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 مقدمة  
ُعِقدت الدورة الرابعة والستون جمللس التجاارة والتنمياة يف قصار األمام، جبنياف، يف الفارتة  

جلسااة عامااة، هاا   15ويف أثناااء الاادورة، عقااد اجمللااس . 2017أيلول/ساابتمرب  22إىل  11ماان 
  .1163إىل  1149اجللسات من 

اإلجررراتاا الررذ ا ررس ا جملررس التجررارة والتنميررة بملررون ال نررود املو رروعية  -أولا  
 املدرجة يف جدول أعماله

 مسامهة األونكتاد يف تنفيس برانمج العمل لصاحل أقل ال لدان منواا  -ألف 
 (64-)د531املتفق عليها الستنتاجاا   

 إن جملس التجارة والتنمية، 
مااداولت يف إرااار استعراضااه الساانوي للتقاادن احملاارز يف تنفيااذ باارانمج العماال  وقااد أجاارى 

 )برانمج عمل إسطنبول(، 2020-2011لصاحل أقل البلدان منواا للعقد 
تنميااة يف األونكتاااد إىل تعزيااز تر يااز  اخلااات علااى احتياجااات التجااارة والياادعو  -1 

أقاال البلاادان مناااواا ألقيقاااا ألهاااداإ باارانمج عمااال إسااطنبول، مااع التأ ياااد بوجااه خاااات علااى بنااااء 
 القدرات اإلنتاجية ومضاعفة نصيب هذ  البلدان من الصادرات العاملية؛

بنجااااح يينياااا الساااتوائية يف اخلااارو  مااان فمناااة أقااال البلااادان مناااواا يف  حيااايل علمااااا  -2 
، وابلتقاادن الااذي أحرزتااه بلاادان عاادة ماان أقاال البلاادان منااواا  ااو بلااو  عتبااات 2017حزيران/يونياه 

 التخر ؛
عاان النشااألال ألن التقاادن الااذي ُأحاارز يف الساانوات الساات الاايت مضاات  يعاارب -3 

و ألقيق معظم األهداإ، ابعتبار  عنصراا ضرورايا للحاد مان منذ اعتماد برانمج عمل إسطنبول  
الفقر املدقع بدرجاة  با ة ووضاع تلاب البلادان علاى مساار النماو القتصاادي والتنمياة القتصاادية 
املسااتدامني،  ااان ضااعيفاا جااداا؛ وابلتااال، يلاازن بااذل جلااود  باا ة خاابل الساانوات الااثبث املتبقيااة 

 رسومة يف برانمج عمل إسطنبول؛من العقد لتحقيق األهداإ امل
ابلدور البالغ األمهية لبناء القدرات اإلنتاجية يف بلو  أهداإ برانمج عمل  يقر -4 

إسااطنبول وألقيااق النمااو واحلااد ماان الفقاار يف أقاال البلاادان منااواا علااى أسااا  مسااتدان، وياادعو  يااع 
ل وألقيااق أهااداإ إىل مضاااعفة جلودهااا لتنفيااذ باارانمج عماال إسااطنبو  اجللااات حاااحبة املصاالحة

 التنمية املستدامة ذات الصلة؛
اجتمااااارب اخلاااارباء املقباااال املعااااين بساااابل ووسااااائل الرتقاااااء  سااااتوى تنفيااااذ  حيااااث -5 

اجملااااالت ذات األولويااااة املتفااااق عليلااااا يف باااارانمج عماااال إسااااطنبول، واملخصاااا  للنظاااار يف جمااااال 
، 2017رين الثااين/نوفمرب تشا 7و 6القدرات اإلنتاجية والتصدير، املقرر عقد  يف جنياف ياوم  

على أن يضع توحيات حمددة يف جماال السياساة العاماة للمضا  قادماا يف بنااء القادرات اإلنتاجياة 
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وألقيق التحول اهليكل  يف أقل البلدان منواا،  يماا تاتمكن هاذ  البلادان مان مضااعفة نصايبلا مان 
 ؛2020الصادرات العاملية حبلول عان 

احلو مة الرشيدة على  يع املستوايت، والرتقاء ابألرر ابحلاجة إىل تعزيز  يقر -6 
 القانونية ألجل دفع عجلة الستثمار؛

حباجاااة أقااال البلااادان مناااواا إىل تعزياااز تكامااال أساااواقلا احمللياااة واإلقليمياااة  يعااارتإ -7 
 ابعتبار ذلب عامبا ملماا إلدماجلا بشكل  امل يف السبسل العاملية لألنشطة املضيفة للقيمة؛

أقااال البلااادان مناااواا علاااى مواحااالة إعطااااء األولوياااة للتعلااايم هبااادإ  كاااني  يشاااجع -8 
 الشباب من املسامهة يف بناء القدرات اإلنتاجية؛

 يااع اجللااات حاااحبة املصاالحة علاى العماال معاااا لبلااو  اهلاادإ املتمثاال  يشاجع -9 
لاادان منااواا عاان يف املائااة يف أقاال الب 100يف تااوف  فاارت السااتفادة ماان خاادمات اإلنرتناات بنساابة 

ررياااق تطاااوير اهليا ااال األساساااية الضااارورية حبياااث  كااان هلاااذ  البلااادان أن تساااتفيد مااان تكنولوجياااا 
 املعلومات لتحقيق منوها القتصادي؛

عاان تقاادير  ألعضاااء جلنااة املساااعدة اإلمنائيااة الااذين بلألااوا اهلاادإ اخلااات  يعارب -10 
للاام القااوم  اإل ااال يف شااكل معونااة يف املائااة ماان دخ 0.20و 0.15املتمثاال يف تقااد  مااا بااني 

، ويشجع األعضاء اآلخارين علاى باذل 2015ألقل البلدان منواا، أو جتاوزوا هذ  النسبة، يف عان 
قصاراهم لبلو  األهداإ املتفق عليلا علاى النحاو الاوارد يف بارانمج عمال إساطنبول، ويؤ اد أمهياة 

 واا؛الرتقاء بنوعية املعونة املقدمة إىل أقل البلدان من
أن أعضاء منظمة التجارة العاملية أحرزوا تقادماا  با اا  او بلاو  اهلادإ  يبحظ -11 

املتمثل يف إاتحة إمكانية الوحول الدائم جلميع املنتجاات اآلتياة مان أقال البلادان مناواا علاى أساا  
؛ اإلعفاء من الرسون اجلمر ية ومان نظاان احلصا  ويرحاب سي ألساينات إضاافية يف هاذا الجتاا 

ويرحاااب جبلاااود أعضاااااء منظماااة التجاااارة العامليااااة الرامياااة إىل تنفياااذ القاااارار املتعلاااق بقواعاااد املنشااااأ 
التفضيلية، و ذا إعفاء خدمات أقل البلدان منواا من القيود التنظيمياة، علاى النحاو املتفاق علياه يف 

 املؤ ر الوزاري العاشر املعقود يف ن ويب؛
خاااذ مباااادرات بشاااأن التعااااون فيماااا باااني بلااادان سماناااة األونكتااااد أن تت يلياااب -12 

اجلنوب لتقاسم اخلربات العملية للبلدان النامية يف جمال التصنيع وبناء القدرات اإلنتاجياة ماع أقال 
 البلدان منواا هبدإ مساعدهتا على الستفادة من خربات البلدان النامية األخرى؛

وق األونكتااااد الساااتمنماين  ياااع البلااادان الااايت بوسااعلا اإلسااالان يف حاااند ياادعو -13 
 لصاحل أقل البلدان منواا إىل القيان بذلب.

 1163 اجللسة العامة
 2017أيلول/سبتمرب  22
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التنميررة القتصررادية يف أيريقيرراا السررياةة يف شدمررة منررو ىررامل قررادر علرر  إةرردا   -ابت 
 التحول

 (64-)د532الستنتاجاا املتفق عليها   
 إن جملس التجارة والتنمية، 
عااااان التنمياااااة القتصاااااادية يف أفريقياااااا:  2017لعاااااان  األونكتااااااد بتقرياااااريرحاااااب  -1 

، ويبحاظ أن التقريار يتضامن معلوماات السياحة يف خدمة منو شامل قادر على إحداث التحاول
وأهااااداإ التنميااااة  2030قيمااااة عاااان مسااااامهة القطااااارب يف تنفيااااذ خطااااة التنميااااة املسااااتدامة لعااااان 

 املستدامة؛
ن األونكتاااد باادعم أفريقيااا يف التصاادي لشااوايللا واحتياجاهتااا التاازا يكاارر ي يااد -2 

 اخلاحة،  ا يتفق مع مافيكيانو ن ويب؛
ابلنتيجة اليت تضمنلا التقرير ومفادها أن الساياحة تاؤثر مع التقدير  حييل علماا  -3 

ألقيق العديد  يث اا إجيابياا يف التنمية القتصادية يف أفريقيا، ويبحظ أيضاا أن السياحة تساهم يف
بشاااأن  5بشاااأن احلاااد مااان الفقااار، واهلااادإ  1مااان أهاااداإ التنمياااة املساااتدامة، و احاااة اهلااادإ 

بشاأن العماال البئااق ومنااو القتصااد؛ وجتعاال النمااو القتصااادي  8املسااواة بااني اجلنسااني، واهلاادإ 
ماال أ ثاار الااولا ماان خاابل توليااد الاادخل لصاااحل الفقااراء يف األرايإ وعاان رريااق إجياااد فاارت الع

 حلصة أ رب من النساء والشباب مقارنةا ابلقطاعات األخرى؛
ابلنتيجاااة الاااواردة يف التقريااار بشاااأن العبقاااة باااني الساااياحة والسااالم،  حيااايل علمااااا  -4 

ويؤ اد علاى ضارورة وضااع سياساات  كان أن تعاازز أوجاه التكامال بااني قطاارب الساياحة وقطاعااات 
 القتصاد األخرى؛

تؤديااه السااياحة داخاال املنطقااة الواحاادة يف تعزيااز  ابلاادور الااذي  كاان أن يساالم -5 
جلااود وعمليااات التكاماال اإلقليماا ، ويبحااظ يف الوقاات ذاتااه أن السااياحة داخاال املنطقااة تنمااو 

 بشدة و كن أن تشكل حمر اا قوايا لنمو السياحة يف أفريقيا؛
 يااع اجللااات حاااحبة املصاالحة علااى تعزيااز إدارة املااوارد البيمنيااة هباادإ  يشااجع -6 

 حلد من اآلاثر البيمنية النا ة عن السياحة يف أفريقيا؛ا
األونكتاااااد، علااااى أن يواحاااال، يف إرااااار الشاااارا ة مااااع املنظمااااات املعنيااااة  حيااااث -7 

األخاااارى، مثاااال منظمااااة السااااياحة العامليااااة، مساااااعدة البلاااادان األفريقيااااة يف تصااااميم باااارامج شاااااملة 
 والتجارة يف اخلدمات؛ لقطاعات عدة وتعزيز القدرات إلربق راقات قطارب السياحة

الشاار اء اإلمنااائيني علااى مواحاالة دعاام جلااود البلاادان األفريقيااة للنلااوض  يشااجع -8 
ابلسااتثمار العااان يف القطاعااات اإلنتاجيااة وقطااارب اهليا اال األساسااية حبيااث تسااتطيع هااذ  البلاادان 

 ؛2030ألقيق األهداإ اإلمنائية يف أفريقيا وبلو  أهداإ التنمية املستدامة حبلول عان 
سن بلاااو  األهاااداإ الطموحاااة املتمثلاااة يف مضااااعفة مساااامهة الساااياحة يف  يقااار -9 

، وفقاااا لألهااداإ 2023الناااتج يف أفريقيااا، و ااذا مسااتوايت السااياحة داخاال املنطقااة حبلااول عااان 
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املرسااااومة علااااى نطاااااق القااااارة،  اااارا عاااارب تشااااجيع احلكومااااات واملنظمااااات اإلقليميااااة علااااى تنفيااااذ 
 املشرت ة بني القطاعات وعلى اعتماد سياسات جديدة؛السياسات القائمة 

على ضرورة أن تتناول السياساات العاماة القياود الرئيساية الايت تعطاال مناو  يشدد -10 
قطااااااارب السااااااياحة، بوسااااااائل منلااااااا النلااااااوض ابلسااااااياحة داخاااااال املنطقااااااة والسااااااتثمار يف اهليا اااااال 

تجاريااااة الصاااأل ة  ااااا ألتاجاااه ماااان ،  اااا يف ذلااااب بااارامج التاااادريب، وتزوياااد األعماااال ال*األساساااية
 خدمات الدعم وألسني فرت حصول الشر ات الصأل ة على الئتماانت.

 1163اجللسة العامة 
 2017أيلول/سبتمرب  22

 استعراض أنملطة التعاون التقين الذ يضطلع هبا األونكتاد  -جيم 
 (64-)د533املقرر   

 إن جملس التجارة والتنمية، 
أمهياااة دعاماااة التعااااون التقاااين لألونكتااااد، علاااى النحاااو الاااذي أعياااد  يؤ اااد جمااادداا  -1 

لتنميااااة اياق خطااااة ي يااااد  يف مافيكيااااانو ناااا ويب، للمسااااامهة يف التنميااااة الشاااااملة للجميااااع يف ساااا
 ولتحقيق أهداإ التنمية املستدامة؛ 2030املستدامة لعان 

التعااون التقاين  بتقرير األمني العاان لألونكتااد عان اساتعراض أنشاطةحييل علماا  -2 
 اليت يضطلع هبا األونكتاد و ويل هذ  األنشطة؛ 

ابألدوات الاااايت أاتحلااااا األونكتاااااد، مثاااال قاعاااادة بياااااانت  مااااع التقاااادير حياااايل علماااااا  -3 
لا الايت باذلت دويقار ابجللاو  الطلبات الرمسية الواردة من الدول األعضاء للحصول علاى املسااعدة التقنياة،

ع ذلااب ابلتشاااور ماافعالااة، و  ضاارورة القيااان ابملزيااد ماان العماال جلعاال هااذ  األداةاألمانااة، بينمااا يشاا  إىل 
نكتااااد الااايت وات األو الااادول األعضااااء، ل سااايما فيماااا يتعلاااق قدرا  تفاحااايل املقرتحاااات؛ وجمموعاااة أد

 ألونكتاد؛ رئيسية لتقدِان إىل املستفيدين واجللات املا ة حملة عامة شاملة على املنتجات ال
لقياااان األماناااة بتطبياااق ة اااج اإلدارة القائماااة علاااى النتاااائج يف  ن تقااادير عااا يعااارب -4 

 ؛التعاون التقين لألونكتاد  اشياا مع املبادئ التوجيلية لألمم املتحدة
األماناااة علاااى مواحاالة جلودهاااا الرامياااة إىل تعزيااز التعااااون باااني الُشاااعب شااجع ي -5 

 نية؛قد  املساعدة التقوبني الو الت من أجل زايدة التماسب والتأث  عند ت
للجلود الرامية إىل ألسني جودة أنشاطة التعااون التقاين  يعرب عن تقدير  أيضاا  -6 

مااااات الدوليااااة  واملنظالاااايت تنفااااذها األمانااااة ابلتعاااااون مااااع اجللااااات املسااااتفيدة والشاااار اء اإلمنااااائيني
 زايدة أجال ين مانلتقااألخرى، ويشجع األماناة علاى تعزياز تصاميم وإدارة وتقيايم أنشاطة التعااون ا

 ؛إىل أقصى حد األثر اإلمنائ 

__________ 

"يشااامل هاااذا شااابكات القطاااارات الساااريعة، والطااارق، وخطاااوي املبحاااة، والنقااال البحاااري واجلاااوي، فضااابا عااان  *
 Agenda 2063: The Africaتكنولوجيا املعلوماات والتصاالت املتطاورة والقتصااد الرقما ". الألااد األفريقا ، 

We Want, 2015, paragraph 25  أفريقيا اليت نريدها.(2063)خطة عان : 
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األونكتااااد علاااى الضاااطبرب بااادور أ ثااار أمهياااة داخااال منظوماااة األمااام يشاااجع  -7 
املتحاادة يف تنفيااذ أهااداإ التنميااة املسااتدامة،  ااا يف ذلااب ماان خاابل ألسااني املشااار ة يف عمليااة 

 "توحيد األداء"؛
بزايدة مستوى املسامهات املقدماة مان البلادان النامياة إىل الصاناديق  حييل علماا  -8 

 يف بلداةا؛  املنجزة شاريعامللتألطية أساساا الستمنمانية لألونكتاد، 
املصااادر التقليديااة  الااذي تقدمااه التموياالمسااتوى إزاء اخنفاااض  هقلقاا يعاارب عاان -9 

فر عاان نقاا  يف التموياال الاابزن لتلبيااة ألنشاطة التعاااون التقااين الاايت يضااطلع هبااا األونكتاااد، مااا أساا
 الطلب املتزايد وعن عدن إمكانية التنبؤ هبذا التمويل؛

البلااادان املتقدماااة والشااار اء اإلمناااائيني القاااادرين علاااى تقاااد  مساااامهات يشاااجع  -10 
متعددة السنوات لتمويل أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد على القياان باذلب، مان 

دة إمكانية التنبؤ يف خطل برامج املساعدة التقنية وتنفيذها ومن أجل  كاني األماناة مان أجل زاي
 املساعدة التقنية؛  احلصول على تلبية رلبات
ضرورة أن يشمل  ويل التعاون التقين من األموال ي  املخصصة  يع يبحظ  -11 

 منتجات أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتاد؛
ابجللااود الاايت تبااذهلا األمانااة لسااد الفجااوة يف التموياال، بساابل منلااا  حياايل علماااا  -12 

 التعجيل يف األعمال املتعلقة آبلية التمويل اجلديدة، ابلتشاور مع الدول األعضاء؛
األماناة علااى مواحالة جلودهااا الرامياة إىل البحاث عاان شارا ات  ويليااة  يشاجع -13 

اجلماااع  الداعمااة للمجموعاة املشاارت ة باني و ااالت األماام جديادة، بوسااائل منلاا تليااات التمويال 
املتحادة واملعنياة ابلتجاارة والقادرات اإلنتاجياة، الاايت يقودهاا األونكتااد، واآللياات املبتكارة األخاارى 

 مثل التمويل املختلل والشرا ات بني القطاعني العان واخلات.
 1162اجللسة العامة 

 2017أيلول/سبتمرب  20

 اإلجراتاا األشرى الذ ا س ا اجمللس  -دال 
 احلوار الرييع املستوىا  ل يسري العامل يف طريق التكامل أم التفكك؟   

 22جمللااااااااس التجااااااااارة والتنميااااااااة، املعقااااااااودة يف  1163يف اجللسااااااااة العامااااااااة )اخلتاميااااااااة(  -1
 ، أشااااار رئاااايس اجمللااااس إىل أن املكتااااب املوسااااع للمجلااااس نظاااار يف مقاااارتح2017أيلول/ساااابتمرب 

تقااادمت باااه بااايبرو ، لكناااه ل ياااتمكن مااان التوحااال إىل اتفااااق بشاااأن الااان . وسيصااادر املقااارتح 
  (.TD/B/64/MISC.2بوحفه وثيقة متفرقات )

 مسامهة األونكتاد يف تنفيس برانمج العمل لصاحل أقل ال لدان منواا   
لاادورة للمجلااس، قاادن رثاال رئاايس اللجنااة األوىل ل 1163يف اجللسااة العامااة )اخلتاميااة(  -2

، TD/B/64/SC.I/L.1تقرير . وأحاي اجمللس علماا بتقرير اللجنة األوىل للدورة،  ما يرد يف الوثيقة 
 وأقر الستنتاجات املتفق عليلا املنبثقة عن اجللسة )انظر الفصل األول، الفررب ألف، أعب (. 



