل، وتعاون القطاع اخلاص لضمان    
البلدان النامية يف اإلنتاج والتجارة اللذين يتميزان بسالسل قيمة أعلى، واالستفادة من زيادة             

  . املكاسب االقتصادية والتجارية
وتشمل السياسات الرامية إىل مواجهة هذه التحديات تشجيع التنويـع يف الـسلع               -٨٣

. ع األساسية بصورة خاصـة    واألسواق على نطاق أوسع ملساعدة البلدان املعتمدة على السل        
الذي ميكن أن يتخذ شـكل التعـاون بـني          " التدّخل احلكومي البارع  "ومن هنا تأيت أمهية     

القطاعني العام واخلاص، واالستثمار يف البنية التحتية، وختفيض تكاليف املعامالت والتجارة،           
اون الدويل أساسي   كما أن التع  . واتباع سياسة نشطة يف جمال العمل لتعزيز القدرة التنافسية        

وينبغي أن تكون هناك    . ملعاجلة تكاليف التجارة املرتبطة بسالسل القيمة العاملية معاجلة شاملة        
  . شبكات أمان اجتماعي مصاحبة لالقتصاد املتزايد االنفتاح والتكامل

وأُشري إىل أن ختفيض تكاليف التجارة بالغ األمهية للتجارة يف سياق سالسل القيمة               -٨٤
ويتطلب ذلك اختاذ التدابري لتخفيض تكاليف املعامالت النامجة عن املعوقات املاديـة            . يةالعامل

ومن شـأن تيـسري التجـارة، مبعاجلـة         . والتنظيمية واملؤسسية يف سالسل التجارة والنقل     
اإلجراءات اجلمركية وحتسني لوجستيات التجارة، والقدرة على االتصال وشبكات النقـل           

وتعزيز التكامل اإلقليمي، أن يساهم بدور كـبري،        ) ل على سبيل املثال   عن طريق ممرات النق   (
. وخباصة يف أفريقيا والبلدان النامية غري الساحلية حيث تكون تكاليف التجارة مرتفعة عـادةً   

وتشري دراسة حديثة للبنك الدويل إىل أن كل دوالر ُيستثمر يف تيسري التجـارة وإدخـال                
وُشّدد على أمهية اخلدمات يف     .  دوالراً ٧٠دة يف التجارة مبقدار     حتسينات تنظيمية، تقابله زيا   

تيسري التجارة يف سياق سالسل القيمة العاملية وحتسني اإلنتاجية بصورة عامـة، ويف إتاحـة              
فرص لتحقيق قيمة مضافة أعلى، وخباصة يف اخلدمات الوسيطة، مثل البنية التحتية والنقـل              

  .واخلدمات التجارية واملهنية
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وأُشري إىل أن استمرار معدل البطالة املرتفع ميثل اختباراً لتصميم بلدان كثرية علـى                -٨٥
وذُكر أن استمرار الزيادة يف تدابري تقييد التجارة أمر يبعث على القلق            . ترك أسواقها مفتوحة  

وقد ظهرت أيضاً جماالت جديدة للخالفات التجارية، مثل احلواجز غري التعريفيـة،            . البالغ
يها التدابري الصحية والتدابري املتعلقة بالصحة النباتية واحلواجز التقنية والقواعد املتـصلة            ف مبا

بالتجارة أو القواعد البيئية أو اخلاصة، باإلضافة إىل تقلبات أسـعار الـصرف وسياسـات               
وينبغي أيضاً عدم جتاهل القضايا التجارية التقليدية اليت هتـم البلـدان            . التصدي لتغري املناخ  

وذُكر أن رصد هذه التدابري من      . النامية بصورة خاصة، مثل احلواجز على احلدود واإلعانات       
جانب األونكتاد ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي أمـر             

  .مفيد إلبقائها حتت السيطرة
التقليدية تتزايد أمهيـة    وكان هناك اتفاق عام على أنه مع تناقص احلواجز التجارية             -٨٦

التدابري غري التعريفية، وخباصة تلك التدابري املؤثرة يف التجارة يف سياق سالسل القيمة العاملية              
ففي منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، تؤثر التدابري غـري         . السريعة التأثر بالتكاليف بصورة خاصة    

ـ     ١٨ و ١٥التعريفية يف نسبة تتراوح بني                 أي  -ة اإلمجاليـة للـصادرات       يف املائة من القيم
واتفـق معظـم    .  مليار دوالر؛ ومن مثّ فهناك حاجة ُملحة للتصدي هلذه التدابري          ٣٠٠حنو  

املندوبني على أنه قد تكون هلذه التدابري أغراض مشروعة، لكن عدداً من املندوبني قـال إن                
لبلدان إىل زيادة الـشفافية،  ودعت بعض ا. بعض التدابري ميكن أن تكون مبثابة محائية مستترة      

وإىل اتباع هنج قائم على التعاون والتشاور للتصدي لعناصر التدابري غري التعريفيـة املعوقـة               
وذكر البعض أن زيادة الشفافية ضرورية للوقوف على التدابري املتخذة، بغية حـل             . للتجارة

تاد، بالتعاون مع الشركاء وذُكر أن األونك  . إحدى املشاكل الرئيسية وهي عدم توافر البيانات      
اآلخرين، قد عاجل هذه الثغرة بإطالق مبادرة الشفافية يف التجارة ومنتدى األمم املتحدة املعين              

وشجع املمثلون األونكتاد على دراسة عمليات وضـع املعـايري لتيـسري            . مبعايري االستدامة 
  .مشاركة البلدان النامية فيها

ي املتعدد اإلطراف ال يزال ركنـاً أساسـياً يف اإلدارة           وأُشَري إىل أن النظام التجار      -٨٧
. وذُِكَر أن املأزق الذي تشهده مفاوضات جولة الدوحة يثري قلق اجلميع          . االقتصادية العاملية 

ولكي تتوافر لتحرير التجارة مقومات البقاء ينبغي أن ُيؤخذ يف احلسبان بالكامل عدم متاثـل              
رية، لتمكني اقتصاداهتا من النمو والتطور علـى أسـاس          البلدان يف اهلياكل والقدرات التجا    

وينبغي أن حتظى القضايا املتعلقة بأقل البلدان منواً باهتمام كاٍف لضمان فعالية تنفيذ             . مستدام
وتفعيل االلتزامات القائمة، مثل االلتزامات املتعلقة بإتاحة الوصول إىل األسواق دون اخلضوع 

  . واإلعفاءات املتعلقة خبدمات أقل البلدان منواًللرسوم اجلمركية ولنظام احلصص
وتساءل بعض املندوبني عن كيفية إدارة التجارة وموقعها يف البناء االقتصادي العاملي              -٨٨

املتسق والشامل لضمان مسامهتها يف خلق فرص العمل وتعزيز القدرات اإلنتاجية وحتقيـق             
تشجيع زيادة االتـساق يف رسـم الـسياسات         وأُشَري إىل أمهية    . التنمية الشاملة واملستدامة  
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وهنـاك  . االقتصادية العاملية، مبا يف ذلك االتساق بني السياسات التجارية واملالية والنقديـة           
حاجة أيضاً جلعل التجارة أكثر دعماً للفقراء، وخباصة متهيداً الستعراض األهداف اإلمنائيـة             

يف السياق األوسع للخطـاب العـاملي   وينبغي معاجلة هذه األهداف . ٢٠١٥لأللفية يف عام  
وميكن القيام مببادرات جديـدة لتعزيـز توافـق اآلراء          . واإلجراءات العاملية املتعلقة بالتنمية   

وذُكـر أن األمـم املتحـدة       . والتعاون على املستوى الدويل واحلفاظ على تعددية األطراف       
الوحيدتني املوكل إليهمـا معاجلـة      واألونكتاد يقومان بدور هام باعتبارمها اهليئتني العامليتني        

  . القضايا الرئيسية
ويف ظل املأزق الذي تشهده العملية املتعددة األطراف، وانتشار سالسـل القيمـة               -٨٩

العاملية، تسارعت اخلطى حنو املبادرات الثنائية واإلقليمية الساعية لتدعيم بيئة التجارة احلـرة             
تعريفية والقضايا الداخلية مثل االستثمار واملنافسة      بتجاوز التعريفات ومعاجلة احلواجز غري ال     

وعمدت خمتلف املناطق بصورة متزايـدة إىل وضـع         . واملشتريات احلكومية وتيسري التجارة   
منوذج لالتفاقات اإلقليمية، وشرعت يف توسيع وتوحيد االتفاقات التجارية اإلقليمية القائمة،           

 خطة عمل إلنشاء منطقة جتارة حـرة علـى    مثلما حدث يف أفريقيا حيث متت املوافقة على       
ويشري ذلك إىل ضرورة زيادة االتساق بني       . مستوى القارة لتعزيز التجارة بني بلدان املنطقة      

ومن التحديات اهلامة اليت تواجهها معظم املنـاطق        . النهج املتعدد األطراف والنهج اإلقليمي    
وكثري من املناطق   .  بلدان املنطقة الواحدة   التحدي املتعلق بكيفية إجياد سبل لتعزيز التجارة بني       

النامية، مثل أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، متخصص على وجه العموم يف إنتـاج              
ووفقاً لدراسة حديثة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا يبـدو أن منـو             . املواد اخلام 

افة إىل ذلك، فإن تدعيم التجارة مع بلدان        وباإلض. التجارة داخل منطقة اللجنة يعزز التنمية     
  . اجلنوب األخرى، مثل اهلند، ميكن أن يكون أشد تأثرياً من التكامل مع االحتاد األورويب

