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إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة

جدول األعمال المؤقت وشروحه

مذكرة من أمانة األونكتاد
يررد الصلرا األول أدنراد جردول األعمرال املؤقرت للردوبة الراسترة والارتج رلر الت رابة
والتنميررةهت و رردو ال رررو الررع أعررد ا األمانررة ،والررع ارررد الصلررا الاررا  ،ا ررد متلومررا
أساسية عن سنود جدول األعمال املؤقت ،جانب وصف موجز للوثائق املتللة ساملوضوعهت
وستلدب سداية الدوبة قائمة مرجتية سالوثائق املتتل ة جبميع سنود جدول األعمالهت
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أولا -جدول األعمال المؤقت
-1

املاائا اإلجرائية:
(أ)

انتخاب أعضاء املكتب

(ب)

قراب جدول األعمال وانظيم عما الدوبة

(ج)

اعتماد الت رير املتتلق سوثائق التصويض

(د)

جدول األعمال املؤقت للدوبة اخلاماة والاتج رل الت ابة والتنمية

-2

احلواب الرفيع املاتوى :ها ياري التامل

-3

الرتاسط :النمو ال اما لل ميع  -حنو وضع سرنامج عما عاملي

-4

عامل متومل

-5

االسرتااي يا اإلمنائية
ماامهة األونكتاد


طريق التكاما أم التصكك؟

انصيذ سرنامج التما للاحل أقا البلدان منوا

سناء ال دبا اإلنتاجية
منوا :الدبوس املاتصادة

أقا البلدان منوا والبلدان املتخرجة من فئة أقا البلدان

-6

التنمية االقتلادية أفري يا :الاياحة خدمة منو شاما لل ميع قادب على حداث التحول

-7

اطوب النظام الت ابي الدويل واجتاهااه من منظوب منائي

-8

االستاماب من أجا التنمية :االستاماب واالقتلاد الرقمي

-9

قامة بواسط منائية

قطاع األن طة االستخراجية :الدبوس املاتصادة من امليدان

 -10األن طة الع يضطلع هبا األونكتراد دعمرا للردول ايزبيرة اللرلرية الناميرة ودعمرا للبلردان
النامية غري الااحلية
 -11ما ررامها األونكت رراد انصي ررذ ومتاست ررة نت ررائج امل ررؤررا الرئيا ررية وم ررؤررا ال م ررة الر رع
ات دها األمم املتحدة امليدانج االقتلادي واالجتماعي
 -12أن طة التتاون الت ين:
(أ)
(ب)

استتراض أن طة التتاون الت ين الع يضطلع هبا األونكتاد
ا رير عن املااعدة امل دمة من األونكتاد

 -13املاائا الع اتطلب من ارل اختاذ جراء س أهنا

ال تب الصلاطيين
طاب متاستة الدوبة الراستة ع رة للمؤرر

 -14ا رير الصرقة التاملة املتنية ساإلطاب االسرتااي ي وامليزانية الربناجمية
 -15ماائا أخرى

2

ميدان الت ابة والتنمية:

(أ)

التطرروب الترردباي لل ررانون الت ررابي ال رردويل :الت ريررر الاررنوي اخلماررون لل ن ررة
األمم املتحدة لل انون الت ابي الدويل

(ب)

ا رير الصريق االست ابي امل رتك املتين مبركز الت ابة الدولية
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 -16املاائا املؤساية والتنظيمية واإلدابية وما يتلا هبا من ماائا:
(أ)

الت رير امل دم من بئري اييئرة االست رابية املن رأة وف را للص ررة  166مرن خطرة
عما سانكوك س رأن انظريم األمانرة لردوبا ادبيبيرة الصررتة 2017-2016
وما يذد الدوبا من اأثري؛ واتيج أعضاء اييئة االست ابية لتام 2018

(ب)

اا ررمية ايياك ررا احلكومي ررة الدولي ررة ألغ ر رراض امل ررادة  76م ررن النظ ررام ال ررداخلي
للم ل

(ج)

اار ررمية املنظمر ررا غر ررري احلكومير ررة ألغ ر رراض املر ررادة  77مر ررن النظر ررام الر ررداخلي
للم ل

(د)

استتراض ايدول الزمين لالجتماعا

(ه)

عضوية الصرقة التاملة لتام 2018
مرفق قراب ايمتية التامة (1995د)19-

(و)

استتراض قوائم الدول الوابدة

(ز)

اآلثاب اإلدابية واملالية املرتابة عن جراءا ارل

 -17ماائا أخرى
 -18اعتماد الت ريرهت

ثانيا -شروح جدول األعمال المؤقت
 -1أُقررر جرردول األعمررال املؤقررت لرردوبة جمل ر الت ررابة والتنميررة الراستررة والاررتج ال رردوبة
 5نياران/أسريا 2017هت وأقرر ارلر جردول
االستانائية احلادية والاالثج الرع ع ردها ارلر
األعم ررال املؤق ررت عل ررى أس رراس م ررا يل رري( :أ) يا ررتترض مكت ررب ارل ر املوس ررع ا ررابيح الح ررق
موضوع ايزء الرفيع املاتوى ويوافق عليه؛ (ب) يظا هناك متاع من الوقرت كري يوضرجمل ارلر
ماررائا أخرررى متروضررة عليرره للنظررر فيزررا؛ و(ج) يركررز ا ريررر عررام  2017س ررأن البنررد  10مررن
جدول األعمال على الدول ايزبية الللرية النامية ،حج يركز ا رير عام  2018س رأن نصر
البند من جدول األعمال على البلدان النامية غري الااحليةهت

