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 مقدمة  
خلامسة والستون، اجلزء الثاين، جمللس التجارة والتنميرية يف قصرير األمريم، ُعقدت الدورة ا 

. ويف أثنرياء الريدورة، عقريد اجمللريريس 2018تشريرين األول/أكتريوبر  4إىل  1جبنيريف، يف الفريرتة مرين 
 . 1180إىل  1175ست جلسات عامة، ه، اجللسات من 

د املوضررو ية اإلجرراءا  الررخت اارجملا جملررس اإلدارة والتنميررة نور ن ال نررو  - ولا  
 املدرجة يف جدول   مالا

 تقييم واستعراض تنفيجم األونكتاد نتائَج املؤمتر الجمي يعقد كل  رنع سنوا  - لف 
 (65-)د 540الستنتاجا  املتفق  ليها   

 إن جملس التجارة والتنمية 
ابلتقرير الذي أعدته أمانة األونكتاد، واملعنون "استعراض منتصف  حييط علماا  -1 

 ؛TD/B/65(2)/CRP.1ملافيكيانو نوويب"، كما يرد يف الوثيقة  املدة
قر   عموماا  يعرب عن ارتياحه -2  نو نوويب، وي يف  لتنفيذ أمانة األونكتاد مافيكيا

د اجملريالت الرييت  الوقت ذاته أبن استعراض منتصف املدة أاتح فرصة للريدول األعضرياء لكري، دريد 
 ميكن دسينها؛ 

د علريريى تنفيريريذ مافيكيريريانو نريريوويب فيمريريا تبقريريى مريرين فريريرتة أمانريرية األونكتريريا يشريريجع -3 
 السنوات األربع مع مراعاة اآلراء والتعليقات والتوصيات اليت ترد من الدول األعضاء؛

إىل األمانرية أن تركريز جهودهريا علريريى األجريزاء مرين الوليرية الرييت ل يُتوقريريع  يطلريب -4 
خالل مداولت استعراض منتصف إجنازها خالل فرتة السنوات األربع احلالية، كما تتحدد من 

 املدة؛
أبن دليريل السياسريريات يف إ ريار مافيكيريانو نريريوويب يسرياعد، ابلقريرتان مريريع  يقرير -5 

 الفقرات اليت تنص على اإلجراءات املطلوبة، يف توجيه األنشطة التنفيذية لألونكتاد؛
ر، على األونكتاد، إذ يؤكد جمدداا أمهية اآللية احلكومية الدولية للمؤمت يشجع -6 

تدعيم الصالت بني مجيع األركان الثالثة وتعزيز التساق بني الُشعب مرين أجريل دقيريف أفضريل 
 النتائج؛
أبن يرُيدرَ  التقريدا احملريرز بشريريأن القضريااي املشريمولة ابسريتعراض منتصريريف  يوصري، -7 

ا املقدا عا إىل  املدة يف التقرير السنوي لألونكتاد، وأن يشكل جزءاا ل يتجزأ من تقرير األمني ال
 الدول األعضاء، وأن يُتناول خالل جلسات اإلحا ة الفصلية املنتظمة املوجهة لإلدارة. 

 1180)اخلتامية( اجللسة العامة 
 2018تشرين األول/أكتوبر  4
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 تقييم واستعراض تنفيجم األونكتاد نتائَج املؤمتر الجمي يعقد كل  رنع سنوا  -ابء 
 (65-)د 542املقرر   

تشرين  4، املعقودة يف 1180والتنمية، يف جلسته العامة )اخلتامية(  قرر جملس اإلدارة 
ياا يف 2018األول/أكتوبر  ، حرصاا منه على إاتحة الوقت الكايف للدول األعضاء لك، تفكر مل

، أنريه ينبيري، أن تترياح الريدويلحمتوى املنشورات الرئيسية قبل النظرير فيهريا علريى الصريعيد احلكريوم، 
ير الرئيسريية قبريل كريل دورة تُعريرض فيهريا تلرير التقريارير للنظرير فيهريا أبربعرية النسخ اإلنكليزية للتقار 

يسية  أسابيع على األقل؛ لذا،  لب إىل األمانة أن درص كل احلرص على تعميم املنشورات الرئ
يها  عرض ف على الدول األعضاء ابلتزامن مع دورات جملس التجارة والتنمية ذات الصلة اليت سُت

 فيها. تلر املنشورات للنظر 

 اإلجراءا  األخرى الخت ااجملا اجمللس -جيم 
 تنفيجم األونكتاد نتائَج املؤمتر الجمي يعقد كل  رنع سنوا  واستعراضتقييم   

 تشرين األول/ 4جمللس التجارة والتنمية، املعقودة يف  1180يف اجللسة العامة )اخلتامية(  -1
شريأن اسريتعراض منتصريف املريدة، يف إ ريار ب عليهريا، اعتمد اجمللس النتائج املتفف 2018أكتوبر 

من جدول األعمال، كما ترد يف ورقة غو رمسية أتيحت يف القاعة )انظر الفصل األول،  2 البند
 الفرع ألف، أعاله(.

من جدول األعمال،  2ويف اجللسة العامة اخلتامية أيضاا، اعتمد اجمللس، يف إ ار البند  -2
يف الدورات املقبلة للمجلس )انظرير  الرئيسيةظر يف التقارير مقرراا قدمه شفوايا الرئيس بشأن الن

الفصل األول، الفرع ابء، أعاله(. ولحظ رئيس اجمللس أن التوضيح الذي قدمته انئبة األمريني 
العريريرياا لألونكتريريرياد يف اجللسريريرية العامريريرية الفتتاحيريريرية يُكمريريريل املقريريريرر املريريريذكور )انظريريرير الفصريريريل الثالريريريث، 

 (. 80 الفقرة

   امل معومليجيا  التنمية يفواسرتات الرتانط  
ثاين/ 2، املعقودة يف 1177اختتم جملس التجارة والتنمية، يف جلسته العامة  -3  تشرين ال

من جدول األعمال وفرغ من النظرير يف هريذا البنريد،  3، مناقشاته يف إ ار البند 2018نوفمرب 
ميكنها  اليةاحلة يف الدورة واتفف يف الوقت نفسه على أن الدول األعضاء اليت تعذر عليها املشارك

يف الريدورة التنفيذيرية الرييت سرييعقدها  2018تقريرير التجريارة والتنميرية لعرياا أن تبدي آراءها بشأن 
 . 2018اجمللس يف كانون األول/ديسمرب 

 التنمية القتصادية يف  فريقيا  
ن ، بتقريريرير األمانريرية عريري1179والتنميرية علمريرياا، يف جلسريريته العامرية  التجريريارةأحريا  جملريريس  -4

 .TD/B/65(2)/2األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد لدعم أفريقيا، كما يرد يف الوثيقة 
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 تقرير    املسا دة املقدمة م  األونكتاد إىل الوعب الفلسطيين  
تشرين  2، املعقودة يف 1178أحا  جملس التجارة والتنمية علماا، يف جلسته العامة  -5

( وابلبياانت املقدمة من الوفود. TD/B/65(2)/3ونكتاد )، بتقرير أمانة األ2018األول/أكتوبر 
، سيشمل تقرير اجمللس املقدا إىل اجلمعية العامة عن دورته 47/445ووفقاا لقرار اجلمعية العامة 

 اخلامسة والستني، اجلزء الثاين، سرداا للمداولت اليت جرت يف إ ار هذا البند من جدول األعمال. 

 موجز الرئيس -اثنياا  
 تقييم واستعراض تنفيجم األونكتاد نتائَج املؤمتر الجمي يعقد كل  رنع سنوا  - لف 

 من جدول األعمال( 2)البند 

 ال ياان  الفتتاحية  
يف اجللسة العامة الفتتاحية، أفاد األمريني العرياا لألونكترياد أبن بيانريه يُكمريل اسريتعراض  -6

. وأضريا  ابلقريول إن TD/B/65(2)/CRP.1ة منتصف املدة ملافيكيانو نوويب، كما يرد يف الوثيقري
مية  استعراض منتصف املدة يتضمن تقييماا للتحدايت املستمرة والناشئة اليت واجهتها البلدان النا
يه يف نوويب على  على مدى السنتني املاضيتني وللكيفية اليت حيافظ هبا برانمج العمل املتفف عل

يف األنشريريريطة الريرييت ستضريريطلع هبريريا متهيريريداا للريريريدورة جريريدواه. وستسريرياعد املريريداولت أمانريرية األونكتريرياد 
 اخلامسة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية. 

تشريمل  2016وأفاد أبن العقبات اليت برزت منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤمتر يف عرياا  -7
احلاد يف  األزمة يف النظاا املتعدد األ را  يف جمال التجارة، وأزمة الديون الوشيكة، والخنفاض

قيمة العديد من العمالت. وأكد أن الطريف حنو التنمية شاق، ل سيما يف ظل تراجع الثقة على 
صريعيد العريامل يف النظريرياا القتصريادي الريدويل الليريريربايل ويف احللريول العامليرية. وقريريد سرياهم مافيكيريريانو 

تقلص ورغم نوويب يف تقوية األونكتاد، يف حدود املوارد املتاحة، رغم أن هذه املوارد  ت ئت  ما فت
يف املائة الذي مشل يف الفرتة األخوة مجيع كياانت األمم املتحدة.  10التخفيض اإلضايف بنسبة 

وهلذا السبب، مل يتسن إحراز تقدا اثبت يف تنفيذ اللتزاا بتعزيز املساعدة املقدمة إىل الشعب 
نكترياد مل يريريتمكن مريرين تلبيريرية الفلسريطيين وتريريدعيم العمريريل يف جمريال القتصريرياد الرقمريري،، كمريريا أن األو 

 الطلب على خدماته الستشارية يف هذين اجملالني.
وأشار األمني العاا إىل أن األونكتاد ما فتئ يسهم يف برانمج اإلصالح الطموح لألمم  -8

، عرين 2030املتحدة من أجل النهريوض بريري "توحيريد األداء" دعمرياا خلطرية التنميرية املسريتدامة لعرياا 
نون  ريف الستفادة من موا  ن قوته ومزاايه، على النحو الوارد يف تقرير األونكتاد الصادر يف كا

مريرين األفعريال إىل النتريريائجي تنفيريذ مافيكيريانو نريريوويب يف ظريل بيئريرية بعنريوان  2017األول/ديسريمرب 
وأفريرياد بوجريريريه خريرياص أبنريريريه يشريريرتع يف رتسريرية جمموعريريرية اسريريتعراض النتريريريائج بشريريأن التمويريريريل متيريريوة. 

