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 مقدمة  
نياف، يف افتاةرة جبوافستون جمللس افتجاارة وافتنمياة يف قصار األمام،  افثافثةُعقدت افدورة  

عاماة هاي  مثاين جلساات. وأثناء افدورة، عقد اجمللس 2016كانون األول/ديسمرب   9إىل  5م  
 .1148إىل  1142 ات م اجللس

اإلجررررررراتا  التررررررس اتتررررررالا مجلررررررس التجررررررارة والتنميررررررة   رررررر ن ال نررررررود  -أولا  
 جدول أعماله فسالموضوعية الُمدرجة 

 استعراض أن طة التعاون التقنس التس يضطلع  ها األونكتاد -ألف 
 (63-)د529 المقرر  

 إن جملس افتجارة وافتنمية، 
عااااون افتقاااين فدونكتااااد، علااا  افنحاااو افاااذي أعياااد افت دعاماااةأمهياااة يؤكاااد جمااادداا  -1 

لمساامهة يف افتنمياة افشااملة فلجمياع يف ساياق خطاة افتنمياة املساتدامة فتأكيده يف اتتاق نريويب، 
 تحقيق أهداف افتنمية املستدامة؛وف 2030فعام 

 افتقاين افتعااون أنشاطة اساتعراض عا  فدونكتااد افعاام األمني بتقرير علماا  حييط -2 
 األنشطة؛ هذه ومتويل األونكتاد هبا يضطلع افيت

األونكتاااد، مثاال قاعاادة بيانااات  أتاحهاااباااألدوات افاايت  حياايط علماااا مااع افتقاادير -3 
إىل  بينماااا يشاااريملسااااعدة افتقنياااة، فلحصاااول علااا  اافطلباااات افر ياااة افاااواردة مااا  افااادول األعضااااء 

فااة، وذفاال بافتشاااور مااع افاادول األعضاااء، عاال هااذه األداة فعاجلضاارورة افقيااام باملزيااد ماا  افعماال 
ساااايما فيمااااا يتعلااااق باااارتدرا؛ تتاواااايل املقةرحااااات؛ وجمموعااااة أدوات األونكتاااااد افاااايت تقاااادم إىل  لو 

 املنتجات افرئيسية فدونكتاد؛عل  عامة شاملة  نظرةاملستتيدي  واجلهات املاحنة 
علااا  افنتاااائج يف  اإلدارة افقائماااةهنْاااج  فقياااام األماناااة بتطبياااقيعااارب عااا  تقاااديره  -4 

 افتعاون افتقين فدونكتاد متاشياا مع املبادئ افتوجيهية فدمم املتحدة؛
فلجهود افرامية إىل حتسني جودة أنشاطة افتعااون افتقاين  يعرب ع  تقديره أيضاا  -5 
األمانااااة بافتعاااااون مااااع اجلهااااات املسااااتتيدة وافشااااركاء اإلمنااااائيني واملنظمااااات افدوفيااااة تنتااااذها افاااايت 

تصااميم وإدارة  حتساانييف سااياقات منهااا مبااادرة  توحيااد األداء ، ويشااجع األمانااة علاا  األخاارى، 
 ؛إىل أقص  حد اإلمنائي زيادة افتأثريوتقييم أنشطة افتعاون افتقين م  أجل 

بزيادة مستوى املسامهات املقدماة ما  افبلادان افنامياة إىل افصاناديق  حييط علماا  -6 
 فتغطية مشاريع يف بلداهنا؛ رة رئيسيةبصو الستئمانية فدونكتاد، وذفل 

إزاء اخنتااض افتمويال املخصان ما  بعاض املصاادر افتقليديااة  يعارب عا  افقلاق -7 
عادم عا  ستر ع  نقان يف افتمويال افا زم فتلبياة افطلاب املتزاياد و يُ فلتعاون افتقين فدونكتاد، مما 
إمكانية افتنبؤ هبذا افتمويل؛

فشاااركاء يف افتنمياااة افقاااادري  علااا  تقاااد  مساااامهات افبلااادان املتقدماااة وا يشاااجع -8 
إمكانيااة  زيااادةمتعاددة افساانوات ألضااراض افتعاااون افتقااين فدونكتاااد علا  افقيااام بااذفل، ماا  أجاال 
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متكني األمانة م  تلبية طلبات م  أجل افتنبؤ يف سياق ختطيط برامج املساعدة افتقنية وتنتيذها و 
 املساعدة افتقنية؛

األمااوال ضااري املخصصاااة مااا  فئااة فلتعاااون افتقااين  رواااد أمااوالن بااأحياايط علماااا  -9 
 افيت يقدمها األونكتاد يف جمال افتعاون افتقين؛ افنواتجينبغي أن يشمل مجيع 

 فتجوة يف افتمويل؛يف سبيل مواجهة ااألمانة افيت تبذهلا هود اجلب حييط علماا  -10 
متويليااااة فتماااااا شااااراكات األمانااااة علاااا  مواواااالة جهودهااااا افراميااااة إىل ا يشااااجع -11 
اجملموعاة املشاةركة باني وكاالت األمام ‘منها آفيات افتمويل اجلمااعي افايت تادعم  بوسائل، جديدة

افاايت يقودهااا األونكتاااد واافيااات املبتكاارة األخاارى  ‘املتحاادة واملعنيااة بافتجااارة وافقاادرات اإلنتاجيااة
 .مثل افتمويل املختلط وافشراكات بني افقطاعني افعام واخلاص

 1145اجللسة افعامة 
 2016كانون األول/ديسمرب   7

 اإلجراتا  األخرى التس اتتالا المجلس - ات 
مسررالما  األونكترراد فررس تنتيررا ومتا عررة نتررا ا المررؤتمرا  الر يسررية ومررؤتمرا  القمررة التررس   

 تعقدلا األمم المتحدة فس الميدانين القتصادي والجتماعس
افاااذي أعدتاااه باااافتقرير  1145علمااااا، يف جلساااته افعاماااة  فتنمياااةجملاااس افتجاااارة واأحاااا   -1

 . TD/B/63/5يف افوثيقةأمانة األونكتاد وافوارد 

 أن طة التعاون التقنس  
 ني:تافتافي املسأفتنييف إطار هذا افبند م  جدول األعمال، نظر اجمللس يف  -2

 استعراض أنشطة افتعاون افتقين افيت يقوم هبا األونكتاد  
، اعتمااد اجمللااس 2016كااانون األول/ديساامرب   7املعقااودة يف  1145يف اجللسااة افعامااة  -3

األنشاطة افاذي  هاذهاألونكتااد ومتويال افايت يقاوم هباا مشروع املقرر املتعلاق بأنشاطة افتعااون افتقاين 
 أدناه(. 6)افتقرة  افترقة افعاملة املعنية باإلطار السةراتيجي وامليزانية افربناجمية اقةرحته

 افتلسطيين افشعب إىل األونكتاد م  املقدمة املساعدة ع  تقرير  
كااااااااانون األول/   8املعقااااااااودة يف  1146أحااااااااا  اجمللااااااااس علماااااااااا، يف جلسااااااااته افعامااااااااة  -4

افبياناات افايت أدفات هباا ب( و TD/B/63/3، باافتقرير افاذي أعدهتاه أماناة األونكتااد )2016 ديسامرب
، أن يتضااام  تقريااار جملاااس افتجاااارة 47/445قااارر اجلمعياااة افعاماااة وقااارهر اجمللاااس، وفقااااا مل افوفاااود.

وافساتني سارداا فلماداولت افايت جارت  افثافثاةم إىل اجلمعياة افعاماة عا  أعماال دورتاه وافتنمية املقاد  
 .م  جدول األعمال يف إطار هذا افبند
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ورة الرا عررة المسررا ا التررس تتطلررل مررن المجلررس اتترراه إجرررات   رر نها فررس إ ررار متا عررة الررد  
 ع رة للمؤتمر

، قارر 2016كانون األول/ديسامرب   9، املعقودة يف 1148يف اجللسة افعامة )اخلتامية(  -5
جادول األعماال، ما  بناد هاذا افبشاأن  تأم هتاا ومشااوراهتااجمللس أن تستمر افدول األعضااء يف 

 ل إىل استنتا؛.افتوو بغيةمرة أخرى يف وقت لحق بشأنه ر ية افناقشة استئناف املمع 

 تقريرا الترقة العاملة المعنية  اإل ار الستراتيجس والميزانية ال رنامجية  
 افثافثااة، بتقريار افترقاة افعاملاة عا  دورهتاا 1145أحاا  اجمللاس علمااا، يف جلساته افعاماة  -6

 يه.، وأيهد الستنتاجات املتتق عليها افواردة فTD/B/WP/281يف افوثيقة يرد وافسبعني، كما 
 افرابعاة، بتقرير افترقاة افعاملاة عا  دورهتاا 1148أحا  اجمللس علماا، يف جلسته افعامة و  -7

 ، وأيهد الستنتاجات املتتق عليها افواردة فيه.TD/B/WP/283يف افوثيقة يرد وافسبعني، كما 
ماااع إعاااادة افتنظااايم افااايت اقةرحهاااا األماااني افعاااام فدونكتااااد واتتاااق ورحاااب اجمللاااس كاااذفل  -8

، ما  افعناوار افقائماة يف عنصار واحاد بشاأن افتجاارة 3بشأن افتوحياد يف إطاار افربناامج افترعاي 
 افدوفية وافسلع األساسية.

 أخرى فس ميدان التجارة والتنمية مسا ا  
 يف إطار هذا افبند م  جدول األعمال، نظر اجمللس يف افتقريري  افتافيني: -9

افدوفياة: افتقريار افسانوي افتاساع واألربعاون فلجناة األمام املتحادة رة افتجاا فقاانون افتدرجيي افتطوير  
 فلقانون افتجاري افدويل

لجنااة األماام املتحاادة ف، أحااا  اجمللااس علماااا بااافتقرير افساانوي 1147يف اجللسااة افعامااة  -10
 .A/71/17كما يرد يف افوثيقة ،  واألربعني افتاسعةفلقانون افتجاري افدويل ع  دورهتا 

 فتريق الستشاري املشةرك املعين مبركز افتجارة افدوفيةتقرير ا  
فلترياااااق اخلمساااااني ، بتقريااااار افااااادورة 1147أحاااااا  اجمللاااااس علمااااااا، يف جلساااااته افعاماااااة  -11

الستشاري املشةرك املعين مبركز افتجارة افدوفية.

مرن خطرة عمرا  166التقرير المقدم من ر يس الهيئرة الست رارية المن ر ة  موجرل التقررة   
هررررا  ومررررا ل 2016-2015 ررررانكوأ   رررر ن تننرررريم األمانررررة لرررردورا  تدري يررررة فررررس التترررررة 

 2016من ت ثير؛ وتعيين أعضات الهيئة الست ارية لعام  الدورا 
( اهليئااة الستشااارية بنمااا، أحااا  اجمللااس علماااا بتقرياار رئاايس )1147يف اجللسااة افعامااة  -12

.2016-2015ع  فةرة افسنتني 
قصاارية اف ومناذجااه ةاألونكتاااد اإلقليميااأن مناااذ؛ حاادى اجملموعااات اإلقليميااة ولحاامم ممثاال إ -13
 Course on Key)جادول األعماال القتصاادي افادويل  املدرجاة يفافقضاايا افرئيساية ب املتعلقةلدورة ف

Issues on the International Economic Agendaافاذي  دعم بنااء قادرات واضاعي افسياساات ( تا
املتصاااالة بااااافنمو  افقضااااايال ساااايما و افتجااااارة وافتنميااااة، عاااا  طريااااق تعزيااااز املعااااارف، قضااااايا  يتناااااوفون

ماان كانات ناجحاة، قادت يف عُ افدورة اإلقليمية األخارية افايت عُ و  القتصادي وافتكنوفوجيا وافتمويل.
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ماااا  املسااااتمد ة علاااا  افسياسااااات اإلمنائيااااة وتسااااخري افتوائااااد  بااااافنظر إىل ثرائهااااا باملعلومااااات وتركيزهااااا
 ت نسبة افنسااء املماث   زادت إذاملشاركة يف افدورة، ب وإشادةا منه تجارة وتعزيز افقدرات اإلنتاجية.اف

قااادت يف أكااارب بكثاااري باملقارناااة ماااع افااادورة اإلقليمياااة افساااابقة افااايت عُ  وهاااي نسااابة يف املائاااة 50 علااا 
 .افدورةاولة دعم اجمللس إىل مو ة ودعا افدور هلذه  اإلقليميةافنماذ؛  فرتنه نوهه جبودةمان، عُ 

يف تعاااددة افسااانوات املقليمياااة اإل فلااادوراتمساااة األمااااك  اخلواساااتعرض أحاااد املنااادوبني  -14
 فهماااا أفضاال افناميااة وفلبلاادان قاال افبلاادان منااواا أل أتاحااتإىل أهنااا  ، مشاارياا 2016و 2015 عااامي

 قاد تناوفات 2016وأوائل عام  2015يف عام املعقودة افدورات اإلقليمية ف لقضايا القتصادية.ف
وأشاار إىل أن  الساتثمار األجناا املباشار. عا  طرياق، مثل تعزيز افقدرات اإلنتاجياة قضايا مهمة

إىل املشاااركني  إجيابيااة وقيةمااة وثريهااة باملعلومااات بافنساابة نُظاار إفيهااا علاا  أهناااافاادورات اإلقليميااة قااد 
 50 قاد جتااوزتيف مسقط  ُعقدتاملشاركات م  املنطقة افعربية يف دورة أخرية افنساء أن نسبة و 

افاادورة املشاااركني  وزوهدت .دورة إقليميااة ف قتصااادات افعربيااة مااانيف عُ  مااؤخراا ونُظماات  يف املائااة.
افاااادورات وتناوفاااات  باملعااااارف واملهااااارات اف زمااااة فرساااام وتنتيااااذ افسياسااااات افتجاريااااة واإلمنائيااااة.