البند 1
المسائل اإلجرائية
(أ) انتخاب أعضاء المكتب
-2

يرد النظام الداخلي رل الت ابة والتنمية

الوثي تج  TD/B/16/Rev.4وCorr.1هت

 -3ووف ررا للمرراداج  18و 19مررن النظررام الررداخلي ،يتررألف مكتررب ارل ر مررن  12عض روا
هم :الرئي  ،و 10نواب للرئي  ،وامل ررب ،أي أبسترة أعضراء مرن ال ائمرة ألرف (أفري يا /سريا)،
وأبستة أعضاء من ال ائمة ساء  ،وعضوان من ال ائمة جيم  ،وعضوان من ال ائمة دال  ،على
النحو امل اب ليه مرفق قراب ايمتية التامة (1995د ،)19-سليلته املتدلةهت
GE.17-11053

3

TD/B/64/1

 -4ووف ا لردوبة التنراوب علرى شرلا املناصرب ،املتمرول هبرا منرذ الردوبة التاسرتة ملرؤرر األمرم
ال رردوبة الراست ررة والا ررتج ا ررا
املتح رردة للت ررابة والتنمي ررة ،س رروو يت ررو منل ررب بئ رري ارل ر
حرردى الرردول املدبجررة ال ائمررة دال ومنلررب امل رررب اررا حرردى الرردول املدبجررة ال ائمررة
أ لف ( سريا)هت ومرن س سروو يكرون نرواب الررئي الت ررة كمرا يلري :ثالثرة مرن ال ائمرة ألرف
(أفري يا /سيا)؛ وأبستة من ال ائمة ساء ؛ واثنان من ال ائمة جيم ؛ وواحد من ال ائمة دال هت
(ب) إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة

جدول األعمال
-5

يرد جدول األعمال املؤقت للدوبة

الصلا األول أعالدهت

انظيم التما
 -6مراعرراة لالقرتاحررا الررع قرردمتزا الوفررود ،نُظمررت جلاررا دوبة ارل ر ي ر ال ات ررد
جلاتان وقت واحدهت كما نُظمت ايلاا على حنو يكصا امل ابكة الصتالة للوفرود ،وااصرة
الوفود الللرية ،وحي ق أكصأ استخدام ملوابد األمم املتحدة املخللة للمؤررا هت

ن اء يان الدوبة
ن اء ينتج للدوبةهت ويُ ررت
 -7وف ا للمادة  62من النظام الداخلي ،قد يرغب ارل
ختليص البند  5من جدول األعمال لل نة األو للدوبة والبند  6لل نة الاانية للدوبةهت
(ج) اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض
 -8وف ا للمادة  2-17من النظام الداخلي ،سوو يصحص مكتب ارل وثائق التصويض
وي دم ا ريرد ارل هت

الوثائق الع الدب أثناء الدوبة
(د) جدول األعمال المؤقت للدورة الخامسة والستين لمجلس التجارة والتنمية
 -9سوو اتد األمانة م روع جدول األعمال املؤقت لدوبة ارل اخلاماة والارتجهت وقرد
حالة النظر هذا البند امل اوبا الع يت دها بئي ارل هت
يرغب ارل

البند 2
الحوار الرفيع المستوى :هل يسير العالم في طريق التكامل أم التفكك؟
 -10ي ررربز مافيكي ررانو (ااص ررا ) ن ررريو ( )TD/519/Add.2أمهي ررة التكام ررا اإلقليم رري م ررن أج ررا
اتزيز النمو ال اما لل ميرع والتنميرة املارتدامة سوسرائا منزرا ا ويرة التتراون االقتلرادي اإلقليمري
سج البلدان النامية والبلدان املت دمةهت وميكن أن ي كا التكاما اإلقليمري حرافزا لت لريص احلرواجز
الت ابية وانصيذ صالحا الاياسرة التامرة وختصريض اكراليف الت رابة والنزروض مب رابكة البلردان
النامية سالسا ضاقة ال يمة على اللتيدين اإلقليمي والتامليهت
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 -11وسررتتناول مررداوال جمل ر الت ررابة والتنميررة ط رراب هررذا البنررد م ررن جرردول األعم ررال
ماررألة التكامررا اإلقليمرري وسررتحدد ليررا الاياسررة التامررة الررع ميكررن مررن خاليررا اتزيررز التكامررا
اإلقليمرري مررن أجررا زيررادة النمررو االقتلررادي ون ي ررق أكرررب قرردب كررن مررن املكاسررب اإلمنائي ررة،
وستبح الكيصية الع ميكن هبا يذد اآلليا أن ا كا قوة ااسية ادفع األمام عملية انصيرذ
أهداو التنمية املاتدامةهت
 -12و أع رراب حرردثج اررابريج سررابزين يتتل رران سالتكامررا اإلقليمرري ،مهررا الررذكرى الاررنوية
اخلماون لن أة باسطة دول جنوب شر سيا والذكرى الانوية الارتون إلن راء النراد األوبو ،
سياتى االجتماع ااحة فرصة لت ييم سزام التكاما اإلقليمي النمو االقتلادي و سناء
جمررال التكامررا االقتلررادي
ال رردبا اإلنتاجيررةهت وسيُياررر ايررزء الرفيررع املاررتوى ابررادل اخل رربا
ااصاقررا الت ررابة اإلقليميررة اخلاصررة مبختلررف
اإلقليمرري مررن خررالل عرررض أفضررا املمابسررا
املناطق ايلرافيةهت واللرض من ذلك هو التوصا اوصيا عملية س أن الكيصية الع ميكرن هبرا
الاصاقا الت ابة اإلقليمية أن اازم ن يق التنمية املاتدامة وال املة لل ميع ،ووضع اداسري
ركن من التلدي للتحديا الناشئة وادعم الوقت ذااه التحول االقتلادي اييكليهت