املتحدة للتنمية املستدامة، وأن األونكتاد عم ف مشاركته مع كياانت  السرتاتيج، جملموعة األمم
منظومرية األمريريم املتحريريدة اإل،ائيرية، لريريا يف ذلريرير إدارة الشريؤون القتصريريادية والجتماعيريرية واللجريريان 
اإلقليمية. ومن األمثلرية علريى جهريود األونكترياد الراميرية إىل تعزيريز وجريوده علريى امليريدان، الريربانمج 

ي أ لريف يف الفريرتة األخريريوة ابلشريرتاع بريني الدريرياد األورويب واألونكترياد، وهريريو لصريا  أنيريول الريريذ
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الربانمج الثاين للتدريب يف جمال التجارة. وعالوة على ذلر، عزز األونكتاد تعاونه املشرتع بني 
الشُّريعب، وااصريرية يف جمريريالت اإلحصريرياءات، واملسريريائل اجلنسريانية، والتمويريريل مريرين أجريريل التنميريرية، 

تعميم والتعاون فيم ئج ويف  تا ا بني بلدان اجلنوب، وشرع يف تنفيذ ،وذ  اإلدارة القائمة على الن
منظور املساواة بني اجلنسني، لا يتفف مع مافيكيانو نوويب وجهود اإلصالح اجلارية على صعيد 

 األمم املتحدة. 
يريريرية ومتخريريض انفتريرياح أفريقيريريريا علريريى اخلريريار  عريريرين اتفريرياق بشريريأن منطقريريرية التجريريارة احلريريرة القار  -9

؛ وقد ساهم األونكتاد بدرجة كبوة يف جناح املفاوضات. وأكد 2018األفريقية يف أوائل عاا 
الطابع امللح للعمل الذي يضطلع به األونكترياد يف جمريال سياسريات املنافسرية و ايرية املسريتهلر، 
يريا وكذلر فيما يتعلف ابلستعداد للتجارة اإللكرتونيرية وتنظرييم املشرياريع القائمرية علريى التكنولوج

سيما يف ظريل اسريتمرار ،ريو وتوسريع القتصرياد الرقمري،، مريا يبعريث علريى األمريل يف أن  الرقمية، ول
تركز  تساهم األسواق اجلديدة يف تنشيط العوملة، وذلر على الرغم من التحدايت اليت يطرحها 

 واختالل القوة السوقية أماا سوق العمل وسوق املنتجات. 
الل األسبوع السنوي للتجارة اإللكرتونية الذي نظمه وبناءا على النجاح الذي دقف خ -10

 2018األونكتاد، ستستضيف أفريقيا أول أسبوع إقليم، للتجارة اإللكرتونية يف كانون األول/ديسمرب 
للعمل على استكشا  السبل العملية اليت جتعل من استيعاب أفريقيا للتكنولوجيات اجلديريدة 

يلريريب علريى التحريدايت الراهنرية. ويف تشريرين األول/أكتريريوبر، عريامالا ميكرين أن يسرياعد القريارة يف الت
مريريرين اجلهريريريات املعنيريرية ابلسريريريتثمار، وذلريريرير خريريريالل منتريريريدى  5 000سريريوحب األونكتريريرياد بنحريريريو 

 الذي سينظمه األونكتاد يف جنيف.  2018الستثمار العامل، لعاا 
املريدة ويف اخلتاا، أعرب األمني العاا عرين أملريه يف أن تؤكريد عمليرية اسريتعراض منتصريف  -11

للدول األعضاء أن األونكتاد يسو على الطريف الصحيح، وأكد اعتزامه بدء األعمال التحضوية 
 للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر من أجل التصدي معاا للتحدايت املتعاظمة. 

وأدىل ببياانت املتحدثون املشار إليهم فيما يل،ي ممثل ابكستان، متحداثا ابسم جمموعة  -12
ني؛ وممثريريل السريريريودان، متحريريداثا ابسريريم اجملموعريريرية األفريقيريرية؛ وممثريريل الدريريرياد األورويب، والصريري 77 الريريري

متحداثا ابسم الداد األورويب والدول األعضاء فيريه؛ وممثريل كوسريتاريكا، متحريداثا ابسريم جمموعرية 
بلريدان أمريكريريا الالتينيرية ومنطقريرية البحرير الكريرياريل؛ وممثريريل اليرياابن، متحريريداثا ابسريم جمموعريرية الريريدول 

مة غو املنضريمة إىل الدرياد األورويب )جيسريكنز(؛ وممثريل إسريتونيا، متحريداثا ابسريم اجملموعرية املتقد
دال؛ وممثريل برينيالدي ، متحريداثا ابسريم أقريل البلريدان ،ريواا؛ وممثريل اجلزائرير، متحريداثا ابسريم اجملموعرية 

اد؛ العربية؛ وممثل الصني؛ وممثل مصر؛ وممثل أوغندا؛ وممثل العريراق؛ وممثريل امليريرب؛ وممثريل تشري
 وممثل زمبابوي؛ وممثل كينيا؛ وممثل دولة فلسطني؛ وممثل إثيوبيا؛ وممثل مجهورية إيران اإلسالمية. 

وأعريريرب ممثلريريريو جمموعريريريات إقليميريريرية عديريريريدة وعريريدد مريريرين املنريريريدوبني عريريرين تقريريريديرهم لعمليريريرية  -13
، من ذ الدورة استعراض منتصف املدة، لا يف ذلر تتبع التقدا احملرز يف تنفيذ الولية، فقرةا فقرةا

 الرابعة عشرة للمؤمتر. 
وأشارت جمموعة إقليمية وبعض املندوبني إىل أن عملية استعراض منتصف املدة جاءت  -14

يف حينها حىت يعزز األونكتاد عمله ودعمه املقدا إىل البلدان النامية يف جمال التنمية القتصادية، 
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سيما يف ظل البيئة العامة  البلدان النامية، لوه، تتيح فرصة ملعاجلة القضااي الراهنة اليت تؤثر يف 
 الصعبة اليت مير هبا اجلهاز املتعدد األ را  والنظاا التجاري املتعدد األ را . 

وأشريادت بعريريض اجملموعريريات اإلقليميريرية نريريرص األونكتريرياد علريريى إدمريريا  أهريريدا  التنميريرية  -15
 التقدا احملرز يف جمالت يف األنشطة اليت يضطلع هبا، وأشارت إىل 2030املستدامة وخطة عاا 

من قبيل تشجيع الستثمار، والتجارة اإللكرتونية، واهلجرة. ومع ذلر، هناع حيز واسع إلحراز 
ية  تقدا يف جمالت التهرب من دفع الضريبة وجتنب الضرائب، ونقل التكنولوجيا، والتدفقات املال

إقليميرية أخريرى وجريود ثيريريرات يف غريو املشريروعة، والتجريارة، وامللكيرية الفكريرية. ولحظريريت جمموعرية 
 الكيفية اليت أدمج هبا األونكتاد أهدا  التنمية املستدامة يف األنشطة اليت يضطلع هبا. 

وأعربت جمموعات إقليمية عدة عن دفظات إزاء شكل استعراض منتصف املدة الذي  -16
أو السريبل الكفيلرية ل يتيح إجراء دليل للتحدايت اليت تعرتض األونكترياد فيمريا يتعلريف ابلتنفيريذ 

إبجراء التحسينات املطلوبة، وقالت إن املنهجية املتبعة لتقييم التقدا غو واضحة. وأعربت بعض 
اجملموعات اإلقليمية عما يساورها من شكوع إزاء التقيرييم الريذاا الريذي مفرياده أن األمريور علريى 

ابسريريتثناء فقريريرتني.  يريريراا فيمريريا يتعلريريف بتنفيريريذ مجيريريع الفقريريرات مريرين منطريريوق مافيكيريريانو نريريوويب، مريا
وأوضحت جمموعة إقليمية أن التحليل كان جيب إجراؤه ابلعتماد على نظاا لعالمات التنبيريه 
الضوئية يعط، تقييماا ابألرقاا ويؤشر على مستوى استكمال كل فقرة من الفقرات الواردة يف 

 مافيكيانو نوويب؛ غو أن الوثيقة ل تف، هبذا التوقع. 
سريريريف مريرين أن اسريريريتعراض منتصريريف املريريريدة موعريريات اإلقليميريريرية عريرين األوأعربريريت بعريريريض اجمل -17
يم خطط العمل  ل يعكس نتائج التقييمات األخوة بشأن الربامج الفرعية ول القرار املتعلف بتقي

َيت  واملوارد على نطاق األونكتاد برمته. و لبت جمموعة إقليمية إىل األمانة أن توضح كيف ُروِع
 قييمات الربامج الفرعية. النتائج اليت متخضت عنها ت

ورحبريت جمموعريات إقليميرية عريدة ومنريدوب واحريد ابلرينهج األفقري، املشريرتع بريني الشريريعب  -18
والقائم على املهاا لعملية استعراض منتصف املدة. وأعربوا عن الرتياح بشأن تنفيذ هنج اإلدارة 

اتريه علريريى أن اإلدارة القائمرية علريى النتريائج يف مجيريع أنشريطة التعريرياون التقريين، وشريددوا يف الوقريت ذ
القائمة على النتائج جيب أن تُدمج يف مجيع األعمال اليت يضطلع هبا األونكتاد، و لبوا احلصول 
على معلومات إضافية عن حالة العمل الذي تضطلع به فرقة العمل املعنية ابإلدارة القائمة على 

. وأفريادت جمموعرية إقليميرية أبن النتائج التابعة لألونكتاد وعن التقدا احملريرز يف إ ريار هريذا العمريل
مافيكيانو نوويب ينص على ضرورة تعزيز الكفاءة والفعالية على صعيد األونكتاد من أجل تقدمي 
خريدمات أفضريل وأبن اسريتعراض منتصريف املريدة ل يشريو إىل هريذه التحريدايت. ومريا زالريت هنريرياع 

تعلريف لسريائل اإلدارة يف حاجة إىل تبادل منتظم لآلراء بشأن قضريااي اإلدارة يف إ ريار بنريد دائريم ي
الدورة السنوية جمللريس التجريارة والتنميرية ومرين خريالل العريودة إىل العمريل بنظرياا جلسريات اإلحا رية 

 املوجهة لإلدارة على أسا  منتظم. 
تعلف  -19 ت وأشارت جمموعة إقليمية إىل أن املنشورات الرئيسية اليت تتضمن أجزاء أو إشارة 

مرين أهريريدا   5سريتوى جهريريد شريامل مرين أجريريل دقيريف اهلريريد  ابلقضريااي اجلنسريانية ل ترقريريى إىل م
ئل التنمية املستدامة بشأن املساواة بني اجلنسني. وتشكل  جمموعة األدوات بشأن التجارة واملسا

اليت وضعها األونكتاد أداة مميزة لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف السياسة العامرية،  اجلنسانية
مراعاة املنظور اجلنساين يف سياسة القتصاد الكل، جيب  وذلر على الرغم من أن مسألة تعميم
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نه  أن تُبحث لدى املوافقة على حمور تركيز البحوث والتقارير الرئيسية املقبلة. وأشار مندوب إىل أ
علريى الريرغم مرين أن الرتكيريز علريى املسريائل اجلنسريانية أمرير مرحريب بريه، فختنريه ينبيري، ختصرييص نفريس 

لقدر من الهتماا لقضااي التحول اهليكل، القتصادي، وإضافة املستوى من املوارد وإيالء نفس ا
 القيمة، والتنويع القتصادي، ونقل التكنولوجيا.

