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 مقدمة  
 يف ،جنيوووف ،األموووم قصووور يف والتنميوووة التجوووارة جمللوووس والسوووتون اخلامسوووة الووودورة دتُعقووو 
 إحووودى الووودورة، أثنووواء ،اجمللوووس عقووودو  .2018 حزيران/يونيوووه 26و 25 يفو  8 إىل 4 مووون الفووورتة
  .1174 إىل 1164 من اتاجللس ه  عامة، جلسة عشرة

 ةاملوضررروعي بنرررودال بشررر ن والتنميرررة التجرررارة جملرررس اختررر   الررر   اإلجرررراء -أولا  
 أعماله جدول يف املدرجة

 أفريقيا يف القتصادية التنمية -ألف 
 (65-)د 539 عليها املتفق الستنتاجات  

 ،والتنمية التجارة جملس إن 
 مون اهلجورة :2018 لعوام أفريقيوا يف القتصوادية لتنميةاب املتعلق تقريرلاب يرحب -1 

 اهليكل ؛ التحول أجل
 اتاملنظموووو لعموووول "اسووووتكمالا  نوووورو ، مافيكيووووانو موووون )أأ(76 قوووورةالف إىل شووووري -2 
 الوضووع ذلوو  يف مبووا اهلجوورة، لتووأثر وحتليوول حبووث موون وليتووه إطووار يف بووه يقوووم مووا مواصوولة األخوورى،
 ؛"وحتدايت فرص من اهلجرة تطرحه ما متناولا  التجارية، والقدرات التنمية على للمهاجرين، اهلش

 لتشووك األفريقيووة البلوودان بووني فيمووا نظاميووةوال واملنظمووة اآلمنووة اهلجوورة أبن مسوول  ي -3 
 والقاري؛ اإلقليم  التكامل تعميق عناصر من اا أساسي اا عنصر 

 األفريقيووة البلوودان بووني فيمووا نظاميووةوال واملنظمووة اآلمنووة اهلجوورة أمهيووة علووى يؤكوود -4 
 والقتصوووادية، الجتماعيوووة والتنميوووة للقوووارة اهليكلووو  التحوووول حتقيوووق أجووول مووون القوووارة خوووار  إىلو 
 املقصد؛ بلدانو  صليةاأل بلدانال إىل ابلنسبة اصةخبو 

 املووارد وتودفق األدمغوة نزوحك  ابهلجرة، املرتبطة للتحدايت التصدي بضرورة يقر   -5 
 ؛اخلار  إىل املاهرة البشرية

 ربوتوكوووولال توقيوووعبو  ،اجلووووي للنقووول املوحووودة األفريقيوووة السوووو  إبطووو   عووورت ي -6 
 األفريقية؛ القارية اورة ارةالتج منطقة إلنشاء اإلطاري والتفا  لألشخاص اور ابلتنقل خلاصا

 املهوواجرات النسوواء نأبو أفريقيووا، يف ةا أمهيوو تتزايوود نسوواءال هجوورة أبن علموواا  حيووي  -7 
 مووون نأبو ،سوووواءال علوووى املقصووود وبلووودان األصووولية بلووودانال يف الشوووامل النموووو حتقيوووق يف يسوووهمن
 الويت اجلنسوانية ل عتبارات املراعية اهلجرة سياسات اعتماد طريق عن الناشرة الفوائد تعزيز املمكن
 التعليم؛ فرص تشمل اليت اهلجرة وه  واملنظمة، اآلمنة اهلجرة تكفل

 وأبهنا املقصد، بلدان يف عملال إنتاجية يف النمو تحقيقب صلة لهجرةل أبن قر  ي -8 
 ذلووو ، وموووع للتجوووارة؛ مسوووانداا  اا أثووور  اهلووو نأبو لتكنولوجيوووا،اب والرتقووواء املهوووارات تعزيوووز فووورص تتوووي 
 اإلقليميووة العموول سووو  يف املتوووافرة املعلومووات اثوولمت عوودم أوجووه موون اووود إىل حاجووة مثووة تووزال  فوو
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 مونو  ،العمول وظوائف خيو  فيموا استنارة أكثر قرارات اختاذ من احملتملون املهاجرون يتمكن حىت
 القارة؛ أحناء مجيع يف مإليه اواجة تشتد حيث النامية القطاعات مع املهارات طابقةم ث  

 هو  ،املائوة يف 8.9 بوو املقودرة ،أفريقيوا إىل املاليوة التحووي ت تكلفة ألن سفأي -9 
 حتويوول مكاتووب ذلوو  يف مبووا املصوولحة، أصووحاب موون وغووره األونكتوواد دعويووو  العووا ، يف األعلووى
 اخلودمات علوى صوولاو نطا  وتوسيع املعام ت تكاليف خفض سبل استكشا  إىل األموال،
 املسوووووتدامة التنميوووووة أهووووودا  مووووون 8 اهلووووود  حتقيوووووق علوووووى البلووووودان عدةمسوووووا أجووووول مووووون املاليوووووة
 علووى احملليوة املاليووة املؤسسوات اتقوودر  وتعزيوز املسووتدامة، التنميوة أهوودا  إطوار يف  -10 غايوةوال

 إىل شووروي للجميووع، واملاليووة والتأمينيووة املصوورفية اخلوودمات علووى صووولاو نطووا  وتوسوويع تشووجيع
 أقووول إىل املهووواجرين حتووووي ت معوووام ت تكووواليف خفوووض" بوووو 2030 عوووام حبلوووول املتوخووواة غايوووةال
 ؛املائة" يف 5 على تكاليفها تربو اليت التحويل قنوات وإلغاء املائة، يف 3 من

 يووووةاترخي بعواموووول مدفوعووووة هجوووورة هوووو  وإليهووووا أفريقيووووا موووون اهلجوووورة أن ي حوووو  -10 
 للتحووودايت التصووودي يف يقيووواأفر  دعوووم إىل الووودوا اجملتموووع دعويوووو  ة،واقتصوووادي ةسياسووويو  غرافيوووةجو 

 ابهلجرة؛ املتعلقة
 نصووصامل النحوو علوى ،اإلقليمو  صوعيدال على وسياساهتا اهلجرة دارةإب يعرت  -11 

 (2027-2018) املنقحتووني بصوويغتيهما العموول وخطووة أفريقيووا يف اهلجوورة سياسووة إطووار يف عليووه
 الووطة الصوعيد على الفاعلة اتجلهابو  السياسات مبقرري املتعلقة لتوصياتابو  ،األفريق  ل حتاد
 ؛مافيه الواردة

 اهليكل  والتحول اإلنتاجية القدرة على املالية للتحوي ت اإلمنائ  األثر أبن سلمي -12 
 مسوواواهتا ميكوون ل التحوووي ت أن إىل نفسووه الوقووت يف ويشوور التكميليووة، السياسووات علووى يتوقووف

 الرمسية؛ اإلمنائية واملساعدة األجنيب املباشر مارالستث مثل األخرى، الدولية املالية ابلتدفقات
 ديالصوووع مووون كووول  علوووى املؤسسوووية واآلليوووات الرشووويدة اووكموووة تعزيوووز إىل يووودعو -13 
 أجوووول موووون ،الووووةالعم وتوووودفقات اووووودود وإدارة ابهلجوووورة يتعلووووق فيمووووا والوووودوا واإلقليموووو  الوووووطة

 املضووافة القيمووة تسووجيل كفالووةو  نشوووئها عنوود املهوواجرين لحتياجووات أفضوول حنووو علووى السووتجابة
 ومستدامة؛ فعالة بطر  للهجرة

 أفريقيوا داخول اهلجورة جموال يف األمهيوة متزايود بودور يضوطلعون الشوباب أبن يقور   -14 
 والودوا  واإلقليمو الووطة الصوعيد علوى سياسوات اعتمواد إىل اواجوة على ويؤكد ،منها انط قاا و 
 اوووورة األعموووال مباشووورةو  التعلووويم تعزيوووز أجووول مووون نهوووام بكووول الصووولة ذات اإلجوووراءات تنفيوووذ إىلو 

 يف الشوامل النمو حتقيق يف لإلسهام الكاملة إمكاانهتم استخدام من يتمكنواف الشباب، وتوظيف
 األصلية؛ بلداهنم

 جورةاهل أتثور بشوأن وليتوه، إطوار يف وحتليلوه، حبثه مواصلة األونكتاد إىل يطلب -15 
 متنوووواولا  التجاريووووة، والقوووودرات التنميووووة علووووى للمهوووواجرين، اهلووووش عالوضوووو ذلوووو  يف مبووووا أفريقيووووا، يف
 .وحتدايت فرص من اهلجرة تطرحه ما

 1174 العامة اجللسة
 2018 هيونيحزيران/ 26
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 الرابعرة الردورة متابعرة إطرار يف بشر اا إجرراء اختاذ اجمللس من تتطلب اليت املسائل -ابء 
 للمؤمتر عشرة

 (65-د) 540 املقرر  

 ،والتنمية التجارة جملس إن 
 عشورة الرابعوة الودورة يف املعتمود ،"نورو  مافيكيوانو" اتفوا  يف احملورز التقودم إىل يشر إذ 

 والتنمية، للتجارة املتحدة األمم ملؤمتر
 اآلليووة تنشووي  إىل توودعو الوويت نوورو ، مافيكيووانو وثيقووة موون 94 الفقوورة أتكيوود يعيوود إذو  
 علوى 2030 لعوام املستدامة التنمية خطة تنفيذ دعم أجل من تادلألونك اوالية الدولية اوكومية

 أفضل، حنو
 جمللوس والسوتني السادسوة التنفيذيوة الودورة يف املعتمودة الثانية املرحلة طرائق إىل يشر وإذ 
 والتنمية، التجارة

 اتالقوورار  ابختوواذ اخلاصووة وظيفتووه يعووزز أن والتنميووة التجووارة جمللووس ينبغوو  نووهأب عوورت ي وإذ 
 ،يةاإلدار  تهووظيف السياسات، وضعو 

 اوكومية الجتماعات يف اجلنسني بني والتوازن اجلغرايف التنوا كفالة  أمهية إىل يشر وإذ 
 الدولية،
 اوكوميووووة لآلليوووة املسوووتمر التحسووووني يف األعضووواء الووودول مشوووواركة أمهيوووة كوووديؤ  -1 
 لألونكتاد؛ الدولية

 منظوور علوى تنطووي الويت للتنفيوذ القابلوة سوةامللمو  النتائج تعزيز أمهية على ؤكدي -2 
 ؛ككل  الدولية اوكومية اآللية ضمن إمنائ 

 جنيوووف يف الدوليوووة اوكوميوووة العمليوووات بوووني أقووووى روابووو  إقاموووة علوووى شوووجعي -3 
 ؛نطاقاا  األوسع املتحدة األمم منظومة داخل اووار تعزيز عن فض ا  ونيويورك،
 لووىع واملقرتحووات والنتووائج املووداولت عوون اإلبوو   عمليووة حتسووني علووى يشووجع -4 
 الدولية؛ اوكومية ليةاآل نطا 

 أن ينبغوو  والتنميووة التجووارة جمللووس السوونوية الوودورات يف املناقشووات أن إىل يشوور -5 
 متفووق اسووتنتاجات القتضوواء، عنوود ،تضوومنت وأن األونكتوواد، عموولل املسووتوى رفيعووة إرشووادات وفرتوو

 جوودولو  املسووتدامة التنميووة أهوودا  حتقيووق يف األونكتوواد هامإسوو التحديوود وجووه علووى تتنوواول عليهووا
 املعلومووووات واثئووووقل ينبغوووو  الغايووووة، هلووووذه حتقيقوووواا  أنووووه،و  ؛نطاقوووواا  األوسووووع والتنميووووة التجووووارة أعمووووال

 ونتووائج املختلفووة الرئيسووية املنشووورات ذلوو  يف مبووا والتنميووة، التجووارة جملووس إىل املقدمووة األساسووية
 ينظوور لكوو  العامووة السياسووة بشووأن حمووددة توصوويات تتضوومن أن ة،الصوول ذات اخلوورباء اجتماعووات

 اجمللس؛ فيها
 السوونوية الودورة خوو ل يوومني، فوورتة يتجواوز ل املسووتوى، رفيوع جووزء إنشواء قورري -6 
 إمنائ ؛ منظور من والناشرة املستمرة القتصادية التحدايت على ركزل والتنمية، التجارة جمللس
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 أن ينبغو  السونوية الودورة أعمال وجدول املستوى لرفيعا اجلزء موضوا أن ؤكدي -7 
 األونكتاد؛ ولية مع متسقني يكوان وأن والتنمية التجارة جمللس السابقة الدورة يف فيهما يُبت

 والتنمية؛ التجارة جملس يف املتخذة قراراتال ومتابعة تنفيذ أمهية على ؤكدي -8 
 وتعه ود بوضوع األعضاء، الدول مع شاورابلت ،القيام األونكتاد أمانة إىل يطلب -9 
 الدوليووة اوكوميووة لآلليووة املقووررة الجتماعووات بشووأن سوونوات أربووع لفوورتة ومتكاموول تطلعوو  جوودول

 تفووقامل وضوووعاتاملو  الدائمووة لبنوووداب املتعلقووة عمووالاأل جووداول أمكوون، حيثمووا شوومل،ي لألونكتوواد،
 مووع سوويما ل ،صوولة ذات ةهيروو كوولل  الووداخل نظووامال ددهاحيوو الوويت شوورو ال مووع يتسووق مبووا عليهووا،
 دون اهليروووات، خمتلوووف عمووول أسووواليب عووون فضووو ا  سووونوات، أربوووع كووول  نظميووو الوووذي املوووؤمتر مراعووواة
 والعاجلة؛ والتكميلية اإلضافية األعمال ولاجد ببنود املساس
 ابإلطوووووووار املعنيوووووووة العاملوووووووة للفرقوووووووة املقرتحوووووووة الختصاصوووووووات اسوووووووتعرا  يقووووووورر -10 

 مون األول/أكتوبر تشرين يف سيعقد الذي اجلزء خ ل فيها والنظر الربانجمية يةوامليزان السرتاتيج 
 املختصوة اهليروات قودرة علوى مسوبقاا  اوكوم دون والتنميوة، التجوارة جمللوس والسوتني اخلامسة الدورة
 ؛ابمليزانية املتعلقة املسائل بشأن ةالنهائي اتالقرار  اختاذ على نيويورك يف

 فريووق تشوومل الوويت الدوليووة، اوكوميووة اخلوورباء أفرقووة عموول يووةأمه جديوود موون ؤكوودي -11 
 اوكووم  اخلرباء وفريق واإلب  ، للمحاسبة الدولية ابملعاير املعة الدوا اوكوم  العامل اخلرباء
 وسياسوات واننيبقو املعوة الدوا اوكوم  اخلرباء وفريق املنافسة، وسياسات بقوانني املعة الدوا
 ،الرقموو  والقتصوواد اإللكرتونيووة ابلتجووارة املعووة الوودوا اوكوووم  اخلوورباء وفريووق ،املسووتهل  محايووة
 التنمية؛ بتمويل املعة الدوا اوكوم  اخلرباء وفريق

 األحاديوةو  السونوات املتعوددة اخلورباء اجتماعوات نتوائج حتسوني إىل واجوةاب يقر -12 
 قبيوووول نموووو امللموسوووة، النتووووائج علووووى رتكيوووزال زايدةو  األونكتوووواد بوليووووة صووولتها ذلوووو  يف مبووووا ،السووونة

 ؛العامة السياسة وأدوات التوجيهية واملبادئ التوصيات
 حتسوووني إىل تووودعو الووويت ،نووورو  مافيكيوووانو وثيقوووة مووون 95 الفقووورة أتكيووود عيووودي -13 
 مجيوع ابسوتخدام الناميوة، البلودان مون للخورباء أوسوع مشواركة ضومان طريوق عن اخلرباء اجتماعات
 اسووووتخدام خووو ل موووون ذلووو  يف مبووووا الوسوووائل، تلوووو  بوووه تسووووم  موووا حوووودود ويف احوووةاملت الوسوووائل
 املبتكرة؛ والتكنولوجيات األساليب
 نشووور أجووول مووون اإلنرتنوووت، شوووبكة علوووى املعقوووودة الجتماعوووات بوووث إىل يووودعو -14 
 األحاديوووة اخلووورباء اجتماعووواتو  السووونوات املتعوووددة اخلووورباء اجتماعوووات إطوووار يف اجملمعوووة املعلوموووات

