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مقدمة
ُعق ودت الوودورة اخلامسووة والسووتون جمللووس التجووارة والتنميووة يف قصوور األمووم ،جنيووف ،يف
الفوورتة موون  4إىل  8ويف  25و 26حزيران/يونيووه  .2018وعقوود اجمللووس ،أثنوواء الوودورة ،إحوودى
عشرة جلسة عامة ،ه اجللسات من  1164إىل .1174

أولا -اإلجر رراء الر ر اختر ر جمل ررس التج ررارة والتنمي ررة بشر ر ن البن ررود املوض رروعية
املدرجة يف جدول أعماله
ألف -التنمية القتصادية يف أفريقيا
الستنتاجات املتفق عليها ( 539د)65-

إن جملس التجارة والتنمية،
 -1يرحب ابلتقرير املتعلق ابلتنمية القتصوادية يف أفريقيوا لعوام  :2018اهلجورة مون
أجل التحول اهليكل ؛
 -2يش وور إىل الفق وورة (76أأ) م وون مافيكي ووانو ن وورو " ،اس ووتكمالا لعم وول املنظم و وات
األخوورى ،مواصوولة مووا يقوووم بووه يف إطووار وليتووه موون حبووث وحتليوول لتووأثر اهلجوورة ،مبووا يف ذل و الوضووع
اهلش للمهاجرين ،على التنمية والقدرات التجارية ،متناولا ما تطرحه اهلجرة من فرص وحتدايت"؛
 -3يسوولم أبن اهلجوورة اآلمنووة واملنظمووة والنظاميووة فيمووا بووني البلوودان األفريقيووة تشووكل
عنصرا أساسيا من عناصر تعميق التكامل اإلقليم والقاري؛
 -4يؤكوود علووى أمهيووة اهلجوورة اآلمنووة واملنظمووة والنظاميووة فيمووا بووني البلوودان األفريقيووة
وإىل خ ووار الق ووارة م وون أج وول حتقي ووق التح ووول اهليكل و للق ووارة والتنمي ووة الجتماعي ووة والقتص ووادية،
وخباصة ابلنسبة إىل البلدان األصلية وبلدان املقصد؛

 -5يقر بضرورة التصدي للتحدايت املرتبطة ابهلجرة ،كنزوح األدمغوة وتودفق املووارد
البشرية املاهرة إىل اخلار ؛
 -6يع وورت إبط و الس ووو األفريقي ووة املوح وودة للنق وول اجل وووي ،وبتوقي ووع الربوتوك ووول
اخلاص ابلتنقل اور لألشخاص والتفا اإلطاري إلنشاء منطقة التجارة اورة القارية األفريقية؛
 -7حيووي علمواا أبن هجوورة النسوواء تتزايوود أمهيوةا يف أفريقيووا ،وأبن النسوواء املهوواجرات
يس ووهمن يف حتقي ووق النم ووو الش ووامل يف البل وودان األص وولية وبل وودان املقص وود عل ووى الس وواء ،وأبن م وون
املمكن تعزيز الفوائد الناشرة عن طريق اعتماد سياسات اهلجرة املراعية ل عتبارات اجلنسوانية الويت
تكفل اهلجرة اآلمنة واملنظمة ،وه اهلجرة اليت تشمل فرص التعليم؛
 -8يقر أبن للهجرة صلة بتحقيق النمو يف إنتاجية العمل يف بلدان املقصد ،وأبهنا
تتووي فوورص تعزيووز املهووارات والرتقوواء ابلتكنولوجيووا ،وأبن هل وا أثوورا مسوواندا للتجووارة؛ ومووع ذل و ،
فو توزال مثووة حاجووة إىل اووود موون أوجووه عوودم متاثوول املعلومووات املت ووافرة يف سووو العموول اإلقليميووة
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حىت يتمكن املهاجرون احملتملون من اختاذ قرارات أكثر استنارة فيموا خيو وظوائف العمول ،ومون
ث مطابقة املهارات مع القطاعات النامية حيث تشتد اواجة إليهم يف مجيع أحناء القارة؛
 -9أيسف ألن تكلفة التحووي ت املاليوة إىل أفريقيوا ،املقودرة ب و  8.9يف املائوة ،هو
األعلووى يف العووا  ،وي ودعو األونكتوواد وغووره موون أصووحاب املصوولحة ،مبووا يف ذل و مكاتووب حتويوول
األموال ،إىل استكشا سبل خفض تكاليف املعام ت وتوسيع نطا اوصوول علوى اخلودمات
املالي و ووة م و وون أج و وول مس و وواعدة البل و وودان عل و ووى حتقي و ووق اهل و وود  8م و وون أه و وودا التنمي و ووة املس و ووتدامة
والغايوة  -10يف إطوار أهوودا التنميوة املسووتدامة ،وتعزيوز قوودرات املؤسسوات املاليووة احملليوة علووى
تشووجيع وتوسوويع نطووا اوصووول علووى اخلوودمات املصوورفية والتأمينيووة واملاليووة للجميووع ،ويشوور إىل
الغايووة املتوخوواة حبلووول عووام  2030بو و "خفووض تكوواليف معووام ت حتوووي ت املهوواجرين إىل أقوول
من  3يف املائة ،وإلغاء قنوات التحويل اليت تربو تكاليفها على  5يف املائة"؛
 -10ي ح و و أن اهلجو وورة مو وون أفريقيو ووا وإليهو ووا ه و و هجو وورة مدفوعو ووة بعوامو وول اترخييو ووة
وجغرافيووة وسياسووية واقتصووادية ،وي ودعو اجملتمووع الوودوا إىل دعووم أفريقيووا يف التصوودي للتحوودايت
املتعلقة ابهلجرة؛
 -11يعرت إبدارة اهلجرة وسياساهتا على الصوعيد اإلقليمو  ،علوى النحوو املنصووص
عليووه يف إطووار سياسووة اهلجوورة يف أفريقيووا وخطووة العموول بصوويغتيهما املنقحتووني ()2027-2018
ل حتاد األفريق  ،وابلتوصيات املتعلقة مبقرري السياسات وابجلهات الفاعلة على الصوعيد الووطة
الواردة فيهما؛
 -12يسلم أبن األثر اإلمنائ للتحوي ت املالية على القدرة اإلنتاجية والتحول اهليكل
يتوقووف علووى السياسووات التكميليووة ،ويشوور يف الوقووت نفسووه إىل أن التحوووي ت ل ميكوون مسوواواهتا
ابلتدفقات املالية الدولية األخرى ،مثل الستثمار املباشر األجنيب واملساعدة اإلمنائية الرمسية؛
 -13يوودعو إىل تعزي ووز اووكم ووة الرش وويدة واآللي ووات املؤسس ووية عل ووى ك وول م وون الص ووعيد
الو وووطة واإلقليم و و والو وودوا فيمو ووا يتعلو ووق ابهلجو وورة وإدارة اوو وودود وتو وودفقات العمالو ووة ،مو وون أجو وول
السووتجابة علووى حنووو أفضوول لحتياجووات املهوواجرين عنوود نشوووئها وكفالووة تسووجيل القيمووة املضووافة
للهجرة بطر فعالة ومستدامة؛
 -14يقور أبن الشوباب يضوطلعون بودور متزايود األمهيوة يف جموال اهلجورة داخول أفريقيوا
وانط ق ا منها ،ويؤكد على اواجوة إىل اعتمواد سياسوات علوى الصوعيد الووطة واإلقليمو والودوا
وإىل تنفيووذ اإلج وراءات ذات الصوولة بك وول منهووا موون أجوول تعزي ووز التعلوويم ومباشوورة األعمووال او وورة
وتوظيف الشباب ،فيتمكنوا من استخدام إمكاانهتم الكاملة لإلسهام يف حتقيق النمو الشوامل يف
بلداهنم األصلية؛
 -15يطلب إىل األونكتاد مواصلة حبثه وحتليلوه ،يف إطوار وليتوه ،بشوأن أتثور اهلجورة
يف أفريقي ووا ،مب ووا يف ذلو و الوضو وع اهل ووش للمه وواجرين ،عل ووى التنمي ووة والق وودرات التجاري ووة ،متن وواولا
ما تطرحه اهلجرة من فرص وحتدايت.

اجللسة العامة 1174
 26حزيران/يونيه 2018
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ابء -املسائل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجرراء بشر اا يف إطرار متابعرة الردورة الرابعرة
عشرة للمؤمتر
املقرر ( 540د)65-
إن جملس التجارة والتنمية،
إذ يشر إىل التقودم احملورز يف اتفوا "مافيكيوانو نورو " ،املعتمود يف الودورة الرابعوة عشورة
ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية،
وإذ يعيوود أتكيوود الفقوورة  94موون وثيقووة مافيكيووانو نوورو  ،الوويت توودعو إىل تنشووي اآلليووة
اوكومية الدولية اوالية لألونكتاد من أجل دعم تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعوام  2030علوى
حنو أفضل،
وإذ يشر إىل طرائق املرحلة الثانية املعتمودة يف الودورة التنفيذيوة السادسوة والسوتني جمللوس
التجارة والتنمية،
وإذ يعوورت أبنووه ينبغو جمللووس التجووارة والتنميووة أن يعووزز وظيفتووه اخلاصووة ابختوواذ القورارات
ووضع السياسات ،ووظيفته اإلدارية،
الدولية،

وإذ يشر إىل أمهية كفالة التنوا اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف الجتماعات اوكومية

-1
الدولية لألونكتاد؛

يؤك وود أمهي ووة مش وواركة ال وودول األعض وواء يف التحس ووني املس ووتمر لآللي ووة اوكومي ووة

 -2يؤكد على أمهية تعزيز النتائج امللموسوة القابلوة للتنفيوذ الويت تنطووي علوى منظوور
إمنائ ضمن اآللية اوكومية الدولية ككل؛
 -3يشووجع عل ووى إقامووة رواب و أقوووى ب ووني العمليووات اوكومي ووة الدوليووة يف جني ووف
ونيويورك ،فض ا عن تعزيز اووار داخل منظومة األمم املتحدة األوسع نطاق ا؛

 -4يشووجع علووى حتسووني عمليووة اإلب و
نطا اآللية اوكومية الدولية؛

عوون املووداولت والنتووائج واملقرتحووات علووى

 -5يشوور إىل أن املناقشووات يف الوودورات السوونوية جمللووس التجووارة والتنميووة ينبغو أن
تووفر إرشووادات رفيعووة املسووتوى لعموول األونكتوواد ،وأن تتضوومن ،عنوود القتضوواء ،اسووتنتاجات متفووق
عليهووا تتنوواول علووى وجووه التحديوود إسوهام األونكتوواد يف حتقيووق أهوودا التنميووة املسووتدامة وجوودول
أعم ووال التج ووارة والتنمي ووة األوس ووع نطاق و وا؛ وأن ووه ،حتقيق و وا هل ووذه الغاي ووة ،ينبغ و و لواثئ ووق املعلوم ووات
األساسووية املقدمووة إىل جملووس التجووارة والتنميووة ،مبووا يف ذل و املنشووورات الرئيسووية املختلفووة ونتووائج
اجتماعووات اخل ورباء ذات الصوولة ،أن تتضوومن توصوويات حمووددة بشووأن السياسووة العامووة لك و ينظوور
فيها اجمللس؛
 -6يقورر إنشواء جووزء رفيوع املسووتوى ،ل يتجواوز فوورتة يوومني ،خو ل الودورة السوونوية
جمللس التجارة والتنمية ،لركز على التحدايت القتصادية املستمرة والناشرة من منظور إمنائ ؛
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 -7يؤكد أن موضوا اجلزء الرفيع املستوى وجدول أعمال الودورة السونوية ينبغو أن
يُبت فيهما يف الدورة السابقة جمللس التجارة والتنمية وأن يكوان متسقني مع ولية األونكتاد؛
-8

يؤكد على أمهية تنفيذ ومتابعة القرارات املتخذة يف جملس التجارة والتنمية؛

 -9يطلب إىل أمانة األونكتاد القيام ،ابلتشاور مع الدول األعضاء ،بوضوع وتعهود
جوودول تطلعو ومتكاموول لفوورتة أربووع سوونوات بشووأن الجتماعووات املقووررة لآلليووة اوكوميووة الدوليووة
لألونكتوواد ،يشوومل ،حيثمووا أمكوون ،جووداول األعمووال املتعلقووة ابلبنووود الدائمووة واملوضوووعات املتفووق
عليهووا ،مبووا يتسووق مووع الشوورو الوويت حيوددها النظووام الووداخل لكوول هيروة ذات صوولة ،ل سوويما مووع
مراعوواة امل وؤمتر الووذي ي ونظم كوول أرب ووع سوونوات ،فض و ا عوون أس وواليب عموول خمتل ووف اهلير ووات ،دون
املساس ببنود جداول األعمال اإلضافية والتكميلية والعاجلة؛
 -10يقو و وورر اسو و ووتعرا الختصاصو و ووات املقرتحو و ووة للفرقو و ووة العاملو و ووة املعنيو و ووة ابإلطو و ووار
السرتاتيج وامليزانية الربانجمية والنظر فيها خ ل اجلزء الذي سيعقد يف تشرين األول/أكتوبر مون
الدورة اخلامسة والسوتني جمللوس التجوارة والتنميوة ،دون اوكوم مسوبق ا علوى قودرة اهليروات املختصوة
يف نيويورك على اختاذ القرارات النهائية بشأن املسائل املتعلقة ابمليزانية؛
 -11يؤكوود موون جديوود أمهيووة عموول أفرقووة اخلورباء اوكوميووة الدوليووة ،الوويت تشوومل فريووق
اخلرباء العامل اوكوم الدوا املعة ابملعاير الدولية للمحاسبة واإلب  ،وفريق اخلرباء اوكووم
الدوا املعة بقوانني وسياسات املنافسة ،وفريق اخلرباء اوكوم الدوا املعوة بقووانني وسياسوات
محايووة املسووتهل  ،وفريووق اخل ورباء اوكوووم الوودوا املعووة ابلتجووارة اإللكرتونيووة والقتصوواد الرقم و ،
وفريق اخلرباء اوكوم الدوا املعة بتمويل التنمية؛
 -12يقر ابواجوة إىل حتسوني نتوائج اجتماعوات اخلورباء املتعوددة السونوات واألحاديوة
الس وونة ،مب ووا يف ذلو و ص وولتها بولي ووة األونكت وواد وزايدة الرتكي ووز عل ووى النت ووائج امللموس ووة ،مو ون قبي وول
التوصيات واملبادئ التوجيهية وأدوات السياسة العامة؛
 -13يعيوود أتكي وود الفق وورة  95موون وثيق ووة مافيكي ووانو نوورو  ،ال وويت ت وودعو إىل حتس ووني
اجتماعات اخلرباء عن طريوق ضومان مشواركة أوسوع للخورباء مون البلودان الناميوة ،ابسوتخدام مجيوع
الوس ووائل املتاح ووة ويف ح وودود م ووا تس ووم ب ووه تلو و الوس ووائل ،مب ووا يف ذلو و م وون خو و ل اس ووتخدام
األساليب والتكنولوجيات املبتكرة؛
 -14يوودعو إىل بووث الجتماعووات املعقووودة علووى شووبكة اإلنرتنووت ،موون أجوول نشوور
املعلومووات اجملمعووة يف إطووار اجتماعووات اخل ورباء املتعووددة السوونوات واجتماعووات اخل ورباء األحاديووة
السنة على نطا أوسع ،ولك يتعزز إىل حد كبر األثر الناجم عن القرارات والتوصويات املتعلقوة
ابلسياسة العامة اليت تنتجها هذه الجتماعات؛
 -15يطل و و ووب إىل األم و و ووني الع و و ووام لألونكت و و وواد أن يب و و ووذل جه و و ووودا متواص و و وولة جل و و ووذب
املس ووامهات ،س وواء م وون املص ووادر العام ووة أو اخلاص ووة ،إىل الص ووندو ال ووذي مي وول مش وواركة اخل ورباء،
وإلب و ال وودول األعض وواء بت ووافر امل ووارد وص وورفها يف الص ووندو  ،ويش ووجع ال وودول األعض وواء عل ووى
اإلسهام يف الصندو ؛
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 -16يؤكوود موون جديوود دور األمانووة يف دعووم اآلليووة اوكوميووة الدوليووة ،بوسووائل منهووا
إجراء أنشطة البحث يف املواضيع وتوفر املواد ذات الصلة ابملؤمترات مسبق ا يف الوقت ال زم؛