أحاااد ودعاااا  اف افتنمياااة املساااتدامة.الساااتثمار وأهاااد تااارويجمثااال قضاااايا اقتصاااادية شااا  اإلقليمياااة 
افادورات اإلقليمياة  يتطلع إىلقال إنه و فلدورة اإلقليمية  افنماذ؛اجمللس إىل مواولة دعم  املندوبني

كوفومبياا ألمريكاا اف تينياة ، ويف   موريشيوا ف قتصادات األفريقياةيف 2017 افيت سُتعَقد يف عام
 ادئ.سنغافورة اسيا واحمليط اهليف و  ،افكارياو 

إىل أن املشاااركة يف  ةا ، مشااري فلاادورات اإلقليميااة وافقصاارية اعاا  تقااديره ة أخاارىمندوباا توأعرباا -15
وأعرباات عاا  شااكرها  فلبلاادان افناميااة. وأتاحاات فرواااا تدريبيااة اجلااودةافاادورات اإلقليميااة كاناات عافيااة 

دونكتاااد عاا  شااكرها فو  ،حلكومااة كوفومبيااا علاا  استضااافة افاادورة اإلقليميااة ألمريكااا اف تينيااة وافكاااريا
اإلقليميااة وكااذفل ماا  أجاال افاادورات افاادورات ماا  أجاال ، عاا  طريااق براجمااهم فاادعم افكبااري املقااد  علاا  ا

 .افدورة افنماذ؛ اإلقليمية م اجمللس إىل مواولة دعم ت يف جنيف، ودعاملعقودة افقصرية 

 الر يس موجز -ثانياا  
 الجلسة العامة الفتتاحية -ألف 

 ا  الفتتاحية العامةال يان  
افتافيااااااة أ ااااااااهم ببيانااااااات افتتاحيااااااة: األمااااااني افعااااااام فدونكتاااااااد؛ وممثاااااال  املتكلةمااااااونأدىل  -16

وافصااني؛ وممثاال الحتاااد األورويب، باساام الحتاااد األورويب  77  باساام جمموعااة افمتحاادثاا األرجنتااني، 
ثاااال ناميبيااااا، باساااام اجملموعااااة ؛ وممثاااال افيابااااان، باساااام جمموعااااة جسااااكانز؛ وممفيااااه األعضاااااء وافاااادول

أمريكاااا اف تينياااة وافكااااريا؛ وممثااال باكساااتان،  بلاااداناألفريقياااة؛ وممثااال جااازر افبهاماااا، باسااام جمموعاااة 
باساام جمموعااة آساايا واحملاايط اهلااادئ؛ وممثاال إسااتونيا، باساام اجملموعااة دال؛ وممثاال باانغ دي ، باساام 

امياة ضاري افسااحلية؛ وممثال مصار، باسام اجملموعاة أقل افبلدان منواا؛ وممثل بااراضواي، باسام افبلادان افن
؛ وممثاال مجهوريااة لو افدطقراطيااة افشااعبية، باساام 15  افعربيااة؛ وممثاال سااري لنكااا، باساام جمموعااة اف

؛ وممثاال افصااني؛ وممثااال اململكااة املتحااادة فربيطانيااا افعظماا  )آساايان( رابطااة أماام جنااوب شاارق آساايا
ساااويل؛ وممثااال مجهورياااة تنزانياااا املتحااادة؛ وممثااال افتلباااني؛ وممثااال وآيرفنااادا افشااامافية؛ وممثااال افكرساااي افر 

اهلنااد؛ وممثاال اجلزائااار؛ وممثاال تاااونس؛ وممثاال مجهورياااة إيااران اإلسااا مية؛ وممثاال مجهورياااة كوريااا؛ وممثااال 
 زمبابوي؛ وممثل افيابان؛ وممثل كينيا؛ وممثل أوضندا؛ وممثل مافيزيا؛ وممثل إثيوبيا؛ وممثل املغرب.
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اار  -17 بوعااوده فلاادول األعضاااء يف بداياااة  ،يف بيانااه الفتتاااحي ،األمااني افعااام فدونكتااادوذكه
افاايت افتاازم فيهااا بزيااادة إبااراز األونكتاااد قاادر اإلمكااان داخاال منظومااة األماام  2013وليتااه يف عااام 

املتحاادة ويف اجملتمااع اإلمنااائي افاادويل وبافبحااث عاا  ممارسااات مؤسسااية ماا  شااأهنا أن تعاازز بااروز 
ومناذ ذفاال احلاني، تابعات األمانااة عملهاا مطاوات ملموسااة افاايت تقادمها. افناواتجودة املنظماة وجا

 هلا تأثريها. وحتقيق نواتجحتسني ذفل افربوز بغية اختذهتا بافتشاور مع افدول األعضاء 
افدورة افرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة فلتجاارة وافتنمياة  أماملطريق ف اا متهيدوأضاف أنه  -18

 إىل زياااادة إباااراز األونكتااااد. اهلادفاااةاألنشاااطة افرفيعاااة املساااتوى مااا  سلسااالة ب ، اضاااطُلعويبيف ناااري 
يف مشاااوراهتا  اساتخداماا منتظمااا افادول األعضااء مكتاب األونكتااد املوس اع يف نيوياورك  وتساتخدم

ماام أشاارك أيضاااا أعضاااء األأشااار إىل أنااه و دونكتاااد يف نيويااورك.بااروزاا أكاارب ف وحيقااق هااذا املكتااب
افزيااااااارات  بشاااااأن افقضااااااايا املطروحااااااة حافياااااااا وذفااااال عاااااا  طريااااااقاملتحااااادة وقياداهتااااااا يف نيويااااااورك 

 دور األونكتاااد يف افتااةرة املؤديااة إىل يف هااذا افصاادد هااواألمثلااة األخاارى  أحاادوكااان  واملشاااورات.
 اتافتعافياااايف دوره ، مبااااا يف ذفاااال 2015املااااؤمتر افاااادويل افثافااااث فتموياااال افتنميااااة يف متوز/يوفيااااه 

وأشاار افرئيسية املستضافة، وكذفل افولية املعز زة املمنوحة فدونكتاد يف خطاة عمال أدياس أباباا.
ااا قاد ِتح يف أديس أبابا افتُ أيضاا إىل مكتب األونكتاد اإلقليمي ألفريقيا افذي  لقا  ااحااا ملحًو

ذفال منطقاة افتجاارة فدى الحتاد األفريقي وشارك ع  كثب يف جهود افتكامل اإلقليماي، مباا يف 
وكانت تلل افنتائج متسقة مع مناشدات افدول األعضاء فدونكتاد بشأن افتأثري. احلرة افقارية.

 يتعلاااق وفيماااا األونكتااااد قاااد أكاااد أيضااااا افتزاماااه بااااإلدارة افقائماااة علااا  افنتاااائج.قاااال إن و  -19
يف  افنتاائج عل  افقائمة اإلدارة جأدم قد األونكتاد أوضح أن ،بصورة خاوة افتقين افتعاون بركيزة
.حُيتَذى منوذجاا  أوبحتقد  اجلهود هذه أن فدرجة أنشطته
ااازت مشااااركته األخااارية يف معتكاااف ماااع املمثلاااني افااادائمنيوأوضاااح أن  -20  يف نيوياااورك قاااد ركه
، وعلا  آفااق املساتقبل وكياف 2016يف متوز/يوفياه  اعُتِمد افذينريويب،  )نتائج(مافيكيانو عل  

 نيويورك.يف وفود لدعمه املايل ف يزيد م  حتسنيطك  فدونكتاد أن 
لس افتجاارة املنتهية وليته جملرئيس إىل اففشكر فتوجه با ،ألمني افعام ع  تقديرها وأعرب -21

املمنوحة يف املدوةية افدول األعضاء فلولية إىل قدرته عل  توجيه املتاوضات، و ف وخاوةوافتنمية، 
إىل تعزيااز األونكتاااد، فتطلااب منااه  افوليااة إذ ترمااي هااذه يف األونكتاااد. ثقتهاااتعكااس  وافاايتنااريويب 
 وخاوااةأيضاااا أن يضااطلع مبهااام إضااافية،  تطلااب منااهوفكنهااا  اجملااالت بعااض يف افعماالمواواالة 
ماا  نتااائج  10واستشااهد بااأجزاء ماا  افتقاارة . ماا  أفرقااة اخلاارباء احلكوميااة افدوفيااةجدياادان فريقااان 

ر إىل أن افدول األعضاء طلبت أيضاا، عل  وجه افتحدياد، أن يعازز األونكتااد تركيازه نريويب فأشا
 يف مواجهاااةيااادعم أفريقياااا أن اخلااااص علااا  افتجاااارة والحتياجاااات اإلمنائياااة ألقااال افبلااادان مناااواا؛ و 

الحتياجاات اخلاواة فلبلادان افنامياة ضاري افسااحلية يف  أن يتنااولشواضلها واحتياجاهتا اخلاواة؛ و 
يساااعد افااادول اجلزريااة افصااغرية افناميااة علاا  مواجهاااة أن افتجااارة والسااتثمار وافتنميااة؛ و  تلجمااا

يركاااااز علااااا  الحتياجاااااات أن افتجاااااارة والساااااتثمار وافتنمياااااة؛ و  تافتحاااااديات املساااااتمرة يف جماااااال
يادعم جهاود افتنمياة أن واملشاكل اخلاوة ف قتصادات افصغرية افضعيتة هيكلياا وافقابلاة فلتاأثر؛ و 

 افبلااادان املتوساااطة افااادخل افااايت تواجاااه حتاااديات افتنمياااة القتصاااادية املساااتدامة وافقضااااء علااا  يف
ويف افشااهور افاايت أعقباات الفتزامااات يف حاادود املااوارد املتاحااة. جبميااع هااذهوينبغااي افوفاااء . افتقاار

افولياة، مماا  هباذهاألماناة تنظار يف كيتياة افوفااء  ًلات، افادورة افرابعاة عشارة ملاؤمتر افتجاارة وافتنمياة
 أعط  األونكتاد تربيراا فوجوده املؤسسي وطريقة فلمضي قدماا، دون موارد جديدة.
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 وخاواةاألحادا  يف اجملتماع افادويل فدمام املتحادة،  تشاكلهااألونكتااد  أعماالضري أن  -22
مناائي بشاأن افولية افيت تلقاها م  نريويب وافتحول يف افبيئة افعاملية فيماا صان خطااب اجملتماع اإل

جماالت عمال واضاحة ذات  2030وقاد حاددت خطاة افتنمياة املساتدامة فعاام . افتجارة وافتنمياة
واالة مباشاارة باألونكتاااد، علاا  خاا ف مااا كااان عليااه احلااال مااع األهااداف اإلمنائيااة فدفتيااة افاايت 

وقااد أًهاارت قاادرة األونكتاااد علاا  . أضاايتت إفيهااا عناواار فلتمكااني القتصااادي كتكاارة لحقااة
املساااعدة يف بنااء افقاادرات داخاال افاادول األعضاااء ماا  أجاال علاا  يم قضااايا افتنميااة وافتجااارة و تقيا

أمهيااة عملااه املتعلااق مبسااأفة معاواارة  2030مساااعدهتا علاا  حتقيااق تطلعاهتااا يف إطااار خطااة عااام 
وااورة ساالبية فلتجااارة  ترسااماجلهااود املناهضااة فلعوملااة  فاارتنويف افوقاات نتسااه، . ذات أوفويااة عامليااة

ومااع ذفاال فاارتن افتجااارة افعامليااة، إن اسااُتخِدمت اسااتخداماا وااحيحاا، تكااون جاازءاا ماا  يااة.افدوف
.يشعرون أهنم ترُكوا وراء افركبم  إىل احلل بافنسبة 

يف افشاارق افسياسااية وقااد أدى افتحاادي املتمثاال يف اهلجاارة املتزاياادة بساابب الضااطرابات  -23
 إىل افشعور بأن النعزافية تتزاياد شاعبيتها، حا  األوسط وافتدفق املستمر فلمهاجري  القتصاديني

شااركاء افتعاااون  يقااومذفال،  وفضاا ا عاا افتعاااون اإلمناائي.جمااال افشااركاء املهمااني تقليادياا يف  فادى
اجلهااود افراميااة إىل معاجلااة مسااائل اهلجاارة واف جئااني ضاام  ميزانيااة افتعاااون افاادويل  بوضااعاإلمنااائي 
اخنتااض يف عنصار افتعااون اإلمناائي افاذي يتناافس  فذفل يف حدو  يلاألثر اإلمجا ومتثلافعاملي.