 املتعلقوة والتوصويات القرارات عن الناجم ثراأل كبر  حد إىل يتعزز لك و  ،أوسع نطا  على السنة
 الجتماعات؛ هذه تنتجها اليت العامة ةابلسياس
 جلوووووووذب متواصووووووولة جهووووووووداا  يبوووووووذل أن لألونكتووووووواد العوووووووام األموووووووني إىل يطلوووووووب -15 

 ،اخلووورباء مشووواركة ولميووو الوووذي الصوووندو  إىل اخلاصوووة، أو العاموووة املصوووادر مووون سوووواء املسوووامهات،
 علوووى األعضووواء الووودول يشوووجعو  الصوووندو ، يف وصووورفها املووووارد بتووووافر األعضووواء الووودول بووو  وإل
 الصندو ؛ يف سهاماإل
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 منهوووا بوسووائل الدوليووة، اوكوميووة اآلليووة دعوووم يف األمانووة دور جديوود موون ؤكوودي -16 
 ؛ زمال الوقت يف اا مسبق تملؤمترااب الصلة ذات وادامل وتوفر املواضيع يف البحث أنشطة إجراء

 خو ل املقورر هوذا تنفيوذ يف احملورز التقودم عوناا تقريور  تقدم أن األمانة إىل يطلب -17 
 والتنمية. التجارة جمللس املقبلة العادية الدورة

 1172 العامة اجللسة
 2018 هيونيحزيران/ 8

 اجمللس اخت ها اليت األخرى اإلجراءات -جيم 
 أفريقيا يف القتصادية تنميةال  

 حزيووران/ 26 يف املعقووودة والتنميووة، التجووارة لووسجمل 1174 )اخلتاميووة( العامووة اجللسووة يف -1
 يتالوو األعمووال جوودول موون 5 البنوود بشووأن عليهووا املتفووق السووتنتاجات اجمللووس أيوود ،2018 يونيووه

 (.أع ه ألف الفرا ،أولا  الفصل )انظر رمسية غر ورقة ابعتبارها قاعةال يف أُتيحت

 الساحلية غري النامية البلدان ولدعم النامية الصغرية اجلزرية لدولا دعمل األونكتاد أنشطة  

 علموواا  اجمللووس أحووا  ،2018 حزيران/يونيووه 8 يف املعقووودة ،1172 العامووة اجللسووة ويف -2
 (.TD/B/65(1)/6) األونكتاد أمانة من املقدم ابلتقرير

  الرقمي والقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة املعين الدويل احلكومي اخلرباء فريق تقرير  

 لفريوووق الثانيووة ابلوودورة املتعلووق ابلتقريوور ،1171 العامووة جلسووته يف علموواا، اجمللووس أحووا  -3
 يف الووووارد النحوووو علوووى الرقمووو ، والقتصووواد اإللكرتونيوووة ابلتجوووارة املعوووة الووودوا اوكووووم  اخلووورباء
 فيه. الواردة عليها فقاملت الستنتاجات وأقر ،TD/B/EDE/2/4 الوثيقة

 الرقمو ، والقتصواد اإللكرتونيوة التجوارة بقيواس معوة عامول فريوق إنشواء اجمللس قرر كما -4
 .TD/B/EDE/2/3 الوثيقة يف الواردة املفاهيمية مذكرةلل وفقاا 
 أمانوووة عمووولبو  ابلتقريووور املنووودوبني وبعوووض اإلقليميوووة اجملموعوووات مووون العديووود ممثلوووو ورحوووب -5

 ألغووورا  الرقمووو  والقتصوواد اإللكرتونيوووة لتجووارةا تكتسووويها الوويت املتزايووودة لألمهيووة راا نظووو األونكتوواد،
 ةالسياسو توصويات إعوداد عمليوة علوى املدخلة ابلتغيرات اإلقليمية اجملموعات بعض وأقر   التنمية.
 التوصويات بعوض املنودوبني أحود وقودم للتحسوني. جموال بوجوود العورتا  مع عليها، املتفق العامة
 اإللكرتونيووووة ابلتجووووارة املعوووة الوووودوا اوكوووووم  اخلووورباء لفريووووق اإلجرائيووووة ملسوووائلاب أساسوووواا  تعلقوووةامل

 الرقم . والقتصاد
 اخلوووورباء فريووووق بووووني التوووو زر أوجووووه موووون زيوووودامل هنوووواك يكووووون أن ةإقليميوووو جمموعووووة تواقرتحوووو -6

 مواصولة ضورورة علوى آخور منودوب ركوزو  لألونكتواد. اإللكرتونيوة التجوارة وأسبوا الدوا اوكوم 
 النامية. البلدان على العاملية ابراملن إىل الوصول إمكانية على املفروضة القيود أثر يف النظر
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 2020-2011 للعقداا منو  البلدان أقل لصاحل العمل برانمج تنفي  يف األونكتاد إسهام  

 لمووواا ع اجمللوووس أحوووا  ،2018 حزيران/يونيوووه 8 يف املعقوووودة ،1172 العاموووة اجللسوووة يف -7
 (.TD/B/65(1)/7) األونكتاد أمانة من املقدم ابلتقرير

  للمؤمتر عشرة الرابعة الدورة متابعة إطار يف بش اا إجراء اختاذ اجمللس من تتطلب اليت املسائل  

 ،2018 حزيران/يونيوه 8 يف املعقوودة ،1172 العامة جلسته يف والتنمية، التجارة جملس اعتمد -8
 الدوليوووة اوكوميوووة اآلليوووة تنشوووي  أي نووورو ، مافيكيوووانو تنفيوووذ مووون الثانيوووة رحلوووةابمل املتعلوووق القووورار

 أع ه(. ابء فراال ،أولا  الفصل )انظر رمسية غر وثيقة ابعتباره قاعةال يف أتي  ذيال لألونكتاد،
 ةاءالبن وو املواقووف علووى للحفووا  املنوودوبني إىل دعوووة بتوجيووه لسووةاجل اجمللووس رئوويس واختووتم -9
 املستقبل. يف املناقشات مواصلة عند اآلراء توافق حتقيق حرو  علىو 

 عمررل خطررة مررن 166 الفقرررة مبوجررب املنشرر ة الستشررارية اهليئررة رئرريس مررن املقرردم تقريرررال  
 الردورات هلر   مراو  2018-2017 الفررتة يف تدريبيرة دوراتل األمانة تنظيم بش ن ابنكوك

 2018 ملعا الستشارية اهليئة أعضاء وتعيني ؛أتثري من

 ابلنيابووة الوورئيس بتقريوور ،1170 العامووة جلسووته يف علموواا، والتنميووة التجووارة جملووس أحووا  -10
 .2018-2017 للفرتة الستشارية للهيرة
 التدريبيوووة دوراتالووو تنظووويم علوووى لألونكتووواد تقوووديرهم عووون املنووودوبني مووون العديووود وأعووورب -11

 ممتوازة. أبهنوا صوفتوُ  الويت الدولية، لقتصاديةا سائلامل بشأن القصرة التدريبية والدورات اإلقليمية
 واملنوووواهج اإلقليميووووة الوووودورات يف متكاموووول بشووووكل والتنميووووة لتجووووارةا موضوووووع  عاجلووووةمب وأشووووادوا

 اكتسوبها الويت املعوار  املنودوبني مون العديود وأكود املسوتدامة. التنميوة أهدا  يعكس مبا تعليميةال
 مواصولة إىل األمانوة دعووا كموا  السياسوات. صياغة لىع القدرة على أثرهاو  الدورات يف املشاركون

 واإلقليمية. القصرة للدورات ابرمن توفر
 اإلقليميوة، التدريبيوة للودورات املضويفة للبلودان تقوديرهم عون املنودوبني مون العديد وأعرب -12
 علوى امل ئموة السياسوات وضوعو  الجتاهوات فهوم مون الناميوة البلودان الدورات تل  نتمك   حيث
 أفضل. وحن
 الوواردة التعليقوات علوى بنواءا  اإلقليميوة، للودورات اإلجيوا  األثور عون املنودوبني أحود وأبلغ -13
 .2017 عووام يف موريشوويوس يف ُعقوودت دراسووية دورة يف شوواركوا الووذين اوكوووميني املوووظفني موون
 اجلنوب. بلدان بني فيما التعاون تعزيز أجل من قوية أداة متثل اإلقليمية الدورات إن وقال
 البوووووالغ الشووووورقية، أورواب مووووون بلوووووداا  12 مووووون املشووووواركني إىل شوووووكره صوووووربيا ممثووووول وجوووووهو  -14

 يف بلووده سيستضوويفها الوويت والث ثووني التاسووعة الوودورة إىل ينضوومونس الووذين مشوواركاا، 22 عووددهم
 أن إىل كولومبيوووا  ممثووول وأشوووار .2018 متوز/يوليوووه 6 إىل حزيران/يونيوووه 25 مووون الفووورتة يف بلغوووراد،
 مووون أخوورى دورة مثووة وأن األمووواكن، تعووددامل التفووا  إطووار يف اإلقليميوووة الوودورات استضووا  هبلوود
 التدريبيووة الوودورة ستضوويفيس بلووده نأب مصوور ممثوول فووادوأ ،2019 عووام يف بلووده يف عقوودها املقوورر

 .2022و 2020و 2018 األعوام يف العربية للمنطقة
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 ث ثووة موون اإلقليميووة الوودورات موودة قصوورت بشووأن املنوودوبني أحوود وجهووه سووؤال علووىاا ورد -15
 اهليرووووة عموووول إطووووار يف تقوووورر قوووود الوووودورة طووووول أن ابلنيابووووة الوووورئيس أوضوووو  أسووووبوعني، إىل أسووووابيع

 هنايوووة عطلوووة خووو ل أيضووواا  التووودريس تووووفر موووع ،هتووواكفاء  ضووومان أجووول مووون السوووابقة الستشوووارية
 إجيازاا. أكثر التعليمية املناهج أصبحت فقد عليه،و  األسبوا.

 الرئيس من مقدم وجزم –اثنياا  
 العامة واملناقشة الفتتاحية العامة اجللسة -ألف 

 الفتتاحية العامة اجللسة  

 عملوووه سووونة عووون اووووديث معووور  يف ،مولووودوفا( )مجهوريوووة وليتوووه املنتهيوووة الووورئيس أشوووار -16
 اوكوميووة اآلليووة تنشووي  إطووار يف الرئيسوويني اإلجنووازين أن إىل ،والتنميووة التجووارة جملووس يف املاضووية
 الووودورة انعقوواد موعووود غيووروت الغوور  خمصووو  املسووتوى رفيوووع جووزء إنشوواء مهوووا لألونكتوواد، الدوليووة
 الوودورة عقوود شووأن وموون حزيران/يونيووه. يف ليصووب  أيلول/سووبتمرب يف كووان  الووذي للمجلووس العاديووة
 التجووارة لووسجم إليهووا خيلوو  الوويت نتووائجال أثوور موون اسووتفادة أقصووى حتقيووق حزيران/يونيووه يف العاديووة
 بشوكل األطورا  املتعوددة العمليوة إثراءو  املتحدة، لألمم العامة للجمعية العادية الدورة يف والتنمية
 التووزام وجووود إىل أيضوواا  وأشووار نيويووورك. يف املتحوودة األمووم مقوور يف املنفووذة السوونوية نشووطةواأل أعووم

 التنميوووة أهووودا  يف اردالوووو  النحوووو علوووى أوسوووع، نطوووا  علوووى التنميوووة خطوووة يف األونكتووواد إبسوووهام
 القائموة اليقوني عودم أوجه مواجهة يف وتعزيزها األطرا  تعددية عن الدفاا جانب إىل املستدامة،

 العامل . الصعيد على
 أجووول مووون املبذولوووة ابجلهوووود جنيوووف، خوووار  ،السوووائد الووووع  مووون الووورغم علوووى أنوووه رأىو  -17

 مسوووووتجيباا و  اسوووووتباقياا  يكوووووون أن توووواداألونك علوووووى يتعوووووني فإنوووووه الدوليووووة، اوكوميوووووة اآلليوووووة تنشووووي 
 أنشوووطة إدرا  شوووأن مووون أن وأضوووا  عمليوووة. بطريقوووة املتوخووواة النتوووائج حيقوووق وأن ل حتياجوووات،

 عوولجي أن األونكتوواد اجتماعووات جوودول ضوومن ابلتنميووة املتصوولة الرئيسووية العمليووات إلثووراء حمووددة
 كموا  .مبوضووعها مباشورة صلة اتوذ مركَّزة أوسع نطا  على املتحدة األمم إىل املقدمة املسامهات

 مصووووممة إسووووهامات نوووتجتُ  أن والتنميووووة التجوووارة لووووسجم يعقووودها الوووويت السوووتثنائية للوووودورات ميكووون
 املقودم املناقشوات مووجز ،األقول على أو ،عليها املتفق النتائج قبيل نم العمليات، لتل اا خصيص

 اللجوان ذلو  يف مبوا لمجلوس،ل التابعوة الفرعيوة اهليروات مون مقرتحوات يتضومن الوذي الرئيس، من
 اخلرباء. واجتماعات

 هيرووة وأعلووى تداوليووة هيرووة ميثوول الووذي والتنميووة، التجووارة لووسجمل الدوريووة الطبيعووة إن وقووال -18
 اوكوميووة الجتماعووات مجيووع أن تعووة سوونوات، أربووع كوول  يعقوود الووذي املووؤمتر يف العامووة لسياسووةل

 العمليوة يف نهايوةال يف تصوب أهنوا حيوث عضواء،األ الودول وهتوم   خت  مسائل على تنطوي الدولية
 يؤيووود إنوووه قوووال اولوووذ .اآلراء يف حقيقووو  توافوووق إىل يوووؤدي موووا وهوووو للموووؤمتر، املوضووووعية التحضووورية

 وغور رمسية عناصر على اآلراء توافق عليها يقوم اليت الركيزة تويحت أن ضرورةب العام األمني توصية
 آموون يووزحب والحتفووا   زمالوو الوقووت يف فاوضوواتامل إجووراء بووني القووائم التوووازن علووى للحفووا  رمسيووة

 البوووودء قبوووول اآلراء يف أكوووورب توافووووق حتقيووووق تتطلووووب الوووويت سووووائلامل بشووووأن صوووورحية مناقشووووة إلجووووراء
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 ،اآلمن اويز ذل  يف مستوى أعلى دوماا  حتتل أن ينبغ  جنيف حوارات أن واعترب .فاوضاتملاب
 حنووو علووى تُعقوود أن جيووب بووريبيش حماضوورات سوولةسل إن وقووال  أخوورى. أنشووطة لهوواتكم   أن علووى
 جمللس.ا دورة من املستوى رفيعال زءاجل أنشطة من نشا  كأبرز  رمبا ،منتظم
 أعموال يف املشواركة إىل األعضواء الودول دعوة املؤمتر قيادة على يتعنيَّ  إنه ابلقول وأرد  -19
 والغوور  الرؤيوة توووفرب نفسوه الوقووت يف والقيوام ،اتالقورار  اختوواذ اولوةط إىل اوضووورو  نشوا ب املوؤمتر
 الواقوع، أر  علوى ملموسوة مشواريع جانوب إىل ،ةعمليوال الناحيوة مون لألونكتواد، املضوافة والقيمة

 .أوسووع نطووا  علووى اجلاريووة املتحوودة األمووم إصوو ح خطووة سوويا  ويف منووواا  البلوودان أقوول يف سوويما ل
 للتحووودايت بكفووواءة السوووتجابة علوووى اا وقوووادر  للتكيوووف قووواب ا  األونكتووواد يكوووون أن جيوووب ،وابلتووواا
 مشوواركة إىل وحيتووا  األعضوواء يقوووده مووؤمتر إىل تنتموو  ابعتبارهووا األعضوواء، للوودول بوود ول الراهنووة.
 حتقيووق أو متبووادل نفووع ذات حلووول إجيوواد موون ،قودماا  العمليووة دفووع أجوول موون األعضوواء هووؤلء مجيوع
 والتنميوة التجوارة جمللوس رئويس تعيوني يشوكل وأخوراا، األونكتواد. يف مجيعواا  مونهم مقبوول آراء   توافق
 تووافر إىل حيتوا و  أعضوائه،و  األونكتاد قيادة إىل ابلنسبة قوة مصدر األعضاء مجيع متثيل أجل من
 حقيق . تقدم حتقيق بغية ناسبنيامل التعاونو  دعمال