الوثائق

?High-level dialogue: Is the world integrating or disintegrating
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البند 3
الترابط :النمو الشامل للجميع  -نحو وضع برنامج عمل عالمي
 -13سرتتيجمل مررداوال جملر الت ررابة والتنميرة طرراب هرذا البنررد مرن جرردول األعمرال فرصررة
السررتتراض اطرروب االقتلرراد الترراملي  2016و2017هت وسيتضررمن االسررتتراض نلرريال للتوامررا
الررع جتلررت عمليررة االنتترراو هررذد األطررول واألسطررأ علررى اإلطررال  ،وسرريتناول سوجرره اخللررو
استمراب ناق النمو البطيء االقتلادا املت دمة ،ومحا الديون املرتاكمة ،واي اشة املاليةهت
 -14وسرتتناول املناق رة االجتاهررا األخررية الاررائدة األسروا والترردف ا املاليرة وسررتتطر
أوجه الضتف الع اتا منزا البلدان الناميةهت وستتناول املناق ة أيضا التصاو املتزايد سوصصه
أحررد ال يررود الرئياررية الررع نررول دون ن يررق منررو أسرررع االقتلرراد التررامليهت وستك ررف املناق ررة
سوجه اخللو كيف أن انتدام املااواة وانتدام االست راب املرايل يطرحران مترا قيرودا هيكليرة أمرام
النمو ال اما لل ميع وستطر م رتحا س أن سرنامج عما عاملي للتلدي يذد ال يودهت

البند 4
الستراتيجيات اإلنمائية في عالم معولم
اترو أهداو التنمية املاتدامة  1و 8و 10جدول أعمرال النمرو ال راما لل ميرع طراب
ّ -15
خطرة التنميرة املارتدامة لترام 2030هت وسردأ هرذد املاررألة ختررج النروب نتي رة مرا لُمر مرن حاجررة
اتزي ررز ما رراب التومل ررة م ررن أج ررا التل رردي مل رركلة التصاوا ررا املتزاي رردةهت غ ررري أن ا ت رروى التحليل رري
واملتتلق سالاياسة التامة يظرا غامضرا ،حير يُ لرر متظرم احلراال علرى التلردي مل ركلة الرذين
يُرتكررون جانبررا خررالل فررتا النمررو وال يتنرراول سالرردبس ال رروى البنيويررة املارربّبة للتصاواررا واملتأصررلة
عملية التوملة (املصرطة) الع ي ودها التمويا وما يتلا سذلك من سرنامج عما سياسايتهت
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 -16وسيترض الن او ال ضايا املتللة سالتوملة وأوجه التصاو وانتدام النمو ال اما لل ميع
وسرريبحازا مررن حي ر عالقتزررا سأهررداو التنميررة املاررتدامةهت وسرريتناول سوجرره اخللررو ال ضررايا
التاليررة :الارروبة اللررناعية الراستررة والنمررو ال رراما لل ميررع؛ وجوانررب االقتلرراد الكلرري ال ضررايا
ايناانية والنمو ال اما لل ميع؛ والتوملة وازايد بأس املال الريتيهت و اخلتام ،سريتم التطرر
هنج سياسايت عاملي لتناول هذد ال ضاياهت
 -17وس ر ررتتيجمل األمان ر ررة ،كوث ر ررائق أساس ر ررية مل ر ررداوال ارلر ر ر س ر ررأن ه ر ررذا البن ر ررد

Trade and

Development Report, 2017: Beyond Austerity – Towards a Global New Dealهت
الوثائق
– Trade and Development Report, 2017: Beyond Austerity
Towards a Global New Deal

UNCTAD/TDR/2017
and Overview

البند 5
مساهمة األونكتاد في تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا

 -18سينظر ارل  ،طاب هذا البند( ،)1الت رير املرحلي الاادس الرذي أعداره األمانرة س رأن
انصيذ األن طة املضطلع هبا طراب سرنرامج التمرا للراحل أقرا البلردان منروا للت رد 2020-2011
علررى نطررا األونكتررادهت ويتضررمن الت ريررر ا ييمررا مرروجزا لررلداء االقتلررادي ألقررا البلرردان من روا
الص رررتة األخ رررية وملا ررامهة األونكت رراد انصي ررذ سرن ررامج التم رراهت كم ررا يتض ررمن اس ررتنتاجا اتتل ررق
سالاياسا التامة والدبوس املاتصادة ،وقدب املاتطاع ،أفضا املمابسا املاتخللرة مرن انصيرذ
سرنامج التماهت ومالما يبج الت رير أن التما الذي اضطلتت سه األمانة جمرال البحروث ونليرا
الاياسا قد أثرى احلواب س أن الاياسا التامرة وسراهم سنراء اوافرق اآلباء علرى اللرتيد
الوطين واإلقليمي والتاملي س أن قضايا الت ابة والتنمية الع م أقا البلدان منوا ،فإنه يؤكرد أيضرا
أن أن ررطة األمانررة جمررايل التترراون الت ررين وسنرراء ال رردبا سرراعد أيضررا سدبجررة كبرررية سنرراء
ال دبا املؤساية واملوابد الب رية أقا البلدان منواهت