يلاازم ومااع افنمااو احملاادود يف املااوارد املتاحااة، . عليااه اجملتمااع اإلمنااائي افاادويل، مبااا يف ذفاال األونكتاااد
 .يف نريويبفلمؤمتر افرابعة عشرة  افدورةطرق ذكية فتحقيق افولية املمنوحة فدونكتاد يف  إجياد
كمنظماة رائادة عاملياة يف بنااء منوذجااا  األونكتااد  جعالإن افبيئة اإلمنائية افقائماة وهادف  وقال -24

لتحاديات افايت عملياة افتصادهي فيف  إساهامات مثلا فتنمية م  أجال تقاد  يف خدمة اافقدرة اإلنتاجية 
دام املاوارد اساتخعا  طرياق افغاياة  هاذهيواجهها افعامل يتطلبان متكني األونكتاد م  الساتعداد فتحقياق 

م يف افادورة افرابعاة وافسابعني فلترقاة د  ح املقااملقاةَر  تقاديره ملاا حاد  ما  قباولوأعارب عا  افقائمة فقاط.
إدمااا؛ افوحاادة اخلاوااة املعنيااة بافساالع األساسااية يف شااعبة افتجااارة افدوفيااة يف افساالع إعااادة  بغيااةافعاملااة 

اار .م إىل اجمللااس فلموافقااة عليااهساايقد   هااذا املقتَااارَحواخلاادمات، وافساالع األساسااية، ولحاامم أن   بااأن وذكه
 افشااعبة عاا  افوحاادة بتصاال أكاارا يف فلمااؤمتر عشاارة افثانيااة افاادورة يف اختاااذ قاارار إىل أدت افظااروف قااد
ويف افسااانوات افااايت أعقبااات ذفااال، ضاااعتت أعماااال افوحااادة .افعاااام األماااني مكتاااب إطاااار يف ووضاااعها

جهودهاااا يف حاااال ضيااااب األماااني افعاااام أو نائاااب  ا يفطثةلهااابسااابب عااادم وجاااود رئااايس رفياااع املساااتوى 
ح املقاةَر هاذا تنااول  وهكاذا األمني افعام، وكذفل بسبب عدم توافر افدعم اإلداري وافتقاين ما  افشاعبة.

وما  أجال حتقياق املزياد وبشاكل أفضال حتقيقااا   ذفال املقارر. ضاري املتوق عاة املةرتباة علا افسالبية  افتأثريات
فرتناه قاد يلازم ديادة، األونكتااد اجلموارد إضافية م  امليزانية افعادية، كما طلبات ولياة دون كام ا وأميناا 

 أخرى يف أسرة األمم املتحدة. مصادربعض املوارد اإلضافية م  تدبري  مع ذفل
تني يلااااازم إجيااااااد ، ويف هاااااذا افساااااياق، ماااااث ا  -25 اف زماااااني وسااااايلة ملعاجلاااااة افااااانقن يف املاااااًو

افولياات  تنال هذه افوسايلة ما  ، عل  ألع  امليزانية ار املوارد اخلارجةيف إطف ضط ع بافعمل 
وحتسني املستخَدمة عل  افوجه األمثل يف إطار املوارد افعادية واملوارد املتاحة املضطَلع هبا األخرى 
مبادرة اإلحاطات اإلع مية فلمجلس، افايت  ااحأيضاا  وشكهل عل  أرض افواقع. املتحقق افتأثري
ااَعب بشااأن  طاارقدمانااة علاا  إجياااد تشااجيعاا فأت قباال ذفاال بساانتني، بااد أخاارى فلتعاااون بااني افشش

األونكتااااد برناااامج ، و 166افتقااارة  افااادورة افدراساااية املتوخااااة يف عااا  طرياااقاملعرفياااة، ماااث ا  افناااواتج
، واملعهد الفةراضي.فلتدريب وتنمية املوارد افبشرية يف ميدان افتجارة اخلارجية
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استعراضات األقاران يف زيادة حتقيق أقص  خطوات، مثل أيضاا األمني افعام قد اختذ  وكان -26
ااا قيااااموضااامان  ،داخااال املؤسساااة املتسااامة بااااجلرأة املعتااازم مسااابقاا إىل افبياناااات بافتنبياااه عب مجياااع افشش

َعب.لشش فدونكتاد وفيس ف نواتجافيت تُعترب يف هناية املطاف  زمام افنواتجامت ك  بغية، إودارها

وشكر ممثلاو افعدياد ما  اجملموعاات اإلقليمياة وافوفاود أيضااا رئايس اجمللاس املنتهياة وليتاه  -27
 توجياااه افااادول األعضااااء إىل نتاااائج ناجحاااة وطموحاااة يف ناااريويب. عملياااة علااا  تتانياااه وافتزاماااه يف

رارات جمموعة م  افق عل وحثت بعض اجملموعات اإلقليمية جملس افتجارة وافتنمية عل  التتاق 
افدورة كمتابعة فلولية اجلديدة. أثناء يتعني اختاذهاافيت 

إعاادة افعمال باإلحاطاات اإلدارياة افايت يقادمها نائاب  ممثلو عدة جمموعات إقليمياةوطلب  -28
وأشاااروا إىل أن املسااائل اإلداريااة ينبغااي أن تكااون جاازءاا ثابتاااا ماا  . األمااني افعااام إىل افاادول األعضاااء

وفيمااا صاان افاادروا املسااتتادة ماا  افاادورة افرابعااة عشاارة فلمااؤمتر، اقةرحااوا  ألعضاااء.املناقشااات مااع ا
وينبغاي . حتساني جتهياز املتاوضاني يف املساتقبلبغياة وضع مباادئ توجيهياة بشاأن عملياة املتاوضاات 

 أن تقااوم األمانااة هبااذا افعماال مبوافقااة ماا  اإلدارة افعليااا وحتاات قيااادة رئاايس جملااس افتجااارة وافتنميااة.
 .ألمانة استبياناا تدعو فيه افدول األعضاء إىل تبادل أفكارها بشأن املؤمترابغي أن تعد وين
. واعةرفت وفود كثرية بأمهية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين فيما يتصال بافتجاارة وافتنمياة -29

اخلارجااة عاا  ملااوارد إىل ااملسااتمرة  احلاجااةوأشااار عاادد ماا  ممثلااي اجملموعااات اإلقليميااة وافوفااود إىل 
يف جمال إدماجاا سلساا تمكني املرأة املتعلقة بعناور افامليزانية، مث ا فيما يتعلق باحلاجة إىل إدما؛ 

 ألونكتاد.افلذي  يتولمها اافتعاون افتقين جمال افبحث وافتحليل و 
وافاادول األعضاااء الفتاازام هااو األونكتاااد  ه ينبغااي أن ياادعمأنااوأشااارت بعااض افوفااود إىل  -30
برامج افتنمية القتصادية املستدامة. ع  طريقساعدة افشعب افتلسطيين مب

المسررا ا التررس تتطلررل مررن المجلررس اتترراه إجرررات   رر نها فررس إ ررار ال يانررا  الفتتاحيررة    
 متا عة الدورة الرا عة ع رة للمؤتمر

عليهاا نتاائج أشار ممثلاو افعدياد ما  اجملموعاات اإلقليمياة وافوفاود إىل افولياة افايت نصات  -31
افكاماااال وافتصاااادي فلتحااااديات بنااااريويب وأكاااادوا ماااا  جديااااد افتاااازامهم باملضااااي قاااادماا يف تنتيااااذها 

إنشاء فريقني جديادي  ما  أفرقاة اخلارباء احلكومياة افدوفياة فلحتاامل علا  املكاساب  مثلاجلديدة، 
افث ثة. أركان عملهاألونكتاد يف سياق  أعماليف نريويب، وتعزيز  املتحققة

أن افضاااوء علااا  افعدياااد مااا  اجملموعاااات اإلقليمياااة وافوفاااود  سااالهط، وجاااه اإلمجااااللااا  وع -32
وأشااار ممثاال إحاادى اجملموعااات  افزيااادة يف افوليااة افصااادرة عاا  نااريويب ل تقابلهااا زيااادة يف املااوارد.

اإلقليمياااة وافعدياااد مااا  افوفاااود إىل أن افااادول األعضااااء يف نيوياااورك ينبغاااي أن ُتشاااج ع علااا  تاااوفري 
.كام ا وأميناا ارد افكافية وضمان تنتيذ نتائج نريويب تنتيذاا  املو 
اادوباإلضااافة إىل ذفاال،  -33  وجااودممثلااو افعديااد ماا  اجملموعااات اإلقليميااة وافوفااود علاا   أكه

ماااااوجز فوقاااااائع  نتاااااائج أبعاااااد شاااااأناا مااااا  إوااااادار اافياااااة احلكومياااااة افدوفياااااةأن حتقهاااااق حاجاااااة إىل 
جادول األعماال، وينبغاي معينة م  حتسني تنظيم بنود  ميلز وعل  وجه اخلصوص،  الجتماعات.

 وأشاارينظار فيهاا جملاس افتجاارة وافتنمياة.كي لجتماعات توويات سياساتية حمددة فاأن تقدم 
مااادخ ت فنتاااائج ك ُتساااتخَدمأن دورات الجتماعاااات احلكومياااة افدوفياااة ينبغاااي أن  إىل املمثلاااون

وأخرياا، حتتاا؛ اافياة احلكومياة افدوفياة إىل برناامج عمال كل أربع سنوات.  مرة املؤمترات افيت تُعقد
افعملية. هذهألونكتاد م  أركان عمل اطموح، وينبغي أن يدعم افركنان ااخران 
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ولحاامم ممثلااو افعديااد ماا  اجملموعااات اإلقليميااة وافوفااود أن اإلدارة افقائمااة علاا  افنتااائج  -34
ااادوا ول األعماااال.يف إطاااار بناااد حمااادد مااا  بناااود جاااد متناَوفاااةفيسااات  علااا  ضااارورة أن تكاااون  وأكه

مة إىل افدول األعضااء وأن يساتمر تعزياز املسائل اإلدارية جزءاا ثابتاا ل يتجزأ م  اإلحاطات املقد  
بني افششَعب.فيما افتنسيق 

واقااةرح ممثلااو بعااض اجملموعااات اإلقليميااة وافوفااود أل تتتاااوض افاادول األعضاااء، قباال أي  -35
افترعيااة، وذفاال حرواااا علاا  افوقاات وحاا   املواضاايعلاا  موضااوع املااؤمتر، وفاايس علاا  مااؤمتر، إل ع

وباإلضااافة إىل ذفاال، طكاا  عقااد جلسااات لسااتثارة األفكااار بغيااة تباادأ أعماهلااا دون مشااروع. ل
كمااااا طكاااا  وااااياضة افاااانن   وخمطااااط عااااام،حتديااااد املواضاااايع، وطكاااا  إعااااداد جاااادول فلمحتويااااات 

ك  ختض عادد ورقاات املوقاف؛ وينبغاي افتتكاري يف كيتياة حتساني وط .وياضة مشةركة افتتاوضي
إدما؛ أعمال منتدى افشباب ومنتدى اجملتمع املدين يف املؤمتر؛ كما ينبغي مواءمة افوثيقة اخلتامية 

افاااذي يُعقاااد مااارة كااال أرباااع  املاااؤمتر أماااا أثنااااءاملواضااايع افترعياااة. وفااايس ماااعماااع اهليكااال افتنظيماااي 
اجملموعات اإلقليمية أن تستخدم األمانة احللول افساحابية ما  أجال  اقةرحت بعضفقد ، سنوات

تني افاذي   إعداد افوثائق وحتريرها وتقا هاا، وإنشااء خادمات املاؤمترات مسابقاا، وزياادة عادد املاًو
تني رفيعاي املساتوى ما  األونكتااد أثنااء املتاوضاات. وفيماا صدمون املاؤمتر، وضامان حضاور ماًو

فلكيتيااة افاايت تُااةرجم هبااا  عاااج ا ؤمتر احلافيااة، ينبغااي أن تقاادم األمانااة حتلااي ا صاان فااةرة مااا بعااد املاا
تقادم قائماة باافتغيريات افصاادر هباا أن فصول حمددة م  نتاائج ناريويب إىل سياساات وإجاراءات، و 
.2017تكليف فينظر فيها جملس افتجارة وافتنمية يف حزيران/يونيه 

 رد فعا األمانة  
ني افعاااام فدونكتااااد علااا  أن األماناااة ساااتحيط علمااااا بافتوجيهاااات افااايت شااادد نائاااب األمااا -36

 جهة رئيسايةرتعادة تأكيد روح ونن نتائج نريويب، مع كون األونكتاد بقدمتها افدول األعضاء، و 
افنطااااااق املساااااع  افواساااااع بو  2030يف املسااااااعدة علااااا  حتقياااااق خطاااااة افتنمياااااة املساااااتدامة فعاااااام 

بافعملياااات احلكومياااة افدوفياااة، أشاااار إىل أن األماناااة ساااتدعم  وفيماااا يتعلاااق. ف قتصاااادات افنامياااة
وثااائق ختاميااة قويااة، إىل قاارارات سياساااتية واضااحة و افتووهاال إىل تعزيااز هااذه افعمليااات ماا  أجاال 

فااادعم اافياااة احلكومياااة افدوفياااة حساااب  ماااوارد ه سُتخص ااانوفقاااا ملاااا طلبتاااه افااادول األعضااااء، وأنااا
منتظمااة، إع ميااة باااإلدارة، ستواواال األمانااة تقااد  إحاطااات  املتصاالةوفيمااا صاان املسااائل  احلاجااة.