 تنفيوذ أجول مون املوعود اقورتاب إىل والتنميوة التجوارة جمللوس )لبنوان( اجلديد الرئيس وأشار -20
 إضوفاء األنشوطة تلو  طليعة يف وأييت املقبل. العام يف ألونكتادل ابلنسبة ابلغة أمهية ذات أنشطة
 الدوليووة. اوكوميووة اآلليووة تنشووي  بغيووة التوودابر موون شوواملة مبجموعووة اللتووزام علووى الرمسوو  الطووابع
 قبوول ،2018 األول/أكتوووبر تشوورين يف نوورو  افيكيووانومل املوودة منتصووف اسووتعرا  موعوود حلوسوي
 والتنميوووة، للتجوووارة املتحووودة األموووم ملوووؤمتر عشووورة الرابعوووة الووودورة التزاموووات بتنفيوووذ النهوووو  واصووولةم
 للمؤمتر. عشرة اخلامسة للدورة التحضر عملية ستبدأ حينهاو 

 اخليوارات عون الناشو  ثوراأل بدقوة يقويس أن ةوالتنميو التجوارة جملوس علوى يتعوني إنه وقال -21
 علوووى القائموووة البنووواءة املشووواركة روحبووو النهوووو  طريوووق عووون اوكموووة تووووخىي نوأ ،حبثهوووا جووورى الووويت

 خيوارات يتخوذ وأن ،صوعوبةا  املسوائل أكثر بشأن حىت ،اوقيق  راءاآل توافق تعزيزل سعياا  الحرتام
يف  ةووووووملموس ائجوووووونت قووووووحتقي قووووووطري نووووووع  وووووولذ يف اوووووومبالووووو زم،  لوقتا يف فيهوووووا يبوووووتو  حامسوووووة

  .يةالدول ويةوكوما عاتاولجتما
 العمووول يف تسوووهم أن ميكووون مهموووة، كانوووت  إذا ،الصوووغرة اخلطووووات إن ابلقوووول أضوووا و  -22

 املنتودى عموالأب البودء يعتوزم فهوو ولوذل  نيويوورك. يف ذلو  يف مبا ،لتنميةاب املتعلقاا نطاق األوسع
 .2018 متوز/يوليووه 9 يف ،نيويووورك يف املسووتدامة لتنميووةاب املعووة املقبوول املسووتوى الرفيووع السياسوو 
 القتصوووادي اجمللوووس رئووويس إىل رسووالة توجيوووهب ألونكتووواد،ا مووون املقوودم سوووهاماإل إطوووار يف وسوويقوم،

 املعوة املسوتوى الرفيوع السياس  املنتدى أعمال جدول وصرحية مباشرة بصورة تتناول والجتماع 
 ليوووةاوا الووودورة مووون املوضووووا هبوووذا الصووولة ذي املضووومون علوووى الضووووء تسووول و  املسوووتدامة، ابلتنميوووة
 والتنمية. التجارة جمللس
 الوووذي سوووهاماإل علوووى جزئيووواا  توقفتسووو قبلوووة،امل السووونوات يف ،األونكتووواد أمهيوووة أن رأىو  -23
 حنوو علوى يعملسوو  كميس  ور  سويعمل إنوه قوال ث، ومون املسوتدامة. التنمية أهدا  حتقيق يف يقدمه
 عنود أيضواا  الضوغ  ارسوسويم حلوول، إجياد على واملساعدة اجلسور مد   أجل من الوفود مع وثيق
 قرارات. اختاذ إىل اجةاو تنشأ عندما اصةخب ،قتضاءال
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 املنتهيوة اجمللس لرئيس تقديره عن ،سته ليةال كلمته  يف لألونكتاد، العام األمني أعربو  -24
 جهوود بوذلل أيضواا  إمنوا وزيور، مسوتوى إىل ترقيتوه بعود املنصوب ذل ب لحتفاظه فق  ليس وليته،
 نيويورك. يف ذل  يف مبا األونكتاد، دور برازإ أجل من بعد فيما
 والتنميوووة التجوووارة جمللوووس نيوالسوووت اخلامسوووة الووودورة مووون األول اجلوووزء إن ابلقوووول أضوووا و  -25

 موون العديوود أعوورب وقوود الدوليووة. اوكوميووة اآلليووة تنشووي  إىل الراميووة اجلهووود تنفيووذ بدايووة يسووجل
 وعوون القووائم للتغيوور تقووديرهم عوون املتحوودة األمووم توكووال ورؤسوواء العووام األمووني  ووكيلوو األعضوواء
 املتحوودة لألمووم العووام األمووني وكيول سينضووم املثووال، سووبيل فعلوى األونكتوواد. مووع لعموولا إىل تطلعهوم

 .2018 حزيران/يونيه 6 يف اوالية املناقشات إىل
 إنتوا  دورة سوتحتا  والتنميوة، التجوارة جملوس يشوهدها اليت النتقالية ملرحلةا إىل وابلنظر -26

 إىل ،العوووامل  السوووتثمار تقريووورو أفريقيوووا يف القتصوووادية التنميوووة تقريووور قبيووول نمووو الرئيسوووية، التقوووارير
 موعووود حلوووول قبووول استعراضوووها أجووول مووون األعضووواء للووودول الكوووايف الوقوووت إلاتحوووة تنظووويم إعوووادة

 لألمووم ابلنسووبة البالغووة األمهيووة ذات املسووائل للمجلووس اواليووة الوودورة وسووتناقش املقبلووة. الوودورات
 موع املتحودة، األموم وإصو ح نورو  مافيكيوانو اتفا  تنفيذ ذل  يف مبا اإلمنائ ، واجملتمع املتحدة
 مسووألة تفرضووها الوويت تحوودايتالو  ،األطوورا  تعدديووة نظووام يف اتاألزموو نشوووب موضوووا يف النظوور
 تسوديد عون العجوز وخطور ،املشروعة غر املالية والتدفقات الرقمية، الفجوة اتساا زايدةو  نة،الرقم
 العامل . الصعيد على الديون
 نعو األعضواء الودول ممثلو  إىل إحاطوة تقدميوه معور  يف لألونكتواد، العام األمني أشارو  -27
 يف نورو  مافيكيوانو تنفيوذ النتوائج: إىل األفعوال "مون بعنووان منشوور إىل لألونكتواد، الراهنوة اوالة
 أن إىل وأشوووووار .هبوووووا الضوووووط ا جيوووووري الووووويت األنشوووووطة عووووون عاموووووة حملوووووة يتضووووومن ،متغووووورة" بيروووووة
 إىل إضافةا  احملرز، التقدم عن معلومات توفر الفتتاحية العامة اجللسة يف هبا أدىل اليت ت حظاامل

 أجول مون هبوا ضوطلعامل ألنشوطةا علوى مووجزة أمثلوة وقدم .2017 لعام لألونكتاد السنوي التقرير
 بتعدديوة املتعلقوة الدوليوة والقضوااي والتنميوة، التجوارة جموال يف األطورا  املتعودد النظوام جنواح حتقيق

 عمد أجوووول موووون فريقياأ مع اتشووووراك إقامووووةو  الرقموووو ، والقتصوووواد ،ةالتجووووار  سووووائلمو  ،األطوووورا 
 موووعاا متشوووي إنوووه قوووال ابإلدارة، يتعلوووق وفيموووا .لتنميةا تمويلو ملناسبا لوقتا يف املطروحوووة لقضاياا

 علوى القائموة اإلدارة إطار يف املساءلة صعيد على نحتس قحتق   قدل املتحدة، األمم إص ح عملية
 الوودول إبوو   وسيواصوول واصوول لألونكتوواد العووام األمووني انئووب إن ابلقووول كلمتووه  اختووتمو  النتووائج،
 .عنها اإلعراب جيري لشواغ يأل ستجابةوال ،احملرز التقدم عن األعضاء

  عامةال ناقشةامل  
 األعمال( جدول من 3 )البند

 ممثول ببيواانت: أدانه وناملتكلمو وأدىل .2018 حزيران/يونيوه 6 يف العامة املناقشة جرت -28
 األورو  الحتواد ابسوم األورو ، الحتواد ممثولو  والصوني؛ 77 الوو جمموعوة سوماب كلمواا مت ابكستان،
 رالبحوووو منطقووووةو  ال تينيووووة أمريكووووا بلوووودان جمموعووووة ابسووووم كولومبيووووا،  ممثوووولو  فيووووه؛ األعضوووواء والوووودول
 املتقدمووة الودول جمموعوة ابسوم اليواابن، ممثولو  األفريقيووة؛ اجملموعوة ابسوم السوودان، ممثولو  الكوارييب؛

 ابسوووم إسوووتونيا، ممثووولو  الرسووووا؛ الكرسووو  ممثووولو  ؛()جسوووكانز األورو  الحتووواد إىل املنضووومة غووور
 ؛منووواا  البلوودان أقوول ابسووم بوونغ ديش، ممثوولو  العربيووة؛ اجملموعووة ابسووم اجلزائوور، ممثوولو  دال؛ اجملموعووة
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 نيجوراي؛ ممثولو  الربازيل؛ ممثلو  الصني؛ ممثلو  الساحلية؛ غر النامية البلدان ابسم ابراغواي، ممثلو 
 ممثوولو  وتوابغووو؛ ترينيووداد ممثوولو  األمريكيووة؛ املتحوودة الووولايت ممثوولو  نيبووال؛ ممثوولو  إسوورائيل؛ ممثوولو 

 فلسوووطني؛ دولووة ممثوولو  العوورا ؛ ممثوولو  مووان؛عُ  ممثوولو  املتحوودة؛ العربيووة اإلمووارات ممثوولو  جامايكووا؛
 لبنوان؛ ممثولو  املغورب؛ ممثولو  مصور؛ ممثولو  الروسو ؛ الحتواد ممثلو  السعودية؛ العربية اململكة ممثلو 
  ممثولو  ليسووتو؛ ممثولو  توغوو؛ ممثولو  املتحدة؛ تنزانيا مجهورية ممثلو  اإلس مية؛ إيران مجهورية ممثلو 

 أفريقيوا؛ جنووب ممثولو  كووراي؛  مجهورية ممثلو  البوليفارية؛ ي فنزو  مجهورية ممثلو  اهلند؛ ممثلو  كندا؛
 زمبابوي. وممثل تونس؛ ممثلو  كينيا؛  ممثلو  سرتاليا؛أ ممثلو 

 واثئوووق لتوزيوووع تفضووويلهم عووون املنووودوبني أحووودو  اإلقليميوووة اجملموعوووات بعوووض ممثلوووو أعوووربو  -29
 ملندوبني.ا كةمشار  زايدة على لتشجيعا أجل من أبكر وقت يف والتنمية التجارة جملس
 وجووه علووى ،الناميووة البلوودان أن إىل واحوودة إقليميووة وجمموعووة املنوودوبني موون العديوود وأشووار -30

 وقايوووة كفالوووة  إىل حباجوووة األونكتووواد وأن ،وفوائوووده األطووورا  تعدديوووة نظوووام عووون تووودافع ،اخلصووووص
 بووني الفجوووة اتسوواا إىل النتبوواه املنوودوبني موون العديوود ووجووه اومائيووة. التوودابر موون الناميووة البلوودان
 .سووألةامل هووذه عاجلووةم أجوول موون اووووار تعزيووز إىل واودعوو ،الناميووة والبلوودان النمووو املتقدمووة البلوودان
 العامليوووووة، السوووووو  علوووووى هتووووويمن توووووزال ل النموووووو املتقدموووووة البلووووودان أن إىل املنووووودوبني أحووووود وأشوووووار

 معاجلوة ضورورة علوى املنودوبني مون العديود شدد كما  النامية. للبلدان القليل الش ء إل يرتك ل مما
 علوى سيما لو  سليب، بشكل النامية البلدان على تؤثر اليت املشروعة، غر املالية التدفقات مسألة
 التنمية. حتقيق أجل من املالية املوارد تعبرة على قدرهتا تعو و  ،األفريقية البلدان
 حتقيووق أجول مون األونكتواد مولع أبمهيوة واملنوودوبني اإلقليميوة اجملموعوات مون العديود أقورو  -31

 متثول والتنميوة التجوارة جمللوس اواليوة الودورة إن قوالواو  املسوتدامة. التنمية وأهدا  املستدامة التنمية
 النموو تعزيوز علوى تسواعد نتائج إىل التوصل يفو  ،األونكتاد ولية تنفيذ يف األمام إىل هامة خطوة
 اجملموعوووات مووون العديووودُ  ودعوووا منوووواا. البلووودان وأقووول الناميوووة البلووودان يف سووويما ل للجميوووع، والتنميوووة
 يف املتخووووذة القوووورارات متابعووووة إىل واألمانووووة األونكتوووواد موووون كوووو ا   املنوووودوبني موووون والعديوووود اإلقليميووووة
 والتنميووة. التجووارة جملووس ويف نوورو  مافيكيووانو ويف سوونوات أربووع كوول  تُعقوود الوويت السووابقة املووؤمترات
 إجوراء إىل واودعو ،املسوتدامة التنمية أهدا  لتنفيذ ضروري أمر ايتالول بتل  الوفاء أبن واعرتفوا

 إىل املنوودوبني موون والعديوود اإلقليميووة اجملموعووات بعووض ادعوو كمووا  عمليووة. حلووول إجيووادو  مناقشووات
 املتعلقوووة بوليتوووه الوفووواء وكفالوووة األونكتووواد بووودعم األعضووواء الووودول جانوووب مووون أكووورب التوووزام إبوووداء

 .للجميع الشاملة ابلتجارة
 أحوود  مبشوواركةاا علموو املنوودوبني موون والعديوود اإلقليميووة اجملموعووات موون العديوود وأحووا  -32
 والتنمية. التجارة جملس أعمال يف املؤمتر يف عضو دولة

 املستوى الرفيع اجلزء -ابء 
 التجوووارة جمللوووس األول، اجلوووزء والسوووتني، اخلامسوووة الووودورة مووون املسوووتوى الرفيوووع اجلوووزء ُعقووود -33

 .2018 يونيه/حزيران 5 إىل 4 من الفرتة يف والتنمية
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 وآلياهتا والتجارة األطراف تعددية أزمة تعاجل أن املتحدة لألمم هبا ميكن اليت اجلديدة الطرق -1 
  األونكتاد مسامهة ماهية عن فضلا  التنمية، جمال يف

  األعمال( جدول من )أ(2 )البند

 اجلووزء والسووتني، اخلامسووة للوودورة املسووتوى الرفيووع ابجلووزء اخلوواص األول اووووار فريووق كووان -34
 اخلارجيووووة الشووووؤون ووزيوووور لألونكتوووواد، العووووام األمووووني موووون يتووووألف والتنميووووة التجووووارة جمللووووس األول،

 العووام املوودير وانئوب األورو ، ل حتوواد التجواري واملفووو  مولودوفا، مجهوريووة يف األورو  والتكامول
 وتوووىل األعمووال، جوودول بنوود إطووار يف جوورت الوويت ناقشووةامل الفريووق وأدار العامليووة. التجووارة ملنظمووة
  رويرتز. لوكالة التابع جنيف مكتب مراسل  رئيس تيسرها
 ابلتوواا وينبغوو  ممكنووة، لكنهووا بعوود. تنوودلع   التجاريووة اووورب أن احملاضوورين أحوود ولحوو  -35

 جديود مون إحيواؤه ابلتواا وينبغ  أزمة األطرا  املتعدد التجاري النظام يواجه ذل ، ومع منعها.
 ملنظمووة الدوحووة جولووة مفاوضووات اسووترنا  أمووام عثوورة حجوور تقووف الوويت العقبووات إزالووة طريووق عوون

 اجلديدة. القضااي معاجلة خ ل ومن التنمية، بقضااي املتعلقة املفاوضات وخباصة العاملية، التجارة
 ذلوو . إىل اواجووة أمووس   يف هوو  الوويت األعضوواء مووع مبرونووة التعاموول موون منوواص ل أنووه إىل وأشووار
  الطعون. هيرة يف التعيينات إلجراء جديد من اجملال فس  ضرورة على أيضاا  وأكد
 األوىل ليسوت األطورا  املتعودد التجواري النظوام يف الراهنوة األزموة أبن آخور حماضر وأفاد -36
 طوواراإل يف مسووتمر بنوواء حوووار عوورب النزاعووات هلووذه حوول إجيوواد وميوور األخوورة. تكووون أن يُتوقووع ول