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

اجللسة العامة 1172
 8حزيران/يونيه 2018

جيم -اإلجراءات األخرى اليت اخت ها اجمللس
التنمية القتصادية يف أفريقيا
 -1يف اجللسووة العامووة (اخلتاميووة)  1174جمللووس التجووارة والتنميووة ،املعقووودة يف  26حزيوران/
يونيووه  ،2018أيوود اجمللووس السووتنتاجات املتفووق عليهووا بشووأن البنوود  5موون جوودول األعمووال ال ويت
أُتيحت يف القاعة ابعتبارها ورقة غر رمسية (انظر الفصل أولا ،الفرا ألف أع ه).
أنشطة األونكتاد لدعم الدول اجلزرية الصغرية النامية ولدعم البلدان النامية غري الساحلية
 -2ويف اجللسووة العامووة  ،1172املعقووودة يف  8حزيران/يونيووه  ،2018أحووا اجمللووس علم وا
ابلتقرير املقدم من أمانة األونكتاد (.)TD/B/65(1)/6
تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي
 -3أحووا اجمللووس علم و ا ،يف جلسووته العامووة  ،1171ابلتقريوور املتعلووق ابلوودورة الثانيووة لفريووق
اخلو ورباء اوك وووم ال وودوا املع ووة ابلتج ووارة اإللكرتوني ووة والقتص وواد الرقمو و  ،عل ووى النح ووو الو ووارد يف
الوثيقة  ،TD/B/EDE/2/4وأقر الستنتاجات املتفق عليها الواردة فيه.
 -4كما قرر اجمللس إنشواء فريوق عامول معوة بقيواس التجوارة اإللكرتونيوة والقتصواد الرقمو ،
وفقا للمذكرة املفاهيمية الواردة يف الوثيقة .TD/B/EDE/2/3
 -5ورحووب ممثلووو العديوود موون اجملموعووات اإلقليميووة وبعووض املنوودوبني ابلتقريوور وبعموول أمانووة
األونكتوواد ،نظ ورا لألمهيووة املتزايوودة الوويت تكتسوويها التجووارة اإللكرتونيووة والقتصوواد الرقم و ألغ ورا
التنمية .وأقر بعض اجملموعات اإلقليمية ابلتغيرات املدخلة علوى عمليوة إعوداد توصويات السياسوة
العامة املتفق عليها ،مع العورتا بوجوود جموال للتحسوني .وقودم أحود املنودوبني بعوض التوصويات
املتعلق ووة أساسو وا ابملس ووائل اإلجرائي ووة لفري ووق اخلو ورباء اوك وووم ال وودوا املع ووة ابلتج ووارة اإللكرتوني ووة
والقتصاد الرقم .
 -6واقرتحو وت جمموع ووة إقليميو وة أن يك ووون هن وواك املزي وود م وون أوج ووه التو و زر ب ووني فري ووق اخلو ورباء
اوكوم الدوا وأسبوا التجوارة اإللكرتونيوة لألونكتواد .وركوز منودوب آخور علوى ضورورة مواصولة
النظر يف أثر القيود املفروضة على إمكانية الوصول إىل املنابر العاملية على البلدان النامية.
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إسهام األونكتاد يف تنفي برانمج العمل لصاحل أقل البلدان منوا للعقد 2020-2011
 -7يف اجللسووة العام ووة  ،1172املعق ووودة يف  8حزيران/يوني ووه  ،2018أح ووا اجملل ووس علم و ا
ابلتقرير املقدم من أمانة األونكتاد (.)TD/B/65(1)/7
املسائل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء بش اا يف إطار متابعة الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر
 -8اعتمد جملس التجارة والتنمية ،يف جلسته العامة  ،1172املعقوودة يف  8حزيران/يونيوه ،2018
الق ورار املتعلووق ابملرحلووة الثانيووة موون تنفيووذ مافيكيووانو نوورو  ،أي تنشووي اآلليووة اوكوميووة الدوليووة
لألونكتاد ،الذي أتي يف القاعة ابعتباره وثيقة غر رمسية (انظر الفصل أولا ،الفرا ابء أع ه).
 -9واختووتم رئوويس اجمللووس اجللسووة بتوجيووه دعوووة إىل املنوودوبني للحفووا علووى املواقووف البن واءة
وعلى روح حتقيق توافق اآلراء عند مواصلة املناقشات يف املستقبل.
التقريررر املقرردم مررن رئرريس اهليئررة الستشررارية املنش ر ة مبوجررب الفقرررة  166مررن خطررة عمررل
ابنكوك بش ن تنظيم األمانة لدورات تدريبيرة يف الفررتة  2018-2017ومرا هلر الردورات
من أتثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة الستشارية لعام 2018
 -10أحووا جملووس التجووارة والتنميووة علمو ا ،يف جلسووته العامووة  ،1170بتقريوور الورئيس ابلنيابووة
للهيرة الستشارية للفرتة .2018-2017
 -11وأع وورب العدي وود م وون املن وودوبني ع وون تق ووديرهم لألونكت وواد عل ووى تنظ وويم ال ودورات التدريبي ووة
اإلقليمية والدورات التدريبية القصرة بشأن املسائل القتصادية الدولية ،الويت ُوصوفت أبهنوا ممتوازة.
وأش ووادوا مبعاجلو ووة موضو وووع التجو ووارة والتنميو ووة بش ووكل متكامو وول يف الو وودورات اإلقليميو ووة واملنو وواهج
التعليمية مبا يعكس أهدا التنميوة املسوتدامة .وأكود العديود مون املنودوبني املعوار الويت اكتسوبها
املشاركون يف الدورات وأثرها على القدرة على صياغة السياسوات .كموا دعووا األمانوة إىل مواصولة
توفر منابر للدورات القصرة واإلقليمية.
 -12وأعرب العديد مون املنودوبني عون تقوديرهم للبلودان املضويفة للودورات التدريبيوة اإلقليميوة،
حيث مكنت تل الدورات البلودان الناميوة مون فهوم الجتاهوات ووضوع السياسوات امل ئموة علوى
حنو أفضل.
 -13وأبلغ أحود املنودوبني عون األثور اإلجيوا للودورات اإلقليميوة ،بنواءا علوى التعليقوات الوواردة
موون املوووظفني اوكوووميني الووذين شوواركوا يف دورة دراسووية ُعقوودت يف موريشوويوس يف عووام .2017
وقال إن الدورات اإلقليمية متثل أداة قوية من أجل تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.
 -14ووج و ووه ممث و وول صو و وربيا ش و ووكره إىل املش و وواركني م و وون  12بل و وودا م و وون أورواب الش و وورقية ،الب و ووالغ
عووددهم  22مشووارك ا ،الووذين سينضوومون إىل الوودورة التاسووعة والث ثووني الوويت سيستضوويفها بلووده يف
بلغ وراد ،يف الفوورتة موون  25حزيران/يونيووه إىل  6متوز/يوليووه  .2018وأشووار ممثوول كولومبيووا إىل أن
بلووده استضووا الوودورات اإلقليميووة يف إطووار التفووا املتعوودد األموواكن ،وأن مثووة دورة أخوورى موون
املقوورر عقوودها يف بلووده يف عووام  ،2019وأفوواد ممثوول مصوور أبن بلووده سيستضوويف الوودورة التدريبيووة
للمنطقة العربية يف األعوام  2018و 2020و.2022
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 -15وردا علووى س وؤال وجهووه أحوود املنوودوبني بشووأن تقصوور موودة الوودورات اإلقليميووة موون ث ثووة
أس ووابيع إىل أس ووبوعني ،أوضو و الو ورئيس ابلنياب ووة أن ط ووول ال وودورة ق وود تق وورر يف إط ووار عم وول اهلير ووة
الستش ووارية الس ووابقة م وون أج وول ض وومان كفاءهت ووا ،م ووع ت وووفر الت وودريس أيضو و ا خو و ل عطل ووة هناي ووة
األسبوا .وعليه ،فقد أصبحت املناهج التعليمية أكثر إجيازا.