وأشريادت جمموعريريات إقليميريرية عريدة ومنريريدوب بتعزيريريز التنسرييف والتعريرياون بريريني األونكتريرياد  -20
موعرية التنميرية والشركاء اخلارجيني، كمنظمة التجارة العاملية، وبريزايدة أوجريه التري زر مريع كيرياانت جم

قيا ومكتب األمم  املستدامة التابعة لألمم املتحدة، وااصة التعاون مع اللجنة القتصادية ألفري
 املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية من أجل قيا  التدفقات املالية غو املشروعة يف أفريقيا.

يف إ ار الصناديف  وأعربت بعض اجملموعات اإلقليمية عن النشيال إزاء تراجع التمويل -21
بوجٍه  2017الئتمانية لألونكتاد يف عاا  ية الرمسية  ئ يف الوقت الذي زادت فيه املساعدة اإل،ا

عاا على نطاق العامل، و لبت إىل األونكتاد دليل األسباب الكامنة وراء هذا الرتاجع. وأعرب 
أن يريؤثر يف قريدرة األونكترياد بعض املندوبني عن القلف إزاء اخنفاض امليزانية، األمر الذي ميكن 

على دعم البلدان الضعيفة، لا فيها أقل البلدان ،واا والبلدان النامية غو الساحلية، ول سيما يف 
جمالت التدفقات املالية غو املشروعة، والديون، والقتصرياد الرقمري،، والنقريل. وأعربريت جمموعرية 

عريات الرييت تقريدمها البلريدان املتقدمرية يف إ ريار إقليمية عن النشيال إزاء الخنفاض احلاد يف الترب 
يف اسريتدامة عديريد املشرياريع إذا أنشريطة التعرياون التقريين. وأكريدت أن هريذا الجترياه ميكرين أن يريؤثر 

 يتوقف على الفور. مل
ورحريب عريدة منريدوبني وبعريض اجملموعريريات اإلقليميرية ابجلهريود الراميرية إىل تنشرييط اآلليريرية  -22

لزا مسامهات إجيابية من مجيريع أعضرياء اجمللريس، وأشرياروا إىل احلكومية الدولية، وه، عملية تست
أهنم يتوقعون تواصل اجلهود والتقدا يف هريذا الصريدد. وأشريارت بعريض اجملموعريات اإلقليميرية إىل 
ثرت، حسب  النتائج احملدودة اليت متخضت عنها عملية تنشيط اآللية احلكومية الدولية، واليت أ

إىل تييريريو صريورة األونكترياد، وأفريادت أبن بعريض اجملموعريريات  جمموعرية إقليميرية، يف اجلهريود الراميرية
اإلقليمية تُبدي أكثر انفتاحاا من غوها للمشاركة يف العملية، يف حني أكدت جمموعرية إقليميرية 

 أخرى عزمها على مواصلة جهودها.
نشاء فريف  -23 وأشاد عدد من اجملموعات اإلقليمية واملندوبني جبهود األونكتاد الرامية إىل إ

اخلريرباء احلكريوم، الريريدويل املعريين ابلتجريارة اإللكرتونيريرية والقتصرياد الرقمري، وفريريريف اخلريرباء احلكريريوم، 
 الدويل املعين بتمويل التنمية، وشجعوا األونكتاد على الستمرار يف تدعيم هذين الفريقني. 

ب -24 شأن وذكَّرت جمموعة إقليمية ومندوب األمانةَ أبن اجتماعاا للخرباء ملدة سنة واحدة 
تعزيز إضافة القيمة مل ينعقد حىت اآلن بعريد مضري، أربريع سرينوات علريى إنشريائه مرين ِقبريل اجمللريس، 
نة  عتزا األما و لبت احلصول على معلومات بشأن توقيت عقد هذا الجتماع والرتتيبات اليت ت

 وضعها هلذا اليرض. 
ر ت -25  )دد(55نفيذ الفقرة وأعرب بعض اجملموعات اإلقليمية واملندوبني عن النشيال من تعذ 

بسبب قيود امليزانية والدعم احملدود املقدا من مصادر خارجة عن امليزانية و لبوا إىل األونكتاد 
تقد   نة أن  ا أن يكفل التنفيذ التاا للمقرر املتعلف بدعم الشعب الفلسطيين، كما  لبوا إىل األما

 ولية.مقرتحاا مفصالا وتقديرات بشأن امليزانية املطلوبة إلجناز ال
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وأفاد بعض اجملموعات اإلقليمية واملندوبني أبن عملية استعراض منتصف املدة جيب أن  -26
تول د قيمةا مضافةا عن  ريف دليل موا ن القوة وموا ن الضعف يف تنفيذ وتوجيه اخليارات العامة 

 لألونكتاد دضواا للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر.
اد، يف رده، أبن األمانة تفهم أن الدول األعضاء مل تتفف على وأفاد األمني العاا لألونكت -27

شكٍل حمدد لستعراض منتصف املدة، وابلتايل فختن شكل املصفوفة ميثل حالا توافقياا. أما العرض 
نسب املواضيع الفرعية، فيعكس النهج الشريامل ملافيكيريانو نريوويب الريذي جيعريل، بريدوره، تقريدمي 

ع، غريو ممكرين. زد علريى ذلرير أن عمريل األونكترياد يف إ ريار الريربامج النتائج نسب الربانمج الفر 
الفرعية ل يتوافف مع اجلدول الزمين لستعراض منتصريف املريدة؛ حيريث إن الريربامج الفرعيرية تتبريع 

 دورةا مدهتا مخس سنوات وميكن مناقشتها يف املؤمتر املقبل الذي يُعقد كل أربع سنوات.
،ائيريرية الرمسيريريرية، لحريريظ أن معظريريريم هريريذه الريريريزايدة وُجريريه حنريريريو وُرغريريم الريريزايدة يف املسريريرياعدة اإل -28

املساعدة اإلنسانية واهلجرة، ل حنو التنمية القتصادية أو أقل البلدان ،واا الرييت تظريل يف صريميم 
سريتعكف علريى دراسرية اخنفرياض امليزانيرية املخصصرية  الولية املنو ة ابألونكتاد. وأكد أن األمانرية

 ا من دليل لالجتاهات.للتعاون التقين وستقوا لا يلز 
واتفف األمني العاا لألونكتاد على أن تنشيط عملية اآللية احلكومية الدوليرية مل حُيقريف  -29

توافف  ال ا  النتائج املرجوة وأن األمانة كانت تُفضل التوصل إىل اتفاٍق أكثر  موحاا. ونظراا لنعدا
 ى مرتبطاا ابلدول األعضاء.بني اجملموعات اإلقليمية، فختن التقدا بشأن هذه املسألة يبق

وأشار األمني العاا إىل أن األعمال التحليلية اليت أجنريزت يف الفريرتة األخريوة، مرين قبيريل  -30
تحول  2018تقرير التنمية القتصادية يف أفريقيا لعاا  الذي يُركز على اهلجرة من أجل دقيف ال

، تقدا أمثلة على العمل 2018ا لستعراض النقل البحري لعااهليكل،، والطبعة اخلامسة عشرة 
الرائريد الريريذي يضريطلع بريريه األونكترياد بشريريأن القضريريااي اجلديريدة وعلريريى جهريود التصريريدي للتحريريدايت 
 العاملية من خالل توفو ما دتاجه الدول األعضاء من نوٍث وتوصيات يف جمال السياسة العامة.

 عززها األونكتاد، توسيع ومن األمثلة على اجملالت املشمولة يف مافيكيانو نوويب اليت -31
نطاق العمل يف جمال التجارة اإللكرتونية أكثر مما كان مقرراا يف األصل، والربانمج املشرتع لصا  
أنيول، األمر الذي أاتح اإلمكانية للعمل املشرتع بني الُشعَّب ومسح بتحقيف إجنازات على أرض 

 الواقع.
ىل وصول املديرة اجلديريدة لشريعبة التجريارة الدوليرية ويف اخلتاا، أشار األمني العاا أيضاا إ -32

والسريلع األساسريريية، الريرييت ميثريريل تعيينهريريا خطريريوة إضريافية حنريريو دقيريريف التكريريافؤ بريريني اجلنسريريني داخريريل 
األونكتاد، لا يتفف مع اسرتاتيجية دقيف التكافؤ بني اجلنسني على صعيد األمم املتحدة، وحنو 

 . 2022اجلنسني داخل الُشعَّب نلول عاا  بلوغ اهلد  املتمثل يف دقيف التكافؤ بني

 املناقوا  حسب املوضوع الفر ي  

 مقدمة من أمانة األونكتاد  
برانمج  -33 أشار األمني العاا إىل أن مافيكيانو نوويب منظَّم حول أربعة مواضيع فرعية توفر 

 استعراض منتصف املدة.عمل موحداا يشمل خمتلف الُشعَّب، وأن املواضيع الفرعية األربعة قد مشلها 
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بشأن النظاا املتعدد األ را  يف جمال التجارة  1وأفاد أبن العمل على املوضوع الفرع،  -34
ا  10والتنمية يتسف بشكٍل وثيف مع اهلد   نعدا من أهدا  التنمية املستدامة بشأن احلد من ا

تصل املساواة داخل البلدان وفيما بينها ويتعلف يف مجلة أمور إبمساع صوت ا ي لبلدان النامية فيما 
ابحلوكمة القتصادية العامليرية. ويف سريياق البيئرية الراهنرية املتعريددة األ ريرا ، ويف ظريل عريدا إحريراز 

بشريريأن أزمريرية التجريريارة يف أوائريريل  تقريدا يف منظمريرية التجريريارة العامليريرية، عقريريد األونكتريرياد حريريوار جنيريريف
املوضريوع الفرعري، هريذا،  . ومن األمثلة الناجحة على مسامهات األونكتاد يف إ ريار2018 عاا

 التفاق بشأن منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. 
وأشار إىل أن املوضوع الفرع، الثاين بشأن النمو القتصادي املستداا والشامل للجميع  -35

مرين أهريدا  التنميرية املسريتدامة. ومرين اإلجنريازات اهلامرية الرييت دققريت يف إ ريار  8مرتبط ابهلد  
جمموعة األدوات يف جمال التجارة واملسائل اجلنسانية، والدورات التدريبيرية يف  املوضوع الفرع،،

، 166إ ار برانمج تنظيم املشاريع )إمربيتر(، والريدورات التدريبيرية املنصريوص عليهريا يف الفقريرة 
وتوسرييع نطرياق مبريادرة التجريريارة اإللكرتونيرية للجميريع، ومبريريادرة أسريواق األوراق املاليرية املسريريتدامة. 