  واحد. جانب من فردية بصورة العمل من بدلا  العاملية، التجارة ملنظمة األطرا  املتعدد
 الويت العاموة السياسوة أدوات مون شواملة أداة تشكل التجارة أن كيف  اثلث حماضر وأبرز -37

 التنميوووووة ألغووووورا  األداة هوووووذه اسوووووتخدام ميكووووون ل أنوووووه غووووور للتنميوووووة. كمحووووورك  تعمووووول أن ميكووووون
 املستدامة. التنمية ألهدا  حتقيقاا  اجلميع، متناول ويف للجميع شاملة كانت  إذا إل   ةالقتصادي

 أنوه إىل وأشوار القائمة. األطرا  املتعددة القواعد امتثال مسألة على آخر حماضر وشدد -38
 مجيووع يف النوواس موون الكثوور هتموويش إىل أدت عوملووة   يف املتمثلووة األساسووية للقضووية التصوودي ينبغوو 
 نظوم علوى ابلعتمواد ال زموة األساسية اهلياكل وقدرات اإلنتاجية القدرات بناء طريق عن دانالبل

 التكنولوجيووات واسووتخدام الجتماعيووة، للحمايووة نظووم وإنشوواء املهووارات، وتطوووير للبيرووة، م ئمووة
 وعملية. مبتكرة بطريقة اجلديدة
 وفيموا الواحود البلد داخل ائمةالق للتفاواتت حداا  تضع   التجارة أن إىل مندوب وأشار -39
 عنه، غىن ل أساس  أمر األطرا  املتعدد التعاون أبن كذل   احملاضرين معظم وأفاد البلدان. بني
 هوووذا علوووى الوافيوووة اإلجووواابت أفضووول تشوووكل املسوووتدامة التنميوووة أهووودا  أن حماضووور قوووال حوووني يف

 سياسووات اتبوواا ضوورورة إىل اإلقليميووة اجملموعووات إحوودى وممثوول احملاضوورين معظووم وأشووار التحوودي.
 املكاسب وتوزيع التنافسية القدرة قبيل من قضااي وتعاجل األسوا  إىل النفاذ نطا  تتجاوز شاملة
  منصفة. بطريقة التجارة من املتأتية
 مناقشوات إلجوراء هامواا  منورباا  يتوي  األونكتواد أن كيف  وفود وعدة احملاضرين بعض وأبرز -40
 إىل اتل   وقوووت يف تُووورتج م أن ميكووون العاموووة السياسوووة جموووال يف تاجاتاسوووتن إىل تفضووو  ملزموووة غووور
 منظموة يف املفاوضوات اسوترنا  أموام العقبوات إزالوة يف وتسواعد األطورا  املتعددة للتجارة قواعد
 جموال يف األونكتواد هبوا يضوطلع الوذي الودور علوى والوفوود احملاضورين بعوض وأكود العامليوة. التجارة
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 قبيوول موون قضووااي معاجلووة يف التقوودم موون املزيوود حتقيووق بغيووة العووامل  لصووعيدا علووى السياسووات حتليوول
 اإللكرتونيووة، والتجووارة اجلمركيووة، غور والتوودابر التجووارة، جموال يف والجتاهووات التجاريووة السياسوات
 الوفوود بعوض وأفواد اوجم. واملتوسطة الصغرة واملشاريع اجلنس، ونوا والتكنولوجيا، والستثمار،

 اإلمنائية. املتحدة األمم ملنظومة اجلارية اإلص حات يف يؤديه هاماا  دوراا  لألونكتاد نأب أيضاا 

  الرقمي للقتصاد اإلنتاجية القدرة وسياسات الصناعية السياسات -2 
 (األعمال جدول من )ب(2 البند)

 توكانو .الثانيوة النقوا  لقوةو الفتتاحية ابمل حظات لألونكتاد العام األمني انئب أدىل -41
 القتصووادي الحتوواد عوون ممثلووني موون تووألفت لباكسووتان، الوودائم واملمثوول السووفر أدارهووا الوويت ،اولقووة
 جنيف. وجامعة أورواب، - GE Digital Foundryو ،اأفريقي لغرب والنقدي

وود املناقشووة، وخوو ل -42  جمووال يف السووريعة التغوورات علووى واحملاضوورون العووام األمووني انئووب أكَّ
 أمنوا  ذلو  يف مبوا والجتمواع ، القتصوادي املشوهد علوى املمكنوة وآاثرهوا الرقميوة اتالتكنولوجي
 ال زمووة العامووة السياسووة وإجووراءات واخلوودمات، السوولع يف الدوليووة والتجووارة والسووته ك، اإلنتووا 
 اليت امللحة والقضااي التحدايت جمموعة أيضاا  واملشاركون احملاضرون وتناول التغرات. تل  ملواكبة

 مووون املنفعوووة مووون ممكووون قووودر أقصوووى حتقيوووق بغيوووة الناميوووة البلووودان يف السياسوووات واضوووعو يواجههوووا
 اإللكرتونية. والتجارة اجلديدة الرقمية التكنولوجيات

 الوطنيووووة السوووورتاتيجية موووون تسووووتلهم أن يف ترغووووب قوووود بلووووداانا  أبن املنوووودوبني أحوووود وأفوووواد -43
 قدموه موا علوى األونكتاد وشكر اإللكرتونية، تجارةال جمال يف بلده سلطات وضعتها اليت اجلديدة

 السرتاتيجية. تل  إلعداد دعم من
 ابهلياكوول النهووو  إىل اواجووة املنوودوبني وبعووض اإلقليميووة اجملموعووات إحوودى ممثوول وأبوورز -44

 اإلنرتنت. استخدام نطا  خار  يزالون ل العا  سكان نصف أن سيما ل األساسية،
 القتصواد جموال يف شو ء" بكول ينفورد "الفوائز ظواهرة املشاركني بعضو  احملاضرون وانقش -45

 وابلنظور املتقدموة البلودان موع التنوافس على احملدودة النامية البلدان قدرة حيث من وذل  الرقم ،
 كربى.  عاملية رقمية منصات وجود إىل أيضاا 
 الرتمجوة( )مثول انيةاجمل اخلدمات بعض من استفادت النامية البلدان أن إىل حماضر وأشار -46
 هوذه هبيمنوة يتعلوق فيموا شوواغل مندوب أاثر حني يف الكربى، الرقمية املنصات تل  تقدمها اليت

 املسوووتخدمني. بيووواانت شوووكل يف الناميوووة البلووودان مووون جتنيهوووا الووويت والقيموووة السوووو  علوووى املنصوووات
 هلوووذه صوووديللت اختاذهوووا ميكووون الووويت العاموووة السياسوووات إجوووراءات آخووور ومشوووارك حماضووور وانقوووش
 مون اجلودوى مسوألة علوى آخوران ومشارك حماضر ركَّز حني يف احمللية، الضرائب قبيل من القضية،
 اإلقليم . أو احملل  الصعيد على بديلة إلكرتونية منصات دعم
 القتصوووواد يف البيوووواانت دور اإلقليميووووة واجملموعووووات واملنوووودوبني احملاضوووورين بعووووض وانقووووش -47

 ملعاجلووة إطووار وضووع إىل منوودوب ودعووا .البيوواانت محايووة قبيوول موون ضوواايق ابلوودرس وتنوواولوا الرقموو 
 اوووور التووودفق بشوووأن آخووور منووودوب طرحوووه سوووؤال علوووى ورداا  املناقشوووة. خووو ل أُثووورت الووويت القضوووااي
 توودفقات يف املرغوبووة اليسوور درجووة مسووألة بووني التمييووز ضوورورة إىل احملاضوورين أحوود أشووار للبيوواانت،
 الويت والطريقة البياانت تبادل أساسه على يتم أن ينبغ  الذي السعر ومسألة اودود عرب البياانت
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 "حريوووة عبووارة أن ذلوو  ابلبيوواانت. املتعلقوووة الصووفقات تولوودها الوويت القيموووة لتقاسووم اتباعهووا ينبغوو 
 املعىن. هبذا مضل  لة عبارة ه  البياانت" تدفق
 تلوو  ملناقشووة منوورباا  وصووفهب األونكتوواد يؤديووه الووذي اهلووام الوودور علووى الوفووود بعووض وأكَّوود -48

 تنظيمووه األونكتواد يعتووزم الوذي أفريقيووا يف اإللكرتونيوة التجووارة أسوبوا خوو ل ذلو  يف مبووا القضوااي،
 القادمة. الفرتة يف
 بوووه يضوووطلع الوووذي للعمووول تقوووديرهم عووون واملنووودوبني اإلقليميوووة اجملموعوووات بعوووض وأعووورب -49

 وبورامج األعضواء للودول يوفرهوا الويت لتحلوي تا ذلو  يف مبا الرقم ، القتصاد جمال يف األونكتاد
 اإللكرتونية. للتجارة الستعداد ملدى السريعة التقييمات قبيل من التقة، التعاون
 اسووووتعرا  جمووووال يف وليتووووه تعزيووووز إىل األونكتوووواد اإلقليميووووة اجملموعووووات إحوووودى ودعووووت -50

 وطلبت الرقم ، والقتصاد كرتونيةاإلل ابلتجارة املتعلقة السياسات ذل  يف مبا العامة، السياسات
 اجملالني. هذين من املتأتية اإلمنائية املكاسب زايدة أجل من بعمله ينهض أن األونكتاد إىل

 علرر  املتوخرراة األهررداف لتحقيررق والدوليررة احملليررة املرروارد وتعبئررة املررايل التسررر  ثغرررات سررد -3 
  املستدامة التنمية صعيد
 (األعمال جدول من ) (2 )البند

 جلامايكا الدائمة للبعثة الدائم واملمثل السفر من املستوى الرفيع للجزء الثالث الفريق أتلف -51
 لتخطوي  السوابق والووزير أكسوفورد جامعوة يف البوارز العوامل  والزميول )نيويوورك(، املتحودة األموم لدى
 ألمريكوووا القتصوووادية ابللجنوووة القتصوووادية التنميوووة شوووعبة ومووودير توغوووو، يف العاموووة السياسوووات وتقيوويم
 لودى لنيجوراي الدائموة للبعثوة املفوو  والووزير املتحودة، لألموم التابعوة الكارييب البحر ومنطقة ال تينية
 النقا . إدارة نيودهل  يف هنرو جواهرلل جبامعة أستاذ وتوىل )نيويورك(. املتحدة األمم
 احملليووة املوووارد، لتعبرووة أن فتتاحيوةال م حظاهتووا يف لألونكتوواد العوام األمووني انئبووة وأكودت -52

 موون الصوودد، هووذا ويف املسووتدامة. التنميوة أهوودا  حتقيووق يف ابلغووة أمهيوة سووواء، حوود علووى والدوليوة
 حتقيووق أجوول موون املشووروعة غوور املاليووة للتوودفقات والتصوودي املوواا التسوورب ثغوورات سوود األساسوو 

 وسوول  الناميووة. البلوودان يف ملسوواواةا وعوودم الفقوور موون واووود 2030 لعووام املسووتدامة التنميووة خطووة
 غوور املاليووة للتوودفقات عليووه متفووق تعريووف وجووود عوودم علووى الضوووء منوودوبني وعوودة احملوواورين أحوود

 قوائ ا  القانونيوة"، و"غور املشوروعة" "غور املاليوة التودفقات بوني الفور  آخور حماور وشرح املشروعة.
 قانونيوة غور أو وقانونيوة جهوة، مون شوروعةم غور أو مشوروعة تكوون أن ميكون املاليوة التسرابت إن
 تلو  مثول اخلارجوة، القانونيوة التودفقات أن إىل واملنودوبني احملواورين بعوض وأشار أخرى. جهة من

 التووودفقات مووون األكووورب اجلوووزء اووووالت مووون العديووود يف تشوووكل الضووورائب، دفوووع بتجنوووب املرتبطوووة
 املشروعة. غر املالية التدفقات ضمن إدراجها ينبغ  ولذل  اخلارجة،

 دقيوووق قيووواس أو تقووودير إىل التوصووول الصوووعب مووون أن واملنووودوبني احملووواورين بعوووض ولحووو  -53
 وذكور التودفقات. هلوذه عليوه متفوق وحيود تعريوف وجوود لعودم نظوراا  املشوروعة غور املالية للتدفقات
 بليووون 50 بووني مووا توورتاوح املشووروا غوور املوواا التوودفق بشووأن أرقاموواا  واملنوودوبني احملوواورين موون العديوود
 بعوووض وأشوووار آسووويا. خيووو  فيموووا سووونوايا  دولر بليوووون 500و أفريقيوووا، خيووو  فيموووا سووونوايا  دولر

 املعووووة املتحوووودة األمووووم ومكتووووب األونكتوووواد بووووه يقوووووم الووووذي اجلوووواري العموووول إىل أيضوووواا  املشوووواركني
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 كوووارييبال البحووور ومنطقوووة ال تينيوووة ألمريكوووا القتصوووادية اللجنوووة جانوووب إىل واجلرميوووة، ابملخووودرات
 غوووور املاليووووة التوووودفقات لقيوووواس مشوووورتكة منهجيووووة وضووووع أجوووول موووون ألفريقيووووا، القتصووووادية واللجنووووة
 اوكوميووة، اإليوورادات علووى للخسووائر الكبوور األثوور واملشوواركون احملوواورون أكوود وعموموواا، املشووروعة.

 نشووووطةواأل الفسوووواد مثووول املوووواا، التسوووورب بسوووبب أيضوووواا  التنميوووة خلطووووة املتاحووووة املووووارد علووووى ورمبوووا
 موؤخراا  املشوفرة العمو ت اسوتخدام إىل ابإلضوافة دفعهوا، وجتنوب الضورائب مون والتهرب اإلجرامية
 وذكوور املتحوواورين. أحوود ذلوو  إىل أشووار مثلمووا اإلجراميووة، األنشووطة موون املتأتيووة األموووال لتحويوول
 هتواجوووو لكنهووووا الضوووورائب، حتصوووويل لتحسووووني جهوووووداا  تبووووذل الناميووووة البلوووودان أن املتحوووواورين بعووووض
 اختواذ علوى القودرة متتلو  ل أحيواانا  أهنوا كموا  املووارد، تعبرة إىل الرامية جهودها تعيق كبرة  حتدايت
 إىل وابإلضوافة الدوليوة. املعواير املتقدموة البلدان تضع عندما قلي ا  إل برأيها يؤخذ ل أو إجراءات
 قووال اجلمركيوة، الرسووم ومجوع يةالضوريب اإلدارة لتعزيوز الناميووة البلودان يف القودرات بنواء عون اووديث
 الصووعيدين علووى دوليوواا  تعوواوانا  تتطلووب املشووروعة غوور املاليووة التوودفقات مسووألة إن املشوواركني بعووض
 للحدود. العابرة طبيعتها إىل ابلنظر واإلقليم ، العامل 
 املووواا، التسووورب مووون للحووود خمتلفوووة سياسووواتية توصووويات ومشووواركني حمووواورين عووودة واقووورتح -54
 خووو ل مووون املشووروعة غووور املاليوووة التوودفقات ملكافحوووة دوليووة حكوميوووة هيروووة إبنشوواء حتديوووداا  تتعلووق
 واووووافر الضووريبية اووووافز يف النظوور وإعووادة العامووة؛ املاليووة الشووفافية وتعزيووز املوواا؛ النظووام حتسووني
 موحود بونهج األخوذ يف والنظور املباشور؛ األجنويب الستثمار اجتذاب إىل الرامية املفرطة هبا املتصلة
 املوجودات. اسرتداد وتعزيز اجلنسيات؛ املتعددة الشركات على الضرائب لفر 

 املسرتدامة والتنمية الناس متس   اليت املتعددة الصدمات مواجهة يف الصمود عل  القدرة بناء -4 
 األعمال( جدول من )د(2 )البند

 لبولنوودا اخلوواص املبعووو  نموو يتووألف املسووتوى الرفيووع اجلووزء موون األخوور اووووار فريووق كووان -55
 األموم لودى سوراليون وسوفر )نيويوورك(؛ املتحودة األموم لودى جامايكوا وسوفر املنوا؛؛ بتغور املعة