اثنيا– موجز مقدم من الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية واملناقشة العامة
اجللسة العامة الفتتاحية
 -16أشووار ال ورئيس املنتهيووة وليتووه (مجهوريووة مولوودوفا) ،يف معوور اوووديث عوون سوونة عمل ووه
املاضووية يف جملووس التجووارة والتنميووة ،إىل أن اإلجنووازين الرئيسوويني يف إطووار تنشووي اآلليووة اوكوميووة
الدوليووة لألونكتوواد ،مهووا إنشوواء جووزء رفيووع املسووتوى خمص و الغوور وتغيوور موعوود انعقوواد الوودورة
العاديووة للمجلووس الووذي كووان يف أيلول/سووبتمرب ليصووب يف حزيران/يونيووه .وموون شووأن عقوود الوودورة
العاديووة يف حزيران/يونيووه حتقيووق أقصووى اسووتفادة موون أثوور النتووائج الوويت خيل و إليهووا جملووس التجووارة
والتنمية يف الدورة العادية للجمعية العامة لألمم املتحدة ،وإثراء العمليوة املتعوددة األطورا بشوكل
أعووم واألنشووطة السوونوية املنفووذة يف مقوور األمووم املتحوودة يف نيويووورك .وأشووار أيض وا إىل وجووود الت وزام
إبس ووهام األونكت وواد يف خط ووة التنمي ووة عل ووى نط ووا أوس ووع ،عل ووى النح ووو ال وووارد يف أه وودا التنمي ووة
املستدامة ،إىل جانب الدفاا عن تعددية األطرا وتعزيزها يف مواجهة أوجه عودم اليقوني القائموة
على الصعيد العامل .
 -17ورأى أن ووه عل ووى ال وورغم م وون ال وووع الس ووائد ،خ ووار جني ووف ،ابجله ووود املبذول ووة م وون أج وول
تنشو ووي اآلليو ووة اوكوميو ووة الدوليو ووة ،فإنو ووه يتعو ووني علو ووى األونكتو وواد أن يكو ووون اسو ووتباقي ا ومسو ووتجيب ا
ل حتياج ووات ،وأن حيق ووق النت ووائج املتوخ وواة بطريق ووة عملي ووة .وأض ووا أن م وون ش ووأن إدرا أنش ووطة
حمووددة إلث وراء العمليووات الرئيسووية املتصوولة ابلتنميووة ضوومن جوودول اجتماعووات األونكتوواد أن جيعوول
املسامهات املقدمة إىل األمم املتحدة على نطا أوسع مرَّكزة وذات صلة مباشورة مبوضووعها .كموا
ميك وون لل وودورات الس ووتثنائية ال وويت يعق وودها جمل ووس التج ووارة والتنمي ووة أن تُن ووتج إس ووهامات مص ووممة
خصيصا لتل العمليات ،من قبيل النتائج املتفق عليها ،أو على األقول ،مووجز املناقشوات املقودم
من الرئيس ،الوذي يتضومن مقرتحوات مون اهليروات الفرعيوة التابعوة للمجلوس ،مبوا يف ذلو اللجوان
واجتماعات اخلرباء.
 -18وقووال إن الطبيعووة الدوريووة جمللووس التجووارة والتنميووة ،الووذي ميثوول هيرووة تداوليووة وأعلووى هيرووة
للسياسووة العامووة يف امل وؤمتر الووذي يعقوود كوول أربووع سوونوات ،تعووة أن مجيووع الجتماعووات اوكوميووة
الدولية تنطوي على مسائل خت وهتوم الودول األعضواء ،حيوث أهنوا تصوب يف النهايوة يف العمليوة
التحض ورية املوضوووعية للم وؤمتر ،وهووو مووا يووؤدي إىل توافووق حقيق و يف اآلراء .ولووذا قووال إنووه يؤيوود
توصية األمني العام بضرورة أن حتتوي الركيزة اليت يقوم عليها توافق اآلراء على عناصر رمسية وغور
رمسيووة للحفووا علووى التووازن القووائم بووني إجوراء املفاوضووات يف الوقووت الو زم والحتفووا حبيووز آموون
إلج و وراء مناقشو ووة صو وورحية بش ووأن املسو ووائل الو وويت تتطل ووب حتقيو ووق توافو ووق أك وورب يف اآلراء قبو وول البو وودء
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ابملفاوضات .واعترب أن حوارات جنيف ينبغ أن حتتل دوما أعلى مستوى يف ذل اويز اآلمن،
علووى أن تكملهووا أنشووطة أخوورى .وقووال إن سلسوولة حماض ورات ب وريبيش جيووب أن تُعقوود علووى حنووو
منتظم ،رمبا كأبرز نشا من أنشطة اجلزء الرفيع املستوى من دورة اجمللس.
يتعني على قيادة املؤمتر دعوة الودول األعضواء إىل املشواركة يف أعموال
 -19وأرد ابلقول إنه َّ
املوؤمتر بنشوا واوضووور إىل طاولوة اختوواذ القورارات ،والقيوام يف الوقووت نفسوه بتوووفر الرؤيوة والغوور
والقيمة املضوافة لألونكتواد ،مون الناحيوة العمليوة ،إىل جانوب مشواريع ملموسوة علوى أر الواقوع،
ل سوويما يف أقوول البلوودان منووا ويف سوويا خطووة إصو ح األمووم املتحوودة اجلاريووة علووى نطووا أوسووع.
وابلتوواا ،جيووب أن يكووون األونكتوواد قوواب ا للتكيووف وقووادرا علووى السووتجابة بكفوواءة للتحوودايت
الراهنووة .ول بوود للوودول األعضوواء ،ابعتبارهووا تنتمو إىل موؤمتر يقوووده األعضوواء وحيتووا إىل مشوواركة
مجيوع هووؤلء األعضوواء موون أجوول دفووع العمليووة قودما ،موون إجيوواد حلووول ذات نفووع متبووادل أو حتقيووق
توافق آراء مقبوول مونهم مجيعوا يف األونكتواد .وأخورا ،يشوكل تعيوني رئويس جمللوس التجوارة والتنميوة
من أجل متثيل مجيع األعضاء مصدر قوة ابلنسبة إىل قيادة األونكتاد وأعضوائه ،وحيتوا إىل تووافر
الدعم والتعاون املناسبني بغية حتقيق تقدم حقيق .
 -20وأشار الرئيس اجلديد (لبنوان) جمللوس التجوارة والتنميوة إىل اقورتاب املوعود مون أجول تنفيوذ
أنشطة ذات أمهية ابلغة ابلنسبة لألونكتاد يف العام املقبل .وأييت يف طليعة تلو األنشوطة إضوفاء
الطووابع الرمس و علووى اللت وزام مبجموعووة شوواملة موون التوودابر بغيووة تنشووي اآلليووة اوكوميووة الدوليووة.
وسويحل موعوود اسووتعرا منتصووف املوودة ملافيكيووانو نوورو يف تشورين األول/أكتوووبر  ،2018قبوول
مواص وولة النه ووو بتنفي ووذ التزام ووات ال وودورة الرابع ووة عش وورة مل وؤمتر األم ووم املتح وودة للتج ووارة والتنمي ووة،
وحينها ستبدأ عملية التحضر للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر.
 -21وقال إنه يتعوني علوى جملوس التجوارة والتنميوة أن يقويس بدقوة األثور الناشو عون اخليوارات
الوويت جوورى حبثهووا ،وأن يتوووخى اوكمووة عوون طريووق النهووو ب وروح املشوواركة البنوواءة القائمووة علووى
الحرتام سعيا لتعزيز توافق اآلراء اوقيق  ،حىت بشأن أكثر املسوائل صوعوبةا ،وأن يتخوذ خيوارات
حامس و ووة ويب و ووت فيه و ووا يف الوقت ال و و زم ،مبو و وا يف ذلو و و عو و ون طريو و وق حتقيو و وق نتو و وائج ملموسو و وة يف
الجتمواعات اوكوموية الدولية.
 -22وأض ووا ابلق ووول إن اخلطو ووات الص ووغرة ،إذا كان ووت مهم ووة ،ميك وون أن تس ووهم يف العم وول
األوسع نطاق ا املتعلق ابلتنمية ،مبا يف ذلو يف نيويوورك .ولوذل فهوو يعتوزم البودء أبعموال املنتودى
السياس و الرفيووع املسووتوى املقبوول املعووة ابلتنميووة املسووتدامة يف نيويووورك ،يف  9متوز/يوليووه .2018
وسوويقوم ،يف إطووار اإلسووهام املقوودم موون األونكتوواد ،بتوجيووه رسووالة إىل رئوويس اجمللووس القتصووادي
والجتماع تتناول بصورة مباشرة وصرحية جدول أعمال املنتدى السياس الرفيوع املسوتوى املعوة
ابلتنميووة املسووتدامة ،وتسوول الضوووء علووى املضوومون ذي الصوولة هبووذا املوضوووا موون الوودورة اواليووة
جمللس التجارة والتنمية.
 -23ورأى أن أمهي ووة األونكت وواد ،يف الس وونوات املقبل ووة ،سو وتتوقف جزئيو و ا عل ووى اإلس ووهام ال ووذي
يقدمه يف حتقيق أهدا التنمية املسوتدامة .ومون ث ،قوال إنوه سويعمل كميسور وسويعمل علوى حنوو
وثيق مع الوفود من أجل مد اجلسور واملساعدة على إجياد حلوول ،وسويمارس الضوغ أيضوا عنود
القتضاء ،خباصة عندما تنشأ اواجة إىل اختاذ قرارات.
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 -24وأعرب األمني العام لألونكتاد ،يف كلمته السته لية ،عن تقديره لرئيس اجمللس املنتهيوة
وليته ،ليس فق لحتفاظه بذل املنصوب بعود ترقيتوه إىل مسوتوى وزيور ،إمنوا أيضو ا لبوذل جهوود
فيما بعد من أجل إبراز دور األونكتاد ،مبا يف ذل يف نيويورك.
 -25وأضووا ابلق ووول إن اجلووزء األول م وون ال وودورة اخلامسووة والس ووتني جمللووس التج ووارة والتنمي ووة
يسووجل بدايووة تنفيووذ اجلهووود الراميووة إىل تنشووي اآلليووة اوكوميووة الدوليووة .وقوود أعوورب العديوود موون
األعضوواء ووكيل و األمووني العووام ورؤسوواء وكووالت األمووم املتحوودة عوون تقووديرهم للتغيوور القووائم وعوون
تطلعهوم إىل العموول مووع األونكتوواد .فعلوى سووبيل املثووال ،سينضووم وكيول األمووني العووام لألمووم املتحوودة
إىل املناقشات اوالية يف  6حزيران/يونيه .2018
 -26وابلنظر إىل املرحلة النتقالية اليت يشوهدها جملوس التجوارة والتنميوة ،سوتحتا دورة إنتوا
التقووارير الرئيسووية ،م ون قبيوول تقريوور التنمي ووة القتصووادية يف أفريقيووا وتقريوور السووتثمار الع ووامل  ،إىل
إع ووادة تنظ وويم إلاتح ووة الوق ووت الك ووايف لل وودول األعض وواء م وون أج وول استعراض ووها قب وول حل ووول موع وود
الوودورات املقبلووة .وسووتناقش الوودورة اواليووة للمجلووس املسووائل ذات األمهيووة البالغووة ابلنسووبة لألمووم
املتحدة واجملتمع اإلمنائ  ،مبا يف ذل تنفيذ اتفا مافيكيوانو نورو وإصو ح األموم املتحودة ،موع
النظوور يف موضوووا نشوووب األزم وات يف نظووام تعدديووة األطورا  ،والتحوودايت الوويت تفرضووها مسووألة
الرقمنة ،وزايدة اتساا الفجوة الرقمية ،والتدفقات املالية غر املشروعة ،وخطور العجوز عون تسوديد
الديون على الصعيد العامل .
 -27وأشار األمني العام لألونكتواد ،يف معور تقدميوه إحاطوة إىل ممثلو الودول األعضواء عون
اوالة الراهنوة لألونكتواد ،إىل منشوور بعنووان "مون األفعوال إىل النتوائج :تنفيوذ مافيكيوانو نورو يف
بيرو ووة متغو وورة" ،يتضو وومن حملو ووة عامو ووة عو وون األنشو ووطة الو وويت جيو ووري الضو ووط ا هبو ووا .وأشو ووار إىل أن
امل حظات اليت أدىل هبا يف اجللسة العامة الفتتاحية توفر معلومات عن التقدم احملرز ،إضافةا إىل
التقرير السنوي لألونكتاد لعام  .2017وقدم أمثلوة مووجزة علوى األنشوطة املضوطلع هبوا مون أجول
حتقيق جنواح النظوام املتعودد األطورا يف جموال التجوارة والتنميوة ،والقضوااي الدوليوة املتعلقوة بتعدديوة
األط و ورا  ،ومس ووائل التج ووارة ،والقتص وواد الرقم و و  ،وإقام ووة ش و وراكات مع أفريقيا م وون أج وول دعم
القضايا املطروحووة يف الوقت املناسب وتمويل التنمية .وفيمووا يتعلووق ابإلدارة ،قووال إنووه متشووي ا مووع
عملية إص ح األمم املتحدة ،لقد حتقق حتسن على صعيد املساءلة يف إطار اإلدارة القائموة علوى
النتووائج ،واختووتم كلمتووه ابلقووول إن انئووب األمووني العووام لألونكتوواد واصوول وسيواصوول إب و الوودول
األعضاء عن التقدم احملرز ،والستجابة ألي شواغل جيري اإلعراب عنها.
املناقشة العامة
(البند  3من جدول األعمال)
 -28جرت املناقشة العامة يف  6حزيران/يونيوه  .2018وأدىل املتكلموون أدانه ببيواانت :ممثول
ابكستان ،متكلموا ابسوم جمموعوة ال و  77والصوني؛ وممثول الحتواد األورو  ،ابسوم الحتواد األورو
وال وودول األعض وواء في ووه؛ وممث وول كولومبي ووا ،ابس ووم جمموع ووة بل وودان أمريك ووا ال تيني ووة ومنطق ووة البحو ور
الكوارييب؛ وممثول السوودان ،ابسوم اجملموعوة األفريقيووة؛ وممثول اليواابن ،ابسوم جمموعوة الودول املتقدمووة
غ وور املنض وومة إىل الحت وواد األورو (جس ووكانز)؛ وممث وول الكرس و الرس وووا؛ وممث وول إس ووتونيا ،ابس ووم
اجملموعووة دال؛ وممثوول اجلزائوور ،ابسووم اجملموعووة العربيووة؛ وممثوول بوونغ ديش ،ابسووم أقوول البلوودان من ووا؛
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وممثل ابراغواي ،ابسم البلدان النامية غر الساحلية؛ وممثل الصني؛ وممثل الربازيل؛ وممثول نيجوراي؛
وممثوول إسورائيل؛ وممثوول نيبووال؛ وممثوول الووولايت املتحوودة األمريكيووة؛ وممثوول ترينيووداد وتوابغووو؛ وممثوول
جامايكووا؛ وممثوول اإلمووارات العربيووة املتحوودة؛ وممثوول ُعمووان؛ وممثوول الع ورا ؛ وممثوول دولووة فلسووطني؛
وممثل اململكة العربية السعودية؛ وممثل الحتواد الروسو ؛ وممثول مصور؛ وممثول املغورب؛ وممثول لبنوان؛
وممثل مجهورية إيران اإلس مية؛ وممثل مجهورية تنزانيا املتحدة؛ وممثول توغوو؛ وممثول ليسووتو؛ وممثول
كندا؛ وممثل اهلند؛ وممثل مجهورية فنزوي البوليفارية؛ وممثل مجهورية كووراي؛ وممثول جنووب أفريقيوا؛
وممثل أسرتاليا؛ وممثل كينيا؛ وممثل تونس؛ وممثل زمبابوي.
 -29وأعوورب ممثلووو بعووض اجملموعووات اإلقليميووة وأحوود املنوودوبني عوون تفضوويلهم لتوزيووع واثئووق
جملس التجارة والتنمية يف وقت أبكر من أجل التشجيع على زايدة مشاركة املندوبني.
 -30وأشووار العديوود موون املنوودوبني وجمموعووة إقليميووة واحوودة إىل أن البلوودان الناميووة ،علووى وجووه
اخلصوووص ،توودافع عوون نظووام تعدديووة األط ورا وفوائووده ،وأن األونكتوواد حباجووة إىل كفالووة وقاي ووة
البلوودان الناميووة موون التوودابر اومائيووة .ووجووه العديوود موون املنوودوبني النتبوواه إىل اتسوواا الفجوووة بووني
البلوودان املتقدمووة النمووو والبلوودان الناميووة ،ودع ووا إىل تعزيووز او ووار موون أجوول معاجلووة هووذه املسووألة.
وأشو ووار أحو وود املنو وودوبني إىل أن البلو وودان املتقدمو ووة النمو ووو ل ت و وزال هتو وويمن علو ووى السو ووو العامليو ووة،
مما ل يرتك إل الش ء القليل للبلدان النامية .كما شدد العديود مون املنودوبني علوى ضورورة معاجلوة
مسألة التدفقات املالية غر املشروعة ،اليت تؤثر على البلدان النامية بشكل سليب ،ول سيما علوى
البلدان األفريقية ،وتعو قدرهتا على تعبرة املوارد املالية من أجل حتقيق التنمية.
 -31وأقور العديود مون اجملموعوات اإلقليميوة واملنوودوبني أبمهيوة عمول األونكتواد مون أجول حتقيووق
التنمية املستدامة وأهدا التنمية املسوتدامة .وقوالوا إن الودورة اواليوة جمللوس التجوارة والتنميوة متثول
خطوة هامة إىل األمام يف تنفيذ ولية األونكتاد ،ويف التوصل إىل نتائج تسواعد علوى تعزيوز النموو
والتنميووة للجميووع ،ل سوويما يف البلوودان الناميووة وأقوول البلوودان من ووا .ودعووا العديو ُود موون اجملموعووات
اإلقليمي ووة والعدي وود م وون املن وودوبني كو و ا م وون األونكت وواد واألمان ووة إىل متابع ووة القو ورارات املتخ ووذة يف
املوؤمترات السووابقة الوويت تُعقوود كوول أربووع سوونوات ويف مافيكيووانو نوورو ويف جملووس التجووارة والتنميووة.
واعرتفوا أبن الوفاء بتل الولايت أمر ضروري لتنفيذ أهدا التنمية املسوتدامة ،ودعووا إىل إجوراء
مناقشووات وإجيوواد حلووول عمليووة .كمووا دع وا بعووض اجملموعووات اإلقليميووة والعديوود موون املنوودوبني إىل
إب ووداء التو وزام أك وورب م وون جان ووب ال وودول األعض وواء ب وودعم األونكت وواد وكفال ووة الوف وواء بوليت ووه املتعلق ووة
ابلتجارة الشاملة للجميع.
 -32وأحووا العديوود موون اجملموعووات اإلقليميووة والعديوود موون املنوودوبني علم وا مبشوواركة أحوود
دولة عضو يف املؤمتر يف أعمال جملس التجارة والتنمية.