مانة األونكتاد من حدة الرتكيز على القتصاد الرقم، والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وستزيد أ
وذلر من خالل تنظيم أسبوع التجارة اإللكرتونية يف أفريقيا ومؤمتر األمم املتحدة الرفيع املستوى 

. ويتصريل 2019( يف 40الثاين للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب )خطة عمريل بيريونيس آيرير  
لنتكاسريريات امللحوظرية بتريريأمني املريريوارد الضريرورية لتعزيريريز الريريدعم املقريدا مريرين األونكتريرياد إىل بعريض ا

 الشعب الفلسطيين وتلبية الطلب على العمل يف جمال التجارة اإللكرتونية.
ويتصل املوضوع الفرع، الثالث، املتعلف ابلقدرات اإلنتاجيرية مرين أجريل دقيريف التحريول  -36

لتنمية املستدامة )الصناعة والبتكار والبنية التحتية(. وتواصل من أهدا  ا 9اهليكل،، ابهلد  
األمانة يف إ ار هذا املوضوع الفرع، تقدمي الدعم من أجل ختر  أقل البلدان ،واا، وذلر مريثالا 
من خالل الربانمج املشرتع لصا  أنيول، وهو أضخم برانمج قطري وضعه األونكتاد حىت اآلن، 

قريريريريدا إىل جلنريريريريرية السياسريريريريات اإل،ائيريريريرية التابعريريريريرية للمجلريريريريس القتصريريريريريادي وتسريريريريعى لريريريريزايدة الريريريريريدعم امل
ا األونكتريرياد دعمريه يف إ ريريار والجتمرياع، الرييت تشريرير  علريى عمليرية ختريرير  أقريل البلريريدان ،ريواا. وقريد  

إ الق بنر التكنولوجيا لصا  أقل البلدان ،واا وكثف جهوده الرامية إىل دعم البلدان املتوسطة 
يف دقيريف التحريول اهليكلري، مرين خريالل مركريز التنميرية التريابع ملنظمرية الريدخل الرييت تواجريه صريعوابت 

، بشأن 2017تقرير أقل البلدان ،واا لعاا التعاون والتنمية يف امليدان القتصادي. وقد حظ، 
، 2017تقريرير التنميرية القتصريادية يف أفريقيريا لعرياا مرين أهريدا  التنميرية املسريتدامة، و 7اهلريد  

سريريبوق يف نيويريريورع وعلريريى امليريريريدان. وأشريريار األمريريني العريريرياا إىل أن بشريريأن اهلجريريرة، ابهتمريرياا غريريريو م
األونكتاد يعمل على حنٍو وثيف مع سائر كياانت األمم املتحدة، من قبيل منظمة األمم املتحدة 

 للتنمية الصناعية واللجان اإلقليمية، لضمان جماهبة ددايت التحول اهليكل، على حنٍو شامل.
بشريأن تنفيريذ خطرية التنميريرية  4بذولرية يف إ ريار املوضريوع الفرعري، وأشريار إىل أن اجلهريود امل -37

من أهدا  التنمية املستدامة والشراكة  17، الذي يركز على دعم اهلد  2030املستدامة لعاا 
العاملية من أجل التنمية املستدامة، جاهبت بيئة غو مواتية لتمويل التنمية واصطدمت ابنعريداا 

ا . وأفاد أبن أكرب مسامهة قدمها األونكتاد حىت اآلن تتجسد الطموح إىل العمل املتعدد األ ر 
يف املشاركة يف اجمللس القتصادي والجتماع، املعين لتابعة متويل التنمية. وسيتناول األمني العاا 
نر الدويل  ب القضااي اليت تواجه النظاا املتعدد األ را  يف اجتماعات صندوق النقد الدويل وال
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. وأفاد أبن األمانة جنحت يف تفعيل الفريقني اجلديدين للخرباء 2018توبر يف تشرين األول/أك
ية أكثر  احلكوميني الدوليني وتسعى جاهدة جلعل جملس التجارة والتنمية واآللية احلكومية الدول
نمية  ت قدرة على الستجابة لضرورات املساءلة داخل منظومة األمم املتحدة عن دقيف أهدا  ال

ا كان التقدا احملرز يف تنشيط اآللية احلكومية الدولية حمريدوداا، وجريب التطلريع إىل املستدامة. ومل
 الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر من أجل دقيف املزيد من التقدا. 

 ي النظاا املتعدد األ را  يف جمال التجارة والتنمية1املوضوع الفرع،   
ية" يف أفادت جمموعة إقليمية أبهنا تفهم أنه اتُّفف على  -38 اعتماد شكل "اإلشارات الضوئ

إجناز استعراض منتصف املدة وسألت عن تبعات هذا الشكل ابلنسبة إىل خمتلف الربامج الفرعية 
يف ضريريريوء التحريريريدايت الراهنريريرية، مشريريريوةا إىل أن مريريرين املهريريريريم النظريريرير يف تقريريريدمي توصريريرييات بشريريريأن كريريريريل 

التقييمريات املتعلقرية ابلريربامج  التحدايت املطروحة، و لبت أن يُنظر يف الكيفية اليت ُروعيت هبريا
،  لبت 1الفرعية السابقة يف إ ار عملية استعراض منتصف املدة. واصوص املوضوع الفرع، 

ئمة  قا اجملموعة اإلقليمية احلصول على معلومات حمدثة بشأن حالة فرقة العمل املعنية ابإلدارة ال
اء تقيريرييم للتقريريدا احملريريرز بشريريأن علريى النتريريائج والتقريريدا الريريذي أحرزتريه يف أعماهلريريا، كمريريا  لبريريت إجرير 

الفقرات املتعلقة ابملسائل اجلنسانية والنظر يف مسألة ما إذا كانت وحدة القضااي اجلنسانية دتا  
 إىل التدعيم. 

وقالت جمموعة إقليمية أخرى إن األمانة ستتلقى تعليقات مفصلة يف وثيقة مسريتقلة.  -39
، أنريريريه علريريى الريريريرغم مريريرين أن 1الفرعريري،  وبشريريكل عريريرياا، أفريريادت يف معريريريرض حريريديثها عريريرين املوضريريريوع

استعراض منتصف املدة يتناول بشكل كاٍ  بعض الفقرات، فقد غابريت فيريه داليريل السياسرية 
العامريرية الريرييت تشريريكل جريريزءاا ل يتجريريزأ مريرين مافيكيريريانو نريريوويب. وملريريا كريريان أحريريد األهريريدا  الرئيسريريية 

الدوليرية.   إن اسريتعراض لألونكترياد يتمثريل يف بنرياء توافريف اآلراء، وجريب تعزيريز اآلليرية احلكوميرية 
منتصف املدة مل يتوسع يف اجلوانب املتعلقة بتمويل التنميرية، لريا يف ذلرير التريدفقات املاليرية غريو 

 املشروعة والضريبة، ابعتبارها ددايا رئيسياا ضمن التحدايت املاثلة أماا البلدان النامية.
إىل أقريريل البلريدان ،ريواا، أعربريريت وفيمريا يتعلريف ابلسريتثمار، وإدارة الريريديون، والريدعم املقريدا  -40

اجملموعة اإلقليمية عما يساورها من قلف إزاء اخنفاض حصة أقل البلدان ،واا يف التجريارة العامليرية 
ويف الصادرات العاملية. و لبت اجملموعة اإلقليمية إىل األمانة أن تدعم البلدان يف إ ريار عمليرية 

يف استعراض منتصف املدة. وأكدت أن نقل  النضماا، مشوةا إىل أن هذه القضية غو مشمولة
التكنولوجيريريا جمريريال مهريريم مريرين جمريريالت العمريريل وأنريريه ينبيريري، لألمانريرية أن تقريريدا دلريرييالت وخيريريارات 
سياسريريرياتية إىل الريريريدول الريريرييت تطلريريريريب ذلريريرير. ويف معريريريرض احلريريريديث عريريريرين النظريريرياا التجريريرياري املتعريريريريدد 

يريف وشريجعت األونكترياد األ را ، أثنت اجملموعة اإلقليمية على األونكتاد لتنظيمريه حريوار جن
علريى مواصريلة هريريذه املبريادرة. ويف اخلترياا، ذك ريريرت أبن العديريد مرين الفقريريرات الريواردة يف مافيكيريريانو 
نوويب تتعلف بقضااي عامة، لذا ينبي، لألونكتاد أن يستكشف السريبل الكفيلرية بتوجيريه الريدول 

 األعصاء يف التصدي للقضااي الناشئة. 
يف رده، إن األمانرية تفهريم أن هنرياع حيريزاا مرين املرونرية يف  وقال األمني العاا لألونكترياد، -41

تناول املقرتح املتعلف ابعتماد "اإلشارات الضوئية" يف إ ار استعراض منتصف املدة. وملا كانت 
املواضرييع الفرعيرية مواضرييع شريرياملة، يصريعب تقريدمي التقريارير املتعلقريرية ابلنتريائج حسريب كريل بريريرانمج 
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قائمرية علريى النتريريائج مسريألة إداريرية، لريرين يريتم تناوهلريا يف الريريدورة فرعري،. وملريا كانريت مسريريألة اإلدارة ال
 املخصصة لبحث املواضيع الفرعية. 

أن التوقعات املتعلقة نصة أقل البلدان ،واا من الصادرات العاملية تراجعت وأشار إىل  -42
ئة  2يف املائة بعد أن حددت يف  1.8إىل  ي ب يف املائة، وذلر بسبب ما تشهده الفرتة الراهنة من 

صعبة وحروب جتارية؛ وأكد أن األونكتاد سوكز على بناء القدرات اإلنتاجية ألقل البلدان ،واا. 
لعمريل الريذي يضريريطلع بريه األونكتريرياد الريربانمج املشريريرتع لصريا  أنيريول أفضريريل مثريال علريريى اويشريكل 

ة التريريريريريدفقات املاليريريريرية غريريريريريو جمريريريريال التخريريريرير . فاألونكتريريريريرياد جهريريريرية فاعلريريريرية هامريريريريرية يف جمريريريريال مكافحريريريري يف
ىل أن الربانمج الوارد يف وسيواصل تقدمي املقرتحات يف هذا الصدد. ويف اخلتاا، أشار إ املشروعة
ل قضااي عامة وأن األونكتاد سينظر يف كيفية التعريف على حنو أفضل هبذا يشم 166 الفقرة

 العمل وابلنتائج ذات الصلة. 