 مل تكن مرضية متاماً للكثريين، فإهنـا حـددت          ٢٠+وعلى الرغم من أن نتائج ريو       -٩٠
وضـرورة  . مة واالقتـصاد األخـضر    برناجماً للتدابري الوطنية والدولية لتحقيق التنمية املستدا      

االقتصاد األخضر اليت ميليها العلم والفوائد اإلمنائية احملتملة ستؤثر تأثرياً متزايداً يف التجـارة              
واإلدارة االقتصادية العاملية، من زاوية حتقيق االتساق الدائم بني النظام التجاري ونظام اإلدارة     

ة والنمو وُرئي أهنا ينبغي أن تساهم يف حتقيق التنميـة           واعُتربت التجارة حمركاً للتنمي   . البيئية
وعلى الرغم من مسامهة عدد من التدابري املتصلة بالتجارة يف حتقيق . املستدامة واحلد من الفقر   

اهلدف، مثل مواصلة فتح أسواق السلع واخلدمات البيئية، فمن املهم أالّ تكون هذه التـدابري               
  .ىل توزيع غري متوازن للتكاليف والفوائدمبثابة محائية مستترة أو تؤدي إ

وميكن أن يتيح األونكتاد حيزاً مؤسسياً للنظر يف بعـض هـذه القـضايا وفقـاً                  -٩١
 مـن  ٥٨ و٥٦من والية الدوحة ووفقاً ألحكام أخـرى مثـل الفقـرتني     ) ب(١٨ للفقرة

نكتـاد يف هـذا     وسُيطِلق األو ). ٢٠+الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو    ("املستقبل الذي نصبو إليه   "
السياق منتدى االقتصاد األخضر وجيري استعراضات لسياسات االقتصاد األخضر بناء على           
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وشدد املندوبون على أمهية بناء قدرات البلدان النامية، وال سـيما          . طلبات حمددة من البلدان   
 ذلـك،   ومـع . أقل البلدان منواً، حىت يتسىن هلا االستفادة من االنتقال إىل االقتصاد األخضر           

ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان التكاليف احملتملة يف أفريقيا مثل املخـاطر الكامنـة يف حتويـل                 
  . استخدام األراضي من اإلنتاج الغذائي إىل إنتاج الوقود احليوي

وأُشَري إىل أن السياسة البيئية وسياسة املنافسة متكاملتان، وتسعى كل منهما ملعاجلة              -٩٢
وهناك حاجة لضمان زيادة االتساق بـني هـاتني         . اه االجتماعي فشل السوق وزيادة الرف   

ويساند األونكتاد البلدان يف جهدها الرامي إىل استعراض مبادئ األمم املتحـدة            . السياستني
التوجيهية بشأن محاية املستهلك وهي املبادئ اليت تعاجل أيضاً االستهالك املستدام الذي ميكن             

وللمفاوضات واالتفاقات التجاريـة انعكاسـات      . استدامةأن يساهم يف حتقيق تنمية أكثر       
وخري مثال على ذلك هو     . على جهود البلدان الرامية إىل حتقيق نتائج التنمية املستدامة         مباشرة

، والذي ٢٠١٢سبتمرب /مؤمتر قمة التعاون االقتصادي يف آسيا واحمليط اهلادئ املعقود يف أيلول
 يف املائة أو أقل فيما يتعلق بعدد مـن          ٥تعريفات بنسبة   قررت الدول املشاركة فيه ختفيض ال     

وقال بعض املندوبني إن االقتصاد األخضر ميثل فرصة لقطاع األعمـال نظـراً             . السلع البيئية 
التساقه مع احلاجة إىل إدارة املوارد الطبيعية إدارة مستدامة ومع توقعـات املـستهلكني يف               

اك جماالً لتعميق التعاون بني األونكتـاد والقطـاع         وذُِكر يف هذا الشأن أن هن     . الوقت ذاته 
ويرى القطاع اخلاص أن على األونكتاد دوراً هاماً ينبغي أن يؤديه يف توفري حمفـل               . اخلاص

لتشجيع التعاون بني العناصر الفاعلة بغية حتسني فهم الروابط القائمة بني الصناعات والتنوع             
  .البيولوجي، وتبادل اخلربات

احلد من التفاوتات من أجل تنمية متوازنة : يجيات التنمية يف عامل معوملاسترات  -زاي  
  ومستدامة

  ) من جدول األعمال٨البند (

ركزت مناقشات اجللسات الرمسية وغري الرمسية املتعلقة هبذا البنـد مـن جـدول                -٩٣
       األعمال على مشكلة تزايد تفاوتات الدخل ومسألة أوجه ارتباط هذه التفاوتـات بـالنمو،             

 فمسألة التفاوتات شاغل رئيـسي . سيما يف سياق األزمة العاملية املالية واالقتصادية الراهنة   ال
.  بسبب تأثريها على األداء االقتـصادي      ليس فقط من منظور أخالقي واجتماعي وإمنا أيضاً       

وقد أمهلت لعدة سنوات، لكنها اليوم أصبحت يف صميم احلوار االقتصادي يف العديد مـن               
وأشار أحد املتحدثني إىل وجاهة طرح املسألة للنقاش يف األونكتاد، مـا دام أهنـا               . لدانالب

وشكك عدة متحدثني يف النظريات الـيت تعتـرب أن تزايـد            .  يف إنشائه   أساسياً كانت سبباً 
التفاوتات هو نتيجة حتمية للتغري التكنولوجي أو للتوسع يف التجارة العامليـة، بـالنظر إىل               

التجريبية اليت تقوم عليها تلك النظريات، ورفضوا الفكـرة املقترنـة بـذلك             ضعف األدلة   
  .يف هذا الصدد" ال شيء ينبغي عمله"ومفادها أن 
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وقد ساعدت العوملة يف سد فجوات الدخل فيما بني الدول، على الـرغم مـن أن                  -٩٤
ـ . بعضها فشل يف االندماج بنجاح يف االقتصاد العاملي ومل يساير الركب           ك، اتفـق  ومع ذل

       املتحدثون واملندوبون على أن اجتاه تزايد التفاوتات الذي شهدته العقود الثالثـة األخـرية،             
وأسـباب تزايـد    .  على االقتصاد العـاملي     كبرياً سيما يف البلدان املتقدمة، يشكل خطراً      ال

ليـة  وتشمل تلك األسباب تغـري األنظمـة املا       . التفاوتات متعددة وختتلف من بلد إىل آخر      
العاملية، وتعّزز قوة القطاع املايل، والعوملة، ونقل أنشطة الشركات إىل مناطق أخرى، وصعود       

وكان هناك اتفاق واسع علـى      . قوى اقتصادية، وتنفيذ سياسات تقوم على الليربالية اجلديدة       
 يف احلـد مـن       هامـاً  أن حتسني احلوكمة املالية على الصعيد العاملي ميكن أن يـؤدي دوراً           

  .فاوتاتالت
سـيما يف    وأكد املشاركون يف النقاش وعدة مندوبني أن بعض البلدان الناميـة، ال             -٩٥

واكتست . أمريكا الالتينية، قد جنحت يف جتنب اآلثار التوزيعية السلبية يف السنوات األخرية           
السياسات الداعمة املتعلقة باالقتصاد الكلي واألجور أمهية خاصة يف هذا السياق، يـضاف             

ا السياسات املالية والصناعية احملددة األهداف اليت ترمي إىل ضمان أن ُيستخدم داخـل              إليه
  .البلد معظم الدخل املترتب على نشاط جيري يف ظروف خارجية أفضل

وأظهرت األدلة التجريبية أن الفكرة القائلة إن خفض األجور هو احلل ملـستويات               -٩٦
 ليـست نتيجـة     فمستويات البطالة املرتفعة حالياً   . البطالة املرتفعة فكرة خاطئة من أساسها     

وكانت النتيجة أنه خـالل االنكمـاش،       . لألجور العالية وإمنا ألجور ال تساير منو اإلنتاجية       
تراجع الطلب وخفضت األسر استهالكها، واقترن ذلك بتـأثري علـى توقعـات أربـاح               

  .الشركات، وبالتايل على مستويات االستثمار والنمو االقتصادي
 مع األزمة، األمر الذي عـرَّض النمـوذج         وأصبحت تفاوتات الدخل أكثر بروزاً      -٩٧

فقُلّصت األجور، ال سيما يف قطاع الـصناعة،        . االجتماعي للخطر يف كثري من أحناء العامل      
؛ وُنقلت وظائف إىل اخلارج؛ وتسببت      وتضرر من ذلك يف املقام األول العمال األقل تأهيالً        

. وفقاعات املضاربة يف أزمات كان هلا التأثري األكرب على الفئات األكثر ضعفاًاملناورات املالية 
وترتب على مشكلة ارتفاع نسب البطالة عواقب وخيمة حلقت التماسك االجتماعي ومـن             

وأثار املتحدثون وكثري من الوفود على وجه . شأهنا أن تؤدي إىل صراعات سياسية واجتماعية
وينجم عـن هـذه   .  باملستويات العالية للبطالة بني الشباب اخلصوص شواغل جوهرية تتعلق   

وميثل ذلك . البطالة أن الشاب يواجه عقبة منذ االنطالق قد ترافقه نتائجها طوال حياته املهنية
ومع ذلك، أكد العديد مـن      .  للموارد ألن االستثمار يف التعليم يصبح غري مربح         هدراً أيضاً