TD/B/64/12 

GE.17-18285 8 

 دا  التحول التنمية القتصادية يف أيريقياا السياةة يف شدمة منو ىامل قادر عل  إة  
، 2017أيلول/ساااابتمرب  22أيضاااااا، املعقااااودة يف  1163يف اجللسااااة العامااااة )اخلتاميااااة(  -3

عرض رئيس اللجناة الثانياة للادورة تقريار . وأحااي اجمللاس علمااا بتقريار اللجناة الثانياة للادورة،  ماا 
اجللسااة )انظاار  ، وأقاار السااتنتاجات املتفااق عليلااا املنبثقااة عاانTD/B/64/SC.II/L.1ياارد يف الوثيقااة 

  الفصل األول، الفررب ابء، أعب (.

مسامهاا األونكتاد يف تنفيس ومتابعة نتائج املؤمتراا الرئيسية ومرؤمتراا القمرة الرذ تعقرد ا   
 األمم املتحدة يف امليدانيني القتصادي والجتماعي

تقرياار فريااق ، أحاااي جملااس التجااارة والتنميااة علماااا ب1163يف اجللسااة العامااة )اخلتاميااة(  -4
اخلااارباء احلكااااوم  الاااادول املعااااين بقااااانون وسياسااااات وايااااة املسااااتللب عاااان أعمااااال دورتااااه الثانيااااة 

(TD/B/C.I/CPLP/9 و شااياا مااع الفقاارة ،)ماان السااتنتاجات املتفااق عليلااا الااواردة يف التقرياار  16
 ىل اجمللس. املذ ور، شجع األعضاَء على مواحلة املشاورات بألية تقد  مشرورب ن  عن املسألة إ

 أنملطة التعاون التقين  
والتنمياااة يف املسااااألتني يف إراااار هاااذا البنااااد مااان جاااادول األعماااال، نظاااار جملاااس التجااااارة  -5

 التاليتني. 

 استعراض أنشطة التعاون التقين اليت يقون هبا األونكتاد  
، اعتماااااد اجمللااااااس 2017أيلول/سااااابتمرب  20، املعقاااااودة يف 1162يف اجللساااااة العاماااااة  -6

مشاارورب املقاارر املتعلااق سنشاااطة التعاااون التقااين الااايت يقااون هبااا األونكتااااد وبتموياال هااذ  األنشاااطة، 
الاااذي اقرتحتاااه الفرقاااة العاملاااة املعنياااة ابإلراااار السااارتاتيج  وامليزانياااة الربانجمياااة يف دورهتاااا اخلامساااة 

 أدان (.  10لسبعني )انظر الفقرة وا

 تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين  
، 2017أيلول/سابتمرب  19املعقاودة يف  1160أحاي اجمللس علماا، يف جلساته العاماة  -7

( وابلبيااااانت الااايت أدلااات هباااا الوفاااود. وقااارر TD/B/64/4ابلتقريااار الاااذي أعدتاااه أماناااة األونكتااااد )
، أن يتضمن تقرير جملس التجارة والتنمية املقادن إىل 47/445اجمللس، وفقاا ملقرر اجلمعية العامة 

اجلمعية العامة عن أعماال دورتاه الرابعاة والساتني سارداا للماداولت الايت جارت يف إراار هاذا البناد 
  من جدول األعمال.

متابعررة الرردورة الرابعررة عملرررة املسررائل الررذ تتطلررجمل مررن اجمللررس ا رراا إجرررات بملررو ا يف إطررار   
 للمؤمتر

، أرلاق جملاس التجااارة 2017أيلول/سابتمرب  19املعقاودة يف  1161يف اجللساة العاماة  -8
والتنمية رمسياا عملية املرحلة الثانية لتنفيذ مافيكياانو نا ويب، وها  العملياة املتعلقاة ألدياداا بتنشايل 

 اآللية احلكومية الدولية لألونكتاد. 
، وافااااق 2017أيلول/سااابتمرب  22، املعقاااودة يف 1163لساااة العاماااة )اخلتاميااااة( ويف اجل -9

إىل  2018اجمللااس رمسياااا علااى تألياا  اجلاادول الاازمين للاادورة العاديااة للمجلااس ماان أيلول/ساابتمرب 
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. وساااُينظر يف إراااار املرحلاااة الثانياااة يف حمتاااوى الااادورة 2018حزيران/يونياااه  13إىل  4الفااارتة مااان 
 للا وحصيلتلا. وجدول أعماهلا وشك

 تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية  
، 2017أيلول/سابتمرب  20املعقاودة يف  1162أحاي اجمللس علماا، يف جلساته العاماة  -10

، وأقاار TD/B/WP/288ة بتقرياار الفرقااة العاملااة عاان دورهتااا اخلامسااة والساابعني،  مااا ياارد يف الوثيقاا
 الستنتاجات املتفق عليلا الواردة فيه. 

، أن يضاايف البنااد التااال إىل جاادول 1163وقاارر اجمللااس، يف جلسااته العامااة )اخلتاميااة(  -11
األعمال املؤقت للدورة السادساة والسابعني للفرقاة العاملاة: تلياة التمويال اخلاحاة بطلباات التعااون 

. وبنااااءا علياااه، ساااُتعدا األماناااة ماااذ رة منقحاااة بشاااأن تلياااة (1)التقاااين العالقاااة الااايت يتلقاهاااا األونكتااااد
 التمويل وتعمملا على الدول األعضاء.

 مسائل أشرى يف ميدان التجارة والتنمية  
يف إرااااار هااااذا البنااااد ماااان جاااادول األعمااااال، نظاااار جملااااس التجااااارة والتنميااااة يف التقرياااارين  -12

 التاليني: 

: التقرير السنوي اخلمسون للجنة األمم املتحدة للقاانون التطوير التدرجي  للقانون التجاري الدول  
 التجاري الدول

، أحاااي اجمللااس علماااا ابلتقرياار الساانوي للجنااة األماام املتحاادة 1162يف اجللسااة العامااة  -13
فييناااا يف الفااارتة  املعقاااودة يف (،A/72/17للقاااانون التجااااري الااادول عااان أعماااال دورهتاااا اخلمساااني )

 .2017ه  وز/يولي 21إىل  3 من

 تقرير الفريق الستشاري املشرتك املعين  ر ز التجارة الدولية  
، بتقرير الفريق الستشاري املشرتك املعاين 1162أحاي اجمللس علماا، يف جلسته العامة  -14

 دورته احلادية واخلمسني.  ر ز التجارة الدولية عن أعمال

مررن شطررة عمررل  166ملرروة جوجررجمل الفقرررة التقريررر املقرردم مررن رئرريس اتياررة الستملررارية املن  
ترس  الردوراا  ومرا 2017-2016ابنكوك بملون تنظيم األمانة لدوراا تدري يرة يف الفررتة 

 2018من أتثري؛ وتعيني أعضات اتياة الستملارية لعام 
، أحاااااي جملااااس التجااااارة والتنميااااة علماااااا بتقرياااار رئاااايس اهليمنااااة 1162يف اجللسااااة العامااااة  -15

 . 2017-2016ة السنتني الستشارية عن فرت 
وأعااارب رثلاااو بعاااض اجملموعاااات اإلقليمياااة وعااادد مااان املنااادوبني عااان تقاااديرهم للااادورات  -16

اإلقليميااة والقصاا ة الاايت ينظملااا األونكتاااد بشااأن القضااااي القتصااادية الدوليااة، ملااا تتضاامنه هااذ  
يني مااان املسااااتوى الااادورات مااان ماااادة رتاااازة وملماااة. ويتااايس الاااربانمج فرحاااةا للمساااؤولني احلكاااوم

__________ 

  ، املرفق الثاين.TD/B/WP/288انظر  (1)
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املتوسل يف املنارق النامياة وللمنادوبني الاذين توجاد مقاارهم يف جنياف. و ثال الساتثمار يف رأ  
 املال البشري أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق التنمية القتصادية والجتماعية.

جلميع وأبرز مندوبون عدة احلاجة إىل مواحلة توسيع نطاق الربانمج وتعزيز  بتنظيم دورة  -17
املنارق على أساا  سانوي، بادلا مان تنظيملاا علاى مادى فارتة سانتني. وأ ادت جمموعاة إقليمياة 
إرادهتا على العمل ألجل يماني املزياد مان األماوال لصااحل الاربانمج، ساواء أ اان ذلاب مان خابل 

 القنوات املوجودة يف جنيف أو اللجنة اخلامسة التابعة للجمعية العامة. 
عاادة إنشاااء مناارب جيمااع بااني املشااار ني يف الاادورات ماان  تلااف املنااارق  واقرتحاات وفااود -18

ويساااااهم يف زايدة تعزيااااز الااااربانمج ماااان خاااابل عملااااه  ثابااااة منتاااادى لتبااااادل املعلومااااات والاااادرو  
 املستفادة واملعارإ.

وأعرباات وفااود عدياادة عاان تقااديرها للبلاادان املضاايفة للاادورة احلاليااة، أو الاايت استضااافت  -19
ة، وهااا  ألدياااداا سااانألافورة وحاااربيا وُعماااان و ولومبياااا وموريشااايو . وأفاااادت بعاااض دورات ساااابق

اجملموعات اإلقليمية سن الدورات اليت ينظملا األونكتاد ألظى بتقدير  ب  يف منارقلا ابعتبارهاا 
أداة  كان البلادان النامياة مان فلام الجتاهاات الساائدة فلمااا أفضال وتصاميم السياساات املبئمااة 

 اد إىل األولوايت الورنية ملواجلة التحدايت واحلد من يث ها. ابلستن
وأشاادت وفاود عديادة هبيكال الادورات اإلقليمياة، الايت تشامل املعاجلاة املتكاملاة للتجاارة  -20

والتنمية وأشاروا إىل تصميملا الذي تشرتك فيه شعب عادة. وشاددت هاذ  الوفاود علاى املعاارإ 
لاادورات التدريبيااة وعلااى يث هااا يف قاادرهتم علااى القيااان بتحلياال الاايت ا تساابلا املشااار ون خاابل ا

السياساااات العاماااة، سبعادهاااا املتعاااددة، ودراساااة الساااياقات الدولياااة واإلقليمياااة والورنياااة. ورلبااات 
وفود عديدة إىل األمانة أن تستمر يف تقد  الدورات القص ة واإلقليمية، اعرتافاا منلاا جباودة هاذ  

 الدورات. 

 موجز الرئيس -اثنياا  
 اجللسة العامة اليتتاةية واملناقملة العامة -ألف 

 اجللسة العامة اليتتاةية  
أشاااار أحاااد املمثلاااني، وهاااو يتحااادث ابسااام ثااابث جمموعاااات إقليمياااة يف اجللساااة العاماااة  -21

( قاد بادأت. TD/519/Add.2الفتتاحية، إىل أن السنة الثانية من تنفيذ إعابن مافيكياانو نا ويب )
وينبألاا  أن تكااون دورة جملااس التجااارة والتنميااة فرحااة لتسااليل الضااوء علااى الكيفيااة الاايت تنفااذ هبااا 
تلااااب الوليااااة. وأضاااااإ أن الاااادول األعضاااااء ل تطلااااع بعااااد علااااى خطااااة عماااال واضااااحة وشاااااملة 
ومتكاملة بشأن الكيفية اليت تعتزن أمانة األونكتاد أن تنفذ هبا مافيكيانو ن ويب، وهو ما سايكون 

أوىل أساسااية يف إعااداد تقرياار عاان التنفيااذ. وينبألاا  أن يتااوىل األمااني العااان لألونكتاااد قيااادة خطااوة 
تلااب اجللااود، ابلشاارتاك مااع الاادول األعضاااء، يف ااال تعزيااز املساااءلة والشاافافية. وأشااار إىل أن 
 ياع اجملموعااات اإلقليميااة مساتعدة للعماال بشااكل وثياق مااع األمانااة، والعمال مااع  بااار املسااؤولني 

 إىل ألقيق الفعالية. داريني سعياا اإل
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وأعاارب األمااني العااان لألونكتاااد، يف مبحظاتااه الفتتاحيااة، عاان التضااامن مااع املتضااررين  -22
عاااارب العااااال ماااان سلساااالة الظااااواهر اجلويااااة البالألااااة الشاااادة الاااايت حاااادثت يف اآلونااااة األخاااا ة. فتلااااب 

امة، جتعال اجللاود اجلماعياة الرامياة إىل التحدايت البيمنية، وعبقتلا ابلتنمية القتصادية ي  املستد
. وبينما أشار األماني العاان إىل التحادايت أ ثر إحلاحاا  2030تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعان 

عان  سياسية حداية واستبعادية، فضابا  - العاملية اليت تواجه التجارة الدولية يف ال توجلات جيو
بيمنااة عامليااة  كينيااة، و ااذا الفجااوة القائمااة بااني ماان  حالااة الرتياااب وضااعف الطلااب الاايت تعيااق هتيمنااة

اساااتفادوا مااان العوملاااة ومااان ل يساااتفيدوا منلاااا، شااادد علاااى ضااارورة الوحااادة  اااأفراد يف أسااارة األمااام 
املتحااادة ومناحاااارة الااانلج املتعاااادد األراااراإ، يف ااااال التألااا ات اجلريمنااااة يف املنظوماااة اإلمنائيااااة الاااايت 

 .2030لعان  تقتضيلا جرأة خطة التنمية املستدامة
وترتتب على إعادة توجيه منظومة األمم املتحدة اإلمنائياة مان أجال ألساني الادعم املقادن  -23

تاثر ملمة ومباشرة ابلنسبة لألونكتاد. وتعين زايدة الهتماان  2030خلطة التنمية املستدامة لعان 
اساتمرار  و ماا يتطلاب أيضااا بُعروة الشؤون اإلنسانية والتنمية واألمن زايدة الرت يز على الوقاياة، وها

الرت يااز علااى تنميااة القاادرات اإلنتاجيااة واهليا اال األساسااية ماان أجاال ألقيااق منااافع رويلااة األجاال. 
 واألمم املتحدة برمتلا مدعوة إىل الضطبرب بدور فكري قيادي، هو يف األحال حماور اختصاحاات

ت الفاعلااة األخاارى الاايت األونكتاااد، وإن  ااان ل بااد ماان التعاااون والعماال بشااكل أوثااق مااع اجللااا
تتصااال أنشاااطتلا  جاااالت عمااال األونكتااااد. وبسااابب تشااادد القياااود املالياااة، يتعااارض األونكتااااد 
لختباااار قدراتاااه يف اااال زايدة العتمااااد علاااى املاااوارد اخلارجاااة عااان امليزانياااة، الااايت تساااتخدن بوجاااه 

د املياداين لألونكتااد خات لتمويل األنشطة اإلمنائية، ويف وقات يزياد فياه الطلاب علاى توسايع الوجاو 
وإجناااز نتاااائج ملموسااة عااان ررياااق الااربامج املضاااطلع هباااا. وصااة رساااة عناحااار ماان العناحااار الرئيساااية 
إلحاابحات األمااام املتحااادة املقرتحاااة هلاااا حااالة ابألونكتااااد، وهااا : النتقاااال  نظوماااة األمااام املتحااادة 

 يز بشكل أقاوى علاى التمويال مان األهداإ اإلمنائية لأللفية إىل أهداإ التنمية املستدامة، والرت  من
ولاايس  أجال التنمياة، وإقاماة جيال جديااد مان األفرقاة القطرياة ير از علااى الاربامج والسياساات العاماة،

 علاى املشااريع، وإجاراء إحابحات يف امليادان مصااحوبة قحابحات يف املقار، وإجاراء مناقشاة متعمقااة
 تعاون التقين لألونكتاد مقارنة ابلطلب.بشأن التمويل، مع مبحظة الفتقار إىل  ويل خدمات ال

ولحااظ األمااني العااان، يف معاارض حديثااه عاان الساانة األوىل ماان تنفيااذ مافيكيااانو ناا ويب،  -24
أن النلج املتبع  ان يقون، ابلنظر إىل السياق اخلارج  الصعب، على "مداراة السرعة ابلتحوي". 