أن األونكتااد كاان أول إىل نائب األمني افعام  وأشاراإلدارة افقائمة عل  افنتائج. بشأنمبا يف ذفل 
هيئااة مااا  هيئااات األمااام املتحااادة وضااعت مؤشااارات فااندارة افقائماااة علااا  افنتااائج املرتبطاااة بأهاااداف 

تساااتخدمه افكياناااات األخااارى يف طكااا  أن ا ااات هاااذه املؤشااارات كنماااوذ؛ افتنمياااة املساااتدامة، وتق
وباإلضاافة إىل ذفال، واوال األونكتااد عملاه بشاأن تنتياذ تووايات مكتاب . منظومة األمم املتحدة

علا   ه يتعانيوأخرياا، فيما يتعلق بافتمويل، أشار نائب األمني افعام إىل أنا خدمات افرقابة افداخلية.
وسيواواااال األونكتاااااد احلتااااامل علاااا   تكااااافيف املساااااعدة افتقنيااااة.كاماااال تغطااااي   اجلهااااات املاحنااااة أن

فيماا يتعلاق مبناقشاات افلجناة اخلامساة بشاأن امليزانياة،  وخاواةاتصالت وثيقة مع افدول األعضاء، 
 .2030املناقشات املتعلقة بتحقيق خطة افتنمية املستدامة فعام  وهو ما يشمل
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  دولس واتجالاته من مننور إنما ستطور الننام التجاري ال - ات 
 م  جدول األعمال( 2)افبند 
وافسالع األساساية، افتابعاة فدونكتااد،  ،قدم مدير شاعبة افتجاارة افدوفياة يف افسالع واخلادمات -37

 افدويل. عرضاا ع  الجتاهات احلديثة افيت تؤثر يف افتجارة وافسياسة افتجارية وافنظام افتجاري
هااذه وضااع سياسااة جتاريااة فعافااة مااا مل تقااةرن إىل عاارض أن ل ساابيل ولحاامم واااحب اف -38

افبيئااة الجتماعيااة  افقائمااة يفبسياسااات اجتماعيااة تكميليااة، وحاادد افتحااديات افرئيسااية افسياسااة 
 .والقتصادية افراهنة

، أعرب ممثلو عدة جمموعات إقليمية ووفاود عا  افقلاق إزاء تبااطؤ ذفل ويف املناقشة افيت تلت -39
وفيمااا يتعلااق باخلاادمات، افاايت تناوفتهااا مااذكرة املعلومااات األساسااية املعنونااة  تطااور . افتجااارة افدوفيااة منااو

(، أعااااارب ممثلاااااو عااااادة TD/B/63/4افنظاااااام افتجااااااري افااااادويل واجتاهاتاااااه مااااا  منظاااااور إمناااااائي  )افوثيقاااااة 
ة بشاأن اخلادمات فلمحادثاات اجلاريا تناولجمموعات إقليمية ووفود ع  تقديرهم ملا ورد يف املذكرة م  

. يف منظمة افتجارة افعاملياة، وماواة فيماا يتعلاق باإلعتااء املمناوح ألقال افبلادان مناواا يف جماال اخلادمات
ماا  العتمااااد  وحااذرواافاايت ينطااوي عليهااا حتريااار اخلاادمات  افتحاادهياتإزاء  افقلاااقأعربااوا عاا   بيااد أهناام

، مبااااا يف ذفاااال املطلوبااااة وافقاااادرات افتحتيااااة افبنيااااةالفتقااااار إىل بااااافنظر إىل أن املتاااار  علاااا  اخلاااادمات، 
م  قطاع اخلدمات. قد استتادتافبلدان افنامية  ه فيست مجيععين أنيبسبب افتجوة افتكنوفوجية، 

وسلط ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية افضوء عل  افتارص افايت طكا  أن تتيحهاا اخلادمات  -40
أن نظاماااااا معمماااااا فدفضااااليات يف جمااااال  إىل وأشااااار ،يف ًاااال تباااااطؤ افتجااااارة يف املنتجااااات املصاااانعة

وأكاد أيضااا علا  أمهياة افتعااون يف جماالت الساتثمار ألقال افبلادان مناواا.طيباة فرواة  يشكلاخلدمات 
اخلدمات. األجنا املباشر واهلجرة وافقواعد وافلوائح افتنظيمية م  أجل الستتادة م  افتجارة يف

ساالط افضاوء علاا   وفكناهعلا  اخلاادمات،  بافتأكيادخاارى ورحاب ممثال جمموعااة إقليمياة أ -41
د األ اااااك، وافزراعااااة، يإىل مصااااا املقد مااااةاألمهيااااة افاااايت تتساااام هبااااا قضااااايا أخاااارى مثاااال اإلعانااااات 

 .لستتادة م  افتجارة افعامليةعل  اومساعدة املشاريع افصغرية واملتوسطة احلجم 
أمهياااة قطااااع افصاااناعات وء علاا  افضااا املنظمااات املتعاااددة األطااارافممثااال إحااادى  وساالهط -42

افتحويلية يف حتقيق افتحول اهليكلاي، وأشاار إىل ضارورة جتناب افةراجاع املتسارع عا  افصاناعة نظاراا 
 بقطاع افصناعات افتحويلية. كثريةارتبا  خدمات  إىل 
، وفكنهاااا تاااؤدي دوراا كاااام ا حااا ا   فيساااتأن افتجاااارة يف اخلااادمات إىل األماناااة  وأشاااارت -43
اسياا، وأن اإلعتاء املتعلق باخلادمات هاو خطاوة حناو وضاع نظام أمال فادعم حتريار هاذا أس داعماا 

األمانااة علاا  أمهيااة روااد تنتيااذ اإلعتاااء املتعلااق  أكهاادتإىل ذفاال، . وباإلضااافة افنااوع ماا  افتجااارة
نظام معمم فدفضليات  تنتيذوأبرزت كيف أنه طك  . باخلدمات يف إطار منظمة افتجارة افعاملية

إىل اخلاااربة  وهاااو نظاااام طكااا  أن يساااتندتعلاااق بافتجاااارة يف اخلااادمات ماااع أقااال افبلااادان مناااواا، فيماااا ي
فسلع.م  أجل اافطويلة افيت اكتسبها األونكتاد يف وضع نظام مماثل 

تواوااالت املناقشاااة يف إطاااار هاااذا افبناااد مااا  جااادول األعماااال بعااارض قدمتاااه وحااادة وقاااد  -44
اساااية عااا  ماااذكرة املعلوماااات األساساااية املعنوناااة  س سااال األونكتااااد اخلاواااة املعنياااة بافسااالع األس

ااز األسااواق علاا  املاازارعني وافبلاادان  األنشااطة املوفاادة فلقيمااة فيمااا صاان افساالع افزراعيااة: آثااار تركش
 (.TD/D/63/2احلافة املتعلقة بافكاكاو  )افوثيقة  -املنتجة 
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ااز األسااواق وتوزيااع افقيمااة بااني اجلهااات وااا -45 حبة املصاالحة يف سلساالة وتناااول افعاارض تركش
وإذا كانت املكانة افايت حيتلهاا املزارعاون املشاتتون ما  أواحاب احلياازات  افقيمة افعاملية فلكاكاو.

افصغرية يف سلسلة األنشطة افعاملية املوفةادة فلقيماة آخاذةا يف افتادهور، فاذفل راجاعال إىل النادما؛ 
ماناة أيضاااا تووايات يف جمااال افسياساة افعامااة وأباارزت األ املتزاياد بااني افتجاار واجملهاازي  واملصانعني.

 هتدف إىل دعم وغار أوحاب املصلحة عل  مستويات القتصاد افكلي واملتوسط واجلزئي.
ااادبأمهياااة املناقشاااة  وسااالهم أحاااد املنااادوبني -46 قاااد علااا  أن منتجاااي افكاكااااو يف إكاااوادور  وأكه

باملقارناة ماع منتجاي  ،أعل  إىل األسواق واحلصول عل  متوسط أسعار ضمان افووولاحوا يف 
بالساتناد باني املنتجاات  فلمتاضالةبتضال اساةراتيجية وطنياة  ،افكاكاو يف افبلدان افنامية األخارى

 مؤشرات جغرافية حتظ  باحلماية.إىل معايري جودة حمددة و  إىل
علاااااا  األمانااااااة فتقاااااادطها توواااااايات بشااااااأن  ممثاااااال إحاااااادى اجملموعااااااات اإلقليميااااااة وأثااااااى -47

تتبااي  تباينااا أن حافاة املنتجاني قاد  أشار إىل أن هذه افتوويات قيةماة وفكناه لحاممافسياسات. و 
أن السااتنتاجات املستخلصااة ماا  افدراسااة  حااذهر ماا افساالع األساسااية، وبافتااايل  فيمااا بااني جااذرياا 

وأقااارهت األماناااة باااأن  املتعلقااة بافكاكااااو ل طكااا  تعميمهاااا أو تطبيقهاااا علااا  افقطاعاااات األخااارى.
 قاد أجارىأن األونكتااد  وأشاارت إىل املختلتة تتطلب أن تُبَحث بشكل خمتلافساسية افسلع األ

افاروابط باني افقطاعاات  بشاكل خااصدراسات عدة تتعلق بعدد م  افسلع األساسية تناول فيها 
يف افوقاات افااراه   جيااريوباإلضااافة إىل ذفاال،  السااتخراجية وافقطاعااات األخاارى ماا  القتصاااد.

 سلسلة افقيمة افعاملية فلقط . بشأنسة حمددة إجراء دراافنظر يف 
ل ما  أمهياة افادور اإلمناائي افاذي وشدد ممثل جمموعة إقليمياة أخارى علا  أن املاذكرة تقلها -48

وأكادت األماناة علا  أمهياة أن  طك  أن تؤديه س سل افقيمة افعاملية بافنسبة إىل افبلدان افنامية.
فروااة فلبلاادان افناميااة، مشااريةا إىل أن األونكتاااد ملتاازم هنااا علاا  أيُنظاار إىل س ساال افقيمااة افعامليااة 

 بافعمل مع وكالت األمم املتحدة األخرى ملعاجلة هذه املسأفة.
واقااةرح ممثاال جمموعااة إقليميااة أخاارى أن تُعطاا  أوفويااة ملناقشااة تتناااول مسااأفة خلااق فاارص  -49

  أن خلااق فاارص عماال علاا  افعمافااة وأكاادت علاا افتأكياادوساالهمت األمانااة باحلاجااة إىل  عماال.
تجاارة ومتويال ب املعاينشكهل املوضوع افرئيسي ملاؤمتر ومعارض األونكتااد افساابع عشار قد مستدامة 

 .2015عام يف افنتط وافغاز واملناجم يف أفريقيا، املعقود يف افسودان 

  الستثمار من أجا التنمية -جيم 
 م  جدول األعمال( 3)افبند 

قائمااااة اإلجااااراءات افعامليااااة ماااا  أجاااال تيسااااري  واملشاااااريعر عاااارض ماااادير شااااعبة السااااتثما -50
واستعرض .افصادر ع  األونكتاد 2016تقرير الستثمار افعاملي فعام الستثمار افيت أُعلنت يف 
، وتكوينهااوحمتواهاا  ومتهومهااقائمة اإلجاراءات افعاملياة فذي ُوضعت فيه املدير تتاويل افسياق ا

ساات الساتثمار ما  أجال حتقياق افتنمياة املساتدامة، والساتثمار قائماة تساتند إىل إطاار سياوهي 
يف أهداف افتنمية املستدامة: خطة عمل م  أجل الستثمار اخلاص.

، أشار ممثلون عا  بعاض اجملموعاات اإلقليمياة بقلاق إىل افثغارة يف افنقاش افتتاعلي وأثناء -51
 2.5 وقادرهاساتدامة يف افبلادان افنامياة، فتحقيق أهداف افتنمياة امل افسنوية املطلوبةالستثمارات 
مناو يف و  اإلنتاجياة ستثمار افعاملي افاذي ياؤثر يف افقادرة املستوى املنختض ف، وإىل تريليون دولر
إىل ذفااال، أبااارز ممثلاااو عااادة جمموعاااات إقليمياااة ووفاااود كياااف أن إجاااراءات  ضاااافةباإلو  اإلنتاجياااة.
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تيسااري السااتثمار تااؤدي دوراا رئيسااياا يف حتقيااق أهااداف افتنميااة املسااتدامة وافنمااو افشااامل فلجميااع 
سااواء أن تسااتتيد ماا  افوخلااق فاارص عماال، وكيااف طكاا  فلبلاادان املتقدمااة وافبلاادان افناميااة علاا  

 تثمار.تنتيذ تدابري تيسري الس
إىل افثغااااارات افنظمياااااة يف  ، يف ماااااداخ هتم،وأشاااااار ممثلاااااون عااااا  جمموعاااااات إقليمياااااة ووفاااااود -52

أداةا فتيساري  باعتبارهااقائماة اإلجاراءات افعاملياة ف دعمهامسياسات الستثمار افوطنية وافدوفياة، وأكادوا 
وأثناوا علا  األونكتااد  افثغرات اهلاماة يف سياساات الساتثمار. هذهالستثمار طك  أن تساعد يف سدة 

 هاذهدهثاة يف افوقات املناساب وبااجلودة املطلوباة، باعتباار احملعاملياة افجراءات اإلحلروه عل  وضع قائمة 
افقائمة وثيقة مرجعية ذات جودة عافية ُيسةرشد هبا يف وضع سياسات تيسري الستثمار.

ياااة تساااتند إىل اخلاااربات افااايت قائماااة اإلجاااراءات افعاملعااا  ارتيااااحهم فكاااون منااادوبون  وأعااارب -53
تقريااار الساااتثمار طبعاااات كثاااري مااا  اكتسااابها األونكتااااد، مباااا يف ذفااال اخلاااربات افااايت تااارد تتاوااايلها يف  

املمارسااات اجلياادة يف جماال تشااجيع السااتثمار وتيسااريه علا  ماادى افعقااود املاضااية، وإىل إىل ، و افعااملي
قائمااااة  ألنبوجااااه اخلصااااوص  وا عاااا  تقااااديرهموأعرباااا املمارسااااات اجلياااادة املتهبعااااة علاااا  وااااعيد افعااااامل.