     وميكـن للبطالـة،   . ديه التعليم يف تقليص تفاوتات الدخل     املتحدثني الدور الذي ميكن أن يؤ     
       إىل هجرة األدمغة وهو ما قد مينع املناطق األقل منـواً        سيما بطالة الشباب، أن تؤدي أيضاً      ال

أو البلدان اليت متر بأزمات من اللحاق بالركب بسبب إقدام العمال من ذوي املهارات العالية               
  . فقدان مشاركتهم يف تعزيز املؤسسات احملليةعلى ترك وطنهم وبالتايل
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وكان هناك اتفاق واسع النطاق على أن السبيل إىل اخلروج من األزمة واحلد مـن                 -٩٨
         البطالة مير عرب النمو االقتصادي وليس من خالل تدابري التقشف املايل أو تقلـيص األجـور                

وشدد . ة بناء املؤسسات بصورة جذرية    ومن الضروري إعاد  . أو إضفاء املرونة على األسواق    
 مجيع املتحدثني على ضرورة توزيع مكاسب النمو االقتصادي بني رأس املال والعمل علـى             

           فاخلفض الطويل األجل حلصة األجور من الدخل، وهو أمـر ُجـرِّب بعـد              . أساس عادل 
ية، كـان اسـتراتيجية      يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون االقتصادي والتنم        ١٩٨٠عام  
وكـان  .  أقل من التفاوتات يف هياكل األجور يرتبط باخنفاض للبطالة         ويبدو أن قدراً  . فاشلة

هناك توافق واسع على أن حتقيق التنمية الشاملة للجميع أمر يتطلب تدخل احلكومة، حيـث          
د من  وقال عد . إن السوق وحدها ال ميكن أن حتل مشكلة التفاوتات وارتفاع نسب البطالة           

املتحدثني إن حتديد احلد األدىن لألجور والتركيز على التفاوض اجلماعي وسيلتان جيـدتان             
ومن األمهية مبكان لضمان أن تقوم املنافسة على مكاسب اإلنتاجية          . ملعاجلة مسألة التفاوتات  

وليس على خفض األجور أن حتدد األجور على مستوى االقتصاد وليس على مستوى فرادى           
 وإضافة إىل ذلك، يتطلب إحالل ظروف عادلة يف هذا الصدد وجود تعاون دويل              .الشركات

  .معزز ونظام دويل معقول حيكم القطاع املايل وأسعار صرف
وفيما يتصل بالتأثري احملتمـل     .  قضايا التفاوتات اإلقليمية واهلجرة    ومشل النقاش أيضاً    -٩٩

أمهية جتنب خفض مستويات األجور     لذلك على مستويات األجور والبطالة، أقر املتحدثون ب       
، مشددين على دور إقـرار      يف املناطق األكثر ثراء ملطابقتها مع األجور يف املناطق األشد فقراً          

ومن شأن التحويالت األقاليمية أن ختفف التفاوتات بني األقاليم، كما هو           . حد أدىن لألجور  
لكن أحد املتحدثني تـساءل،     . ألورويب يف الواليات املتحدة األمريكية أو االحتاد ا       احلال مثالً 

وعالوة على ذلـك،    . فيما يتعلق حبالة االحتاد األورويب، إن كانت امليزانية األوروبية كافية         
وإمنا  تطرق النقاش إىل أمهية أال يشمل التحليل البعد االقتصادي واالجتماعي للتنمية فحسب،  

فبصرف النظر عن احللـول   . املالية العاملية  نتيجة لألزمة    ، الذي يبدو مهمشاً   البعد البيئي أيضاً  
القصرية األجل، ميكن للبحث عن خمرج من األزمة أن يكون فرصة إلجيـاد اسـتراتيجيات               

واتفق املشاركون بصفة عامـة     . مناسبة تتيح جتنب العودة إىل مسارات السابق غري املستدامة        
  .عاجلة القضايا البيئية امللحة يف املستقبل إذا فشل يف م باهظاًعلى أن العامل سيدفع مثناً

حنو جيل جديد من السياسات االستثمارية من أجل : االستثمار من أجل التنمية  -حاء  
  منو شامل وتنمية مستدامة

  ) من جدول األعمال٩البند (

ناقشت الدورة االجتاهات احلديثة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اإلقليميـة             -١٠٠
ونكتاد لسياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة الذي اعترفت الدول          والعاملية وإطار األ  

  .األمهية لتنفيذ والية الدوحةأداة حامسة األعضاء بأنه 
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وبعد املالحظات االفتتاحية اليت أدىل هبا السيد يوري سيلينتال، رئيس جملس التجارة              -١٠١
واملشاريع باألونكتاد، موجزاً لتقرير    والتنمية، قدم السيد جيمس زان، مدير شعبة االستثمار         

الس، سالسيدة أنابيل غون  : وحتدث املتحاورون وفقاً للترتيب التايل    . ٢٠١٢االستثمار العاملي   
وزيرة التجارة اخلارجية يف كوستاريكا؛ والسيد روب ديفيز، وزير التجـارة والـصناعة يف              

عة كولومبيا الذي شـارك  جنوب أفريقيا؛ والسيد جيفري ساكس، مدير معهد األرض، جبام        
. تشاي بانيتـشباكدي ببيـان    اوأدىل األمني العام لألونكتاد، السيد سوب     . الفيديوعن طريق   

مارك هال، نائب رئيس املعهد الدويل للتنمية املـستدامة والـسيد           السيد  وشارك يف النقاش    
لك مناقـشة   وأعقب ذ . براديب مهتا، األمني العام للجمعية الدولية لوحدة وثقة املستهلكني        

  .تفاعلية شارك فيها احلضور
الستثمار األجـنيب املباشـر يف      العاملية ل تدفقات  الوأوضح تقرير االستثمار العاملي أن        -١٠٢
 تريليون دوالر، على الرغم     ١,٥ قد جتاوزت متوسط ما قبل األزمة، حيث بلغت          ٢٠١١ عام

ت ظلت أقـل مـن الـذروة        غري أن هذه التدفقا   . من االضطراب الذي ساد االقتصاد العاملي     
وباإلضـافة  .  يف املائـة   ٢٠تزيد على    بنسبة   ٢٠٠٧بلغتها قبل األزمة يف عام      كانت قد    اليت
 فالتدفقات حنو البلدان النامية بلغت رقمـاً قياسـياً          .تفاوت يف التدفقات  كان هناك   ذلك،   إىل
  اليت متر مبرحلة   دات يف املائة؛ بينما شهدت االقتصا     ١١ مليار دوالر، أي بزيادة بنسبة       ٦٨٤ هو

 ٢١ يف املائة، وزادت التدفقات إىل البلدان املتقدمة بنسبة          ٢٥انتقالية زيادة يف التدفقات بنسبة      
غري أن مشهد الزيادة العاملية يف االستثمار األجنيب املباشر هذا يتناقض مع التطـورات              . يف املائة 

  . ركود االستثمار األجنيب املباشريف أحناء من أفريقيا ويف أقل البلدان منواً، حيث استمر
وفيما يتعلق برسم سياسات االستثمار، توضح التطورات أن العامل يقف عند مفترق              -١٠٣

ظل عدد كبري من فعلى املستوى الوطين، . طرق يف االنتقال من عهد التحرير إىل عهد التنظيم  
تدابري تنظيميـة ورقابيـة     يأخذ بنهج التحرير وتشجيع االستثمار األجنيب، مع تطبيق         البلدان  

أهداف سياسـاتية أخـرى، مثـل       حنو  يف كثري من األحيان     متجهاً  جديدة يف الوقت ذاته،     
وعلى املستوى الدويل، ظل التفاوض بشأن اتفاقات االسـتثمار الدوليـة    . السياسة الصناعية 

. إقليمية يسريان مبعدل أبطأ، وحدث حتول حنو إبرام معاهدات استثمار            هذه االتفاقات  وإبرام
  .وصاحب ذلك اهتمام متزايد باعتبارات التنمية املستدامة

وكان اهلدف من إطار سياسات االستثمار من أجل التنمية املستدامة هو مـساعدة               -١٠٤
 مرجعي لرامسي السياسات عند وضع سياسات       أساسرامسي السياسات يف هذا الشأن وتوفري       

.  أو تنقيح االتفاقات القائمة    -الستثمار الدولية   االستثمار الوطنية والتفاوض بشأن اتفاقات ا     
ـ   اتوحيدد اإلطار املبادئ األساسية اليت ينبغي أن يدور حوهلا رسم سياس            ة االستثمار الوطني

، كما حيدد جمموعة خيارات سياساتية للبلدان الساعية جلذب االسـتثمار األجـنيب             ةوالدولي
  .اعيةوزيادة مسامهته يف التنمية االقتصادية واالجتم
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ويف املناقشة اليت تلت ذلك، أكد املندوبون الدور اهلام الـذي ميكـن أن يؤديـه                  -١٠٥
. االستثمار األجنيب املباشر يف التنمية االقتصادية ويف السعي لتحقيق الـشمول واالسـتدامة            

وأعربوا عن قلقهم إزاء استمرار هبوط تدفقات االستثمار األجنيب املباشر املوجهة حنو أفقـر              
التكـاليف   تكـون    حيثن العامل وتركزها يف القطاعات ذات القيمة املضافة املنخفضة          بلدا

وأشري إىل ضرورة وضع سياسات سليمة ملعاجلة أوجه القصور هذه وإىل . البيئية مرتفعة أحياناً
  .ضرورة التعاون الدويل