 املتحوودة األمووم مكتووب لوودى اهلووادئ احملووي  جووزر ملنتوودى الوودائم الوفوود وسووفر )جنيووف(؛ املتحوودة
 األموم مكتوب لودى األفريقو  ل حتواد الودائم الوفود وسوفر جنيوف؛ يف األخورى الدوليوة واملنظموات
 لألونكتاد. العام األمني انئب النقا  حلقة وأدار جنيف. يف األخرى الدولية واملنظمات املتحدة
 اليوووم تواجووه العووا  بلوودان كوول  أن إىل املناقشووة، افتتاحووه لوودى النقووا ، حلقووة موودير أشووار -56

 توودمر أن الصوودمات تلوو  عوون تنجوور الوويت لووآلاثر وميكوون وبيريووة. واجتماعيووة اقتصووادية صوودمات
 الطبيعية الكوار  بني التفاعل أبوجه املتزايد العامل  العرتا  جرَّ  وقد اإلمنائية. اجلهود من سنني

 وطنيووة اسوورتاتيجيات وتنفووذ تصوومم أن إىل عديوودة بلووداانا  البشووري النشووا  عوون النامجووة واألزمووات
 اإلنعا . جهود وتعزيز األضرار من اود هلا يكفل مبا الصدمات تل  وجه يف للصمود
 سولبياا  أتثوراا  تؤثر أن ميكن املنا؛ تغر عن الناشرة البيرية الصدمات أن على حماور وشدد -57
 ابريووس اتفووا  وف وور وقوود الزراعوو . واإلنتووا  والصووحة األساسووية واهلياكوول الشخصووية املمتلكووات يف

 الوويت الناميووة للبلوودان املوواا الوودعم نووا؛امل تغووُر  بشووأن اإلطاريووة املتحوودة األمووم اتفاقيووة إطووار يف املووربم
 املنوووا؛. تغووور مواجهوووة يف الصووومود علوووى قووودرهتا تعزيوووز إىل هتووود  تووودابر وتنفيوووذ وضوووع إىل تسوووعى
 واحملوووي  الكوووارييب البحووور منطقوووة يف الصوووغرة اجلزريوووة الووودول حاجوووة علوووى احملاضووورين معظوووم وشووودد
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 ويف املنوووا؛ تغووور أموووام الصووومود علوووى درةالقووو بنووواء إىل أفريقيوووا يف الناميوووة البلووودان وكوووذل  اهلوووادئ
 ابلصحة. واملتصلة القتصادية الصدمات مواجهة
 الصومود علوى قودرهتا تعزيوز إىل الراميوة البلودان هوذه جهوود أن كيوف  حماضورين عدة وبني   -58
 ذات املنتجوات إنتوا  وتعزيوز اقتصواداهتا تنويوع حنوو التقودم مون املزيود بتحقيوق مباشراا  ارتباطاا  ترتب 

 أن إىل احملاضوووورين أحوووود وأشووووار العامليووووة. القيمووووة س سوووول يف اقتصوووواداهتا وإدمووووا  املضووووافة لقيمووووةا
 بدأت مضت، سنوات منذ اقتصاداهتا فت  قرارها بعد تقدم حدو  توقعت اليت األفريقية البلدان
 منطقوووة خووو ل مووون الوووذايت الكتفووواء مووون أكووورب قووودراا  حيقوووق أقووووى إقليمووو  اقتصووواد تطووووير يف اآلن
 نفسووها جتوود ابلووديون مثقلووة كثوورة  انميووة بلووداانا  أن كيووف  آخوور حماضوور وبووني   القاريووة. اووورة ارةالتجوو
 عجلوة لودفع ال زموة الوطنيوة األساسوية اهلياكول لتنميوة املاليوة املووارد من املزيد ختصي  عن عاجزة
 الويت لوديونا نسوبة زايدة أبن آخور حمواور وأفواد البيريوة. ابلصودمات أتثرهوا سورعة من واود التجارة
 يف كبورة  بدرجوة تسواهم أن ميكن البيرة بصون التزام إىل األطرا  املتعددة املالية املؤسسات حتوهلا

 علووى القوودرة بنوواء إىل الراميووة للتوودابر الوو زم التمويوول إجيوواد عليهووا ينطوووي الوويت للصووعوبة التصوودي
 والنقل. الطاقة قطاع  يف ذل  يف مبا املنا؛، بتغر الصلة ذات التدابر سيما ول الصمود،

 عووودلا  أكثوور األطووورا  متعوودد جتوواري نظوووام إقامووة إن القووول إىل املنووودوبني بعووض وذهووب -59
 الوووطة الصووعيد علووى الناميووة البلوودان تبووذهلا الوويت اجلهووود دعووم لووزايدة ضووروري أموور   ومشووولا  وإنصووافاا 
 علوى اإلقليميوة وعواتاجملم إحودى ممثول وشودد الصودمات. مواجهوة يف الصومود علوى قودرهتا لبناء
 لوودى هامووة مسووألة البشوور حموووره بوونهج األخووذ وأن متواصوولة عمليووة الصوومود علووى القوودرة بنوواء أن

 الناميوة البلودان أن علوى آخور منودوب وأكد الصمود. على القدرة بناء اسرتاتيجيات وتنفيذ وضع
 علووى قوودرهتا عزيوزلت موواا دعوم إىل حتتووا  وأهنوا البيريووة الصودمات مواجهووة يف األضوعف اولقووة هو 

 البيرية. الصدمات مواجهة يف الصمود

  العاد  اجلزء -جيم 
 يف والتنميوة التجوارة جمللوس األول، اجلوزء والسوتني، اخلامسة الدورة من العادي اجلزء ُعقد -60
  .2018 حزيران/يونيه 26و 25 ويف 8 إىل 6 من الفرتة

   العام ألمنيا من املقدم السنو  التقرير -1 
 األعمال( جدول من 4 د)البن

 ابسوم األعموال جودول مون البنود هوذا تقودم أهنا إىل لألونكتاد العام األمني انئبة أشارت -61
 واثقوة إهنا وقالت رمسية. ببعثة يقوم لألسف لكنه اوضور يود   كان  الذي لألونكتاد، العام األمني
 األموني بوه أدىل الوذي البيوان ىلإ واسوتناداا  الوفوود. تطرحهوا أسورلة أي علوى الورد ستستطيع أهنا من
 علوى الضووء العوام األموني انئبوة سولطت ،(1)األعموال جودول مون البنود هذا بشأن لألونكتاد العام

 إنشوواء دعووم إىل الراموو  العموول ذلوو  يف مبووا كبوورة،  مسووامهات األونكتوواد فيهووا قوودم الوويت اجملووالت

__________ 

أثنوووواء اجللسووووة العامووووة الفتتاحيووووة للوووودورة اخلامسووووة  2018حزيران/يونيووووه  4أدىل بووووه األمووووني العووووام لألونكتوووواد يف  (1)
  .والستني، اجلزء األول، جمللس التجارة والتنمية. وُوز  عت نسخ من البيان يف قاعة الجتماا
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 التنميوة ومتويول منوواا  البلودان أقل قائمة من نالبلدا رفع وعملية األفريقية القارية اورة التجارة منطقة
 الرقمية. الفجوة وسد القتصادية

 حضوور لعودم قلقهوم عون املنودوبني وبعض اإلقليمية اجملموعات بعض عن ممثلون وأعرب -62
 علوى املنودوبني بعوض وأثوىن األعموال. جدول من البند هذا مناقشة جلسة لألونكتاد العام األمني
 اإلدارة عون املعلوموات مون مزيوداا  نفسه الوقت يف والتمسوا العام ألمنيا من قدمامل السنوي التقرير
 الكمية بشأن توضيحات الوفود أحد وطلب اآلراء. توافق حتقيقو  وامليزانية، النتائج، على القائمة
 وردت املسوتدامة. التنميوة أهودا  مون 9 اهلود  علوى تركز اليت التقة التعاون نفقات من الكبرة
 إعداد عند العتبار يف املعنية اجلهات مجيع طلبات أخذ إىل سعت األمانة أبن العام األمني ةانئب

 األول املقوام يف متأتية املستدامة التنمية أهدا  من 9 ابهلد  املتعلقة والنفقات السنوي. التقرير
 برامج أكرب وهو ية،اجلمرك البياانت لربانمج اآلا للنظام املخصصة امليزانية عن اخلارجة املوارد من

 بنوود مون البنود هبوذا املتعلوق البيان تقرأ أن الوفود على واقرتحت التقة. التعاون جمال يف األونكتاد
 أنشوووطة عووون لإلبووو   ُوضوووع الوووذي ،2017 لعوووام لألونكتووواد السووونوي والتقريووور األعموووال جووودول

 أثووور مووون األونكتووواد لعمووول عموووا أمثلوووة وتضوووم ن املسوووتدامة التنميوووة أهووودا  أسووواس علوووى األونكتووواد
 النامية. البلدان يف احمللية اجملتمعات على مباشر

  أفريقيا يف القتصادية التنمية -2 
 األعمال( جدول من 5 )البند

 لتقريووور تقوووديرهم عوون الوفوووود مووون والعديوود اإلقليميوووة اجملموعوووات موون العديووود ممثلوووو أعوورب -63
 يف أييت أنوووه إىل وأشووواروا ،اهليكلووو  التحوووو لو  اهلجووورة :2018 لعوووام أفريقيوووا يف القتصوووادية التنميوووة
  العامل . األعمال جدول يف ابرزة مكانة اهلجرة مسألة احت ل إىل ابلنظر املناسب الوقت
 بووني فيموا اهلجورة مسوامهة علووى التقريور برتكيوز وفوود وعوودة إقليميوة جمموعوات عودة وأشوادت -64

 اجلديووود الووونهج إىل اإلشوووارة موووع املسوووامهة، ذههووو حتليووول وعلوووى اهليكلووو  التحوووو ل يف األفريقيوووة البلووودان
 بشوأن التقريور توصويات علوى الضووء اإلقليمية اجملموعات بعض وسل طت اعتمده. الذي والبتكاري
 اهلياكووول يف السوووتثمارات مووون السوووتفادة وضووورورة والسوووتثمار، والتجوووارة اهلجووورة سياسوووات مواءموووة

 كفيلووة  آليووات إنشوواء الوودوا اجملتمووع ودعووم عية،السوول القيمووة س سوول تطوووير لوودعم والطاقووة األساسووية
 أن إىل أخوورى إقليميووة جمموعووة وأشووارت أفريقيووا. يف اهليكلوو  التحووو ل يف املسووامهة موون اهلجوورة بووتمكن
 األونكتاد. ولية معاا منسجم جاء العملية وتوصياته اهليكل  والتحو ل اهلجرة على التقرير تركيز
 الرعووااي تفضويل عون التخلوو  أن واعتوربت املهواجرة. لعاملووةا اليود أمهيوة وفووود عودة وأبورزت -65

 ممارسوات أفريقيوا شور  مجاعوة يف األعضواء الودول مون للعموال العمول رخصوة رسووم وإلغاء املغاربة
 العاملة. اليد هجرة تسهيل يف جيدة
 ابلنسووووبة املهوووواجرين حتوووووي ت أمهيووووة إىل وفوووود وعوووودة إقليميووووة جمموعووووات عوووودة وأشوووارت -66

 قوووودرة مووون حيوووود املووواا التحويوووول تكلفوووة ارتفووواا إن الوفووووود بعوووض وقالووووت األفريقيوووة. تل قتصوووادا
 األفريقية. التنمية يف املسامهة على املهاجرين حتوي ت

 حتقيوق يف اهلجورة مسامهة على الضوء الوفود وبعض اإلقليمية اجملموعات بعض وسل طت -67
 اجلنسانية. املسألة على التقرير كيزبرت  وفود عدة أشادت حني يف املستدامة، التنمية أهدا 
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 القوارة يف رةاوو تجارةال منطقة ابعتماد الوفود وبعض اإلقليمية اجملموعات بعض ورحبت -68
 تنقووووول حبريوووووة املتعلوووووق والربوتوكوووووول املوحووووودة األفريقيوووووة اجلووووووي النقووووول سوووووو  أن واعتُووووورب .األفريقيوووووة
 جرة.ابهل املتعلقة األهدا  لدعم حامستان مسألتان األشخاص

 عوودة فيهووا تتووداخل وبطبيعووة ابلتعقيوود تتسوومان اهلجوورة وسياسووة اهلجوورة أبن وفووود عوودة وأقوورت -69
 إقليمية. أطر ضمن اهلجرة سياسات إلح ل جهود بذل ضرورة إىل الوفود أحد وأشار قطاعات.

 بشوووأن املشووواورات يف كبووورة  مسوووامهة مبثابوووة التقريووور أن أخووورى إقليميوووة جمموعوووة ولحظوووت -70
 إطار يف التنمية ركيزة لدعم اُوج ة وقد م والنظامية واملنظمة اآلمنة اهلجرة أجل من العامل  ا التف

 ودعم اهلجرة إدارة بشأن مجاع  عمل إىل اواجة على األونكتاد أمانة وشددت العامل . التفا 
 أثنوواء اهلجوورة نبشووأ املسووتوى رفيووع لقوواءا  األونكتوواد وسوويعد العووامل . التفووا  إطووار يف التنميووة ركيووزة

  .2018 أيلول/سبتمرب يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية

  املستدامة التنمية أهداف لتنفي  فعالة كوسيلة  والبتكار التكنولوجيا -3 
 األعمال( جدول من 6 )البند

 هوووذا إطوووار يف افتتاحيوووة مب حظوووات اجللسوووة، أثنووواء لألونكتووواد، العوووام األموووني انئوووب أدىل -71
 األعمال. دولج من البند
 مون فريوق وتبوادل ،عرضاا  واللوجستيات ابلتكنولوجيا املعنية األونكتاد شعبة مدير قدم ث -72

 والتحوودايت املسووتدامة التنميووة لصوواح الرائوودة التكنولوجيووات تسووخر فوورص بشووأن الوورؤى خبوورين
 بلوو  علوى سواعدةامل يف الرائودة التكنولوجيوات تؤديوه الوذي الودور املناقشة وأبرزت بذل . املتصلة
 يف سوويما ول التكنولوجيووة، القوودرات يف القصووور أوجووه علووى وشووددت املسووتدامة، التنميووة أهوودا 
 إمكووووواانت تسووووخر سووووبل تعوووورت  رئيسووووية عقبووووة ابعتبارهووووا ،منووووواا  البلوووودان وأقوووول الناميووووة البلوووودان

 ومؤسوس حويليوةالت التكنولوجيوات ملعهود التنفيوذيني املوظفني كبر  من الفريق وأتلف التكنولوجيا.
 بركيلووو ، لوووورانس الووووطة للمختووورب التوووابع العوووامل ، الصوووعيد علوووى التحويليوووة التكنولوجيوووات معهووود
 غاان. يف والصناعية العلمية البحو  جملس ومدير
 تنويهواا  األونكتواد علوى املنودوبني مون والعديود اإلقليميوة اجملموعات من العديد ممثلو وأثىن -73

 تسووووووخر :2018 لعووووووام والبتكووووووار التكنولوجيووووووا تقريوووووور هبمووووووا اتسووووووم اللتووووووني واألمهيووووووة ابلنوعيووووووة
 أن اإلقليميوووة اجملموعوووات إحووودى ولحظوووت .املسوووتدامة التنميوووة أجووول مووون الرائووودة التكنولوجيوووات

 ملناقشووووة ارتياحهووووا عوووون الوفووووود بعووووض وأعربووووت األعضوووواء. الوووودول مجيووووع ابهتمووووام اسووووتأثر التقريوووور
 املقبلوة األعموال جوداول يف املوضووا هوذا إدرا  اقرتحوتو  األونكتواد، عمول سويا  يف التكنولوجيا

 والتنمية. التجارة جمللس
 يتعلووووق فيمووووا التوووووازن حتقيووووق إىل حاجووووة هنوووواك أن اإلقليميووووة اجملموعووووات إحوووودى وبي نووووت -74

 النمووووو لتحقيوووق أداة تصوووب  كيموووا  الناميوووة، البلوووودان لصووواح الرائووودة التكنولوجيوووات يف ابلسوووتثمار
 وضووووع إىل حباجووووة منووووواا  البلوووودان أقوووول أن إىل املنوووودوبني أحوووود وأشووووار سووووتدامة.امل والتنميووووة الشووووامل