ابء -اجلزء الرفيع املستوى
ُ -33عقوود اجلووزء الرفيووع املسووتوى موون الوودورة اخلامسووة والسووتني ،اجلووزء األول ،جمللووس التجووارة
والتنمية يف الفرتة من  4إىل  5حزيران/يونيه .2018
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 -1الطرق اجلديدة اليت ميكن هبا لألمم املتحدة أن تعاجل أزمة تعددية األطراف والتجارة وآلياهتا
يف جمال التنمية ،فضلا عن ماهية مسامهة األونكتاد
(البند (2أ) من جدول األعمال)
 -34كووان فريووق او ووار األول اخلوواص ابجلووزء الرفيووع املسووتوى للوودورة اخلامسووة والسووتني ،اجلووزء
األول ،جملل ووس التج ووارة والتنمي ووة يت ووألف م وون األم ووني الع ووام لألونكت وواد ،ووزي وور الش ووؤون اخلارجي ووة
والتكامول األورو يف مجهوريووة مولودوفا ،واملفووو التجواري ل حتوواد األورو  ،وانئوب املوودير العووام
ملنظمووة التجووارة العامليووة .وأدار الفريووق املناقشووة الوويت جوورت يف إطووار بنوود جوودول األعمووال ،وتوووىل
تيسرها رئيس مراسل مكتب جنيف التابع لوكالة رويرتز.
 -35ولحو أحوود احملاضورين أن اووورب التجاريووة تنوودلع بعوود .لكنهووا ممكنووة ،وينبغو ابلتوواا
منعها .ومع ذل  ،يواجه النظام التجاري املتعدد األطرا أزمة وينبغ ابلتواا إحيواؤه مون جديود
عوون طريووق إزالووة العقبووات الوويت تقووف حجوور عثوورة أمووام اسووترنا مفاوضووات جولووة الدوحووة ملنظمووة
التجارة العاملية ،وخباصة املفاوضات املتعلقة بقضااي التنمية ،ومن خ ل معاجلة القضااي اجلديدة.
وأشووار إىل أنووه ل منوواص موون التعاموول مبرونووة مووع األعضوواء الوويت ه و يف أمووس اواجووة إىل ذل و .
وأكد أيضا على ضرورة فس اجملال من جديد إلجراء التعيينات يف هيرة الطعون.
 -36وأفاد حماضر آخور أبن األزموة الراهنوة يف النظوام التجواري املتعودد األطورا ليسوت األوىل
ول يُتوقووع أن تكووون األخوورة .وميوور إجيوواد حوول هلووذه النزاعووات عوورب ح ووار بنوواء مسووتمر يف اإلطووار
املتعدد األطرا ملنظمة التجارة العاملية ،بدلا من العمل بصورة فردية من جانب واحد.
 -37وأبرز حماضر اثلث كيف أن التجارة تشكل أداة شواملة مون أدوات السياسوة العاموة الويت
ميكو وون أن تعمو وول كمحو وورك للتنميو ووة .غو وور أنو ووه ل ميكو وون اسو ووتخدام هو ووذه األداة ألغ و ورا التنميو ووة
القتصادية إل إذا كانت شاملة للجميع ويف متناول اجلميع ،حتقيق ا ألهدا التنمية املستدامة.
 -38وشدد حماضر آخر على مسألة امتثال القواعد املتعددة األطرا القائمة .وأشوار إىل أنوه
ينبغو التصوودي للقضووية األساسووية املتمثلووة يف عوملووة أدت إىل هتموويش الكثوور موون النوواس يف مجيووع
البلدان عن طريق بناء القدرات اإلنتاجية وقدرات اهلياكل األساسية ال زموة ابلعتمواد علوى نظوم
م ئمووة للبيرووة ،وتطوووير املهووارات ،وإنشوواء نظووم للحمايووة الجتماعيووة ،واسووتخدام التكنولوجيووات
اجلديدة بطريقة مبتكرة وعملية.
 -39وأشار مندوب إىل أن التجارة تضع حدا للتفاواتت القائمة داخل البلد الواحود وفيموا
بني البلدان .وأفاد معظم احملاضرين كذل أبن التعاون املتعدد األطرا أمر أساس ل غىن عنه،
يف حووني قووال حماضوور أن أهوودا التنميووة املسووتدامة تشووكل أفضوول اإلجوواابت الوافيووة علووى هووذا
التحوودي .وأشووار معظووم احملاضورين وممثوول إحوودى اجملموعووات اإلقليميووة إىل ضوورورة اتبوواا سياسووات
شاملة تتجاوز نطا النفاذ إىل األسوا وتعاجل قضااي من قبيل القدرة التنافسية وتوزيع املكاسب
املتأتية من التجارة بطريقة منصفة.
 -40وأبرز بعض احملاضرين وعدة وفود كيف أن األونكتواد يتوي منوربا هاموا إلجوراء مناقشوات
غ وور ملزم ووة تفض و إىل اس ووتنتاجات يف جم ووال السياس ووة العام ووة ميك وون أن تُوورتجم يف وق ووت اتل إىل
قواعد للتجارة املتعددة األطورا وتسواعد يف إزالوة العقبوات أموام اسوترنا املفاوضوات يف منظموة
التجارة العامليوة .وأكود بعوض احملاضورين والوفوود علوى الودور الوذي يضوطلع هبوا األونكتواد يف جموال
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حتليوول السياسووات علووى الصووعيد العووامل بغيووة حتقيووق املزيوود موون التقوودم يف معاجلووة قضووااي موون قبيوول
السياسوات التجاريووة والجتاهووات يف جموال التجووارة ،والتوودابر غور اجلمركيووة ،والتجووارة اإللكرتونيووة،
والستثمار ،والتكنولوجيا ،ونوا اجلنس ،واملشاريع الصغرة واملتوسطة اوجم .وأفواد بعوض الوفوود
أيضا أبن لألونكتاد دورا هاما يؤديه يف اإلص حات اجلارية ملنظومة األمم املتحدة اإلمنائية.
 -2السياسات الصناعية وسياسات القدرة اإلنتاجية للقتصاد الرقمي
(البند (2ب) من جدول األعمال)
 -41أدىل انئب األمني العام لألونكتاد ابمل حظات الفتتاحية ولقوة النقوا الثانيوة .وكانوت
اولقووة ،الوويت أدارهووا السووفر واملمثوول الوودائم لباكسووتان ،تتووألف موون ممثلووني عوون الحتوواد القتصووادي
والنقدي لغرب أفريقيا ،و - GE Digital Foundryأورواب ،وجامعة جنيف.
 -42وخ و ل املناقشووةَّ ،
أكوود انئووب األمووني العووام واحملاضوورون علووى التغ ورات الس وريعة يف جمووال
التكنولوجيات الرقميوة وآاثرهوا املمكنوة علوى املشوهد القتصوادي والجتمواع  ،مبوا يف ذلو أمنوا
اإلنتووا والسووته ك ،والتجووارة الدوليووة يف السوولع واخلوودمات ،وإجوراءات السياسووة العامووة ال زمووة
ملواكبة تل التغرات .وتناول احملاضرون واملشاركون أيض ا جمموعة التحدايت والقضااي امللحة اليت
يواجههووا واضووعو السياسووات يف البلوودان النامي ووة بغيووة حتقيووق أقصووى ق وودر ممكوون موون املنفعووة م وون
التكنولوجيات الرقمية اجلديدة والتجارة اإللكرتونية.
 -43وأف وواد أح وود املن وودوبني أبن بل ووداانا ق وود ترغ ووب يف أن تس ووتلهم م وون السو ورتاتيجية الوطني ووة
اجلديدة اليت وضعتها سلطات بلده يف جمال التجارة اإللكرتونية ،وشكر األونكتاد علوى موا قدموه
من دعم إلعداد تل السرتاتيجية.
 -44وأبوورز ممثوول إحوودى اجملموعووات اإلقليميووة وبعووض املنوودوبني اواجووة إىل النهووو
األساسية ،ل سيما أن نصف سكان العا ل يزالون خار نطا استخدام اإلنرتنت.

ابهلياكوول

 -45وانقش احملاضرون وبعض املشاركني ظواهرة "الفوائز ينفورد بكول شو ء" يف جموال القتصواد
الرقم  ،وذل من حيث قدرة البلدان النامية احملدودة على التنوافس موع البلودان املتقدموة وابلنظور
أيض ا إىل وجود منصات رقمية عاملية كربى.
 -46وأشار حماضر إىل أن البلدان النامية استفادت من بعض اخلدمات اجملانية (مثول الرتمجوة)
اليت تقدمها تل املنصات الرقمية الكربى ،يف حني أاثر مندوب شوواغل فيموا يتعلوق هبيمنوة هوذه
املنصووات علووى السووو والقيمووة الوويت جتنيهووا موون البلوودان الناميووة يف شووكل بيوواانت املسووتخدمني.
وانق ووش حماض وور ومش ووارك آخ وور إج وراءات السياس ووات العام ووة ال وويت ميك وون اختاذه ووا للتص وودي هل ووذه
القضية ،من قبيل الضرائب احمللية ،يف حني رَّكز حماضر ومشارك آخوران علوى مسوألة اجلودوى مون
دعم منصات إلكرتونية بديلة على الصعيد احملل أو اإلقليم .
 -47وانق ووش بع ووض احملاضو ورين واملن وودوبني واجملموع ووات اإلقليمي ووة دور البي وواانت يف القتص وواد
الرقم و وتنوواولوا ابلوودرس قضووااي موون قبيوول محايووة البيوواانت .ودعووا منوودوب إىل وضووع إطووار ملعاجلووة
القضووااي الوويت أُثوورت خ و ل املناقشووة .وردا علووى س وؤال طرحووه منوودوب آخوور بشووأن التوودفق اووور
للبيوواانت ،أشووار أحوود احملاضورين إىل ضوورورة التمييووز بووني مسووألة درجووة اليسوور املرغوبووة يف توودفقات
البياانت عرب اودود ومسألة السعر الذي ينبغ أن يتم على أساسه تبادل البياانت والطريقة الويت
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ينبغ و اتباعهووا لتقاسووم القيمووة الوويت تولوودها الصووفقات املتعلقووة ابلبيوواانت .ذل و أن عبووارة "حريووة
تدفق البياانت" ه عبارة مضللة هبذا املعىن.
 -48و َّ
أكوود بعووض الوفووود علووى الوودور اهلووام الووذي يؤديووه األونكتوواد بوصووفه من وربا ملناقشووة تل و
القضوااي ،مبووا يف ذلو خو ل أسوبوا التجووارة اإللكرتونيوة يف أفريقيووا الوذي يعتووزم األونكتواد تنظيمووه
يف الفرتة القادمة.
 -49وأعوورب بعووض اجملموعووات اإلقليميووة واملنوودوبني عوون تقووديرهم للعموول الووذي يضووطلع بووه
األونكتاد يف جمال القتصاد الرقم  ،مبا يف ذلو التحلوي ت الويت يوفرهوا للودول األعضواء وبورامج
التعاون التقة ،من قبيل التقييمات السريعة ملدى الستعداد للتجارة اإللكرتونية.
 -50ودع ووت إح وودى اجملموع ووات اإلقليمي ووة األونكت وواد إىل تعزي ووز وليت ووه يف جم ووال اس ووتعرا
السياسات العامة ،مبا يف ذل السياسات املتعلقة ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقم  ،وطلبت
إىل األونكتاد أن ينهض بعمله من أجل زايدة املكاسب اإلمنائية املتأتية من هذين اجملالني.
 -3سررد ثغ ررات التسررر املررايل وتعبئررة املرروارد احملليررة والدوليررة لتحقيررق األهررداف املتوخرراة عل ر
صعيد التنمية املستدامة
(البند  ) (2من جدول األعمال)
 -51أتلف الفريق الثالث للجزء الرفيع املستوى من السفر واملمثل الدائم للبعثة الدائمة جلامايكا
لدى األموم املتحودة (نيويوورك) ،والزميول العوامل البوارز يف جامعوة أكسوفورد والووزير السوابق لتخطوي
وتقيوويم السياسووات العامووة يف توغووو ،وموودير شووعبة التنميووة القتصووادية ابللجنووة القتصووادية ألمريكووا
ال تينية ومنطقة البحر الكارييب التابعوة لألموم املتحودة ،والووزير املفوو للبعثوة الدائموة لنيجوراي لودى
األمم املتحدة (نيويورك) .وتوىل أستاذ جبامعة جواهرلل هنرو يف نيودهل إدارة النقا .
 -52وأكودت انئبووة األمووني العوام لألونكتوواد يف م حظاهتووا الفتتاحيوة أن لتعبرووة املووارد ،احملليووة
والدوليوة علووى حوود سوواء ،أمهيوة ابلغووة يف حتقيووق أهوودا التنميوة املسووتدامة .ويف هووذا الصوودد ،موون
األساس و سوود ثغ ورات التسوورب املوواا والتصوودي للتوودفقات املاليووة غوور املشووروعة موون أجوول حتقيووق
خطووة التنميووة املسووتدامة لعووام  2030واووود موون الفقوور وعوودم املسوواواة يف البلوودان الناميووة .وسوول
أحوود احملوواورين وعوودة منوودوبني الضوووء علووى عوودم وجووود تعريووف متفووق عليووه للتوودفقات املاليووة غوور
املشروعة .وشرح حماور آخور الفور بوني التودفقات املاليوة "غور املشوروعة" و"غور القانونيوة" ،قوائ ا
إن التسرابت املاليوة ميكون أن تكوون مشوروعة أو غور مشوروعة مون جهوة ،وقانونيوة أو غور قانونيوة
من جهة أخرى .وأشار بعوض احملواورين واملنودوبني إىل أن التودفقات القانونيوة اخلارجوة ،مثول تلو
املرتبط ووة بتجن ووب دف ووع الضو ورائب ،تش ووكل يف العدي وود م وون او ووالت اجل ووزء األك وورب م وون الت وودفقات
اخلارجة ،ولذل ينبغ إدراجها ضمن التدفقات املالية غر املشروعة.
 -53ولح و بعووض احملوواورين واملنوودوبني أن موون الصووعب التوصوول إىل تقوودير أو قيوواس دقيووق
للتدفقات املالية غور املشوروعة نظورا لعودم وجوود تعريوف وحيود متفوق عليوه هلوذه التودفقات .وذكور
العديوود موون احملوواورين واملنوودوبني أرقامو ا بشووأن التوودفق املوواا غوور املشووروا تورتاوح مووا بووني  50بليووون
دولر س وونوايا فيم ووا خيو و أفريقي ووا ،و 500بلي ووون دولر س وونوايا فيم ووا خيو و آس وويا .وأش ووار بع ووض
املش وواركني أيض و وا إىل العم وول اجل وواري ال ووذي يقو وووم ب ووه األونكت وواد ومكت ووب األم ووم املتح وودة املعو ووة
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ابملخ وودرات واجلرمي ووة ،إىل جان ووب اللجن ووة القتص ووادية ألمريك ووا ال تيني ووة ومنطق ووة البح وور الك ووارييب
واللجن ووة القتص ووادية ألفريقي ووا ،م وون أج وول وض ووع منهجي ووة مش وورتكة لقي وواس الت وودفقات املالي ووة غ وور
املشووروعة .وعمومو ا ،أكوود احملوواورون واملشوواركون األثوور الكبوور للخسووائر علووى اإليورادات اوكوميووة،
ورمب ووا عل ووى املو ووارد املتاح ووة خلط ووة التنمي ووة أيضو وا بس ووبب التس وورب امل وواا ،مث وول الفس وواد واألنش ووطة
اإلجرامية والتهرب مون الضورائب وجتنوب دفعهوا ،ابإلضوافة إىل اسوتخدام العمو ت املشوفرة موؤخرا
لتحويوول األم ووال املتأتيووة موون األنشووطة اإلجراميووة ،مثلمووا أشووار إىل ذل و أحوود املتحوواورين .وذكوور
بع ووض املتح وواورين أن البل وودان النامي ووة تب ووذل جه ووودا لتحس ووني حتص وويل الضو ورائب ،لكنه ووا تواجو وه
حتدايت كبرة تعيق جهودها الرامية إىل تعبرة املووارد ،كموا أهنوا أحيواانا ل متتلو القودرة علوى اختواذ
إجراءات أو ل يؤخذ برأيها إل قلي ا عندما تضع البلدان املتقدموة املعواير الدوليوة .وابإلضوافة إىل
اووديث عون بنواء القودرات يف البلودان الناميووة لتعزيوز اإلدارة الضوريبية ومجوع الرسووم اجلمركيوة ،قووال
بعووض املشوواركني إن مسووألة التوودفقات املاليووة غوور املشووروعة تتطلووب تعوواوانا دولي و ا علووى الصووعيدين
العامل واإلقليم  ،ابلنظر إىل طبيعتها العابرة للحدود.
 -54واقوورتح عوودة حموواورين ومشوواركني توصوويات سياسوواتية خمتلفووة للحوود موون التسوورب املوواا،
تتعلووق حتديوودا إبنشوواء هيرووة حكوميووة دوليووة ملكافحووة التوودفقات املاليووة غوور املشووروعة موون خ و ل
حتسووني النظووام املوواا؛ وتعزيووز الشووفافية املاليووة العامووة؛ وإعووادة النظوور يف او ووافز الض وريبية واو ووافر
املتصلة هبا املفرطة الرامية إىل اجتذاب الستثمار األجنويب املباشور؛ والنظور يف األخوذ بونهج موحود
لفر الضرائب على الشركات املتعددة اجلنسيات؛ وتعزيز اسرتداد املوجودات.
 -4بناء القدرة عل الصمود يف مواجهة الصدمات املتعددة اليت متس الناس والتنمية املسرتدامة
(البند (2د) من جدول األعمال)
 -55كووان فريووق او ووار األخوور موون اجلووزء الرفيووع املسووتوى يتووألف م ون املبعووو اخلوواص لبولنوودا
املعة بتغور املنوا؛؛ وسوفر جامايكوا لودى األموم املتحودة (نيويوورك)؛ وسوفر سوراليون لودى األموم
املتحوودة (جنيووف)؛ وسووفر الوفوود الوودائم ملنتوودى جووزر احملووي اهلووادئ لوودى مكتووب األمووم املتحوودة
واملنظموات الدوليوة األخورى يف جنيوف؛ وسوفر الوفود الودائم ل حتواد األفريقو لودى مكتوب األموم
املتحدة واملنظمات الدولية األخرى يف جنيف .وأدار حلقة النقا انئب األمني العام لألونكتاد.
 -56أشووار موودير حلقووة النقووا  ،لوودى افتتاحووه املناقشووة ،إىل أن كوول بلوودان العووا تواجووه اليوووم
صوودمات اقتصووادية واجتماعيووة وبيريووة .وميكوون لووآلاثر الوويت تنجوور عوون تل و الصوودمات أن توودمر
جر العرتا العامل املتزايد أبوجه التفاعل بني الكوار الطبيعية
سنني من اجلهود اإلمنائية .وقد َّ
واألزمووات النامجووة عوون النشووا البشووري بلووداانا عديوودة إىل أن تصوومم وتنفووذ اس ورتاتيجيات وطنيووة
للصمود يف وجه تل الصدمات مبا يكفل هلا اود من األضرار وتعزيز جهود اإلنعا .
 -57وشدد حماور على أن الصدمات البيرية الناشرة عن تغر املنا؛ ميكن أن تؤثر أتثورا سولبيا
يف املمتلكووات الشخصووية واهلياكوول األساسووية والصووحة واإلنتووا الزراعو  .وقوود وفوور اتفووا ابريووس
املووربم يف إطووار اتفاقيووة األمووم املتحوودة اإلطاريووة بشووأن تغو ُور املنووا؛ الوودعم املوواا للبلوودان الناميووة الوويت
تسووعى إىل وضووع وتنفيووذ توودابر هتوود إىل تعزيووز قوودرهتا علووى الصوومود يف مواجهووة تغوور املنووا؛.
وشوودد معظووم احملاض ورين علووى حاجووة الوودول اجلزريووة الصووغرة يف منطقووة البحوور الكووارييب واحملووي