ناقـشات  إلطار الذي يضع نتائج التنمية املستدامة يف صدارة امل        بااملندوبون  ورحب    -١٠٦
املتعلقة بسياسات االستثمار ويعطي دفعة لبعد االستدامة يف النقاش املتعلق مبـستقبل نظـام              

مجيع العناصر  يشمل  لإلطار الذي   األساسية  وأثنوا على األونكتاد للمبادئ     . االستثمار الدويل 
مواصلة وشجع املندوبون األونكتاد على     . ربنامج لالستثمار من أجل التنمية    لاحلامسة األمهية   

تنفيذ والية الدوحة، وأشاروا إىل أمهية اإلطار يف تشجيع سياسات االستثمار وما يتصل بـه               
  .من سياسات إمنائية لتعزيز النمو االقتصادي من أجل حتقيق التنمية املستدامة والشاملة

وقال بعض املندوبني إن التحرير الكامل قد ال يكون احلل األمثل يف ظروف وطنية                -١٠٧
 وإن هناك حاجة التباع سياسات استباقية لضمان مسامهة االستثمار األجنيب املباشـر             حمددة

على النحو املتوقع يف النمو املستدام بوسائل منها على سبيل املثال ضمان نقل التكنولوجيـا               
 أن تطوير    املندوبون وذكر. الئمة، وتنمية املهارات والروابط مع قطاعات االقتصاد األخرى       امل

 إىل فائدة إطار األونكتاد لـسياسات       واشاريع حاسم األمهية يف هذا الشأن، وأشار      تنظيم امل 
حمـوري يف حتقيـق نتـائج التنميـة         التنظيمي  وذُكر أيضاً أن دور الدولة      . تنظيم املشاريع 

 وتطـوير   - وخباصة يف تنظيم القطاعات احلساسة مثل الصناعات االستخراجية          - املستدامة
هذه اجملاالت  و.  وحتسني حوكمة الشركات   تجنب الضرييب ال ومكافحة   البنية التحتية العامة،  

  . فيهاأداؤهلألونكتاد دور ينبغي سيكون تستدعي تعاوناً دولياً أقوى اليت 
وقال ممثلو بعض البلدان واملنظمات غري احلكومية إنه ينبغي أن يوفر اإلطار توجيهاً               -١٠٨

الدول وحقوق مستثمري القطاع اخلاص عند      للمناقشات املقبلة لتحسني التوازن بني حقوق       
وستستفيد البلدان الصناعية أيضاً،   . جتديد اتفاقات االستثمار الدولية أو توقيع اتفاقات جديدة       

 لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر املتزايدة الوافدة       يةوخباصة ألهنا أصبحت مقاصد استثمار    
  .من االقتصادات الناشئة

 تشجيع لإلصالح لتحسني تسوية منازعات االستثمار، وخباصـة         وكان هناك أيضاً    -١٠٩
فيما يتعلق بقضايا الشفافية واإلنصاف وما يتعلق أيضاً باحلاجة إىل تقليـل تكـاليف حـل                

ومن القضايا الرئيسية يف هـذا اجملـال كيفيـة إدارة           . منازعات االستثمار إىل احلد األدىن    
فاقات االستثمار الدولية يكون أكثر مالءمة للتنمية تالاإلصالحات بغية تعزيز انتقال حنو نظام 

املستدامة، دون اإلضرار بال داعٍ باألمن وبإمكانية التنبؤ واالستقرار املطلوبني من املستثمرين            
  .وذُكر أن تبادل اخلربات ميكن أن يكون له دور مفيد يف هذا الشأن. األجانب
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له املتعلقة باالستثمار من أجل حتقيـق       وشجع املندوبون األونكتاد على مواصلة أعما       -١١٠
حبوث وحتليالت السياسات، :  مجيعها وهيةالثالثاألساسية خربته جماالت التنمية املستدامة يف 

وفيما يتعلق بالتعاون   . وأنشطة التعاون التقين، وتوفري منرب لبناء توافق اآلراء احلكومي الدويل         
ر يف تقدمي املساعدة التقنيـة املتعلقـة جبمـع          التقين، شجع املندوبون األمانة على االستمرا     

إحصاءات االستثمار األجنيب املباشر، مبا يف ذلك اإلحصاءات املتعلقة بتأثري االستثمار األجنيب            
املباشر إلدخاهلا يف مؤشر مسامهة االستثمار األجنيب املباشر الذي طوره األونكتاد مـؤخراً؛             

 اليت ألخرى هناك استعراضات السياسات االستثمارية    من بني وسائل التعاون التقين الفعالة ا      و
أُشيد هبا باعتبارها بالغة األمهية للمسؤولني احلكوميني، وبصورة خاصة لتحديد القطاعـات            

  فـضالً  النمو؛إمكانات  االقتصادية وتشجيع االستثمار األجنيب يف الصناعات اليت تتوافر فيها          
  . املتعلقة باتفاقات االستثمار الدوليةعن الدورات التدريبية واألعمال االستشارية

وضع إطار سياسات االستثمار من لاهتمام خاص إيالء واتفق املندوبون على ضرورة      -١١١
وذكروا أن أعمال األونكتاد يف     . أجل حتقيق التنمية املستدامة يف صلب هذه األنشطة مجيعها        

. قاش العاملي املتعلق باالستثمار والتنميةالنمنحته دوراً طليعياً يف ته الفنية اجمال االستثمار وخرب
منـرباً  باعتبـاره  وكان هناك توافق عام يف اآلراء على أن اإلطار يتيح نقطة انطالق قويـة،        

 ويقدم توجيهاً مفيداً لالنتقال حنـو جيـل         ،للمناقشات املتعددة األطراف وبناء توافق اآلراء     
  .ائج التنمية املستدامةجديد من سياسات االستثمار اليت متنح األولوية لنت

إسهام األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت   -طاء  
  األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعيدها عقت
  ) من جدول األعمال١٠البند (

 ومتابعـة نتـائج     قدم نائب األمني العام لألونكتاد تقرير إسهام األونكتاد يف تنفيذ           -١١٢
املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت عقدهتا األمـم املتحـدة يف امليـدانني االقتـصادي               

وبعد عرض نائب األمني العام، أدلت عدة دول        . TD/B/59/6واالجتماعي الوارد يف الوثيقة     
وأشارت إىل ما يكتسيه هذا البنـد مـن جـدول           . جمموعات إقليمية أعضاء ببيانات باسم    

وقالت إهنا طلبت يف السنوات القليلة املاضية إدخال حتسينات على          . عمال من أمهية كبرية   األ
  .كيفية تناول هذا البند من جدول األعمال

وأعربت عدة دول أعضاء عن أسفها لضيق الوقت املخصص هلذا البند، وطلبت أن               -١١٣
تنمية إلتاحة إجراء مناقـشة  خيصص له املزيد من الوقت يف الدورات املقبلة جمللس التجارة وال     

           حكومية دولية حقيقية بشأن الكيفية اليت ميكن هبا لألونكتاد ككـل أن يقـدم إسـهاماته               
  .فيما يتصل بأركانه الثالثة

وأعربت الدول األعضاء عن تقديرها للتقرير وألنشطة أمانة األونكتاد يف جمـاالت              -١١٤
وأشـارت عـدة دول     . نة عملها يف جماالت متعددة    وطلبت أن تواصل األما   . أركانه الثالثة 
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أعضاء إىل أن األونكتاد ينبغي أن يفكر بصورة استباقية يف الكيفية اليت ميكن أن يشارك هبا يف 
مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية، والكيفية اليت ميكنه هبا أن يدرج مسألة التنميـة يف صـلب                

نة تقدمي أفكار بشأن كيفية تعزيـز املـداوالت         وطلبت الدول األعضاء إىل األما    . املناقشات
احلكومية الدولية لألونكتاد وكيفية التعاون مع املؤسسات األخرى يف احملافل املعنية داخـل             

  .األمم املتحدة
وأعربت إحدى الدول األعضاء، متحدثة باسم جمموعة إقليمية، عن مشاطرهتا اقتناع         -١١٥

كتاد تستلزم إجياد السبل والوسائل لترمجة استنتاجات       جمموعتها بأن االستفادة من عمل األون     
األونكتاد وعمله التحليلي إىل خطوات ملموسة ولتعزيز األعمال املتعلقة بالتنمية على الصعيد            

  .العاملي
وأعربت الدول األعضاء عن اهتمامها بالعملية التحضريية اليت يضطلع هبا األونكتاد             -١١٦

وطلبت إىل رئيس جملس التجارة والتنمية بدء مشاورات يف أقرب          . فيما يتعلق بأنشطته املقبلة   
فرصة ممكنة مع الدول األعضاء بشأن الطريقة اليت ميكن هبا لألونكتاد التحضري، يف جمـاالت            
أركانه الثالثة، ملناسبات مثل الذكرى اخلمسني إلنشائه واستعراض األهداف اإلمنائية لأللفية           

ألعضاء إمكانية عقد دورة استثنائية جمللس التجارة والتنمية     واقترحت الدول ا  . ٢٠١٥يف عام   
  .لبلورة االستعدادات لالحتفال بالذكرى اخلمسني لألونكتاد على أسس صحيحة

  األونكتاد هبا يضطلع اليت التقين التعاون أنشطة استعراض  -ءيا  
  )من جدول األعمال) أ(١١البند (

لتقين اليت يضطلع هبا األونكتاد، وخباصـة يف       شدد وفدان على أمهية أنشطة التعاون ا        -١١٧
  .جماالت العلم والتكنولوجيا واالبتكار