 إىل الراميوة اإلجوراءات أمهيوة علوى آخور منودوب وشدد الرائدة. التكنولوجيات لعتماد اسرتاتيجية
 القائمة. التكنولوجية الفجوات اتساا زايدة دون للحؤول النامية البلدان دعم
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 اجلهووود عليهووا توونهض أساسووية لبنووة بوصووفه التكنولوجيووا نقوول أمهيووة منوودوبني عوودة وأبوورز -75
 يف عنووه غووىن ل أساسووياا  وشوورطاا  والبتكووار والتكنولوجيووا العلووم جمووال يف القوودرات زايدة إىل الراميووة
 بيروة تعزيوز أن إىل الوفود بعض وأشارت الرائدة. للتكنولوجيات الكاملة اإلمكاانت تسخر سبيل
 توووافر لضوومان ضووروري أموور النسوواء، لصوواح ذلوو  يف مبووا الوطنيووة، داووودو  داخوول املشوواريع تنظوويم
 التكنولوجيات. على للحصول واملستدامة الفعلية الفرص
 يف املصوووولحة ذات املعنيووووة اجلهووووات مجيووووع تنظوووور أن ضوووورورة إىل الوفووووود بعووووض وأشووووارت -76

 يف وتنظور ملتسوارا،ا التكنولوج  التغر عن النامجة والجتماعية والقتصادية األخ قية التحدايت
 املنوودوبني بعووض وشوودد وإقليميووة. وطنيووة اسوورتاتيجيات شووكل يف الشووأن هووذا يف إسووهامات تقوودم
 مون املووارد وشود وسويلة املعونوة، علوى عو وة يشوكل، أن أيضواا  ينبغو  اخلواص الستثمار أن على
 املستدامة. التنمية أهدا  حتقيق أجل

 للبلرردان ودعمرراا  الناميررة الصررغرية اجلزريررة للرردول دعمرراا  األونكترراد هبررا يضررطلع الرريت األنشررطة -4 
   الساحلية غري النامية
 األعمال( جدول من 7 )البند

 يف الضووء، اخلاصوة والوربامج منوواا  البلودان وأقل أبفريقيا املعنية األونكتاد شعبة مدير سل  -77
 التصووودي بضووورورة والووووع  السياسوووية اإلرادة تنوووام  علوووى األعموووال، جووودول مووون البنووود هوووذا إطوووار

 األداء أن مووووون القلوووووق عووووون وأعووووورب السووووواحلية. غووووور الناميوووووة البلووووودان تعووووورت  الووووويت للتحووووودايت
 الناميوة للبلودان فيينوا عمول بورانمج اعتمواد منوذ السواحلية غر النامية للبلدان الضعيف القتصادي

 أهووودا  حتقيوووق علوووى البلووودان هوووذه قووودرة للخطووور يُعووور   2024-2014 للعقووود السووواحلية غووور
 دعمووواا  هبوووا اضوووطلعت الووويت لألنشوووطة عامووواا  عرضووواا  األونكتووواد أمانوووة قووودمت ث املسوووتدامة. التنميوووة
  الساحلية. غر النامية للبلدان
 الوووويت املسووووتمرة التحوووودايت إىل املنوووودوبني وبعووووض إقليميووووة جمموعووووات عوووودة ممثلووووو وأشووووار -78

 التجوارة تيسور جموال يف اجلهوود من مزيد بذل إىل واواجة الساحلية، غر النامية البلدان تواجهها
 اإلقليميووة اجملموعوات إحودى وأعربووت اهليكلو . التحوول وحتقيوق اإلنتاجيووة القودرات وبنواء والنقول،
 بينموووا السووواحلية، غووور الناميوووة البلووودان منوووو يف األخووورة اآلونوووة يف املسوووجل التبووواطؤ إزاء القلوووق عووون

 املسووواعدة مووون السووواحلية غووور ميوووةالنا البلووودان حصوووة اخنفوووا  أخووورى إقليميوووة جمموعوووة لحظوووت
 علوى الضوء أخرى إقليمية جمموعة وسلطت األجنيب. املباشر الستثمار وتدفقات الرمسية اإلمنائية
 الرمسيووة اإلمنائيووة املسوواعدة طريووق عوون السوواحلية غوور الناميووة البلوودان ملسوواعدة اختووذهتا الوويت التوودابر
 س سوول تعزيووز علووى التعوواون حتسووني يووةأمه علووى وشووددت األسوووا ، إىل الوصووول فوورص وإاتحووة
 مووا أن إىل أخوورى إقليميووة جمموعووة ممثوول وأشووار السوواحلية. غوور الناميووة البلوودان يف اإلقليميووة القيمووة
 ابلنسوبة أساسو  أمور اإلنتاجيوة للقودرات مؤشور اسوتحدا  سوبيل يف عمول مون األونكتاد به يقوم

 عون املصونفة البيواانت مون املزيود أيضواا  تقودم أن األمانوة إىل وطلوب السواحلية. غور النامية للبلدان
 األونكتوواد إىل املنوودوبني أحوود وطلووب .حصووراا  السوواحلية غوور الناميووة البلوودان إىل املقدمووة املسوواعدة

 بشوأن عمول مون بوه يضوطلع موا يف العوابر املرور بلدان تواجه اليت التحدايت العتبار يف أيخذ أن
 ابستعراضات املتعلق برانجمه تعزيز على يعمل أن تاداألونك إىل آخر مندوب وطلب النقل. تيسر

  والبتكار. والتكنولوجيا العلم سياسات
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 الووووذي للعموووول تقووووديرهم عوووون املنوووودوبني وبعووووض اإلقليميووووة اجملموعووووات موووون العديوووود وأعوووورب -79
 ووجهووت املقوودم. للتقريوور تقووديرهم وعوون السوواحلية، غوور الناميووة للبلوودان دعموواا  األونكتوواد بووه يضووطلع
 فنيوواا  دعموواا  يقوودم كوو   األونكتوواد إىل دعوووة املنوودوبني، أحوود شووأن شووأهنا اإلقليميووة، اجملموعووات بعووض
 وأحوود اإلقليميووة اجملموعووات موون العديوود ودعووا فيينووا. عموول لووربانمج املوودة منتصووف اسووتعرا  لعمليووة

 غووور ةالناميووو البلووودان بشوووأن األونكتووواد لعمووول الووودعم مووون املزيووود تقووودم إىل األعضووواء الووودول املنووودوبني
 غووور الناميوووة البلووودان قسوووم تعزيوووز املنووودوبني وأحووود اإلقليميوووة اجملموعوووات إحووودى وطلبوووت السووواحلية.
 ممثوول دعووا ذلوو ، علووى وعوو وة املوووارد. موون خمصصوواته زايدة طريووق عوون األونكتوواد داخوول السوواحلية
 واستفسور سواحلية.ال غر النامية البلدان بشأن الش ع ب بني فيما التعاون تعزيز إىل اإلقليمية اجملموعة
  عون وتسواءل األونكتواد، يف السواحلية غور الناميوة للبلودان حاليواا  املخصصوة املوارد عن آخر مندوب
 الناميوة ابلبلودان املتعلقوة وليتوه تنفيوذ علوى ابلكامول قادراا  يصب  ك   موارد من األونكتاد حيتاجه كم
 عووون املعلوموووات مووون مزيووود لوووىع اوصوووول بطلوووب علمووواا  األونكتووواد أمانوووة وأحاطوووت السووواحلية. غووور

  املناسب. احملفل يف للنقا  ستطرح اليت املسألة هذه أمهية على موافقتها عن معربة املوارد،

 2020-2011 للعقرد منرواا  البلردان أقرل لصراحل العمل برانمج تنفي  يف األونكتاد مسامهة -5 
 األعمال( جدول من 9 )البند

 كلمتووه  يف اخلاصووة، والووربامج منووواا  البلوودان وأقوول أبفريقيووا املعنيووة األونكتوواد شووعبة موودير قوودم -80
 القتصووادية البيرووة أن وأوضوو  منووواا. البلوودان أقوول يف القتصووادية اوالووة عوون عامووة حملووة الفتتاحيووة،

 حتسني املمكن من أن وأضا  الصعوبة. متزايدة وأصبحت تدهورت قد منواا  البلدان ألقل العاملية
 القتصوادي التحمول علوى قودرهتا بناء خ ل من كبرة  بدرجة منواا  لبلدانا ألقل القتصادي األداء

 الوودعم لتوودابر التوووازن وإعووادة احملليووة السياسووات توجيووه إعووادة منهووا بسووبل اخلارجيووة، للصوودمات
 وعور  الشوامل. اهليكلو  والتحوول والتنويع اإلنتاجية القدرات تعزيز على الرتكيز أجل من الدوا
 بووني للتعوواون كنموووذ   أنغووول لوودعم واألونكتوواد األورو  الحتوواد بووني املشوورتك انمجالوورب  حالووة املوودير
 إىل املشواريع علوى قوائم متويول مون التحوول شوأن مون أن ولحو  منوواا. البلودان أقول لصواح الشعب
 البلودان أقول دعوم يف األجول طويلوة مباشورة موزااي له تكون أن الربامج على قائم تكام ا  أكثر دعم
 لصواح العمول بورانمج تنفيوذ يف مبسوامهتها املتعلوق التقريور األونكتواد أمانوة قدمت ذل ، وبعد منواا.
 إسطنبول(. عمل )برانمج 2020-2011 للعقد منواا  البلدان أقل
 هبوووا يقووووم الووويت لألنشوووطة تقوووديرهم عووون اإلقليميوووة اجملموعوووات مووون العديووود ممثلوووو وأعووورب -81

 الضووء اإلقليميوة اجملموعوات مون العديود وألقوى سوطنبول.ا عمول بورانمج تنفيذ سيا  يف األونكتاد
 وذكوورت سووطنبول.ا عموول بوورانمج أهوودا  حتقيووق أجوول موون التنفيووذ يف املواجهووة التحوودايت علووى
 منووواا، البلوودان أقوول قائمووة موون اخلوورو  هوود  حتقيووق يف نقصوواا  املثووال، سووبيل علووى اجملموعووات، هووذه

 أقول مشواركة وزايدة منواا، البلدان أقل صادرات ةحص ومضاعفة القتصادي، التنويع إىل والوصول
 الودعم حتسوني أمهيوة علوى اإلقليميوة اجملموعوات مون العديود وشودد القيموة. س سل يف منواا  البلدان
 إحوودى وأكوودت اإلنتاجيووة. القوودرات وزايدة اهليكلوو  التحووول لتحقيووق منووواا  البلوودان أقوول إىل املقوودم

 اهليكلووو . والتحوووول القتصوووادي التنويوووع طريوووق عووون إل حُتقوووق ل املسوووتدامة التنميوووة أن اجملموعوووات
 عوودة وأشووارت القتصوواد. علووى اإلنتاجيووة للقوودرات املباشوورة غوور ابآلاثر آخوور إقليموو  فريووق وسوولم

 أقووول تتجووواوز لكووو  فائقوووة أمهيوووة اإلنتاجيوووة والقووودرات اهليكلووو  للتحوووول أن إىل إقليميوووة جمموعوووات
 اإلقليميوووة اجملموعووات إحوودى وشووجعت منوووواا. البلوودان أقوول ةقائموو مووون اخلوورو  مرحلووة منووواا  البلوودان
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 عووون البحوووث يف األونكتووواد جبهوووود ورحبوووت أخووورى وكوووالت موووع التعووواون مواصووولة علوووى األونكتووواد
 ألقوول دعمووه أخوورى إقليميووة جمموعووة ممثوول وأكوود سووطنبول.ا عموول بوورانمج لتنفيووذ ال زمووة األموووال
 أنغووول(. ومشووروا والسووتثمار التجووارة وتيسوور الرمسيووة ةاإلمنائيوو )املسوواعدة أمثلووة وذكوور منووواا  البلوودان
 واألنشطة منواا  البلدان أقل تقرير يف املقبلة دوراته يف والتنمية التجارة جملس ينظر أن كذل   واقرتح

 األعمال. جدول بنود من واحد بند إطار يف منواا  البلدان أقل لدعم هبا املضطلع

 للمرؤمتر عشررة الرابعرة الردورة متابعرة إطرار يف بشر اا إجرراء ختراذا اجمللس من تتطلب اليت املسائل -6 
 األعمال( جدول من 10 )البند

 األموم ملوؤمتر عشورة الرابعوة الودورة عون أساسوية معلوموات والتنميوة التجوارة جملوس رئويس قدم -82
 وليووة إطووار يف الدوليووة، اوكوميووة اآلليووة تنشووي  موون الثانيووة املرحلووة وتنفيووذ والتنميووة للتجووارة املتحوودة

 شووكره عوون الثانيووة املرحلووة بعمليووة املعووة اجلووامع الستشوواري الفريووق ميسوور وأعوورب نوورو . مافيكيووانو
 مهمتووووه تركيووووز إعووووادة يف األونكتوووواد مبسوووواعدة التووووزام موووون العمليووووة طوووووال أبوووودوه مووووا علووووى للمنوووودوبني
 املستدامة. التنمية أهدا  قحتقي يف النامية الدول دعم أجل من نرو  مافيكيانو لتنفيذ ومسؤوليته

 القائمووة" الدوليووة اوكوميووة اآلليووة "تنشووي  بعنوووان مقوورر مشووروا يف اجمللووس نظوور وخوو ل -83
 األعضواء، الودول إبمكوان أن جمودداا  الوفوود أحود أكود األعموال، جودول بنود من البند هذا بشأن
 والكيفيووة املوداولت حتسوني هبوا ميكوون الويت الكيفيوة يف النظور تواصوول أن الثانيوة، املرحلوة جتواوز بعود
 اإلمنائية. الصعوابت على التغلب يف هبا تساهم اليت
 وأعوورب املقبلتووني للسوونتني أهوودافاا  حوودد قوود كووان  نوورو  مافيكيووانو أن آخوور وفوود ولحوو  -84
 عظمته". سابق إىل األونكتاد "إعادة أجل من ابستمرار األمانة مع للعمل استعداده عن
 يف أملهوووا عووون وأعربوووت املقوووررات مشووواريع لوثيقوووة ارتياحهوووا عووون فوووودالو  بعوووض وأعربوووت -85

 أحووود وقوووال سووونوات. أربوووع كووول  يُووونظَّم الوووذي املقبووول املوووؤمتر يف األفكوووار مووون مزيووود مناقشوووة إمكانيوووة
 بول الدوليوة، اوكوميوة اآلليوة ملناقشوة املقبول املوؤمتر انعقواد حوىت تنتظور أل الوفوود على إن املندوبني
  ممكن. وقت أقرب يف ذل  عن التحد  إىل تسعى أن ابألحرى عليها

 تعقردها الريت القمرة ومرؤمترات الرئيسية املؤمترات نتائج ومتابعة تنفي  يف األونكتاد مسامهات -7 
  والجتماعي القتصاد  امليدانني يف املتحدة األمم
 األعمال( جدول من 11 )البند

 األمووني انئووب ضووم   املسووتوى رفيووع يووقفر  انقووش األعمووال، جوودول موون البنوود هووذا إطووار يف -86
 واملووودير مولووودوفا، مجهوريوووة يف األورو  والتكامووول اخلارجيوووة الشوووؤون ووزيووور املتحووودة، لألموووم العوووام

 )فرنسوووا(، Enekio لشوووركة املؤسوووس والشوووري  واإلانرة، للكهووورابء كينيوووا  لشوووركة والتنفيوووذي اإلداري
 منواا. البلدان أقل يف التحول لتحقيق كوسيلة  الطاقة على اوصول موضوا  
 أداةا  تشوووكل الطاقووة أن كيووف  الفتتاحيووة، م حظاتووه يف لألونكتوواد، العووام األمووني وأبوورز -87
 مون 7 اهلود  يعكسوها الويت الطموحوات حتقيوق أن إىل وأشوار اهليكلو . التحوول حتقيق من متكن

 جمووووال يف سللقيووووا قابلووووة ونتووووائج للتنفيووووذ قابلووووة مهووووام حتديوووود يتطلووووب املسووووتدامة التنميووووة أهوووودا 
 الفجوووة أن إىل أشووار كمووا  أعلووى. جووودة ذات خوودمات وتوووفر الطاقووة علووى واوصووول السووتثمار
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 وابلتواا التسواا، يف آخوذة األخرى النامية/املتقدمة والقتصادات منواا  البلدان أقل بني الكهرابئية
 سوتحقق البلودان ذههو كانوت  إذا موا كبورة  بدرجوة سويحدد منواا  البلدان أقل حترزه الذي التقدم فإن