16

GE.18-13339

TD/B/65(1)/9

اهل ووادئ وك ووذل البل وودان النامي ووة يف أفريقي ووا إىل بن وواء القو ودرة عل ووى الص وومود أم ووام تغ وور املن ووا؛ ويف
مواجهة الصدمات القتصادية واملتصلة ابلصحة.
 -58وبني عدة حماضورين كيوف أن جهوود هوذه البلودان الراميوة إىل تعزيوز قودرهتا علوى الصومود
ترتب ارتباط ا مباشرا بتحقيوق املزيود مون التقودم حنوو تنويوع اقتصواداهتا وتعزيوز إنتوا املنتجوات ذات
القيم ووة املض ووافة وإدم ووا اقتص وواداهتا يف س س وول القيم ووة العاملي ووة .وأش ووار أح وود احملاضو ورين إىل أن
البلدان األفريقية اليت توقعت حدو تقدم بعد قرارها فت اقتصاداهتا منذ سنوات مضت ،بدأت
اآلن يف تطوووير اقتصوواد إقليم و أقوووى حيق ووق قوودرا أكوورب موون الكتف وواء الووذايت موون خ و ل منطق ووة
التجوارة اووورة القاريووة .وبووني حماضوور آخوور كيووف أن بلووداانا انميووة كثوورة مثقلووة ابلووديون جتوود نفسووها
عاجزة عن ختصي املزيد من املووارد املاليوة لتنميوة اهلياكول األساسوية الوطنيوة ال زموة لودفع عجلوة
التجارة واود من سورعة أتثرهوا ابلصودمات البيريوة .وأفواد حمواور آخور أبن زايدة نسوبة الوديون الويت
حتوهلا املؤسسات املالية املتعددة األطرا إىل التزام بصون البيرة ميكن أن تسواهم بدرجوة كبورة يف
التصوودي للصووعوبة الوويت ينطوووي عليهووا إجيوواد التمويوول ال و زم للتوودابر الراميووة إىل بنوواء القوودرة علووى
الصمود ،ول سيما التدابر ذات الصلة بتغر املنا؛ ،مبا يف ذل يف قطاع الطاقة والنقل.
 -59وذهووب بعووض املنوودوبني إىل القووول إن إقامووة نظووام جتوواري متعوودد األط ورا أكثوور عوودلا
وإنصوواف ا ومشووولا أموور ضووروري لوزايدة دعووم اجلهووود الوويت تبووذهلا البلوودان الناميووة علووى الصووعيد الوووطة
لبناء قودرهتا علوى الصومود يف مواجهوة الصودمات .وشودد ممثول إحودى اجملموعوات اإلقليميوة علوى
أن بنوواء القوودرة علووى الصوومود عمليووة متواصوولة وأن األخووذ بوونهج حموووره البشوور مسووألة هامووة لوودى
وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات بناء القدرة على الصمود .وأكد منودوب آخور علوى أن البلودان الناميوة
هو اولقووة األضوعف يف مواجهووة الصودمات البيريووة وأهنوا حتتووا إىل دعوم موواا لتعزيوز قوودرهتا علووى
الصمود يف مواجهة الصدمات البيرية.

جيم -اجلزء العاد
ُ -60عقد اجلزء العادي من الدورة اخلامسة والسوتني ،اجلوزء األول ،جمللوس التجوارة والتنميوة يف
الفرتة من  6إىل  8ويف  25و 26حزيران/يونيه .2018
 -1التقرير السنو املقدم من األمني العام
(البند  4من جدول األعمال)
 -61أشارت انئبة األمني العام لألونكتاد إىل أهنا تقودم هوذا البنود مون جودول األعموال ابسوم
األمني العام لألونكتاد ،الذي كان يود اوضور لكنه لألسف يقوم ببعثة رمسية .وقالت إهنا واثقوة
من أهنا ستستطيع الورد علوى أي أسورلة تطرحهوا الوفوود .واسوتنادا إىل البيوان الوذي أدىل بوه األموني
العام لألونكتاد بشأن هذا البنود مون جودول األعموال( ،)1سولطت انئبوة األموني العوام الضووء علوى
اجملووالت الوويت قوودم فيهووا األونكتوواد مسووامهات كبوورة ،مبووا يف ذل و العموول الرام و إىل دعووم إنشوواء
__________
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أدىل ب ووه األم ووني الع ووام لألونكت وواد يف  4حزيران/يوني ووه  2018أثن وواء اجللس ووة العام ووة الفتتاحي ووة لل وودورة اخلامس ووة
ووزعت نسخ من البيان يف قاعة الجتماا.
والستني ،اجلزء األول ،جمللس التجارة والتنميةُ .
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منطقة التجارة اورة القارية األفريقية وعملية رفع البلدان من قائمة أقل البلودان منووا ومتويول التنميوة
القتصادية وسد الفجوة الرقمية.
 -62وأعرب ممثلون عن بعض اجملموعات اإلقليمية وبعض املنودوبني عون قلقهوم لعودم حضوور
األمني العام لألونكتاد جلسة مناقشة هذا البند من جدول األعموال .وأثوىن بعوض املنودوبني علوى
التقرير السنوي املقدم من األمني العام والتمسوا يف الوقت نفسه مزيودا مون املعلوموات عون اإلدارة
القائمة على النتائج ،وامليزانية ،وحتقيق توافق اآلراء .وطلب أحد الوفود توضيحات بشأن الكمية
الكبرة من نفقات التعاون التقة اليت تركز علوى اهلود  9مون أهودا التنميوة املسوتدامة .وردت
انئبة األمني العام أبن األمانة سعت إىل أخذ طلبات مجيع اجلهات املعنية يف العتبار عند إعداد
التقرير السنوي .والنفقات املتعلقة ابهلد  9من أهدا التنمية املستدامة متأتية يف املقوام األول
من املوارد اخلارجة عن امليزانية املخصصة للنظام اآلا لربانمج البياانت اجلمركية ،وهو أكرب برامج
األونكتاد يف جمال التعاون التقة .واقرتحت على الوفود أن تقرأ البيان املتعلوق هبوذا البنود مون بنوود
ج وودول األعم ووال والتقري وور الس وونوي لألونكت وواد لع ووام  ،2017ال ووذي ُوض ووع لإلب و ع وون أنش ووطة
األونكتوواد علووى أسوواس أهوودا التنميووة املسووتدامة وتضوومن أمثلووة عمووا لعموول األونكتوواد موون أثوور
مباشر على اجملتمعات احمللية يف البلدان النامية.
 -2التنمية القتصادية يف أفريقيا
(البند  5من جدول األعمال)

 -63أعوورب ممثلووو العديوود موون اجملموعووات اإلقليميووة والعديوود موون الوفووود عوون تقووديرهم لتقريوور
التنميووة القتصووادية يف أفريقيووا لعووام  :2018اهلجوورة والتحووول اهليكل و  ،وأشوواروا إىل أنووه أييت يف
الوقت املناسب ابلنظر إىل احت ل مسألة اهلجرة مكانة ابرزة يف جدول األعمال العامل .

