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  مقدمة    
ُعقدت الدورة احلادية والستون جمللس التجارة والتنمية يف قصر األمم، جنيـف، يف               

وعقد اجمللس، أثناء الدورة، تسع جلسات عامة . ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦ إىل ١٥الفترة من 
  .١١٢٧ إىل ١١١٩هي اجللسات من 

اليت اختذها جملس التجارة والتنمية بشأن البنود املوضوعية        اإلجراءات    -أوالً  
  املُدرجة على جدول أعماله

مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلـدان منـواً للعقـد                -ألف  
  التقرير املرحلي الثالث: ٢٠٢٠-٢٠١١

  )٦١-د (٥٢٢املقرر     
  إن جملس التجارة والتنمية،  
لواسعة اليت يضطلع هبا األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل          باألنشطة ا  يرحب  -١  

 من خالل ما يقوم به من أحبـاث وحتلـيالت         ٢٠٢٠-٢٠١١لصاحل أقل البلدان منواً للعقد      
للسياسات وتعاون تقين وبناء للقدرات ومن أنشطة حكومية دولية لبناء التوافقـات، علـى              

  ؛TD/B/61/8النحو الوارد يف الوثيقة 
نامج عمل اسطنبول بوصفه إطاراً استراتيجياً إلقامة شراكة قويـة           برب يسلم  -٢  

بني أقل البلدان منواً وشركائها اإلمنائيني من أجل وضع حد للعراقيل اهليكلية اليت تواجه أقـل   
البلدان منواً يف جهودها الرامية إىل احلد من الفقر وحتقيق أهدافها اإلمنائية، مبا فيهـا هـدف                 

  ؛٢٠٢٠ التخريج حبلول عام
 أمانة األونكتاد على تعزيز التنسيق بني الشُّعب والتعاون يف مجيـع            يشجع  -٣  

سيما يف تنفيذ اإلجراءات وااللتزامات ذات الصلة        جماالت العمل املتصلة بأقل البلدان منواً، ال      
  الواردة يف برنامج عمل اسطنبول ومواصلة رفع التقارير إىل اجمللس يف دورته العادية؛

 أن عدة بلدان من أقل البلدان منواً بصدد إحراز تقدم حنـو             حظ باهتمام يال  -٤  
استيفاء بعض من معايري التخريج يف املستقبل املنظور، وإن كان حتقيق هدف برنامج عمـل               

متكني نصف عدد أقل البلدان منواً من استيفاء معايري التخريج حبلـول            "اسطنبول املتمثل يف    
اً، بالنظر إىل األداء احلايل ألقل البلدان منواً فيما خيص النمو،    ال يزال يشكل حتدي   " ٢٠٢٠ عام

   يف املائة من معدل النمو السنوي؛٧وهو أدىن بكثري من اهلدف املتفق عليه واحملدد يف 
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 أصحاب املصلحة، ال سيما أقل البلدان منواً وشركائها يف جمال التنمية            حيث  -٥  
ى مضاعفة اجلهود من أجل التنفيذ الكامل والفعال        والتجارة وكذا منظومة األمم املتحدة عل     

لإلجراءات وااللتزامات الواردة يف برنامج عمل اسطنبول مع مراعـاة خطـة التنميـة ملـا              
 اليت وضعتها األمم املتحدة واستعراض منتصف املدة القـادم لربنـامج عمـل              ٢٠١٥ بعد

  اسطنبول؛
تعزيز التحول االقتـصادي   أمهية تنمية القدرات اإلنتاجية ويؤكد من جديد    -٦  

اهليكلي، مبا يف ذلك التنويع يف اقتصادات أقل البلدان منواً من أجل معاجلة األسباب اجلذريـة   
لتخلف التنمية يف أقل البلدان منواً معاجلة فعالة، وتعزيز النمو والتنمية االقتصاديني املستدامني،             

وغ هدف التخريج احملدد يف برنامج عمل       وتوسيع العمل املنتج ومتكني أقل البلدان منواً من بل        
  اسطنبول؛
 أن دعم اجملتمع الدويل أمر ضروري لتحقيق أهداف برنامج عمـل            يؤكد  -٧  

اسطنبول، وإن كانت أقل البلدان منواً مسؤولة يف املقام األول عن هتيئة بيئة اقتصادية كليـة                
  خلاص؛ شاملة مواتية لتنميتها اخلاصة، مبا يف ذلك تعزيز دور القطاع ا

 أمانة األونكتاد على أن تقوم، بدعم من الدول األعضاء وبالتعاون مع            حيث  -٨  
وكاالت منظومة األمم املتحدة، بتسريع عملها اجلاري فيما يتعلق بوضع املؤشرات واملعايري            
املرجعية لقياس القدرات اإلنتاجية الرامية إىل مساعدة أقل البلدان منواً يف دمج هذه القدرات              

  من والية الدوحة؛ ) ه(٦٥سياساهتا واستراتيجياهتا احمللية، عمالً بالفقرة ضمن 
 املسامهة القّيمة لألونكتاد يف تنفيذ اإلطار املتكامل املعزز ويطلب إىل           يقدر  -٩  

املنظمة أن تقوم، بالتعاون مع الوكاالت األساسية لإلطار، مبواصلة دور استباقي ومتزايد على             
  ما يف متابعة اإلطار وتنفيذه على الصعيد القطري؛سي الصعيد القطري، ال

 أن حتديات النجاح يف تنفيذ اإلطار املتكامل املعزز تكمن أيضاً  يقدر كذلك   -١٠  
يف دعم بلدان اإلطار املتكامل املعزز يف بناء القدرات املتعلقة بالتنفيذ على الصعيد الوطين ويف               

  مية واحلد من الفقر؛ دمج التجارة ضمن االستراتيجيات الوطنية للتن
 أمهية مشاركة األونكتاد املتواصلة واملوسعة يف دعم أقل البلدان منـواً    يدرك  -١١  

وحيث األمانة على تعزيز عملها بشأن أقل البلدان منواً، مبا يف ذلك عرب ختصيص ما يكفي من                 
د يف االسـتنتاجات    املوارد لشعبة أفريقيا، وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة على النحو الوار          

املتفق عليها يف الدورة السابعة واخلمسني للفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية            
  الربناجمية؛
ألمانة إىل مواصلة وتعزيز دعمها املقدم إىل أقـل البلـدان منـواً يف              ايدعو    -١٢  

 ذلك مفاوضـات منظمـة   مساعدهتا يف سياق املفاوضات التجارية املتعددة األطراف، مبا يف     
  التجارة العاملية؛
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 من مقرر جملس التجارة والتنمية الذي اختـذه يف   ٧ الفقرة   يؤكد من جديد    -١٣  
  دورته احلادية والستني فيما يتعلق بتعبئة املوارد للصندوق االستئماين لصاحل أقل البلدان منواً؛

كتسبة مـن مـشاريع      األونكتاد إىل القيام بتحليل مستمر للتجربة امل       يدعو  -١٤  
املساعدة الناجحة اليت ُنفذت يف بعضٍ من أقل البلدان منواً واستغالل استنتاجاهتا وأفكارهـا،             

  . ما أمكن، لصاحل البلدان األخرى من أقل البلدان منواً داخل املنطقة ذاهتا وخارجها
  ١١٢٧اجللسة العامة 

  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦

  ين اليت يضطلع هبا األونكتاداستعراض أنشطة التعاون التق  -باء  

  )٦١-د (٥٢٣املقرر     
  إن جملس التجارة والتنمية،  
 دور األونكتاد يف جمال التعاون الـتقين بوصـفه دعامـة            يؤكد من جديد    -١  

أساسية للمنظمة ويشدد على أمهية التنسيق بني الدعامات الثالث من أجل حتسني التماسك             
  ؛ والتأثري عند تقدمي املساعدة التقنية

 إىل األمانة أن حترص على أن تكون أنشطة التعاون التقين متماشـيةً             يطلب  -٢  
مع اتفاق أكرا ووالية الدوحة وموجهةً حنو رفع التحديات الواردة يف خطـة التنميـة ملـا                 

  ، بتنسيق مع املنظمات الدولية األخرى؛٢٠١٥ بعد
ألونكتاد بالتعـاون    جودة أنشطة التعاون التقين اليت تضطلع هبا أمانة ا         يقدر  -٣  

مع اجلهات املستفيدة والشركاء اإلمنائيني واملنظمات الدولية األخرى ويالحظ مع التقـدير            
   مقارنة بالسنوات السابقة؛ ٢٠١٣ارتفاع نفقات 

 بتقرير األمني العام لألونكتاد عن استعراض أنـشطة         حييط علماً مع التقدير     -٤  
  د ومتويل هذه األنشطة؛ التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتا

 على االلتزام واالهتمام املتواصلني اللذين تبديهما البلـدان الناميـة يف            يثين  -٥  
أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد كما يتجلى ذلك يف حصتها الكـبرية مـن                

  املسامهات املقدمة لتمويل التعاون التقين؛ 
احلاصل يف املسامهة بشكل عام يف الصناديق  باالخنفاض حييط علماً مع القلق  -٦  

، TD/B/WP/262االستئمانية لألونكتاد، على النحو املشار إليه يف الفصل األول من الوثيقـة             
ويدعو البلدان املتقدمة والشركاء اإلمنائيني من ذوي االستطاعة إىل تقدمي مسامهات متعـددة             

ونكتاد من أجل زيادة القدرة على التنبؤ يف   السنوات ألنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األ       
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ختطيط وتنفيذ برامج املساعدة التقنية ذات الصلة، ويؤكد أمهية الصناديق االسـتئمانية غـري              
  املخصصة لغرض حمدد؛

 من املوارد املتدنية جداً يف الصندوق االستئماين لصاحل أقل          يعرب عن القلق    -٧  
، ويدعو البلدان املتقدمـة     ٢٠١٣ات إىل الصندوق يف     البلدان منواً ومن عدم تقدمي أية مسامه      

وغريها من الشركاء اإلمنائيني من ذوي االستطاعة إىل مواصـلة املـسامهة يف الـصندوق               
االستئماين لصاحل أقل البلدان منواً وحيث األمانة على مواصلة احلرص على إعطاء األولويـة              

  ألقل البلدان منواً؛
ارة القائمة على النتائج يف تقدمي املساعدة التقنية،         أمهية اإلد  يؤكد من جديد    -٨  

وحييط علماً جبهود األمانة من أجل تنفيذ اإلدارة القائمة على النتائج وفقاً للمبادئ التوجيهية              
لألمم املتحدة ويشجع األمانة على مواصلة هذه اجلهود يف سياق تنفيذ منهجي إلطار اإلدارة              

  ؛٢٠١٣ القائمة على النتائج املعتَمد يف
 مجيع املاحنني على القيام، بدعم إجيايب مـن األمانـة، باسـتخدام             يشجع  -٩  

الطلبات اليت ُتجمِّعها األمانة أداةً وجيهة لتخصيص املسامهات وفقاً الحتياجـات البلـدان             
املستفيدة وأولوياهتا هبدف ضمان الشفافية وامللكية يف أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبـا              

  د؛األونكتا
 أنشطة األمانة الداعمة لإلصالح على نطاق منظومة األمم املتحـدة           يقدر  -١٠  

والدور الريادي لألونكتاد داخل جمموعة األمم املتحدة املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة              
بالتجارة والقدرات اإلنتاجية واملسامهة الفعالة للمجموعة املشتركة بني الوكاالت يف تنفيـذ            

  من أجل التجارة؛مبادرة املعونة 
 دور األونكتاد داخل اجملموعة املشتركة بني الوكـاالت يف تقيـيم            يشجع  -١١  

الصناديق االستئمانية املتعددة السنوات، وصناديق املاحنني املتعددين، مع مراعاة العمل اجلاري           
  ؛ ٢٠١٥بشأن خطة التنمية ملا بعد 

تمة إىل مواصلة املـشاورات      املنسقني اإلقليميني والدول األعضاء امله     يدعو  -١٢  
غري الرمسية من أجل االتفاق على جمموعة من األهداف واملبادئ املشتركة الستراتيجية مجـع              
األموال، من أجل زيادة املسامهات وتعزيز االستدامة والقدرة على التنبؤ يف متويل التعـاون              

ستراتيجية، وتقدمي هـذه  هبدف تلبية احتياجات البلدان النامية باعتبار ذلك اهلدف األمسى لال      
األهداف واملبادئ إىل الفرقة العاملة لكي تنظر فيها خـالل دورهتـا املقبلـة يف كـانون                 

  . ٢٠١٤ديسمرب /األول
  ١١٢٣اجللسة العامة 

  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٩
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  اإلجراءات األخرى اليت اختذها اجمللس  -جيم  

: ٢٠٢٠-٢٠١١لبلدان منواً للعقد مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل ا    
  التقرير املرحلي الثالث

، ٢٠١٤سـبتمرب   / أيلول ٢٦ املعقودة يف    ١١٢٧) اخلتامية(يف جلسة اجمللس العامة       -١
وأحاط اجمللس علماً بتقرير اللجنة . َعرض رئيس اللجنة األوىل للدورة تقريره املُقّدم إىل اجمللس    

 وأقّر االستنتاجات املُتفق عليها    TD/B/61/SC.I/L.1وثيقة  األوىل للدورة على النحو الوارد يف ال      
  ).انظر الفصل األول، الفرع ألف، أعاله(اليت ُوزعت داخل القاعة بصفتها ورقة غري رمسية 

  فز االستثمار من أجل حتقيق منو حيدث حتّوالً يف أفريقياح: التنمية االقتصادية يف أفريقيا    
، ٢٠١٤سـبتمرب   / أيلول ٢٦ أيضاً، املعقودة يف     ١١٢٧ )اخلتامية(يف اجللسة العامة      -٢

وأحاط اجمللس  . َعَرضت رئيسة اللجنة الثانية للدورة ونائبها املقرر تقريرمها املُقدم إىل اجمللس          
وأحـاط  . TD/B/61/SC.II/L.1علماً بتقرير اللجنة الثانية للدورة على النحو الوارد يف الوثيقة           

  .توافق يف اآلراء بشأن مشاريع االستنتاجات املُتفق عليها بعدم التوصل إىل اجمللس علماً

  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد    
، ٢٠١٤سـبتمرب   / أيلـول  ١٩ املعقودة يف    ١١٢٣اعتمد اجمللس، يف جلسته العامة        -٣

ل تلك األنشطة،   مشروع املقرر املتعلق بأنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتوي          
  ).٩انظر الفقرة (الذي اقترحته الفرقة العاملة يف دورهتا الثامنة والستني 

  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين    
، ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٣ املعقودة يف    ١١٢٥أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة         -٤