، ول سايما ابلنظار إىل التحادايت ا يثا اا وأعطت األمانة األولوياة ألحادث عناحار الولياة وأ ثرها
اليت تطرحلا تلب الألاايت اليت تشكل "اب ورة" أهداإ التنمية املستدامة. وعلاى وجاه التحدياد، 

ماان أهااداإ التنميااة املسااتدامة، وعلااى بااارانمج  17و 14ر اازت أنشااطة األونكتاااد علااى اهلاادفني 
اجلناااوب بشاااأن املساااائل املتعلقاااة ابلعوملاااة العمااال املتعلاااق ابلقتصااااد الرقمااا ، والتعااااون ماااع بلااادان 

، وأفريقياااا والااانلج املتعااادد األراااراإ، والشااارا ات الذ ياااة ماااع القطاااارب اخلاااات، وأقااال البلااادان مناااواا 
 وسياسات املنافسة وواية املستللب. 

، ستضاااع األماناااة ر اااائز األونكتااااد الاااثبث يف خدماااة بنااااء القااادرات ومااان اآلن فصااااعداا  -25
دان النامياااااة. وساااااوإ تساااااتفيد املرحلاااااة الثانياااااة مااااان تنفياااااذ مافيكياااااانو نااااا ويب، اإلنتاجياااااة يف البلااااا

تنشيل اآللية احلكومية الدولية، من املشاورات الواسعة النطاق اليت سيجريلا األمني العان مع  أي
الدول األعضاء، ومن عملية تطارح األفكار اليت سايقودها رئايس اجمللاس. ووجاه دعاوة إىل الادول 
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تبااار ذلااب أحااد جوانااب تنشاايل اآلليااة احلكوميااة الدوليااة، إىل دعاام التألياا  املقاارتح األعضاااء، ابع
عاان الربااع الثالااث،   توقياات الاادورة الساانوية للمجلااس لتكااون يف الربااع الثاااين ماان الساانة عوضاااا  يف

ابلنظر إىل عمون اجلادول الازمين احلكاوم  الادول  وأقوى يث اا   يما تكون املداولت أجدى نفعاا 
ات. ومان شااأن ذلاب أن يتاايس النظار يف نتااائج أفرقاة اخلاارباء احلكومياة الدوليااة اجلديادة قباال للماؤ ر 

 انعقاد املنتدى السياس  الرفيع املستوى للمجلس القتصادي والجتماع  واجلمعية العامة. 
و اااا أن التفااااوض علاااى مافيكياااانو نااا ويب قاااد   علاااى أساااا  املواضااايع اجلامعاااة ولااايس  -26

ااَعب، فساايجري تقياايم التقاادن احملاارز يف سااياق مناقشااة داخليااة متعمقااة أعاام املواضاايع الف رعيااة للشا
 على نطاق األمانة بشأن التعاون املشرتك فيما بني الشاَعب. وسوإ أُلااي الادول األعضااء علمااا 
آبخر املعلومات عن املناقشات الداخلية، اليت ينبألا  أن تكتمال حبلاول موعاد اساتعراض منتصاف 

املتعلقاة  املساألة األوساع نطاقااا  د عان. وحبلول ذلب املوعد، ساتكون قاد ُحلات أيضااا املدة، أي بع
من "أحدقاء األونكتاد"، يتاألف مان شخصايات  قحبح األمم املتحدة. وقال إنه سينشئ فريقاا 

اااان اسااااتعراض ابرزة، يكااااون  ثابااااة هيمنااااة لتقياااايم األفكااااار الاااايت يااااتم تدارساااالا داخلياااااا  . وسااااوإ  كا
ماان الوقااوإ علااى ماادى تنشاايل دور األونكتاااد الااذي اندى بااه مافيكيااانو ناا ويب، منتصااف املاادة 
 تنطلق منه املفاوضات اململدة للدورة اخلامسة عشرة للمؤ ر. وسيوفر أساساا 

 املناقملة العامة  
. وأدىل املتكلماااون التالياااة أمساااا هم 2017أيلول/سااابتمرب  14جااارت املناقشاااة العاماااة يف  -27

س وزراء فييات انن؛ ورثال  لورياة تنزانياا املتحادة، الاذي تكلام ابسام جمموعاة ببياانت: انئب رئاي
والصااااني؛ ورثاااال الألاااااد األورويب، ابساااام الألاااااد األورويب والاااادول األعضاااااء فيااااه؛ ورثاااال  77 ال

الساااودان، ابسااام اجملموعاااة األفريقياااة؛ ورثااال اب ساااتان، ابسااام جمموعاااة دول تسااايا ومنطقاااة احملااايل 
الربازيااال، ابسااام جمموعاااة بلااادان أمريكاااا البتينياااة ومنطقاااة البحااار الكااااري ؛ ورثااال اهلاااادئ؛ ورثااال 

؛ ورثل الفلباني، الياابن، ابسم جمموعة جسكانز؛ ورثل بنألبديش، ابسم جمموعة أقل البلدان منواا 
ابساام رابطااة أماام جنااوب شاارق تساايا؛ ورثاال جاازر البلامااا، ابساام الاادول اجلزريااة الصااأل ة الناميااة؛ 

مصر، ابسم اجملموعة العربية؛ ورثل  لورياة إياران اإلسابمية؛ ورثال اتيلناد؛ ورثال أوينادا؛ ورثل 
  اااوراي   لورياااة ورثااال الصاااني؛ ورثااالورثااال بااانن؛ ورثااال جيباااوب؛ ورثااال الفلباااني؛ ورثااال اجلزائااار؛ 

 ورثال إندونيسايا؛ ورثال اهلناد؛ ورثال الرساول؛ الكرسا  ورثال تاونس؛ ورثال الد قرارية الشاعبية؛
 ورثل جنوب أفريقياا؛ ورثال اململكاة املتحادة لربيطانياا العظماى وتيرلنادا الشامالية؛ مولدوفا؛  لورية

 ورثل دولة فلسطني؛ ورثل ماليزاي؛ ورثل عمان؛ ورثل نيجا اي؛ ورثال دول أفريقياا والبحار الكااري 
 واحمليل اهلادئ. 

العااان لألونكتاااد، افتااتس انئااب رئاايس وزراء فيياات انن وبعااد عاارض  لياادي قدمااه األمااني  -28
. وشاجع البلادان النامياة املناقشة وقدن حملة عن جناح جتربة بلد  يف اخلرو  من فمنة أقل البلدان منواا 

على تعزيز التجارة والتكامل اإلقليم  مان أجال النلاوض ابلتنمياة القتصاادية. وأشاار العدياد مان 
 من ولية األونكتاد. أساسياا  وحفه جزءاا إىل التكامل ب الوفود أيضاا 

يف  وأ دت جمموعات إقليمية ووفود عدة على قلقلا إزاء النزعاة احلمائياة الساائدة حاليااا  -29
يف النظان التجاري العامل . وأعارب  العال. فاحلواجز ي  اجلمر ية والتداب  ي  التعريفية تؤثر سلباا 

لقاااه إزاء  اااون تلاااب احلاااواجز قاااد تزياااد يف تضاااييق تفااااق رثااال إحااادى اجملموعاااات اإلقليمياااة عااان ق
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القتصادات النامية وتعيق قدرهتا على الستفادة من التجارة الدولية. وأعرب بعض املندوبني عن 
  األسف إزاء تراجع الستثمار األجن  املباشر يف التجارة العاملية.

تاادفقات املالياااة ياا  املشاااروعة. وأعاارب بعاااض املناادوبني عااان قلقلاام إزاء اآلاثر املااادمرة لل -30
إحااادى اجملموعاااات اإلقليمياااة عااان  اوفلاااا بشاااأن احتماااال حااادوث أزماااات دياااون  وأعربااات أيضااااا 

  سيادية يف البلدان النامية.
علااى التجااارة اإللكرتونيااة ومبااادرة التجااارة   باا اا   وأثناات بعااض اجملموعااات اإلقليميااة ثناااءا  -31

الايت جتنيلاا الادول النامياة  وفود الفوائادناقشة. وبنيا أحد الاإللكرتونية للجميع وشجعتلا خبل امل
  من هذ  السياسات وسبل إسلاملا يف زايدة انفتاح املبادلت التجارية.

وذ اار العدياااد مااان اجملموعاااات اإلقليمياااة ضااارورة تعزياااز وتنشااايل اآللياااة احلكومياااة الدولياااة  -32
الرتيااح إزاء مساامهات أفرقاة اخلارباء يف ة عان يادلألونكتاد. وأعربت جمموعات إقليمياة ووفاود عد

   تلف السياسات العامة.
وأ اادت بعااض الوفااود علااى أمهيااة اإلدارة القائمااة علااى النتااائج، بينمااا  ااررت عاادة وفااود  -33

ي يد أمهية تنفيذ الولية املنصاوت عليلاا يف مافيكياانو نا ويب. وأشاارت بعاض الوفاود إىل تقاد  
بوحااافلا مساااألة ابلألاااة األمهياااة. وأقااارت جمموعاااات إقليمياااة عديااادة  املسااااعدة للشاااعب الفلساااطيين

بوجه عان أنه ل بد، ابلنظر إىل حمدودية موارد األونكتاد وامللمة احملددة املو لة إليه، مان التحاوي 
  يف ختصي  موارد امليزانية ول بد من ر ية واضحة للمستقبل املنشود.

سااعدة الايت يقادملا األونكتااد إىل أقال البلادان وسلطت وفود  ث ة الضوء علاى أمهياة امل -34
والبلدان النامية ي  الساحلية والدول اجلزرية الصأل ة النامياة، وأثنات علاى مواحالة الساتثمار  منواا 

  يف ر يزة البحث والتحليل واندت بذلب.

 الرييع املستوى اجلزت -ابت 

يف الفاااارتة  جمللااااس التجااااارة والتنميااااة ُعقااااد اجلاااازء الرفيااااع املسااااتوى للاااادورة الرابعااااة والسااااتني -35
  .2017أيلول/سبتمرب  13إىل  11 من

  احلوار الرييع املستوىا  ل يسري العامل يف طريق التكامل أم التفكك؟ -1 
 )البند 2 من جدول األعمال(

ب العاان لرابطااة أماام جنااو  قااد املناقشااة فريااق مؤلاف ماان األمااني العاان لألونكتاااد؛ واألمااني -36
؛ وانئااب األمااني العااان ملنظمااة التعاااون والتنميااة يف املياادان القتصااادي؛ وانئااب املمثاال شاارق تساايا

الااادائم لبألاااااد األورويب؛ وماااادير إدارة تنمياااة التكاماااال يف اللجنااااة القتصاااادية للمنطقااااة األوروبيااااة 
 اآلسيوية. 

اجلناااوب العاااامل  وسااالل األماااني العاااان لألونكتااااد الضاااوء علاااى مساااامهة التجاااارة والاااور  -37
بوحافلما ر ياازتني للتكامال العااامل . وقاال إن هناااك حاجاة إىل معاجلااة ماوارن الضااعف يف العوملااة 
لتحقياق التنمياة الشااملة للجميااع. و كان دراساة  تلااف منااذ  التكامال اإلقليماا ، ماع رابطاة أماام 

  جنوب شرق تسيا  مثال انجس.
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رابطاااة أمااام جناااوب شااارق تسااايا أن هنااااك جلاااوداا جارياااة يف الااادول لوذ ااار األماااني العاااان  -38
لتعزيااز تيساا  التجااارة والتصااال اإللكاارتوين وحساان ساا  العماال يف األسااواق  الرابطااةاألعضاااء يف 

  من خبل املنافسة وواية املستللب وسياسات امللكية الفكرية. 
علااى  الضااوء ياادان القتصاااديوساالل انئااب األمااني العااان ملنظمااة التعاااون والتنميااة يف امل -39

دور التجااارة يف احلااد ماان الفقاار. وقااال إن نظاماااا جتااارايا متعاادد األرااراإ منفتحاااا وشااامبا وقائماااا 
  على القواعد هو أفضل خيار إلعطاء دفعة قوية للتجارة العاملية والنمو وفرت العمل.

لتجاارة والساتثمار داخال وسلل انئاب املمثال الادائم لبألااد األورويب الضاوء علاى دور ا -40
 املنطقة الواحدة وعلى دور الشباب يف التنمية الشااملة للجمياع. وقاال إن الألااد األورويب سيواحال

  تر يز اجللود على تعزيز التكامل اإلقليم .
وسااااالل مااااادير إدارة تنمياااااة التكامااااال يف اللجناااااة القتصاااااادية للمنطقاااااة األوروبياااااة اآلسااااايوية  -41

تكامل اإلقليم  للجنة: املساواة بني األعضااء، ورفاض املكاوانت السياساية، على مبادئ ال الضوء
ودعااا إىل احلااوار بااني اجملتمعااات احملليااة علااى الصااعيد اإلقليماا  ماان أجاال ألقيااق النمااو  والشاافافية.

 الشامل للجميع.
وتشارر معظم املشار ني الرأي يف استمرار أمهياة التكامال اإلقليما   عامال حمفاز للتنمياة  -42

الشاملة للجميع. ورلب أحد املندوبني أن يواحال األونكتااد ألليال اجتاهاات التكامال اإلقليما . 
وسلل مندوب تخر الضاوء علاى دور األونكتااد يف جتناب املواجلاة يف عملياات التكامال. وشادد 

 بعض املندوبني على احلاجة إىل املواءمة بني عمليات التكامل اإلقليم . 
 إىل أوجااه الضااعف يف النظااان التجاااري املتعاادد األرااراإ،  ااا يف وأشااار بعااض املناادوبني -43

ذلااب أوجااه التفاااوت، واإلقصاااء الجتماااع ، وتاادين األجااور، واااروإ العماال ياا  اآلمنااة، وفقاار 
البيمنة، وشددوا على احلاجة إىل نظاان جتااري عاادل متعادد األراراإ يساتند إىل التضاامن الادول. 

يع لبستفادة من اتفاقات التجاارة اإلقليمياة. وذ ار منادوب وشدد مندوب تخر على أمهية التصن
تخاار أن التساااق السياساا  الاادول بااني التجااارة واألهااداإ اإلمنائيااة ينبألاا  أن يرافااق الناادما . 
واعااااارتإ عااااادة منااااادوبني ابألونكتااااااد  محفااااال للحاااااوار يف مساااااائل التجاااااارة والتنمياااااة والتكامااااال 

 اإلقليم . 
اا إىل اخلاربة املكتسابة يف الفارتة األخا ة يف استضاافة املناسابات مش  وفد بيبرو ،  أفادو  -44

ألااات  كااان أن ألتضااان احلااادث  مينساااب ، سن2017و 2016املتعلقاااة ابلتكامااال اإلقليمااا  يف 
 . ورحااب األمااني العااان لألونكتاااد حبساان توقياات القاارتاح2019أو  2018يف  رعايااة األونكتاااد

أبارز التاداب  يا  التعريفياة ابعتبارهاا أهام التحادايت الايت . و بتنظيم مؤ ر بشاأن التكامال اإلقليما 
يواجللااااا الناااادما  حالياااااا. وأعاااارب العديااااد ماااان احملاااااورين واملشااااار ني عاااان دعملاااام لتعزيااااز دور 

 األونكتاد يف التكامل العامل .

  حنو و ع برانمج عمل عاملي -الرتابطا النمو الملامل للجميع  -2 
 من جدول األعمال( 3)البند 

مااان اجلااازء الرفياااع هاااذ  افتاااتس وزيااار التجاااارة والصاااناعة يف جناااوب أفريقياااا حلقاااة النقاااا   -45
القتصاد العاامل  مثال ضاعف النماو العاامل ، هبا تسم ياملستوى، مشدداا على أوجه الختبل اليت 
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لاريم وتزايد أوجه البمساواة والبون الشاساع باني األينيااء والفقاراء يف اال العوملاة املفرراة. وعلاى ا
، فإن التحول إىل زخم منو حقيق  2017من أن أداء بعض البلدان األفريقية  ان أفضل يف عان 

يتطلااب بااذل مزيااد ماان اجللااود، ل علااى الصااعيد الااورين وحااد . ودعااا إىل إعااادة هيكلااة النظااان 
املتعاادد األراااراإ حبياااث تألااادو  يااع البلااادان شااار اء متسااااوين يف سااياق ألقياااق أقصاااى قااادر مااان 

  اإلمنائية للجميع. املنافع
وألدثت مديرة حبوث السياسات يف القتصااد الكلا ، مر ازةا علاى النظاان املاال العاامل ،  -46

. يف جمااال السياسااات العامااة فانتقاادت فلماااا مأللوراااا شااائعاا للمااال تسااتند إليااه توحاايات خارمنااة
لااب أن النااا  ل ياادر ون أن  و ثاا اا مااا تُااردرد عبااارة "ل يوجااد مااال" لتربياار اختاااذ تااداب  تقشاافية، ذ

لاازون إىل املاادخرات ماان أجاال السااتثمار أو اإلنفاااق. ففاا  القتصاااد احلااديث، ختلااق املصااارإ  ل
التجارياااة املاااال مااان خااابل القاااروض، وتشااارتي لتقاااد لا وعاااداا ابلساااداد تدعماااه السااالطة العاماااة. 