  الفلسطيين الشعب إىل األونكتاد من املقدمة املساعدة عن تقرير  -كاف  
  )من جدول األعمال) ب(١١البند (

أدىل عشرون مندوباً، بينهم مندوبو أربع جمموعات إقليمية، ببيانات بشأن التقريـر              -١١٨
 ١٩وأعـرب   ). TD/B/59/2(ملتعلق باملساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين         ا

مندوباً عن تقديرهم لالستنتاجات الواردة يف التقرير وأشادوا بالدعم امللموس الذي تقدمـه             
  . األمانة إىل الشعب الفلسطيين، لكن وفداً أبدى حتفظاً

 التقرير وتقرير العام املاضي قد رددها تقريـرا         وقال ممثل األمانة إن استنتاجات هذا       -١١٩
املقَدمْين إىل جلنة االتصال    ) ٢٠١٢سبتمرب  / أيلول ٢٣(صندوق النقد الدويل والبنك الدويل      

ومضى يقول إن باستطاعة األونكتاد التنبؤ باملشاكل واملسامهة يف املفاوضات اليت           . املخصصة
طيين واإلسرائيلي لتقليل التسرب الضرييب إىل       بني اجلانبني الفلس   ٢٠١٢يوليه  /بدأت يف متوز  



TD/B/59/7 

GE.12-51790 40 

وأعرب عن أمله يف أن يساهم التحليل الوارد يف تقرير هـذا العـام يف التـصدي                 . إسرائيل
لألزمات الناشئة، وحتديد القيود الطويلة األجل اليت يعاين منها االقتصاد الفلسطيين واقتـراح             

وقال إنه يأمـل أن يـساهم       . ينية القادمة احللول لتحويله إىل اقتصاد دينامي للدولة الفلسط      
  .األونكتاد بذلك يف حتقيق سالم دائم يف الشرق األوسط

وأعرب مجيع املندوبني تقريباً عن قلقهم إزاء القيود اليت تواجهها التنمية الفلسطينية،              -١٢٠
يف ذلك االحتالل املستمر، وتوسيع املـستوطنات اإلسـرائيلية، وتـدهور التوقعـات              مبا
تصادية، وتدمري األصول والقاعدة اإلنتاجية الفلسطينية، وجتزئة األسواق احمللية، والعزلـة           االق

عن األسواق الدولية، واالعتماد على االقتصاد اإلسرائيلي، وتناقص املعونة اخلارجية، وضعف           
القدرة التصديرية، والقيود املفروضة على تنقّل الشعب الفلسطيين والبـضائع الفلـسطينية،            

الة البالغة اخلطورة يف غزة، وضعف القطاع اخلاص، واآلثار املدمرة جلدار الفصل، وعدم             واحل
  .إحراز تقدم يف املفاوضات السياسية الرامية إىل حتقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

وأعربت الغالبية العظمى من املندوبني عن األسى إزاء الظروف املعيـشية الـصعبة               -١٢١
ض الفلسطينية احملتلة ودعت إىل توحيد جهود اجملتمع الدويل لدعم التنميـة            السائدة يف األر  

وذكـر أحـد   . االقتصادية وحتسني الظروف االجتماعية االقتصادية يف األرض الفلـسطينية      
املندوبني أن إفقار الشعب الفلسطيين، وتدمري هياكله األساسية ومنازله وتوسيع املستوطنات           

وقال إن بلده ". البانتوستانات"أدت إىل تفاقم التفتت احلايل وظهور      اإلسرائيلية، مجيعها أمور    
الذي يضع نصب عينيه تارخيه اخلاص من الفصل العنصري والقمع وانتهاك حقوق اإلنـسان        

  .تساعد يف البحث عن حل دائم للقضية الفلسطينية يشجب األعمال اليت ال
لي اإلمجايل يف العامني السابقني منـو       وذكر عدد كبري من املندوبني أن منو الناتج احمل          -١٢٢
فمعدالت الفقر املرتفعة، والبطالة، وتناقص األجور احلقيقية واإلنتاجية، وانعدام األمن . ُمضلّل

  .الغذائي وفقدان األراضي واملوارد الطبيعية هي مؤشرات أبلغ داللة للحقيقة على أرض الواقع
قها إزاء األزمة املالية اليت تعاين منها السلطة        وأبدت الغالبية العظمى من املندوبني قل       -١٢٣

وحذروا من التأثري الـسليب للتقـشف املـايل يف          . الفلسطينية، وتزايد الدين وتناقص املعونة    
الظروف الراهنة وعزوا األزمة املالية إىل انعدام السيادة على احلدود، وتسرب اإليـرادات إىل        

  . تاللإسرائيل وفقدان الناتج احملتمل بسبب االح
وأشارت الغالبية العظمى من املندوبني إىل أن سنوات االحتالل جعلـت الزراعـة               -١٢٤

 يف املائة ٣٥فََري نسبة . الفلسطينية غري قادرة على حتقيق إمكاناهتا املتعلقة باإلنتاج والتوظيف 
ـ  ١١٠ ٠٠٠فقط من األراضي القابلة للَري يف األرض الفلسطينية احملتلة تبلغ تكلفته             ة  فرص

وأبدوا جزعهم إزاء العقبات اليت تضعها      .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل سنوياً       ١٠عمل و 
إسرائيل أمام الزراعة الفلسطينية، وسيطرهتا الشديدة على الواردات والصادرات، وبناء جدار           
الفصل، وتوسيع املستوطنات غري القانونية، ومنع الفالحني الفلسطينيني مـن الوصـول إىل             

وقالت الوفود إن احلظر اإلسرائيلي املفـروض  . أراضيهم واقتالع املاليني من أشجار الفاكهة   
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أدى إىل    يف املائة، ما   ٣٣على األمسدة اجليدة قد تسّبب يف اخنفاض اإلنتاجية الزراعية بنسبة           
  . فقدان اإلنتاج الفلسطيين القدرة على املنافسة يف األسواق احمللية واإلقليمية

تقوم به إسرائيل من اسـتخراج       رب عدد كبري من املندوبني عن قلقهم إزاء ما        وأع  -١٢٥
مفرط للمياه من املصادر الفلسطينية الستخدامها داخل حدودها ومستوطناهتا، يف الوقـت            

. الذي حترم فيه الفلسطينيني من حق بناء اآلبار لتغطية احتياجـاهتم املتزايـدة مـن امليـاه                
الفلسطينيني بالصيد سوى يف مدى ثالثة أميال حبرية، بدالً مـن           ُيسمح لصيادي األمساك     وال

وبدون حتكّم الفلـسطينيني يف أراضـيهم       . األميال العشرين اليت تنص عليها اتفاقات أوسلو      
يوجد جمال كبري لوضع خطط لتنمية املـوارد الفلـسطينية النـادرة وحتقيـق               ومياههم، ال 

  .االستخدام األمثل هلذه املوارد
. د ممثل فلسطني بتقرير األونكتاد باملساعدة اليت يقدمها للـشعب الفلـسطيين           وأشا  -١٢٦

ومضى . وقال إن التقرير املوجز يقدم حتليالً عاماً يغين القُراء عن الرجوع إىل مصادر أخرى             
يقول إنه من غري املقبول أن يظل االقتصاد الفلسطيين رهينـة اتفـاق اقتـصادي تقييـدي                 

 عاماً لتغطية فترة مؤقتة     ١٨ مجركي مشّوه، مت التوقيع عليهما منذ        واحتاد) بروتوكول باريس (
ودعا . وتلك الفترة ينبغي أن تتبعها عالقات اقتصادية طبيعية بني الدولتني         . تبلغ مخسة أعوام  

سلطة االحتالل إىل إهناء املستوطنات االستعمارية واالحتالل العـسكري واإلفـراج عـن             
وقال إن قـضيتهم العادلـة      .  احلرية من السجون اإلسرائيلية    الفلسطينيني املناضلني يف سبيل   

ونضاهلم الوطين املشروع سيحالفهما النصر، وأن الصوت الفلسطيين سُيسمع يف كل مكان            
  . حىت حيني يوم التحرير وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها يف القدس

سطيين اليت ستـساهم يف     وأعرب ممثل إسرائيل عن ترحيبه بربامج دعم االقتصاد الفل          -١٢٧
حتقيق سالم دائم، وأبدى اهتمامه بعمل األونكتاد من أجـل بنـاء القـدرات املؤسـسية                

وأعرب عن خيبة أمله يف التقرير املتورط يف السياسة والتحيز بـدالً            . والسياساتية الفلسطينية 
واملـصادر  ووصف التقرير بأنه منحاز ومملوء باإلشارات اخلطـأ         . من التقدم والروح املهنية   

يشري التقرير إىل اإلجراءات اإلجيابية اليت اختذهتا حكومـة          وباإلضافة إىل ذلك، ال   . املتحيزة
إسرائيل لتحسني ظروف معيشة الشعب الفلسطيين، مثل سلسلة األنشطة التعاونية املتعلقـة            

  . وأبدى حتفظاً باسم حكومته بشأن التقرير. باملياه والعمل واملالية العامة
. ال ممثل االحتاد األورويب إن االحتاد هو أكرب مانح يف األرض الفلسطينية احملتلـة             وق  -١٢٨

وقال عدد من املندوبني إهنم يقدمون الدعم إىل الشعب الفلسطيين عن طريق القنوات الثنائية              
وأعرب عدد كبري من املندوبني عن تقديرهم ألنشطة التعاون التقين اليت           . واملتعددة األطراف 