ماا  افعااامل مااع افطائتااة افكاملااة  علاا  نطاااقاإلجااراءات افعامليااة هااي نتيجااة مشاااورات واسااعة أُجرياات 
افتنمية، مبا يف ذفل جهاات رفيعاة املساتوى ما   م  أجلجلهات واحبة املصلحة يف جمال الستثمار ا

فنامياااة وافبلاادان افاايت متااار اقتصاااداهتا مبرحلااة انتقافياااة، افسياسااات يف افبلااادان املتقدمااة وافبلاادان ا واضااعي
وافقطاع اخلاص واجملتمع املدين، فض ا ع  خرباء يف جمال الستثمار، مبا يشمل املشااورات افايت جارت 

 يف هذا اجملال. يعامل توافق آراء ًهر فيهافذي  2016يف منتدى الستثمار افعاملي يف عام 
ت رئيساااية وااااحبة مصااالحة مااا  افقطااااعني افعاااام واخلااااص واساااتعرض ممثلاااون عااا  جهاااا -54

افااايت تأخاااذ هباااا اجلهاااات  ُهجافاااناش إمجاااالا وعرضاااوا . نقااااش أثنااااء جلسااايتقائماااة اإلجاااراءات افعاملياااة 
تعكاس بدرجاة   ُهجافاناش أن هاذه  وأشااروا إىلتيسري الساتثمار،  بشأنواحبة املصلحة افيت طثلوهنا 

اجلهاات وااحبة  افضاوء علا  أنممثل ع  افقطاع اخلاص  وسلط كبرية مسارات عمل األونكتاد.
أن سياسااات تيسااري و  ،حتقيااق أهااداف افتنميااة املسااتدامةجمااال يف تُاادرك متاماااا مسااؤوفياهتا املصاالحة 

 السااتثمار، مبااا فيهااا افسياسااات افاايت يقةرحهااا األونكتاااد، تشااكل خطااوة هامااة يف هااذا الجتااااه.
افتايلندياة وكافاة افومهاا حتدياداا جترباة  - يهما افوطنينيهنجوعرض عضوان م  أعضاء فريق افنقاش 

وذفاال باملقارناااة مااع قائماااة  -تشااجيع السااتثمار وجترباااة اتتاقااات السااتثمار افدوفياااة يف افربازياال ف
مااع افسااياق افااوطين. ألن ُتكي اافهااذه افقائمااة قابليااة أًهااروا ماادى بااذفل اإلجااراءات افعامليااة، و 

ااه إىل اخلااار؛،  مناادوبني أمثلااة علاا بضااعة وقاادم  أن  بعااض املناادوبني وذكاارتيسااري السااتثمار املوجه
وشاادهد ممثلااون  هااذا قااد يتضااي إىل شااراكات مااع مؤسسااات جتلااب السااتثمار إىل افبلاادان افناميااة.

جهااود تيسااري السااتثمار فعافااة، ينبغااي  ه فكااي تكااونعاا  عاادة جهااات واااحبة مصاالحة علاا  أناا
أن تُباَذل علا  املساتوى  ينبغاي، بال افُقطاريودون  يافُقطار املساتويني  عدم قصر هذه اجلهود عل 

 هأنا أحاد املمثلانيوأكاد  .يف هاذا افصادد افدويل أيضاا، وينبغي تقد  املسااعدة إىل افبلادان افنامياة
عل  افدول أن تعمل جنباا إىل جنب عل  نطاق عااملي ما  أجال تيساري الساتثمار، وأن جمموعاة 

لختاذ ما يلزم م  إجراءات.منتدى مناسباا  تكونطك  أن  20افا 

احلصااول  إمكانيااة حتساانيوشاادهد ممثلااون عاا  عاادة جمموعااات إقليميااة ووفااود علاا  أمهيااة  -55
 تبادل افتكنوفوجيا، وأكادوا علا  احلاجاةعمليات رأا املال والستتادة م  تنمية املهارات و  عل 
ا إىل ضاارورة بناااء قاادرات وأشااارو . املسااتهدفة، كافنساااء وافشااباب احتياجااات اجملموعاااتتلبيااة إىل 

تنتياااذ املطلاااوب بشاااأن جاااودة املنتجاااات  فكاااي تاااتمك  مااا املشااااريع افصاااغرية واملتوساااطة احلجااام 
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 مؤسساااات األعماااالنساااج رواباااط باااني وكميتهاااا وفعافيتهاااا مااا  حياااث افتكاااافيف، وفكاااي طكااا  
 .س سل افقيمةاملتعددة اجلنسيات واملشاريع افصغرية واملتوسطة احلجم، وتنمية 

ج األونكتااد يف قائماة اإلجاراءات افعاملياة وفانهْ عكسات املناقشاات افادعم املعارب عناه فو  -56
أن يضاااع وينشااار خطاااة عمااال تساااتند إىل قائماااة اإلجاااراءات  ، وطُلاااب إىل األونكتاااادهاااذا افصااادد

وأشاار ممثال إحادى اجملموعاات اإلقليمياة،  افعاملية وأن يساعد يف بنااء افقادرات اف زماة فتنتياذها.
 فواضااعيإىل سااهوفة اسااتخدام قائمااة اإلجااراءات افعامليااة واملرونااة افاايت تتيحهااا  املثااال،علاا  ساابيل 

  افسياسات يف اختيار وتكييف تدابري افتيسري األنسب ف حتياجات اإلمنائية فبلداهنم.
افااايت  ددة فتيساااري الساااتثماراحملااادوات جملموعاااة األوأثاااى عااادة منااادوبني علااا  األونكتااااد  -57

، فضاا ا عاا  بوابااة نيااةنظااام افلااوائح افتنظيميااة اإلفكةرو م افتسااجيل اإلفكااةروين و نظااا مثاال، وضااعها
، وطلبااوا مواواالة هااذه األنشااطة املتعلقااة باملساااعدة افتقنيااة.ملؤسسااات األعمااالافتسااجيل افعاااملي 

 هااي عناواار مت زمااةأن تشااجيع السااتثمار وتيسااريه وتنميااة املشاااريع  إىل بعااض املناادوبني وأشااار
يف إطااار افتاادريب ، مبااا يف ذفاال عاا  طريااق هااذه اجملااالتاألونكتاااد أن يعاازز عملااه يف وطلبااوا إىل 

 روابط األعمال افتجارية. ( وع  طريق برنامجبرنامج تطوير ريادة األعمال)برنامج إمربيتيل 
احلاجااة إىل زياادة افتعاااون  افضااوء علا  ممثلااون عا  عاادة جمموعاات إقليميااة ووفاود وسالط -58

دونكتاااد وافاادور افااذي طكاا  أن يؤديااه يف ف اخلااربة افتنيااةعلاا  و تيسااري السااتثمار افاادويل يف جمااال 
مسااعدة افبلادان علا  ما  أجال هذا اجملال، بالستناد إىل قائمة اإلجراءات افعاملية افايت وضاعها، 

أي مباادرة دوفياة متعاددة اجلهاات وااحبة املصالحة  ودوره يف قياادة تنتيذ تدابري تيسري الستثمار
تنتيااذ أهااداف افتنميااة ماا  أجاال تأكيااد أمهيااة تيسااري السااتثمار  وفااودافوكااررت ا املضاامار.يف هااذ

 يف هذا اجملال. أعمالوأشادت باألونكتاد ملا يقوم به م   ،املستدامة
يف جمال الستثمار ما  أجال افتنمياة صلحة املهات واحبة كثري م  اجلوأثى ممثلون ع    -59

وساالطوا افضااوء علاا  قائمااة اإلجااراءات افعامليااة. تقااوم عليااهفااذي ا افشاااملعلاا  األونكتاااد فلاانهج 
املتعددة اجلنسيات فحسب، بل أيضاا فلمشااريع  ملؤسسات األعمالفوائد تيسري الستثمار فيس 

فكاااال ماااا   حيققهااااا هااااذا افتيساااارياملنااااافع افاااايت  باإلضااااافة إىلافصااااغرية واملتوسااااطة احلجاااام، وذفاااال 
سواء.اف املستثمري  األجانب واحملليني عل 

حتقياق أهااداف  افتحاديات املتمثلاة يفإىل  أشاار الجتمااع ويف معارض إجيااز املناقشاات، -60
هاذي  كا  أن   . وأشاارت إىلافتنمية املستدامة وسد افثغرة افنظمية يف سياساات تيساري الساتثمار

وطين افاا افصااعيدي أدوات وآفيااات تيسااري السااتثمار علاا  األخااذ بااافتحااديني يؤكاادان احلاجااة إىل 
وعل  إلجراءات افعاملية فقائمة ا افتوقيت املناسب ويف هذا افصدد، اتتق الجتماع عل وافدويل.

أمهيتها وجودهتا، ودعموا زياادة نشارها عا  طرياق أركاان عمال األونكتااد افث ثاة، يف افوقات افاذي 
ا يف ذفااال زماااام املباااادرة يف وضاااع افسياساااات )مبااا أكااادوا فياااه مااا  جدياااد دور األونكتااااد يف تاااويله 

تيساااري افتووااال إىل توافاااق يف يف افسياساااات املتعلقاااة باجليااال اجلدياااد مااا  معاهااادات الساااتثمار( و 
ااراء بشاااأن افعناوااار افرئيساااية فسياساااات الساااتثمار افدوفياااة وتنتياااذها علااا  افصاااعيدي  افاااوطين 

وضع برنامج خمصن فلمساعدة افتقنية. ع  طريقوافدويل 



TD/B/63/7 

15 GE.17-01706 

نتيررا ومتا عررة نتررا ا المررؤتمرا  الر يسررية ومررؤتمرا  مسررالما  األونكترراد فررس ت -دال 
  القمة التس تعقدلا األمم المتحدة فس الميدانين القتصادي والجتماعس

 م  جدول األعمال( 4)افبند 
أوجز نائب األمني افعاام مساامهات األونكتااد يف تنتياذ ومتابعاة نتاائج املاؤمترات افرئيساية  -61

ماام املتحاادة، مبااا يف ذفاال قاارارات اجلمعيااة افعامااة، وخطااة افتنميااة ومااؤمترات افقمااة افاايت تعقاادها األ
، وخطاة عمال أدياس أباباا بشاأن متويال افتنمياة، واتتااق بااريس املعقااود يف 2030املساتدامة فعاام 

يضاطلع  األعماال افايت وسالط افضاوء علا  إطار اتتاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناا..
افتجارة افدوفية، وافسلع األساساية، والساتثمار  يف ذفلم  اجملالت، مبا األونكتاد يف طائتة  اهب

ومتوياال افتنميااة،  وافااديوناملتعلقااة بالقتصاااد افكلااي، افقضااايا وتنميااة املشاااريع، وافقضااايا افعامليااة و 
 وتسخري افتكنوفوجيا ألضراض افتنمية، وفيما يتصل أيضاا بأقل افبلدان منواا وافدول اجلزرية افصغرية

افيت قد طك  هلا أن افوكالت افرئيسية  أحدفاألونكتاد هو  افنامية وافبلدان افنامية ضري افساحلية.
جمموعاااة األمااام املتحااادة  أعماااال يقاااوديف حتقياااق أهاااداف افتنمياااة املساااتدامة، وهاااو ل يااازال  ُتساااهم

وااا يف إنشااء فرقاة املشةركة بني افوكالت واملعنية بافتجارة وافقدرات اإلنتاجية، وقاد أدى دوراا خا
 افعمل املشةركة بني افوكالت املعنية بتمويل افتنمية ويف إااز عملها.

األونكتااد إلاااز  باألعماال افايت يقاوم هبااورحاب ممثال عا  إحادى اجملموعاات اإلقليمياة  -62
وشاادد نائااب األمااني افعااام  األونكتاااد علاا  مواواالة أنشااطته.هااذا املمثاال ولياتااه املتعااددة وحااث 

أن األونكتاااد، بوواااته منظمااة متعااددة األضاااراض، يعماال يف شااراكة ماااع افوكااالت األخااارى علاا  
عمليااة نقاال املعلومااات املتعلقااة  بافتحاادهي افااذي يواجااه وساالهم بشااأن طائتااة واسااعة ماا  افقضااايا.

يف الجتماعاات واملاؤمترات افرئيساية، مشارياا  املوج هاة مناه نقا ا فعاالا بأنشطة األونكتااد وبافرساائل 
 افدول األعضاء فيها. فدى بأعماهلاىل أن املنظمة حتتا؛ إىل زيادة إذكاء افوعي إ

ورداا عل  منادوب طلاب توضايحاا بشاأن افكيتياة افايت يتعااون هباا األونكتااد ماع كياناات  -63
األماام املتحاادة األخاارى يف جمااال افعلاام وافتكنوفوجيااا، أشااار نائااب األمااني افعااام إىل افاادعم افااذي 

 املتعلقة أعماهلاإىل جلنة تسخري افعلم وافتكنوفوجيا ألضراض افتنمية، مبا يف ذفل  اديقدمه األونكت
فرياااق األمااام املتحااادة املعاااين مبجتماااع إطاااار اساااتعراض افسياساااات افعاماااة، فضااا ا عااا  دورهاااا يف ب

عمليااة اسااتعراض نتااائج افقمااة افعامليااة جملتمااع املعلومااات بعااد انقضاااء عشاار إطااار املعلومااات ويف 
األونكتااد فيماا  فارتن أعماالضاافة إىل ذفال، باإلو  ل  عقدها، وآفية تيسري افتكنوفوجياا.سنوات ع
يف إطاااار تعااااون وثياااق ماااع تُاااؤدةى باقتصااااد املعلوماااات، مباااا يف ذفااال افتجاااارة اإلفكةرونياااة،  يتصااال

 افكيانات املختصة األخرى داخل منظومة األمم املتحدة.

لعمرررررا لصرررررالد أقرررررا ال لررررردان نمرررررواا مسرررررالمة األونكتررررراد فرررررس تنتيرررررا  رنررررراما ا -لات 
    التقرير المرحلس التامس2020-2011 للعقد
 م  جدول األعمال( 5)افبند 
مبساااامهات األونكتااااد يف حتقياااق افتنمياااة املساااتدامة ألقااال تنويهااااا إمجاعيااااا،  جااارى افتنوياااه، -64

و اجملموعااات وطلااب ممثلاا يف هااذا اجملااال. اجلاااريفعملااه  افاادعمعاا  ، وجاارى اإلعااراب افبلاادان منااواا 
اإلقليمياااة واملنااادوبون إىل األونكتااااد أن يواوااال دعماااه فتلااال افبلااادان، وماواااة عااا  طرياااق جتدياااد 

 موارد افصندوق الستئماين فصاح أقل افبلدان منواا.