خصخصااااتلما وابات وقالاااات إن النظااااان النقاااادي، وهااااو ماااان املنااااافع العامااااة، وإنتااااا  املااااال جاااارت 
خيضعان ملصاحل خنبة ثرياة. وذهبات إىل أن النظاان املصاريف املاوازي قاد يكاون مصادر األزماة املالياة 
املقبلااة. وابإلضااافة إىل الستفسااارات الاايت أعقباات عرضاالا الااذي حظاا  ابلستحسااان، أيااد أحااد 

ا العديااد ماان البلاادان املناادوبني الشااوايل الاايت أبااداها املشااار ون مشاا اا إىل الصااعوابت الاايت يواجللاا
  النامية للحصول على العمبت الصعبة.

ووجاااااه مااااادير شاااااعبة العوملاااااة واسااااارتاتيجيات التنمياااااة يف األونكتااااااد النتباااااا  إىل  تلاااااف  -47
املناسااااابات املقاماااااة هاااااذا العاااااان إلحيااااااء ذ ااااارى أحاااااداث اقتصاااااادية رئيساااااية، والعااااارب الااااايت  كااااان 

تماع  والشامل للجميع الاذي انبثاق عان "التفااق استخبحلا اليون. وقال إن مسار النمو الج
( يف ثبثينااات القاارن املاضاا  )وهااو عبااارة عاان ماازيج ماان سياسااات اإلنعااا  New Dealاجلديااد" )

والتنظااايم وإعاااادة التوزياااع( هاااو ابلضااابل ماااا يلااازن ملعاجلاااة أوجاااه الخاااتبل والبمسااااواة الااايت تعتاااور 
وأن ذلب يتطلب بُعداا متعدد األرراإ قاوايا للألاياة،  القتصاد العامل  يف القرن احلادي والعشرين، 

  ان يائباا عن "التفاق اجلديد" اآلنف الذ ر.

  مسامهة األونكتاد يف تنفيس برانمج العمل لصاحل أقل ال لدان منواا  -3 
 (األعمال جدول من 5 البند)

رئاايس مفوضاية الألاااد  اان فرياق احلااوار يتاألف مان انئااب رئايس  لوريااة يااان؛ وانئاب  -48
السااام  املعااين سقاال البلاادان منااواا والبلاادان الناميااة ياا  السااااحلية  األفريقاا ؛ ورثاال األماام املتحاادة

والدول اجلزرية الصأل ة النامية؛ ورئايس املصارإ الصايين للتصادير والسات اد؛ وانئاب رئايس و با  
ماااة األمااام املتحااادة للتنمياااة الصاااناعية اقتصاااادي  بناااب التنمياااة األفريقااا ؛ وانئاااب املااادير العاااان ملنظ

)اليونيدو(؛ وأستاذ لبقتصاد السياس  والتنمية بكلية لنادن لبقتصااد والعلاون السياساية ابململكاة 
 يرلندا الشمالية؛ واألمني العان لألونكتاد.وتاملتحدة لربيطانيا العظمى 

 املتعاضاادة الراميااة إىل وساالال احملاااورون الضااوء علااى التااداب  والسياسااات املختلفااة ولكاان   -49
التعجيل بتحقيق تقدن يف بنااء القادرات اإلنتاجياة. وقيال إن دور التعلايم وامللاارات والبتكاار إىل 
جانااب اقتصاااد املعرفااة وتكنولوجيااا املعلومااات والتصااالت هاا  أمااور ذات أمهيااة حامسااة. وجاارى 

تثمار يف الشااباب، ومعاجلااة تسااليل الضااوء أيضاااا علااى تسااخ  العائااد الااد ألرايف، عاان رريااق الساا
مسألة هجرة الكفاءات يف أفريقيا. وأشار  ذلب بعض املتحاورين إىل أن القطارب الزراع  يف أقال 
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البلاادان منااواا ل ياازال متخلفاااا ومفتقااراا  ثاا اا إىل اسااتخدان اآللت وأن السااتثمارات مطلوبااة لاازايدة 
قلق إزاء النصيب املنخفض للتصنيع يف اإلنتاجية. وفضبا عن ذلب، أعرب عدة متحاورين عن ال

اقتصادات أقال البلادان مناواا ابملقارناة ابلزراعاة واخلادمات، وأشااروا إىل أن التحاوال اهليكلا  يساتلزن 
ألقيق التنمياة الصاناعية الايت تعِاد بعائادات حجام متزايادة وبنماو أساررب يف اإلنتاجياة. وأشاار أحاد 

التوزيعيااة لعمليااة التحااوال اهليكلاا  ماان انحيااة واحلاجااة إىل  احملاااورين إىل حااعوبة املوازنااة بااني اآلاثر
احلفاااع علااى السااتقرار السياساا  ماان الناحيااة األخاارى، وهااو مااا يشااكل أحااد املتطلبااات املساابقة 

سبسااال الالرئيساااية للتنمياااة. وأشاااار أيضااااا حمااااور تخااار إىل احلاجاااة إىل دماااج أقااال البلااادان مناااواا يف 
  .لألنشطة املضيفة للقيمة العاملية
وُأشااا  إىل أن اجملاااالت األخااارى الااايت تعتَااارَب ذات أمهياااة اسااارتاتيجية للتعجيااال ابلتقااادن يف  -50

بناااء القاادرات اإلنتاجيااة تشاامل تعزيااز التكاماال داخاال املنطقااة الواحاادة، وتيساا  التجااارة وتطااوير 
كاني للقطاارب البنية التحتياة األوساع نطاقااا، وتساخ  املاوارد الطبيعياة وإ سااهبا قيماة مضاافة، والتم

اخلاات، وإنشااء منااارق اقتصاادية، والسااتثمار يف الطاقاة املتجاددة، وألسااني املناا  السااتثماري. 
ودعا احملاورون  ذلب شار اء التنمياة إىل مواحالة تقاد  الادعم املاال والتقاين والادعم يف جماال بنااء 

كنولوجياا ألقال البلادان القدرات،  ا يف ذلب التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وعن ررياق بناب الت
منواا. وأَ ل أحاد احملااورين املسااعدة املتاحاة عان ررياق املصارإ الصايين للتصادير والسات اد والايت 

  تُقدرن من أجل بناء القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواا.
إلنتاجياة، األمهياة لبنااء القادرات ا الباالغابلدور  اجملموعات اإلقليميةوسلام رثلو  ث  من  -51

وأثنااااوا علااااى الاااادعم املقاااادن ماااان األونكتاااااد إىل أقاااال البلاااادان منااااواا يف هااااذا اجملااااال. ودعاااات بعااااض 
اجملموعات اإلقليمية األونكتاد إىل مواحلة دعماه التحليلا  والتقاين جللاود أقال البلادان مناواا الرامياة 

موعااااات اإلقليميااااة لااااا. وتناولاااات إحاااادى اجملت اإلنتاجيااااة واحلفاااااع عليلااااا وتنميتإىل بناااااء القاااادرا
التحدي املتمثل يف مضاعفة نصيب أقل البلدان منواا يف الصادرات العاملية. ورلب أحد املندوبني 
مزيااداا ماان التوجيااه بشااأن السياسااات املطلوبااة لتعزيااز القاادرات اإلنتاجيااة،  ااا يف ذلااب نااورب التعلاايم 

ارق القتصاااادية، واسااااتخدان املطلاااوب )التعلااايم البتااادائ  أو التاااادريب امللاااين( لااادعم تفعياااال املنااا
معاهدات الستثمار الثنائياة بألياة الساتفادة مان الساتثمار األجنا  املباشار وتنمياة الساوق احمللياة 

  يف أقل البلدان منواا الألنية ابلسكان.
 التنميررة القتصررادية يف أيريقيرراا السررياةة يف شدمررة منررو ىررامل قررادر علرر  إةرردا  التحررول -4 

 عمال(من جدول األ 6)البند 
افتتحت انئبة األمني العان لألونكتاد املناقشة ببياان اساتلبل، تلتاه عاروض قادملا ساتة  -52

حمااااورين. ولحاااظ العدياااد مااان احملااااورين أن مااان معوقاااات تنمياااة الساااياحة يف أفريقياااا عااادن  فاياااة 
اهليا اال األساسااية املاديااة، وتااردي مرافااق النقاال، وارتفااارب تكلفااة تااذا ر الاارحبت اجلويااة، وحااعوبة 

ول علااى مصااادر الطاقااة، وقيااود احلصااول علااى التموياال، ول ساايما يف األسااواق املتخصصااة احلصاا
مثل رحبت املألامرة الصأل ة النطاق، وانعدان األمن يف املنارق النائية. وأشار بعض احملااورين إىل 
أن هااذ  املعوقااات أسااوأ يف أقاال البلاادان منااواا، وذهااب أحاادهم إىل أن ذلااب ينطبااق علااى البلاادان 

مياااة يااا  السااااحلية والااادول اجلزرياااة الصاااأل ة النامياااة. ورااارح احملااااورون رائفاااة مااان السياساااات النا
واإلجااراءات الراميااة إىل تعزيااز التنميااة السااياحية. والاال ذلااب تنشاايل السااتثمار يف جمااال الطاقااة، 
 وتعزيز األرر القانونية واملؤسسية لبستثمار اخلات على املستوى الورين، وتصميم وتنفيذ خطال
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السااياحة علااى املسااتوى اإلقليماا ، وتطبيااق مفلااون "األجااواء املفتوحااة" يف أفريقيااا، وتشااجيع إقامااة 
. وشدد حماور تخر علاى 2030من خطة التنمية املستدامة لعان  17الشرا ات يف إرار اهلدإ 

ضااارورة إقاماااة البلااادان شااارا ات تنشاااأ عنلاااا جتاااارب ساااياحية أحااايلة وأخبقياااة ومساااتدامة. واتفاااق 
حملاااورين علااى أن قطااارب السااياحة يف أفريقيااا يتعااني أن يسااتفيد ماان مزيااد ماان الاادعم التقااين معظاام ا

 واملال على املستوى الدول.
وفيما يتعلق بتبادل اخلربات، عرض أحد احملاورين اسرتاتيجية بلد  لبستفادة من رعاااي   -53

زيااز الاارتويج للبلااد علااى يف اخلااار  لاادعم التعااايف القتصااادي عاان رريااق السااياحة، بساابل منلااا تع
املساااتوى اإلقليمااا . وأشاااار حمااااور تخااار إىل اتفاقاااه ماااع منظاااور القطاااارب اخلاااات إزاء الساااتدامة يف 
قطاااارب الساااياحة. وتشااامل اإلجاااراءات املطلوباااة باااذل جلاااود للحاااد مااان التاااأث  البيمنااا  للعملياااات 

ل العمالااة وبناااء العامليااة، فضاابا عاان ضاامان اسااتفادة اجملتمعااات احملليااة ماان هااذا القطااارب ماان خااب
 - القااادرات. ولحاااظ بعاااض احملااااورين هشاشاااة قطاااارب الساااياحة يف مواجلاااة األحاااداث اجلألرافياااة

السياسااية، وشاااددوا علاااى أمهياااة تطاااوير قطاعاااات أخااارى، مثااال الزراعاااة والثاااروة احليوانياااة، بوحااافلا 
 اعات. مصادر بديلة للدخل. وأشاروا  ذلب إىل أمهية التنويع القتصادي والروابل بني القط

عاان التنميااة  2017 تقرياار األونكتاااد لعااانوخاابل املناقشااة، أثااا بعااض املناادوبني علااى  -54
. وأ اد عادد مان القتصادية يف أفريقيا: السياحة يف خدمة منو شامل قادر على إحاداث التحاوال

رثلاا  اجملموعااات اإلقليميااة دور السااياحة يف خلااق فاارت العماال،  ااا يف ذلااب للنساااء والشااباب، 
لتنويع القتصادي، وتعزيز أسواق السياحة املتخصصة، وأمهية دعام الساياحة داخال املنطقاة مان وا

 أجل ألقيق النمو القتصادي. وأبرزت عدة وفود أمهية السبن واألمن يف دعم تنمية السياحة.

  إمنائي منظور من واجتا اته الدويل التجاري النظام تطوُّر -5 
 من جدول األعمال( 7)البند 
 ااان تبااارؤ التجااارة األخاا  مرحلااة عصاايبة للتجااارة والتنميااة. وقااد ساالل حماااورون  ثلااون  -55

األونكتاد، ومر ز التجارة الدولياة، ومنظماة التجاارة العاملياة، واللجناة القتصاادية ألورواب، واللجناة 
الضاااااوء علاااااى القتصاااااادية ألفريقياااااا، واللجناااااة القتصاااااادية والجتماعياااااة آلسااااايا واحملااااايل اهلاااااادئ 

التحدايت الايت تواجللاا البلادان النامياة، ول سايما أقال البلادان مناواا، يف ضاوء اتساارب نطااق عادن 
 سبساال العاملياااةالاملساااواة، وتزايااد النزعااة احلمائياااة، واملشاااعر املناهضااة للعوملااة، وإمكانياااة تراجااع 

البلاادان الناميااة زادت علااى شااار ني، مااع ذلااب، إىل أن م عاادة. وأشااار لألنشااطة املضاايفة للقيمااة
املااادى الطويااال مااان مشاااار تلا يف النظاااان التجااااري والفااارت الااايت يتيحلاااا، مااان قبيااال التجاااارة يف 
اخلدمات السريعة النماو، والتجاارة اإللكرتونياة، والتجاارة فيماا باني بلادان اجلناوب والتجاارة داخال 

 املنطقة الواحدة اليت تتسم ابحليوية.
، اعااارتإ احملااااورون 2030ارة يف خطاااة التنمياااة املساااتدامة لعاااان ويف ضاااوء مساااامهة التجااا -56

سمهياااة إعاااادة مواءماااة السياساااات التجارياااة ماااع أهاااداإ التنمياااة املساااتدامة. ورأوا أن احلااال ينبألااا  
أفضال" ولايس يف "جتاارة أقال". وينبألا  وضاع السياساات التجارياة بطريقاة جتعاال  إجيااد  يف "جتاارة

ل للجمياع، رااا يعااود ابلنفااع علاى  يااع ربقااات اجملتمااع. ول بااد التجاارة يب بنمااو مسااتدان وشااام
القتصاادية والساتدامة  - من استكمال السياسات التجارية بسياسات تدعم التنمية الجتماعية

البيمنية على نطاق أوسع. وأ د العديد مان املشاار ني علاى أمهياة السياساات احمللياة لضامان توزياع 
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املؤسسااات  قاادرات ومكاساابلا وبناااء القاادرات اإلنتاجيااة، ل ساايما أ ثاار إنصااافاا ألعباااء التجااارة
 البالألة الصألر واملؤسسات الصأل ة واملتوسطة. 

وشااادد احملااااورون والعدياااد مااان الوفاااود علاااى أمهياااة تعزياااز إسااالان النظاااان التجااااري املتعااادد  -57
الاوزاري احلاادي عشار األرراإ على وجاه التحدياد يف أهاداإ التنمياة املساتدامة. ورأوا أن املاؤ ر 

ملنظمة التجارة العاملية  ثل فرحة سا ة لضمان استمرار نظان التجارة املتعدد األرراإ يف ألقياق 
نتائج التنمية. وشددت وفود  ث ة على أمهية معاجلة قضااي الدوحة األساسية، مثال الادعم احمللا  

لوقت الذي أحبحت فياه ويف ا .4اق،  ا يف ذلب األسلوب للزراعة ووحول اخلدمات إىل األسو 
اتفاقااات التجااارة اإلقليميااة مسااة قويااة يف النظااان التجاااري الاادول وأحاابحت تضاام علااى  ااو متزايااد 
 شوايل التنمية املستدامة، ينبأل  أن تكون  ثابة لبنات أساسية للنظان التجاري املتعدد األرراإ.

لعماال الااذي يضااطلع بااه األونكتاااد وأثااا العديااد ماان اجملموعااات اإلقليميااة والوفااود علااى ا -58
بشاااأن التجاااارة واملفاوضاااات التجارياااة والدبلوماساااية التجارياااة، والألااارض مناااه رحاااد تطاااور النظاااان 
التجاااااري الاااادول ودعاااام مشااااار ة البلاااادان الناميااااة يف املفاوضااااات التجاريااااة. وأهااااابوا ابألونكتاااااد 

للمشاااار ة يف املاااؤ ر الاااوزاري  يواحااال ويعااازز مسااااعدته للبلااادان، ول سااايما أقااال البلااادان مناااواا، أن
احلااادي عشاار ملنظمااة التجااارة العامليااة والنضاامان إىل منظمااة التجااارة العامليااة واملفاوضااات املتعلقااة 
ابتفااااق التجاااارة احلااارة القارياااة، ويف جماااالت حاااياية السياساااات التجارياااة وتنفياااذها، واخلااادمات 

ض سياسااات اخلاادمات واجتماعااات والتنميااة والتجااارة،  ااا يف ذلااب ماان خاابل عمليااات اسااتعرا
اخلرباء املتعاددة السانوات، فضابا عان أفضاليات التجاارة يف اخلادمات ألقال البلادان مناواا، والتاداب  

، والتجاااااارة لألنشاااااطة املضااااايفة للقيماااااة سبسااااال العاملياااااةاليااااا  التعريفياااااة، والتكامااااال اإلقليمااااا ، و 
 اإللكرتونية.