 األونكتاد وطلبوا زيادة الدعم املقدم إىل الشعب الفلسطيين وإىل برنامج األونكتـاد             يقوم هبا 
لتقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين، لتعزيز قدرته البحثية ومشاريعه املتعلقة بالتعاون التقين            

  .يتفق مع برنامج العمل املكثّف الصادر به تكليف من األونكتاد الثالث عشر مبا
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 يف إطار متابعة الدورة الثالثة      هنا اختاذ إجراء بشأ   اجمللسئل اليت تتطلب من     املسا  -الم  
  للمؤمتر عشرة

االستثنائية  متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفق عليها للدورة    
  ٢٠١٢يوليه / متوز٦يف  التجارة والتنمية جمللسالسادسة والعشرين 

  )عمال من جدول األ١٢البند (
وبّين اإلجـراءات املزمـع     . عرض نائب أمني عام األونكتاد خطة العمل على اجمللس          -١٢٩

اختاذها يف إطار كل من اجملاالت السبعة اليت ستركز عليها األمانة من أجـل حتـسني تنظـيم                  
وقد بدأ العمل بالفعل يف بعض اجملاالت، وبوجه        . األونكتاد وإدارته واآلجال الزمنية لإلجنازات    

وسترصد اإلدارة العليا يف األونكتـاد      . اص يف جمال حتسني إطار اإلدارة القائمة على النتائج        خ
بانتظام تنفيذ خطة العمل وُتجري ما يلزم من تعديالت عليها لكفالة إحراز التقدم حنو بلـوغ                

 ،٢٠١٣- ٢٠١٢ األنشطة اليت تقررت بالفعل يف برنامج السنتني         ولكي ال تتأثر سلباً   . النتائج
  .سيتطلب تنفيذ بعض األنشطة الواردة يف خطة العمل موارد خارجة عن امليزانية

 وأكد ممثلو ثالث جمموعات إقليمية وعدة وفود تأييدهم لعمل األونكتاد، وأعربـوا             -١٣٠
ألمانة األونكتاد عن تقديرهم ملشروع خطة عمل تعزيـز التنظـيم واإلدارة يف األونكتـاد،        

  .ن العملية هو تعزيز املنظمةوأكدوا أن اهلدف املتوخى م
وقال ممثال جمموعتني إقليميتني إن أولوية جملس التجارة والتنمية ينبغي أن تكون هي               -١٣١

وأعربا عن القلق لكون هذه املسألة قد أعاقت بنـاء          . التركيز على األعمال الفنية لألونكتاد    
ولة عضو واحدة إن مثة حاجـة       وقال ممثل جمموعة إقليمية وممثل د     . توافق اآلراء يف األونكتاد   

إىل التركيز على التوجيه االستراتيجي، ومنح الثقة الكاملة لألمانة وإفساح اجملال أمامها لتنفيذ          
  .خطة عملها

 وطلب ممثلو جمموعتني إقليميتني وأربع دول أعضاء تقدمي خطة عمل أكثر تفـصيالً              -١٣٢
. مدى السنوات األربـع القادمـة     تتضمن إجراءات ومراحل إجناز وآجال زمنية حمددة على         

 عن التقـدم احملـرز يف       وشدد وفدان على أمهية تقدمي معلومات حمّدثة بصورة أكثر انتظاماً         
وأعرب وفد آخر عن احلاجة إىل توضيح األدوار واملسؤوليات املسندة إىل خمتلـف             . التنفيذ

ن خطـة العمـل   وأعرب أحد الوفود عن القلق إزاء كو. اجلهات يف جمال تنفيذ خطة العمل   
 توصية من توصيات وحـدة التفتـيش املـشتركة،      ١٢ من أصل    ٧الراهنة ال تتناول سوى     

  .وكوهنا تفرط يف التركيز على الوضع القائم وال تتضمن سوى أجل حمدد واحد
وقال ممثال جمموعتني إقليميتني إن تنفيذ خطة العمل ينبغي أال ُيضّر باملوارد املرصودة               -١٣٣

  .لدوحةلتنفيذ والية ا
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وقال ممثلو إحدى اجملموعات اإلقليمية وعدة دول أعـضاء إن األمانـة ينبغـي أن                 -١٣٤
 خباصةتستخدم أو تعيد ختصيص املوارد املتاحة يف إطار امليزانية العادية لتنفيذ خطة العمل، و             

، تلك اإلجراءات املتعلقة بتعزيز إطار اإلدارة القائمة على النتائج، وحتسني التقييم والرصـد            
  .وإدارة املوارد البشرية، والتنسيق الداخلي واخلارجي

وفيما يتعلق بإطار اإلدارة القائمة على النتائج، قال ممثال إحدى اجملموعات اإلقليمية              -١٣٥
 للتنظـيم   ودولة عضو واحدة إن األولوية ينبغي أن تعطى لإلجراءات يف هذا الصدد تعزيـزاً             

مثالن على التنفيذ السريع لإلجراءات املتعلقة بتعزيـز        وحث هذان امل  . واإلدارة يف األونكتاد  
اإلدارة القائمة على النتائج، ألن قرارات اجلهات املاحنة بشأن التمويل يف املستقبل موقوفـة              
على هذه املسألة، وطالبا بإجناز اإلطار بأكمله قبل موعد الـدورة الـسنوية للمجلـس يف                

  حمـدداً  و نفسها إىل األمانة أن تقدم موعداً      وطلب وفد الدولة العض   . ٢٠١٣سبتمرب  /أيلول
إلجناز دليل التعاون التقين يف إطار اإلدارة القائمة على النتائج، فيما قال وفد آخر إنه يـتعني                 

  . قوامه اإلدارة القائمة على النتائجعلى مجيع مشاريع التعاون التقين أن تتبع هنجاً
وطلب أحد   .مان إجناح تشغيل اإلطار   وقال وفدان إن كسب تأييد اإلدارة مهم لض         -١٣٦

 حمددة لتدريب املوظفني اإلداريني علـى مفـاهيم         الوفدين إىل األمانة أن تقدم خططاً     هذين  
  .اإلدارة القائمة على النتائج، وتضع استراتيجية لكسب تأييد اإلدارة

 من  ١٠٩ وقال وفد آخر إن اإلطار احملّسن ينبغي أن يراعي العناصر املبينة يف الفقرة              -١٣٧
تقرير وحدة التفتيش املشتركة، وأن ينطلق من املمارسات الفضلى القائمة، مبا فيها منـوذج              

  .شعبة االستثمار واملشاريع
 من األمانـة    وشدد ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية على أنه مادام األونكتاد جزءاً           -١٣٨

 مـع   ائج ينبغي أن يكون متـسقاً     العامة لألمم املتحدة، فإن هنجه يف اإلدارة القائمة على النت         
  . األطر ذات الصلة لنهج األمانة العامة

وطلب أحد الوفود أن توضح خطة العمل كيفية تنفيذ مبادرات اإلدارة القائمة على               -١٣٩
وأملح أحد الوفود إىل أن باستطاعة األمانـة        . النتائج وكيف ستستخدم املوارد يف هذا الصدد      

  .ئمة على النتائج من أجل تنفيذ خطة العملأن تستعني بنهج اإلدارة القا
  الرصد والتقييم املقـاييسَ    ّيوقال ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إنه ينبغي أن يراع          -١٤٠

ية، فيما طلب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية األخرى تقدمي خطة زمنية أكثر            النوعية والكمّ 
  .بيان اخلطوات الوسيطة والغايات املرجوة لتنفيذ تعزيز قدرات الرصد والتقييم، مع حتديداً
وقال ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إن بإمكان األمانة أن تبذل املزيد من أجـل                -١٤١

وينبغي على وجه اخلصوص مضاعفة اجلهـد إلحاطـة         . النهوض مبستوى الدعوة واالتصال   
ت األمانة وترتيباهتـا     عن اتصاال  الوفود مبا تقوم به األمانة من اتصاالت مع العواصم، فضالً         

وطلـب إىل   . املباشرة مع املسؤولني بالعواصم املدعوين للمشاركة يف اجتماعات األونكتاد        
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األمانة أن حتسن مستوى تنسيقها مع مكتب األمم املتحدة يف جنيف لكفالة ترمجة الوثائق يف               
 الرمسيـة، رغـم      إىل أن خطة العمل مل تكن متاحة جبميع لغات األمم املتحدة           حينها، منّوهاً 

وأعرب أحد الوفود عن تأييده لزيادة املـشاورات الـشهرية       . اهتمام مجيع الوفود باملوضوع   
 من التركيز على تعزيز املوقع الشبكي       للرئيس مبزيد من اجتماعات املتابعة واملشاورات، بدالً      

  .لألونكتاد
يميتني إنه ينبغي أن تتخذ     وفيما يتعلق بإدارة املوارد البشرية، قال ممثال جمموعتني إقل          -١٤٢

وأعرب املمثالن كالمها عن    .  من اخلطوات الرامية إىل حتقيق متثيل جغرايف عادل        األمانة مزيداً 
 يف املائة من وظائف األونكتاد يشغلها مواطنون من جمموعـة           ٥٠القلق إزاء كون أكثر من      

 إعالنات الـشواغر    معميوشجعا األمانة على حلحلة هذه املسألة من خالل ت        . إقليمية واحدة 
على البلدان النامية، مبا يف ذلك توزيعها على البعثات الدائمة ونشرها يف املوقـع الـشبكي                

  .لألونكتاد
وقال ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية إن خطة العمل ينبغي أال تتنـاول فحـسب                -١٤٣