وقـّرر  .  والبيانات اليت أدلت هبا الوفـود      (TD/B/61/3)كتاد  بالتقرير الذي أعّدته أمانة األون    
، أن يتضمن تقرير جملس التجارة والتنمية املقدم        ٤٧/٤٤٥اجمللس، وفقاً ملقرر اجلمعية العامة      

إىل اجلمعية العامة عن أعمال دورته احلادية والستني سرداً للمداوالت اليت جرت يف إطار هذا      
  .البند

  اد العامة تقرير ندوة األونكت    
، ٢٠١٤سبتمرب  / أيلول ٢٣ املعقودة يف    ١١٢٦أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة         -٥

  .TD/B/61/6بالتقرير املتعلق بندوة األونكتاد العامة اخلامسة، على النحو الوارد يف الوثيقة 

  مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية    
  : اجمللس يف التقريرين التالينييف إطار هذا البند من جدول األعمال، نظر  -٦



TD/B/61/10 

GE.14-18383 8 

التقرير السنوي السابع واألربعون للجنة األمم : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدولية    )أ(  
  املتحدة للقانون التجاري الدويل

، بالتقرير السنوي للجنة األمم املتحدة      ١١٢٣أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة         -٧
املعقـودة يف نيويـورك،     ) A/69/17(عن دورهتا السابعة واألربعني     للقانون التجاري الدويل    

  .٢٠١٤يوليه / متوز١٨ إىل ٧الواليات املتحدة األمريكية، يف الفترة من 

  الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجارة الدوليةتقرير     )ب(  
االستشاري املشترك لفريق  أيضاً، أحاط اجمللس علماً بتقرير ا١١٢٣يف اجللسة العامة   -٨

  . عن دورته الثامنة واألربعنياملعين مبركز التجارة الدولية

  تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية     
 أيضاً، أحاط اجمللس علماً باالستنتاجات اليت اتفقت عليها         ١١٢٣يف اجللسة العامة      -٩

ثامنة والستني ومشروع املقرر الذي أعدته يف تلك الدورة، وأقـر           الفرقة العاملة يف دورهتا ال    
  .TD/B/WP/265االستنتاجات ومشروع املقرر، على النحو الوارد يف الوثيقة 

وذكر وفد أن عدة وفود شددت، يف الدورة الثامنة والستني للفرقة العاملة، على أن                -١٠
. البلدان النامية وأقل البلدان منواً     خيص   فيما مركزية يف عمل األونكتاد       مسألة السلع األساسية 

وأعرب الوفد عن قلقه إزاء اخنفاض متويل أنشطة التعاون التقين املرتبطة بالـسلع األساسـية              
لبلدان الناميـة   وإفادة ا وحث األونكتاد على إحداث مشاريع جتمع بني جلب اهتمام املاحنني           

  .هذه النقطة يف هذا التقريراملعتمدة على السلع األساسية، طالباً اإلشارة إىل 

 من خطة عمل بانكوك بـشأن       ١٦٦تقرير رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة            
 وأثرها ذي الصلة؛ وتعـيني      ٢٠١٤-٢٠١٣تنظيم األمانة للدورات التدريبية يف الفترة       

   ٢٠١٥أعضاء اهليئة االستشارية لعام 
  .)١(االستشارية  أيضاً، بتقرير اهليئة١١٢٦أحاط اجمللس علماً، يف جلسته العامة   -١١
فقال إن سـد الثغـرة      . وأيد مندوب البيان الصادر باسم رئيس اهليئة االستشارية         -١٢

القائمة يف جمال القدرة التجارية يظل حتدياً لواضعي السياسات يف البلدان النامية حيث يتعني              
تمدوها ذات تأثري علـى األهـداف       عليهم حتديد ما إذا كانت اخليارات السياساتية اليت اع        

ذلك أن هذه اخليارات السياساتية ال يتعني عليها أن تراعـي البعـد االقتـصادي               . اإلمنائية
وأثىن املنـدوب   .  التنمية املستدامة  وُبعد أن تراعي البعد االجتماعي       أيضاً فحسب، بل عليها  

يف استمرار هنجـاً تطوريـاً   ، ألهنا تتبع ب١٦٦على الدورات اإلقليمية املنظمة مبوجب الفقرة  
وضع املناهج لسد الثغرة القائمة يف جمال القدرة التجارية من خالل اجلمع بطريقة فريدة بني               

__________ 

 .http://unctad.org/meetingsس اهليئة االستشارية على املوقع الشبكي لألونكتاد يرد بيان رئي )١(
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وهبذه الطريقة، نقلت هذه الدروس املعرفـة واملهـارات إىل          . النظرية، والسياسة واملمارسة  
. ق األهداف اإلمنائيةواضعي السياسات حىت تكون سياسات قائمة على األدلة ويتسىن هلا حتقي

لغرب آسيا،  بالنسبة  سنوات متعددة   عقد الدورات التدريبية ل   وقال إن عمان بوصفها مكان      
فخورة بأن تكون جزءاً من هذا اجملهود الذي يبذله األونكتاد وستواصل دعم األمانة يف دعم               

  .وتنفيذ املنهج إلفادة واضعي السياسات يف املنطقة
وأكدت أمهية برنامج   . ئيس اهليئة االستشارية على تقريره    وشكرت مندوبة أخرى ر     -١٣

تنمية القدرات هذا الذي يؤثر يف عمليات اختاذ القرارات املتعلقة بالتنمية االقتـصادية مـن               
وقالت إن الربنامج حيلل وينشر التجارب املتعلقة بتأثري التجـارة          . خالل الدورات اإلقليمية  

 الشبكي  بطوقالت إنه يشكل منتدى هاماً للر     . ة االقتصادية واالستثمار والتمويل يف منو التنمي    
 صـربيا وقالت إن   . لواضعي السياسات واخلرباء املعنيني مبواجهة حتديات التنمية االقتصادية       

تنظـيم الـدورة   قـصد  سنوات متعددة عقد الدورات التدريبية ل  فخورة مبنحها صفة مكان     
  .٢٠١٨ إىل ٢٠١٤اإلقليمية من 

 بوجاهةوأقرت  . ة أخرى أيضاً رئيس اهليئة االستشارية على تقريره       ت مندوب روشك  -١٤
 أن اجلزائر شاركت يف هذه ال سيماوأمهية الدورات اإلقليمية بالنسبة إىل واضعي السياسات، 

 وكان االنطباع الوارد من العاصمة ممتازاً، وطلبت إىل األمانة أن تراعـي             ٢٠١٣الدورة يف   
 أفريقيا وأن حترص، قدر اإلمكان، على حتسني عـدد املقاعـد            احلاجة إىل تنمية القدرات يف    

وأثنت أيضاً على األمانة لعملها يف جمال       . املتاحة للدول األفريقية يف الدورات اإلقليمية املقبلة      
  . تصميم وتنفيذ الدورة الرئيسية للمنظمة ال سيما تنظيمها مبوارد حمدودة

  مسائل أخرى    
، وافق اجمللس على مشروع جـدول األعمـال         ١١٢٧) ميةاخلتا(يف اجللسة العامة      -١٥

 ١٠للدورة التنفيذية الستني للمجلس، املقرر عقدها يف الفترة مـن           ) TD/B/61/L.3(املؤقت  
  .٢٠١٤ديسمرب / كانون األول١٢ إىل

  موجز الرئيس  -ثانياً  

  البيانات االفتتاحية  -ألف  
رئيس جملس التجارة والتنميـة يف      : )٢(أدىل املتكلمون التايل ذكرهم ببيانات افتتاحية       -١٦

؛ ورئيسة جملس التجارة والتنمية يف دورته احلاديـة         )إندونيسيا(دورته الستني املنتهية واليته     
__________ 

لبيانات املندوبني  ) PDF( نسخ إلكترونية    (http://unctad.org/meetings)ترد على املوقع الشبكي لألونكتاد       )٢(
 .بالشكل واللغة اللذين وردت هبما
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 والصني؛ وممثل أوروغواي ٧٧  لوالستني؛ واألمني العام لألونكتاد؛ وممثل تشاد باسم جمموعة ا
لكارييب؛ وممثل الفلبني باسـم اجملموعـة       باسم جمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر ا       

املتحدة باسم اجملموعة األفريقية؛ وممثل االحتاد األورويب باسم        اآلسيوية؛ وممثل مجهورية ترتانيا     
االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه؛ وممثل بيالروس باسم اجملموعة دال؛ وممثل الواليـات             

دِّمة غري املنضمَّة إىل االحتاد األورويب؛ وممثل بـنن         املتحدة األمريكية باسم جمموعة الدول املتق     
باسم الدول  ؛ وممثل بربادوس    ١٥  لباسم أقل البلدان منواً؛ وممثل سري النكا باسم جمموعة ا         

اجلزرية الصغرية النامية؛ وممثل اجلزائر؛ وممثل سويسرا؛ وممثل كوت ديفوار؛ وممثل اليابـان؛             
 تايلند؛ وممثل الواليات املتحدة األمريكية؛ وممثل جنـوب         وممثل العراق؛ وممثل الصني؛ وممثل    

أفريقيا؛ وممثل اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية؛ وممثـل كينيـا؛ وممثـل              
  .وأدىل ممثل شبكة املنظمات العربية غري احلكومية املعنية بالتنمية ببيان. إندونيسيا

جمللس التجارة والتنمية الدول األعـضاء إىل       ) دونيسياإن(ودعا الرئيس املنتهية واليته       -١٧
ضمان الثقة القوية باالقتصاد العاملي وقال إن الدعوة إىل إصالح البنية االقتصادية الدولية يف              

  .ودعا إىل ترمجة ذلك إىل عمل. أعقاب األزمة االقتصادية العاملية مستمرة وملحة
دورته احلادية والستني إن ذكـرى مـرور        وقالت رئيسة جملس التجارة والتنمية يف         -١٨

وأضافت قائلة إهنا   . مخسني سنة على إنشاء األونكتاد متثل إجنازاً للتنمية يبشر مبستقبل واعد          
تتوقع أن تظل لألونكتاد أمهيته على الساحة الدولية وأنه سيظل يعمل بكفاءة علـى إضـافة      

ودعـت  . سنوات اخلمـسني املقبلـة    القيمة يف جمال التجارة والتنمية املستدامة على مدى ال        
األونكتاد إىل املتابعة الوثيقة للعملية املتعلِّقة بأهداف التنمية املستدامة اليت سُتعتمد يف غضون             
سنة، وحتليل الكيفية اليت ميكن هبا للتجارة الدولية وللنظام التجاري املتعـدِّد األطـراف أن               

  .٢٠١٥ام يدعما حتقيق أهداف التنمية املستدامة ملا بعد ع
ودعا األمني العام لألونكتاد إىل بذل جهود من أجل حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة                 -١٩

. ٢٠٣٠لأللفية، مع تأييده العتماد خطة تنمية مستدامة بعيدة املدى للفترة املمتدة حىت عام              
، ٢٠١٥وشدد على الدور اهلام الذي ميكن لألونكتاد أن يؤديه يف خطة التنمية ملا بعد عـام            

وسلَّم بقيمة ما يقدمه األونكتاد إىل الدول األعضاء مـن         . ا يشمل أهداف التنمية املستدامة    مب
ووجه النظر إىل قضايا الساعة مثل مسأليت انعدام املساواة         . مسامهات يف جمال التعاون التقين    

 على تعزيز وتغيُّر املناخ، مما يعرب تعبرياً دقيقاً عن الوالية املعتمدة يف الدوحة من حيث تركيزها
  .عملية العوملة اليت حمورها التنمية املستدامة والشاملة للجميع

وأعرب ممثلو عدَّة جمموعات إقليمية ووفود عن القلق ألن االنتعاش العاملي من األزمة         -٢٠
االقتصادية واملالية ال يزال هشاً وألن النظام االقتصادي العاملي يف حالة اختالل وظيفي وعدم              

وأُشري إىل أن التجارة والتنمية عنصران هامان من عناصر الشؤون الدوليـة            . نمتاسك شديدي 
ودعا هؤالء املمثلون إىل عملية إصالح استباقية للنظـام         . اليت ينبغي معاجلتها معاجلة مجاعية    
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ولوحظ أن الترابط واالنتعـاش     . االقتصادي العاملي تشمل البلدان النامية والغنية على السواء       
  .عاملي املستمر ينطلقان من متتع البلدان مبزايا نسبية تتيح فرصاً للجميعاالقتصادي ال

وأشاد ممثلو العديد من اجملموعات اإلقليمية والوفود باألونكتاد إشادةً كـبريةً ملـا               -٢١
.  من حتليالت وأفكار يف جمال الـسياسة العامـة         ٢٠١٤تقرير التجارة والتنمية لعام     تضمنه  

ن تأييدهم ملا ورد يف التقرير، مشددين على أن من شأنه أن يساعد             وأعرب هؤالء املمثلون ع   
املسؤولني عن صنع القرارات السياسية من البلدان النامية على اختاذ القرارات الضرورية لتعزيز  

وأشادوا بالتقرير العترافه بأمهية احلوكمة العاملية وإتاحة احليِّز        . حتقيق أهداف التنمية املستدامة   
  .من أجل حتقيق التنمية والترابطالسياسايت 

والحظ ممثلو العديد من اجملموعات اإلقليمية والوفود أن تزايد حدَّة التفاوت نتيجـة     -٢٢
وأُشري إىل أن التغلب    . ٢٠١٥للتجارة والتنمية ميثل حتدياً من التحدِّيات الرئيسية ملا بعد عام           

وأعرب هـؤالء   . لشاملة للجميع على هذا التحدي شرط مسبق لتحقيق التنمية املستدامة وا        
املمثلون عن تقديرهم ملا يقدمه األونكتاد من مشورة يف جمال السياسة العامـة، وشـجعوا               

  .املنظمة على مواصلة تركيز خرباهتا على النمو الشامل للجميع
وأشاد ممثلو عدَّة جمموعات إقليمية ووفود باألونكتاد ملا يضطلع به من عمل لتطوير               -٢٣

عاون التقين فيما بني خمتلف الشُّعب وبرامج بناء القدرات، مـسلِّمني باملـسامهات          أنشطة الت 
اهلامة املقدمة يف جمال اجلمارك وإدارة الديون من خالل النظـام اآليل لتجهيـز البيانـات                

وأشاد هؤالء املمثلون أيضاً بإسهام األونكتـاد  . اجلمركية وإدارة الديون ونظام التحليل املايل     
  .استراتيجيات التنمية عن طريق زيادة معرفة صانعي السياسات وتعزيز قدراهتميف حتسني 