  والقتصاد الرقمي الستثمار من أجل التنميةا الستثمار -6 
 من جدول األعمال( 8)البند 
افتااتس األمااني العااان لألونكتاااد الجتمااارب، وتااب ذلااب عاارض  قدمااه ماادير شااعبة األونكتاااد  -59

: الساتثمار 2017تقريار الساتثمار العاامل  لعاان املعنية ابلستثمار واملشاريع عن التحليل الاوارد يف 
ضاااا أربعااة حماااورين: وزياار خارجيااة موريشاايو ؛ واألمااني العااان . وقاادن عروضاااا أييف القتصاااد الرقماا 

؛ و باا  اخلاارباء Quantum Global Investorsلبألاااد الاادول لبتصااالت؛ واملاادير اإلداري ملؤسسااة 
  .Analysys Mason( وشريب مؤسسة Internet Societyالقتصاديني يف  عية اإلنرتنت )

أن الرقمناااة ألااادث ألاااولا ساااريعاا يف اإلنتاااا  الااادول  وخااابل املناقشاااة، لحاااظ احملااااورون -60
. ولحظااوا أن فجااوة املوحااولية لبلااو  التألطيااة العامليااة لألنشااطة املضاايفة للقيمااة سبساال العامليااةالو 

ابلنطاااق العااريض حماادودة نساابياا وأن الحتياجااات السااتثمارية ماان أجاال ألقيااق الألاااايت املتعلقااة 
يااة املسااتدامة احتياجااات  كاان الوفاااء هبااا. وأ اادوا ضاارورة تاابزن ابملوحااولية يف إرااار أهااداإ التنم

 سياسات الستثمار مع السياسات الرامية إىل تشجيع اعتماد التكنولوجيا الرقمية.
ورحب العديد من الوفود ابلتقرير بوحافه مرجعااا عاال اجلاودة عان  يفياة تضاييق الفجاوة  -61

. وذهباوا إىل أن 2030خطة التنمية املستدامة لعان الرقمية ومواجلة ألدايت الستثمار يف إرار 
تضييق الفجوة الرقمية ل يتأتى إل ابعتماد السياسات الصاحيحة، مشاددين علاى ماا للشارا ات 
بني القطاعني العان واخلات من أمهية يف حفاز الساتثمار. وقاالوا إن اسارتاتيجيات التنمياة الرقمياة 
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ساساااية الرقمياااة؛ وبنااااء قطاااارب رقمااا ؛ والتعجيااال ابعتمااااد تتطلاااب الساااتثمار يف بنااااء اهليا ااال األ
التكنولوجيا الرقمية يف القتصاد عامةا. ولحظ عادد مان املنادوبني أمهياة الساتثمار يف تنمياة رأ  
املال البشاري لتمكاني الساكان مان اساتخدان التكنولوجياا الرقمياة اساتخداماا فعليااا. وأشااروا أيضااا 

لكرتونيااة ) ااا يف ذلااب اللااوائس التنظيميااة اإللكرتونيااة(،  ليااداا لتطااوير إىل أمهيااة تطااوير احلكومااة اإل
التكنولوجيااااا الرقميااااة وتيساااا  السااااتثمار، وإىل أمهيااااة تشااااجيع التجااااارة اإللكرتونيااااة، وأثنااااوا علااااى 

 األونكتاد لتطوير  أرراا وحكو اا ذات حلة، ورلبوا مواحلة العمل يف هذا اجملال.
مااا لتبااارب ةااج ماانظم واسااتباق  إزاء قضااااي السااتثمار ماان  وشااددت وفااود عدياادة علااى -62

قيمة يف اسرتاتيجيات التنمية الرقمية. ورحبت بعض الوفود قرار سياسات األونكتااد لبساتثمار 
يف القتصاااد الرقماا  الااذي يااوفر أساساااا لضاامان إدمااا  التنميااة الرقميااة يف سياسااات السااتثمار، 

 ة الرقمية.وذلب يف سياق اسرتاتيجيات التنمي
تقريار الساتثمار وأعرب املندوبون عن تقديرهم لتحليل الجتاهات والسياسات الوارد يف  -63

. ولحظاااات بعااااض الوفااااود أمهيااااة النتقااااال إىل املرحلااااة الثانيااااة ماااان إحاااابح 2017العااااامل  لعااااان 
ضاوء اتفاقات الستثمار الدولية، وهو أمر تضمن التقرير توجيلاات سياسااتية بشاأنه، فسالطت ال

علاى الاادور احملاوري الااذي يؤدياه األونكتاااد يف هاذ  العمليااة وشاجعت علااى مواحالة العماال بشااأن 
 اجلوانب املتعددة لبستثمار من أجل التنمية.

مسامهاا األونكتاد يف تنفيس ومتابعة نتائج املؤمتراا الرئيسية ومرؤمتراا القمرة الرذ تعقرد ا  -7 
   والجتماعي األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي

 )البند 11 من جدول األعمال(
أ َلت انئبة األمني العان لألونكتااد، وها  تعارض هاذا التقريار، إسالامات األونكتااد يف  -64

فرقاة العمال املشارت ة باني الو االت مواحلة تقد  إسلامات يف أعمال  )أ( هذا الصدد  ما يل :
إعاااداد تقاااارير األماااني العاااان لألمااام املتحااادة عااان التجاااارة الدولياااة )ب( و املعنياااة بتمويااال التنمياااة؛

منتاااااادى اجمللااااااس القتصااااااادي و) ( تااااااولِا دور التمثياااااال يف  والتنميااااااة وعاااااان الساااااالع األساسااااااية؛
، الذي ُعِقد اجتماعه يف نيويورك؛ و)د( إنشاء ثبثة أفرقاة والجتماع  املعين  تابعة  ويل التنمية

ن  ويل التنمية، وبشأن التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقما ، وبشاأن خرباء حكومية دولية: بشأ
قااانون وسياسااات وايااة املسااتلِلب. ودعاات انئبااة األمااني العااان جملااس التجااارة والتنميااة إىل تقااد  

ن TD/B/64/6توحيات، فيما يتصل ابلفصل الثامن من التقرير، حسبما يارد يف الوثيقاة  ، الايت تقادِا
  احملددة من أجل النظر فيلا. بعض القرتاحات

وسلام رثل إحدى اجملموعات اإلقليمية سمهياة إسالامات األونكتااد يف املاؤ رات ابعتباار   -65
هيمناااة األمااام املتحااادة املتخصصاااة املعنياااة ابلتجاااارة والتنمياااة. واقااارتح أحاااد املنااادوبني ألساااني تقريااار 

عرض هذ  الفعاليات على أةا مواضيع  األونكتاد عن رريق اإلشارة إىل فعاليات حمددة بدلا من
عامااة. ورحباات األمانااة هبااذ  املبحظااة، مشاا ةا إىل أن إيااراد قائمااة ابملواضاايع والفعاليااات هااو أماار 

   كن األخذ به.
وأعربت جمموعة إقليمية أخرى عان تقاديرها للجلاود املبذولاة تورمناةا لعقاد املاؤ ر الاوزاري  -66

ملياااة، وخاحاااة بشاااأن القضاااااي املتعلقاااة ابلتاااداب  يااا  التعريفياااة، احلاااادي عشااار ملنظماااة التجاااارة العا
وشاادد رثاال هااذ  اجملموعااة علااى واخلادمات، واإلقليميااة، واإلعاااانت املقدمااة إىل مصااايد األمسااك. 



TD/B/64/12 

GE.17-18285 20 

أمهياااة فرياااق اخلااارباء احلكاااوم  الااادول املعاااين بتمويااال التنمياااة ابلنسااابة إىل دعااام عملياااات املتابعاااة. 
بتموياال التنميااة وخطااة عماال أديااس أاباب قااد اتُفااق أعمااال املتابعااة املتعلقااة وأشااارت األمانااة إىل أن 

  عليلا يف الدورة الرابعة عشرة ملؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وجيري تنفيذها.
وشدد أحد املندوبني على أمهياة جلاود األونكتااد املتعلقاة قعاداد وتقاد  التقاارير ولكناه  -67

تقد  مزيد من التفاحيل عن إسلامات األونكتااد يف األحاداث الايت تانظرم أعرب عن احلاجة إىل 
وذلاااب ابإلشاااارة إىل دور األونكتااااد يف ماااؤ ر األمااام املتحااادة املعاااين ابحمليطاااات الاااذي ل يُعاااربر عناااه 
بقدر  اٍإ. واتفقات األماناة علاى أناه  كان يف املساتقبل إدرا  وحاف إلسالامات األونكتااد يف 

  هذا الصدد.
واقرتح رثل جمموعة إقليمية أخرى إجراء ألليل إلحابحات األمام املتحادة اجلارياة حاليااا  -68

والايت سايكون هلااا يثا  علااى أعماال األونكتاااد. و كان أيضااا جمللااس التجاارة والتنميااة أن يزياد ماان 
األماني  ةانئبا تفلم الكيفية اليت  كان هباا لألونكتااد أن ُيسالم يف عملياة "توحياد األداء". وأشاار 

حااعيد األماام املتحاادة  كاال وأنااه  العااان إىل أن األونكتاااد ملتاازن ابإلحاابحات املضااطلع هبااا علااى
ياازال يعماال عاان رريااق أر ااان عملااه الثبثااة لتحقيااق نتااائج ذات مألاازى يف اجتااا  بلااو  أهااداإ  ل

 التنمية املستدامة.

 العادي اجلزت -جيم 

 22إىل  15جمللس التجارة والتنمية يف الفارتة مان ُعقد اجلزء العادي للدورة الرابعة والستني  -69
 .2017أيلول/سبتمرب 

  السرتاتيجياا اإلمنائية يف عامل معومل -1 
 من جدول األعمال( 4)البند 
تناولاات مااداولت حلقااة النقااا  الاايت ُأجرياات يف إرااار هااذا البنااد ماان جاادول األعمااال  -70

تقريار التجاارة والتنمياة لشاامل للجمياع يف ضاوء مواضيع ذات حلة ابلعوملاة، والتفااواتت، والنماو ا
أن يعرإ القتصااد  . وقد  ان متوقعاا  و حفقة عاملية جديدة -: ما بعد التقشف 2017لعان 

إىل  ، بيد أن اإلقبرب ل حيصل بعد ألسباب تعاود أساسااا 2017يف عان  العامل  منحى تصاعدايا 
ملة اجلاحمة يف تفاواتت وتنان لنعدان األمن نق  الطلب العامل . وعبوة على ذلب، تسببت العو 

  .2030القتصادي، وهو ما يؤجج القلق إزاء ألقيق خطة التنمية املستدامة لعان 
الضاوء علاى احلاجاة إىل "حافقة عاملياة  ووفاود عديادة وسلل املشار ون يف حلقة النقاا  -71

دد األرااراإ واختاااذ سياسااات جدياادة"، تقااون علااى تااداب  دوليااة وتتجسااد يف تعزيااز التعاااون املتعاا
أ ثر جرأة على الصاعيد الاورين. وأشاار العدياد مان الوفاود إىل أن العمال املتعادد األراراإ ينبألا  

علاى البلادان النامياة،  أن يلدإ إىل إةاء التقشاف الاذي سااد القتصاادات املتقدماة وياؤثر أيضااا 
زخام للطلاب العاامل  وتنشايل اجلارياة مان أجال إعطااء  تعن إعادة تادوير فاوائض احلساااب فضبا 

الستثمار اإلنتاج . وأعرب أحد الوفود عن القلق من أن تزايد الشعوبية و ر  األجانب يف  يع 
 أ اء العال  كن أن يعرقل على  و خط  تفاق املبادرات املتعددة األرراإ. 

ة اجلدياادة الاايت وفيمااا يتعلااق ابإلجااراءات الورنيااة، أباارز بعااض املشااار ني الفاارت اإلمنائياا -72
تتيحلااا الرقمنااة، يف حااني ر ااز العديااد ماان املناادوبني وأحااد املشااار ني يف حلقااة النقااا  علااى ماازااي 
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سياسااات إعااادة التوزيااع، مشااددين علااى فكاارة الاادخل األساساا  الشااامل. وأشااار عاادة مناادوبني 
تخاذة علاى إىل ألدايت شا  جديادة متصالة ابملباادرات امل وأحد املشار ني يف حلقة النقا  أيضاا 

  الصعيد الداخل ، مثل فقدان الثقة ابحلكومات وتقل  احليز املتاح للسياسات الورنية.
من ألليل  2017تقرير التجارة والتنمية لعان وأثنت عدة وفود على األمانة ملا قدمته يف  -73

رفيع املستوى وتوحيات بشاأن السياساات العاماة. وأعارب أحاد الوفاود عان القلاق مان أن األماناة 
 ااو  -العامااة ل تلتاازن، يف سااياق إعااداد التقرياار، ابلتساااق مااع موضااورب "النمااو الشااامل للجميااع 
تعاااادد وضااااع باااارانمج عماااال عااااامل " املتفااااق عليااااه فيمااااا يتصاااال ابلاااادورة األوىل لجتمااااارب اخلاااارباء امل

. وأوضاااحت عااادة وفاااود وأحاااد املشاااار ني يف حلقاااة النقاااا ، فيماااا يتصااال 2017السااانوات لعاااان 
ماان مافيكيااانو ناا ويب تنطبااق ماان ابب أوىل،  96ابسااتخدان التقرياار يف أعمااال اجمللااس، أن الفقاارة 

 ا يستدع  من األمانة الضطبرب ابلبحاث املساتقل، ألن مان شاأن ذلاب أن يتايس مناقشاة ُةُاج 
  لقضااي إمنائية ابلألة األمهية.جديدة 

  مسامهة األونكتاد يف تنفيس برانمج العمل لصاحل أقل ال لدان منواا  -2 
 من جدول األعمال( 5 )البند

، يف املبحظات الفتتاحية اليت أدلت هبا يف اللجنة األمني العان لألونكتاد ةانئبأشارت  -74
)بارانمج عمال  بارانمج العمال لصااحل أقال البلادان مناواا ياذ األوىل للدورة، إىل أن التقدن احملرز يف تنف

 ماااا زال دون اهلااادإ احملااادد يف أقااال البلااادان مناااواا  (  اااان متفااااواتا وأن النماااو السااانوي يفساااطنبولا
عرضاا عاماا لألنشطة املضطلع هبا يف إرار   ألونكتادا وقدمت أمانة .بكث  سطنبولابرانمج عمل 

. وبعاد أن أشاارت ساطنبولابارانمج عمال   ل ر يزة من ر ائز العمال الاذي تقاون باه دعمااا لتنفياذ
األماناااة إىل تزاياااد الطلاااب علاااى املسااااعدة الااايت يقااادملا األونكتااااد يف تلاااب اجملاااالت، رلبااات إىل 

حااااندوق األونكتاااااد  جتديااااد مااااوارد الاااادول األعضاااااء مواحاااالة دعملااااا،  ااااا يف ذلااااب عاااان رريااااق
  .منواا الستمنماين لصاحل أقل البلدان 

عاان تقااديرهم للتاادخبت الاايت يقااون هبااا  العديااد ماان اجملموعااات اإلقليميااة رثلااو وأعاارب -75
وأشاار عادد مان  .ساطنبولابارانمج عمال الرامية إىل تنفياذ  أقل البلدان منواا جللود  األونكتاد دعماا 

 أقال البلادان مناواا واملنادوبني إىل الادور اخلاات الاذي يؤدياه األونكتااد يف دعام  اجملموعات اإلقليمية
ودعوا املنظمة إىل أن تواحل تعزيز عمللا يف هذا اجملال. ولحظ مندوب أنه ينبأل  لألونكتاد أن 
يعااازز عملاااه يف جماااال القااادرات اإلنتاجياااة وأن يضاااع نتاااائج البحاااوث الااايت أجراهاااا يف هاااذا الصااادد 

يف عمليااة التصاانيع ويف  أقاال البلاادان منااواا ذ ماان خاابل تطااوير أدوات عمليااة ملساااعدة موضااع التنفياا
  تنويع حادراهتا بسبل منلا التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.

األساف مان أن معظام هاذ  البلادان ل ألارز تقادماا عان  مندوب  وجمموعة إقليميةوأعرب  -76
ومضااعفة حصاتلا مان الصاادرات العاملياة، وأشاارا إىل  يذ ر  و التخر  مان فمناة أقال البلادان مناواا 

أقال البلادان ضرورة أن يف  الشر اء اإلمنائيون ابلتزاماهتم فيما يتعلاق بتقاد  املسااعدة اإلمنائياة إىل 
 املعااين بساابل ووسااائل الرتقاااء املقباال اجتمااارب اخلاارباءوتوقعاات اجملموعااة اإلقليميااة أن يقاارتح  منااواا.