الوثائق
Activities carried out in the implementation of the Programme of
–Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011
2020: Sixth progress report
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بناء القدرات اإلنتاجية في أقل البلدان نموا والبلدان المتخرجة من فئة أقل البلددان
نموا :الدروس المستفادة



 -19سررتُنظّم ،طرراب هررذا البنررد ،حل ررة ن رراو بفيتررة املاررتوى س ررأن ات يررا الت رردم سنرراء
ال دبا اإلنتاجية أقرا البلردان منروا و سرائر االقتلرادا الضرتيصةهت وسرتنظر احلل رة حالرة
انميررة ال رردبا اإلنتاجيررة أقررا البلرردان من روا وغريهررا مررن البلرردان الناميررة الضررتيصة سليررة نديررد
اوصيا ذا منحى عملي جمال الاياسا التامةهت

الوثائق
Accelerating progress in building productive capacities in least
developed countries and other vulnerable developing economies
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البند 6
التنمية القتصادية في أفريقيا :السياحة في خدمة نمو شامل للجميع قدادر علد
إحداث التحول
 -20سينظر ارل  ،طاب هذا البند ،ا رير التنمية االقتلادية أفري يا لتام :2017
الارياحة خدمرة منرو شراما لل ميرع قرادب علررى حرداث التحروّل ،الرذي يتنراول سالردبس الرردوب
الررذي ميكررن أن اؤديرره الاررياحة عمليررة التنميررة أفري يرراهت ويزرردو الت ريررر نديررد احل رواجز
والتوائررق الرئياررية الررع نررول دون نريررر اإلمكانررا الررع يزخررر هبررا قطرراع الاررياحة أفري يررا مررن
جمررال الاياسررة
أجررا املارراعدة علررى ن يررق صررال هيكلرري القتلرراد ال ررابة وا ررد اوصرريا
التامة عن الكيصية الع ميكن هبا التللب على هذد احلواجز والتوائقهت ويدفع الت ريرر سرأن الارياحة
اكمر ررا
قر ررادبة علر ررى أن اكر ررون اركر ررا للنمر ررو ال ر رراما لل مير ررع والتنمير ررة االقتلر ررادية وميكر ررن أن ّ
االس ر ررتااي يا اإلمنائير ررة ايادفر ررة اتزير ررز التنوير ررع االقتلر ررادي والتحوير ررا اييكلر رري ذا ا ر روافر
الاياسا التامة املالئمةهت

 -21وسريكز ايزء الرفيع املاتوى على استلالل اإلمكانا الع يزخر هبا قطاع الاياحة مرن
أجا ن يق منو ُحيدث نوال أفري ياهت وستتيجمل حل ة ن راو فرصرة لتنراول الكيصيرة الرع ميكرن هبرا
دفع الارياحة أفري يرا ضروء األفكراب ايديردة الرع جراء هبرا البحروث األخررية واملمابسرا
الصضررلى الررع ي ررزدها ال طرراع أفري يررا وأمرراكن أخرررى ،وااصررة الكيصيررة الررع ميكررن هبررا ا ويررة
الر رررواسط ال طر رراع الار ررياحي واحلر ررد مر ررن اار ر ّررب عائر رردا الار ررياحة ،وكيصير ررة االسر ررتصادة مر ررن
اإلمكانررا الررع اتيحزررا الاررياحة سررج البلرردان األفري يررة ،نظ ررا للزيررادة املا ر لة هررذا الن ررا
الذي يوفر بواسط قوية سامل ابنة مع الاياحة من خابج أفري ياهت

الوثائق
Economic development in Africa: Tourism for
)transformative and inclusive growth (overview
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Economic Development in Africa Report 2017:
Tourism for Transformative and Inclusive Growth

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2017

Exploiting the potential of tourism for
transformative growth in Africa
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البند 7
تطور النظام التجاري الدولي واتجاهاته من منظور إنمائي
 -22انص الص رة (38م) من ااصا نريو ) ،(TD/519/Add.2سوصصه الوثي رة اخلتاميرة للردوبة
الراستررة ع رررة ملررؤرر األمررم املتحرردة للت ررابة والتنميررة ،علررى أنرره ينبلرري للونكترراد مواصررلة بصررد
وا يرريم دوب النظررام الت ررابي الرردويل واجتاهاارره مررن منظرروب منررائي ،مررع اوجيرره اهتمررام خررا
سررزامه ا تمررا ن يررق أهررداو التنميررة املاررتدامة هت واسررت اسة يررذد الواليررة ،سرريناق جمل ر
الت ابة والتنمية ،طاب سند جدول األعمال هذا ،االجتاها األخرية الت ابة الدولية للالع
واخلدما وللاياسا الت ابية ذا الللةهت

GE.17-11053
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التر رردف ا الت ابير ررة ،لكر ررا مر ررن الار ررلع واخلر رردما ،
 -23وسر رريناق ارل ر ر االجتاهر ررا
وخمتلف التواما الع اؤثر أمنا الت ابة الدوليةهت وست ما املناق ة أيضرا االجتاهرا وال ضرايا
الناشئة نظم الت ابة املتتددة األطراو واإلقليمية ومدى اباباطزا سالاياسا الوطنيةهت

الوثائق
Evolution of the international trading system and its trends from
a development perspective