وأعربت بعض الوفود عن تأييدها للعمل الذي يضطلع به األونكتاد فيما يتعلـق بتقـدمي                 -٢٤
املساعدة للتنمية االقتصادية للشعب الفلسطيين من خالل أنشطة التعاون التقين، وإلعـداد تقريـر              

ساعدة املقدمة إىل الشعب الفلسطيين ملا اتسم به هذا التقرير من مشول وما تـضمنه               األونكتاد عن امل  
  .من توصيات ملموسة لتيسري التنمية االقتصادية يف األرض الفلسطينية احملتلة

والحظ بضعة مندوبني ضرورة املوازنة بني االحتفاظ حبيز سياسـايت واحلاجـة إىل               -٢٥
وأُشري إىل أن العديد من البلدان      . فتوحاً وميكن التنبؤ به   وجود نظام متعدِّد األطراف يكون م     

اليت أصبحت اآلن بلداناً مصنعة قد متكنت من التحوُّل إىل التصنيع على حنو سريع ألسـباب          
  .منها عدم وجود قيود على احليِّز السياسايت املتاح هلا

 ٢٠١٤العاملي لعـام    تقرير االستثمار   وأشار ممثلو عدَّة جمموعات إقليمية ووفود إىل          -٢٦
كمثال على العمل البحثي املمتاز الذي يضطلع به األونكتاد، وأكدوا من جديد تقديرهم هلذا     

وأشار ممثل جمموعة إقليمية وممثل أحـد  . التقرير بوصفه مصدراً قيماً للمعلومات والتحليالت 
تقريـر   أعـدوا    الوفود إىل أنه كان باإلمكان حتقيق قدر أكرب من االتساق والتنسيق بني من            

 فيما خيـص    تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا    ، و تقرير االستثمار العاملي  ، و التجارة والتنمية 
  .الرسائل املوجهة واالستنتاجات املتصلة باالستثمار األجنيب املباشر
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تقريـر االسـتثمار العـاملي      وأشاد ممثال جمموعتني إقليميتني باختيـار موضـوع           -٢٧
واعترفت عدَّة وفود بأمهية    . خطة عمل : تثمار يف األهداف اإلمنائية لأللفية    االس: ٢٠١٤ لعام

مسامهات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك االستثمار األجنيب املباشر، يف احلد من الفقر وحتقيـق               
النمو االقتصادي عموماً، وأقروا بأن خطة العمل اليت يتضمنها التقرير ينبغي أن تـساعد يف               

والحظ أحد املمثلني أيضاً    . األعمال يف اإلسهام يف حتقيق التنمية املستدامة      حتفيز دور مشاريع    
 أن يساعد صانعي السياسات على اختاذ القرارات بشأن         تقرير االستثمار العاملي  أن من شأن    

  .قضايا التنمية املستدامة، وتوقّع هذا املمثل أن يكون التقرير منطلَقاً لربامج بناء القدرات
ود، يف معرض مالحظتها أن بعض البلدان تواجه صعوبات يف ضـمان            وأعربت وف   -٢٨

املباشر، عن هتنئتها لألونكتاد على ما يضطلع به        توفُّر بيئة مواتية الجتذاب االستثمار األجنيب       
من أنشطة تعاون تقين فيما يتعلق بسياسة االستثمار، وخباصة أنشطة بناء القدرات فيما يتصل         

لية وذلك من خالل تنظيم حلقات عمل على الصعيدين اإلقليمـي           باتفاقات االستثمار الدو  
وأشار ممثل جمموعة إقليمية إىل الدورة التدريبية املتقدِّمة التاسـعة يف جمـال حـل               . والوطين

 لبلدان أمريكا الالتينية، فضالً عـن       ٢٠١٤املنازعات، وهي الدورة اليت سُتنظم يف هناية عام         
والحـظ ممثـل    . ار الدولية خالل منتدى االستثمار العـاملي      املناقشة بشأن اتفاقات االستثم   

 ١٨٥جمموعة إقليمية أخرى أن األونكتاد قدم مشورة يف جمال سياسة االستثمار ملا يزيد عن               
  . بلداً الستكمال عمليات استعراض سياسة االستثمار٣٦بلداً وأقام شراكات مع أكثر من 

تنفيذ توصـيات وحـدة التفتـيش       عة الفعالة ل  املتاب إقليمية أمهية    ةوأكد ممثل جمموع    -٢٩
  .جملس التجارة والتنمية على قرار بشأن هذه املسألةأعرب عن تطلعه إىل اتفاق املشتركة و

وأعرب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية عن تقديره حلوارات جنيف الـيت نظمهـا           -٣٠
فادة من قدرة األونكتـاد   ، لالست ٢٠١٥األونكتاد، مع التركيز على خطة التنمية ملا بعد عام          

وأشار هذا املمثل أيضاً إىل أمهية      . على عقد االجتماعات يف مركز التجارة الذي متثله جنيف        
جولة الدوحة من املفاوضات اجلارية يف إطار منظمة التجارة العاملية، وطلـب تـدعيم دور               

ُتغذّي مفاوضـات   األونكتاد كمنرب للتبادل الصريح والعملي لألفكار واحللول اليت ميكن أن           
  .الدوحة اجلارية يف إطار منظمة التجارة العاملية بشأن خطة التنمية

 وأشار ممثل جمموعة إقليمية أخرى إىل العالقة املنطقية بني خطة التنمية املستدامة ملـا             -٣١
 ومفاوضات الدوحة بشأن خطة التنمية، متوقعاً التوصل يف وقت مبكر إىل            ٢٠١٥بعد عام   

  .٢٠١٥ذه املفاوضات وإدماج التجارة يف خطة التنمية ملا بعد عام خامتة مثمرة هل
وأعرب ممثل جمموعة إقليمية أخرى عن تقديره للوثيقة اليت أعدهتا أمانة األونكتـاد               -٣٢

وسلط الضوء على أمهية الزراعة بالنسبة القتصادات منطقتـه يف          ،  )٣(بشأن التجارة والزراعة  
  .لة للجميعحتقيق التنمية املستدامة والشام

__________ 

)٣( TD/B/61/2. 
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وسلط ممثل جمموعة إقليمية أخرى الضوء على دور التجارة كأداة متكينية لتحقيـق               -٣٣
التنمية املستدامة، داعياً إىل إدراج أهداف نوعية وكمية من أجـل تقيـيم عمليـة التنميـة            

  .املستدامة، وأشار إىل دور األونكتاد يف عمليات التقييم النوعي
الحتياجات اخلاصة للبلدان األعضاء املندرجة يف فئة أقل البلدان     وسلطت وفود الضوء على ا      -٣٤

  .منواً يف املفاوضات اجلارية بشأن خطة الدوحة للتنمية ونتائج املؤمتر الوزاري املعقود يف بايل بإندونيسيا
والحظت وفود عديدة الدور الذي ميكن للعلم والتكنولوجيا واالبتكار تأديتـه يف              -٣٥

ورأى أحد املندوبني أن تعبئة أنـشطة العلـم         . و والتنمية يف البلدان النامية    استراتيجيات النم 
والتكنولوجيا واالبتكار أمر حيوي لتحقيق التنمية املستدامة والشاملة للجميع، إىل جانـب            

وعلّـق منـدوب آخـر قـائالً إن         . إتاحة الوصول إىل التعليم وتعزيز املساواة بني اجلنسني       
د أزالت احلدود التقليدية الفاصلة بني البلدان وفتحـت آفاقـاً اقتـصادية             التكنولوجيات اجلديدة ق  

وأضاف مندوب آخر قائالً إن االجنازات يف تكنولوجيات املعلومات واالتصال قد يّسرت            . جديدة
وعلق ممثال جمموعتني إقليميتني بقوهلما إن البلدان األفريقيـة         . توسُّع سالسل القيمة اإلقليمية والعاملية    

ج إىل االنضمام إىل سالسل القيمة العاملية واالستفادة منها بإضافة مزيد من القيمة حملياً وتنويـع                حتتا
واعترب ممثل جمموعة إقليمية أخرى أنه من الضروري إيالء اهتمام خاص للزراعة يف خطـة               . اإلنتاج

 يف املناطق الريفية    ، وال سيما لتطوير ونقل التكنولوجيات الزراعية ونشرها       ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
  .يف البلدان النامية من أجل احلد من الفقر املدقع فيها

وقال أحد املندوبني إن األطر التنظيمية والسياساتية الوطنية ينبغي أن متكِّن الـصناعة مـن                 -٣٦
االبتكار واالستثمار يف التكنولوجيات واستخدامها من أجل خلق فرص العمل وحتقيق النمو، معترباً             

قوق امللكية الفكرية تدفع باجتاه االبتكار وهتيئ بيئة مواتية لالستثمار األجنيب املباشر وتـشجع              أن ح 
إال أن مندوباً آخر أكد أنه منذ التوصل إىل االتفاق املتعلِّق جبوانب حقـوق              . على نقل التكنولوجيا  

  . التكنولوجياامللكية الفكرية املتصلة بالتجارة، قُيِّد االبتكار والقدرة على الوصول إىل
واعترب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أن اتفاق منظمة التجارة العاملية املتعلِّق بتيسري             -٣٧

التجارة ينبغي أن ينفذ على حنو أسرع من أجل متكني أقل البلدان منواً من االسـتفادة مـن                  
  .التجارة الدولية بشكل أفضل

حتٍد ملا بعد   : عن طريق التجارة والتنمية   معاجلة التفاوت   : اجلزء الرفيع املستوى    -باء  
    ٢٠١٥عام 

  ) من جدول األعمال٣البند (
تألَّف فريق النقاش من وزير التجارة والصناعة يف جنـوب أفريقيـا، وأسـتاذ يف                 -٣٨

اقتصاديات التنمية جبامعة فلورنسا بإيطاليا، واملستشار اخلاص لنائب املدير العـام لـشؤون             
  . الدويلالسياسات يف مكتب العمل
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ويف معرض مناقشة التطورات اجلديدة اليت شهدها االقتصاد العاملي، حبث اثنان من              -٣٩
أعضاء فريق النقاش وعدة وفود الكيفية اليت تعكس هبا تلك التطورات تارخياً من التفـاوت               

وأشـاروا إىل   . املتزايد الذي يعود بنتائج عكسية على النمو االقتصادي والتالحم االجتماعي         
 العوملة، اليت من الواضح أهنا قد حّدت من الفقر، مل تفضِ إىل تعزيز اإلنتـاج والتجـارة                  أن

  .الشاملة للجميع والقائمة على املشاركة بصورة عامة
 قد تناول شواغل ُملحـة      ٢٠١٤تقرير التجارة والتنمية لعام     وقال عدة مندوبني إن       -٤٠

ياسات رئيسية لتعزيز النمو املتوازن والشامل      فيما يتعلق بالبطالة وانعدام املساواة، وَعَرض س      
وأُشري إىل أن مثة حاجة لتجاوز احلالة الراهنة لتقسيم العمل الدويل، حيـث ُتقـدِّم              . للجميع

البلدان الغنية سلعاً رأمسالية بينما تواصل البلدان األصغر املعتمدة على غريها تقـدمي الـسلع               
  .األساسية يف األغلب األعم

لق بتسلسل السياسات، اعترب أحد أعضاء فريق النقاش وعدة منـدوبني أن    وفيما يتع   -٤١
غياب التجارة كثرياً ما يكون أقل صلة باملعدالت التعريفية من جمرد القدرة علـى اإلنتـاج                

وأُشري إىل أنه ينبغي إيالء األولوية للصناعات اجلديدة والبنية التحتية مـن أجـل              . والتجارة
  .ما يف أفريقياالتجارة الدولية، وال سي

ملـا   التنميـة    خطـة احلاجة إىل اتباع هنج قائم على احلقوق يف         أحد الوفود   وأكد    -٤٢
يف تعزيز النمـو الـشامل      من دور إجيايب    النفتاح على التجارة    شدد على ما ل    و ٢٠١٥ بعد

، بعد جتـاري  إمنائية ذات    استراتيجيات   ذلك قائما على  والتنمية املستدامة، شريطة أن يكون      
  .يف سياق احلوكمة الرشيدة، عي السياسات واإلصالحات الداخلية السليمةوترا
وقالت عدة وفود، مبا فيها جمموعة إقليمية واحدة، إن املـصادر احملليـة لتـدفقات       -٤٣

االستثمار تكون أكثر فعالية يف تعزيز التنمية املستدامة من التدفقات األجنبية الـيت تـسعى               
قد ركَّزت املناقشة على الكيفية اليت ميكن هبا للسياسات احمللية  و. لتحقيق عوائد قصرية األجل   

وأُشري إىل أن تشجيع التواؤم بني تـدفقات االسـتثمار          . أن تولِّد مصادر داخلية للمدخرات    
األجنيب وأولويات االستثمار احمللي ميكن أن يتحقق من خالل االستعانة بسبل منـها إقامـة               

  . اصفةًالشراكات ومتويل االستثمارات من
والحظت وفود، مبا فيها جمموعة إقليمية واحدة، أنه على الـرغم مـن ضـرورة                 -٤٤

السياسات احمللية لتشجيع احلد من التفاوت وحتقيق النمو املُنصف، فال ميكن أن تكون هلـذه               
السياسات سوى فعالية حمدودة يف غياب أهداف وسياسات مماثلة على املستوى الدويل حيث           

  .يز السياسايت يف االتفاقات املتعددة األطراف والثنائيةجيري تقييد احل
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التحديات اليت تواجهها سياسات التجارة والتنمية لتحقيـق انتعـاش      : الترابط  -جيم  
    متواصل يف االقتصاد العاملي

  ) من جدول األعمال٤البند (

 جدول ركَّزت مداوالت فريق النقاش املؤلف من أربعة أعضاء يف إطار هذا البند من             -٤٥
األعمال على احلالة االقتصادية العاملية وعلى هشاشة االنتعاش، باالستناد إىل الفصول األول            

وأُشري إىل أن مـزيج الـسياسات       . ٢٠١٤تقرير التجارة والتنمية لعام     والثاين والسادس من    
الذي اعُتمد يف العديد من االقتصادات املتقدمة والذي جيمع بني التقشف املـايل، وكـبح               

جور، والتوسع النقدي مل يكن فعاالً، بل إنه قد أسفر بدالً من ذلك عـن بـطء النمـو                   األ
وأُشري إىل أن مثة اتفاقاً واسع النطاق علـى      . يف األصول " فقاعات"وضعف العمالة وحدوث    

ويف هـذا   . ضرورة حفز الطلب العاملي الذي يفّسر ضعفُه ُبطَء النمو يف التجـارة والنـاتج             
 فريق النقاش أن التجارة الدولية وحدها ال ميكنها أن حتقـق انطالقـة              السياق، أكد أعضاء  