اسااطنبول توحاايات حمااددة. املتفااق عليلااا يف باارانمج عماال  ت ذات األولويااة سااتوى تنفيااذ اجملااال
أقال البلادان  اجملموعاة اإلقليمياة أيضااا إىل أن يواحال األونكتااد تقاد  املسااعدة التقنياة إىل ودعت

حااندوق األونكتااااد الساااتمنماين  جتدياااد ماااوارد الشاار اء اإلمناااائيني أن يعملاااوا علااىمنااواا ورلبااات إىل 
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اجملموعااة اإلقليميااة  ااذلب أن تاادر  األمانااة الساامات  ورلباات ابنتظااان. منااواا لبلاادان لصاااحل أقاال ا
أقال البلادان مناواا يف التقاارير املرحلياة املقبلاة عان  الرئيسية لبساتنتاجات املتفاق عليلاا بشاأن قضاااي

وذلاااب ضااامن الفصااال املخصااا  لر يااازة العمااال املتعلقاااة ببنااااء توافقاااات اآلراء والااادعم  هاااذا البناااد،
كوم  الدول. وأبرز مندوب تخر احلاجة إىل أن يعمل األونكتااد علاى إحابح قواعاد األهلياة احل

 علااى  ااو يعطاا  وزانا أ اارب ملعيااار الضااعف، و احااة يف حالااة أقاال البلاادان منااواا  للتخاار  ماان فمنااة
  .دول اجلزرية الصأل ة الناميةال

وأحاراات األمانااة علماااا  ااا أُباادي ماان شااوايل و ااررت الاادعوة الاايت وجلتلااا إىل الاادول  -77
 مناواا حاندوق األونكتااد الساتمنماين لصااحل أقال البلادان األعضاء مان أجال تقاد  الادعم املاال إىل 

  .2014الذي ل يتلق أي مسامهة منذ 
 قادر عل  إةدا  التحولل منو ىاميف شدمة التنمية القتصادية يف أيريقياا السياةة  -3 

 )البند 6 من جدول األعمال(
أوضس رئيس اللجنة الثانية للدورة أن اهلدإ من الدورة هو التوحاال إىل اساتنتاجات متفاق  -78

عليلا بشأن هذا البند من جادول األعماال. وأشاارت بعاض الوفاود إىل أن املبحظاات الايت أُباِديت 
 الرفيع املستوى املعين ابلسياحة ينبأل  أيضاا أن تنعكس يف موجز الرئيس.أثناء اجتمارب الفريق 

وسااالطت انئباااة األماااني العاااان لألونكتااااد، يف مبحظاهتاااا الفتتاحياااة، الضاااوء علاااى قااادرة  -79
الساااياحة علاااى خلاااق فااارت عمااال وعلاااى زايدة الااادخل وتولياااد تاثر تبعياااة قوياااة. وأ ااادت أماناااة 

خلااق فاارت عماال لئقااة ويف إاتحااة فاارت للنساااء والشااباب.  األونكتاااد علااى دور هااذا القطااارب يف
و كن أن تكون السياحة أداة إلجياد أفريقيا أ ثر تكامبا، يف الوقات الاذي يشاكل فياه احلاد مان 

ألاادايا رئيسااياا. وينبألاا  تعزيااز السياسااات يف جمااالت تنقااال األشااخات حبريااة،  التسااراب السااياح 
 نية ألويل العمبت، والتخطيل للسياحة اإلقليمية.والسموات املفتوحة يف أفريقيا، وإمكا

وشدد رثل إحدى اجملموعات اإلقليمية علاى أناه ينبألا  مواءماة أعماال األونكتااد بشاأن  -80
الوثيقااة اخلتاميااة للاادورة الرابعااة عشاارة ملااؤ ر األماام املتحاادة للتجااارة والتنميااة، أفريقيااا مااع  اال ماان 
، والر اائز الاثبث 2063ياا، وخطاة الألااد األفريقا  لعاان مان أجال تنمياة أفريقوالشرا ة اجلديدة 

. وأشارت هذ  اجملموعة اإلقليمياة إىل التحادايت النا اة عان 2030خلطة التنمية املستدامة لعان 
التسرب يف قطارب السياحة وما وراء ، وقالت إنه يُرحرب بدعم األونكتاد يف هذا اجملاال. وأشاارت 

 ت خطية إضافية يف هذا الصدد.إىل أنه سيجري تقد  تعليقا
ابلتنميااة القتصااادية يف وأثناات بعااض اجملموعااات اإلقليميااة علااى تقرياار األونكتاااد املتعلااق  -81

، بينماااا رحبااات جمموعاااة إقليمياااة أخااارى بتوحااايات هاااذا التقريااار علاااى الص اااُعد 2017أفريقياااا لعاااان 
واء أيضااااا علاااى الفااارت الااايت العاااامل  واإلقليمااا  والاااورين. وسااالطت هاااذ  اجملموعاااة اإلقليمياااة األضااا

تتيحلااا السااياحة لتحقيااق التنميااة املسااتدامة وعلااى أمهيااة السااتثمارات اخلاحااة يف جمااال السااياحة. 
وساايكون موضاااورب مااؤ ر القماااة بااني الألااااد األفريقاا  والألااااد األورويب املقاارر انعقااااد  يف تشااارين 

شات تتعلق جبملة أمور من بينلا هو الستثمار يف الشباب، مع إجراء مناق 2017الثاين/نوفمرب 
 اإلمكاانت اليت تنطوي عليلا السياحة ابلنسبة إىل الشباب.

وساااتقون أماناااة األونكتااااد ببحاااث فااارت التعااااون بشاااأن ماااؤ ر القماااة القاااادن باااني الألااااد  -82
ابلتنمياااااة القتصاااااادية يف أفريقياااااا األفريقااااا  والألااااااد األورويب؛ و كااااان أن يكاااااون التقريااااار املتعلاااااق 
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إسااالاماا مناسااااباا يف النقاااا . وأ اااادت األماناااة أيضاااااا علاااى أمهيااااة الساااتدامة،  مااااا  2017 انلعااا
 ُسلطت األضواء عليلا أثناء اجتمارب الفريق الرفيع املستوى املعين ابلسياحة.

وشددت أماناة األونكتااد علاى أناه ينبألا  قياان الادول األفريقياة األعضااء بباذل مزياد مان  -83
ة املثلى من إمكاانت السياحة ألقيقااا للنماو وللتكامال اإلقليما ، ابلنظار اجللود لتحقيق الستفاد

 إىل قدرة هذا القطارب على استيعاب العاملني من أححاب امللارات والعاملني ي  امللرة.

  إقامة روابط إمنائية يف قطاع األنملطة الستخراجيةا الدروس املستفادة من امليدان -4 
 من جدول األعمال( 9)البند 
شدادت انئباة األماني العاان لألونكتااد، لادى افتتااح الادورة، علاى أمهياة اإلدارة املساتدامة  -84

 للسلع األساسية يف سياق التحول اهليكل  يف البلدان النامية اليت تعتمد على السلع األساسية.
وألقاات أمانااة األونكتاااد الضااوء علااى اإلجنااازات الاايت ألققاات والصااعوابت الاايت اعرُتضاات  -85

ح  اآلن يف إرار تنفيذ مشاروعلا املتعلاق ققاماة روابال إمنائياة باني قطاارب األنشاطة الساتخراجية 
وابقااا  القتصااااد يف تشااااد والكونألاااو. ومااان باااني اإلجناااازات، ألقياااق فلااام أفضااال للاااروابل اإلمنائياااة 

لادة وألسني القدرة على وضع خطل اسرتاتيجية من أجل املشار ة احمللياة يف سلسالة األنشاطة املو 
للقيمااة املعدنيااة. أمااا الصااعوابت املعرتضااة، فتشاامل انعاادان امللااارات ونقاا  فاارت احلصااول علااى 

إىل الطلاااب علاااى النلاااوض سنشاااطة املشااااريع يف  (. وأشاااارت األماناااة أيضااااا TD/B/64/3التمويااال )
 املنطقة والتمويل املطلوب للألرض.

والكونألااو اتبعااوا  والسااودان تشااادلوشااارك يف حلقااة النقااا  رثلااون عاان البعثااات الدائمااة  -86
عرضاااا ابلفيااديو قدمااه ماادير بااارانمج األدلااة والاادرو  املسااتمدة مااان جتربااة أمريكااا البتينيااة التاااابع 

 ملكتب اخلدمات الستشارية بشأن اإلجراءات العملية يف أمريكا البتينية.
يقياااة وأشااااروا وأ اااد املشاااار ون يف حلقاااة النقاااا  أمهياااة املشااارورب ابلنسااابة إىل القاااارة األفر  -87

جماادداا إىل اإلجنااازات والصااعوابت الاايت أبرزهتااا وثيقااة املعلومااات األساسااية. وي اادت احلاجااة إىل 
التاادريب التقااين لبسااتفادة ماان الفاارت الاايت يتيحلااا قطااارب األنشااطة السااتخراجية. وأشاااد أحااد 

ياز تباادل املعاارإ باني ابلشرا ة اليت أُقيمت مع األونكتااد يف جماال األنشاطة املتعلقاة بتعز  اوريناحمل
 األقران يف أمريكا البتينية وأفريقيا.

وأ د رثلو شر ة النفل الورنية يف تشاد والوزارات الكونألولية أن املشرورب  ان له أثر  يف  -88
البلاادين، حيااث ساااهم يف ألقيااق فلاام أفضاال للااروابل اإلمنائيااة ويف ألسااني تبااادل املعلومااات بااني 

سااافر عااان إدخاااال تأليااا ات علاااى القاااوانني النااماااة لقطاااارب التعااادين اجللاااات حااااحبة املصااالحة، وأ
  واملواد اهليدرو ربونية يف البلدين.

وأقااار عااادد قليااال مااان املنااادوبني سمهياااة تعزياااز الاااروابل اإلمنائياااة املساااتدامة باااني الصاااناعات  -89
جمااال  السااتخراجية وابقاا  القتصاااد، وأشااادوا بااربانمج بناااء القاادرات الااذي وضااعه األونكتاااد يف

السااالع األساساااية. وتعلاااد بعاااض املنااادوبني بااادعم األونكتااااد يف تنفياااذ األنشاااطة املقاااررة يف مرحلاااة 
متابعاة املشاارورب ماان خابل تقاساام خاارباهتم يف جماال تعزيااز الااروابل اإلمنائياة. وشااجع مناادوب تخاار 

ناوب، األونكتاد على الستفادة من  يع املمارسات الفضلى من خبل التعاون بني اجلنوب واجل
 وبني الشمال واجلنوب، والتعاون الثبث ، يف إرار ما يضطلع به من أنشطة التعاون التقين. 
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وأ د بعض املندوبني أمهية نقل التكنولوجيا يف تعزيز الفوائد اإلمنائية املستمدة من قطارب  -90
  املتابعة.األنشطة الستخراجية، وحثوا األونكتاد على إبراز عنصر نقل التكنولوجيا يف أنشطة 

ودعت األمانة املا ني إىل مواحلة دعملم لربانمج التعاون التقين الذي وضعه األونكتاد  -91
  ة.ييف جمال السلع األساس

األنملررطة الررذ يضررطلع هبررا األونكترراد دعمرراا للرردول اجلزريررة الصرر رية الناميررة ودعمرراا لل لرردان  -5 
   النامية غري الساةلية

 ال(من جدول األعم 10)البند 
عرضااات أماناااة األونكتااااد العمااال الاااذي ُأجناااز  صاااوت الااادول اجلزرياااة الصاااأل ة النامياااة،  -92

ألظاااى  ة علاااى املقاوماااة، ابعتبارهاااا مساااألةوالاااذي ر اااز بوجاااه خاااات علاااى دعااام جلاااود بنااااء القااادر 
ابهتماان شاديد لادى اجمللاس بعاد أن عصاف أحااد أساوأ األعاحا  علاى مار التااري   نطقاة البحاار 
الكااااري  مناااذ أاين قليلاااة مضااات. وسااالطت العاااروض األضاااواء علاااى التااازان األونكتااااد ابلساااتجابة 
لطلااب اجلمعيااة العامااة املتعلااق قجياااد الساابل والوسااائل الاايت تكفاال التصاادي بفعاليااة أ اارب ملااوارن 
الضاااعف الااايت تشاااكو منلاااا الااادول اجلزرياااة الصاااأل ة النامياااة؛ وأعماااال البحاااث املتعلقاااة ابملعوقاااات 
وماوارن الضاعف القتصاادية، و احااة قضاااي ضا لة حجام القتصاااد، والبعاد اجلألارايف، وتكاااليف 

لشدة، النقل الباهظة؛ واألثر السل  هلذ  املعوقات على القدرة التنافسية؛ والظواهر اجلوية البالألة ا
 وارتفارب مستوى سطس البحر، والصدمات األخرى املتصلة ابملنا . 

ومااان باااني أنشاااطة األونكتااااد الااايت جااارت مناقشاااتلا، العمااال التحليلااا  الاااذي يضاااطلع باااه  -93
األونكتاااااد لقيااااا  مااااوارن الضااااعف الاااايت تشااااكو منلااااا الاااادول اجلزريااااة الصااااأل ة الناميااااة وإبرازهااااا، 

ة دول يف هاذ  الفمناة ملسااعدهتا علاى بنااء قادراهتا اإلنتاجياة )مان واملساعدة التقنية املقدمة إىل عد
خبل الستثمار والتكنولوجيا والتجاارة(، وتنوياع القتصاادات، والتكياف ماع تألا  املناا . وُشادِاد 

 أيضاا على الدعم الذي يقدمه األونكتاد فيما يتعلق بتداب  الدعم الدولية اخلاحة. 
ألنشااطة وشااجعت علااى مواحاالة أعمااال األونكتاااد وتكثيفلااا، وأقاارت وفااود عاادة سمهيااة ا -94

ول سااايما عااان ررياااق العااارتاإ  ر اااز الااادول اجلزرياااة الصاااأل ة النامياااة والقباااول  بااادأ معاملاااة هاااذ  
البلدان املعاملة اليت تستحقلا حبيث تستفيد من إجراءات فعالة من جانب األمم املتحادة هبادإ 

ى أن بنااء القادرة علاى املقاوماة هادإ ابلاغ األمهياة مان باني مساعدهتا. واتفقت الوفود عموماا علا
األهاداإ اإلمنائيااة،  مااا أقار بااذلب األونكتاااد، وحثات األونكتاااد علااى مواحالة اإلجااراءات دعماااا 
للاادول اجلزريااة الصااأل ة الناميااة، وفقاااا ملسااار ساااموا هباادإ احلااد ماان تعرضاالا للصاادمات اخلارجيااة 

 ية، ول سيما من خبل التنويع القتصادي. اليت ختر  عن نطاق السيطرة احملل
ودعاا أحااد املنادوبني إىل مراجعااة املعااي  املعتماادة لتصانيف بلااد ماا يف فمنااة الادول اجلزريااة  -95

الصأل ة النامية، و احة هبدإ زايدة العرتاإ بضعف هذ  البلدان، ريم أن الضاعف ل يادخل 
 (.TD/B/64/9ول اجلزرياااة الصاااأل ة النامياااة )ضااامن العناحااار الااايت اقرتحلاااا األونكتااااد لتعرياااف الاااد

الادول اجلزرياة الصاأل ة النامياة واألماناة، فلنااك حاجاة إىل توافاق يف اآلراء  وبقدر أمهية احلاوار باني
بشأن ضرورة وضع إرار متكامال للمسااعدة التقنياة يف جماال بنااء القادرة علاى املقاوماة. وساتعقد 

ف الادول اجلزرياة الصاأل ة النامياة والطرائاق الايت  كان األمانة مشاورات أخرى بشأن منلجية تعريا
  اتباعلا لتشجيع تداب  الدعم اخلاحة.
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  تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الملعجمل الفلسطيين  -6 
 )ب( من جدول األعمال(12)البند 
يار املتعلاق أ ع رثلو سبع جمموعات إقليمية وسبع عشرة دولة عضواا على تقاديرهم للتقر  -96

( وملاااااا جااااااء فياااااه مااااان TD/B/64/4ابملسااااااعدة املقدماااااة مااااان األونكتااااااد إىل الشاااااعب الفلساااااطيين )
 .ومقنع قارع شامل التقرير أن وذ روااستنتاجات. 

وابإلشااااارة إىل قاااارارات اجلمعيااااة العامااااة األحاااالية الاااايت أدت إىل إنشاااااء وحاااادة مساااااعدة  -97
 العااان لألونكتاااد إن التقرياار حيلاال أثاار رسااة ، قالاات انئبااة األمااني1985الشااعب الفلسااطيين يف 

)د د( مااان 55عقاااود مااان الحاااتبل.   إن قياااود امليزانياااة احلالياااة ل تتااايس الوفااااء سحكاااان الفقااارة 
مافيكيانو ن ويب، اليت رلبت تعزيز برانمج األونكتاد لتقد  املساعدة إىل الشعب الفلساطيين مان 

. وحثاات الاادوَل األعضاااء علااى التعاااون علااى تاادب  املااوارد خاابل تزويااد الااربانمج ابملااوارد الكافيااة
الااايت تطلاااب إىل األونكتااااد تقيااايم  71/20و 70/12و 69/20لتنفياااذ قااارارات اجلمعياااة العاماااة، 

 تكلفة الحتبل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيين وتوثيق ذلب واإلبب  عنه. 
 50رها للتقرياار، الااذي يألطاا  وأعرباات وزياارة القتصاااد الااورين لدولااة فلسااطني عاان تقاادي -98
مااان الحاااتبل، وتقاااويض التنمياااة، والبطالاااة والفقااار. وقالااات إن التنمياااة املساااتدامة ل  كااان  عامااااا 

ألقيقلااا باادون إةاااء الحااتبل. وحثاات الاادول األعضاااء علااى يييااد السااتنتاجات املتفااق عليلااا 
 ب  وقرارات اجلمعية العامة.بشأن هذا البند، وشددت على ضرورة تنفيذ الفقرة املشار إليلا أع

ماان الحااتبل والقيااود اإلساارائيلية أدت إىل تقلااي  الزراعااة  عاماااا  50وقالاات األمانااة إن  -99
وتقلااي  التصاانيع يف القتصاااد الفلسااطيين، وإىل ارتفااارب مسااتوايت الفقاار والبطالااة اجلماعيااة. وقااد 
تكااااون لخنفاااااض الاااادعم املقاااادن ماااان املااااا ني عواقااااب اجتماعيااااة اقتصااااادية خطاااا ة. لااااذا ينبألاااا  

ا  الشااعب الفلسااطيين. إذ ينبألاا  أن ختضااع التكاااليف للمجتمااع الاادول أن يتحماال مسااؤوليته جتاا
امللولاة واملرتا مااة املرتتبااة علااى الحااتبل إىل أللياال وتوثياق وإبااب  ابنتظااان. ولااذلب، ينبألاا  تعزيااز 
برانمج األمانة لتقد  املساعدة إىل الشعب الفلسطيين  اا يكفا  مان املاوارد. ولقاد دعات احلاجاة 

بشاااأن هاااذا البناااد مااان جااادول األعماااال حااا  تتبااانير لألماناااة إىل وضاااع اساااتنتاجات متفاااق عليلاااا 
  أولوايت الدول األعضاء.