TD/B/64/5

البند 8
الستثمار من أجل التنمية :الستثمار والقتصاد الرقمي
 -24راا التنمية الرقمية أحد التحديا الرئياية املاثلرة أمرام االقتلراد التراملي اليرومهت واالقتلراد
الرقمرري يترريجمل فرصررا جديرردة لتح يررق انميررة ماررتدامة وشرراملة لل ميررع ،لكنرره يطررر أيضررا نررديا
خطرية جمال الاياسة التامةهت فلانتو الاياسا يواجزون س كا متزايرد ضرروبة اضرييق الص روة
الرقمية والتلدي لتحديا االستاماب ايائلة الع اطرحزا خطة التنمية املاتدامة لتام 2030هت
 -25ولالقتلرراد الرقمرري اررداعيا هامررة علررى االسررتامابهت وي رركا االسررتاماب الوقررت ذاارره
عامال حامسا للتنمية الرقميةهت أوال ،ن االقتلاد الرقمي قادب على نويا اإلنتاج الردويل ،وسالترايل
لرره اررداعيا علررى صررنع الاياسررا املتتل ررة ساالسررتامابهت ثانيررا ،اتطلررب التنميررة الرقميررة ميررع
البل رردان ،وااص ررة ألغر رراض ايا ررري م ررابكة البل رردان النامي ررة االقتل رراد الرقم رري الت رراملي ،انمي ررة
ال رردبا ا ليررة ارررال الرقمرريهت وينبلرري أن ااررتى سياسررا االسررتاماب ايادفررة لبنرراء ايياكررا
األساسية الالزمة لالالاال  ،وا يع ال ركا الرقمية ودعم بقمنة االقتلاد ككاهت

 -26وستُترض خالل الدوبة التحليال والنتائج وامل رتحا الروابدة ا ريرر االسرتاماب التراملي
لترام  :2017االسرتاماب واالقتلراد الرقمري (World Investment Report 2017: Investment and
 ،)the Digital Economyالذي يتتمق دباسرة هرذا املوضروعهت ويبحر الت ريرر سوجره خرا أمنرا

التردويا اخلاصرة سال رركا الرقميررة املتترددة األطرراو وأثرر الرقمنررة علرى ال رركا التامليرة خمتلررف
اللررناعا هت وي رردم للررانتي الاياسررا أفكررابا س ررأن الكيصيررة الررع يررؤثر هبررا االقتلرراد الرقمرري
سياسرا االسرتاماب والكيصيررة الرع ميكررن هبرا لاياسرة االسررتاماب أن اردعم التنميررة الرقميرة ،ال سرريما
هبدو اإلسرراع ن يرق أهرداو التنميرة املارتدامةهت ويتررض الت ريرر طرابا للاياسرة التامرة جمرال
االسررتاماب مررن أجررا االقتلرراد الرقمرريهت وستُاررتزا املناق ررة سترررض عررام ،ي رردم علررى ثرررد م ررابكون
سررابزون باءهررم س ررأن املوضرروع ،س الرري ذلررك مناق ررة مصتوحررةهت و ضررافة ذلررك ،سررتتيجمل حل ررة
جمررال االسررتاماب األجن ر املباشررر
الن رراو للمانررة فرصررة لت ررد حاطررة س ررأن خررر االجتاهررا
واملات دا املتتل ة سالاياسا التامةهت

الوثائق

World Investment Report 2017: Investment and the Digital
Economy
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البند 9
إقام ددة رواب ددط إنمائي ددة ف ددي قط ددا األنش ددطة الس ددتخراجية :ال دددروس المس ددتفادة م ددن
الميدان
سلدان نامية كارية اتتمد على الالع األساسية ،ح ت املوابد االستخراجية عائردا
-27
ض ررخمة وأااح ررت فرص ررا هام ررة لتح ي ررق النم ررو االقتل ررادي والتنمي ررة املا ررتدامةهت وحا ررب ا ري ررر
األونكترراد عررن حالررة االعتمراد علررى الاررلع األساسررية لتررام  ،)2(2016اسررتأثر صررادبا املروابد
االسر ررتخراجية سنار رربة  93املائر ررة مر ررن جممر رروع صر ررادبا الار ررلع ا ر رراد ،و 87املائر ررة
الكونلو و 95غينيا االستوائية الصرتة 2015/2014هت
 -28غر ررري أن متظر ررم البلر رردان النامير ررة الر ررع اتتمر ررد علر ررى الار ررلع األساسر ررية الر رردب موابدهر ررا
االستخراجية شكا مواد أولية انطوي علرى قيمرة مضرافة قليلرة ،ويرذا الاربب مل ارتمكن هرذد
البل رردان م ررن نوي ررا الا ررروة املتأاي ررة م ررن ص ررناعا ا االس ررتخراجية مكاس ررب اقتل ررادية أو انمي ررة
ماررتدامة ااررتصيد منزررا س يررة قطاعررا االقتلررادهت واالعتمرراد ال ررديد علررى امل روابد االسررتخراجية
اتا هذد البلدان عرضة للتأثر ست لبا أستاب الاو هت وسابب انتدام بواسط قويرة مرع االقتلراد
ككررا ،نتي ررة االنترزال النار يررذا ال طرراع عررن س يررة قطاعررا االقتلرراد واعتمررادد ال ررديد علررى
بأس املال ،فإن ماامهة ال طاع ااد فر التما والتنويع االقتلادي ادودة جداهت
 -29وميكررن للبلرردان املتنيررة أن اتلرردى يررذا التحرردي سررالتحول مررن الرردير الاررلع األساسررية
غ ررري ارز ررزة أو ش رربه ارز ررزة ح ررداث ص ررناعا جتزيزي ررة ميك ررن أن ا رردفع التنمي ررة االقتل ررادية
والتنوي ر ررع االقتل ر رراديهت وميك ر ررن ن ي ر ررق ذل ر ررك ع ر ررن طري ر ررق ا وي ر ررة ال ر رررواسط س ر ررج قط ر رراع األن ر ررطة
االستخراجية واالقتلاد ككاهت
 -30وسررتناق الرردوبة الارربا الررع ميكررن هبررا يررذد البلرردان أن ااررتصيد مررن الرررواسط ( ماررتوى
اإلنترراج (اخللصيررة واألماميررة) ،والرررواسط األف يررة واملاليررة واملكانيررة وعلررى ماررتوى االسررتزالك) لتحويررا
قطاع األن طة االستخراجية ي يازم اقتلاد أكار مشوال وانوعراهت وستارتصيد املناق را مرن
اخل رربا امليدانيررة الررع اكتُارربت انصيررذ م ررروع األونكترراد س ررأن اتزيررز قرردبة ايماعررة االقتلررادية
لدول وسط أفري يا على ادعيم الرواسط اإلمنائية سج قطاع املوابد املتدنية وساقي االقتلادهت