وذُكر أن التنسيق الدويل لسياسات االقتصاد الكلـي الداعمـة          . سريعة يف النمو االقتصادي   
  .ينطوي على إمكانات واضحة لإلسهام يف حتقيق النمو الشامل واملستدام

 حباجة إىل النظر يف عوامـل جديـدة      والحظ أعضاء فريق النقاش أن البلدان النامية        -٤٦
ففي جانب الطلب، يعين األخذ بنهج أكثر توازناً إزاء التنمية تقليل االعتماد            . ُمحرِكة للنمو 

على منو الصادرات إىل البلدان املتقدمة وأن يكون هناك دور أكرب لألسواق احمللية واإلقليمية              
تتسم السياسة الصناعية واالسـتثمار     ويف جانب العرض،    . والتكامل فيما بني بلدان اجلنوب    

العام يف الُبنية التحتية ويف رأس املال البشري بأمهية حامسة بالنسبة للتحول اهليكلي والتقليـل               
وأُشري إىل أن البلدان النامية تتأثر تأثراً قوياً بعدم االستقرار      . من االعتماد على السلع األساسية    

 إدارة حساب رأس املال، وهو ما تسمح بـه القواعـد            املايل الدويل، وحتتاج إىل اللجوء إىل     
  .املتعددة األطراف، ولكنه ُمقيَّد يف عدة اتفاقات جتارة واستثمار ثنائية

 ٢٠١٤تقرير التجارة والتنمية لعام     وأشادت وفود عديدة بأمانة األونكتاد ملا تضمنه          -٤٧
العاملي، واالنتعاش اهلش من من حتليالت ذات نوعية عالية وتوصيات سياساتية بشأن االقتصاد 

وقيل إن هذه . األزمة، وما يترتب على عدم االستقرار املايل الدويل من آثار على البلدان النامية
التحليالت والتوصيات السياساتية تتميز بنوعية عالية وأهنا مهمة ومفيدة لتوجيه مـداوالت            

يتعلق باحلاجة   رير، وخباصة فيما  ووافقت عدة وفود على االستنتاجات الواردة يف التق       . اجمللس
وحظيت مـسألة  . إىل زيادة الطلب العاملي الكلي وإىل فرض ضوابط على رأس املال األجنيب       

وأعربت عدة وفود عن تأييدها لالقتراح الذي قدمه األونكتاد . الديون السيادية باهتمام خاص
 الذي  ٦٨/٣٠٤دية، وللقرار   منذ أمد بعيد بشأن إنشاء آلية دولية إلعادة هيكلة الديون السيا          

  .اعتمدته اجلمعية العامة مؤخراً بشأن هذه اآللية
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مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلـدان منـواً للعقـد                -دال  
    التقرير املرحلي الثالث: ٢٠٢٠-٢٠١١

  ) من جدول األعمال٥البند (

ول األعمال باالستناد إىل تقريـر      نظرت اللجنة األوىل للدورة يف هذا البند من جد          -٤٨
  .TD/B/61/8األمانة الوارد يف الوثيقة 

وأعربت مجيع الوفود عن تأييدها وتقديرها لنطاق وحجم ومدى مشاركة األونكتاد             -٤٩
) برنامج عمل اسطنبول (٢٠٢٠-٢٠١١يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقد 

.  البحث وحتليل السياسات، والتعاون التقين، وبناء توافق اآلراءيف إطار أركان عمله املتمثلة يف
وشجعت الوفود على التنسيق والتعاون فيما بني الشُّعب يف أمانة األونكتاد يف كل األعمال              
املتصلة بأقل البلدان منواً، خصوصاً يف تنفيذ اإلجراءات وااللتزامات ذات الصلة الـواردة يف              

  . عن مواصلة تقدمي التقارير إىل جملس التجارة والتنميةبرنامج عمل اسطنبول، فضالً
وأعرب ممثلو عدَّة جمموعات إقليمية ووفود عن قلق من أن األداء االقتصادي ألقـل                -٥٠

البلدان منواً منذ األزمات األخرية املتعدِّدة يف جماالت األغذية والوقود والشؤون املالية ال يزال              
، ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٢نمو الذي شهدته الفترة املمتدة بني عام        فحىت يف ظل ال   . ضعيفاً وهشاً 

مل حيرز العديد من أقل البلدان منواً تقدماً على صعيد التحوُّل اهليكلي، مما يثري مزيداً من القلق                 
من أن أداءها املتباطئ سيظل على األرجح دون تغيري على املدى القصري إىل املتوسط، وذلك               

صاد العاملي ال تزال مآلى بالشكوك واملخـاطر وأن بـطء النمـو             بالنظر إىل أن آفاق االقت    
وأُشري إىل أن هذا االجتاه ُيعزى أساسـاً        .  على األقل  ٢٠١٥سيستمر على األرجح حىت عام      

إىل ضعف القدرات اإلنتاجية واالفتقار إىل التحوُّل اهليكلي يف اقتصادات أقل البلدان منواً يف              
ولذلك فإن مثة توافقاً يف     .  من الناس تدخل إىل سوق العمل      أوقات أخذت فيها أعداد متزايدة    

اآلراء قد أخذ ينشأ فيما يتعلق بأمهية تنمية القدرات اإلنتاجية وتعزيز التحـوُّل االقتـصادي              
اهليكلي، مبا يف ذلك التنويع، من أجل معاجلة األسباب اجلذرية لتخلف التنمية يف أقل البلدان               

ن حتقيق النمو والتنمية االقتصاديني املستدامني، وتوسـيع العمالـة          منواً معاجلةً فعالةً، وضما   
البلدان من قائمة أقل البلدان منـواً       " ختريج"املنتجة، ومتكني أقل البلدان منواً من بلوغ هدف         

  .على النحو احملدد يف برنامج عمل اسطنبول
ر، بشأن دور وعلى العموم، جرت مناقشات بّناءة، مع بعض التباين يف وجهات النظ        -٥١

وبينما شددت بعض الوفـود علـى       . حكومات أقل البلدان منواً ودور شركائها يف التنمية       
ضرورة أن تكون أقل البلدان منواً هي املسؤولة يف املقام األول عن تنميتها، بوسائل منها هتيئة                

ـ              يت الظروف الالزمة لنمو وتوسع القطاع اخلاص، شددت وفود أخرى على األمهية البالغة ال
يتسم هبا االستمرار يف تنفيذ تدابري الدعم الدويل لصاحل أقل البلدان منواً، بسبل منـها زيـادة                 
املساعدة اإلمنائية الرمسية، وحتسني شروط الوصول إىل األسواق، وزيادة تـدفُّقات االسـتثمار             

غي بذل جهود خاصة    وهلذه الغاية، أُشري إىل أنه ينب     . األجنيب املباشر الواردة إىل أقل البلدان منواً      
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لربط املساعدة اإلمنائية الرمسية باألولويات الوطنية للبلدان املتلقية هلذه املساعدة وذلك عن طريق             
  .الدعم املباشر للميزانية وبإنشاء آليات رصد ألداء اجلهات املاحنة على املستوى الوطين

اً، اعتربت الوفود اهلـدف     البلدان من فئة أقل البلدان منو     " ختريج"وفيما يتعلق مبسألة      -٥٢
متكني نصف عدد أقل البلدان منواً من اسـتيفاء         "احملدد يف برنامج عمل اسطنبول واملتمثل يف        

وقيل إن هذا اهلـدف     . هدفاً مهماً وإن كان طموحاً    " ٢٠٢٠حبلول عام   " التخريج"معايري  
ج عمل اسطنبول يف    ميكن أن حيفز أقل البلدان منواً على إدماج هدف التخريج احملدد يف برنام            

صلب سياسات واستراتيجيات التنمية األطول أجالً، حبيث تستخدم هذا اهلدف كأداة حمفزة            
فهذا النهج هو السبيل احليوي الوحيـد       . أو حشد للجهود لتحقيق النمو والتنمية املستدامني      

لبلـدان منـواً   الذي ميكِّن أقل البلدان منواً من إحراز تقدم مستمر بعد خترجيها من قائمة أقل ا     
" التخـريج "وخالصة القـول إن     . وخروجها بصورة دائمة من فئة البلدان املنخفضة الدخل       

ينبغي أن يستند إىل عناصر تتمثَّل يف بناء القدرات اإلنتاجية، والتنويع االقتصادي، والنهوض             
. ناصـر بالقطاع اخلاص، والتحوُّل االقتصادي اهليكلي املتسارع، وأن يكون مدعوماً هبذه الع          

إال أن وفوداً عديدةً حذرت من أن النتائج املترتِّبة على تغيُّر وضع البلدان بعد خترجيها ينبغي                
أن تكون موضع نظر على حنو دقيق، ودعت هذه الوفود الشركاء اإلمنـائيني والتجـاريني               

املرحلة وكذلك املنظمات الدولية، مبا فيها األونكتاد، إىل دعم ختريج أقل البلدان منواً خالل              
  .االنتقالية وبعدها من أجل ضمان التكيُّف السلس

وطلبت الوفود من اجلهات صاحبة املصلحة، وخباصة الشركاء اإلمنائيون والتجاريون            -٥٣
ألقل البلدان منواً واألونكتاد، وكذلك منظومة األمم املتحدة، مضاعفة اجلهـود الراميـة إىل              

 برنامج عمل اسطنبول تنفيذاً كامالً وفعاالً، آخذةً يف   تنفيذ اإلجراءات وااللتزامات الواردة يف    
 واستعراض منتصف املدة لتنفيـذ برنـامج عمـل          ٢٠١٥اعتبارها خطة التنمية ملا بعد عام       

وشجعت الوفود أيضاً أقل البلدان منواً على       . اسطنبول، وهو االستعراض الذي سُيجرى قريباً     
لية وإعادة توازن ختصيص املوارد، مبا يف ذلـك         تعزيز ما تبذله من جهود يف تعبئة املوارد احمل        

موارد املعونة اإلمنائية، بني القطاعات االجتماعية والقطاعات اإلنتاجية ألقل البلدان منواً، مع            
  .زيادة االهتمام بالقطاعات اإلنتاجية

    حفز االستثمار لتحقيق منو حتويلي: التنمية االقتصادية يف أفريقيا  -هاء  
  )دول األعمال من ج٦البند (

وأدىل األمـني العـام     .  املقرر -ترأست اجللسة رئيسة اللجنة إىل جانب نائب الرئيس           -٥٤
لألونكتاد مبالحظات افتتاحية، مث تكلم مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة الذي              

  .قيق منو حتويليحفز االستثمار لتح: ٢٠١٤تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا لعام عرض 
 والصني؛ والفلبني، باسم    ٧٧    لاتشاد، باسم جمموعة    : وأدلت الوفود التالية ببيانات     -٥٥

اجملموعة اآلسيوية؛ ومجهورية ترتانيا املتحدة، باسم اجملموعة األفريقية؛ وبنن، باسم أقل البلدان    
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 الكـارييب؛ واالحتـاد     منواً؛ والربازيل، باسم جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر         
األورويب، باسم االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه؛ وزمبابوي، واجلزائر، وتايلند، وكوبا،           
والصني، وجنوب أفريقيا، ومصر، والواليات املتحدة، واململكة املتحدة، واملغرب، وأنغوال،          

  .ئواليابان، وأمانة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلاد
وهنأت وفود عديدة األونكتاد على ما تضمنه التقرير من حتليالت ممتازة وتوصيات              -٥٦

سياساتية، وال سيما التوصية الداعية إىل استخدام املعونة كمحفز لزيادة االستثمار يف أفريقيا             
وتعزيز التعاون الدويل من أجل إهناء هروب رؤوس األموال بصورة غري مشروعة من القـارة      

وشجع بعض املندوبني األونكتاد على دعم البلدان األفريقية يف تقييم احتياجاهتـا            . قيةاألفري
لالستثمار وأسباب نقص االستثمار يف هذه البلدان وذلك يف سياق إطار خطة التنمية ملا بعد               

  .٢٠١٥عام 
والحظت وفود عديدة أنه ينبغي أن ُيتاح للبلدان األفريقية ما يكفـي مـن احليِّـز                  -٥٧
ودعـا  . اسايت واملرونة الالزمني لتنفيذ رؤيتها اإلمنائية االستراتيجية وسياساهتا الصناعية        السي

هؤالء املندوبون البلدان املتقدِّمة والبلدان النامية الناشئة إىل مساعدة األونكتاد علـى تنفيـذ              
. ية يف املنطقة  نتائج حبوثه املتعلِّقة بأفريقيا من خالل مشاريع التعاون التقين والبعثات االستشار          

وأُشري إىل أنه سيكون من املفيد أيضاً أن يدمج األونكتاد يف عمله البحثي املتعلِّـق بأفريقيـا                 
  .الدروس املستفادة من التجارب اإلمنائية ملناطق أخرى

وقال بعض املندوبني إن االستثمارات داخل أفريقيا آخذة يف التزايد، األمر الـذي               -٥٨
 سالسل القيمة اإلقليمية، خصوصاً يف قطاعي الصناعية التحويليـة          ميكن أن يساعد يف تعزيز    

واعترب هؤالء املندوبون أن االستثمار والتحوُّل اهليكلي ينبغي أن يظال أوليتني من            . واخلدمات
األولويات األساسية للقارة وأنه ميكن لألونكتاد أن يقدم الدعم لصانعي السياسات والقـادة             

  .عيم القدرات اإلداريةيف أفريقيا يف سعيهم لتد
ورحب بعض املندوبني بالتوصية السياساتية الواردة يف التقرير والداعية إىل استخدام             -٥٩

. املساعدة اإلمنائية الرمسية كآلية ضمان لتقليل املخاطر اليت يواجهها املقرضون واملـستثمرون           
ي خطة استراتيجية ُتحدد    وباإلضافة إىل ذلك، اقترح هؤالء املندوبون أن يضع االحتاد األفريق         

  .٢٠١٥فيها املسائل ذات األولوية اليت يلزم تناوهلا يف إطار خطة التنمية ملا بعد عام 
وقال بعض املندوبني إن الفجوات يف شبكة البىن التحتية وأوجـه عـدم الكفـاءة                 -٦٠

ورغـم أن   . القطاعية ال تزال تشكل عوائق خطرية أمام النمو االقتصادي املستمر يف أفريقيا           
املعونة ستظل تؤدِّي دوراً أساسياً يف متويل االستثمارات، ينبغي االستفادة على حنو متزايد من              

  .طاع اخلاص هلذه الغايةمسامهات الق
تيسري نقل التكنولوجيا مـن     : وأُشري إىل أن مثة احتياجات أخرى تتعني تلبيتها أيضاً          -٦١