TD/B/63/7 

GE.17-01706 16 

بعااض  أهنااا، رضاام وجااودوفااود عدياادة، بينهااا وفااود متثاال جمموعااات إقليميااة، وأوضااحت  -65
عمال افربناامج فعا  افقلاق ما  أن األهاداف افطموحاة  عاربتالجتاهات املشجعة اجلديرة بافذكر، 

قد يتعذر بلوضها، وماوة تلل املتعلقة بافقدرات  2020-2011لعقد ففصاح أقل افبلدان منواا 
، 2020وعدد أقل افبلدان منواا افيت ستستويف معايري افتخرش؛ م  هذه افتئة بنهاية عام  ،اإلنتاجية

 نصاااايبائااااة يف مجيااااع اقتصااااادات أقاااال افبلاااادان منااااواا ومضاااااعتة يف امل 7وحتقيااااق معاااادل منااااو يبلاااا  
 وادراهتا م  افصادرات افعاملية.

إىل أقاال املقد مااة افبلاادان املاحنااة إىل زيااادة مساااعدهتا اإلمنائيااة افر يااة  كثااريةودعاات وفااود   -66
فايت تواجاه ا ،ضاري أن هاذه افبلادان تتمك  م  افوفاء باألهداف افيت افتزمات هباا. فكيافبلدان منواا 

افوفاااء باألهااداف املرسااومة يف برنااامج افعماال دون  تااتمك  ماا فاا   ،معوقااات هيكليااة تعرقاال منوهااا
 مساعدة دوفية ذات شأن.احلصول عل  

واقاااةرح ممثلاااو بعاااض اجملموعاااات اإلقليمياااة ومنااادوبون تنظااايم اجتمااااع فرياااق خااارباء يتنااااول  -67
باااافنظر إىل أن مااا  ة يف أقااال افبلااادان مناااواا مساااأفة تنمياااة افصاااناعات افتصاااديرية وافقااادرات اإلنتاجيااا

  املضي يف تنتيذ برنامج افعمل. شأن ذفل أن يُيسهر
افقاضااية نااريويب،  )نتااائج( األونكتاااد، يف مافيكيااانو وليااةأن تأكيااد  كثااريةوذكاارت وفااود   -68

فعمال قال افبلادان مناواا هاو مؤشار علا  أن هاذا األيف إطار عمله عنايةا خاواةا األونكتاد بأن يويل 
مساااعدة أقاال افراميااة إىل جهااوده  بتعزياازافوليااة يساامح فدونكتاااد هااذه فتجديااد  متيااد وضااروري.

 افبلدان منواا يف طريقها حنو حتقيق افتنمية املستدامة.
أن افتنمية افريتية تارتبط ارتباطااا مباشاراا بتحقياق افتنمياة املساتدامة، باافنظر  أحد املندوبنيورأى  -69

إىل املراكااز باا  ضااابط وقااال إن حركااة افسااكان  فااذي  يعيشااون يف املناااطق افريتيااة.إىل نساابة افسااكان ا
   اجلرطة وتدهور افبيئة. مثلمشاكل أخرى يؤدي إىل ًهور عمل طك  أن فرص احلضرية حبثاا ع  

، أشااارت بعااض افوفااود إىل أن افبلاادان افاايت ماا  قائمااة أقاال افبلاادان منااواا  وفيمااا يتعلااق بااافتخر؛ -70
الستتادة ما  افتادابري افتتضايلية يف افنظاام افتجااري افادويل وأووات  تتقد إمكانيةتئة هذه افختر؛ م  

 افتخر؛. هذه افبلدان بعد بغية ضمان استمرار منوبرتفغاء هذه المتيازات تدرجيياا هذه افوفود 

المسا ا التس تتطلل من المجلرس اتتراه إجررات   ر نها فرس إ رار متا عرة الردورة  -واو 
   ة ع رة للمؤتمرالرا ع
 م  جدول األعمال( 7)افبند 
يف إطااار بنااد جاادول األعمااال أثناااء اجللسااة املاادىَل هبااا باإلضااافة إىل افبيانااات الفتتاحيااة  -71

األمانة ورقة ضري ر ية بشأن اخلياارات املتاحاة فتتعيال إنشااء اثناني ما   عرضتافعامة الفتتاحية، 
افااايت حاااددهتا  يف حااادود املعاااايريضااات افورقاااة خياااارات أربعاااة وعر  أفرقاااة اخلااارباء احلكومياااة افدوفياااة.

مشااروع عرضاااا عاماااا فلكمااا قاادمت األمانااة  املااوارد. علاا آثااار كاال خيااار  ُماارِبزة،  نااريويب نتااائج 
وااخار افتجاارة اإلفكةرونياة ب أحادمها يُعاى، فريقاي خارباء حكاوميني دوفيانْي ختصاواات لملقةرح ا

 تمويل افتنمية.ب يُعى
مواضااايع ممثلاااو عااادة جمموعاااات إقليمياااة ووفاااود توضااايحات بشاااأن مساااائل مثااال ب وطلااا -72

وأعرب  ا وهيكل وعملية اختاذ افقرار بشأهنا.مواملوضوع افعام هل فريقي اخلرباء احلكوميني افدوفينْي 
اجتماعااات اخلاارباء املتعااددة ب يتصاالعاادة ممثلااني عاا  شااواضل خمتلتااة تتعلااق باابعض اخليااارات فيمااا 
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، فلنظاار فيااه إضااافياا  واقااةرح ممثاال إحاادى اجملموعااات اإلقليميااة خياااراا  ديااة افساانة.افساانوات واألحا
 استخدام جزء م  افوقت املخصن فلجان. أخرى افنظر يفجمموعة إقليمية  اقةرحتبينما 
وقاادمت األمانااة إيضاااحات بشااأن املسااائل افلوجسااتية املتعلقااة بافتحضااري ف جتماعااات  -73

افقارار حتديد إىل أن  ةا ختلتة عل  اافية احلكومية افدوفية، مشري امليارات اخل وشرحت كيف ستؤثر
وفيماا يتعلاق  يتوقاف علا  افادول األعضااء.هاو أمار   نريويب نتائج تابعة تنتيذ مل سُيؤخذ بهافذي 

أدهت بعمليااااة اختاااااذ افقاااارار، أشااااارت األمانااااة إىل أنااااه يف أعقاااااب افاااادورة افثافثااااة عشاااارة فلمااااؤمتر، 
بافشاالل اافيااة احلكوميااة افدوفيااة  إىل إوااابةشااأن مواضاايع اجتماعااات اخلاارباء املتاوضااات املطوفااة ب

 ألكثر م  سنة.
بعااض افوفااود ورئاايس اجمللااس إىل أن افاادول األعضاااء ينبغااي أن هتاادف إىل قااد أشااارت ف -74

األعضاء عل  اختصاوات ومواضيع  ه ينبغي أن يركهزأنعل  مندوب آخر  وشدهد .حتقيق افت قي
 املوارد.افةركيز عل  م   ة اخلرباء احلكومية افدوفية بدلا اجتماعات أفرق

فنتااائج افتنتيااذ افتعااال  بشااأنفتوجيااه افاادول األعضاااء يف مناقشاااهتا  وقاادم افاارئيس مقةرحاااا  -75
أفرقاااااة اخلااااارباء احلكومياااااة افدوفياااااة املتعلقاااااة بتتعيااااال ختصاواااااات والياااااارات اخل أي قاااااد م:، ناااااريويب

 ،متابعاة افادورة افرابعاة عشارة فلماؤمترو ياز افعمال افربنااجمي فدونكتااد، تعز املتعلاق بنهج وافااجلديدة، 
 .والستنتاجات املتتق عليها بشأن أقل افبلدان منواا 

 يف إطار ضري ر ي. وواول اجمللس مداولته -76
افاايت ممثلااو عاادة جمموعااات إقليميااة إىل املناقشااات افبناااءة  ، أشااارويف أعقاااب املااداولت -77

 جدول األعمال.م  بند هذا افجة إىل مزيد م  املشاركة يف إطار واحلاُأجريت 

   تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى ال عل التلسطينس -زاي 
 م  جدول األعمال( )ب(6)افبند 
 املتعلاااقدول أعضااااء عاا  تقاااديرهم فلتقرياار  وعشاارجمموعااات إقليمياااة  سااابعأعاارب ممثلااو  -78
مااا جاااء فيااه ماا   وأيهاادوا( TD/B/63/3ونكتاااد إىل افشااعب افتلسااطيين )املساااعدة املقدمااة ماا  األب

 استنتاجات وتوويات.
دونكتاااد علاا  احلاجااة إىل تعزيااز وحاادة تقااد  املساااعدة إىل فعااام افمااني األوشاادد نائااب  -79

افدورة افرابعاة عشارة ملاؤمتر األمام املتحادة املسَندة م  وليات افتنتيذ م  أجل افشعب افتلسطيين 
ااد أن أهااداف افتنميااة املسااتدامة تشااكل  تجااارة وافتنميااة وافقاارارات األخاارية فلجمعيااة افعامااة.فل وأكه

افتنميااة ول ينبغااي أن يُااةرك افتلسااطينيون وراء افركااب علاا   جلاادول األعمااال افعاااملي بشااأنأوفويااة 
هذا افصعيد.

بساابب افتااادابري  القتصاااادية خميبااة ف مااال، - وقافاات األمانااة إن املؤشاارات الجتماعيااة -80
بساااابب افشااااعب افتلسااااطيين افتكااااافيف افاااايت يتكباااادها ف افتقييديااااة يف األرض افتلسااااطينية احملتلااااة.

 69/20يف افقاااراري   املاااذكور، علااا  افنحاااو ااجلمعياااة افعاماااة هبااا إبااا  وينبغاااي  الحااات ل باهظاااة
ويقتضاااي فة.ن فلجمعياااة افعاماااة حافيااااا يف هاااذه املساااأو وتنظااار افااادورة احلادياااة وافسااابع.70/12و

 أساااااإلباا   عاا  هااذه افتكااافيف إنشاااء إطااار فدماام املتحاادة فتقياايم تكااافيف الحاات ل علاا  
وفذفل ينبغي تعزيز وحدة تقد  املساعدة إىل افشعب افتلسطيين بتزويدها مبوارد منتظماة  منتظم.

ائف وبغريها( وفقاا فلتقرة   (.Nairobi Maafikianoنريويب ) نتائج)دد( م  55)متصلة بافًو
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وأيهد معظم املندوبني، مب  فيهم ممثال دوفاة فلساطني، بياان أماناة األونكتااد افاذي تطلاب  -81
 وحدة تقد  املساعدة إىل افشعب افتلسطيين. أن تعزهزافدول األعضاء  إىلفيه 
تنمياااة حتقياااق اففضااامان  يف ضاياااة افضااارورةاألونكتااااد  أعماااالوقاااال ممثااال دوفاااة فلساااطني إن  -82

فقااد .احات لكسالطة   بافتزاماهتاا بافوفااءإساارائيل  يُقناعوبنااء توافاق آراء دويل  ةافتلساطيني يةالقتصااد
، فضا ا افشارقية افقاداو يف املائاة ما  أراضاي افضاتة افغربياة  60افتلسطينيون فصاح الحت ل  فَاَقد
بية احتياجاهتم.شراء املياه م  إسرائيل فتل جُيربهم عل يف املائة م  مياههم اجلوفية، ما  82ع  

مااااا  املنااااادوبني عااااا  دعمهااااام فعمااااال األونكتااااااد املتعلاااااق بتقيااااايم افتكلتاااااة  كثاااااريوأعااااارب   -83
وأيهاد املنادوبون   حقه اإلنساين يف افتنمياة.م  افشعب افتلسطيين  افيت حترمالقتصادية ف حت ل، 

بنااااء افقااادرات األونكتااااد يف  برتساااهامافتكلتاااة ورحباااوا هاااذه كاااذفل إنشااااء اإلطاااار املقاااةرح فتقيااايم 
مصداقية األونكتاد وشجعوه وأكهدوا عل   تقد  افتدريب واخلدمات الستشارية.يف افتلسطينية و 

عل  مواولة تقد  افدعم افتقين إىل افتلسطينيني فتحقيق أهداف افتنمية املستدامة.

 -لجتماعياة اوتاردي األوضااع  اإلنسانيةاملعاناة  زيادةع  جزعها إزاء  كثريةوأعربت وفود   -84
إىل آثاااار تااادمري األواااول هاااذه افوفاااود وأشاااارت  القتصاااادية افبائساااة يف األرض افتلساااطينية احملتلاااة.
افتلساااطينية، وافقياااود املتروضاااة علااا   اإلياااراداتواملاااوارد افطبيعياااة افتلساااطينية ومصاااادرهتا، واحتجااااز 

بأهناا  ، املعاةَرف دوفيااا ناتناه ينبغاي وقاف توسايع املساتوطإكاذفل   وقافاتُمدخ ت اإلنتا؛. استرياد
م  أجل احلتامل عل  مقومات استمرار حل افدوفتني. ضري قانونية،

م  املندوبني ع  تضامنهم مع افشعب افتلسطيين وافسلطة افتلسطينية، وطلبوا إىل  كثريوأعرب   -85
 ذ تسع سنني.األونكتاد واجملتمع افدويل زيادة هذه افدعم ورفع احلصار افذي ترزح حتت وطأته ضزة من

   مسا ا أخرى -حات
 م  جدول األعمال( 11)افبند 

يف اجللسااة نتساااها، أثاااار ممثلاااو بعاااض اجملموعاااات اإلقليمياااة مساااأفة اإلدارة افقائماااة علااا   -86
وأشار أحد املمثلني إىل أن اإلدارة افقائمة عل  افنتائج مل جير تناوهلا يف إطار  افنتائج واألونكتاد.