الوثائق

Establishing development linkages in the extractive sector: Lessons
from the field
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البند 10
األنشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعم ا للدول الجزرية الصغيرة الناميدة ودعمد ا
للبلدان النامية غير الساحلية
 -31يتررود أص ررا األن ررطة الررع يض ررطلع هب ررا األونكترراد فيم ررا يتتل ررق سالرردول ايزبي ررة الل ررلرية
نررريو ()1976هت
الناميرة الردوبة الراستررة ملرؤرر األمررم املتحردة للت ررابة والتنميرة الررع ُع رد
أقر سالتحرديا اخلاصرة الرع اواجززرا هرذد
فاألونكتاد هو أول جزاز ااسع ملنظومة األمم املتحدة ّ

__________

()2
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البلرردان وطالررب ساخترراذ جرراءا دوليررة خاصررة حلررا م رراكلزاهت وا رركا الرردوبة احلاليررة فرصررة كرري
ي ر ارل مبا أجنزد األونكتاد من عما هذا ارال على مدى أبستة ع رود وي ر ع علرى اختراذ
هذا اللددهت وأساس التزام األونكتراد جتراد الردول ايزبيرة اللرلرية الناميرة،
مزيد من اإلجراءا
وف ررا إلجر رراءا ما رراب التم ررا املت ررا لل رردول ايزبي ررة الل ررلرية النامي ررة (ما رراب التم ررا املت ررا)
لتررام  2014والاصررا نررريو لتررام  ،2016هررو اركيررزد علررى ركررج منظومررة األمررم املتحرردة مررن
التلرردي ألوجرره الضررتف الررع اتررا منزررا الرردول ايزبيررة اللررلرية الناميررة سصتاليررة أكرررب ،وذلررك
است اسة لنداء عاملي ناسع من بؤية نافذة كانت قد وجزه كا من ايمتية التامة عرام 2010
( )A/RES/65/2وارل االقتلادي واالجتماعي عام  ،)3()E/2011/44( 2011ول ي صدى
لرردى الرردول األعضرراء الوثي ررة اخلتاميررة (مارراب التمررا املت ررا) للمررؤرر الرردويل الاال ر املتررين
سالدول ايزبية الللرية النامية املت ود عام 2014هت
 -32وستارلط الرردوبة األضرواء علررى األسرراس املنط رري للتمررا الررذي يضررطلع سرره األونكترراد
هررذا ارررالهت وسالنارربة ملتظررم الرردول ايزبيررة اللررلرية الناميررة ،يتماررا التحرردي اإلمنررائي الرئيارري
سرعة اأثر هذد الردول سالتوامرا اخلابجيرة الرع ال ختضرع لاريطرة ايزرا الصاعلرة ا ليرة؛ وسالترايل
فررإن ايرردو اإلمنررائي الرئيارري يررذد البلرردان هررو سنرراء قرردب ا علررى اللررمودهت ونترراج غالبيررة الرردول
ايزبية الللرية النامية دعم مايل و/أو ا رين خرابجي جزودهرا الراميرة سنراء قردب ا علرى
اللررمودهت وقررد ُوجزررت منررذ فرررتة طويلررة دعرروة مررن أجررا متاملررة الرردول ايزبيررة اللررلرية الناميررة
سوصصزا الطري ة املصضلة لتلبية هذد احلاجة ،ومع ذلك فرإن ارداسري الردعم الردويل اخلاصرة املوجزرة
الرردول ايزبيررة اللررلرية الناميررة اكرراد اكررون منتدمررة عررا عرردم وجررود وضررع قررانو ح ي رري
خا سالدول ايزبية الللرية الناميةهت وأقر الردول األعضراء ضرمنيا هبرذا الص را البنيروي عنردما
حاررت ايزررا صرراحبة امللررلحة املتنيررة علررى التلرردي ألوجرره الضررتف الررع اتررا منزررا الرردول
ايزبيررة اللررلرية الناميررة سصتاليررة أكررربهت وكرران األونكترراد م دمررة ايزررا الررع دعررت اخترراذ
جراءا الحيحية هذا الايا  ،وما فتئ الوقت ذااره ي ردم الردعم مرن أجرا سنراء قردبا
الرردول ايزبيررة اللررلرية الناميررة علررى اللررمود مررن خررالل مررا ي دمرره مررن خرردما است ررابية لترردة
سلدان هذد الصئةهت