خالل نظام حقوق امللكية الفكرية، وإهناء تصاعد التعريفات اجلمركية املفروضة على السلع            
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ية وإقليمية، وتوجيه   األفريقية شبه اجملهزة وتلك اجملهزة بالكامل، وتنفيذ سياسات صناعية وطن         
االستثمارات حنو القطاعات الكثيفة العمل، وتقدمي الدعم املايل والتقين إىل البلدان األفريقيـة             

  .لكي تتمكن من تنفيذ االتفاق املتعلِّق بتيسري التجارة تنفيذاً فعاالً
 مليـار   ١٤وأعلن ممثل الواليات املتحدة أن التزامات القطاع اخلاص مبا يزيد عـن               -٦٢

دوالر أمريكي قد أُعلنت يف منتدى األعمال املشترك بني الواليات املتحدة وأفريقيا الـذي              
  . مليار دوالر ملبادرة توفري الطاقة ألفريقيا٢٦ُعِقد مؤخراً وأنه متت تعبئة موارد مالية مببلغ 

. األعمال  من جدول٦وُعقدت حلقة نقاش بشأن املوضوع الذي يندرج يف إطار البند   -٦٣
) UNCTAD/ALDC/AFRICA/2014( ٢٠١٤تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا لعـام        ن  وكا

  .مبثابة وثيقة املعلومات األساسية اليت اسُتخدمت لتوجيه املناقشات
وقد تألّف فريق النقاش من األمني العام لألونكتاد، ومدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان               -٦٤

يعي املستوى ملفوضية االحتاد األورويب، والفريق املعين بتقدم        منواً والربامج اخلاصة، وممثلني رف    
وقال األمـني العـام لألونكتـاد، يف      . أفريقيا، ومعهد التجارة العاملية جبامعة برين، سويسرا      

مالحظاته االفتتاحية، إنه على الرغم مما شهدته أفريقيا من منو كبري خالل العقد املاضي، فإن               
 خبلق فرص العمل، وهي حالة ال ميكن حتمُّل تبعاهتـا سياسـياً             هذا النمو مل يكن مصحوباً    

  .واجتماعياً واقتصادياً
وركّزت العروض اليت قُدِّمت يف حلقة النقاش على أمهية االستثمار حلفـز النمـو                -٦٥

  .التحويلي يف أفريقيا وما يلزم أن تفعله أفريقيا جلذب املزيد من االستثمارات لدعم هذا النمو
أعضاء فريق النقاش مبضمون التقرير وما أُدرج فيه من بيانات، وأشـاروا إىل    وأشاد    -٦٦

  .أن التحوُّل اهليكلي ضرورة حتمية ألفريقيا تتطلَّب توفر مستويات مستدمية من االستثمارات
ولوحظ أنه ال تزال هناك حتدِّيات رئيسية تواجه تنمية القطاع الزراعـي وأن تركيـز                 -٦٧

ها االحتاد األفريقي ينصب على السلع األساسية قصد اجتذاب قـدر           اليت صاغ " ٢٠٦٣رؤية  "
وباإلضافة إىل ذلك، جيب علـى أفريقيـا أن تعـاجل           . أكرب من االستثمارات إىل هذا القطاع     

ولذلك فإن مـن الـضروري      . أولويات أخرى مثل نقص البنية التحتية واالعتماد على املعونة        
  .تثمارات من خالل هتيئة بيئة أعمال مواتية بدرجة أكربمواصلة اجلهود الرامية إىل اجتذاب االس

وأوضح أن أفريقيا قارة تتمتع بإمكانات حتوُّل هيكلي هائلة ولكن هيكل إنتاجهـا               -٦٨
  .احلايل تغلب عليه الصناعة االستخراجية

فمن جهة، تشهد أفريقيا جتربة متشعبة من النمو وأوجه التحسُّن يف اإلنتاجية؛ ومـن                -٦٩
كما أن اهلشاشة اليت يتسم هبا النمـو        . ية، يتعني عليها التعامل مع حتدِّيات وقيود كبرية       جهة ثان 

. تتفاقم من جراء اخنفاض أسعار السلع األساسية وانقالب اجتاه التدفُّقات الرأمسالية يف أفريقيـا             
اس السلع  ولذلك فإن الدول األفريقية حتتاج إىل اختيار استراتيجيات إمنائية مناسبة تقوم على أس            

  .األساسية أو الصناعات اخلفيفة اليت تأخذ يف االعتبار االحتياجات ذات األولوية واملزايا النسبية
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وخالل املناقشة اليت أعقبت ذلك، أعرب العديد من املندوبني عن تقديرهم للتقريـر          -٧٠
  .منوهني بأمهيته

يقيا ولكن مـسار    ووافق أحد املندوبني على أن هناك عالمات تدل على هنوض أفر            -٧١
وحـثّ هـذا    . النمو احلايل قد ال يكون قابالً لالستمرار، وبالتايل فإن هناك حاجة للتحول           

املندوب األونكتاد على مواصلة عمله البحثي بشأن هذه املسألة بغية املـساعدة يف توجيـه               
  .عملية صنع السياسات ذات الصلة

يقيا على التفاوض على العقـود يف       وعّبر بعض املندوبني عن أمهية تعزيز قدرات أفر         -٧٢
القطاعات االستخراجية حبيث ميكن إدارة الثروة على حنو أفضل وأن يعود ذلـك بـدوره،               

  .بالفائدة على اجملتمعات احمللية
والحظت عدَّة وفود أن هناك حتدِّيات رئيسية على صعيد تنفيـذ الـسياسات يف                -٧٣

. اجات امللحة يف آن واحد، وألن املوارد شحيحة       أفريقيا، ألنه يتعني معاجلة العديد من االحتي      
وأُشري إىل أن جزءاً من احلل يتمثَّل يف حتديد األولويات والعمل معاً من أجل ضمان تنفيـذ                 

  .القرارات على املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية

    تطوُّر النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور إمنائي  -واو  
  )جدول األعمال من ٧البند (

افتتح األمني العام لألونكتاد اجللسة اليت ُنظِّمت حبيث تشمل حلقيت نقاش، فأعرب              -٧٤
عن تأييده لوضع قواعد جتارية متعددة األطراف تكون نزيهة وميكن التنبـؤ هبـا وُمنـصفة                

وأكّد أن الدعم الذي ُيقّدم إىل الدول األعضاء سيستمر، مبا يف ذلك مـن خـالل                . وفاعلة
ييّسره العمل الذي يضطلع به األونكتاد يف جماالت        " وضع قواعد لّينة  "خذ بنهج قائم على     األ

  .مثل قوانني وسياسات املنافسة
وأعرب األمني العام عن قلقه ألن التدفقات التجارية على نطاق العامل مل تزد زيادة                -٧٥

دىن بكثري مما كانت عليه يف      كبرية، وألن التجارة العاملية يف السلع واخلدمات ال تزال اليوم أ          
وقال إن من شأن التجارة الزراعية اليت ُتـدار         . ظل الدينامية اليت شهدهتا قبل اندالع األزمة      

على حنو سليم أن ُتسهم يف القضاء على الفقر، وحتقيق األمن الغذائي، والتمكني االقتصادي              
زيز التحاور بني املفاوضـات     وأشار إىل أن مثة حاجة لتع     . واحملافظة على النظم اإليكولوجية   

 اجلارية يف إطار منظمة التجارة العاملية بشأن خطة الدوحة للتنمية، وعملية حتديد أهداف ما             
  .٢٠١٥بعد عام 

وتناول املدير العام ملنظمة التجارة العاملية، بإسهاب، حالة املفاوضـات التجاريـة              -٧٦
عمل ملا بعد مؤمتر بايل، وشّدد على أمهيـة         اجلارية يف إطار منظمة التجارة العاملية وبرنامج ال       

وقال إن الـسؤال    . إجناز املفاوضات من أجل حتسني األمن الغذائي وحتقيق األهداف اإلمنائية         
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الذي حياول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية اإلجابة عنه ليس ما إذا كان بإمكاهنم ضمان               
 اليت ُيتفق عليها اتفاقاً مـشتركاً والـيت      أمنهم الغذائي، بل هو سؤال يتعلق بتحديد الضوابط       

ميكنهم أن ُينفّذوا يف إطارها سياسات ترمي إىل حتقيق ذلك اهلدف دون التسّبب مبزيد مـن                
  .تشوه التجارة أو تفاقم حالة انعدام األمن الغذائي يف بلدان أخرى

تـصاداهتم  وسلّط ممثلو عدة جمموعات إقليمية ووفود الضوء على أمهية الزراعة يف اق             -٧٧
وعلى األوضاع التجارية الدولية وأشاروا إىل وجود قيود تواجه بلداهنم فيما يتعلـق بتنميـة         

وأوضح هؤالء املمثلون أن التـدابري احلمائيـة، مثـل          . قطاعها الزراعي وصادراهتا الزراعية   
حصص املعدالت التعريفية، والذرى التعريفية، وتصاعد التعريفـات، والـشروط الـصحية        

الصحة النباتية الصارمة، تعّوق منو التجارة يف املنتجات الزراعية واالرتقاء إىل شرحية            وشروط  
  .القيمة املضافة األعلى لإلنتاج الزراعي

والحظ ممثلو العديد من اجملموعات اإلقليمية والوفود وممثل منظمة األمـم املتحـدة      -٧٨
. زراعـي ُمنـصف ومـستدمي     لألغذية والزراعة أن التجارة وحدها ال تكفي لتنمية قطاع          

إىل أنه من أجل تنمية هذا القطاع، مثة حاجة لالستثمار يف البنية التحتية، وال سيما                وأشاروا
يف اخلدمات التمكينية، وتوفري التسهيالت االئتمانية لصغار املزارعني، وحتسني بناء القدرات           

رفع مستوى، وبناء الثقة التوريدية، وزيادة مشاركة القطاع اخلاص، واستخدام تكنولوجيات أ
  .يف السوق االستهالكية

وشّدد بعض املندوبني على أمهية تدابري املعاملة اخلاصة واملتمايزة للبلدان الناميـة يف               -٧٩
وقال هؤالء املنـدوبون إن بعـض       . وضع قواعد دولية بشأن التجارة يف املنتجات الزراعية       

ود، وإعانات الصندوق األخـضر، تظـل       األدوات السياساتية، مثل الضمانات، ومحاية احلد     
فهذه البلدان تواجه . مهمة، خصوصاً بالنسبة ألقل البلدان منواً واالقتصادات الصغرية والضعيفة

  .احمللية صعوبة كبرية يف تطوير منتجات زراعية تنافسية وذلك بالنظر إىل ِصغر حجم سوقها
لي، يف البلـدان األعـضاء يف       والحظ أحد أعضاء فريق النقاش أن تدابري الدعم احمل          -٨٠

منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، ما فتئت تتنـاقص، وأن العوامـل الرئيـسية               
املُحرِّكة هلذا االخنفاض تتمثل يف الطبيعة املُكلفة هلذه التدابري واملـستويات املرتفعـة نـسبياً               

غي أال جيعل البلدان تشعر بالرضـا،       وقال إن هذا االجتاه ينب    . لألسعار العاملية للسلع األساسية   
  .وذلك بالنظر إىل أن األسعار الدولية ميكن أن تنخفض وأن اإلعانات ميكن أن تزيد

وأشار معظم املندوبني إىل أن التعاون املستمر بني األونكتاد ومنظمة التجارة العامليـة               -٨١
 املنتجات الزراعية يف سـياق      ومركز التجارة الدولية ينبغي أن ُيعّزز من أجل تنمية التجارة يف          

وقالوا إنه ينبغي لألونكتـاد     . ٢٠١٥برنامج العمل ملا بعد مؤمتر بايل وخطة التنمية ملا بعد عام            
أيضاً أن ُيركّز تركيزاً أكرب على التجارة الزراعية، وإنه ينبغي لألونكتاد الرابع عشر الذي سُيعقد        

شامل إزاء تنمية القطاع الزراعي وتطـوير       يف ليما أن يشمل إجراء حوار سياسي لتطوير هنج          
  .الغذائي كما ينبغي مناقشة القضايا املتعلقة بتثبيت األسعار وباألمن. قواعد التجارة الدولية
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والحظ أحد الوفود أن التجارة يف الزراعة تشكل بعداً هاماً يف العالقة القائمة بـني                 -٨٢
 األبعاد األخرى، مبا فيها التجارة يف املـواد         التجارة والتنمية، بيد أنه ال ينبغي هلا أن حتجب        

  .اخلام والسلع املُصنَّعة، وكذا األمهية املتزايدة للتجارة يف اخلدمات والسياحة
وحّدد اجمللس عدة حتديات مشتركة وجماالت تدّخل قد حتتاج إىل مـساعدة مـن                -٨٣

السياسات التجارية إىل نتائج األونكتاد بالنظر إىل ما يتمتع به من خربة ومزايا نسبية يف ترمجة 
وهذه تشمل احلاجة إىل التحّول حنو إنتاج غذائي        . يف جمال التنمية املستدامة والشاملة للجميع     

ذي قيمة مضافة أعلى، وتنويع اهلياكل التصديرية للبلدان، وجتاوز القيود يف جانب العرض،             
 واملنافسة وغري ذلك من     وتيسري التدفقات التجارية عن طريق قطاعات اخلدمات ذات الصلة        

  .السياسات التمكينية
ورأى بعض املندوبني أيضاً أن التجارة ال تكفي حلفز النمو االقتصادي والتخفيـف               -٨٤

من وطأة الفقر، واعتربوا أن من الضروري أن تكون هناك سياسات مكمِّلة على املـستوى               
ر واملنافسة، من أجل ضـمان      احمللي، خصوصاً يف جمال السياسة الصناعية، وسياسيت االستثما       

  .األثر اإلجيايب للتجارة

رسم السياسات يف إطـار مـتغري       : استراتيجيات التنمية يف عامل تسوده العوملة       -زاي  
     للحوكمة العاملية

  ) من جدول األعمال٨البند (

تقريـر التجـارة والتنميـة      شكلت الفصول الثالث والرابع واخلامس والسابع من          -٨٥
املتعلق به خلفية املناقشة اليت جرت يف إطار هذا البنـد مـن   ستعراض العام  واال ٢٠١٤ لعام

وسلّمت الوفود على نطاق واسع بأن الطموح املتزايد يف خطـة التنميـة             . جدول األعمال 
 يقترن ببيئة اقتصادية خارجية أقل مواتاة، األمر الذي يتطلب إتاحة حيـز    ٢٠١٥بعد عام    ملا

  .سياسايت ومايل أكرب
اتفقت وفود عديدة على أن اجلهود املتعددة األطراف تتسم بأمهية حامسة بالنـسبة             و  -٨٦