 -64وأشوادت عودة جمموعوات إقليميوة وعوودة وفوود برتكيوز التقريور علووى مسوامهة اهلجورة فيموا بووني
البلوودان األفريقيووة يف التحووول اهليكل و وعلووى حتليوول ه وذه املسووامهة ،مووع اإلشووارة إىل الوونهج اجلديوود
والبتكاري الذي اعتمده .وسلطت بعض اجملموعات اإلقليمية الضووء علوى توصويات التقريور بشوأن
مواءم ووة سياس ووات اهلج وورة والتج ووارة والس ووتثمار ،وض وورورة الس ووتفادة م وون الس ووتثمارات يف اهلياك وول
األساسووية والطاقووة لوودعم تطوووير س سوول القيمووة السوولعية ،ودعووم اجملتمووع الوودوا إنشوواء آليووات كفيلووة
بووتمكن اهلجوورة موون املسووامهة يف التحووول اهليكلو يف أفريقيووا .وأشووارت جمموعووة إقليميووة أخوورى إىل أن
تركيز التقرير على اهلجرة والتحول اهليكل وتوصياته العملية جاء منسجم ا مع ولية األونكتاد.
 -65وأبورزت عودة وفووود أمهيوة اليود العاملووة املهواجرة .واعتوربت أن التخلو عون تفضويل الرعووااي
املغاربة وإلغاء رسووم رخصوة العمول للعموال مون الودول األعضواء يف مجاعوة شور أفريقيوا ممارسوات
جيدة يف تسهيل هجرة اليد العاملة.
 -66وأش ووارت ع وودة جمموع ووات إقليمي ووة وع وودة وف ووود إىل أمهي ووة حت وووي ت امله وواجرين ابلنس ووبة
ل قتص ووادات األفريقي ووة .وقال ووت بع ووض الوف ووود إن ارتف وواا تكلف ووة التحوي وول امل وواا حي وود م وون ق وودرة
حتوي ت املهاجرين على املسامهة يف التنمية األفريقية.
 -67وسلطت بعض اجملموعات اإلقليمية وبعض الوفود الضوء على مسامهة اهلجورة يف حتقيوق
أهدا التنمية املستدامة ،يف حني أشادت عدة وفود برتكيز التقرير على املسألة اجلنسانية.
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 -68ورحبت بعض اجملموعات اإلقليمية وبعض الوفود ابعتماد منطقة التجارة اوورة يف القوارة
األفريقيو ووة .واعتُو وورب أن سو ووو النقو وول اجلو وووي األفريقيو ووة املوحو وودة والربوتوكو ووول املتعلو ووق حبريو ووة تنقو وول
األشخاص مسألتان حامستان لدعم األهدا املتعلقة ابهلجرة.
 -69وأقوورت عوودة وفووود أبن اهلجوورة وسياسووة اهلجوورة تتسوومان ابلتعقيوود وبطبيعووة تتووداخل فيهووا عوودة
قطاعات .وأشار أحد الوفود إىل ضرورة بذل جهود إلح ل سياسات اهلجرة ضمن أطر إقليمية.
 -70ولحظووت جمموعووة إقليميووة أخوورى أن التقريوور مبثابووة مسووامهة كبوورة يف املشوواورات بشووأن
التفا العامل من أجل اهلجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية وقدم اوُجة لدعم ركيزة التنمية يف إطار
التفا العامل  .وشددت أمانة األونكتاد على اواجة إىل عمل مجاع بشأن إدارة اهلجرة ودعم
ركيووزة التنميووة يف إطووار التفووا العووامل  .وسوويعد األونكتوواد لقوواءا رفيووع املسووتوى بشووأن اهلجوورة أثنوواء
اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول/سبتمرب .2018
 -3التكنولوجيا والبتكار كوسيلة فعالة لتنفي أهداف التنمية املستدامة
(البند  6من جدول األعمال)
 -71أدىل انئووب األمووني العووام لألونكتوواد ،أثنوواء اجللسووة ،مب حظووات افتتاحيووة يف إطووار هووذا
البند من جدول األعمال.
 -72ث قدم مدير شعبة األونكتاد املعنية ابلتكنولوجيا واللوجستيات عرضا ،وتبوادل فريوق مون
خب ورين الوورؤى بشووأن فوورص تسووخر التكنولوجيووات الرائوودة لصوواح التنميووة املسووتدامة والتحوودايت
املتصلة بذل  .وأبرزت املناقشة الودور الوذي تؤديوه التكنولوجيوات الرائودة يف املسواعدة علوى بلوو
أهوودا التنميووة املسووتدامة ،وشووددت علووى أوجووه القصووور يف القوودرات التكنولوجيووة ،ول سوويما يف
البلو وودان الناميو ووة وأقو وول البلو وودان من و ووا ،ابعتبارهو ووا عقبو ووة رئيسو ووية تعو وورت سو ووبل تسو ووخر إمكو وواانت
التكنولوجيا .وأتلف الفريق من كبر املوظفني التنفيوذيني ملعهود التكنولوجيوات التحويليوة ومؤسوس
معهوود التكنولوجيووات التحويليووة علووى الصووعيد العووامل  ،التووابع للمختوورب الوووطة لووورانس بركيل و ،
ومدير جملس البحو العلمية والصناعية يف غاان.
 -73وأثىن ممثلو العديد من اجملموعات اإلقليميوة والعديود مون املنودوبني علوى األونكتواد تنويهو ا
ابلنوعي و ووة واألمهيو و ووة اللتو و ووني اتس و ووم هبمو و ووا تقري و وور التكنولوجي و ووا والبتك و ووار لع و ووام  :2018تس و ووخر
التكنولوجي ووات الرائ وودة م وون أج وول التنمي ووة املس ووتدامة .ولحظ ووت إح وودى اجملموع ووات اإلقليمي ووة أن
التقري وور اس ووتأثر ابهتم ووام مجي ووع ال وودول األعض وواء .وأعرب ووت بع ووض الوف ووود ع وون ارتياحه ووا ملناقش ووة
التكنولوجيا يف سويا عمول األونكتواد ،واقرتحوت إدرا هوذا املوضووا يف جوداول األعموال املقبلوة
جمللس التجارة والتنمية.
 -74وبين ووت إح وودى اجملموع ووات اإلقليمي ووة أن هن وواك حاج ووة إىل حتقي ووق التو ووازن فيم ووا يتعل ووق
ابلس ووتثمار يف التكنولوجي ووات الرائ وودة لص وواح البل وودان النامي ووة ،كيم ووا تص ووب أداة لتحقي ووق النم ووو
الش ووامل والتنمي ووة املس ووتدامة .وأش ووار أح وود املن وودوبني إىل أن أق وول البل وودان منو ووا حباج ووة إىل وض ووع
اسرتاتيجية لعتماد التكنولوجيات الرائدة .وشدد منودوب آخور علوى أمهيوة اإلجوراءات الراميوة إىل
دعم البلدان النامية للحؤول دون زايدة اتساا الفجوات التكنولوجية القائمة.
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 -75وأبوورز عوودة منوودوبني أمهيووة نقوول التكنولوجيووا بوصووفه لبنووة أساسووية توونهض عليهووا اجلهووود
الراميووة إىل زايدة القوودرات يف جمووال العلووم والتكنولوجيووا والبتكووار وشوورط ا أساسووي ا ل غووىن عنووه يف
سبيل تسخر اإلمكاانت الكاملة للتكنولوجيات الرائدة .وأشارت بعض الوفود إىل أن تعزيوز بيروة
تنظوويم املشوواريع داخوول اووودود الوطنيووة ،مبووا يف ذل و لصوواح النسوواء ،أموور ضووروري لضوومان ت ووافر
الفرص الفعلية واملستدامة للحصول على التكنولوجيات.
 -76وأش ووارت بع ووض الوف ووود إىل ض وورورة أن تنظ وور مجي ووع اجله ووات املعني ووة ذات املص وولحة يف
التحدايت األخ قية والقتصادية والجتماعية النامجة عن التغر التكنولوج املتسوارا ،وتنظور يف
تقوودم إسووهامات يف هووذا الشووأن يف شووكل اسورتاتيجيات وطنيووة وإقليميووة .وشوودد بعووض املنوودوبني
على أن الستثمار اخلواص ينبغو أيضو ا أن يشوكل ،عو وة علوى املعونوة ،وسويلة وشود املووارد مون
أجل حتقيق أهدا التنمية املستدامة.
 -4األنشررطة الرريت يضررطلع هبررا األونكترراد دعم را للرردول اجلزريررة الصررغرية الناميررة ودعم را للبلرردان
النامية غري الساحلية
(البند  7من جدول األعمال)
 -77سل مدير شعبة األونكتاد املعنية أبفريقيا وأقل البلودان منووا والوربامج اخلاصوة الضووء ،يف
إطووار هووذا البنوود موون جوودول األعمووال ،علووى تنووام اإلرادة السياسووية والوووع بضوورورة التصوودي
للتح و وودايت ال و وويت تع و وورت البل و وودان النامي و ووة غ و وور الس و وواحلية .وأع و وورب ع و وون القل و ووق م و وون أن األداء
القتصادي الضعيف للبلدان النامية غر السواحلية منوذ اعتمواد بورانمج عمول فيينوا للبلودان الناميوة
غوور السوواحلية للعقوود  2024-2014يُعوور للخطوور قوودرة هووذه البلوودان علووى حتقيووق أهوودا
التنمي ووة املس ووتدامة .ث ق وودمت أمان ووة األونكت وواد عرض وا عام وا لألنش ووطة ال وويت اض ووطلعت هب ووا دعم وا
للبلدان النامية غر الساحلية.
 -78وأش ووار ممثل ووو ع وودة جمموع ووات إقليمي ووة وبع ووض املن وودوبني إىل التح وودايت املس ووتمرة ال وويت
تواجهها البلدان النامية غر الساحلية ،واواجة إىل بذل مزيد من اجلهوود يف جموال تيسور التجوارة
والنقول ،وبنواء القودرات اإلنتاجيووة وحتقيوق التحوول اهليكلو  .وأعربووت إحودى اجملموعوات اإلقليميووة
عوون القلووق إزاء التبوواطؤ املسووجل يف اآلونووة األخوورة يف منووو البلوودان الناميووة غوور السوواحلية ،بينمووا
لحظ ووت جمموع ووة إقليمي ووة أخ وورى اخنف ووا حص ووة البل وودان النامي ووة غ وور الس وواحلية م وون املس وواعدة
اإلمنائية الرمسية وتدفقات الستثمار املباشر األجنيب .وسلطت جمموعة إقليمية أخرى الضوء علوى
التوودابر الوويت اختووذهتا ملسوواعدة البلوودان الناميووة غوور السوواحلية عوون طريووق املسوواعدة اإلمنائيووة الرمسيووة
وإاتحووة فوورص الوصووول إىل األس ووا  ،وشووددت علووى أمهيووة حتسووني التعوواون علووى تعزيووز س سوول
القيمووة اإلقليميووة يف البلوودان الناميووة غوور السوواحلية .وأشووار ممثوول جمموعووة إقليميووة أخوورى إىل أن مووا
يقوم به األونكتاد مون عمول يف سوبيل اسوتحدا مؤشور للقودرات اإلنتاجيوة أمور أساسو ابلنسوبة
للبلدان النامية غور السواحلية .وطلوب إىل األمانوة أن تقودم أيضو ا املزيود مون البيواانت املصونفة عون
املسوواعدة املقدمووة إىل البلوودان الناميووة غوور السوواحلية حصورا .وطلووب أحوود املنوودوبني إىل األونكتوواد
أن أيخذ يف العتبار التحدايت اليت تواجه بلدان املرور العوابر يف موا يضوطلع بوه مون عمول بشوأن
تيسر النقل .وطلب مندوب آخر إىل األونكتاد أن يعمل على تعزيز برانجمه املتعلق ابستعراضات
سياسات العلم والتكنولوجيا والبتكار.
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 -79وأع وورب العدي وود م وون اجملموع ووات اإلقليمي ووة وبع ووض املن وودوبني ع وون تق ووديرهم للعم وول ال ووذي
يضووطلع بووه األونكتوواد دعمو ا للبلوودان الناميووة غوور السوواحلية ،وعوون تقووديرهم للتقريوور املقوودم .ووجهووت
بعووض اجملموعووات اإلقليميووة ،شووأهنا شووأن أحوود املنوودوبني ،دعوووة إىل األونكتوواد كو يقوودم دعمو ا فني و ا
لعمليووة اسووتعرا منتصووف املوودة لووربانمج عموول فيينووا .ودعووا العديوود موون اجملموعووات اإلقليميووة وأحوود
املنوودوبني الوودول األعضوواء إىل تقوودم املزيوود موون الوودعم لعموول األونكتوواد بشووأن البلوودان النامي وة غوور
السوواحلية .وطلب ووت إح وودى اجملموع ووات اإلقليمي ووة وأح وود املنوودوبني تعزي ووز قس ووم البل وودان النامي ووة غ وور
السوواحلية داخوول األونكتوواد عوون طريووق زايدة خمصصوواته موون امل ووارد .وع و وة علووى ذل و  ،دعووا ممثوول
اجملموعة اإلقليمية إىل تعزيز التعاون فيما بني الشعب بشأن البلدان النامية غر السواحلية .واستفسور
مندوب آخر عن املوارد املخصصوة حاليوا للبلودان الناميوة غور السواحلية يف األونكتواد ،وتسواءل عون
كم حيتاجه األونكتاد من موارد ك يصب قادرا ابلكامول علوى تنفيوذ وليتوه املتعلقوة ابلبلودان الناميوة
غوور الس وواحلية .وأحاطووت أمان ووة األونكت وواد علم و ا بطل ووب اوصووول عل ووى مزي وود موون املعلوم ووات ع وون
املوارد ،معربة عن موافقتها على أمهية هذه املسألة اليت ستطرح للنقا يف احملفل املناسب.
 -5مسامهة األونكتاد يف تنفي برانمج العمل لصراحل أقرل البلردان منروا للعقرد 2020-2011
(البند  9من جدول األعمال)
 -80قوودم موودير شووعبة األونكتوواد املعنيووة أبفريقيووا وأقوول البلوودان منووا والوربامج اخلاصووة ،يف كلمتووه
الفتتاحيووة ،حملووة عامووة عوون اوالووة القتصووادية يف أقوول البلوودان من ووا .وأوض و أن البيرووة القتصووادية
العاملية ألقل البلدان منوا قد تدهورت وأصبحت متزايدة الصعوبة .وأضا أن من املمكن حتسني
األداء القتصادي ألقل البلدان منوا بدرجة كبرة من خ ل بناء قودرهتا علوى التحمول القتصوادي
للصوودمات اخلارجيووة ،بسووبل منهووا إعووادة توجيووه السياسووات احملليووة وإعووادة الت ووازن لتوودابر الوودعم
الدوا من أجل الرتكيز على تعزيز القدرات اإلنتاجية والتنويع والتحوول اهليكلو الشوامل .وعور
املوودير حالووة الووربانمج املشوورتك بووني الحتوواد األورو واألونكتوواد لوودعم أنغووول كنموووذ للتعوواون بووني
الشعب لصواح أقول البلودان منووا .ولحو أن مون شوأن التحوول مون متويول قوائم علوى املشواريع إىل
دعم أكثر تكام ا قائم على الربامج أن تكون له موزااي مباشورة طويلوة األجول يف دعوم أقول البلودان
منوا .وبعد ذل  ،قدمت أمانوة األونكتواد التقريور املتعلوق مبسوامهتها يف تنفيوذ بورانمج العمول لصواح
أقل البلدان منوا للعقد ( 2020-2011برانمج عمل إسطنبول).
 -81وأع وورب ممثل ووو العدي وود م وون اجملموع ووات اإلقليمي ووة ع وون تق ووديرهم لألنش ووطة ال وويت يق وووم هب ووا
األونكتاد يف سيا تنفيذ بورانمج عمول اسوطنبول .وألقوى العديود مون اجملموعوات اإلقليميوة الضووء
علووى التحوودايت املواجهووة يف التنفيووذ موون أجوول حتقيووق أهوودا ب ورانمج عموول اسووطنبول .وذكوورت
هووذه اجملموعووات ،علووى سووبيل املثووال ،نقصو ا يف حتقيووق هوود اخلوورو موون قائمووة أقوول البلوودان منووا،
والوصول إىل التنويع القتصادي ،ومضاعفة حصة صادرات أقل البلدان منوا ،وزايدة مشواركة أقول
البلدان منوا يف س سل القيموة .وشودد العديود مون اجملموعوات اإلقليميوة علوى أمهيوة حتسوني الودعم
املقوودم إىل أقوول البلوودان منووا لتحقيووق التحووول اهليكلو وزايدة القوودرات اإلنتاجيووة .وأكوودت إحوودى
اجملموعووات أن التنميووة املسووتدامة ل ُحتقووق إل عوون طريووق التنويووع القتصووادي والتحووول اهليكل و .
وسوولم فريووق إقليم و آخوور ابآلاثر غوور املباشوورة للقوودرات اإلنتاجيووة علووى القتصوواد .وأشووارت عوودة
جمموعووات إقليميووة إىل أن للتحووول اهليكل و والقوودرات اإلنتاجي ووة أمهيووة فائقووة لك و تتجوواوز أق وول
البلوودان من ووا مرحلووة اخلوورو موون قائم وة أقوول البلوودان من ووا .وشووجعت إحوودى اجملموعووات اإلقليميووة
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األونكتوواد علووى مواصوولة التعوواون مووع وكووالت أخوورى ورحبووت جبهووود األونكتوواد يف البحووث عوون
األم ووال ال زمووة لتنفيووذ ب ورانمج عموول اسووطنبول .وأكوود ممثوول جمموعووة إقليميووة أخوورى دعمووه ألقوول
البلوودان منووا وذكوور أمثلووة (املسوواعدة اإلمنائيوة الرمسيووة وتيسوور التجووارة والسووتثمار ومشووروا أنغووول).
واقرتح كذل أن ينظر جملس التجارة والتنمية يف دوراته املقبلة يف تقرير أقل البلدان منواا واألنشطة
املضطلع هبا لدعم أقل البلدان منوا يف إطار بند واحد من بنود جدول األعمال.
 -6املسائل اليت تتطلب من اجمللس اختراذ إجرراء بشر اا يف إطرار متابعرة الردورة الرابعرة عشررة للمرؤمتر
(البند  10من جدول األعمال)
 -82قدم رئويس جملوس التجوارة والتنميوة معلوموات أساسوية عون الودورة الرابعوة عشورة ملوؤمتر األموم
املتحوودة للتجووارة والتنميووة وتنفيووذ املرحلووة الثانيووة موون تنشووي اآلليووة اوكوميووة الدوليووة ،يف إطووار وليووة
مافيكيووانو نوورو  .وأعوورب ميسوور الفريووق الستشوواري اجلووامع املعووة بعمليووة املرحلووة الثانيووة عوون شووكره
للمن وودوبني عل ووى م ووا أب وودوه طو ووال العملي ووة م وون التو وزام مبس وواعدة األونكت وواد يف إع ووادة تركي ووز مهمت ووه
ومسؤوليته لتنفيذ مافيكيانو نرو من أجل دعم الدول النامية يف حتقيق أهدا التنمية املستدامة.
 -83وخو ل نظوور اجمللووس يف مشووروا مقوورر بعنووان "تنشووي اآلليووة اوكوميووة الدوليووة القائمووة"
بشأن هذا البند من بنود جودول األعموال ،أكود أحود الوفوود جموددا أن إبمكوان الودول األعضواء،
بعود جتواوز املرحلوة الثانيوة ،أن تواصوول النظور يف الكيفيوة الويت ميكوون هبوا حتسوني املوداولت والكيفيووة
اليت تساهم هبا يف التغلب على الصعوابت اإلمنائية.
 -84ولحو وفوود آخوور أن مافيكيووانو نوورو كووان قوود حوودد أهوودافا للسوونتني املقبلتووني وأعوورب
عن استعداده للعمل مع األمانة ابستمرار من أجل "إعادة األونكتاد إىل سابق عظمته".
 -85وأعرب ووت بع ووض الوف ووود ع وون ارتياحه ووا لوثيق ووة مش وواريع املق ووررات وأعرب ووت ع وون أمله ووا يف
إمكانيووة مناقشووة مزيوود موون األفكووار يف امل وؤمتر املقبوول الووذي يُوونظَّم كوول أربووع سوونوات .وقووال أحوود
املندوبني إن على الوفوود أل تنتظور حوىت انعقواد املوؤمتر املقبول ملناقشوة اآلليوة اوكوميوة الدوليوة ،بول
عليها ابألحرى أن تسعى إىل التحد عن ذل يف أقرب وقت ممكن.
 -7مسامهات األونكتاد يف تنفي ومتابعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومرؤمترات القمرة الريت تعقردها
األمم املتحدة يف امليدانني القتصاد والجتماعي
(البند  11من جدول األعمال)
 -86يف إطووار هووذا البنوود موون جوودول األعمووال ،انقووش فريووق رفيووع املسووتوى ضووم انئووب األمووني
الع ووام لألم ووم املتح وودة ،ووزي وور الش ووؤون اخلارجي ووة والتكام وول األورو يف مجهوري ووة مول وودوفا ،وامل وودير
اإلداري والتنفيووذي لشووركة كينيووا للكه ورابء واإلانرة ،والش وري املؤسووس لشووركة ( Enekioفرنسووا)،
موضوا اوصول على الطاقة كوسيلة لتحقيق التحول يف أقل البلدان منوا.
 -87وأبوورز األمووني العووام لألونكتوواد ،يف م حظاتووه الفتتاحيووة ،كيووف أن الطاقووة تشووكل أداةا
متكن من حتقيق التحوول اهليكلو  .وأشوار إىل أن حتقيوق الطموحوات الويت يعكسوها اهلود  7مون
أه وودا التنمي ووة املس ووتدامة يتطل ووب حتدي وود مه ووام قابل ووة للتنفي ووذ ونت ووائج قابل ووة للقي وواس يف جم ووال
السووتثمار واوصووول علووى الطاقووة وتوووفر خوودمات ذات جووودة أعلووى .كمووا أشووار إىل أن الفجوووة
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الكهرابئية بني أقل البلدان منوا والقتصادات النامية/املتقدمة األخرى آخوذة يف التسواا ،وابلتواا
فإن التقدم الذي حترزه أقل البلدان منوا سويحدد بدرجوة كبورة موا إذا كانوت هوذه البلودان سوتحقق
اهلد  7أم ل.
 -88وأفادت احملاضرة األوىل أبن اهلد  7من أهدا التنمية املستدامة هو "اخلي الذهيب"
الذي يؤمن الرب مع أهودا التنميوة املسوتدامة األخورى ،فضو ا عون اتفوا ابريوس .وأشوارت إىل
الفجوة الكبرة يف متويل اوصوول علوى الطاقوة كوسويلة لتحقيوق التحوول ،وانشودت اجملتموع الودوا
أن يواصل مداولته بشأن متويل التنمية املستدامة .ودعت أيضا إىل تعزيز نقل التكنولوجيا لصاح
أقل البلدان منوا ،بوسائل منها زايدة فعالية تدابر الدعم الدوا.
 -89وأشووار احملاضوور الت وواا إىل بيووان وزاري بش ووأن إص و ح نظووام إع وواانت الوقووود األحف وووري
الذي اعتمده املؤمتر الوزاري اوادي عشر ملنظمة التجارة العاملية ،ودعا إىل جتديد اجلهود املبذولوة
علووى الصووعيد الوودوا بغيووة اإلهنوواء التوودرجي إلعوواانت الوقووود األحفوووري وإعووادة توجيووه املووارد حنووو
الطاقووة املتجووددة .واسووتنادا إىل جتربووة مجهوريووة مولوودوفا ،سوول الضوووء علووى أمهيووة التوودابر القائمووة
على السو لتيسر النتقال حنو مصادر الطاقة النظيفة وزايدة كفاءة استخدام الطاقة.
 -90وسوول احملاض وور الت وواا األض وواء عل ووى ال وودروس اهلامووة ال وويت ميك وون أن تسووتفيد منه ووا أق وول
البلدان منوا استنادا إىل جتربة كينيا .وشدد علوى أمهيوة إنشواء نظوام خموتل لتوليود الكهورابء واألخوذ
بنهج ال مركزية يف جمال توليد الكهرابء .وأشار إىل أهدا السياسوات اإلجيابيوة الويت رمسهوا البلود
يف جم ووال اوص ووول عل ووى الطاق ووة ،مشو ورا إىل أن اإلع وواانت واملو ووارد العام ووة تبق ووى ض وورورية إلجي وواد
اإلعوواانت ال زمووة موون أجوول ال ورب بشووبكة الكه ورابء يف الكيلووومرت األخوور .ويف اخلتووام ،دعووا إىل
الستفادة أكثر من التعاون بني اجلنوب واجلنوب وزايدة العتماد على جمامع الطاقة اإلقليمية.
 -91وأفاد آخر احملاضرين أبن جهات فاعلة عديدة تعتمد اسرتاتيجيات قائمة بذاهتا لتحقيق
أث وور اقتص ووادي ذي ش ووأن يف جم ووال اوص ووول عل ووى الطاق ووة .واس ووتنادا إىل جترب ووة ش ووركة  Enekioيف
املنوواطق الريفيووة يف السوونغال ،سوول الضوووء علووى أمهيووة العموول بشووكل متوزامن علووى جووانيب العوور
والطلووب مووع إشوراك اجملتمعووات احملليووة .وقوودم أمثلووة علووى شووبكات صووغرة حمكمووة التصووميم قووادرة
على تزويد الكهرابء بنفس السوعر املعموول بوه يف داكوار وعلوى بلوو مسوتوايت رحبيوة مقبولوة حوىت
يف املن وواطق النائي ووة .وم ووع ذلو و  ،وج ووه احملاض وور النظ وور إىل أن الض ووماانت ال وويت تق وودمها املص ووار
اإلمنائية اإلقليمية تؤدي دورا رئيسي ا يف هذا الشأن.
 -92وأثىن ممثل إحدى اجملموعات اإلقليمية وعدة مندوبني على األونكتاد ملوا يضوطلع بوه مون
أنشووطة يف جمووال اوصووول علووى الطاقووة كوسوويلة لتحقيووق التحووول ،وأشوواروا إىل أن هووذه األنشووطة
ستشكل مسامهة هامة يف املنتدى السياس الرفيوع املسوتوى املقورر تنظيموه يف عوام  2018بشوأن
التنميووة املسووتدامة .وأعلن ووا أتييوودهم للوودعوة موون أجوول تعزيووز التوودابر الوويت ترم و إىل النهووو بنقوول
التكنولوجيوا .وأشووارت جمموعووة إقليميووة أخوورى إىل أن خطووة التنميووة املسووتدامة لعووام  2030ينبغو
أل تُ َّنفووذ بطريقووة انتقائيووة .وأكوودت أن أقوول البلوودان من ووا إبمكاهنووا أن تفعوول املزيوود موون أجوول تعبرووة
املوارد احمللية .ولح بعوض احملاضورين أن أهودا التنميوة املسوتدامة تشوكل فعو ا إطوارا فريودا مون
نوع ووه ،وأك وودوا يف الوق ووت ذات ووه أن الطاق ووة ت ووؤدي أيضو وا دورا أساس وويا يف هتير ووة الظ وورو امل ئم ووة
للتنمية ودفع عجلة التحول اهليكل .
GE.18-13339
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 -93ولحظت حماضرة كيف أن تعقيد اهلد  7من أهودا التنميوة املسوتدامة يؤكود اواجوة
إىل اإلصو ح اجلوواري حاليو ا للمنظومووة اإلمنائيووة لألمووم املتحوودة بغيووة حتقيووق الطموحووات الوواردة يف
خطووة عووام  .2030وردا علووى طلووب توضووي موون أحوود املنوودوبني ،أفووادت أبنووه موون املقوورر عقوود
إحاطات إع مية مع الوفود واألفرقوة القطريوة لتنواول هوذه املسوائل مبزيود مون التفصويل ،مشوراة إىل
ضرورة إجراء دراسة دقيقة للكيفية اليت تعمل هبا آليات التمويل املختل .