القتصادية يف  - وأعربت وفود عديدة عن قلقلا البالغ إزاء تدهور األوضارب الجتماعية -100
األرض الفلسااااطينية احملتلااااة، وارتفااااارب معاااادلت البطالااااة ول ساااايما يف حاااافوإ الشااااباب، وتاااادم  
األحاول اإلنتاجياة الفلسااطينية، والقياود املفروضااة علاى التجااارة والتنقال، وفقاادان األراضا  واملااوارد 

  .2334األمن الطبيعية، واستمرار توسع املستورنات اإلسرائيلية، يف انتلاك لقرار جملس 
وأعرباات وفااود عدياادة عاان قلقلااا ماان عاادن تعزيااز باارانمج األونكتاااد لتقااد  املساااعدة إىل  -101

الشعب الفلسطيين ابملوارد الكافية على النحو املطلوب يف مافيكيانو ن ويب. وأشارت إىل ضارورة 
وارد اخلارجاة عان امليزانياة قيان األونكتاد والدول األعضاء بتأمني مزيد من موارد امليزانية العادية واملا

هلذا الألرض وتنفيذ قرارات اجلمعية العامة املذ ورة أعب  والعمل على إنشاء إرار شاامل مساتدان 
للقياااا  واإلباااب  يتنااااول التكلفاااة القتصاااادية املرتتباااة علاااى الحاااتبل الاااذي يتعااارض لاااه الشاااعب 

  الفلسطيين.
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ل إىل زايدة التمويااال املخصااا  ملشااااريع ودعااات وفاااود عديااادة األونكتااااد واجملتماااع الااادو  -102
 التعاون التقين والدعم اإلمنائ  املقدن إىل الشعب الفلسطيين.

املسررائل الررذ تتطلررجمل مررن اجمللررس ا رراا إجرررات بملررو ا يف إطررار متابعررة الرردورة الرابعررة عملرررة  -7 
  للمؤمتر 
 من جدول األعمال( 13)البند 
اد عرضااا عامااا لاربانمج عمال األونكتااد وتنفياذ إعابن قدمت انئباة األماني العاان لألونكتا -103

مافيكيانو ن ويب، نتيجة الدورة الرابعة عشرة ملؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمياة. وشاددت علاى 
 التقدن الكب  احملرز يف التنفيذ واحلاجة إىل ضبل السرعة ابحلذر. 

تعراض منتصاف املادة املقارر إجارا   يف وأشارت إىل ضرورة إجراء تقييم للتنفيذ خبل اس -104
، ابلنظر إىل عمليات اإلحبح اهليكل  اجلارية على نطاق أوسع الايت  كان أن تاؤثر 2018عان 

يف ولايت األونكتاد وموارد . وسيكون لعملية اإلحبح الذي جيرياه األماني العاان لألمام املتحادة 
نكتاااد. وساايكون تنفيااذ إعاابن مافيكيااانو علااى نطاااق منظومااة األماام املتحاادة تاثر هامااة علااى األو 

ن ويب أيضاا مرهوانا بتطورات امليزانية ومناقشاتلا يف اللجناة اخلامساة التابعاة للجمعياة العاماة لألمام 
 املتحدة. 
ورحب رثلو بعض اجملموعات اإلقليمياة وبعاض املنادوبني ابلتقادن احملارز يف تنفياذ إعابن  -105

التحضا ية اجلارياة لفرياق اخلارباء احلكاوم  الادول املعاين ابلتجاارة  مافيكيانو،  ا يف ذلب األعمال
اإللكرتونياااة والقتصااااد الرقمااا  وفرياااق اخلااارباء احلكاااوم  الااادول املعاااين ابلتمويااال مااان أجااال التنمياااة 
اجلديدين. وشددت عدة وفود علاى احلاجاة إىل احلصاول علاى خطاة عمال شااملة بشاأن الكيفياة 

فيااذ مافيكيااانو ناا ويب  كاال وعلااى الاادرو  املسااتفادة ماان التنفيااذ حاا  الاايت تعتاازن هبااا األمانااة تن
اآلن، و ذلب على معلومات حمدثة ابنتظان عن حالة التنفيذ،  ا يف ذلاب يف إراار بناد دائام مان 

 جدول األعمال  كن إنشا   جلدول أعمال جملس التجارة والتنمية.
كومياة الدولياة لضامان تنفياذ إعاابن وشاددت بعاض الوفاود علاى أمهياة تنشاايل اآللياة احل -106

 ماااا دعااات األونكتاااد والااادول األعضااااء إىل التاااأث  يف عمليااة اإلحااابح علاااى نطااااق   ،مافيكيااانو
منظوماااة األمااام املتحااادة واملناقشاااات املتعلقاااة ابمليزانياااة يف ضاااوء الطاااابع الفرياااد لاااولايت األونكتااااد 

 وضرورات تنفيذها ابلكامل.
عاااان إن التأليااا  املقااارتح إجااارا   يف شاااكل الااادورة السااانوية جمللاااس وقالااات انئباااة األماااني ال -107

 كاان، مااان اآلن فصاااعداا، أن يكاااون خطااوة أوىل يف إراااار  2018التجااارة والتنميااة وتوقيتلاااا يف 
التحضااا  لساااتعراض منتصاااف املااادة. وسااايتم يف الوقااات املناساااب تاااوف  خطاااة عمااال شااااملة عااان 

 عضاء يف التحض  لستعراض منتصف املدة. مافيكيانو ن ويب من أجل مساعدة الدول األ
ويف اخلتان، اتفق جملس التجارة والتنمية على بدء العمل رمسيااا بشاأن املرحلاة الثانياة، أي  -108

 تنشيل اآللية احلكومية الدولية لألونكتاد.
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 اجللسة العامة اخلتامية -دال 
الاايت أدلاات هبااا يف بدايااة اجللسااة أشااارت انئبااة األمااني العااان لألونكتاااد، يف املبحظااات  -109

العامة اخلتامية، إىل أن الادورة الايت دامات أسابوعني ختللتلاا مناقشاات واساية وجلبات عادداا مان 
املشار ني رفيع  املستوى من احلكومات واملنظماات. واهلادإ اآلن هاو زايدة هاذا العادد لتحويال 

اجللااااات حاااااحبة املصاااالحة يف  الاااادورة إىل مناساااابة ذات مسااااتوى رفيااااع حقاااااا ابلنساااابة إىل  يااااع
  األونكتاد.

وقاااد تناولااات الااادورة ابلبحاااث اجملموعاااة الكاملاااة لألعماااال املوضاااوعية الااايت يضاااطلع هباااا  -110
األونكتاااد، واستعرضاات العماال الااذي ُأجنااز علااى ماادى الساانة السااابقة وانقشاات األعمااال املقبلااة. 

ا يتصاال ابملرحلااة الثانيااة ماان ويف هااذا الصاادد، شاارحت األمانااة الاانلج الااذي قااررت األخااذ بااه فيماا
تنفيذ مافيكيانو ن ويب واألعمال التحض ية لستعراض منتصف املدة املقبل، وقدمت عرضااا عان 
الساااتجابة املساااجلة حااا  اآلن فيماااا يتعلاااق بتعزياااز جواناااب ولياااة األونكتااااد املنصاااوت عليلاااا يف 

 مافيكيانو ن ويب والنلوض هبا. 
ترب  ثابة أداة لضمان مستوى جيد من النتاائج، أ ادت أماناة و صوت اإلدارة، اليت تع -111

األونكتاد التزاملا  واحلة تنظيم إحارات إدارية منتظمة ويا  رمسياة لتنااول املساائل الايت تطرحلاا 
الوفود. وقالت إن الشفافية والتقييم واملساءلة تشكل أسا  أي عبقة مثمرة وحادقة. ولحظت 

اإلدارة ينبألاا  أن يااتم يف املكااان املناسااب، ل يف سااياق املناقشااات  أن أي حبااث ير ااز علااى قضااااي
املوضوعية. ومن القضااي األوىل املطروحة للمعاجلة يف اإلحارة املقبلة، متابعة الستعراض الشامل 

ماام املتحاادة. وسااتحرت األمانااة للسياسااات الااذي جيااري  اال أربااع ساانوات وإحاابح منظومااة األ
علاااى إشااارا ه يف املشااااورات بشاااأن الساااتعراض الشاااامل للسياساااات إبقااااء اجمللاااس مطلعااااا و  علاااى

الذي جيري  ل أربع سنوات، و احة يف املرحلة احلامسة هلاذ  املشااورات خابل الرباع الثالاث مان 
 . 2017 سنة
ومع انطبق األعمال املقررة يف إرار املرحلة الثانية، شجعت انئبة األمني العان علاى رارح  -112

النُاُلاو  علاى الطاولااة هبادإ تنشايل األونكتااد وأ اادت اساتعداد األماناة لتقاد   اال  ياع األفكاار و 
الادعم املمكان للوفااود بألياة مساااعدهتا علاى الضااطبرب  ساؤولياهتا. وأشااارت إىل أن جملاس التجااارة 
والتنميااة يتحماال املسااؤولية عاان ألقيااق النتااائج  كاال. وأ اادت أن مواحاالة املشااار ة البناااءة واجللااود 

ة ماان شااأةا أن تكفاال احملافظااة علااى نفاااس النااوااي احلساانة الاايت رافقاات جناااح الاادورة الرابعاااة اجلماعياا
  عشرة للمؤ ر يف إرار عملية التقدن  و ألقيق األعمال املقررة يف إرار املرحلة الثانية.

 وتااب ذلااب تقااد  تقريااري اللجنااة األوىل واللجنااة الثانيااة ومناقشااة القضااااي املطروحااة فيلمااا. -113
ولدى النتلاء من مفاوضات اللجنة الثانياة للادورة بشاأن الساتنتاجات املتفاق عليلاا يف إراار البناد 

ماان جاادول األعمااال، أعاارب رثاال جمموعااة إقليميااة عاان انشااألاله وأساافه إزاء حااذإ فقاارة تتعلااق  6
 التقرير. ابلتسرب املال يف أفريقيا، الذي يشكل واقعاا اثبتاا وأحد جمالت الرت يز الرئيسية يف 

  قااادن رئااايس جملاااس التجاااارة والتنمياااة معلوماااات عااان القضاااية الااايت جااارت مناقشاااتلا يف  -114
. و انت الوفود قد ررحت أسمنلة  صوت 2017أيلول/سبتمرب  22اجتمارب املكتب املوسع يف 

 وتوزيعلاا خابل الادورة.وردت مان ثبثاة وفاود   تقاد لا  اإلجراءات القانونياة املتعلقاة  قرتحاات
وعقاب مشاااورات ماع أمانااة األونكتااد و باا  املستشاارين القااانونيني، أوضاس رئاايس جملاس التجااارة 
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والتنميااة أن توزيااع املقرتحااات بشااكل رمساا  ل يقتضاا  توافقاااا يف اآلراء، تخااذاا يف العتبااار املباادأ 
نشاار العااان حلااق الاادول األعضاااء يف تعماايم مقرتحاهتااا علااى األعضاااء اآلخاارين. لااذا، قاارر اجمللااس 

 يع املقرتحات الثبثة يف املوقع الشبك  ماع اإلشاارة إىل رماز  ال وثيقاة، وذلاب وفقااا للممارساة 
 القائمة. وسُتستنس  املقرتحات ابلصيألة اليت وردت هبا إىل األمانة. 

واعاارتض وفااد علااى توزيااع املقرتحااات بوحاافلا واثئااق متفرقااات، وأحاااي علماااا يف الوقاات  -115
قدمااة فيمااا يتعلااق ابجلوانااب القانونيااة للمسااألة وأقاار بعاادن وجااود حاجااة إىل ذاتااه ابلتوضاايحات امل

 توافق يف اآلراء. 
وفيما يتعلق ابملقرتحات، لحظات بعاض الوفاود أن ضايق الوقات حياول دون النظار فيلاا  -116

على النحو الواجب خبل الدورة. واقرتحت أن تنظر األمانة يف حلول هيكلياة لتيسا  اساتعراض 
 ات يف املستقبل. أي مقرتح

وأعااارب وفاااد عااان تقااادير  لكبااا  املستشاااارين القاااانونيني ملاااا أبااادا  مااان تفااااٍن علاااى مااادى  -117
الساانني وملااا قدمااه ماان دعاام صااني خاابل دورة اجمللااس، وهاا  الاادورة األخاا ة الاايت حيضاارها بصاافته 

 تلب. وردد رئيس اجمللس والوفود األخرى نفس الشعور.
األجواء البناءة اليت جرت فيلا املفاوضات بشاأن الساتنتاجات  وأشار رئيس اجمللس إىل -118

 املتفق عليلا، معترباا هذ  األجواء واعدة ملستقبل املرحلة الثانية.

 املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا من مسائل اثلثاا - 
 ايتتاح الدورة -ألف 

 الثالثة، رئيس جملس التجارة والتنمية للدورة  ريستوفر أُونيانألا أابر )أويندا(افتتس السيد   -119
 . 2017أيلول/سبتمرب  11والستني للمجلس يف الرابعة املنتلية وليته، الدورة  ،الستنيو 

   انتخاب أعضات املكتجمل -ابت 
 )أ( من جدول األعمال(1)البند 
ل/ أيلااااااو  11املعقااااااودة يف  1149 )الفتتاحيااااااة( انتخااااااب اجمللااااااس، يف جلسااااااته العامااااااة -120
 الرابعااةرئيساااا للمجلااس يف دورتااه  تياادور أوليانوفشاا  ) لوريااة مولاادوفا(، الساايد 2017 ساابتمرب
  والستني.

 الرابعااااةدورتااااه للخدمااااة يف مكتااااب اجمللااااس يف كتااااب املوقااااان اجمللااااس ابنتخاااااب أعضاااااء  -121
وساااُينظر يف  .1149 )الفتتاحياااة( اجللسااة العاماااةأثنااااء ابنتخااااب نااواب الااارئيس وذلاااب والسااتني 

 خبون  ما يل :وتبعاا لذلب،  ان أعضاء املكتب املنتَ  الرتشيحات املتبقية يف وقٍت اتٍل.
  تيدور أوليانوفش  ) لورية مولدوفا(السيد  الرئيس: 

 (برابدو ) بينتل  دي ف ي ييبسالسيد  نواب الرئيس:
 (إ وادور) دييألو أولستيا فالنسياالسيد   
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 (اتيلند) سيب فاانمييتالسيد   
 (إثيوبيا) نيألا   يربت بوتوراالسيد   
 (ليسوتو) موش   اوالسيد   
 (أملانيا) أويف بيرتيالسيد   
 السيد ريوسو    وواان )الياابن(  
 السيدة جول إيدموند ) ندا(  
 السيد دانييل  ارل )الولايت املتحدة األمريكية(  
 ونيا(السيد اتفو لوميسيت )إست  
 السيد رافائيل ه موسو )الفلبني(  املقرر:

أن يشااارك منسااقو اجملموعااات اإلقليميااة وساا اا علااى املمارسااة املرعيااة، اتفااق اجمللااس علااى  -122
 واجملموعات األخرى املعرتإ هبا يف األونكتاد مشار ة  املة يف أعمال مكتب اجمللس.

  إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة  -جيم 
 ( من جدول األعمال(ب)1)البند 

، جدول األعمال املؤقت للدورة  ما 1149( الفتتاحية)أقرا اجمللس، يف جلسته العامة  -123
 )انظر املرفق األول(. TD/B/64/1رد يف الوثيقة ي

 11ياااع املساااتوى، يف الفااارتة مااان واتفاااق اجمللاااس علاااى أن يعقاااد، خااابل الااادورة، جااازءاا رف -124
تُاادعى خبهلااا  2017أيلول/ساابتمرب  14، تليااه مناقشااة عامااة يف 2017تمرب أيلول/سااب 13 إىل

اجملموعات اإلقليمية ورثلو الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات ي  احلكومية 
 لإلدلء ببياانهتم العامة الرمسية،   يعقب ذلب اجلزء العادي.