وأشارت هذه الوفود إىل أن إقامة التوازن الـسليم         . للحفاظ على احليز السياسايت وتوسيعه    
فوائد القواعد الدولية وفقدان احليز السياسايت ُتنشئ عملية مفاضلة يعود أمر تقييمهـا،              بني

وقيـل إن تطـوير     . ضاء فريق النقاش، إىل كل حكومة من احلكومـات        كما أكد أحد أع   
املؤسسات أمر يتسم بأمهية حامسة بالنسبة الستخدام احليز السياسايت واملايل استخداماً فعاالً،            

وأُشـري  . ودعا بعض املتكلمني اجملتمع الدويل إىل تقدمي املساعدة يف بناء القدرات هلذه الغاية            
ويف هذا الصدد، . وجود قواعد دولية إضافية يف جمايل التمويل والديون  إىل أنه من املستصوب     

وأعـرب  . اقترح أحد املندوبني جعل املساعدة اإلمنائية الرمسية إلزامية بالنسبة للبلدان املتقدمة          
العديد من املتكلمني عن قلق إزاء القواعد القائمة، وخباصة تلك املتعلقة بالتحكيم مبوجـب              

إال أن صرامة هـذه     . ر، اليت كثرياً ما تكون متحيزة ضد البلدان املضيفة        معاهدات االستثما 
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القواعد ميكن أن ُتخفّف على املستوى الوطين عن طريق إعادة التفاوض علـى االتفاقـات،             
وعدم جتديد املعاهدات القائمة، أو اعتماد قوانني وطنية قبل التوقيع على معاهدات جديـدة              

وذُكر أن اإلعالن الـصادر     . ر تعرض احلكومات للمقاضاة   وذلك من أجل التقليل من خماط     
بشأن االتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة والصحة العامة قد بّين             

  .أيضاً أن من املمكن إصالح االتفاقات القائمة
ه ، مع احترام   ضرورة توضيح مفهوم احليز السياسايت بعض الشيء       أحد الوفود ورأى    -٨٧
  الدولية اللتزاماهتايف ظل االحترام الكامل     ا الداخلية وتنفيذها    سياساهتيف وضع   ق كل دولة    حل

  .واإلقليمية والثنائية
ولوحظ يف النقاش الذي جرى بشأن احليز املايل أن اإليرادات الضريبية غري احملصلة               -٨٨

فس الضرييب فيما بـني     كبرية جداً، وشدد النقاش على أن تآكل احليز الضرييب ناجم عن التنا           
ودعا أحد  . الدول وعن جتنب دفع الضرائب من قبل الشركات عرب الوطنية واألفراد األثرياء           

أعضاء فريق النقاش إىل وضع قاعدة دولية جتعل اإلبالغ عن أنشطة الشركات عرب الوطنيـة               
رة يف اجتاه ورحب عدة متكلمني باملبادرات املستم. على أساس كل بلد على حدة أمراً إلزامياً    

مزيد من الشفافية، مثل املبادرات املنفذة برعاية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي             
واالحتاد األفريقي، وهي مبادرات تدعو إىل بذل املزيد من اجلهود علـى الـصعيد املتعـدد                

  .يةاألطراف من أجل الكشف الكامل عن التهرب الضرييب ومراعاة مصاحل البلدان النام
تقريـر  واعتربت وفود عديدة أن التحليالت والتوصيات السياساتية اليت تـضمنها             -٨٩

 واليت ركّزت على احليز السياسايت املتاح من أجل التنمية هـي            ٢٠١٤التجارة والتنمية لعام    
وأُشـري  . حتليالت وتوصيات حسنة التوقيت ووثيقة الصلة باملوضوع وشاملة ومفيدة للنقاش         

ا اليت تناوهلا التقرير فيما يتعلق بالسياسات التجارية والصناعية واملالية واحلاجة           إىل أن القضاي  
. إىل نظام اقتصادي عاملي داعم للتنمية هي قضايا ذات أمهية كبرية بالنسبة للبلـدان الناميـة         

 حيث يشكل احليز الـسياسايت      ٢٠١٥وهذا ينطبق أيضاً يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام           
وقالت وفود عديـدة  . املتغريات األساسية بالنسبة لتعريف أهداف التنمية املستدامة  متغرياً من   

إن لألونكتاد دوراً هاماً يؤديه يف هذه العملية وإنه ينبغي لألونكتاد أن يواصل االضـطالع               
.  بشأن احليز الـسياسايت    - فضالً عن دعم بناء توافق يف اآلراء         -بالعمل البحثي والتحليلي    

وفود من األونكتاد حتسني االتساق يف حبوثه بينما اعتربت وفود أخـرى أن             وطلبت بضعة   
  .تنوع األفكار أمر صحي بالنسبة للمنظمة

    االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة: االستثمار من أجل التنمية  -حاء  
  ) من جدول األعمال٩البند (

لتنمية املستدامة اليت جيري ركزت الدورة على مسألة التمويل الالزم لتحقيق أهداف ا  -٩٠
التفاوض عليها حالياً، وخطة العمل اليت اقترحتها أمانة األونكتاد بشأن تعبئة االسـتثمارات             
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وتوجيهها لتحقيق تلك األهداف وما يتصل بذلك من اخليارات السياساتية على املـستويني             
تقريـر  اردة يف   وعرضت األمانة االستنتاجات والتوصيات الرئيـسية الـو       . الوطين والدويل 

، وتكلـم   خطة عمل : االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة    : ٢٠١٤االستثمار العاملي لعام    
  .أربعة من أعضاء فريق النقاش حول خمتلف جوانب هذا املوضوع

ويف املناقشة اليت أعقبت ذلك، سلّطت بعض اجملموعات اإلقليمية الضوء على تزايد              -٩١
 املباشر إىل بلداهنا، ولكنها أعربت عن شواغل إزاء تفاوت األداء           تدفُّقات االستثمار األجنيب  
  .فيما بني بلدان اجملموعات

وأعربت عدَّة وفود عن تقديرها للتوصيات امللموسة والعملية املنحـى واملـسامهة              -٩٢
املستمرة يف تقدمي البيانات وإجراء البحوث بشأن قضايا االستثمار األجنيب املباشر يف إطـار              

  .ة تقارير االستثمار العامليسلسل
ورحبت وفود عديدة بتركيز التقرير على أهداف التنمية املستدامة كمسامهة هامة يف        -٩٣

املناقشة اجلارية بشأن متويل وحتقيق هذه األهداف، وطلبت إىل أمانة األونكتاد أن تواصـل              
تية ودعـت إىل    ورحبت هذه الوفود بصفة خاصة بالتوصيات السياسا      . عملها يف هذا اجملال   

تقدمي املزيد من املساعدة التقنية للدول األعضاء النامية إلعانتها على حتقيق أقصى قدر مـن               
. فوائد االستثمارات والتقليل إىل أدىن حد من خماطر االستثمار يف أهداف التنمية املـستدامة             

ع األعمال من وأشادت هذه الوفود أيضاً خبطة العمل اليت تضمنها التقرير لتشجيع دور مشاري     
أجل حتقيق األهداف يف املستقبل كأداة عملية لتعزيز اآلثار االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة             

  .اإلجيابية ألنشطة القطاع اخلاص
وأشارت وفود إىل أمهية مسامهة القطاع اخلاص يف متويل حتقيق أهـداف التنميـة                -٩٤

ويف الوقـت نفـسه،     . ها من اجلهود  املستدامة وأمهية اإلصالحات الداخلية الضرورية وغري     
شددت عدَّة وفود على الدور القيادي للقطاع العام يف هذه العملية، خصوصاً فيما يتعلـق               

  .باملساعدة اإلمنائية الرمسية
ورحبت عدَّة وفود مبنتدى االستثمار العاملي الذي سينعقد يف وقت قريب باعتبـاره          -٩٥

االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة، وسلمت بأن       يتيح فرصةً جيدةً ملواصلة النقاش بشأن       
املنتدى ميثل جتمعاً رفيع املستوى يتسم باألمهية وحسن التوقيت من أجل تيسري احلوار والعمل          

  .بشأن التحدِّيات العاملية الرئيسية الناشئة فيما يتصل باالستثمار
لبحوث التحليلية بـشأن    وطلبت وفود عديدة إىل أمانة األونكتاد أن تواصل إجراء ا           -٩٦

. االستثمار يف التنمية املستدامة، فضالً عن أنشطة املساعدة التقنية واملساعدة يف بناء القدرات            
وأشارت هذه الوفود إىل أمهية رصد اجتاهات االستثمار األجنيب املباشر وتقدمي دعم ملموس             

ويف هـذا   . تفادة منـه  لصياغة سياسات ترمي إىل اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر واالس        
السياق، أشادت هذه الوفود بإطار األونكتاد لسياسة االستثمار من أجل التنمية املستدامة ألنه 
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يقدم خيارات ملموسة وعملية املنحى لصانعي السياسات املعنيني بسياسات االستثمار الوطنية 
ـ         . والدولية ة الـيت يقـدمها     وبصفة خاصة، أعربت عدَّة وفود عن تقديرها للمساعدة التقني

األونكتاد بشأن القضايا املتصلة باتفاقات االستثمار الدولية وتنقيح معاهـدات االسـتثمار            
وسلطت عدَّة وفود الضوء أيضاً على عمليات استعراض سياسة االستثمار          . الثنائية النموذجية 

ين والتنظيمـي   اليت جيريها األونكتاد وأشادت هبا لكوهنا تقدم تقييماً موضوعياً لإلطار القانو          
وطلب بعض الوفود أن يواصـل  . واملؤسسي للبلد املعين فيما خيص االستثمار األجنيب املباشر       

األونكتاد االضطالع بأنشطته يف جمال املساعدة التقنية، مبا يف ذلك من خالل بناء القـدرات       
  .فيما يتعلق بإحصاءات االستثمار األجنيب املباشر

نفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة       مسامهات األونكتاد يف ت     -طاء  
     اليت تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي

  ) من جدول األعمال١٠البند (

سلَّط ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية الضوء على أمهية توافق اآلراء الذي مت التوصل               -٩٧
الـدويل  ملتابعـة   االتفاقات اليت مت التوصل إليها يف مؤمتر         وا ٢٠٠٢إليه يف مونتريي يف عام      

وشدَّد . ٢٠٠٨عام  الدوحة يف   املعقود يف   الستعراض تنفيذ االلتزامات املقطوعة يف مونتريي،       
هؤالء املمثلون على ضرورة حتقيق إجنازات ونتائج رئيسية حتضرياً لالتفاق النهائي على خطة             

ربت تعبئة املوارد املالية الالزمة لتمويل النمو الشامل والتنمية         واعُت. ٢٠١٥التنمية ملا بعد عام     
  .املستدامة أولوية رئيسية

وشجَّع ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية األخرى الدول األعضاء يف األونكتاد وأمانة             -٩٨
 األونكتاد على تقدمي مسامهة أكرب يف العمل األوسع لألمم املتحدة بشأن خطة التنمية ملا بعد              

ويف هذا الصدد، اقترح هؤالء املمثلون صياغة برنامج عمل واضح وميكن التنبؤ            . ٢٠١٥عام  
  .به يتضمن عقد اجتماعات رمسية وغري رمسية جمللس التجارة والتنمية

وسلَّط ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية الضوء على سلسلة احلوارات اليت ينظمهـا              -٩٩
طة التنمية  خبفيه القضايا املتصلة    ُتناقش  صفها ُمنتدى قيماً    األمني العام لألونكتاد يف جنيف بو     

  .  يف إطار غري رمسي٢٠١٥ملا بعد عام 
وأشاد ممثلو العديد من اجملموعات اإلقليمية بالعمل الذي يضطلع به األونكتاد نظراً              -١٠٠

 لألمـم   لصلته الوثيقة بالتحديات اليت تواجهها الدول األعضاء وباملناقشات وبالعمل املستمر         
وأشاد هؤالء املمثلون أيضاً بالعمل الذي      . ٢٠١٥املتحدة فيما يتعلق خبطة التنمية ملا بعد عام         

يضطلع به األونكتاد يف جماالت التجارة الدولية، والسلع األساسية، واالستثمار، ومـساعدة            
ية، البلدان ذات األوضاع اخلاصة، وقوانني وسياسات املنافسة، والنقل واخلدمات اللوجـست          

والعلم والتكنولوجيا واالبتكـار، مبـا يف ذلـك تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصال،          
  .التقنية واملساعدة
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وطلب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أن يويل األونكتاد اهتماماً خاصاً للتحديات             -١٠١
  .اليت تواجهها االقتصادات الصغرية واملتوسطة احلجم

على ثالثة مواضيع ذات صلة بالتنمية ينبغي لألونكتاد أن         وسلَّط أحد الوفود الضوء       -١٠٢
 إقامة نظام اقتصادي عاملي :يعاجلها يف إطار عمله املتعلق بالتنمية املستدامة وهذه املواضيع هي   

 وقدرة البلـدان    الفقر،مستقر يويل األولوية للتنمية، واالندماج كوسيلة النتشال اُألسر من          
  .يعية والكوارث اليت هي من صنع اإلنسانعلى التعامل مع الكوارث الطب

وشدَّد ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية على أمهية التحضري لألونكتاد الرابع عـشر              -١٠٣
، مبا يف ذلك باالستناد إىل العمـل االبتكـاري الـذي أجنـزه     ٢٠١٦الذي سُيعقد يف عام     
ـ   الدول اجلز ، وعمله املتعلق ب   تقرير االستثمار العاملي  األونكتاد مؤخراً يف     ة رية الصغرية النامي

  .والبلدان النامية غري الساحلية

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

أشاد عشرون مندوباً، مبن فيهم ممثلو ست جمموعات، بالدعم الذي تقدمه األمانـة               -١٠٤
 املتعلق باملساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الـشعب         ورأوا أن التقرير  . إىل الشعب الفلسطيين  

تقرير ممتاز نظراً ملا يتسم به من مشول ومهنية وحياد وواقعية وتبّصر            ) TD/B/61/3(الفلسطيين  
  .وُحسن توقيت وشفافية

ض وقال ممثل األمانة إنه حىت قبل حدوث اجملاهبة العسكرية يف غزة، كان اقتصاد األر  -١٠٥
وأضاف قائالً إن احـتالل املنطقـة      . ٢٠١٤ و ٢٠١٣الفلسطينية احملتلة قد تدهور يف عامي       

قد عّرض للخطر مقومات القابلية للحياة من الناحية االقتصادية يف إطار احلل القـائم            " جيم"
وإعادة إعمار غزة، اليت ينبغي أال      " جيم"وَعرض توصيات تتعلق باملنطقة     . على وجود دولتني  