 النمو القتصادي املستداا والشامل للجميع ي2املوضوع الفرع،   
أثىن مندوب على تقريارير األونكترياد بشريأن املسرياعدة املقدمرية إىل الشريعب الفلسريطيين،  -43

ونية، والنظاا اآليل للبياانت اجلمركية. وأعرب عن ودسني اإلحصاءات، وبرامج التجارة اإللكرت 
النشيال إزاء اخنفاض امليزانية املخصصة للمساعدة التقنيرية نظريراا لألمهيرية الرييت تتسريم هبريا بريرامج 

 املساعدة التقنية لتنفيذ الولية املتمثلة يف تقدمي الدعم إىل الشعب الفلسطيين. 
 2نة ستتلقى تعليقات مفصلة بشأن املوضوع الفرع، وأفاد ممثل جمموعة إقليمية أبن األما -44

يف وثيقة مستقلة، وسلط األضواء على جمالت التجارة اإللكرتونية واملسائل اجلنسانية واملساعدة 
املقدمرية إىل الشريعب الفلسريطيين. وشريجع األمانرية علريى زايدة إبريراز الريدور الريذي يضريطلع بريه فريريف 

يويورع اخلرباء احلكوم، الدويل اجلديد املعين  ابلتجارة اإللكرتونية وتعزيز الصالت بني جنيف ون
فيما يتصل ابلنتائج. وأقر لا أجنز من نتائج ونواتج فيما يتعلف ابملسائل اجلنسانية وشجع بعض 
الدول األعضاء على تييو كيفيرية تقريديرها للقضريية وعلريى بريدء حريوار بنرياء بشريأن تعزيريز العنصرير 

األونكتاد. ويف اخلتاا، أعرب عن النشيال من أن مسألة  اجلنساين يف العمل الذي يضطلع به
املساعدة املقدمة إىل فلسطني ه، من اجملريالت القليلرية الرييت مل دريرز فيهريا األمانرية تقريدماا إجيابيرياا 
و لب إىل األمانة أن دلل اجلوانب احمليطة هبريذه القضريية وتقريدا تقريديراا للمريوارد الالزمرية لتنفيريذ 

 الولية. 
تدعيم وأشار  -45 ممثل جمموعة إقليمية أخرى إىل أن مافيكيانو نوويب يطلب إىل األونكتاد 

العمريريل علريريى إقامريرية الصريريالت بريريني املسريريرياواة بريريني اجلنسريريني، ومتكريريني النسريرياء والفتيريريات، والتجريريريارة 
 . ومن    لب إىل األمانة أن تقي م مدى التقدا احملرز يف تعزيز الروابط اجلنسانية. (1)والتنمية

مندوب على ضرورة تعزيز املساعدة املقدمة إىل الشعب الفلسطيين و لب إىل  وشدد -46
األمانة أن تقدا تقييماا ددد فيه ما إذا كانت املسألة الرئيسريية الرييت تعريرتض تنفيريذ الوليرية هري، 

 مسألة تتعلف ابملوارد املالية أو ابملوارد البشرية. 
تسريتطيع تقريريدمي معلومريات إضريريافية عريرين  وأفريادت مندوبريرية األمريني العريرياا لألونكترياد أبهنريريا -47

املساعدة املقدمة إىل الشعب الفلسطيين بعد الدورة. واصوص املسائل اجلنسانية، فعلى الرغم 
__________ 

(1) TD/519/Add.2 ب(. )ب55، الفقرة  
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فة  ياانت املصن ب ل من األدوات اليت وضعها األونكتاد، ل يزال هناع دد يتعلف ابفتقار البلدان ل
ية ابلقضااي اجلنسانية التابعة لألونكتاد حسب نوع اجلنس. وأشارت إىل أن الفرقة العاملة املعن

 تعمل داخل الُشعب على صياغة سياسات تقوا على أسا  بياانت تتعلف ابجلوانب اجلنسانية.

 ي القدرات اإلنتاجية من أجل دقيف التحول اهليكل،3املوضوع الفرع،   
 3ضوع الفرع، أفاد ممثل جمموعة إقليمية أبن األمانة ستتلقى تعليقات مفصلة عن املو  -48

يف وثيقريرية مسريريتقلة. وأشريريار إىل أن معظريريم األنشريريريطة الريريواردة يف اسريريتعراض منتصريريف املريريدة تتعلريريريف 
ابملساعدة التقنية. ومع ذلر، فف، ظل عدا وجود مقاييس لقيا  النجاح، ل ميكن إجراء تقييم 
، موضوع،؛ وأكد على أمهية إجراء قياسات لألداء. وأفرياد أبن التحريول اهليكلري، عنصرير أساسري

لتحقيف التنمية القتصادية، لكن ضعف البنية التحتية حيول دون إحراز تقدا يف هذا الصدد. 
وشجع األونكتاد على الرتكيز على اسرتاتيجيات الطاقة اإلنتاجية والتحول اهليكل،. كما شجع 

ميرية علريى القيرياا ابملزيريد مرين العمريل بشريأن التنريوع وإضريافة القيمرية. وقريال إن هتيئرية بيئرية مواتيرية للتن
القتصريادية املسريتدامة مسريألة تريريرتبط نسرين التريدبو علريى صريريعيد العريامل يف جمريال تنظرييم األنشريريطة 
التجارية. لذا، فختن مواضيع من قبيل جتنب دفع الضرائب والتدفقات املالية غو املشروعة جيب 
أن دظريريريريى ابهتمريريريرياا أكريريريريرب يف إ ريريريريار األنشريريريريطة الريريريرييت تضريريريريطلع هبريريريريا األمانريريريرية. أمريريريريا اصريريريريوص نقريريريريل 

تقتصر على التكنول وجيا، فأكد أن التطلعات تشمل اإلجناز على صعيد السياسات العامة ول 
 بناء القدرات فحسب. 

وأكريدت انئبرية األمريني العرياا لألونكتريرياد أن معظريم التريدخالت جرياءت يف شريكل تقريريارير  -49
ومسرياعدة تقنيرية. وأشريارت إىل أن األمانريرية سريتنظر بعنايرية يف التعليقريات املفصريريلة الرييت سريرتد مريرين 

 موعة اإلقليمية. اجمل

 2030ي تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعاا 4املوضوع الفرع،   
 4أفادت جمموعة إقليمية أبن األمانة ستتلقى أيضاا تعليقات مفصلة عن املوضوع الفرع،  -50

وأنه يتوقع منها أن ترد على تلر التعليقات. وأكدت أن دور األونكتاد يف تنفيذ أهدا  التنمية 
مة يتسريريريم أبمهيريريرية كبريريريوة. وملريريريا كريريريان األونكتريريرياد يضريريريطلع بريريريدور رايدي يف تريريريوفو البيريريريرياانت املسريريريتدا

اإلحصائية، فختنه من املهم النظر يف الصالت املمكنة مع وكالت األمم املتحدة األخرى من قبيل 
اللجريان اإلقليميريرية. ولحظريريت أن األمانريرية متثريريل أيضريرياا الريريدول األعضريرياء مريرين خريريالل مشريرياركتها يف 

لرئيسية أو املناسبات اليت تنظم على الصعيد العامل،. لذا، ميكن دسني هذه املشاركة املؤمترات ا
من خالل املشاورات مع الدول األعضاء قبل الجتماعات الرئيسية وبعدها، وذلرير مرين أجريل 
صريياغة موقريريف موحريريد. وينبيري، أل تعكريريس التقريريارير الرئيسريية آراء بعريريض اجملموعريريات اإلقليميريرية 

ط، ومرين املهريم أن يتوافريريف اتريريخ إصريدارها مريريع اجلريدول الريزمين لجتماعريريات بعريض البلريدان فقريري أو
 جملس التجارة والتنمية كيما يتسىن النظر فيها يف الوقت املناسب. 

وأشارت انئبة األمني العاا لألونكتاد، يف ردها، إىل أن األونكتاد مسؤول عن املسامهة  -51
ابألسريا . وأردفريت ابلقريول إن األمانريرية  17و 10و 9و 8يف دقيريف أهريدا  التنميرية املسريتدامة 

التقريرير تربط أعماهلا ونتائجها بتنفيذ أهدا  التنمية املستدامة، ومن األمثلة على هذا الرينهج 
وأفادت أبن األونكتاد يشارع . للقراء الروابط هذه أكد الذي، 2017السنوي لألونكتاد لعاا 

ناول يف املنتدى السياس، الرفيع املستوى ويساهم بنشا  يف ت  التحضو للمنتدى املقبل الذي سي
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من أهدا  التنمية املستدامة. وأشارت إىل إنشاء الفرقة العاملة لتنسيف  17و 10و 8األهدا  
اإلحصرياءات التابعريرية لألونكتريرياد هبريد  مجريريع وتصريرينيف البيرياانت اإلحصريريائية، ومريرين   الرتقريرياء 

ء فيه، فختهنا ترحب ابملقرتح املتعلف بتحسني ابجلودة. وملا كان األونكتاد مؤمتراا ميثل الدول األعضا
التنسيف والتوفيف بني وجهات النظر عن  ريف استشارة الدول األعضاء قبل األحداث الكربى. 
ولحظت أن األمانة تعمل يف الوقت الراهن على وضع جدول زمين أدق للتقارير الرئيسية. وإذا 

كيريز سرييكون دائمرياا علريى عنصرير التنميرية تباينريت وجهريات النظرير بشريأن بعريض املواضرييع، فريختن الرت 
 ابعتباره اهلد  األهم ألعمال األونكتاد البحثية والتحليلية. 

وكررت جمموعة إقليمية التأكيد على قضية اإلدارة القائمة على النتائج معتربةا أن جملس التجارة  -52
بشأن اإلدارة يف أعمال اجمللس.  والتنمية هو املنرب املناسب ملناقشة قضااي اإلدارة و لبت إدرا  بند دائم

ناقشة هذه  وأفادت انئبة األمني العاا لألونكتاد أبن جملس التجارة والتنمية ل ميثل املنرب املناسب مل
املسألة، األمر الذي سيُتناول يف جلسة اإلحا ة اإلدارية املقبلة املوجهة للدول األعضاء واملقرر عقدها 

الت إن اإلدارة القائمة على النتائج أولوية من أولوايت املؤسسة . وق2018يف تشرين األول/أكتوبر 
 وأعربت عن استعدادها لتقدمي إحا ات إعالمية بشأن التقدا احملرز يف هذا الصدد. 