اارافاادورة، هااذه ألعمااال يف جاادول اماا  بنااود بنااد  افراميااة إىل إضااتاء افطااابع اجلهود اجلاريااة باا وذكه
مواوااالة حتساااني وتعزياااز املسااااءفة  عااا  طرياااقاإلدارة واهلياكااال اإلدارياااة، مباااا يف ذفااال  األمثااال علااا 
ألونكتااااد اجلهاااود افرامياااة إىل أن يواوااال اأناااه ينبغاااي  تااانن علااا ناااريويب إىل أن نتاااائج افداخلياااة، و 

اساااةراتيجية  هااياإلدارة افقائمااة علاا  افنتااائج و  وافتعافيااة يف عمليااات األونكتااااد.افكتاااءة  حتسااني
فربامج فيماااااا يتعلاااااق بااااااافتخطااااايط وامليزانياااااة  افااااادمج باااااني إجااااراءاتندارة ينبغاااااي أن تساااااتند إىل فاااا

اإلدارة افعليااا هااي املسااتعمل افرئيسااي وقااال إن  افتقييم.بااو  ،افروااد واإلباا   ، وبآفياااتوافعمليااات
وشااااجع اإلدارة افعليااااا علاااا   .نهجهااااذا افااااماااا  أن اجلميااااع يسااااتتيدون روااااد وافتقياااايم، و فنتااااائج اف

يتطلااع إىل مواواالة افعماال مااع األمانااة افعامااة إنااه دوريااة و اإلداريااة اف اإحاطاهتااتقااد  السااتمرار يف 
أن األونكتااد  أخارى ةممثلا تافوأضا األونكتااد. يف مجياع أجازاءبشأن اإلدارة افقائمة علا  افنتاائج 

 بشاأن ركا  افعمال املتعلاقتوويات مكتب خدمات افرقابة افداخلية ف عرب ع  قبوفه وتقديرهأقد 
وطلباااات  .2016علاااا  تنتيااااذ افتوواااايات حبلااااول هنايااااة عااااام  وعاااا  موافقتااااهافبحااااث وافتحلياااال، ب

وفيماا  ع  افتقدم احملرز يف هاذا افصادد. كما طلبت حتديثاا ة  ياإلدار اإلع مية استمرار اإلحاطات 
، تشكل اإلدارة افقائماة نتائج نريويب افصادر هلا تكليف يفيط اافية احلكومية افدوفية يتعلق بتنش
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وماا  املهاام  فتحسااني اجتماعااات اافيااة احلكوميااة افدوفيااة. ومسااتنرية علاا  افنتااائج طريقااة منهجيااة
 عمل األونكتاد افث ثة. أركانمجيع  عل تطبيق اإلدارة افقائمة عل  افنتائج 

ناااه ل يتتاااق ماااع املواقاااف املعلناااة بشاااأن اإلدارة إىل أموعاااة إقليمياااة أخااارى ممثااال جم وأشاااار -87
 جمموعتااهأن علاا  وأكااد  افقائمااة علاا  افنتااائج وأكااد أن موقااف جمموعتااه واضااح يف هااذا افصاادد.

اإلدارة افقائمااة علااا  تاارى أن يف افاادورة افرابعااة وافسااابعني فلترقااة افعاملااة،  تاإلقليميااة، كمااا ذكاار 
 وفضااا ا عااا  .وهاااو موقاااف ماااا زال ثابتااااا تنطباااق فقاااط علااا  افتعااااون افتقاااين،  افنتاااائج يف األونكتااااد

هبااااا موضااااوع افاااادروا  ًهااااربشااااأن افكيتيااااة افاااايت  ذفاااال، طلااااب إىل األمانااااة أن تقاااادم توضاااايحاا 
تقادم حتقياق أعااق إنه جدول أعمال دورة اجمللس بل  بافنظر إىل أنه مل يك  أحد بنوداملستتادة، 

افاادروا املساااتتادة يف بشاااأن مناقشااات قااد دارت ذا كانااات وسااأل عمااا إ بشااأن مسااائل أخااارى.
  عقب افدورات افسابقة فلمؤمتر افذي يُعقد مرة كل أربع سنوات.اجمللس 
افاايت أدفاات افبيانااات إزاء حتتاامم  دون عا  قلقااهممثاال وفااد كينيااا، باساام حكومتااه، وأعارب  -88
عملياة اف كجازء ما جتماعاات  لبعض افوفود افيت اقةرحت مناقشة معايري مقبوفة فلوجساتيات اهبا 

أن أماناة بار وذكها افدروا املستتادة يف أعقاب افادورة افرابعاة عشارة فلماؤمتر.لستخ ص املقةرحة 
فقااد اسااُتخِدم مكااان  ماا  حكومتااه. نياملقةرحاا واملرافاق مكااان النعقااادعلاا   تاألونكتااد قااد وافقاا

، دون فلماؤمتر دورة افرابعاةافال استضافة اجتماعات أخرى رفيعة املستوى، مبا يف ذف الجتماع يف
الدعااءات املتعلقاة أماا  املعاايري.ع  مقبوفيته و  أن تتضم  احملاضر أي أسئلة تكون قد أُثريت ع 

إىل وطلاب    أسااا هلاا ما  افصاحة.فاوماا شااهبها  ومبكاربات افصاوت قبوفاة فلكهربااءامل باملعايري
نظاراا إىل افوفود املعنياة،  أن يطلب شرحاا م املسائل املذكورة أع ه ويف  أن ينظر يفرئيس اجمللس 

 ألهناا، املقةرَحاة   يف إطاار عملياة افادروا املساتتادةينبغاي أل تنااقَ  هذه املسأفة املتعلقة ببلدهأن 
قااد عرضاات استضااافة كانات احلكومااة   وأوضااح أن سااخاء حكومااة كينياا وشااعبها.فساتكون إهانااة 

وفااو كاناات  ثنائية كجاازء ماا  افتزامهااا باألونكتاااد.ًااروف اسااتًاال افاادورة افرابعااة عشاارة فلمااؤمتر يف 
فاارتن حكومتااه ، املتاحااة فلماؤمتررافااق املراضااني عا  ضاري املشاااركني بعااض بعاض افاادول األعضااء أو 

اإلعراب عا  افتقادير حلكوماة وشاعب  با املتعلقاة TD/513إىل افوثيقاة  اإلحافاةم  األمانة ستطلب 
وساا مة اجمللااس علاا  دعاام احااةرام املمثاال وحااث  ي.احملضاار افر اا باعتبااار هااذه افوثيقااة هااي ،كينيااا

قااال إن حكومااة بلااده ستواواال دعاام أهااداف األونكتاااد وافعماال مااع افشااركاء، و أساارة األونكتاااد، 
 .ما يكون مناسباا حسب
بشااااأن  جملموعتهاااااالفتتاااااحي افبيااااان إحاااادى اجملموعااااات اإلقليميااااة أن  ةممثلاااا توأوضااااح -89

باااأن مكاااان انعقااااد  تحكوماااة كينياااا، وسااالمافااايت قااادمتها افضااايافة  يتنااااولافااادروا املساااتتادة ل 
 تعليقات سلبية.ودور بدون  فعقد مؤمترات دوفية أخرى خدمافرابعة عشرة فلمؤمتر قد استُ  افدورة

لماؤمترات افوزارياة اإلعاداد فعادة نظر يف عملياات وأشارت إىل أنه قد يلزم بدلا م  ذفل افقيام برت
 كينيا بووتها افبلد املضايف فلماؤمتر افنااجح.فاإلقليمية  وعتهاجمموأعربت ع  تقدير  .دونكتادف

موجهاة إىل  فيست برتمعان افتكرافدروا املستتادة أو افعملية املقةرحة املتعلقة بأن عل   وأكدت
 تتعلق باألعمال افتحضريية فلمؤمتر افقادم.هي باألحرى حكومة كينيا وإمنا 

ع  تقدير اجملموعة حلكومة وشعب كينياا علا   ممثل إحدى اجملموعات اإلقليميةوأعرب  -90
نااريويب بنتااائج أن مسااائل افتنتيااذ املتعلقااة باا افقااول وكاارر أيضاااا  ااااح افاادورة افرابعااة عشاارة فلمااؤمتر.

 اإلقليمية. جملموعتهأوفوية تشكل 
جاادول  فيساات مدرجااة يفافاادروا املسااتتادة عمليااة اسااتخ ص وأوضااحت األمانااة أن  -91

، وفايس األماناة، مقةرَحااا مت بعاض اجملموعاات اإلقليمياة وافادول األعضااءقادبال  أعمال اجمللاس.
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 وكااارموأعربااات األماناااة عااا  تقاااديرها افعمياااق لفتااازام  ، كجااازء مااا  افعملياااة احلكومياااة افدوفياااة.هباااا
افبلد املضيف قاد  األوضاع افيت هيهأهاإىل أن  ، مشريةا املمتازملؤمتر عل  عقد هذا اافشعب افكيين 

 ا دأباات دائماااا أهنااأيضاااا ذكاارت األمانااة و  افنتيجااة افتارصيااة.حتقيااق هااذه يف  مبشااكل مهااأسااهمت 
حتقياق أثار مجيع افعمليات عل  الحاةرام املتباادل واملشااركة افبنااءة بغياة أن تقوم أمهية تأكيد عل  

ضااري ، ساالبيةافعواقااب ماا  اف مااراراا  تقااد حااذر أهنااا كاناات األمانااة وأوضااحت  إجيااايب علاا  افعماال.
بيد أن األمانة تتطلع إىل مواولة املشااركة  بعض املقةرحات.افيت طك  أن تةرتب عل   ،قصودةامل

 بوجود أونكتاد قاوي وبتنتياذ الفتزام ، وهي جتد تشجيعاا يفبني مجيع افدول األعضاءفيما افبناءة 
 نريويب. نتائج

 المسا ا اإلجرا ية وما يتصا  ها  -ثالثاا  
 افتتاح الدورة -ألف 

 افثانياااة، رئااايس جملاااس افتجاااارة وافتنمياااة فلااادورة أفتريااادو سويساااكوم )بنماااا(تاااتح افسااايد اف -92
 . 2016كانون األول/ديسمرب   5وافستني فلمجلس يف افثافثة املنتهية وليته، افدورة  ،افستنيو 

  انتتاب أعضات المكتل - ات 
 )أ( م  جدول األعمال(1)افبند 
رئيسااااااا  كريساااااتوفر أونيانغاااااا آباااااار، افسااااايد  1143انتخاااااب اجمللاااااس، يف جلساااااته افعاماااااة  -93

وافستني. افثافثةفلمجلس يف دورته 

 افثافثااااةدورتااااه فلخدمااااة يف مكتااااب اجمللااااس يف كتااااب املوقااااام اجمللااااس بانتخاااااب أعضاااااء  -94
واجللساة افعاماة  1142 )الفتتاحياة( اجللساة افعاماةأثنااء بانتخااب ناواب افارئيس وذفال وافستني 
 خبون كما يلي:عاا فذفل، كان أعضاء املكتب املنتَ . وتب1148)اخلتامية( 
 (أوضندا) آبار أونيانغا كريستوفر افسيد   :افرئيس

 )إكوادور( بوي خوان فافكوين افسيد  نواب افرئيس:
 أِفكساندر أوبيما. )بي روا(افسيد   
 بومجعة دملي )اجلزائر(افسيد   
 افسيد ريوسوكي كووانا )افيابان(  
 جويل إيدموند )كندا(افسيدة   
 افسيد تافو فوميسيت )إستونيا(  
 افسيد دانييل كارل )افوليات املتحدة األمريكية(  
 افسيد عمار أفتاب قريشي )باكستان(  
 افسيد رافائيل هريموسو )افتلبني(  
 افسيدة تِيا هانا )جزر افبهاما(  املقرر:
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أن يشااارك منسااقو اجملموعااات اإلقليميااة   وساارياا علاا  املمارسااة املرعيااة، اتتااق اجمللااس علاا -95
واجملموعات األخرى املعةرف هبا يف األونكتاد مشاركة كاملة يف أعمال مكتب اجمللس.