اثلثا -املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا من مسائل
ألف -افتتاح الدورة
 -94افتت السيد تودور أوليانوفتش (مجهورية مولدوفا) ،رئيس جملس التجارة والتنمية يف دورتوه
الرابعة والستني ،املنتهية وليته ،الدورة اخلامسة والستني للمجلس يف  4حزيران/يونيه .2018

ابء -انتخا أعضاء املكتب

(البند (1أ) من جدول األعمال)

 -95انتخب اجمللوس ،يف جلسوته العاموة (الفتتاحيوة)  ،1164املعقوودة يف  4حزيران/يونيوه ،2018
السيد سليم بدورة (لبنان) رئيسا للدورة اخلامسة والستني للمجلس.
 -96وق ووام اجملل ووس ابنتخ وواب أعض وواء املكت ووب للعم وول يف مكت ووب اجملل ووس يف دورت ووه اخلامس ووة
والستني ،وذل ابنتخواب نوواب الورئيس أثنواء اجللسوة العاموة (الفتتاحيوة)  .1164وسويتم تنواول
الرتشيحات الباقية يف وقت لحق .ووفق ا لذل  ،كان أعضاء املكتب املنتخبون كما يل :

الرئيس:

السيد سليم بدورة (لبنان)

نواب الرئيس:

السيد راجيف ك .شاندر (اهلند)
السيد وليد دود (تونس)
السيد رمسيس جوزيف كلي ند (غاان)
السيد أويف بيرتي (أملانيا)
السيد ريوسوك كواان (الياابن)
السيد دانييل كارل (الولايت املتحدة األمريكية)
السيد اتفو لوميست (إستونيا)
السيدة جوا إموند (كندا)

املقررة:

 -97وأشارت مندوبة إىل أنه ،على أساس املعاملوة ابملثول ،ل ميكون حتقيوق توافوق اآلراء بشوأن
الرتشويحات مون جمموعتهوا اإلقليميوة فيموا يتعلوق ابملرشوحني مون جمموعوة البلودان الويت وقعوت علوى
إع ن ليما املؤر؛  8آب/أغسطس .2017
 -98ووفق و ا للممارسووة املتبعووة ،اتفووق اجمللووس علووى إش وراك املنسووقني موون اجملموعووات اإلقليميووة
وجمموعات األونكتاد األخرى املعرت هبا بصورة كاملة يف عمل مكتب اجمللس.
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جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة
(البند (1ب) من جدول األعمال)

 -99أقوور اجمللووس ،يف جلسووته العامووة (الفتتاحيووة)  ،1164جوودول األعمووال املؤقووت للوودورة،
علووى النحووو الووارد يف الوثيقووة  ،TD/B/65(1)/1مووع إدخووال تعووديل يعكووس إرجوواء املناقشووة املتعلقووة
ابلبند األصل  7بشأن الستثمار من أجل التنمية حىت اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة والستني،
املقرر عقده يف تشرين األول/أكتوبر ( 2018انظر املرفق األول)(.)2
 -100ووافوق اجمللوس علوى أن يوتم تعووديل بورانمج الوودورة بنواءا علووى ذلو وإجوراء املناقشوة العامووة
يف  6حزيران/يونيه .2018

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

التقريررر املقرردم مررن رئرريس اهليئررة الستشررارية املنش ر ة مبوجررب الفقرررة  166مررن خطررة عمررل
ابنكوك بش ن تنظيم األمانة لدورات تدريبيرة يف الفررتة  2018-2017ومرا هلر الردورات
من أتثري؛ وتعيني أعضاء اهليئة الستشارية لعام 2018
 -101انتخب اجمللس ،يف جلسته العامة  ،1170أعضاء اهليرة الستشارية لفورتة سونة واحودة،
من حزيران/يونيه  2018إىل حزيران/يونيه  ،2019علوى النحوو التواا :السويد سوتيفن ن .كواراو
(كينيووا)؛ السوويد كريسووتوفر أونيانغووا آابر (أوغنوودا)؛ السوويدة مارغريووت كاميبووا (زامبيووا)؛ السوويد عبوود هللا
(عمان)؛ السيد طواهر حسوني أنودرا (ابكسوتان)؛ السويد دييغوو أولسوتيا (إكووادور)؛
انصر الرحيب ُ
السيد وقيف صديقو (أذربيجان)؛ السيد ميشال كاب ن (تشيكيا)؛ السيدة جوا إموند (كندا).
 -102ووافق اجمللس أيض ا على أن يرأس رئيس اجمللس اهليرة الستشارية للفرتة نفسها.
تسمية اهليئات احلكومية الدولية ألغراض املادة  76من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية
 -103تُع و و وور عل و و ووى اجملل و و ووس أي طلب و و ووات جدي و و وودة م و و وون أج و و وول النظ و و وور فيه و و ووا .وت و و وورد يف
الوثيقة  TD/B/IGO/LIST/11قائمة ابهليرات اوكومية الدولية اوائزة على مركوز لودى األونكتواد،
البالغ عددها  115هيرة حالي ا.
تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة  77من النظام الداخلي جمللس التجارة والتنمية
 -104وافووق اجمللووس ،يف جلس وته العامووة  ،1170علووى مخسووة طلبووات جديوودة ،ورد أحوودها موون
منتدى آسيا واحملي اهلوادئ املعوة ابملورأة والقوانون والتنميوة ( ،)TD/B/65(1)/R.1ملنحوه مركوز املراقوب
لوودى األونكتوواد يف إطووار الفرووة اخلاصووة ،بينمووا وردت الطلبووات األربعووة األخوورى موون كوول موون جملووس
األعمال التجارية األورو مون أجول أفريقيوا والبحور األبويض املتوسو ( ،)TD/B/65(1)/R.2ومكتوب
ستشووتينغ للوودعوة إىل التجووارة املنصووفة ( ،)TD/B/65(1)/R.3ومبووادرة ت وراوا (،)TD/B/65(1)/R.4
__________

()2
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وجمل ووس التج ووارة والتنمي ووة القتص ووادية ( ،)TD/B/65(1)/R.5للحص ووول عل ووى مرك ووز املراق ووب ل وودى
األونكتاد يف إطار الفرة العامة(.)3
استعراض جدول الجتماعات
 -105وافووق اجمللووس ،يف جلس وته العامووة (اخلتاميووة)  ،1174علووى جوودول الجتماعووات للفوورتة
املتبقية من عام  ،2018موع تغيور موعود اجتمواا جلنوة التجوارة والتنميوة ليصوب مون  12إىل 16
تشرين الثاين/نوفمرب .)4(2018
عضوية الفرقة العاملة
 -106تظوول عضوووية الفرقووة العاملووة ،الوويت وافووق عليهووا اجمللووس يف دورتووه الرابعووة والسووتني ،علووى
النحووو التوواا :الحتوواد الروس و  ،وإك ووادور ،وإندونيسوويا ،وأوغنوودا ،وابكسووتان ،والربازيوول ،وبنمووا،
وبو ووي روس ،واجلزائو وور ،والصو ووني ،وفرنسو ووا ،وفنلنو وودا ،وكازاخسو ووتان ،والنمسو ووا ،ونيجو ووراي ،واهلنو وود،
وهولندا ،والولايت املتحدة األمريكية ،والياابن.
استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة ( 1995د)19-
 -107اس و ووتعر اجملل و ووس ،يف جلسو و ووته العام و ووة اخلتاميو و ووة ،قائم و ووة الو و وودول األعض و وواء يف األونكتو و وواد
( .)TD/B/INF.235وسوويتم حتووديث قائمووة العض ووية حبيووث تعكووس التغيوور يف عض ووية امل وؤمتر وتعكووس
التغيرات الرمسية يف أمساء البلدان .وستصدر قائمة العضوية احملدثة حتت رمز الوثيقة .TD/B/INF.239
اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة عل إجراءات اجمللس
 -108يف اجللس ووة العام ووة اخلتامي ووة أيضو وا ،أُبل ووغ اجملل ووس أبن اإلجو وراءات ال وويت ُاخت ووذت يف دورت ووه
اخلامسة والستني ،اجلزء األول ،ل ترتتب عليها آاثر مالية إضافية.