 الرتانط واسرتاتيجيا  التنمية يف  امل معومل -ابء 
 من جدول األعمال( 3)البند 
 2018يرير جملريريس التجريارة والتنميريرية لعريرياا تقر لحظريت أمانريرية األونكترياد، ابلسريريتناد إىل  -53

أن النظاا املتعدد األ را  مير أبزمة ، Power, Platforms and the Free-Trade Delusionاملعنون 
وأن القتصاد العامل، ل يريزال هشرياا، مريا يثريو شريواغل فيمريا يتعلريف بريرأ  املريال الطليريف، واسريتمرار 

ثمار احلقيق،. ويشدد التقرير على أن التجارة التفاواتت، وتضخم قيمة األصول، واخنفاض الست
والرقمنرية عرضريرية لسريلوع قريريائم علريى السريريع، وراء الريربح مريرين جانريب الشريريركات الكريربى. لريريذا فختهنريريا 
نت  تشكر يف مدى وجاهة الدفع إىل إلياء خيارات السياسة العامة يف البلدان النامية اليت مك 

 شخاص من براثن الفقر. يف الفرتة األخوة من انتشال مئات املاليني من األ
تعلف  وأثىن أحد أعضاء فريف املناقشة على األونكتاد ملا يقدمه من أعمال دليلية. وفيما -54 ي

قيمة  ابلتجارة، أشار إىل أن التقرير يبني بوضوح كيف أن جزءاا كبواا من الوعود املتعلقة بسالسل ال
عزيز القدرات الرقمية، املضافة ظل دون تنفيذ. وانق  التحدايت املتصلة ابلرقم ت نة، لا يف ذلر 

ووضع القوانني الناظمة لتدفقات البياانت، وتنظيم الحتكارات الرقمية، واإلبقاء على حيز للتحرع 
يف جمال السياسة العامة، معرباا بذلر عن الشواغل اليت تساور عدداا من املندوبني. وسل ط عضو آخر 

  ري دويل جديد إلجياد ،وذ  ،و مستداا وعادل.الضوء على ضرورة بناء هيكل مايل وجتا
وأعرب ممثلو عريدة جمموعريات إقليميرية ومنريدوبون عرين تقريديرهم للتقريرير و لبريوا مواصريلة  -55

 البحث بشأن تلر املواضيع البالية األمهية. 
و لب عدد من اجملموعات اإلقليمية واملندوبني تعزيز النظاا التجاري املتعدد األ را   -56

على القواعد، مع معاجلة اختاللته احلالية. كما اندوا ببلورة رؤية أكثر تكامالا بشأن البنية القائم 
 التحتية. 
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ية من  -57 عامل والتمس بعض املندوبني إصدار توصيات بشأن كيفية إصالح ،ط احلوكمة ال
عريريرين أجريريل زايدة احليريريز املريريايل ومكافحريرية التريريدفقات املاليريرية غريريو املشريريروعة. وأعريريرب منريريدوب آخريرير 

 النشيال إزاء آاثر تركز األسواق على أقل البلدان ،واا. 
بوقت   تقرير التجارة والتنميةوأقرت أمانة األونكتاد بضرورة تعميم  -58 قبل دورات اجمللس 

للتقريريرير، ودديريريداا  2018كريا . ورداا علريريى الشريواغل الريرييت أُعريرب عنهريريا اصريوص إصريريدار عرياا 
قد دول دون دقيف أوجه الت زر املطلوبة مع القطاع ميزه من أسلوب نقدي وأحكاا مسبقة  ما

اخلاص، أكدت انئبة األمني العاا من جديد دور املؤمتر يف توفو أعمال دليلية متعمقة حىت إذا  
كانت النتائج ل تعكس صورة إجيابية. وشددت أيضاا على الطابع التكميل، ألدوات األونكتاد 

 لراهنة. األخرى اليت تقدا حلولا للتحدايت ا
ويف اخلترياا، أفرياد رئريرييس اجمللريس أبن الريدول األعضريرياء سريتتاح هلريا الفرصريرية ملواصريلة إبريريداء  -59

عة والستني  2018 لعااتقرير التجارة والتنمية آرائها بشأن حمتوى  ب خالل الدورة التنفيذية السا
 . 2018جمللس التجارة املقرر عقدها يف كانون األول/ديسمرب 

 ادية يف  فريقياالتنمية القتص -جيم 
 من جدول األعمال( 4)البند 
أشاد ممثلو عدة جمموعات إقليميرية والعديريد مرين املنريدوبني أبنشريطة التعرياون التقريين الرييت  -60

بادل املمارسات  يضطلع هبا األونكتاد واندوا لواصلة الدعم يف جمال بناء القدرات اإلنتاجية وت
 . 2030ستدامة وخطة عاا الفضلى للمساعدة يف تنفيذ أهدا  التنمية امل

وأعريريرب العديريريريد مريريرين اجملموعريريات اإلقليميريريرية واملنريريريدوبني عريرين القلريريريف إزاء اخنفريريرياض مريريريوارد  -61
األونكتاد املوجهة لدعم أفريقيا. وأوصت جمموعة إقليميرية بريزايدة مريوارد األونكترياد املوجهرية حنريو 

 أفريقيا. 
ونكتاد أن يواصل العمل على و لبت عدة جمموعات إقليمية والعديد من املندوبني إىل األ -62

 األركان الثالثة املتعلقة ابلبحث ودليل السياسات العامة، واملساعدة التقنية، وبناء توافف اآلراء. 
وأكدت عدة جمموعات إقليمية والعديد من املندوبني جمريدداا أنريه ينبيري، لألونكترياد أن  -63

عمل املتعلف أبفريقياي التريدفقات املاليرية يركز بوجه خاص على املواضيع التالية يف إ ار برانمج ال
غو املشروعة، ودعم منطقرية التجريارة احلريرة القاريرية األفريقيرية، وإدارة الريديون والتحلرييالت املاليرية، 

 وختر   أقل البلدان ،واا، والسياحة، وإضافة القيمة من املواد اخلاا، وبناء القدرات اإلنتاجية. 
يم، لألونكتاد يف وسل ط بعض الوفود الضوء على ا -64 ألمهية اليت يتسم هبا املكتب اإلقل

أديس أاباب ابلنسبة إىل منطقة التجارة احلرة القارية األفريقية. و لبريت جمموعرية إقليميرية احلصريول 
علريى معلومريات إضريريافية بشريأن العمريريل امليريداين الريذي يضريريطلع بريه األونكتريرياد يف أفريقيريا يف ضريريوء 

 ،ائية لألمم املتحدة. العملية اجلارية إلصالح املنظومة اإل
فريف  -65 ورداا على سؤال، شكرت أمانة األونكتاد مجيع الوفود على مسامهتها القي مة يف ال

الرفيع املستوى املعين ابهلجرة، الذي نُظم على هام  أعمال اجلمعيرية العامرية لألمريم املتحريدة يف 
املشرتع عرب خمتلف  ، وشددت على ما يبذله األونكتاد من جهود للعمل2018أيلول/سبتمرب 
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الشريريعب ومريريع مكتبريريه اإلقليمريري، والدريرياد األفريقريري، واللجريريان اإلقليميريرية. وشريريكرت األمانريرية أيضريريرياا 
 حكوميت امليرب ورواندا على تعاوهنما يف تنظيم اجتماع الفريف الرفيع املستوى املعين ابهلجرة. 

 الستثمار م   جل التنمية -دال 
 من جدول األعمال( 5)البند 
 Investmentي 2018تقرير الستثمار العامل، لعاا مدير شعبة الستثمار واملشاريع قدا  -66

and New Industrial Policies . وأبدى ثالثة من أعضاء فريف املناقشة وجهات نظرهم، وهريم
سفو اتيلند لدى األمم املتحدة يف جنيف وممثلها الدائم؛ وكبو اخلرباء القتصاديني لركز التجارة 

 )سويسرا( ووزير املالية السابف يف صربيا.  McKinsey and Companyية؛ وشرير الدول
وعل ف أعضاء فريف املناقشة على اآلفاق السلبية للتدفقات العاملية لالسريتثمار األجنريل  -67

نشيط  ت املباشر والركود املسجل يف سالسل القيمة العاملية. وشددوا على أمهية مواصلة اجلهود ل
أجريل التنميرية، وسريل طوا الضريريوء علريى الفريرص املتاحرية لتحقيريف التكامريل اإلقليمريري،،  السريتثمار مرين

ومشاركة املؤسسات الصيوة واملتوسريطة احلجريم التابعرية لالقتصريادات الناميرية يف سالسريل القيمرية 
العاملية والتنمية الرقمية. وعل قوا أيضاا على اجلهود اليت تبذهلا احلكومات مرين أجريل دقيريف هريذه 

ز أحد األهدا  من  خالل السياسات الصناعية. ويف إشارة إىل التوصيات الواردة يف التقرير، رك 
أعضاء فريف املناقشة على عنصر النفتاح كميزة رئيسية للسياسات الصناعية العصرية من خالل 

 فكرة "دقيف الزدهار للجار". 
املعروضرية يف وأعربت وفود عدة عن تقديرها للتحلرييالت وخيريارات السياسريات العامرية  -68

التقرير وأكدت جدواها، و لبت إجراء املزيد من األعمال التحليلية بشأن القضااي والسياسات 
املتصلة ابلستثمار. وأشاد عدد من اجملموعات اإلقليمية واملندوبني ابملساعدة التقنية اليت يقدمها 

الدوليرية، و لبريوا تعزيريز األونكتاد يف جمال السياسريات املتصريلة ابلسريتثمار واتفاقريات السريتثمار 
العمل يف جمال بناء القدرات بيية دسني السياسات العامة املتعلقة ابلستثمار وتنفيريذ تريدابو 
سياسرياتية فعالرية جلريريذب السريتثمار األجنريل املباشريرير ذي النوعيرية اجليريدة. ورحبريريت بعريض الوفريريود 

اول القضااي اإل،ائية احلامسة ابعتباره فرصة هامة لتن 2018لنتدى الستثمار العامل، املقبل لعاا 
اليت أثوت يف إ ار بند جدول األعمال. وشجعت بعض اجملموعات اإلقليمية األونكتاد على 
مواصريلة اجلمريع بريني خمتلريف اجلهريات صرياحبة املصريلحة مرين أجريل تشريجيع السريتثمار املوجريه حنريريو 

 التنمية املستدامة والشاملة للجميع. 
السريريتثمار األجنريل املباشريرير كمصريدر رئيسريري، للتمويريريل وإذ أكريدت معظريريم الوفريود أمهيريرية  -69

اخلارج، من أجل التنمية، فقد أعربت عن ابلغ القلف إزاء اخنفاض تدفقات الستثمار األجنل 
املنتشر وركود سالسل القيمة العاملية. و لبت جمموعة إقليمية إىل األونكتاد أن يبحث تداعيات 

املسريتدامة. و لريريب منريريدوب إجريريراء دراسريرية بشريريأن  هريذه الجتاهريريات علريريى متويريريل أهريريدا  التنميريرية
سالسل القيمة العاملية هبد  زايدة مشاركة القتصادات النامية، مشدداا على عدا كفاية التقدا 
احملريرز يف جمريريال إدمريريا  هريريذه القتصريريادات يف سالسريريل القيمريرية العامليريرية. و لبريريت جمموعريرية إقليميريرية 

 عرضي الصلة ذات واملنشوراتثمار العامل، تقرير الستختصيص فرع يف اإلصدارات املقبلة من 
 . العربية ابلدول تتعلف بياانت
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نوعية  -70 وتقامست عدة وفود مبادراهتا الرامية إىل جذب الستثمار األجنل املباشر ذي ال
اجليريريدة أو تعبئريرية املريريوارد املاليريرية العامريرية واخلاصريرية لصريريا  القطاعريريات املشريريمولة يف أهريريدا  التنميريرية 