  إقرار جدول األعمال وتننيم عما الدورة  -جيم 
 ( م  جدول األعمال(ب)1)افبند 

رد يف ياافلاادورة كمااا أقااره اجمللااس، يف جلسااته افعامااة الفتتاحيااة، جاادول األعمااال املؤقاات  -96
 )انظر املرفق األول(. TD/B/63/1/Rev.1افوثيقة 
باافنظر عل  عدم إجراء متاوضات بشاأن اساتنتاجات متتاق عليهاا  وجود اتتاقوفوحمم  -97

ماااا  جاااادول  5السااااتنتاجات املتتااااق عليهااااا بشااااأن افبنااااد أمااااا  افاااادورة أقصاااار ماااا  املعتاااااد.إىل أن 
 .2017لمجلس يف عام فتنتيذية افقادمة فافدورة ا ا أثناءنظر فيهسيُ فاألعمال 

   المسا ا المؤسسية والتننيمية واإلدارية وما يتصا  ها من مسا ا -دال 
 م  جدول األعمال( 10)افبند 

من خطة عما  انكوأ عن تننيم  166تقرير ر يس الهيئة الست ارية المن  ة وفقاا للتقرة   
ومررا تمترره عنهررا مررن أثررر؛ وتعيرررين  2015-2014األمانررة حلقررا  تدري يررة فررس التترررة 

 2016أعضات الهيئة الست ارية لسنة 
  2017أعضااااء اهليئاااة الستشاااارية فعاااام  1148 افعاماااة اخلتامياااة يف جلساااتهانتخاااب اجمللاااس  -98

)ضواتيمااال(؛  يااورت - نيافساايد إدواردو سبرييسااو  )إكااوادور(؛ بوياا كمااا يلااي: افساايد خااوان فااافكوين 
)بنما(؛ وافسيد أندريه بون  )إستونيا(؛ وافسايد بياوتر ستاتشاانزيل )بوفنادا(؛  وافسيد أفتريدو سويسكوم

وافسيد فيوبوفد سامبا )مجهورية أفريقيا افوساط (؛ وافسايد نيغااش بوتاورا )إثيوبياا(؛ وافسايد حمماد أوجاار 
)املغاارب(؛ وافساايد جااواد أمااني منصااور )مجهوريااة إيااران اإلساا مية(؛ وافساايد سااوميت ساايث )اهلنااد(؛ 

 )عمان(. هيلدا عل  راشد اهلنائيافسيد فريديريل باروتا )فرنسا(؛ وافسيدة و 
  .2017واتتق اجمللس أيضاا عل  أن يةرأا رئيس اجمللس اهليئة الستشارية يف عام  -99

 لمجلرررس الرررداخلس الننرررام مرررن 76 المرررادة ألغرررراض الدوليرررة الحكوميرررة الهيئرررا  تسرررمية  
 والتنمية التجارة
 .(1)م  أجل افنظر فيها عرض عل  اجمللس أي طلبات جديدةمل تُ  -100

من الننام الداخلس لمجلس التجرارة  77تسمية المننما  غير الحكومية ألغراض المادة   
 والتنمية
  .(2)م  أجل افنظر فيها مل تُعرض عل  اجمللس أي طلبات جديدة -101

__________ 

 قائمة باهليئات احلكومية افدوفية ذات املركز الستشاري حافياا فدى األونكتاد. TD/B/IGO/LIST/11ترد يف افوثيقة  (1)

قائمااااة باملنظمااااات ضااااري احلكوميااااة ذات املركااااز الستشاااااري حافياااااا فاااادى  TD/B/NGO/LIST/20تاااارد يف افوثيقااااة  (2)
 افتئة اخلاوة. األونكتاد م  افتئة افعامة وم 
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 استعراض الجدول الزمنس لالجتماعا   
، 2017، وافق اجمللس عل  اجلدول افزمين ف جتماعاات فعاام عامة اخلتاميةافيف اجللسة  -102

 .واحاد ، ماع تعاديل2016كاانون األول/ديسامرب   9بصيغته افواردة يف افورقة ضري افر ية املؤرخاة 
افتريااق افعاماال بااني افاادورات انعقاااد وبناااء علاا  طلااب أحااد افوفااود، ستضاااف فلعلاام فقااط تااواري  

يشاااكل بتساااخري افعلااام وافتكنوفوجياااا ألضاااراض افتنمياااة، ألن ذفااال الجتمااااع  فلجناااة املعنياااةافتاااابع 
  .(3)م  اجتماعات اجلدول افزمين فدمم املتحدة يف نيويورك جزءاا 
بعاد اختااذ قارار بشاأن اجتماعاات  اجلدول افازمينوأشارت األمانة إىل أنه سيجري تنقيح  -103

 قاااة اخلااارباء احلكومياااة افدوفياااة افقائماااة ودوراتأفر انعقااااد مواعياااد  وهكاااذا فرتناااه ل يتضااام اخلااارباء، 
  جملس افتجارة وافتنمية.و افترقة افعاملة و  افلجان

 2017لعام  العاملة الترقة عضوية  
  2017عضاوية افترقاة افعاملاة فعاام  ، يف جلسته افعامة اخلتامياة، علا اجمللس أيضاا  وافق -104

 ،وبنماا ،وافربازيال ،اإلسا مية( -وإياران )مجهورياة  ،اوإساتوني ،وإثيوبيا ،الحتاد افروسي كما يلي:
وافوليااات  ،ونيبااال ،وافنمسااا ،وكينيااا ،وكناادا ،وضواتيمااال ،وافعااراق ،وافصااني ،وتااونس ،وبااي روا

 .وافيابان ،املتحدة األمريكية

 (19-)د1995استعراض قوا م الدول الواردة فس مرفق قرار الجمعية العامة   
ذ أي إجراء حتت هذا افبند م  جدول األعمال.مل يتعني اختا -105

 اآلثار اإلدارية والمالية المترت ة على إجراتا  المجلس  
افثافثة يف اجللسة افعامة اخلتامية أيضاا، أُبل  اجمللس بأن اإلجراءات افيت اخُتذت يف دورته  -106

وافستني ل تةرتب عليها آثار مافية إضافية.

   المتعلق  وثا ق التتويهاعتماد التقرير  -لات 
 م  جدول األعمال()؛( 1)افبند 

اعتمااااد اجمللااااس، يف جلسااااته افعامااااة )اخلتاميااااة(، تقرياااار املكتااااب املتعلااااق بوثااااائق تتااااويض  -107
.TD/B/63/L.2وافستني فلمجلس مثلما ورد يف افوثيقة افثافثة املمثلني املشاركني يف افدورة 

  مسا ا أخرى  -واو 
 دول األعمال(م  ج 11)افبند 

جاادول األعمااال املؤقاات فلاادورة افتنتيذيااة علاا  اجمللااس، يف جلسااته افعامااة اخلتاميااة،  وافااق -108
، 2017شاابا /فرباير  8إىل  6وافسااتني جمللااس افتجااارة وافتنميااة، افاايت سااُتعقد يف افتااةرة ماا   افرابعااة

 )املرفق افثافث(. 2016رب تشري  افثاين/نوفم 11عل  حنو ما جاء يف افوثيقة ضري افر ية املؤرخة 

__________ 

 اجلدول افزمين افر ي ف جتماعات. TD/B/INF.237يرد يف افوثيقة  (3)
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  جدول األعمال المؤقت للدورة الرا عة والستين للمجلس -زاي 
 م  جدول األعمال()د( 1)افبند 

إىل املشااااورات افااايت سااايعقدها رئااايس مااا  جااادول األعماااال أحيااال افنظااار يف هاااذا افبناااد  -109
 وافقة عليه.ملم  أجل ايف وقت مناسب فلدورة وسُيقدم جدول األعمال املؤقت  اجمللس.

  اعتماد التقرير  -حات 
 م  جدول األعمال( 12)افبند 

وكااذفل  تقريااره عاا  افاادورة افثافثااة وافسااتني.افعامااة اخلتاميااة،  جلسااتهيف ، اعتمااد اجمللااس -110
تقرياار جملااس افتجااارة وافتنميااة إىل اجلمعيااة  برتمتااام وضااع ،املقااررماا  مبساااعدة  ،أذن اجمللااس فلاارئيس

املاوجز افاذي أعاده أيضااا سيتضام  افتقريار و  اجللسة اخلتامياة. مداولت احلسبانيف  افعامة، آخذاا 
افاارئيس بشااأن افبنااود املوضااوعية ماا  جاادول األعمااال، وافقاارارات واإلجااراءات افاايت اختااذت أثناااء 

 ذات افصلة.واملسائل واملسائل اإلجرائية  ،افدورة
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 المرفق األول
 لس التجارة والتنميةأعمال الدورة الثالثة والستين لمججدول   

 املسائل اإلجرائية: -1

 انتخاب أعضاء املكتب )أ( 

 افدورة عملإقرار جدول األعمال وتنظيم  )ب( 

 اعتماد افتقرير املتعلق بوثائق افتتويض )؛( 

 وافستني فلمجلس رابعةجدول األعمال املؤقت فلدورة اف )د( 

 ر إمنائيتطوشر افنظام افتجاري افدويل واجتاهاته م  منظو  -2
 الستثمار م  أجل افتنمية -3
مساااامهات األونكتااااد يف تنتياااذ ومتابعاااة نتاااائج املاااؤمترات افرئيساااية وماااؤمترات افقماااة افااايت  -4

 تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماعي

: 2020-2011لعقااد ف عماال فصاااح أقاال افبلاادان منااواا افبرنااامج مسااامهة األونكتاااد يف تنتيااذ  -5
 افتقرير املرحلي اخلامس

 :أنشطة افتعاون افتقين -6

 استعراض أنشطة افتعاون افتقين افيت يضطلع هبا األونكتاد )أ( 

 تقرير ع  املساعدة املقدمة م  األونكتاد إىل افشعب افتلسطيين )ب( 

 رة فلمؤمترعش رابعةاملسائل افيت تتطلب م  اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار متابعة افدورة اف -7

 افترقة افعاملة املعنية باإلطار السةراتيجي وامليزانية افربناجمية ريراتق -8

 :مسائل أخرى يف ميدان افتجارة وافتنمية -9

واألربعاااون  تاساااعافتطاااوير افتااادرجيي فقاااانون افتجاااارة افدوفياااة: افتقريااار افسااانوي اف )أ( 
 فلجنة األمم املتحدة فلقانون افتجاري افدويل

 ير افتريق الستشاري املشةرك املعين مبركز افتجارة افدوفيةتقر  )ب( 

 املسائل املؤسسية وافتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا م  مسائل: -10

ما  خطاة  166افتقرير املقدم م  رئايس اهليئاة الستشاارية املنشاأة وفقااا فلتقارة  )أ( 
 2016-2015عمل بانكوك بشاأن تنظايم األماناة فادورات تدريبياة يف افتاةرة 

 2017وما هلذه افدورات م  تأثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة الستشارية فعام 

 م  افنظام افداخلي فلمجلس 76تسمية اهليئات احلكومية افدوفية ألضراض املادة  )ب( 

 م  افنظام افداخلي فلمجلس 77تسمية املنظمات ضري احلكومية ألضراض املادة  )؛( 

 ف جتماعات استعراض اجلدول افزمين )د( 

 2017عضوية افترقة افعاملة فعام  (ه) 

 (19-)د1995استعراض قوائم افدول افواردة يف مرفق قرار اجلمعية افعامة  )و( 

 ااثار اإلدارية واملافية املةرتبة عل  إجراءات اجمللس )ز( 

 مسائل أخرى -11

 عتماد افتقريرا -12
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 المرفق الثانس

لمجلرررس التنتيايرررة الرا عرررة والسرررتين لررردورة لمؤقرررت لعمرررال ااألجررردول   
 التجارة والتنمية

 افدورة عملإقرار جدول األعمال وتنظيم  -1

الساااتتادة إىل  -: افطرياااق إىل افتخااار؛ وماااا بعاااده 2016تقريااار أقااال افبلااادان مناااواا فعاااام  -2
 أقص  حد م  هذه افعملية

 افبنود األخرى افيت تتطلب م  اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا -3
 ئل أخرىمسا -4

 تقرير جملس افتجارة وافتنمية ع  أعمال دورته افتنتيذية افرابعة وافستني -5
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 المرفق الثالث

 (4)الحضور  

افدول افتافية، األعضاء يف جملس افتجارة وافتنمية: حضر افدورة ممثلو -1

 الحتاد افروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األردن
 إسبانيا
 إستونيا
 إكوادور
 أملانيا
 ت افعربية املتحدةاإلمارا
 أوضندا

 يرفنداآ
 افربازيل
 بربادوا

 بروين دار افس م
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغ دي 
 بنما
 بوتان

 افبوسنة واهلرسل
 بوفندا

 بي روا
 تايلند
 تركيا
 تشاد

 تشيكيا
 تونس
 اجلزائر

 جزر افبهاما
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 اجلمهورية افعربية افسورية
 مجهورية كوريا
 قياجنوب أفري

 زمبابوي
 سري لنكا
 سلوفاكيا
 افسودان
 شيلي
 وربيا
 افصني
 افعراق
 عمان

 ضواتيمال
 فرنسا
 افتلبني

 افبوفيتارية(  -فنزوي  )مجهورية 
 كازاخستان

 كندا
 كوبا

 كوفومبيا
 افكونغو
 افكويت
 كينيا

 مدضشقر
 املكسيل
 موزامبيق
 ميامنار
 افنمسا
 نيبال
 هاييت
 اهلند

 هندوراا
 األمريكية افوليات املتحدة

 افيابان
 افيونان

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 .TD/B/63/INF.1تتضم  قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني. وف ط ع عل  قائمة املشاركني، انظر افوثيقة  (4)
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 وحضر افدورة عضو املؤمتر افتايل ا ه: -2
 كرسي افرسويلاف 

 افدورة افدوفة املراقبة ضري افعضو افتافية: تحضر و  -3
 دوفة فلسطني 

وكانت املنظمات احلكومية افدوفية افتافية مُمثلة يف افدورة: -4

 منظمات معتمدة
 جملس افتعاون فدول اخلليج افعربية 
 افرابطة األوروبية فلتجارة احلرة 
 الحتاد األورويب 
 س ميمنظمة افتعاون اإل 
 مركز اجلنوب 
 منظمات ضري معتمدة 
 وكافة ضامبيا ف ستثمار وترويج افصادرات 

 براجمها افتافية مُمثلة يف الجتماع:أو هيئاهتا أو وكانت أجهزة األمم املتحدة  -5
 مركز افتجارة افدوفية 

 :وكانت افوكالت املتخصصة افتافية أو املنظمات ذات افصلة مُمثلة يف الجتماع -6
 منظمة األضذية وافزراعة فدمم املتحدة  

 وكانت املنظمات ضري احلكومية افتافية ممثلة يف افدورة: -7
 م  افتئة افعامة 
 املركز افدويل فلتجارة وافتنمية املستدامة 
 ضرفة افتجارة افدوفية 
 املعهد افدويل فلتنمية املستدامة 
 م  افتئة اخلاوة 
 شجيع الستثمارافرابطة افعاملية فوكالت ت 

    