على جمرد االستجابة اإلنسانية بل ينبغي أن تشمل أيضاً التنمية وإعادة بناء القاعـدة              تقتصر  
  .اإلنتاجية املُدمرة

وقال إنه  . وأعرب وفد عن شكره لألونكتاد على تقريره ودعمه للشعب الفلسطيين           -١٠٦
ال ميكن حتقيق التنمية ما دامت سلطة االحتالل مستمرة يف حتويـل فلـسطني إىل سـوق                 

وأشار إىل أن غزة ما برحت ختضع حلصار مستمر، وقد عانت مـن             . جات اإلسرائيلية للمنت
وأضاف قائالً إن إسرائيل تواصل إعاقة      . ثالث حروب مدمرة خالل السنوات السبع املاضية      

وإساءة ختصيص  " جيم" يف املائة من أراضيهم يف املنطقة        ٧٥وصول الفلسطينيني إىل ما نسبته      
وقال إنه ينبغي للمجتمع الـدويل أن       . ة من موارد املياه يف الضفة الغربية       يف املائ  ٨٥ما نسبته   

حيّمل إسرائيل املسؤولية عن اجلرائم اليت ارتكبتها وأن يقاطع كل األعمال التجارية املتـصلة              
  .باملستوطنات
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 االقتصادي اخلطري يف    -وأعرب معظم املندوبني عن قلقهم إزاء الوضع االجتماعي           -١٠٧
لسطينية احملتلة، خصوصاً فيما يتعلق بتفتيتها اجلغرايف، واآلثار اإلنسانية الفادحـة           األرض الف 

املترتبة على اهلجوم العسكري اإلسرائيلي على غزة، وحصارها، والفقر والبطالة، والتوّسـع            
  .املتزايد للمستوطنات

 /الـيت صـدرت يف أيلـول       )٤(ورحب العديد من املندوبني بالنـشرة الـصحفية         -١٠٨
وقال .  واليت ُتسلط الضوء على عواقب اهلجوم العسكري اإلسرائيلي على غزة٢٠١٤ مربسبت

هؤالء املندوبون إنه على الرغم من أن التقرير مل يشمل هذه املسألة، فإنه يؤمـل تناوهلـا يف             
  . تقارير مقبلة

ودعا عدة مندوبني إسرائيل إىل حتّمل املسؤوليات اليت تقع على عاتقهـا مبوجـب                -١٠٩
  .لقانون الدويل وإىل إهناء هجماهتا العسكرية املتكررة على غزةا

وأعرب معظم املندوبني عن موافقتهم على ما تضمنه التقرير من تقييم لآلثار املترتبة               -١١٠
ودعوا إىل تغيري أساسي يف السياسة من أجل احلفاظ على قابليـة        " جيم"على احتالل املنطقة    
  .حل الدولتني للحياة

 ممثل االحتاد األورويب والدول األعضاء فيه إن االحتـاد األورويب هـو أكـرب               وقال  -١١١
اجلهات املاحنة لألرض الفلسطينية احملتلة وإنه يظل ملتزماً باحلل القائم على وجـود دولـتني               

وقال إنه من أجل إجياد حل دائـم        . وبالسلطة الفلسطينية باعتبارها أساس الدولة الفلسطينية     
  .كن العودة إىل إبقاء الوضع على ما هو عليه ألنه وضع غري قابل لالستمرارألزمة غزة، ال مي

ورحب بعض املندوبني باملؤمتر املعين بإعادة إعمار غزة الذي ستعقده حكومتا مصر              -١١٢
  . ٢٠١٤أكتوبر / تشرين األول١٢والنرويج يف القاهرة يف 

ينيات اللوايت يعانني، بسبب وأعربت وفود عديدة عن قلقها إزاء وضع النساء الفلسط  -١١٣
  .االحتالل، من أعلى معدالت البطالة يف العامل ويتحّملن الوطأة األشد لالحتالل

وأشاد املندوبون العشرون مجيعهم باألونكتاد ملا يقدمه من مساعدة تقنية إىل الشعب           -١١٤
ت يف ظل أوضـاع     الفلسطيين، وهي مساعدة ثَُبت أهنا متثل منوذجاً قّيماً ألنشطة بناء القدرا          

وقال بعض املندوبني إن تأمني موارد خارجة عن امليزانية يظل أمراً           . مناوئة وشديدة الصعوبة  
  .بالغ األمهية لتعزيز الدعم الذي يقدمه األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين

__________ 

)٤( http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=204. 
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متابعة تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفق عليها يف الـدورة              -كاف  
 / متـوز  ٦السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية املعقـودة يف          االستثنائية

    ٢٠١٢يوليه 
  )من جدول األعمال) أ(١٢البند (

أطلع نائب األمني العام لألونكتاد الدول األعضاء على التقدم الذي أحرزته األمانـة      -١١٥
سـعة واخلمـسني،   يف تنفيذ خطة العمل اليت اتفق عليها جملس التجارة والتنمية يف دورته التا   

. وبّين التدابري واملبادرات احملددة اليت اختذهتا األمانة فيما يتعلق باجملاالت السبعة خلطة العمـل             
 ٢٠١٣سـبتمرب  /أيلولوأشار إىل التدابري اإلضافية اليت استحدثها األمني العام لألونكتاد منذ         

امية إىل زيادة تفعيل إطـار      هبدف خلق ثقافة التحسني املستمر يف األمانة، مثل اإلجراءات الر         
  . اإلدارة القائمة على النتائج وتعزيز املساءلة الداخلية

ورحبت وفود عديدة مبا يبذله األمني العام لألونكتاد من جهود وما يبديه من التزام                -١١٦
  .لتحسني التنظيم واإلدارة يف األونكتاد

ة الوثيقة واملنتظمة لتنفيذ خطة     وطلب ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية مواصلة املتابع        -١١٧
العمل، مع تقدمي معلومات حمدَّثة بصورة منتظمة يف الدورات اليت سيعقدها اجمللس على مدى              

، وطلب قـراراً مـن      ٢٠١٦الفترة املفضية إىل األونكتاد الرابع عشر الذي سيعقد يف عام           
  .اجمللس
 ت اجمللس ينبغي أن تتنـاول     وأكد ممثل جمموعة إقليمية أخرى وأحد الوفود أن دورا          -١١٨

  .قضايا أساسية تكون أوثق صلة وأكثر أمهية بالنسبة للبلدان النامية
وشدد ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية على أمهية حتسني اإلدارة القائمة على النتائج              -١١٩

 وحث أحد املمثلني األمانة على حتديد إجراءات ملموسة وأُطر زمنيـة       . وتعزيز وظيفة الرقابة  
وأشار ممثل جمموعة إقليمية أخرى إىل أنـه        . يف سياق تنفيذ إطار اإلدارة القائمة على النتائج       

ينبغي ختصيص موارد مالئمة لوظيفيت الرصد والتقييم من أجل حتسني دعم عمليـة صـنع               
  . القرارات واملساءلة

 ورحب بعض الوفود باجلهود املبذولة من أجل حتسني االتصاالت، مبـا يف ذلـك               -١٢٠
وطلب بعض املندوبني اآلخرين إتاحـة      . حتسني استخدام اإلحصاءات املنشورة على الشبكة     

وحث ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية األونكتاد على حتـسني         . دليل عن موظفي األونكتاد   
  .بوابة املندوبني اإللكترونية لتعميم املعلومات على الدول األعضاء

قليمية بأن تواصل األمانة التقليل من نشر النـسخ  وأوصى ممثل إحدى اجملموعات اإل    -١٢١
الورقية للمنشورات وأن تنظر يف إصدار املزيد من املنشورات اليت تصدر مرة كل سـنتني،               

وشجع ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية األمانة علـى ضـمان          . حتسن شكل املنشورات   وأن
د الوفود إن تباين قدرات البلدان      وقال أح . زيادة االتساق، خصوصاً اتساق التقارير الرئيسية     
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يتصل بشبكة اإلنترنت حيول دون االعتماد علـى األسـاليب اإللكترونيـة لتعمـيم               فيما
  .األونكتاد منشورات

وشجع ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية األونكتاد على متابعة تعزيز أوجه التآزر بني              -١٢٢
جتنب ازدواجية العمل يف أنشطة املساعدة      أركان عمله الثالثة، داخلياً وخارجياً، وحثه على        

   .التقنية بصفة خاصة
وشجع ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية األمانة على مواصلة حتسني إدارة املـوارد              -١٢٣

البشرية بطريقة أكثر منهجية وكفاءة وشفافية، ومواصلة حتسني الشفافية واالتصاالت مـع            
ثلو بعض اجملموعـات اإلقليميـة األخـرى        وطلب مم . الدول األعضاء بشأن هذا املوضوع    

إحصاءات ومعلومات عن األهداف احملددة بشأن متثيل اجلنسني والتمثيل اجلغرايف، وطلـب            
  .أحد املمثلني أن تستخدم األمانة مؤشرات أداء لبيان التقدم احملرز يف هذا اجملال

    تقرير ندوة األونكتاد العامة  -الم  
  )من جدول األعمال) ب(١٢البند (

تقريـر عـن نـدوة      " املعنونة   TD/B/61/6عرضت ممثلة شبكة العامل الثالث الوثيقة         -١٢٤
 حنو نظام اقتصادي عاملي أفضل حتقيقاً للمساواة والتنمية املستدامة -األونكتاد العامة اخلامسة 

وقالت إن الندوة العامة قد أتاحت فرصةً قيمةً للمجتمع املـدين لتبـادل             ". ٢٠١٥بعد عام   
وقد ناقش املشاركون يف الندوة مسألة العوامل       . النظر واإلسهام يف احلوار السياسايت    وجهات  

احملرِّكة اليت تكمن خلف اتساع نطاق عدم املساواة واملشاكل االقتصادية اليت يثريها انعـدام              
وحبث املشاركون أيضاً مسألة الكيفية اليت أفضت هبا األزمة االقتـصادية إىل            . املساواة هذا 

  . هذا الوضعتفاقم
وقالت إن الندوة العامة تناولت قضايا أخرى بالغة األمهيـة مثـل تنظـيم عمـل                  -١٢٥

املؤسسات املالية خدمةً للصاحل العام؛ واالقتصاد االجتمـاعي والتـضامين؛ واالفتقـار إىل             
منظمات جمتمع مدين معنية بالعدالة الضريبية؛ والكيفية اليت تؤدِّي هبـا اتفاقـات التجـارة               

ستثمار احلالية إىل زيادة صعوبة متكُّن البلدان النامية من حتقيق األمن الغـذائي وتنويـع               واال
  .اقتصاداهتا واالستثمار يف اخلدمات العامة

 يقدم املزيد من التحلـيالت      ٢٠١٤تقرير التجارة والتنمية لعام     وقالت إهنا ترى أن       -١٢٦
 التقرير يبني، بصفة خاصة، كيف أدَّى       للعديد من املسائل اليت نوقشت يف الندوة العامة، وأن        

تقلُّص احليِّز السياسايت املتاح للبلدان النامية إىل تقييد قدرهتا على معاجلة مشكلة عدم املساواة              
  .وما يتصل هبا من مشاكل
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  اجللسة العامة اخلتامية  -ميم  
مـشاريع  هنى جملس التجارة والتنمية، يف جلسته العامة اخلتامية، مداوالته بـشأن            أ  -١٢٧

من جدول  ) أ(١٢ من جدول األعمال وبشأن البند       ٦االستنتاجات املتفق عليها بالنسبة للبند      
  .األعمال
وأعرب ممثلو العديد من اجملموعات اإلقليمية والوفود عن بالغ األسف لعدم متكنهم              -١٢٨
ول  مـن جـد    ٦لبند  فيما خيص ا  آلراء بشأن نص االستنتاجات املتفق عليها        يف ا  توافقمن ال 

إقليمية يف هذا الصدد أن مسألة الوصول إىل األسواق حتظـى  ة والحظ ممثل جمموع . األعمال
ش يف إطار هذا البند وقد       املناقَ ٢٠١٤تقرير التنمية االقتصادية ألفريقيا لعام      بدعم شديد يف    

مناقشات متعلقة بأهـداف    يف  نتديات دولية أخرى وكذا     م ضمن نتائج     هذه املسألة  أُدرجت
.  ذات صلة بعمل األونكتاد    مسألةوقال إن الوصول إىل األسواق والتجارة       . ة املستدامة التنمي
 إقليمية أخرى إىل أن إدخال صيغة بشأن الوصول إىل األسواق هـو             ة جمموع ة ممثل توأشار

  .قَبولهها  بلدنص جديد ال ميكن لوفد
 مستقلاد قرار   إقليمية عن األسف لعدم متكن اجمللس من اعتم       ة  وأعرب ممثل جمموع    -١٢٩

 لعدم متكـن  من جدول األعمال بينما تأسف ممثل جمموعة إقليمية أخرى          ) أ(١٢بشأن البند   
  .  اقترحه رئيس اجمللسوسطالوفود من االتفاق على حل 

 جدول  البندين من   عامة على كال   بعبارات الوفود اتفقت     أن لسوالحظ رئيس اجمل    -١٣٠
 من جدول األعمال، فهم الرئيس      )أ(١٢تعلق بالبند   فيما ي و.  لكن أي قرار مل ُيتخذ     األعمال

األمانة بشأن تنفيذ خطـة     بتقرير  لس علما   إحاطة اجمل  يف وجهات النظر حول      اأن هناك تقارب  
تعزيز التنظيم  العام   األمني   وكذا مواصلة ألمانة يف هذا الصدد،     ل التقدير   واإلعراب عن العمل  

  . يف الدورة العادية املقبلةيذ خطة العمل عن تنفألونكتاد وتقدمي تقريريف اواإلدارة 

  املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا من مسائل  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
، رئيس جملس التجارة والتنمية للدورة الستني       )إندونيسيا(افتتح السيد تريونو ويبوو       -١٣١

  .٢٠١٤رب سبتم/ أيلول١٥املنتهية واليته، الدورة احلادية والستني للمجلس يف 
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    انتخاب أعضاء املكتب  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

، السيدة أنا ماريا مينينـديس      ١١١٩) االفتتاحية(انتخب اجمللس، يف جلسته العامة        -١٣٢
  .رئيسةً للمجلس يف دورته احلادية والستني) إسبانيا(برييس 
بانتخاب نواب الرئيسة   وقام اجمللس بانتخاب أعضاء مكتب دورته احلادية والستني           -١٣٣

  :وتبعاً لذلك، كان أعضاء املكتب املنتخبون كما يلي. ١١١٩واملقرر خالل اجللسة العامة 
  )إسبانيا(السيدة أنا ماريا مينينديس برييس   :الرئيس