الوثائق
UNCTAD activities in support of small island developing States
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البند 11
مسدداهمات األونكتدداد فددي تنفيددذ ومتابعددة نتددائج المددؤتمرات الرئيسددية ومددؤتمرات
القمة التي تعقدها األمم المتحدة في الميدانين القتصادي والجتماعي
 -33أكررد ايمتيررة التامررة ،قرابهررا  270/57سرراء  ،احلاجررة االنتصرراع أقلررى حررد
كررن مررن ليررا األمررم املتحرردة املوجررودة قلررد اسررتتراض انصيررذ االلتزامررا الررع قُطتررت طرراب
منظوم ررة األم ررم املتح رردة ار رراال الرئيا ررية للتنمي ررةهت ودع ررت ،ه ررذا الل رردد ،جملر ر الت ررابة
__________

()3
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والتنمية أن يازم ،حدود واليته ،انصيرذ واسرتتراض الت ردم ا ررز انصيرذ نترائج املرؤررا
الرئياية ومؤررا ال مة الع ات دها األمم املتحدة ،طاب سنود جدول أعماله املتللة ساملوضوعهت
 -34ويرردعو ااصررا نررريو  ،الص رررة  ،10األونكترراد أن ياررزم انصيررذ ومتاستررة نتررائج
املررؤررا التامليررة ذا اللررلة ،مبررا ذلررك خطررة التنميررة املاررتدامة لتررام  ،2030وخطررة عمررا
أدي ر أساسررا وكررذلك ،حاررب االقتضرراء ،ااصررا سررابي املت ررود طرراب ااصاقيررة األمررم املتحرردة
اإلطابية س أن الري املناخ ،وغري ذلك من االاصاقا والنتائج ذا الللة هت
 -35ويتوقررع أن يل ر ارل ر الطلررب الررذي وجزترره ليرره ايمتيررة التامررة
ال راب  270/57ساء سناء على مذكرة اتدها أمانة األونكتادهت

الص رررة (27أ) مررن

الوثائق

Progress made in the implementation of the outcomes of the major
United Nations conferences and summits, and UNCTAD contributions

TD/B/64/6

البند 12
أنشطة التعاون التقني
(أ) استعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األونكتاد
 -36سر رروو يار ررتترض ارل ر ر أن ر ررطة التتر رراون الت ر ررين الر ررع اض ر رطُلع هبر ررا عر ررام ،2016
جمال التتراون الت رين للونكتراد  -خاصرة قضرايا سنراء ال ردبا املتتل رة
ساإلضافة التطوبا
سالت ابة واالستاماب ،وال ضايا املتتل ة سالت دم ا رز انصيذ م رب ارلر (478د )50-س رأن
التترراون الت ررينهت وعنررد النظررر هررذا البنررد مررن جرردول األعمررال ،سررتكون متروضررة علررى ارل ر
الوثي ررة اخلتاميررة للرردوبة اخلاماررة والارربتج للصرقررة التاملررة املتنيررة ساإلطرراب االس ررتااي ي وامليزاني ررة
الربناجميررة ،املت ررودة الصرررتة م ررن  6 4أيلول/سرربتمرب  ،2017واسررتتراض ألن ررطة التت رراون
الت ين الع اضطُلع هبا عام  ،2016ساعتبابها وثائق متلوما أساسية داعمةهت

الوثائق

TD/B/WP/285

اسررتتراض أن ررطة التترراون الت ررين الررع يضررطلع هبررا األونكترراد ورويررا
هذد األن طة

TD/B/WP/285/Add.1

Review of the technical cooperation activities of UNCTAD
and their financing – Annex I: Review of activities undertaken
)in 2016 (English only

TD/B/WP/285/Add.2

Review of the technical cooperation activities of UNCTAD and
)their financing – Annex II: Statistical tables (English only

TD/B/WP/288

Report of the Working Party on the Strategic Framework and
the Programme budget on its seventy-fifth session

(ب) تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إل الشعب الفلسطيني
 -37سرروو حيلررا ا ريررر األونكترراد عررن املارراعدة امل دمررة ال ررتب الصلاررطيين ،كمررا فتررا
الارنوا الارراس ة ،التطروبا االقتلررادية الررع شرزد ا األبض الصلاررطينية ا تلرة اآلونررة األخررريةهت
ويوج رره الت ري ررر النظ ررر بك ررود الن ررااج ا ل رري اإلم ررايل للص رررد الواح ررد األبض الصلا ررطينية ا تل ررة
GE.17-11053
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واسررتمراب اوسررع املاررتوطنا اإلس ررائيليةهت ويتضررمن نلرريال للم رركلة التلرريبة الررع اطرحزررا البطالررة
وابابررا ال رروة التاملررة الصلاررطينية ساررو التمررا سررائيا ،فضررال عررن املاررتوطنا غررري ال انونيررةهت
ويدفع الت رير سأن حالة سو التما ا لية الضصة اللرسية ليات أفضا من احلالة غزةهت
 -38ويؤكد الت رير أن االستدامة املالية غري كنة نت االحتالل وحيذب من أن اضافر اراجع
املتونة وازايد التداسري الت ييدية الع يصرضرزا االحرتالل سريكون لره عواقرب خطررية علرى اللرتيدين
االجتم رراعي  -االقتل ررادي والاياس رريهت وي رردم الت ري ررر أيض ررا ارلر ر متلوم ررا ادث ررة عم ررا
اس ررت د م ررن أن ررطة التت رراون الت ررين للونكت رراد األبض الصلا ررطينية ا تل ررة والتح ررديا ال ررع
الطدم هبا األمانة إلجناز هذد األن طةهت

الوثائق
TD/B/64/4

Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: Developments
in the economy of the Occupied Palestinian Territory