ا من األهدا  اإل،ائية الو نية. وشجعت جمموعة إقليمية األونكتاد على نث املستدامة وغوه
فعالية بعض تدابو السياسات العامة )أي الشرو  املتعلقة ابألداء، واحلوافز، واملنا ف القتصادية 

ريري ر دقيريف أهريدا  التنميريرية املسريتدامة ولكنهريا قريريد تشريكل عائقرياا أمريرياا اخلاصرية( الرييت ميكرين أن تيس 
نهو  الستثمار  ب ات اخلاصة أو تسهم يف تشويه األسواق. و لبت جمموعة إقليمية أخرى األخذ 

ابتكارية لسد الفجوات الرقمية القائمة والثيرات التكنولوجية وللنهوض ابجلهود الرامية إىل دقيف 
عاون  ت الرخاء للجميع. وشددت اجملموعة اإلقليمية على ضرورة أن تشجع السياسات وأنشطة ال

نمية التقين ا ت ال لستثمارات، لا يف ذلر استثمارات القطاعني اخلاص والعاا، يف بعض أهدا  
املستدامة اليت تستهد  فئات حمددة، كالنساء واملهاجرين والشباب. ويف معرض احلديث عن 
تعبئرية السريتثمارات مرين أجريل دقيريف أهريدا  التنميرية املسريتدامة، شريددت أمانرية األونكترياد علريريى 

اءات املالئمة يف جمال السياسة العامة لتيسو تدفقات الستثمارات اخلاصة، ضرورة اختاذ اإلجر 
 ابعتبار أن مشاركة القطاع اخلاص غالباا ما تكون حمدودة.

 تقرير    املسا دة املقدمة م  األونكتاد إىل الوعب الفلسطيين -لاء 
 من جدول األعمال( 6)البند 
ولريريريريرية عضريريريريريواا عريريريريريرين تقريريريريريديرهم للتقريريريريريريرير د 17أعريريريريريرب ممثلريريريريريو سريريريريريريبع جمموعريريريريريات إقليميريريريريريرية و -71
(TD/B/65(2)/3  ملا تضمن )  مة ووجيهة وأساسية. ه من معلومات قي 

 -وشريريريددت انئبريريرية األمريريريني العريريرياا لألونكتريريرياد علريريريى أمهيريريرية رصريريريد األوضريريرياع الجتماعيريريريرية  -72
القتصريادية يف فلسريريطني. وسريريلطت الضريريوء علريريى تريريدهور احلالريرية القتصريريادية، واملسريريتو نات غريريو 

زمريرية يف غريريزة، وحثريت الريريدول األعضريرياء علريى تقريريدمي مريريوارد إضريافية الريرييت بريريدوهنا لريرين القانونيرية، واأل
 يستطيع األونكتاد إجناز وليته. 

ورحبريريت األمانريريرية بدولريرية فلسريريريطني عضريريريواا يف جملريريس التجريريريارة والتنميريرية وخلصريريريت النقريريريا   -73
رب إيرادات الرئيسية الواردة يف التقرير والعمل الراهن الذي يضطلع به األونكتاد فيما يتعلف بتس

مليون دولر إىل دولرية فلسريطني.  350الضرائب الفلسطينية، الذي دفع إبسرائيل إىل رد مبلغ 
وحثت الدول األعضاء على العمل مع األونكترياد مرين أجريل  مريني املريوارد الالزمرية لإلبقرياء علريى 

لعمريل وظيفة اثلثة من وظائف الفئة الفنية يف وحريدة تقريدمي املسرياعدة إىل الشريعب الفلسريطيين وا
على تقييم كلفة الحتالل، وفف التكليف الصادر يف أربع قريرارات للجمعيرية العامرية، فضريالا عرين 

 )دد( من مافيكيانو نوويب. 55تنفيذ الفقرة 
وأعرب سفو دولة فلسطني عن سروره بتمثيل بلده للمرة األوىل عضواا يف جملس التجارة  -74

لتزامات املرتتبة عن ذلر. وشكر األونكتاد على والتنمية وأكد استعداد بلده للتقيد جبميع ال
قدمه مرين دعريم، وأعريرب عرين اسريتيائه مرين الحريتالل اإلسريرائيل، الريذي يتسريم بطريابع الفصريل ي ما

العنصري. فختسرائيل تستيل املوارد الطبيعية الفلسطينية   تبيعها من جديد إىل فلسريطني، وقريد 
 إىل إسرائيل وإهناء الحتالل. حان الوقت لوقف تسرب إيرادات الضرائب الفلسطينية

القتصريادية  –وأعرب مجيع املندوبني عن النشيال إزاء تدهور األوضاع الجتماعيرية  -75
واآلفاق القامتة، والدمار يف قطاع غزة، واألزمات اإلنسانية. كما أعربوا عن قلقهم بوجه خاص 
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انونيريرية. ودعريريا العديريريد مريرين إزاء مشرياكل البطالريرية، والفقريرير، والضريريم، وتوسريريع املسريريتو نات غريريو الق
املندوبني إىل احرتاا حف الشعب الفلسطيين يف تقرير املصو، لا يف ذلر إقامة دولة على أسا  

 ، وعاصمتها القد  الشرقية. 1967 حدود
)دد( مرين 55وأعرب العديد مرين املنريدوبني عرين القلريف مرين أن الوليرية الريواردة يف الفقريرة  -76

 اندوا ابلتنفيذ الكامل ملضمون الفقرة. مافيكيانو نوويب مل تُنجز، و 

 املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا م  مسائل  -اثلثاا  
 افتتاح الدورة - لف 

ورة )لبنريريان(، رئريرييس جملريريس التجريريارة والتنميريرية يف دورتريريه اخلامسريرية  -77 افتريريتح السريرييد سريريليم بريريد 
 .2018ألول/أكتوبر تشرين ا 1والستني، اجلزء الثاين من الدورة اخلامسة والستني للمجلس يف 

، أبلغ الرئيس اجمللس أبن دولة فلسطني (2)(19-)د 1995ووفقاا لقرار اجلمعية العامة  -78
أعلنت لألمني العاا لألونكتاد اعتزاا البلد ممارسة حقه، بصفته عضواا يف املؤمتر، يف أن ينضريم  

أحريدث عضريو يف  ب الريرئيس بدولرية فلسريطني ابعتبارهرياكعضو إىل جملس التجارة والتنميرية. ورح ري
ث علريريى حنريريو يعكريريس التييريريو يف  جملريس التجريريارة والتنميريرية وأشريريار إىل أن قائمريرية األعضريرياء سريريُتحدَّ

على ذلر  . (3)عضوية اجمللس وستصدر بناء ا

 إقرار جدول األ مال وتنظيم   مال الدورة -ابء 
 من جدول األعمال( 1)البند 
جريريدول األعمريال املؤقريريت للريريدورة  ، 1175أقرير اجمللريريس، يف جلسريته العامريرية )الفتتاحيرية(  -79
 )املرفف األول(. TD/B/65(2)/1يرد يف الوثيقة  كما
وأشار ممثل جمموعة إقليمية إىل أن جمموعته توافف على جدول األعمال شريطة أن يُنظر  -80

مستقبالا يف التقارير الرئيسية رهناا إباتحتها قبل انعقاد دورة اجمللس أبربعة أسريابيع علريى األقريل. 
رئيس اجمللس أن  لب اجملموعة اإلقليمية يتفف مع املقرتح الذي عممه على املندوبني جتنباا وأكد 

حلدوث حالت مماثلة يف املستقبل.   أوضحت انئبة األمني العاا لألونكتاد أن أمانة األونكتاد 
ضاء تفهم أنه يف حال التأخر مستقبالا يف تعميم تقرير رئيس،، فختن األمانة ستوص، الدول األع
 (. 2إبرجاء النظر يف التقرير إىل الدورة التالية جمللس التجارة والتنمية )انظر الفصل األول، الفقرة 

 جدول األ مال املؤقت للدورة السادسة والست  جمللس التجارة والتنمية -جيم 
 من جدول األعمال( 7)البند 
 4ملعقريودة ا 1180تاميرية( أشار رئيس جملس التجريارة والتنميرية، يف اجللسرية العامرية )اخل -81

إىل أن اجمللس مل تتح له فرصة العمل على مشروع جدول أعمال ، 2018أكتوبر تشرين األول/
سرييما أن هريريذا األمرير يسريتلزا التقيريد ابلقريرار املتخريذ بشريريأن  مؤقريت لدورتريه السادسرية والسريتني، ل

__________ 

 . 8الصيية املعدلة، بشأن إنشاء مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية كجهاز من أجهزة اجلمعية العامة، الفقرة  (2)

 .TD/B/INF.241انظر  (3)
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التقريارير الرئيسريية )انظريرير الفصريل األول، الفريريرع ابء(. وقريرر اجمللريس أن يعهريريد إىل املكتريب املوسريريع 
 هريريذه املسريألة والعمريريل علريى وضريريع مشريروع جريريدول أعمريال مؤقريريت بييرية إقريريراره رمسيريرياا يف ابلنظرير يف

 . 2018الدورة التنفيذية السابعة والستني للمجلس يف كانون األول/ديسمرب 

 مسائل  خرى -دال 
 من جدول األعمال( 8)البند 

 مواضيع اجتما ا  اخلرباء املتعددة السنوا   
، أبلريغ رئرييس اجمللريس الريدول األعضرياء أبن اجمللريس 1180يرية( يف اجللسرية العامرية )اخلتام -82

 2020و 2019املوسع قد نظر يف املواضيع املقرتحة لجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات يف 
ها، لا يف ذلر تنبيه بشأن القيود املمكنة يف امليزانية اليت قد تؤثر يف قدرة األمانة على تنظيم وأقر  

 جمللس على املواضيع كما ترد يف ورقة غو رمسية )املرفف الثاين(. بعض الجتماعات. ووافف ا

 املرشحون ليكونوا   ضاء يف مكتب اجمللس  
نتخب  -83 يف اجللسة العامة اخلتامية أيضاا، ووفقاا للنظاا الداخل، جمللس التجارة والتنمية، ا

ديبريريريوراه مريريرياراي بونسريريري،  اجمللريريس السريريرييد خورخيريريريه فريريريالوو )مجهوريريريرية فنريريريزويال البوليفاريريريرية( والسريريرييدة
أوغالريديس )غواتيمريال( انئبريريني للريرئيس. و لريريب عريدد مرين الوفريريود أن ترُيدرَ  بياانهتريريا بشريأن هريريذه 

 املسألة يف احملضر الرمس، لدورة اجمللس )انظر املرفقني الثالث والرابع(.