 ل. أم 7 اهلد 
 الذهيب" "اخلي  هو املستدامة التنمية أهدا  من 7 اهلد  أبن األوىل احملاضرة وأفادت -88
 إىل وأشوارت ابريوس. اتفوا  عون فضو ا  األخورى، املسوتدامة التنميوة أهودا  مع الرب  يؤمن الذي
 الودوا اجملتموع وانشودت التحوول، لتحقيوق كوسويلة  الطاقوة علوى اوصوول متويل يف الكبرة الفجوة

 لصاح التكنولوجيا نقل تعزيز إىل أيضاا  ودعت املستدامة. التنمية متويل بشأن مداولته يواصل أن
 الدوا. الدعم تدابر فعالية زايدة منها بوسائل منواا، البلدان أقل
 األحفووووري الوقوووود إعووواانت نظوووام إصووو ح بشوووأن وزاري بيوووان إىل التووواا احملاضووور وأشوووار -89
 املبذولوة اجلهود جتديد إىل ودعا العاملية، التجارة ملنظمة عشر اوادي الوزاري املؤمتر اعتمده الذي
 حنووو املوووارد توجيووه وإعووادة األحفوووري الوقووود إلعوواانت التوودرجي  اإلهنوواء بغيووة الوودوا الصووعيد علووى
 القائمووة التوودابر أمهيووة علووى الضوووء سوول  مولوودوفا، مجهوريووة جتربووة إىل واسووتناداا  املتجووددة. الطاقووة
 الطاقة. استخدام كفاءة  وزايدة النظيفة الطاقة مصادر حنو النتقال لتيسر السو  على
 أقووول منهوووا تسوووتفيد أن ميكووون الووويت اهلاموووة الووودروس علوووى األضوووواء التووواا احملاضووور وسووول   -90

 واألخوذ الكهورابء لتوليود تل خمو نظوام إنشواء أمهيوة علوى وشدد كينيا.  جتربة إىل استناداا  منواا  البلدان
 البلود رمسهوا الويت اإلجيابيوة السياسوات أهدا  إىل وأشار الكهرابء. توليد جمال يف ال مركزية بنهج
 إلجيوووواد ضوووورورية تبقووووى العامووووة واملوووووارد اإلعوووواانت أن إىل مشووووراا  الطاقووووة، علووووى اوصووووول جمووووال يف

 إىل دعوووا اخلتوووام، ويف األخووور. لوووومرتالكي يف الكهووورابء بشوووبكة الووورب  أجووول مووون ال زموووة اإلعووواانت
 اإلقليمية. الطاقة جمامع على العتماد وزايدة واجلنوب اجلنوب بني التعاون من أكثر الستفادة

 لتحقيق بذاهتا قائمة اسرتاتيجيات تعتمد عديدة فاعلة جهات أبن احملاضرين آخر وأفاد -91
 يف Enekio شوووركة جتربوووة إىل ناداا واسوووت الطاقوووة. علوووى اوصوووول جموووال يف شوووأن ذي اقتصوووادي أثووور

 العوور  جووانيب علووى متووزامن بشووكل العموول أمهيووة علووى الضوووء سوول  السوونغال، يف الريفيووة املنوواطق
 قووادرة التصووميم حمكمووة صووغرة شووبكات علووى أمثلووة وقوود م احملليووة. اجملتمعووات إشووراك مووع والطلووب
 حوىت مقبولوة رحبيوة مسوتوايت بلوو  وعلوى داكوار يف بوه املعموول السوعر بنفس الكهرابء تزويد على
 املصوووار  تقووودمها الووويت الضوووماانت أن إىل النظووور احملاضووور وجوووه ذلووو ، وموووع النائيوووة. املنووواطق يف

 الشأن. هذا يف رئيسياا  دوراا  تؤدي اإلقليمية اإلمنائية
 مون بوه يضوطلع ملوا األونكتاد على مندوبني وعدة اإلقليمية اجملموعات إحدى ممثل وأثىن -92

 األنشووطة هووذه أن إىل وأشوواروا التحووول، لتحقيووق كوسوويلة  الطاقووة علووى اوصووول لجمووا يف أنشووطة
 بشوأن 2018 عوام يف تنظيموه املقورر املسوتوى الرفيوع السياس  املنتدى يف هامة مسامهة ستشكل
 بنقوول النهووو  إىل ترموو  الوويت التوودابر تعزيووز أجوول موون للوودعوة أتييوودهم وأعلنوووا املسووتدامة. التنميووة

 ينبغوو  2030 لعووام املسووتدامة التنميووة خطووة أن إىل أخوورى إقليميووة جمموعووة أشووارتو  التكنولوجيوا.
 تعبرووة أجوول موون املزيوود تفعوول أن إبمكاهنووا منووواا  البلوودان أقوول أن وأكوودت انتقائيووة. بطريقووة تُنفَّووذ أل

 مون فريوداا  إطواراا  فعو ا  تشوكل املسوتدامة التنميوة أهودا  أن احملاضورين بعوض ولح  احمللية. املوارد
 امل ئموووة الظووورو  هتيروووة يف أساسوووياا  دوراا  أيضووواا  توووؤدي الطاقوووة أن ذاتوووه الوقوووت يف وأكووودوا نوعوووه،
 اهليكل . التحول عجلة ودفع للتنمية
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 اواجوة يؤكود املسوتدامة التنميوة أهودا  من 7 اهلد  تعقيد أن كيف  حماضرة ولحظت -93
 يف الووواردة الطموحووات حتقيووق بغيووة ةاملتحوود لألمووم اإلمنائيووة للمنظومووة حاليوواا  اجلوواري اإلصوو ح إىل

 عقووود املقووورر موون أبنوووه أفووادت املنووودوبني، أحوود مووون توضووي  طلوووب علووى ورداا  .2030 عوووام خطووة
 إىل مشورةا  التفصويل، مون مبزيود املسوائل هوذه لتنواول القطريوة واألفرقوة الوفود مع إع مية إحاطات
 املختل . ويلالتم آليات هبا تعمل اليت للكيفية دقيقة دراسة إجراء ضرورة

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

 دورتوه يف والتنمية التجارة جملس رئيس مولدوفا(، )مجهورية  أوليانوفتش تودور السيد ت افت -94
 .2018 حزيران/يونيه 4 يف مجلسلل نيوالست امسةاخل الدورة وليته، املنتهية ،والستني الرابعة

  املكتب أعضاء انتخا  -ابء 
 األعمال( جدول من )أ(1 )البند

 ،2018 حزيران/يونيوه 4 يف املعقوودة ،1164 )الفتتاحيوة( العاموة تهجلسو يف ،اجمللوس انتخب -95
 .للمجلس والستني اخلامسة ةدور لل رئيساا  )لبنان( ورةبد   مليس السيد
 اخلامسووووة دورتوووه يف اجمللووووس كتوووبم يف للعموووول املكتوووب أعضوووواء ابنتخووواب اجمللووووس وقوووام -96

 تنواول وسويتم .1164 )الفتتاحيوة( العاموة اجللسوة أثنواء الورئيس نوواب ابنتخواب وذل  والستني،
 يل : كما  املنت خبون املكتب أعضاء كان  لذل ، ووفقاا  لحق. وقت يف الباقية الرتشيحات

 )لبنان( ورةبد   سليم السيد   الرئيس:
 )اهلند( شاندر .ك راجيف السيد الرئيس: نواب

 )تونس( دود  وليد السيد  
 )غاان( كلي ند  جوزيف رمسيس السيد  
 )أملانيا( بيرتي يفأو  السيد  
 )الياابن( كواان  ريوسوك  السيد  
 األمريكية( املتحدة )الولايت كارل  دانييل السيد  
 )إستونيا( لوميست اتفو السيد  

 )كندا( إموند جوا السيدة  :ةاملقرر 
 بشوأن اآلراء توافوق حتقيوق ميكون ل ابملثول، املعاملوة أساس على ،أنه إىل مندوبة تأشار و  -97

 علوى عوتوق   الويت البلودان جمموعوة مون ابملرشوحني يتعلوق فيموا اإلقليميوة تهواجمموع مون الرتشويحات
 .2017 آب/أغسطس 8 املؤر؛ ليما إع ن
 اإلقليميوووة اجملموعوووات مووون نسوووقنيامل إشوووراك علوووى اجمللوووس اتفوووق املت بعوووة، للممارسوووة ووفقووواا  -98

 اجمللس. مكتب عمل يف كاملة  بصورة هبا املعرت  األخرى األونكتاد وجمموعات
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  الدورة أعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار -جيم 
 األعمال( جدول من )ب(1 )البند

 للوودورة، املؤقووت األعمووال جوودول ،1164 )الفتتاحيووة( العامووة جلسووته يف اجمللووس، أقوور -99
 املتعلقووة ناقشووةامل إرجوواء يعكووس تعووديل إدخووال مووع ،TD/B/65(1)/1 الوثيقووة يف الوووارد النحووو علووى
 والستني، اخلامسة الدورة من الثاين اجلزء حىت التنمية أجل من الستثمار بشأن 7 األصل  لبنداب

 .(2)األول( املرفق )انظر 2018 األول/أكتوبر تشرين يف عقده املقرر
 العامووة املناقشوة إجووراءو  ذلو  علووى بنواءا  الوودورة بورانمج تعووديل يوتم أن ىعلوو اجمللوس وافوقو  -100
 .2018 حزيران/يونيه 6 يف

  مسائل من هبا يتصل وما واإلدارية والتنظيمية املؤسسية املسائل -دال 
 األعمال( جدول من 12 )البند

 عمررل طررةخ مررن 166 الفقرررة مبوجررب املنشرر ة الستشررارية اهليئررة رئرريس مررن املقرردم تقريرررال  
 الردورات هلر   مراو  2018-2017 الفررتة يف تدريبيرة دوراتل األمانة تنظيم بش ن ابنكوك

 2018 لعام الستشارية اهليئة أعضاء وتعيني ؛أتثري من

 واحودة، سونة فورتةل الستشارية اهليرة أعضاء ،1170 العامة جلسته يف اجمللس، انتخب -101
 كواراو ن. سوتيفن السويد التواا: النحوو علوى ،2019 حزيران/يونيه إىل 2018 حزيران/يونيه من

 هللا عبوود السوويد )زامبيووا(؛ كاميبووا  ريووتغمار  السوويدة )أوغنوودا(؛ آابر أونيانغووا كريسووتوفر  السوويد )كينيووا(؛
 )إكووادور(؛ أولسوتيا غوويدي السويد )ابكسوتان(؛ أنودرا  حسوني طواهر السيد مان(؛)عُ  الرحيب انصر
 )كندا(. إموند جوا السيدة )تشيكيا(؛ كاب ن  ميشال السيد )أذربيجان(؛ قو يصد وقيف السيد
 .نفسها للفرتة الستشارية اهليرة   اجمللس رئيس يرأس أن على أيضاا  اجمللس ووافق -102

 والتنمية التجارة جمللس الداخلي النظام من 76 املادة ألغراض الدولية احلكومية اهليئات تسمية  

 يف وتوووووووورد .فيهووووووووا النظوووووووور أجوووووووول موووووووون جديوووووووودة طلبووووووووات أي اجمللووووووووس علووووووووى تُعوووووووور    -103
 األونكتواد، لودى مركوز على اوائزة الدولية اوكومية ابهليرات قائمة TD/B/IGO/LIST/11 الوثيقة
 .حالياا  هيرة 115 عددها البالغ

 والتنمية التجارة جمللس الداخلي النظام من 77 املادة ألغراض احلكومية غري املنظمات تسمية  

 مووون أحووودها ورد جديووودة، طلبوووات مخسوووة علوووى ،1170 العاموووة تهجلسووو يف ،اجمللوووس وافوووق -104
 املراقوب مركوز هنحومل (،TD/B/65(1)/R.1) والتنميوة والقوانون ملورأةاب املعوة اهلوادئ واحملي  آسيا منتدى
 جملووس موون كوول  موون األخوورى األربعووة الطلبووات وردت بينمووا اخلاصووة، الفرووة إطووار يف األونكتوواد لوودى

 مكتوبو  (،TD/B/65(1)/R.2) املتوسو  األبويض والبحور أفريقيوا أجول مون األورو  جاريةالت األعمال
 ،(TD/B/65(1)/R.4) تووراوا  مبووادرةو  ،(TD/B/65(1)/R.3) املنصووفة التجووارة إىل للوودعوة ستشووتينغ

__________ 

  .ت الصلة مبا يعكس هذا التغيرأُعيد ترقيم بنود جدول األعمال ذا (2)
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 لوووودى املراقووووب مركووووز علووووى للحصووووول (،TD/B/65(1)/R.5) القتصووووادية والتنميووووة التجووووارة وجملوووس
 .(3)العامة الفرة إطار يف األونكتاد

 لجتماعاتا جدول استعراض  

 للفووورتة الجتماعووات جوودول علوووى ،1174 )اخلتاميووة( العامووة تهجلسووو يف ،اجمللووس وافووق -105
 16 إىل 12 مون ليصوب  والتنميوة التجوارة جلنوة جتموااا موعود تغيور موع ،2018 عام من املتبقية
 .(4)2018 الثاين/نوفمرب تشرين

 عاملةال الفرقة عضوية  

 علوووى والسوووتني، الرابعوووة دورتوووه يف اجمللوووس عليهوووا وافوووق الووويت العاملوووة، الفرقوووة عضووووية تظووول -106
 ،وبنموووا ،والربازيوول ابكسووتان،و  أوغنوودا،و  وإندونيسوويا، كوووادور،وإ ،الروسوو  الحتوواد التوواا: النحووو

 اهلنووووود،و  جوووووراي،وني ،والنمسوووووا ازاخسوووووتان،وك وفنلنووووودا، فرنسوووووا،و  ،والصوووووني واجلزائووووور، ،وبوووووي روس
 .والياابن ،األمريكية املتحدة والولايت وهولندا،

 (19-د) 1995 العامة اجلمعية قرار مرفق يف الواردة الدول قوائم استعراض  

 األونكتوووووواد يف األعضوووووواء الوووووودول قائمووووووة اخلتاميووووووة، العامووووووة جلسووووووته يف اجمللووووووس، اسووووووتعر  -107
(TD/B/INF.235.)  وتعكووس املووؤمتر عضوووية يف التغيوور تعكووس حبيووث العضوووية قائمووة حتووديث سوويتمو 
 .TD/B/INF.239 الوثيقة رمز حتت احملدثة العضوية قائمة تصدرسو  .انالبلد أمساء يف ةمسيالر  اتتغير ال

 اجمللس إجراءات عل  املرتتبة واملالية اإلدارية اآلاثر  

 دورتوووه يف تاخُتوووذ الووويت اإلجوووراءات أبن اجمللوووس أُبلوووغ أيضووواا، اخلتاميوووة العاموووة اجللسوووة يف -108
 إضافية. مالية آاثر عليها ترتتب ل األول، اجلزء ،والستني امسةاخل

  التفويض بواثئق املتعلق التقرير اعتماد -هاء 
 األعمال( جدول من ) (1 )البند
 بواثئوق املتعلوق املكتوب تقريور اخلتاميوة، العاموة جلسوته يف ،والتنميوة التجوارة جملوس اعتمد -109
 الووارد النحوو على ،للمجلس األول، اجلزء ،والستني اخلامسة الدورة يف شاركنيامل املمثلني تفويض

 .TD/B/65(1)/L.2 الوثيقة يف

  والتنمية التجارة جمللس والستني السادسة للدورة املؤقت األعمال جدول -واو 
 األعمال( جدول من )د(1 )البند

 األعمووال جوودول يف النظوور إحالووة ميووةاخلتا العامووة جلسووته يف والتنميووة التجووارة جملووس قوورر -110
 املقوورر للمجلووس، والسووتني اخلامسووة الوودورة موون الثوواين اجلووزء إىل والسووتني السادسووة تووهلدور  املؤقووت
  .2018 األول/أكتوبر تشرين يف عقدها
__________ 

  .TD/B/NGO/LIST/23ستصدر القائمة املستكملة حتت رمز الوثيقة  (3)
  .TD/B/INF.240سيصدر اجلدول الرمس  حتت رمز الوثيقة  (4)
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 جدول األعمال املؤقت للدورة التنفي ية السابعة والستني جمللس التجارة والتنميرة -زا  
 ألعمال(من جدول ا 13)البند 

جوودول األعمووال املؤقووت جملووس التجووارة والتنميووة أيضوواا، يف جلسووته العامووة اخلتاميووة،  أقوورَّ  -111
 نحوووالعلووى ، 2018، املقوورر عقوودها يف كووانون األول/ديسوومرب التنفيذيووة السووابعة والسووتني دورتووهل