البند 13
المسائل التي تتطلب من المجلدس اتخداإ إجدراء بشد نها فدي إطدار متابعدة الددورة
الرابعة عشرة للمؤتمر
 -39سررت دم األمانررة ا ري ررا عررن انصيررذ امل ررربا الررع اعتمرردها مررؤرر األمررم املتحرردة للت ررابة
والتنمية دوباه الراستة ع رة نريو هت

البند 14
تقرير الفرقة العاملة المعنية باإلطار الستراتيجي والميزانية البرنامجية
 -40سيكون متروضا على ارلر ا ريرر الصرقرة التاملرة عرن أعمرال دوب را اخلامارة والاربتج
كي ينظر فيههت

الوثائق
Report of the Working Party on the Strategic Framework and the
Programme Budget on its seventy-fifth session

TD/B/WP/288

البند 15
مسائل أخرى في ميدان التجارة والتنمية
(أ) التط ددور الت دددريجي للق ددانون التج دداري ال دددولي :التقري ددر الس ددنوي الخمس ددون للجن ددة األم ددم
المتحدة للقانون التجاري الدولي
 -41عمال س راب ايمتية التامة (2205د ،)21-سيكون متروضا على ارلر ا ريرر الردوبة
اخلماج لل نة األمم املتحدة لل انون الت ابي الدويلهت

الوثائق
A/72/17

12

ا رير ينة األمم املتحدة لل انون الت ابي الدويل عن دوب ا اخلماج

GE.17-11053

TD/B/64/1

(ب) تقرير الفريق الستشاري المشترك المعني بمركز التجارة الدولية
 -42سررينظر جمل ر الت ررابة والتنميررة
امل رتك املتين مبركز الت ابة الدوليةهت

ا ريررر الرردوبة احلاديررة واخلماررج للصريررق االست ررابي

البند 16
المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها من مسائل
(أ) التقريددر المقدددم مددن رئدديس الهيئددة الستشددارية المنش د ة وفق د ا للفقددرة  166مددن خطددة عمددل
ب ددانكوك بشد د ن تنظ دديم األمان ددة ل دددورات تدريبي ددة ف ددي الفت ددرة  2017-2016وم ددا له ددذ
الدورات من ت ثير ،وتعيين أعضاء الهيئة الستشارية لعام 2018
 -43عمررال مب رررب ارل ر (466د ،)47-سرروو يُطلررع بئرري اييئررة االست ررابية ارل ر علررى
أن طة اييئة االست ابية وعلى انصيرذ الص ررة  166مرن خطرة عمرا سرانكوكهت وسروو يُردعى ارلر
اتيج أعضاء اييئة االست ابية لتام  ،2018سناء على اوصيا ارموعا اإلقليميةهت
(ب) تسمية الهيئات الحكومية الدولية ألغراض المادة  76من النظام الداخلي للمجلس
 -44مل اتلق أمانة األونكتاد أي طلب لإلدباج ال ائمة املنلو عليزرا املرادة  76مرن
النظ ررام ال ررداخلي للم لر ر هت وا رررد الوثي ررة  TD/B/IGO/LIST/11قائم ررة ساملنظم ررا احلكومي ررة
الدولية املتتمدةهت
(ج) تسمية المنظمات غير الحكومية ألغراض المادة  77من النظام الداخلي للمجلس
 -45مل اتلق أمانة األونكتاد أي طلب لإلدباج ال ائمرة املنلرو عليزرا املرادة  77مرن النظرام
الداخلي للم ل هت وارد الوثي ة  TD/B/NGO/LIST/21قائمة ساملنظما غري احلكومية املتتمدةهت

الوثائق
Application from International Institute for Regulation and
Competition of Consumer Unity and Trust Society
Note by the UNCTAD secretariat

TD/B/64/R.1

Application from Tax Justice Network – Africa
Note by the UNCTAD secretariat

TD/B/64/R.2

Application from Southern and Eastern Africa Trade Information and
Negotiations Institute Uganda
Note by the UNCTAD secretariat

TD/B/64/R.3

(د) استعراض الجدول الزمني لالجتماعات
 -46سرريكون متروضررا علررى ارل ر ايرردول الررزمين لالجتماعررا ملررا اب ررى مررن عررام 2017
ولتام 2018هت
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الوثائق الع الدب أثناء الدوبة
(ه) عضوية الفرقة العاملة لعام 2018
 -47سروو يطلررب ارلر املواف ررة علررى عضروية الصرقررة التاملررة لترام  2018علررى أسرراس
الرتشيحا امل دمة من ارموعا اإلقليميةهت

الوثائق الع الدب أثناء الدوبة
(و) استعراض قوائم الدول الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة (1995د)19-
 -48س رتكون متروضررة علررى ارل ر  ،اررب االقتضرراء ،ال ائمررة ا دثررة سأعضرراء األونكترراد
وارل هت

الوثائق
Membership of UNCTAD and membership of the Trade and
Development Board

TD/B/INF.235

(ز) اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة عن إجراءات المجلس
 -49سروو يُبلغررجمل ارلر خررالل الرردوبة ساآلثرراب اإلدابيرة واملاليررة الررع ارتاررب عررن أيررة م رتحررا
متروضة عليههت

الوثائق الع الدب أثناء الدوبة ،ذا لزم األمر

البند 17
مسائل أخرى
البند 18
اعتماد التقرير
ايمتيررة التامررة النتررائج املتصرراوض عليزررا س ررأن أفري يررا
 -50سرروو يتضررمن ا ريررر ارل ر
وأقررا البلرردان من روا والتترراون الت ررين ،ساإلضررافة مرروجزا الرؤسرراء وامل ررربا األخرررى الررع قررد
اعتمادهاهت
يرغب ارل
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