ليخاادن يف مكتااب اللجنااة األوىل للاادورة املعنيااة وانُتخااب عضااو املكتااب التااال ذ اار امسااه  -125
مسااامهة األونكتاااد يف تنفيااذ باارانمج العماال لصاااحل أقاال  ماان جاادول األعمااال، 5ابلنظاار يف البنااد 

 :البلدان منواا 
  مصطفى عبيد خان )بنألبديش(السيد   :الرئيس

الثانيااة للاادورة املعنيااة وانُتخااب عضااو املكتااب التااال ذ اار امسااه ليخاادن يف مكتااب اللجنااة  -126
التنميااة القتصااادية يف أفريقيااا: السااياحة يف خدمااة منااو  ماان جاادول األعمااال، 6ابلنظاار يف البنااد 

 :شامل قادر على إحداث التحول
 السيد اتفو لوميسيت )إستونيا(  :الرئيس
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   املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل -دال 
 من جدول األعمال( 15)البند 

مرن شطرة عمرل ابنكروك عرن تنظريم  166تقرير رئيس اتياة الستملارية املنملوة ويقاا للفقررة   
وتعيرني أعضرات  وما متخض عنها من أثر؛ 2017-2016األمانة ةلقاا تدري ية يف الفرتة 

 2018اتياة الستملارية لسنة 
  2018أعضاااء اهليمنااة الستشااارية لعااان  1163( اخلتاميااة)العامااة  يف جلسااتهانتخااب اجمللااس  -127

نمااا(؛ ويسااكون )بس)يواتيمااال(؛ والساايد ألفرياادو  يااورت - ني مااا يلاا : الساايد إدواردو سب يساا
؛ والسايد (الساودان)  ماال جباارة حمماد حااحل(؛ والسايد   اوادور)إ دييألو أولستيا فالنساياوالسيد 

 اييمباااا ة ماريريااات  ؛ والسااايد، )أوينااادا( ريساااتوفر أُونيانألاااا أابر السااايد  (؛ و ليساااوتو) موشااا   ااااو
(؛ اتيلناد) يايتيب واانمسا(؛ والسيد جواد أمني منصور ) لورية إيران اإلسبمية(؛ والسايد زامبيا)

 لساااايد واقااااف؛ وا(اب سااااتان)راااااهر عناااادريب  (؛ والساااايدُعمااااان) عباااادر انحاااار الاااارح والساااايد 
 (. ند ) نداحاديقوإ )أذربيجان(؛ والسيد ميشال  اببن )تشيكيا(؛ والسيدة جول إ و 

ثبثااة ترشاايحات إضااافية لعضااوية  ، علااى أسااا  اسااتثنائ ،علااى أن يقباال اجمللااس واتفااق -128
 زل عانعلاى التناا موعاة ابءاهليمنة الستشارية من اجملموعة دال، أفريقياا وتسايا، بعاد أن وافقات اجمل

  ثبثة مناحب شايرة لألعضاء امللتمني من اجملموعات.
  .2018أيضاا على أن يتوىل رئيس اجمللس رائسَة اهليمنة الستشارية يف عان  اجمللس واتفق -129

تسررمية اتيارراا احلكوميررة الدوليررة ألغررراض املررادة 76 مررن النظررام الررداشلي جمللررس التجررارة   
 والتنمية
وتاااارد يف الوثيقااااة  ماااان أجاااال النظاااار فيلااااا. تُعاااارض علااااى اجمللااااس أي رلبااااات جدياااادة ل -130

TD/B/IGO/LIST/11  دى األونكتاد.هيمنة حكومية دولية تتمتع حالياا  ر ز ل 115قائمة سمساء  

مررن النظررام الررداشلي جمللررس التجررارة  77تسررمية املنظمرراا غررري احلكوميررة ألغررراض املررادة   
 والتنمية
لس على ثبث رلبات جديادة مقدماة مان معلاد تنظايم املنافساة التاابع جلمعياة وافق اجمل -131

أفريقيااااااااا  - وشاااااااابكة العدالااااااااة الضااااااااريبية، (TD/B/64/R.1) وحاااااااادة وثقااااااااة املسااااااااتللكني الدوليااااااااة
(TD/B/64/R.2) ،أويناااادا  - ا للمعلومااااات واملفاوضااااات التجاريااااةومعلااااد جنااااوب وشاااارق أفريقياااا

)3R./64TD/B/((2)راقب لدى األونكتاد ضمن الفمنة العامة، للحصول على مر ز امل.  

 استعراض اجلدول الزمين لالجتماعاا  
، وافاااق اجمللاااس علاااى اجلااادول الااازمين لبجتماعاااات 1163العاماااة )اخلتامياااة( يف اجللساااة  -132
الااذي  يااةالتنم تموياالبفريااق اخلاارباء احلكااوم  الاادول املعااين  ألياا  اترياا  اجتمااارب، مااع ت2018لعااان 

ل الزمين الرمس  وسيصدر اجلدو  .2018تشرين األول/أ توبر  31إىل  29سينعقد يف الفرتة من 
  .TD/B/INF.238بوحفه الوثيقة 

__________ 

 . TD/B/NGO/LIST/22ستصدر القائمة املستكملة بوحفلا الوثيقة  (2)
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 عضوية الفرقة العاملة لعام 2018  
  2018عضاوية الفرقاة العاملاة لعاان  ، يف جلسته العامة اخلتامياة، علاىاجمللس أيضاا  وافق -133

 ،وبنمااااا ،والربازياااالاب سااااتان، و  أويناااادا،و   ااااوادور، وإندونيساااايا،وإ، الألاااااد الروساااا   : مااااا يلاااا
جااااا اي، واهلناااااد، وني ،والنمساااااا ازاخساااااتان،و  وفنلنااااادا، فرنساااااا،و  ،والصاااااني واجلزائااااار، ،وبااااايبرو 
 .والياابن ،والولايت املتحدة األمريكية وهولندا،

 (19-)د1995اجلمعية العامة استعراض قوائم الدول الواردة يف مريق قرار   
، يف جلسااااته العامااااة اخلتاميااااة، قائمااااة الاااادول األعضاااااء يف األونكتاااااد. اجمللااااس اساااتعرض -134

  يتعني اختاذ أي إجراء.ول .TD/B/INF.235وُعرضت على اجمللس قائمة العضوية الواردة يف الوثيقة 

 اآلاثر اإلدارية واملالية املرتت ة عل  إجراتاا اجمللس  
يف اجللساااة العاماااة اخلتامياااة أيضااااا، أُبلاااغ اجمللاااس سن اإلجاااراءات الااايت اخُتاااذت يف دورتاااه  -135
 والستني ل ترتتب عليلا تاثر مالية إضافية.الرابعة 

    اعتماد التقرير املتعلق بواثئق التفويض - ات 
 من جدول األعمال() ( 1)البند 

، يف جلساته العاماة اخلتامياة، تقريار املكتاب املتعلاق بواثئاق جملاس التجاارة والتنمياةاعتمد  -136
 .TD/B/64/L.2والستني للمجلس مثلما ورد يف الوثيقة الرابعة تفويض املمثلني املشار ني يف الدورة 

   مسائل أشرى  -واو 
 من جدول األعمال( 17)البند 
أرباع ، للمجلاس 1163( اخلتامياة)العاماة  ةلساجل، يف قدن رئيس جملس التجارة والتنمية -137

 .قضااي للنظر فيلا
والستني، على  او  سادسةالالتنفيذية  تهدور جدول األعمال املؤقت لعلى  اجمللس وافقو  -138

 (.ين)املرفق الثا 2018 سبتمرب/أيلول 21ؤرخة مي  رمسية رقة ما جاء يف و 
اااااااع اساااااااتعرض، يف  وأُبلاااااااغ اجمللاااااااس -139  /أيلاااااااول 5اجتماعاااااااه املعقاااااااود يف سن املكتاااااااب املوسا
للجناة الساتثمار واملشااريع والتنمياة واتفاق علاى إضاافة جدول األعماال املؤقات ، 2017 سبتمرب

ماان القاارارات إىل اإلجااراءات: السااتثمار ، ماان جاادول األعمااال 4بناادين فاارعيني يف إرااار البنااد 
وساااااُيدر   .2030عاااااان وتنمياااااة املشااااااريع بوحااااافلما حمفااااازين إلجنااااااز خطاااااة التنمياااااة املساااااتدامة ل

جناااة  ااااآلب: )أ( الساااتثمار؛ لل (TD/B/C.II/34) جااادول األعماااال املؤقااات الفرعياااان يف البنااادان
  املشرورب وتكنولوجيا املعلومات والتصالت. و)ب(
اااع نظااار يف مقااارتح تقااادمت باااه جمموعاااة الاااا  اجمللاااس رئااايس ولحاااظ -140  77أن املكتاااب املوسا

لكنااااااه ل يتوحاااااال إىل اتفاااااااق بشااااااأن الاااااان . وسيصاااااادر املقاااااارتح بوحاااااافه وثيقااااااة متفرقااااااات والصااااااني، 
(TD/B/64/MISC.3).  
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دن باه الألااد األورويب، لكناه أن املكتب املوساع نظار يف مقارتح تقا اجمللسرئيس ولحظ  -141
  .(TD/B/64/MISC.1)يتوحل إىل اتفاق بشأن الن . وسيصدر املقرتح بوحفه وثيقة متفرقات  ل

  والستني للمجلس امسةجدول األعمال املؤقت للدورة اخل -زاي 
 من جدول األعمال()د( 1)البند 
إىل دورتاه التنفيذياة السادساة والساتني، النظار يف هاذا البناد  ال جملس التجارة والتنميةأح -142

 . تخذاا يف العتبار إربق املرحلة الثانية وما سيرتتب من عمل مقبل

   اعتماد التقرير  -ةات 
 من جدول األعمال( 18)البند 
 TD/B/64/L.1 ماااا يااارد يف الواثئاااق تقريااار   العاماااة اخلتامياااة،  جلساااتهيف ، اعتماااد اجمللاااس -143

ويف الورقات TD/B/64/SC.II/L.1 و TD/B/64/SC.I/L.1و TD/B/64/L.2، وAdd.11إىل  Add.1و
)أ( 12ياا  الرمسيااة الاايت قُاادامت بشااأن السااتنتاجات املتفااق عليلااا واملقاارر املعتمااد يف إرااار البنااد 

 ماا   .وماا يتصال هباا مان مساائلاملساائل اإلجرائياة أيضااا سيتضمن التقرير و بشأن التعاون التقين. 
املقادن للجمعياة  للتقريرأن يقون، ألت إشراإ الرئيس، بوضع الصيألة النلائية  للمقررأذن اجمللس 

 . أعمال اجللسة اخلتامية تخذاا يف اعتبار  العامة، حسب القتضاء،
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 املريق األول

 والستني جمللس التجارة والتنمية رابعةأعمال الدورة الجدول   

 :املسائل اإلجرائية -1
 انتخاب أعضاء املكتب )أ( 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة )ب( 
 اعتماد التقرير املتعلق بواثئق التفويض ) ( 
 جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة والستني جمللس التجارة والتنمية )د( 

 احلوار الرفيع املستوى: هل يس  العال يف رريق التكامل أن التفكب؟  -2
  و وضع برانمج عمل عامل  -الرتابل: النمو الشامل للجميع  -3
 منائية يف عال معول السرتاتيجيات اإل -4
 مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برانمج العمل لصاحل أقل البلدان منواا  -5

  بناء القدرات اإلنتاجية يف أقل البلدان منواا والبلدان املتخرجة من فمنة أقل البلدان
 منواا: الدرو  املستفادة 

 للجميع قادر على إحداث التحولالتنمية القتصادية يف أفريقيا: السياحة يف خدمة منو شامل  -6
 تطور النظان التجاري الدول واجتاهاته من منظور إمنائ  -7
 الستثمار من أجل التنمية: الستثمار والقتصاد الرقم  -8
 إقامة روابل إمنائية يف قطارب األنشطة الستخراجية: الدرو  املستفادة من امليدان  -9
اد دعمااا للادول اجلزرياة الصاأل ة النامياة ودعمااا للبلادان األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتا -10

 النامية ي  الساحلية 
مساااامهات األونكتااااد يف تنفياااذ ومتابعاااة نتاااائج املاااؤ رات الرئيساااية وماااؤ رات القماااة الااايت  -11

 تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماع 
 أنشطة التعاون التقين:  -12

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

 املسائل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء بشأةا يف إرار متابعة الدورة الرابعة عشرة للمؤ ر -13
 وامليزانية الربانجمية  تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلرار السرتاتيج  -14
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 مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية: -15
التطاااور التااادرجي  للقاااانون التجااااري الااادول: التقريااار السااانوي اخلمساااون للجناااة  )أ( 

 األمم املتحدة للقانون التجاري الدول
 تقرير الفريق الستشاري املشرتك املعين  ر ز التجارة الدولية )ب( 

 ؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل:املسائل امل -16
مان خطاة  166التقرير املقدن من رئايس اهليمناة الستشاارية املنشاأة وفقااا للفقارة  )أ( 

 2017-2016عمل ابنكاوك بشاأن تنظايم األماناة لادورات تدريبياة يف الفارتة 
 2018 وما هلذ  الدورات من يث ؛ وتعيني أعضاء اهليمنة الستشارية لعان

ماااان النظااااان الااااداخل   76تساااامية اهليا اااال احلكوميااااة الدوليااااة أليااااراض املااااادة  )ب( 
 للمجلس

ماااان النظااااان الااااداخل   77تساااامية املنظمااااات ياااا  احلكوميااااة أليااااراض املااااادة  ) ( 
 للمجلس 

 استعراض اجلدول الزمين لبجتماعات )د( 
 2018عضوية الفرقة العاملة لعان  )ه( 
 (19-)د1995ول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة استعراض قوائم الد )و( 
 اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة عن إجراءات اجمللس )ز( 

 مسائل أخرى -17
  اعتماد التقرير. -18
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 املريق الثاين

جمللررررس التنفيسيررررة السادسررررة والسررررتني لرررردورة ملؤقررررت لعمررررال ااألجرررردول   
 التجارة والتنمية

  عملالإقرار جدول األعمال وتنظيم  -1

 احلصول على الطاقة املفضية إىل التحول: 2017تقرير أقل البلدان منواا لعان  -2
تقرياار الفرقااة العاملااة املعنياااة ابإلرااار الساارتاتيج  وامليزانيااة الربانجمياااة عاان أعمااال دورهتاااا  -3

 السادسة والسبعني
 والتنميةتقرير جلنة الستثمار واملشاريع  -4
 تقرير جلنة التجارة والتنمية -5
 احلكوم  الدول املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقم تقرير فريق اخلرباء  -6
 التنمية املعين بتمويلاحلكوم  الدول تقرير فريق اخلرباء  -7
 رابعة عشرة للمؤ راملسائل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء بشأةا يف إرار متابعة الدورة ال -8
 مسائل أخرى -9

 . تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورته التنفيذية السادسة والستني -10
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 املريق الثالث
 *احلضور  

 الدول التالية، األعضاء يف جملس التجارة والتنمية: حضر الدورة رثلو -1
  لورية لو الد قرارية الشعبية الألاد الروس 

  لورية مولدوفا إثيوبيا
 جنوب أفريقيا أذربيجان
 جيبوب األرجنتني
 زامبيا األردن
 سري لنكا إسبانيا
 السلفادور أسرتاليا
 سوازيلند إستونيا

 السودان أفألانستان
 السويد إ وادور
 سويسرا أملانيا
 شيل  أويندا

 حربيا اإلسبمية( -إيران ) لورية 
 الصني يرلندات

 العراق  اب ستان
 عمان الربازيل 
 يابون برابدو 

 ياان بروين دار السبن
 يواتيمال بنألبديش

 الفلبني بنما
 البوليفارية( -فنزويب ) لورية  بنن
 فنلندا بواتن

 فييت انن بوروندي
 قربت البوسنة واهلرسب

  ق ييزستان بولندا
  ازاخستان (تعددة القومياتامل -بوليفيا )دولة 

  ندا ب و
  ولومبيا بيبرو 
 الكويت اتيلند
  ينيا تر يا

 ليسوتو تشيكيا
 ماليزاي تونس

 مديشقر اجلبل األسود
 مصر اجلزائر

 املألرب جزر البلاما
 املكسيب  لورية تنزانيا املتحدة

 اململكة العربية السعودية  لورية  وراي
__________ 

  .TD/B/64/INF.1تتضمن قائمة احلضور هذ  املشار ني املسجلني. ولبربرب على قائمة املشار ني، انظر الوثيقة  *
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 اململكااااااة املتحاااااادة لربيطانيااااااا العظمااااااى
 وتيرلندا الشمالية

 نيجراي

 هاييت منألوليا
 اهلند موريتانيا

 هندورا  موريشيو 
 هولندا موزامبيق
 الولايت املتحدة األمريكية ميامنار
 الياابن انميبيا
 النمسا
 نيبال

 اليمن

 وحضر الدورة عضو املؤ ر التال امسه: -2
 الكرس  الرسول 

 الدورة الدولة املراقبة ي  العضو التالية: تحضر و  -3
 دولة فلسطني 

 و انت املنظمات احلكومية الدولية التالية ُرثلة يف الدورة: -4

 جمموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكاري  واحمليل اهلادئ 
 مصرإ التنمية األفريق  
 الألاد األفريق  
 الصندوق املشرتك للسلع األساسية 
 الكومنولثأمانة  
 اللجنة القتصادية للمنطقة األوروبية اآلسيوية 
 الألاد األورويب 
 التعاون والتنمية يف امليدان القتصاديمنظمة  
 فونيةاملنظمة الدولية للفرانك 
 منظمة التعاون اإلسبم  
 مر ز اجلنوب 

 لجتمارب:براجملا التالية ُرثلة يف اأو هيمناهتا أو و انت أجلزة األمم املتحدة  -5
 اللجنة القتصادية ألفريقيا 
 اللجنة القتصادية ألورواب 
 مر ز التجارة الدولية 

 والبلاادان الناميااة ياا  الساااحلية والاادول اجلزريااة مكتااب املمثاال السااام  ألقاال البلاادان منااواا  
 الصأل ة النامية

 الجتمارب:و انت الو الت املتخصصة التالية أو املنظمات ذات الصلة ُرثلة يف  -6
 منظمة األمم املتحدة لأليذية والزراعة 
 الألاد الدول لبتصالت السلكية والبسلكية 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
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 و انت املنظمات ي  احلكومية التالية رثلة يف الدورة: -7
 من الفمنة العامة 
 الدول املنظمة الكام ونية للنلوض ابلتعاون القتصادي 
 من الفمنة اخلاحة 
 األاد النقل اجلوي الدول 

    