  )األرجنتني(السيد ألبريتو بيدرو دالوطو   :نواب الرئيس
  )أذربيجان(السيد مراد جنفبيلي   
  )بيالروس(وف السيد ميخائيل خفوست  
  )اجلمهورية الدومينيكية(السيد لويس مانويل بيانتيين مونيغ   
  )أملانيا(السيد توماس فيتشني   
  )اليونان(السيد أليكسيس إلكساندريس   
  )إندونيسيا(السيد إيدي يوسوب   
  )العراق(السيد حممد صابر إمساعيل   
  )رواندا(السيد فرانسوا غزافييه نغارامبيه   

  )اجلزائر(ة وفاء عموري السيد  :راملقر
ووفقاً للممارسة املتبعة، اتفق اجمللس على أن يشارك منسقو اجملموعـات اإلقليميـة      -١٣٤

  . واجملموعات األخرى املعترف هبا يف األونكتاد مشاركة كاملة يف أعمال مكتب اجمللس

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

أقّر اجمللس، يف جلسته العامة االفتتاحية، جدول األعمال املؤقت للدورة، على النحو              -١٣٥
  ).انظر املرفق األول (Corr.1 وTD/B/61/1الوارد يف الوثيقة 

وانُتخب األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف مكتب اللجنة األوىل للدورة من أجل              -١٣٦
مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل       "ن   من جدول األعمال املعنو    ٥النظر يف البند    

  ":التقرير املرحلي الثالث: ٢٠٢٠-٢٠١١أقل البلدان منواً للعقد 
  )أملانيا(السيد توماس فيتشني   :الرئيس
  )بنن(السيد إلوا الورو   : املقرر- الرئيسنائب 
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للدورة من أجل   وانُتخب األشخاص التالية أمساؤهم أعضاء يف مكتب اللجنة الثانية            -١٣٧
حفز االسـتثمار   : التنمية االقتصادية يف أفريقيا   " من جدول األعمال املعنون      ٦النظر يف البند    

  ":من أجل حتقيق منو حيدث حتّوالً يف أفريقيا
  )سرياليون(السيدة إيفيت ستيفنس   :الرئيس
  )الفلبني(السيد رافاييل هريموسو   : املقرر- الرئيسنائب 

    سية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل املسائل املؤس  -دال  
  ) من جدول األعمال١٥البند (

 مـن خطـة عمـل       ١٦٦التقرير املُقّدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة              
 ومـا هلـذه     ٢٠١٤-٢٠١٣بانكوك بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبية يف الفتـرة          

  ٢٠١٥ء اهليئة االستشارية لعام الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضا
، أعـضاء اهليئـة االستـشارية       ١١٢٧) اخلتامية(انتخب اجمللس، يف جلسته العامة        -١٣٨
. ، والسيدة سيـسيليا ب   )عمان(السيد عبد اهللا ناصر الرحيب      :  على النحو التايل   ٢٠١٥ لعام

يون ويليـامز   ، والسيدة مـار   )قطر(، والسيد فيصل بن عبد اهللا آل حرتاب         )الفلبني(ريبون  
، والـسيد   )بنما(، والسيد ألفريدو سويسكوم     )جامايكا(، والسيد واين ماكوك     )بربادوس(

، والـسيد مـراد     )التفيا(، والسيد رميوندز يانسونز     )مجهورية ترتانيا املتحدة  (جوناثان مريو   
نـا  والسيدة تينا إنـسيال تي    ) موريشيوس(، والسيد إسراهياناندا دهاالدو     )أذربيجان(جنفبيلي  

  .)زامبيا(تشيشيبا سينجيال 
 لعضوية اهليئة االستشارية سترد قريبـاً مـن         تسميةوأُبلغ اجمللس بأنه ال تزال هناك         -١٣٩

  .اجملموعة باء

 من النظام الداخلي جمللس التجـارة       ٧٦تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغراض املادة           
  والتنمية
 ابطـة بلـدان حافـة احملـيط اهلنـدي         روافق اجمللس على طلب جديد واحد من          -١٤٠

)TD/B/61/R.3 (ملنحه مركز املراقب لدى األونكتاد.  

 من النظام الداخلي جمللـس التجـارة        ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة           
  والتنمية
 االحتاد الدويل لرابطات الوسـائط املتعـددة      من   ينديدعلى طلبني ج   اجمللس   وافق  -١٤١

)TD/B/61/R.1( شبكة تعزيـز االقتـصاد االجتمـاعي التـضامين عـرب القـارات              ومن  
)TD/B/61/R.2 ( الفئة العامةضمنلدى األونكتاد، املراقب مركز ملنحهما .  
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  استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات    
أقّر اجمللس، يف جلسته العامة اخلتامية، جدول االجتماعات للفتـرة املتبقيـة مـن                -١٤٢
 يف الوثيقـة    على النحو الـوارد    ٢٠١٥ جتماعات اإلرشادي لعام   وجدول اال  ٢٠١٤ عام

TD/B/61/CRP.1  ،          ٢٤ و ١٧اليت استعرضها مكتب اجمللس يف أثناء اجتماعاته املعقودة يومي 
  .TD/B/INF.231وسيصدر اجلدول الزمين الرمسي يف الوثيقة . ٢٠١٤سبتمرب /أيلول

  ٢٠١٥عضوية الفرقة العاملة لعام     
االحتاد الروسي :  على النحو التايل٢٠١٥س أيضاً عضوية الفرقة العاملة لعام      أقّر اجملل   -١٤٣

وأذربيجان وأملانيا وإيطاليا وبنما وبيالروس وسويسرا وشيلي والصني وفنلنـدا وغواتيمـاال         
  .والنمسا والواليات املتحدة

موعـة  وأُبلغ اجمللس بأن تسمية األعضاء يف الفئة العاملة ال تزال منتظـرة مـن اجمل                -١٤٤
 ٢٠١٤ديـسمرب   /وسُتقدم التسميات الواردة قبل كانون األول     . اآلسيوية واجملموعة األفريقية  

  .إىل اجمللس من أجل املوافقة عليها يف دورته التنفيذية الستني

  )١٩-د(١٩٩٥استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة     
وترد . خلتامية، قائمة الدول األعضاء يف األونكتاداستعرض اجمللس، يف جلسته العامة ا  -١٤٥

  .ومل يتعني اختاذ أي إجراء. TD/B/INF.228قائمة العضوية اليت ُعرضت على اجمللس يف الوثيقة 

  اآلثار اإلدارية واملالية املترتبة على إجراءات اجمللس    
ليت اُتخذت يف دورتـه     يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، أُبلغ اجمللس بأن اإلجراءات ا           -١٤٦

  .احلادية والستني ال تترتب عليها آثار مالية إضافية

    اعتماد التقرير املتعلق بوثائق التفويض  -هاء  
  ) من جدول األعمال١٦البند (

، تقرير املكتب املتعلـق بوثـائق       ١١٢٧) اخلتامية(اعتمد اجمللس، يف جلسته العامة        -١٤٧
 احلادية والستني للمجلس، على النحو الوارد يف الوثيقة         تفويض املمثلني املشاركني يف الدورة    

TD/B/61/L.2.  



TD/B/61/10 

GE.14-18383 34 

      جدول األعمال املؤقت لدورة اجمللس الثانية والستني  -واو  
  ) من جدول األعمال١٧البند (

يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاً، قّرر اجمللس أن ُيحيل أمر النظر يف هـذا البنـد إىل                   -١٤٨
وسُيقدم جدول األعمال املؤقت يف وقـت مناسـب         . ها رئيس اجمللس  املشاورات اليت ُيجري  

  .للموافقة عليه

    اعتماد التقرير  -زاي  
  ) من جدول األعمال١٩البند (

 ، تقريره على النحو الـوارد      أيضا اعتمد اجمللس، يف جلسته العامة اخلتامية      -١٤٩
TD/B/61/SC.I/L.2، و TD/B/61/SC.I/L.1، و Add.9 إىل   Add.1 و TD/B/61/L.1 الوثائق يف

)٥(، 
وأَِذن للمقرر بأن يستكمل التقرير النهائي حسب مقتضى احلال، واضعاً يف اعتباره مداوالت             
  .اجللسة العامة اخلتامية، وأن ُيعّد تقرير جملس التجارة والتنمية الذي سُيقدم إىل اجلمعية العامة

__________ 

 . من جدول األعمال٥أُتيحت يف القاعة ورقة غري رمسية بشأن االستنتاجات املتفق عليها فيما خيص البند  )٥(
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  املرفق األول

  لتجارة والتنميةجدول أعمال الدورة احلادية والستني جمللس ا    
  انتخاب أعضاء املكتب  -١
  إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة  -٢
حتٍد ملا بعد عـام     :  معاجلة التفاوت عن طريق التجارة والتنمية      :اجلزء الرفيع املستوى    -٣

٢٠١٥  
التحديات اليت تواجهها سياسات التجارة والتنمية لتحقيق انتعاش متواصـل يف           : الترابط  -٤

  صاد العاملياالقت
: ٢٠٢٠-٢٠١١مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقد              -٥

  الثالث التقرير املرحلي
  حفز االستثمار من أجل حتقيق منو حيدث حتّوالً يف أفريقيا: التنمية االقتصادية يف أفريقيا  -٦
  إمنائيتطور النظام التجاري الدويل واجتاهاته من منظور   -٧
رسم الـسياسات يف إطـار مـتغري        : تسوده العوملة يف عامل   التنمية  استراتيجيات    - ٨

  للحوكمة العاملية
  االستثمار يف أهداف التنمية املستدامة: االستثمار من أجل التنمية  -٩

مسامهات األونكتاد يف تنفيذ ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت              -١٠
  مم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعيتعقدها األ

  : أنشطة التعاون التقين  -١١
  استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد  )أ(  
  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  )ب(  

متابعة الـدورة الثالثـة     املسائل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار             -١٢
  :للمؤمتر عشرة

متابعة نتائج تقرير وحدة التفتيش املشتركة واالستنتاجات املتفـق عليهـا             )أ(
/  متـوز  ٦للدورة االستثنائية السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية يف         

  ٢٠١٢يوليه 
  تقرير ندوة األونكتاد العامة  )ب(  
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  :تنميةمسائل أخرى يف ميدان التجارة وال  -١٣
التقرير السنوي السابع واألربعون    : التطوير التدرجيي لقانون التجارة الدولية      )أ(

  للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
  الفريق االستشاري املشترك املعين مبركز التجارة الدوليةتقرير   )ب(

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

 من خطة   ١٦٦التقرير املقدم من رئيس اهليئة االستشارية املنشأة وفقاً للفقرة            )أ(
 ٢٠١٤-٢٠١٣عمل بانكوك بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبية يف الفترة          

  ٢٠١٥ اهليئة االستشارية لعام وما هلذه الدورات من تأثري؛ وتعيني أعضاء
 من النظام الداخلي جمللس     ٧٦تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغراض املادة         )ب(

  التجارة والتنمية
 من النظام الداخلي جمللس     ٧٧ادة  تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض امل       )ج(

  التجارة والتنمية
  استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات  )د(
  ٢٠١٥ية الفرقة العاملة لعام عضو  )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
  جدول األعمال املؤقت لدورة اجمللس الثانية والستني  -١٧
  سائل أخرىم  -١٨
  .اعتماد التقرير  -١٩
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  املرفق الثاين

  )٦(احلضور    
  :حضر الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية  -١

__________ 

 .TD/B/61/INF.1ولالطالع على قائمة املشاركني، انظر . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املُسجلني )٦(

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن
  إسبانيا
  إستونيا
  إسرائيل

  أفغانستان
  إكوادور
  ألبانيا
  أملانيا

  إندونيسيا
  أنغوال

  ايأوروغو
  أوزبكستان

  ) اإلسالمية-مجهورية (إيران 
  أيرلندا
  إيطاليا

  باراغواي
  باكستان
  البحرين
  الربازيل
  بربادوس

  الربتغال
  بلغاريا

  بنغالديش
  بنما
  بنن

  بوتان
  بوركينا فاسو

  البوسنة واهلرسك
  بولندا

  ) املتعددة القوميات–دولة (بوليفيا 
  بوروندي

  بريو
  بيالروس
  تايلند
  تركيا

  وباغوترينيداد وت
  تشاد

  اجلبل األسود
  اجلزائر

  اجلمهورية التشيكية
  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية كوريا
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  مجهورية مولدوفا
  جنوب أفريقيا

  جنوب السودان
  جورجيا
  جيبويت
  رومانيا
  زمبابوي
  السلفادور

  نغافورةس
  السنغال
  السودان
  سويسرا
  سرياليون
  سيشيل
  شيلي
  صربيا
  الصني
  العراق
  ُعمان
  غابون
  غانا

  غواتيماال
  فرنسا
  الفلبني

  ) البوليفارية-مجهورية (فرتويال 
  فنلندا

  كرواتيا
  كوبا

  كودت ديفوار
  كولومبيا

  الكويت
  كينيا
  التفيا
  ليبيا

  مالطة
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر
  املغرب

  املكسيك
  كة العربية السعوديةاململ

  اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
  منغوليا
  موريتانيا

  موريشيوس
  موزامبيق
  ميامنار
  ناميبيا
  النمسا
  نيبال
  النيجر
  نيجرييا

  نيكاراغوا
  نيوزيلندا
  هاييت

  هنغاريا
  الواليات املتحدة األمريكية

  اليابان
  اليمن
  اليونان
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  :ة املراقبة غري العضو التاليةوحضر الدورة الدول  -٢
  دولة فلسطني  

  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ُممثلة يف الدورة  -٣
  جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ  
  االحتاد األفريقي  
   اآلسيوية-اللجنة االقتصادية األوروبية   
  االحتاد األورويب  
   امليدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف  
  منظمة دول شرق الكارييب  
  منظمة التعاون اإلسالمي  
  مركز اجلنوب  

  :وكانت اإلدارة والربنامج التاليان التابعان لألمم املتحدة ُممثلني يف الدورة  -٤
  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية  
  برنامج األمم املتحدة للبيئة  

  :نظمات ذات الصلة التالية ُممثلة يف الدورةوكانت الوكاالت املتخصصة وامل  -٥
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  مكتب العمل الدويل  
  منظمة العمل الدولية  
  بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة اإليدزرنامج األمم املتحدة املشترك ب  
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
  ويةاملنظمة العاملية لألرصاد اجل  
  منظمة التجارة العاملية  

  :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ُممثلة يف الدورة  -٦
  الفئة العامة  
  املعهد الدويل للتنمية املستدامة  
  الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل  
  منظمة القرية السويسرية  
  الفئة اخلاصة  
  املعهد الدويل للمحيطات  

        