تيـار املـوظفني    مسائل التوظيف واخ  أيضاً  التوازن اجلغرايف واجلنساين، بل ينبغي أن تشمل        
ودعا الوفد نفسه ودولة عضو واحـدة األونكتـاد إىل وضـع            . والترقية والتعيني والتقاعد  

وقال . استراتيجية شاملة جلعل إدارهتا للموارد البشرية أكثر مهنية ومنهجية وكفاءة وشفافية          
 ملـدى   هذا الوفد األخري إنه ينبغي أن تتضمن االستراتيجية آليات لنقل املعارف واستعراضاً           

 عن استخدام العقود بصورة      للتطوير املهين، فضالً    استراتيجياً أمهية الوظائف الشاغرة، وهنجاً   
  . مالئمة وشفافة

. وشدد وفدان على أمهية النهوض مبعنويات املوظفني ومستوى الرضا يف األونكتـاد          -١٤٤
يـيم ذايت شـامل   وطلب أحد الوفود إىل األمانة أن تعترب ذلك أولوية، وأن تشفعه بإجراء تق         

  .وغري متحيز وأن تبين على أساس استنتاجات ذلك التقييم
وطلب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية وممثل دولة عضو إىل األمانة أن تقـدم إىل                -١٤٥

الدول األعضاء تقارير منتظمة عن اإلحصاءات واملؤشرات املتعلقة باملالك الوظيفي، مبـا يف             
وطلب هذا الوفد األخري إىل األمانـة أن تقـدم          . اين للوظائف ذلك التوزيع اجلغرايف واجلنس   

 إىل الدول األعضاء إحصاءات عن املالك الوظيفي تبني العدد الفعلي لطاليب الوظـائف              سنوياً
وطلب ممثـل   . واملوظفني حسب نوع اجلنس والبلد، عالوة على بيان طريقة إعالم اجلمهور          

  . ثالث مرات يف السنة بقائمة املؤشراتاجملموعة اإلقليمية موافاة الدول األعضاء
ورحب ممثال جمموعتني إقليميتني بالتوصية املتعلقة باستراتيجية مجع التربعات، وشدد            -١٤٦

ة والصندوق االستئماين غري املخصص املرصود جملموعتـه        يأحدمها على أمهية تلك االستراتيج    
ال تتناول مبا فيه الكفاية املسألتني وطلب هذا األخري، بعد أن الحظ أن خطة العمل    .اإلقليمية

األخريتني، وضع صيغة منقحة خلطة العمل لتلبية احتياجات الدول األعضاء مجيعها على حنو             
  .أفضل وأكثر توازناً
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والحظ ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية األخرى أن استراتيجية فعالة جلمع التربعات      -١٤٧
ة القائمة على النتائج وأن تـستند إىل رصـد وتقيـيم             لإلدار الفعالة ينبغي أن تتضمن إطاراً    

ولن يتسىن لتلك االستراتيجية أن تؤيت أكلها ما مل تتحقق حتسينات جوهرية يف هذه         . معززين
 مدعاة للقلـق بـسبب   ومت التشديد على أن الصندوق االستئماين ألقل البلدان منواً  . اجملاالت

ات عن النتائج املمكنة واآلثار اليت ميكن أن تترتب         نوعية األنشطة املقررة واالفتقار إىل معلوم     
  .على األنشطة

ورحب ممثال جمموعتني إقليميتني بالتوصية املتعلقة بإنشاء صندوق اسـتئماين غـري              -١٤٨
  . خمصص؛ بيد أهنما أعربا عن احلاجة إىل تقدمي تفاصيل أوىف عن سبيل حتقيق ذلك اهلدف

ليمية ودولة عضو واحـدة إن جنـاح صـندوق          وقال ممثال إحدى اجملموعات اإلق      -١٤٩
استئماين غري خمصص مرهون مبدى رغبة اجلهات املاحنة يف متويله، وهو ما يتوقف بدوره على            

ومن مث، فإنه ينبغي أال تناقش . التقدم احملرز يف اإلدارة القائمة على النتائج ويف الرصد والتقييم      
 بعد تسوية هذه املـسائل علـى النحـو          إمكانية إنشاء مثل ذلك الصندوق االستئماين إال      

وأملح ممثل اجملوعة اإلقليمية إىل أن إحدى اخلطوات املرحلية قد تتمثـل يف إدمـاج    . الواجب
  .الصناديق االستئمانية مع بعضها ضمن كل شعبة

يف )  دال - أوالً  الفـرع  انظر(واقترح الرئيس مشروع مقرر، اعتمده أعضاء اجمللس          -١٥٠
  .العامةاجللسة اخلتامية 

  املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا من مسائل  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
، رئيس جملس التجـارة والتنميـة يف        )ليسوتو ( موثاي أنثوين ماروبينغ   افتتح السيد   -١٥١

  .٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول١٧ة واخلمسني للمجلس يف تاسعة واخلمسني، الدورة الثامندورته ال

  ملكتبانتخاب أعضاء ا  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

) إستونيا(انتخبت الدول األعضاء، يف اجللسة العامة االفتتاحية، السيد يوري سيلينثال             -١٥٢
  .ليتناوبا على رئاسة اجمللس يف دورته التاسعة واخلمسني) كازاخستان(والسيد خمتار تيلوبريدي 

 واخلمسني، حيث انتخـب     سعةتاوأكمل اجمللس انتخاب أعضاء مكتبه يف دورته ال         -١٥٣
وتبعاً لذلك، كان مكتب اجمللس مؤلفاً من األعضاء املنتخـبني          .  نواب للرئيس ومقرراً   سبعة

  :مالتالية أمساؤه
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  )إستونيا(السيد يوري سيلينثال     :الرئيس  
  )باربادوس(السيد ماريون وليامز   :نواب الرئيس  
  )إكوادور(السيد ميغيل كاربو بينيتيس       
  )غانا(وانغ  -ين . ة ألني سالسيد      
  )العراق(احلكيم . السيد حممد أ      
  )كازاخستان(السيد خمتار تيلوبريدي       
  )نيجرييا(أورياكو . هالسيد أورمونا       
  )أملانيا(السيدة غابرييلي بونر       
  )مجهورية إيران اإلسالمية(السيد حممد كاظم أسايش طلب توسي     :املقرر  
جمموعـات   املنسقني اإلقليمـيني و    إشراك املّتبعة، اتفق اجمللس على      ووفقاً للممارسة   -١٥٤

  .س مشاركة كاملة يف عمل مكتب اجمللاألونكتاد األخرى املعترف هبا

  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة  -جيم  
  ) من جدول األعمال٢البند (

ؤقت للدورة الـوارد يف     أقّر اجمللس، يف جلسته العامة االفتتاحية، جدول األعمال امل          -١٥٥
  ).انظر املرفق األول (TD/B/59/1/Rev.2الوثيقة 
 مكتب اللجنة األوىل للدورة من أجل النظـر يف          عضوية ل يانوانُتخب العضوان التال    -١٥٦
مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقـل           من جدول األعمال املعنون    ٥البند  

  :للي األوالتقرير املرح: البلدان منواً
  )كازاخستان(السيد خمتار تيلوبريدي       :الرئيس  
  )السودان(السيد حممد املرتضى مبارك إمساعيل   : املقرر-نائب الرئيس   
 مكتب اللجنة الثانية للدورة من أجل النظـر يف          يان لعضوية وانُتخب العضوان التال    -١٥٧
التحول اهليكلي والتنميـة    : فريقيان التنمية االقتصادية يف أ     من جدول األعمال املعنو    ٦البند  

  :املستدامة يف أفريقيا
  )نيجرييا(لسيد أمونا مهفري أورياكو ا      :الرئيس  
  )بنغالديش(رييت رمحن السيدة ب  : املقرر-نائب الرئيس   

  )١٩-د(١٩٩٥استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة   -دال  
  .نه مل تقدم أية طلبات جديدةمل يتخذ اجمللس أي إجراء أل  -١٥٨
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  املرفق األول

  جدول أعمال الدورة التاسعة واخلمسني جمللس التجارة والتنمية    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة  -٢
ما الذي تـستطيع    : النمو املؤدي إىل وظائف للحد من الفقر      : اجلزء الرفيع املستوى    -٣

  لّمه من املناطق األخرى؟ أفريقيا تع
  تنسيق حتفيز النمو العاملي : الترابط  -٤
التقرير املرحلي  : مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ألقل البلدان منواً           -٥

  األول
  التحول اهليكلي والتنمية املستدامة يف أفريقيا: التنمية االقتصادية يف أفريقيا  -٦
  الدويل واجتاهاته من منظور إمنائيتطور النظام التجاري   -٧
احلد من التفاوتات من أجل تنميـة متوازنـة         : استراتيجيات التنمية يف عامل معومل      -٨

  ومستدامة
حنو جيل جديد من السياسات االستثمارية من أجل منو         : االستثمار من أجل التنمية     -٩

  شامل وتنمية مستدامة
ئج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت        إسهام األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتا       -١٠

  تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي
  :أنشطة التعاون التقين  -١١

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد  )أ(  
  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  )ب(  

ل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار متابعة الدورة الثالثة عشرة              املسائ  -١٢
  :للمؤمتر

متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفـق عليهـا            •
 ٦للدورة االستثنائية السادسة والعشرين جمللـس التجـارة والتنميـة يف            

  ٢٠١٢يوليه /متوز
  : التجارة والتنميةمسائل أخرى يف ميدان  -١٣
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التقريـر الـسنوي اخلـامس      : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدوليـة       )أ(  
  واألربعون للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل

تقرير الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجـارة الدوليـة التـابع              )ب(  
  لألونكتاد ومنظمة التجارة العاملية 

   الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجميةتقرير  -١٤
  :املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل  -١٥

 من خطة   ١٦٦التقرير املقدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة            )أ(  
 ٢٠١٢-٢٠١١ الفترة   عمل بانكوك بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبية يف       

  ٢٠١٣وما هلذه الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
 من النظـام    ٧٦تسمية اهليئـات احلكوميـة الدوليـة ألغراض املـادة         )ب(  

  الداخلي للمجلس
 مـن النظـام     ٧٧تسمية املنظمـات غري احلكوميـة ألغراض املــادة          )ج(  

  الداخلي للمجلس
  اض اجلدول الزمين لالجتماعاتاستعر  )د(  
  ٢٠١٣عضوية الفرقة العاملة لعام   )ه(  
  )١٩-د(١٩٩٥استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة   )و(  
  اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللس  )ز(  

  اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -١٦
  ؤقت للدورة الستني للمجلسجدول األعمال امل  -١٧
  مسائل أخرى  -١٨
  اعتماد التقرير  -١٩
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  املرفق الثاين

  )٤(احلضور    

  :حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية  -١

  تشاد  االحتاد الروسي
  توغو  إثيوبيا

  تونس  األرجنتني
  اجلزائر  األردن
  مجهورية أفريقيا الوسطى  إسبانيا
  اجلمهورية الدومينيكية  ونياإست

  مجهورية كوريا  إسرائيل
  مجهورية الكونغو الدميقراطية  إكوادور
  ية السابقةفمجهورية مقدونيا اليوغوسال  ألبانيا
  مجهورية مولدوفا  أملانيا

  جنوب أفريقيا  اإلمارات العربية املتحدة
  جنوب السودان  إندونيسيا
  زامبيا  أنغوال

  زمبابوي  أوكرانيا
  السلفادور  ) اإلسالمية-مجهورية (يران إ

  سنغافورة  آيرلندا
  السنغال  إيطاليا

  السويد  باكستان
  سويسرا  الربازيل
  شيلي  بربادوس
  الصني  الربتغال
  العراق  بلجيكا

  عمان  بنغالديش
  غانا  بنما
  غرينادا  بنن

  غينيا االستوائية  بولندا
  فرنسا  بريو
  الفلبني  تايلند
  ) البوليفارية-مجهورية  (فرتويال  تركيا

__________ 

 .TD/B/59/INF.1لالطالع على قائمة املشاركني، انظر الوثيقة       )٤(



TD/B/59/7 

GE.12-51790 50 

  مصر  فنلندا
  املغرب  فييت نام
  املكسيك  قربص
  اململكة العربية السعودية  قطر

  منغوليا  كازاخستان
  موريتانيا  الكامريون

  موريشيوس  الكرسي الرسويل
  موزامبيق  كرواتيا
  ميامنار  كمبوديا
  النمسا  كوبا

  نيبال  كوت ديفوار
  نيجرييا  كوستاريكا
  هاييت  اكولومبي
  اهلند  الكويت

  هندوراس  ليبيا
  هنغاريا  ليتوانيا
  الواليات املتحدة األمريكية  ليسوتو
  اليابان  مالطة
  اليمن  ماليزيا

  اليونان  مدغشقر
  :وحضر الدورة املراقب التايل  -٢

  األرض الفلسطينية احملتلة 
  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة  -٣

  موعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئجم  
   الحتاد األفريقيا  
  الحتاد األورويبا  
   نظمة دول شرق الكارييبم  
  نظمة التعاون اإلسالميم  
  ركز اجلنوبم  

  :وكانت املنظمات التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة يف الدورة  -٤
  للجنة االقتصادية ألفريقياا  
  دية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئللجنة االقتصاا  
  للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسياا  
  مركز التجارة الدولية  
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  السامية لشؤون الالجئني فوضية األمم املتحدةم  
  كتب األمم املتحدة يف جنيفم  

  :وكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورة  -٥
  مم املتحدة للتربية والعلم والثقافةنظمة األم  
  نظمة التجارة العامليةم  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة  -٦
  :الفئة العامة  
  شبكة املنظمات العربية غري احلكومية املعنية بالتنمية  
  اجلمعية اإلكتوارية الدولية  
  املركز الدويل للتجارة والتنمية املستدامة  
   لس الدويل للمرأةاجمل  
   االحتاد الدويل لنقابات العمال  
  مرصد أقل البلدان منواً  
  مركز خدمات التعاون اإلمنائي  
  مؤمتر التجار العاملي  
  شبكة العامل الثالث  
  منظمة القرية السويسرية  

  :الفئة اخلاصة 
  املعهد الدويل للمحيطات 
  :املنظمات املعتمدة لدى األونكتاد الثالث عشر 
  عاملنا ليس للبيع/بحوث االقتصادية وحبوث السياساتالمركز   
   املرصد االجتماعي/معهد العامل الثالث  
   حركة آسيا واحمليط اهلادئ بشأن الديون والتنمية- يوبيل اجلنوب  
  New Vision International  
  املكتب األفريقي للتنمية والتعاون، السنغال  
  نظمة ببليك سيتيزينمرصد التجارة العاملية التابع مل  
  معهد جنوب وشرق أفريقيا للمعلومات واملفاوضات التجارية  
   التضامن الفعال من أجل التنمية األسرية  
   أفريقيا-شبكة العامل الثالث   
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  :رك يف الدورة أعضاء حلقات النقاش التالية أمساؤهمشاو  -٧
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٧ثنني، إلا

النمو املؤدي إىل وظـائف  : جلزء الرفيع املستوى  ا -  من جدول األعمال   ٣البند  
   ما الذي تستطيع أفريقيا تعلّمه من املناطق األخرى؟: للحد من الفقر
   ، نائب رئيس الوزراء، ليسوتوميتسينغالسيد موثيتجوا 
  ، وزير األعمال والتجارة والصناعة، زامبياسيشينغا السيد روبرت
  دائم لبلجيكا، املمثل الدو كومربوغيالسيد برتراند 

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٨الثالثاء، 
  تنسيق حتفيز النمو العاملي:  الترابط-  من جدول األعمال٤البند 

   ، املمثل الدائم جلنوب أفريقياإمساعيلالسيد فيصل 
  ، املمثل الدائم إلكوادورغاليغوسالسيد لويس 

 اململكة املتحدة   ، مدرسة الدراسات الشرقية واألفريقية،    اسسالبافيتالسيد كوستاس   
  .لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٩األربعاء، 
احلـد مـن    :  استراتيجيات التنمية يف عامل معومل     - من جدول األعمال     ٨البند  

  من أجل تنمية متوازنة ومستدامةالتفاوتات 
  ، وزير العمل، لكسمربغمشيتيد نيكوالس سال

  تاذ، جامعة تكساس، الواليات املتحدة، أسغالربايثالسيد جيمس 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٠اخلميس، 

التحول اهليكلـي   :  التنمية االقتصادية يف أفريقيا    -  من جدول األعمال   ٦البند  
  والتنمية املستدامة يف أفريقيا

  ، نائب مدير إدارة التجارة والصناعة، جنوب أفريقياكرميالسيد كسافييه 
وظف شؤون اقتصادية، شعبة التكنولوجيا والصناعة      ، م غايالسيد مصطفي كمال    

  واالقتصاد، فرع االقتصاد والتجارة، برنامج األمم املتحدة للبيئة، جنيف
، أخصائي أقدم يف اقتصاد التنمية، املركز الدويل للتجارة والتنمية          أنشارازالسيد فيناي   
  املستدامة

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢١اجلمعة، 
 مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج عمل اسطنبول        - ال من جدول األعم   ٥البند  

   التقرير املرحلي األول: ألقل البلدان منواً
  ، املمثل الدائم جلمهورية أفريقيا الوسطىصمباالسيد ليوبود إمساعيل 

  ، املمثل الدائم لنيبالبرياغيالسيد شانكر داس 
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  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٤ثنني، إلا
حنو جيل جديـد مـن      :  االستثمار من أجل التنمية    - ل من جدول األعما   ٩البند  

  السياسات االستثمارية من أجل منو شامل وتنمية مستدامة
  ، وزيرة التجارة اخلارجية، كوستاريكاغونزاليثالسيدة أنافيل 
  ، وزير التجارة والصناعة، جنوب أفريقيادافيسالسيد روب 

 مـون   -ألمم املتحدة، بان كي   ، املستشار اخلاص لألمني العام ل     ساكسالسيد جوفري   
بواسـطة  (ة كولومبيـا    بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية، ومدير معهد األرض يف جامع        

  )فيديووصلة 
  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٥الثالثاء، 

   تطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي- من جدول األعمال ٧البند 
  "ام التجاري الدويل واآلثار املترتبة يف التنمية الداجمةاملسائل الرئيسية الناشئة عن النظ"

  ، مدير منظمة التجارة العامليةالميالسيد باسكال 
  "التزام متجدد بالتجارة املتعددة األطراف وجدول أعمال التنمية: ٢٠+ريو"

  املمثل الدائم للربازيل لدى منظمة التجارة العاملية واألونكتاد، وأزيفيدالسيد روبرتو 
  ، مستشار أقدم، املعهد الدويل للتنمية املستدامةكوسيب سيد آرونال

، مدير التنمية املستدامة، جمموعة إيف روشيه، ومدير مؤسـسة          فروماجوالسيد كلود   
  إيف روشيه، باريس، فرنسا

        