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

 -109اعتمد جملوس التجوارة والتنميوة ،يف جلسوته العاموة اخلتاميوة ،تقريور املكتوب املتعلوق بواثئوق
تفويض املمثلني املشاركني يف الدورة اخلامسة والستني ،اجلزء األول ،للمجلس ،على النحوو الووارد
يف الوثيقة .TD/B/65(1)/L.2

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

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

__________

()3
()4
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زا  -جدول األعمال املؤقت للدورة التنفي ية السابعة والستني جمللس التجارة والتنميرة
(البند  13من جدول األعمال)

 -111أقو َّور جملووس التجووارة والتنميووة أيضوا ،يف جلسووته العامووة اخلتاميووة ،جوودول األعمووال املؤقووت
لدورتووه التنفيذيووة السووابعة والسووتني ،املقوورر عقوودها يف كووانون األول/ديسوومرب  ،2018علووى النحووو
الوارد يف ورقة غر رمسية أتيحت يف القاعة (املرفق الثاين).

حاء -مسائل أخرى

(البند  14من جدول األعمال)
 -112قدم رئيس جملس التجارة والتنمية ،يف اجللسة العاموة (اخلتاميوة)  1174للمجلوس ،أربوع
قضااي للنظر فيها.

 -113ووافووق اجمللووس علووى جوودول األعمووال املؤقووت وعلووى تغيوور موعوود انعقوواد الوودورة العاشوورة
للجنة التجارة والتنمية ليصوب مون  12إىل  16تشورين الثواين/نوفمرب  ،2018علوى النحوو الووارد
يف ورقة غر رمسية أتيحت يف القاعة (املرفق الثالث)(.)5
 -114وواف ووق اجملل ووس أيض و وا عل ووى املوض وووا واألس وورلة اإلرش ووادية لل وودورة الثالث ووة لفري ووق اخل و ورباء
اوكوم الدوا املعة ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقم (املرفق الرابع).
 -115ووافووق اجمللووس علووى جوودول األعمووال املؤقووت للجووزء الثوواين موون دورتووه اخلامسووة والسووتني
الووذي سوويعقد يف الفوورتة موون  1إىل  4تش ورين األول/أكتوووبر  ،2018علووى النحووو ال ووارد يف ورقووة
غر رمسية أُتيحت يف القاعة (املرفق اخلامس).
 -116ووافووق اجمللووس علووى جوودول األعمووال املؤقووت للوودورة العاشوورة للجنووة السووتثمار واملشوواريع
والتنمية ،املقرر عقدها يف الفرتة من  3إىل  7كانون األول/ديسمرب ( 2018املرفق السادس).

طاء -اعتماد التقرير

(البند  15من جدول األعمال)

 -117اعتمد اجمللس ،يف جلسته العامة اخلتامية ،تقريره علوى النحوو الووارد يف الواثئوق
و Add.1إىل  ،Add.9ويف الوثيق و ووة  Add.10ال و وويت ستص و وودر لحق و وا بش و ووأن البن و وود  5م و وون ج و وودول
األعم ووال وامل وووجز األط ووول املتعل ووق ابجللس ووة العام ووة الفتتاحي ووة والبن وود  3م وون ج وودول األعم ووال.
وسيتضمن التقرير الستنتاجات املتفوق عليهوا بشوأن البنود  ،5وجوداول األعموال املؤقتوة واملواضويع
واألسوورلة اإلرشووادية الوويت وافووق عليهووا اجمللووس ،وسووتعكس وقووائع اجللسووة العامووة اخلتاميووة وتتضوومن
املسائل اإلجرائيوة وموا يتصول هبوا مون مسوائل أخورى .وأذن اجمللوس أيضوا للمقوررة أبن تقووم ،حتوت
سوولطة ال ورئيس ،بوضووع الصوويغة النهائيووة للتقريوور املقوودم إىل اجلمعيووة العامووة حسووب القتضوواء ،مووع
األخذ يف العتبار وقائع اجللسة العامة اخلتامية.
TD/B/65(1)/L.1

__________

()5
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املرفق األول
جدول أعمال الدورة اخلامسة والستني ،اجلزء األول ،جمللس التجارة والتنمية
-1

-2

املسائل اإلجرائية:
(أ)

انتخاب أعضاء املكتب

(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

( )

اعتماد التقرير املتعلق بواثئق التفويض

(د)

جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والستني جمللس التجارة والتنمية

اجلزء الرفيع املستوى:
(أ)

الطوور اجلديوودة الوويت ميكوون هبووا لألمووم املتحوودة أن تعوواجل أزمووة تعدديووة األط ورا
والتجارة وآلياهتا يف جمال التنمية ،فض ا عن ماهية مسامهة األونكتاد

(ب)

السياسات الصناعية وسياسات القدرة اإلنتاجية ل قتصاد الرقم

( )

س وود ثغو ورات التس وورب امل وواا وتعبر ووة املو ووارد احمللي ووة والدولي ووة لتحقي ووق األه وودا
املتوخاة على صعيد التنمية املستدامة

(د)

بن وواء الق وودرة عل ووى الص وومود يف مواجه ووة الص وودمات املتع ووددة ال وويت مت ووس الن وواس
والتنمية املستدامة

-3

املناقشة العامة

-4

التقرير السنوي املقدم من األمني العام

-5

التنمية القتصادية يف أفريقيا

-6

التكنولوجيا والبتكار كوسيلة فعالة لتنفيذ أهدا التنمية املستدامة

-7

أنشطة األونكتاد لدعم الدول اجلزرية الصغرة النامية ولدعم البلدان النامية غر الساحلية

-8

تقرير فريق اخلرباء اوكوم الدوا املعة ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقم

-9

مسامهة األونكتاد يف تنفيذ برانمج العمل لصاح أقل البلدان منوا للعقد 2020-2011

 -10املسائل اليت تتطلب من اجمللس اختاذ إجراء بشأهنا يف إطار متابعة الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر
 -11مس ووامهات األونكت وواد يف تنفي ووذ ومتابع ووة نت ووائج امل وؤمترات الرئيس ووية ومو وؤمترات القم ووة ال وويت
تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماع
 -12املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا من مسائل:
(أ)

28

التقرير املقدم من رئيس اهليرة الستشوارية املنشوأة مبوجوب الفقورة  166مون خطوة
عموول ابنكوووك بشووأن تنظوويم األمانووة لوودورات تدريبيووة يف الفوورتة 2018-2017
وما هلذه الدورات من أتثر؛ وتعيني أعضاء اهليرة الستشارية لعام 2018
GE.18-13339
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(ب)

تسمية اهليرات اوكومية الدولية ألغرا

املادة  76من النظام الداخل للمجلس

( )

تسمية املنظمات غر اوكومية ألغرا

املادة  77من النظام الداخل للمجلس

جدول الجتماعات

(د)

استعرا

(ه)

عضوية الفرقة العاملة
قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة (1995د)19-

(و)

استعرا

(ز)

اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة على إجراءات اجمللس

 -13جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية
 -14مسائل أخرى
 -15اعتماد التقرير

GE.18-13339
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املرفق الثاين
جر رردول األعمر ررال املؤقر ررت للر رردورة التنفي ير ررة السر ررابعة والسر ررتني جمللر ررس
التجارة والتنمية

30

-1

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-2

التقرير املتعلق أبقل البلدان منوا لعام  :2018تنظيم املشواريع مون أجول التحوول اهليكلو -
ل لبقاء األمور على حاهلا

-3

تقريورا الفرقووة العاملووة املعنيووة ابإلطووار السورتاتيج وامليزانيووة الربانجميووة عوون أعمووال دورتيهووا
السادسة والسبعني والسابعة والسبعني

-4

تقرير جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية

-5

تقرير جلنة التجارة والتنمية

-6

تقرير فريق اخلرباء اوكوم الدوا املعة بتمويل التنمية

-7

مسائل أخرى

-8

تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورته التنفيذية السابعة والستني

GE.18-13339
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املرفق الثالث
جدول األعمال املؤقت للدورة العاشرة للجنة التجارة والتنمية

GE.18-13339

-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

تقارير اجتماعات اخلرباء
(أ)

تقارير اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات واألحادية السنة:

''1

اجتماا اخلرباء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية

''2

اجتماا اخلرباء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية

''3

اجتموواا اخلورباء املتعوودد السوونوات املعووة بتعزيووز بيرووة اقتووصادية مواتيووة علووى مجيووع
املستوايت دعمو ا لتنميوة شواملة ومسوتدامة ،وتعزيوز التكامول والتعواون يف امليودان
القتصادي

(ب)

تقرير فريق اخلرباء اوكوم الدوا املعة بقوانني وسياسات املنافسة

( )

تقرير فريق اخلرباء اوكوم الدوا املعة بقوانني وسياسات محاية املستهل

-4

التجارة والتعاون املتعدد األطرا والتنمية املستدامة

-5

تقرير مرحل عن تشجيع وتعزيز أوجه الت زر بني أركان العمل الث ثة

-6

مسائل أخرى

-7

اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية

31
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املرفق الرابع
املوضوع واألسئلة اإلرشادية للدورة الثالثة لفريق اخلرباء احلكومي الردويل
املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي
املوضوع
قيمووة البيوواانت ودورهووا يف التجووارة اإللكرتونيووة والقتصوواد الرقم و ومووا يرتتووب علووى ذل و
من آاثر على صعيد التجارة والتنمية الشاملتني
األسئلة اإلرشادية

32



مووا هووو دور وقيمووة البيوواانت يف التجووارة اإللكرتونيووة والقتصوواد الرقم و يف سوويا
التجارة والتنمية الشاملتني؟



مووا ه و الفوورص والتحوودايت الرئيسووية املرتبطووة إبدارة وتنظوويم البيوواانت وتوودفقات
البياانت؟



م ووا هو و السياس ووات العام ووة واألنظم ووة والرتتيب ووات املؤسس ووية يف خمتل ووف البل وودان
واملن و وواطق م و وون أج و وول تس و ووخر ومحاي و ووة البي و وواانت املتعلق و ووة ابلتج و ووارة اإللكرتوني و ووة
والقتصاد الرقم  ،وسد الفجوات الرقمية مبا يف ذل فيما بني البلدان وداخلهوا
وفيموا يتعلوق ابلشوباب ،والقتصوواد يف األراي  ،واملشواريع الصوغرة ،واملؤسسووات
الصغرة واملتوسطة ،والنوا اجلنساين؟



كيووف ميكوون للبلوودان الناميووة أن تبووة قوودراهتا ،مبووا يف ذل و املهووارات ال زمووة موون
أجوول اسووتخدام التكنولوجيووات اجلديوودة والناشوورة ،مون قبيوول الدراسووات التحليليووة
للبياانت الضخمة والذكاء الصطناع ؟

GE.18-13339
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املرفق اخلامس
جرردول األعمررال املؤقررت للرردورة اخلامسررة والسررتني ،اجلررزء الثرراين ،جمللررس
التجارة والتنمية
-1

GE.18-13339

إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة
تنفيذ األونكتاد لنتائج املؤمتر الذي ينظَّم كل أربع سنوات

-2

تقييم واستعرا

-3

الرتاب والسرتاتيجيات اإلمنائية يف عا تسوده العوملة

-4

التنمية القتصادية يف أفريقيا

-5

الستثمار من أجل التنمية

-6

تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطية

-7

جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والستني جمللس التجارة والتنمية

-8

مسائل أخرى

-9

اعتماد التقرير
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املرفق السادس
جدول األعمال املؤقت للدورة العاشرة للجنة الستثمار واملشاريع والتنمية

34

-1

انتخاب أعضاء املكتب

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-3

تقارير اجتماعات اخلرباء
(أ)

تقري وور اجتم وواا اخلو ورباء املتع وودد الس وونوات بش ووأن الس ووتثمار والبتك ووار وتنظ وويم
املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة

(ب)

تقرير فريق اخلرباء العامل اوكوم الدوا املعة ابملعاير الدولية للمحاسبة واإلب

-4

الستثمار وتنظيم املشاريع من أجل التنمية

-5

العلم والتكنولوجيا والبتكار من أجل تنمية املشاريع

-6

تقرير مرحل عن تشجيع وتعزيز أوجه الت زر بني أركان العمل الث ثة

-7

مسائل أخرى

-8

اعتماد تقرير اللجنة املقدم إىل جملس التجارة والتنمية
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TD/B/65(1)/9

املرفق السابع
احلضور*
-1

حضر الدورة ممثلون عن الدول األعضاء التالية يف جملس التجارة والتنمية:
الحتاد الروس
إثيوبيا
أذربيجان
األرجنتني
األردن
إسبانيا
أسرتاليا
إستونيا
إسرائيل
إكوادور
ألبانيا
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أوغندا
إيران (مجهورية  -اإلس مية)
إيطاليا
ابراغواي
ابكستان
البحرين
الربازيل
برابدوس
الربتغال
بلجيكا
بلغاراي
بنغ ديش
بنما
بنن
بوركينا فاسو
بوروندي

بولندا
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
برو
بي روس
اتيلند
تركيا
ترينيداد وتوابغو
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

__________

*

GE.18-13339

تتضمن قائمة اوضور املشاركني املسجلني .ول ط ا على قائمة املشاركني ،انظر .TD/B/65(1)/INF.1
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صربيا
الصني
العرا
عمان
غابون
غاان
غواتيمال
غياان
الفلبني
فنزوي (مجهورية  -البوليفارية)
فنلندا
فييت انم
قربص
كازاخستان
كرواتيا
كندا
كواب
كوت ديفوار
كولومبيا
الكونغو
الكويت
كينيا
لبنان
-2

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
هولندا
الولايت املتحدة األمريكية
الياابن
اليمن

وحضر الدورة أعضاء املؤمتر التالية أمساؤهم:
بروين دار الس م
جزر البهاما
النيجر
دولة فلسطني
الكرس الرسوا

-3

وكانت املنظمات اوكومية الدولية التالية ُممثلة يف الدورة:

الحتاد األفريق
جمموعة دول أفريقيا والكارييب واحملي اهلادئ
الحتاد األورو
جامعة الدول العربية
منظمة التعاون اإلس م
36
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أمانة منتدى جزر احملي اهلادئ
مركز اجلنوب
الحتاد القتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
-4

وكانت أجهزة األمم املتحدة وهيراهتا وبراجمها التالية ُممثلة يف الدورة:
اللجنة القتصادية ألمريكا ال تينية ومنطقة البحر الكارييب
املكتب التنفيذي لألمني العام
مركز التجارة الدولية

-5

وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات املعنية التالية ُممثلة يف الدورة:
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
منظمة التجارة العاملية

-6

وكانت املنظمات غر اوكومية التالية ممثلة يف الدورة:

من الفرة العامة
رابطة أفريقيا 21
مركز البحو القتصادية والسياساتية
مهندسو العا
الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العاا
شبكة العا الثالث
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