 ا تماد التقرير -لاء 
 من جدول األعمال( 9)البند 
اخلتامية(، تقريره الذي سيتضمن موجز الرئيس بشأن اعتمد اجمللس، يف جلسته العامة ) -84

. وسيحتوي التقرير على النتائج املتفف عليها لستعراض 6و 5و 4و 3و 2بنود جدول األعمال 
، ومواضيع اجتماعات اخلرباء املتعددة السنوات اليت 2منتصف املدة والقرار املتخذ يف إ ار البند 

اإلجرائية وما يتصل هبا من مسائل، وسيعكس أعمريال  وافف عليها اجمللس، فضالا عن املسائل
ية  اجللسة العامة اخلتامية. كما أذن اجمللس للمقرر أن يقوا، دت إشرا  الرئيس، بوضع الصي
النهائيرية للتقريرير املقريدا إىل اجلمعيريرية العامرية، حسريب القتضرياء، آخريريذاا يف اعتبرياره أعمريال اجللسريرية 

 العامة اخلتامية.
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 املرفق األول

 ل   مال الدورة اخلامسة والست ، اجلزء الثاين، جمللس التجارة والتنميةجدو   
 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال عمل الدورة -1
 تقييم واستعراض تنفيذ األونكتاد نتائج املؤمتر الذي يعقد كل أربع سنوات -2
 الرتابط واسرتاتيجيات التنمية يف عامل معومل -3
  أفريقياالتنمية القتصادية يف -4
 الستثمار من أجل التنمية -5
 تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين -6
 جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة والستني جمللس التجارة والتنمية -7
 مسائل أخرى -8
 اعتماد التقرير -9
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 املرفق الثاين

السررنوا  يف مررا ت قرر  مرر   مواضرريع دورا  اجتما ررا  اخلرررباء املتعررددة  
 *فرتة األرنع سنوا 

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوا  املعين ابلنقل واللوجستيا  التجارية وتيسري التجارة - لف 
 املواضيع  

مريرياا خلطريرية التنميريرية املسريريريتدامة تيسريريو التجريريارة، والعبريريريور دع .(2019الرردورة السررانعة ) )أ(
 2030 لعاا
تكي ف املوانئ البحرية مريع تيريو املنرياع دعمرياا خلطرية التنميرية (. 2020الدورة الثامنة ) )ب(

 . 2030املستدامة لعاا 

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوا  املعين ابلتجارة، واخلدما ، والتنمية -ابء 
 املواضيع  

 تعزيز القدرة اإلنتاجية من خالل اخلدمات (.2019الدورة السانعة ) )أ(
 من التحتية، البىن خدمات ذلر يف لا ابخلدمات، لنهوضا(. 2020الدورة الثامنة ) )ب(
 . املستدامة التنمية أهدا  دقيف أجل

 اجتماع اخلرباء املتعدد السنوا  املعين ابلسلع األساسية والتنمية -جيم 
 املواضيع  

 (: 2019الدورة احلادية  ورة ) )أ(
 األساسية السلع على تمدةاملع النامية البلدان يف األساسية السلع أسعار خما ر إدارة '1'
 والفريرص املطروحرية والتحريدايت األساسريية السريلع أسواق يف األخوة التطورات '2'

 األسواق هذه يف املتاحة
 (:2020الدورة الثانية  ورة ) )ب(

 زايدة الشفافية يف أسواق السلع األساسية '1'
التطورات األخوة يف أسواق السلع األساسية، والتحدايت املطروحة والفرص  '2'

 تاحة يف هذه األسواق امل

__________ 

 ذه رهناا بتوافر املوارد املعنية لدى األمانة. سُتعقد اجتماعات أفرقة اخلرباء املقررة ه *
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اجتماع اخلرباء املتعدد السرنوا  املعرين ابلسرتثمار والنتكرار وتنظريم املوراريع مر   -دال 
  جل نناء القدرا  اإلنتاجية والتنمية املستدامة

 املواضيع  
ممارسريريريريريات األعمريريريريريال املسريريريريريؤولة واملسريريريريريتدامة واملسريريريريريؤولية  (.2019الررررردورة السرررررانعة ) )أ(

 تطوير املشروعات الجتماعية للشركات و 
 الستثمار، والبتكار، واملشاريع من أجل التنمية  (.2020الدورة الثامنة ) )ب(

اجتمرراع اخلرررباء املتعرردد السرررنوا  املعررين نتعزيررز نيوررة اقتصرررادية مواتيررة  لرر   يررع املسرررتو    -لاء 
  د ماا لتنمية شاملة ومستدامة، وتعزيز التكامل والتعاون يف امليدان القتصادي

 املواضيع  
كيريريف ميكريريرين للسياسريريات املتعلقريريرية ابلعمريريريل (. 2019الرردورة الثالثرررة )الرنررع الثررراين،  )أ(

 والقتصاد الكل، أن تسهم يف دقيف أهدا  التنمية املستدامة؟ 
تعبئة املوارد املالية من أجل التنميرية الشرياملة (. 2020الدورة الرانعة )الرنع الثاين،  )ب(

 للجميع واملستدامة 
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 رفق الثالثامل

 *مجمكرة شفوية مقدمة م   هورية فنزويال ال وليفارية إىل  مانة األونكتاد  
[English Only] 

11.2.S20.D.ONU.1 

No. 

 

 

 

 

The Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations and 

other International Organizations in Geneva, presents its compliments to the Secretariat  o f 

the United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD), and has the honour 

to refer to the appointments of Vice-Presidents and Members of the Advisory Body with in  

the framework of the sixty fifth session of the Trade and Development Board. 

 

In this regard, the Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela has 

the honour to inform that our Government has expressed support for the nomination 

submitted by the Republic of Guatemala, for the two appointments, one Vice-President and 

one for the Advisory Body, provided that Venezuela will take the o ther vacancy fo r the 

Vice-President corresponding to GRULAC. 

 

The Permanent Mission of the Bolivarian Republic of Venezuela to the United Nations and 

other International Organizations in Geneva avails itself of this opportunity to renew to the 

Secretariat of the United Nation Conference Trade and Development (UNCTAD), 

the assurances of its highest consideration. 

 

 

 

 Geneva, October 4, 2018  

 

 

 

to the Secretariat of the United Nation Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) Geneva 

 

__________ 

 . ويرد هذا املرفف ابللية اليت قدا هبا فقط دون درير رمس،. 2018تشرين األول/أكتوبر  4مؤرخة  *
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 املرفق الرانع

مرررجمكرة شررررفوية مقدمررررة مرررر  ال عثرررا  الدائمررررة لألرجنترررر ، وابرا ررررواي،   
والربازيرررل، وننمرررا، ونرررريو، وشرررريلي، و واتيمرررال، وكنررردا، وكوسررررتاريكا، 

ئررررة الرررد م احلكرررومي الررردو  وكولوم يررا، واملكسرررين، ولنررردورا  إىل دا
 *التانعة ألمانة األونكتاد

[Spanish only] 

 

Nota 

 

Las Representaciones Permanentes de la Argentina, el Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, el Paraguay y el Perú ante los 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra saludan muy atentamente a la 

Representación Permanente del Líbano ante las Naciones Unidas y otros Organismos 

Internacionales en Ginebra, en su calidad de Presidente de la Junta de Comercio y 

Desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD), y se permiten hacer referencia a la elección de dos Vicepresidencias del Grupo 

C para la Mesa de la Junta de Comercio y Desarrollo, período 2018-2019. 

 

Al respecto, las Representaciones Permanentes que suscriben, teniendo en consideraci6n lo  

señalado en la Declaración de Lima del 8 de agosto de 2017, manifiestan no estar en 

posibilidad de apoyar la candidatura de Venezuela a una de las Vicepresidencias. 

 

Las Representaciones Permanentes de la Argentina, el Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, el Paraguay y el Perú ante los 

Organismos Internacionales con sede en Ginebra aprovechan la ocasión para expresar a la 

Representación Permanente del Líbano ante las Naciones Unidas y otros Organismos 

Internacionales en Ginebra, las seguridades de su distinguida consideración. 

 

Ginebra, 4 de octubre de 2018 

 

 

 

 

 

A la Representación Permanente del Líbano ante las Naciones Unidas y otros Organis mos 

Internacionales en Ginebra 

Ginebra.- 

__________ 

، تضمنت  لباا إبدرا  املذكرة الشفوية يف احملضر الرمس، لتقرير جملس 2018تشرين األول/أكتوبر  5مذكرة مؤرخة  *
 مية عن أعمال دورته اخلامسة والستني. ويرد هذا املرفف ابللية اليت قدا هبا فقط، دون درير رمس،. التجارة والتن
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 املرفق اخلامس

 *احلضور  
 حضر الدورة ممثلو الدول التالية، األعضاء يف جملس التجارة والتنميةي  -1

 بيالرو  الداد الروس،

 اتيلند إثيوبيا

 تشيكيا األرجنتني

 توغو األردن

 تونس إسبانيا

 جامايكا أسرتاليا

 اجلبل األسود إستونيا

 اجلزائر إكوادور
 مجهورية تنزانيا املتحدة ألبانيا
 اجلمهورية العربية السورية أملانيا

 مجهورية كوراي إندونيسيا

 مجهورية مولدوفا أنيول

 جيبوا أوغندا

 دولة فلسطني أوكرانيا

 سري لنكا اإلسالمية( -إيران )مجهورية 

 السلفادور  أيرلندا

 السنيال ابراغواي

 السودان  ابكستان 

 سويسرا البحرين

 سيشيل الربتيال

 شيل،  بلجيكا

 صربيا بلياراي

 الصني بنيالدي 

 عُمان بنما

 غابون بواتن 

 غاان بوركينا فاسو

 غواتيمال بوروندي

 غياان البوسنة واهلرسر

 فرنسا بوو

__________ 

تتضريريريريريريمن قائمريريريريريرية احلضريريريريريريريور هريريريريريريذه املشريريريريريريرياركني املسريريريريريريجلني. ولال ريريريريريريالع علريريريريريريريى قائمريريريريريرية املشريريريريريريرياركني، انظريريريريريرير الوثيقريريريريريريرية  *
TD/B/65(2)/INF.1 . 
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 مايل الفلبني

 مدغشقر فنلندا

 مصر قربص

 امليرب قطر

 اململكة العربية السعودية الكاموون

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية كمبوداي

 موريشيو  كندا

 موزامبيف كواب

 انميبيا كوت ديفوار

 النمسا  كوستاريكا

 نيبال الكونيو

 نيجواي الكويت

 هولندا كينيا

 الياابن لبنان
  ليسوتو

 وحضر الدورة عضوا املؤمتر التايل امسهماي -2
 جزر البهاما 

 النيجر
 وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورةي -3

 جمموعة دول أفريقيا والكاريل واحمليط اهلادئ 
 جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

 الداد األورويب
 منظمة التعاون اإلسالم،

 مركز اجلنوب
 وكانت املنظمات غو احلكومية التالية ممثلة يف الدورةي -4

 عامةالمن الفئة 
 املستهلكني وثقة لوحدة الدولية اجلمعية

    