 .(ين)املرفق الثا أتيحت يف القاعة غر رمسيةرقة يف و  الوارد

  أخرى مسائل -حاء 
 األعمال( جدول من 14 )البند

 أربوع ،للمجلوس 1174 (اخلتاميوة) العاموة ةلساجل يف والتنمية، التجارة جملس رئيس قدم -112
 .فيها للنظر قضااي
 العاشوورة الوودورة انعقوواد موعوود تغيوور وعلووى املؤقووت األعمووال جوودول علووى اجمللووس ووافووق -113

 الووارد نحووال علوى ،2018 الثواين/نوفمرب نتشوري 16 إىل 12 مون ليصوب  والتنمية التجارة لجنةل
 .(5)(الثالث )املرفق القاعة يف أتيحت رمسية غر رقةو  يف

 اخلوووورباء لفريووووق الثالثووووة للوووودورة رشوووواديةاإل واألسوووورلة املوضوووووا علووووىاا أيضوووو اجمللووووس وافووووقو  -114
 (.الرابع )املرفق الرقم  والقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة املعة الدوا اوكوم 
 والسووتني اخلامسووة دورتووه موون الثوواين لجووزءل املؤقووت األعمووال جوودول علووى اجمللووس ووافووق -115
 ورقووة يف الوووارد النحووو علووى ،2018 األول/أكتوووبر تشوورين 4 إىل 1 موون الفوورتة يف سوويعقد الووذي
 .(اخلامس )املرفق القاعة يف أُتيحت رمسية غر

 واملشوواريع السووتثمار للجنووة عاشوورةال للوودورة املؤقووت األعمووال جوودول علووى اجمللووس ووافووق -116
 (.السادس )املرفق 2018 األول/ديسمرب كانون  7 إىل 3 من الفرتة يف اعقده املقرر والتنمية،

  التقرير اعتماد -طاء 
 األعمال( جدول من 15 )البند
 TD/B/65(1)/L.1 الواثئوق يف الووارد النحوو علوى تقريره اخلتامية، العامة جلسته يف ،اجمللس اعتمد -117

 جووووودول مووووون 5 البنووووود بشوووووأن لحقووووواا  ستصووووودر الووووويت Add.10 الوثيقوووووة ويف ،Add.9 إىل Add.1و
 األعمووووال. جوووودول موووون 3 والبنوووود الفتتاحيووووة العامووووة ابجللسووووة املتعلووووق األطووووول واملوووووجز األعمووووال
 واملواضويع املؤقتوة األعموال وجوداول ،5 البنود بشوأن عليهوا املتفوق الستنتاجات التقرير وسيتضمن

 وتتضوومن اخلتاميووة العامووة اجللسووة وقووائع وسووتعكس اجمللووس، عليهووا وافووق الوويت رشوواديةاإل سوورلةواأل
 حتوت تقووم، أبن للمقوررة أيضواا  اجمللوس وأذن .أخورى مسوائل مون هبوا يتصول وموا اإلجرائيوة املسائل
 مووع القتضوواء، حسووب العامووة اجلمعيووة إىل املقوودم للتقريوور النهائيووة الصوويغة بوضووع الوورئيس، سوولطة
  اخلتامية. العامة اجللسة وقائع العتبار يف خذاأل

__________ 

  .أع ه 105انظر أيضاا الفقرة  (5)
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  األول املرفق

 والتنمية التجارة جمللس األول، اجلزء والستني، اخلامسة الدورة أعمال جدول  

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

  املستوى: الرفيع اجلزء -2
 األطوورا  تعدديووة أزمووة تعوواجل أن املتحوودة لألمووم هبووا ميكوون الوويت اجلديوودة الطوور  )أ( 

 األونكتاد مسامهة ماهية عن فض ا  التنمية، جمال يف وآلياهتا والتجارة

 الرقم  ل قتصاد اإلنتاجية القدرة وسياسات الصناعية السياسات )ب( 
 األهوووودا  لتحقيوووق والدوليووووة احملليوووة املوووووارد وتعبروووة املوووواا التسووورب ثغوووورات سووود ) ( 

 املستدامة التنمية صعيد على املتوخاة
 النووواس متوووس   الووويت املتعوووددة الصووودمات مواجهوووة يف الصووومود علوووى القووودرة بنووواء )د( 

 دامةاملست والتنمية
 العامة املناقشة -3
  العام األمني من املقدم السنوي التقرير -4
  أفريقيا يف القتصادية التنمية -5
 املستدامة التنمية أهدا  لتنفيذ فعالة كوسيلة  والبتكار التكنولوجيا -6
 ةالساحلي غر النامية البلدان ولدعم النامية الصغرة اجلزرية لدولا دعمل األونكتاد أنشطة -7
 الرقم  والقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة املعة الدوا اوكوم  اخلرباء فريق تقرير -8
 2020-2011 للعقد منواا  البلدان أقل لصاح العمل برانمج تنفيذ يف األونكتاد مسامهة -9

 ؤمترللم عشرة الرابعة الدورة متابعة إطار يف بشأهنا إجراء اختاذ اجمللس من تتطلب اليت املسائل -10

 الووويت القموووة وموووؤمترات الرئيسوووية املوووؤمترات نتوووائج ومتابعوووة تنفيوووذ يف األونكتووواد مسوووامهات -11
 والجتماع  القتصادي امليدانني يف املتحدة األمم تعقدها

 مسائل: من هبا يتصل وما واإلدارية والتنظيمية املؤسسية املسائل -12
 خطوة مون 166 الفقورة مبوجوب ملنشوأةا الستشوارية اهليرة رئيس من املقدم التقرير )أ( 

 2018-2017 الفوورتة يف تدريبيووة لوودورات األمانووة تنظوويم بشووأن ابنكوووك عموول
 2018 لعام الستشارية اهليرة أعضاء وتعيني أتثر؛ من الدورات هلذه وما
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  لمجلسل الداخل  النظام من 76 املادة ألغرا  الدولية اوكومية اهليرات تسمية )ب( 
  للمجلس الداخل  النظام من 77 املادة ألغرا  اوكومية غر نظماتامل تسمية ) ( 
 الجتماعات جدول استعرا  )د( 
  العاملة الفرقة عضوية )ه( 
 (19-)د1995 العامة اجلمعية قرار مرفق يف الواردة الدول قوائم استعرا  )و( 
 اجمللس إجراءات على املرتتبة واملالية اإلدارية اآلاثر )ز( 

 والتنمية التجارة جمللس والستني السابعة التنفيذية لدورةل املؤقت األعمال لجدو  -13
 أخرى مسائل -14
 التقرير اعتماد -15
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 الثاين املرفق

للررررردورة التنفي يررررة السرررررابعة والسرررررتني جمللرررررس  املؤقرررررت األعمرررررال جرررردول  
 والتنمية التجارة

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -1

 -: تنظيم املشواريع مون أجول التحوول اهليكلو  2018 قل البلدان منواا لعاملتقرير املتعلق أبا -2
 بقاء األمور على حاهلال ل

عوون أعمووال دورتيهووا  الفرقووة العاملووة املعنيووة ابإلطووار السوورتاتيج  وامليزانيووة الربانجميووةتقريوورا  -3
 السادسة والسبعني والسابعة والسبعني

 لتنميةنة الستثمار واملشاريع واتقرير جل -4

 تقرير جلنة التجارة والتنمية -5

 فريق اخلرباء اوكوم  الدوا املعة بتمويل التنميةتقرير  -6

 مسائل أخرى -7

 تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورته التنفيذية السابعة والستني -8
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 املرفق الثالث

 جدول األعمال املؤقت للدورة العاشرة للجنة التجارة والتنمية  
 املكتب أعضاء انتخاب -1
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -2
 اخلرباء اجتماعات تقارير -3

 السنة: واألحادية السنوات املتعددة اخلرباء اجتماعات تقارير )أ( 
  والتنمية األساسية السلع بشأن السنوات املتعدد اخلرباء اجتماا '1'
 والتنمية خلدماتوا التجارة بشأن السنوات املتعدد اخلرباء اجتماا '2'
 مجيووع علووى مواتيووة اقتوووصادية بيرووة بتعزيووز املعووة السوونوات املتعوودد اخلوورباء جتمووااا '3'

 امليودان يف والتعواون التكامول وتعزيوز ومسوتدامة، شواملة لتنميوة دعمواا  املستوايت
 القتصادي

 املنافسة وسياسات بقوانني املعة الدوا اوكوم  اخلرباء فريق تقرير )ب( 
 املستهل  محاية اتوسياس واننيبق املعة الدوا اوكوم  اخلرباء فريق رتقري ) ( 

 املستدامة والتنمية األطرا  املتعدد والتعاون التجارة -4
 الث ثة العمل أركان بني الت زر أوجه وتعزيز شجيعت عن مرحل  تقرير -5
 أخرى مسائل -6
 ميةوالتن التجارة جملس إىل املقدم اللجنة تقرير اعتماد -7
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 الرابع رفقامل

 الردويل احلكومي اخلرباء لفريق الثالثة للدورة اإلرشادية األسئلةو  املوضوع  
 الرقمي والقتصاد اإللكرتونية ابلتجارة املعين

 وضوعامل  

 ذلوو  علووى يرتتووب موواو  الرقموو  والقتصوواد اإللكرتونيووة التجووارة يف ودورهووا البيوواانت قيمووة 
  تنيالشامل نميةوالت التجارة صعيد على آاثر من

  اإلرشادية األسئلة  

 سوويا  يف الرقموو  والقتصوواد اإللكرتونيووة التجووارة يف البيوواانت وقيمووة دور هووو مووا 
 ؟تنيالشامل والتنمية التجارة

 اتتووودفقو  البيوواانت وتنظوويم إبدارة املرتبطووة الرئيسووية والتحوودايت الفوورص هوو  مووا 
 البياانت؟

 البلوووودان خمتلووووف يف املؤسسووووية يبوووواتوالرتت نظمووووةواأل العامووووة السياسووووات هوووو  مووووا 
 اإللكرتونيووووووة ابلتجووووووارة املتعلقووووووة البيوووووواانت ومحايووووووة تسووووووخر أجوووووول موووووون واملنووووواطق
 وداخلهوا البلدان بني فيما ذل  يف مبا الرقمية الفجوات وسد   ،الرقم  والقتصاد

 واملؤسسووات ،الصوغرة واملشواريع األراي ، يف والقتصوواد ،ابلشوباب يتعلوق وفيموا
 ؟ايناجلنس نواالو  ،ملتوسطةوا الصغرة

 موون ال زمووة املهووارات ذلوو  يف مبووا قوودراهتا، تبووة أن الناميووة للبلوودان ميكوون كيووف 
 التحليليووة الدراسووات قبيوول نموو ،والناشوورة اجلديوودة التكنولوجيووات اسووتخدام أجوول
 الصطناع ؟ والذكاء الضخمة لبياانتل
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 اخلامس رفقامل
 لررسجمل الثرراين، اجلررزء والسررتني، اخلامسررة للرردورة املؤقررت األعمررال جرردول  

 والتنمية التجارة
 الدورة أعمال وتنظيم األعمال جدول إقرار -1
 سنوات أربع كل  نظَّمي الذي املؤمتر لنتائج األونكتاد تنفيذ واستعرا  تقييم -2
 العوملة تسوده عا  يف اإلمنائية والسرتاتيجيات الرتاب  -3
 أفريقيا يف القتصادية التنمية -4
 التنمية أجل من الستثمار -5
 الفلسطية الشعب إىل األونكتاد من قدمةامل املساعدة عن تقرير -6
 والتنمية التجارة جمللس والستني السادسة للدورة املؤقت األعمال جدول -7
 أخرى مسائل -8
 التقرير اعتماد -9
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 السادس رفقامل

 والتنمية واملشاريع الستثمار للجنة العاشرة للدورة املؤقت األعمال جدول  

 املكتب أعضاء انتخاب -1
 العمل وتنظيم األعمال جدول إقرار -2
 اخلرباء اجتماعات تقارير -3

 وتنظوووويم والبتكووووار السووووتثمار بشووووأن السوووونوات املتعوووود د اخلوووورباء جتمووووااا تقريوووور )أ( 
 املستدامة والتنمية اإلنتاجية القدرات بناء أجل من املشاريع

 واإلب   للمحاسبة الدولية ابملعاير املعة الدوا اوكوم  العامل رباءاخل فريق تقرير )ب( 
 التنمية أجل من املشاريع تنظيمو  الستثمار -4
 املشاريع تنمية أجل من والبتكار والتكنولوجيا العلم -5
 الث ثة العمل أركان بني الت زر أوجه وتعزيز شجيعت عن مرحل  تقرير -6
 أخرى مسائل -7
  والتنمية التجارة جملس إىل املقدم اللجنة تقرير ماداعت -8
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 السابع املرفق

 *احلضور  

  والتنمية: التجارة جملس يف التالية األعضاء الدول عن نممثلو  الدورة حضر -1

 الحتاد الروس 

 إثيوبيا

 أذربيجان

 األرجنتني

 األردن

 إسبانيا

 أسرتاليا

 إستونيا

 إسرائيل

 إكوادور

 ألبانيا

 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة

 إندونيسيا

 أوغندا

 اإلس مية( -إيران )مجهورية 

 إيطاليا

 ابراغواي

 ابكستان 

 البحرين

 الربازيل 

 برابدوس

 الربتغال

 بلجيكا

 بلغاراي

 بنغ ديش

 بنما

 بنن

 بوركينا فاسو

 بوروندي

 بولندا

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 برو

 بي روس

 اتيلند

 تركيا

 ينيداد وتوابغوتر 

 تشيكيا

 توغو

 تونس

 جامايكا

 اجلبل األسود

 اجلزائر

 اجلمهورية العربية السورية

 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية تنزانيا املتحدة

 مجهورية كوراي

 مجهورية مولدوفا

 جنوب أفريقيا

 جورجيا

 جيبويت

 زامبيا

 زمبابوي

 سري لنكا

 السلفادور

 سلوفينيا

 السنغال

 السودان

 السويد

 سراليون

__________ 
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 صربيا

 الصني

 العرا 

 عمان

 غابون

 غاان

 غواتيمال

 غياان

 الفلبني

 البوليفارية( -فنزوي  )مجهورية 

 فنلندا

 فييت انم

 قربص

 كازاخستان

 كرواتيا

 اكند

 كواب

 كوت ديفوار

 كولومبيا

 الكونغو

 الكويت

 كينيا

 لبنان

 ليبيا

 ليسوتو

 ماليزاي

 مدغشقر

 مصر

 املغرب

 املكسي 

 اململكة العربية السعودية

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 منغوليا

 موريشيوس

 انميبيا

 النمسا

 نيبال

 نيجراي

 هاييت

 اهلند

 هندوراس

 هنغاراي

 اهولند

 الولايت املتحدة األمريكية

 الياابن

 اليمن
 :أمساؤهم ةالتالي املؤمتر أعضاء الدورة وحضر -2

 الس م دار بروين 
 البهاما جزر 
 النيجر 
 فلسطني دولة 
 الرسوا الكرس  

 الدورة: يف مُمثلة التالية الدولية اوكومية املنظمات وكانت -3
 األفريق  الحتاد 
 اهلادئ واحملي  والكارييب ياأفريق دول جمموعة 
 األورو  الحتاد 
 العربية الدول جامعة 
 اإلس م  التعاون منظمة 
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 اهلادئ احملي  جزر منتدى أمانة 
 اجلنوب مركز 
 أفريقيا لغرب والنقدي القتصادي الحتاد 

 :دورةال يف مُمثلة التالية براجمهاو  هيراهتاو  املتحدة األمم أجهزة وكانت -4
 الكارييب البحر ومنطقة ال تينية ألمريكا القتصادية للجنةا 
 العام لألمني التنفيذي املكتب 
 الدولية التجارة ركزم 

 :دورةال يف مُمثلة التالية املعنية املنظماتو  املتخصصة الوكالت وكانت -5
 املتحدة لألمم والزراعة األغذية منظمة 
 الصناعية للتنمية املتحدة األمم منظمة 
 العاملية التجارة مةمنظ 

 الدورة: يف ممثلة التالية اوكومية غر املنظمات وكانت -6
 العامة الفرة من 
 21 أفريقيا رابطة 
 والسياساتية القتصادية البحو  مركز 
 العا  مهندسو 
 العاا التعليم شهادات لتوحيد الدولية الشبكة 
 الثالث العا  شبكة 

    


