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مقدمة
ُعقدددت الدددورة السادسددة والسددتون جمللددس التجددارة والتنميددة يف قصددر األمددم ،جنيددف ،يف
الف ددرتة م ددن  24إىل  27حزيران/يوني دده  .2019ويف أثن دداء ال دددورة ،عق ددد اجملل ددس مث دداين جلسد دات
عامة ،هي اجللسات من  1181إىل .1188

أولا -اإلجرراتاا الررذ ا ررس ا جملررس التجررارة والتنميررة املرروع ال نر د امل ر عية
املُدرجة يف جدول أعماله
ألف -دورة املؤمتر اخلامسة عملرة
املقرر )66( 547
ينددو جملددس التجددارة والتنميددة ابلعددرض السددخي الددذي قدمتدده حكومددة اإلمددارات العربي ددة
املتحدة لستضافة املنتدى العاملي لالستثمار وأسبوع التجارة اإللكرتونيدة آلسديا يف عدا ،2020
ويرحدب ابلعددرض السددخي الددذي قدمتده حكومددة بدرابدوس لستضددافة الددورة اخلامسددة عشددرة ملدؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف عا  .2020ويرحب اجمللدس أيضدا ابلتفدا الدذي تولدل إليده
البلدان أبهنما سيشرتكان يف ترؤس هاتني املناسبتني.

اجللسة العامة 1184
 25حزيران/يونيه 2019
املقرر )66( 548
يطلب جملس التجارة والتنمية رمسيا مدن األمدني العدا لألونكتداد إعدداد تقريدر عدن الددورة
اخلامسة عشرة للمؤمتر.

اجللسة العامة 1188
 25حزيران/يونيه 2019

ابت -اإلجراتاا األخرى الذ ا س ا اجمللس
تقرير فريق اخلربات احلك مي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي
 -1أحدداا اجمللددس علم د ا ،يف جلسددته العامددة  ،1187ابلتقريددر املتعلددق ابلدددورة الثالثددة لفريددق
اخلدااء احلكددومي الددوع املعددا ابلتجددارة اإللكرتونيدة والقتصدداد الرقمددي ،بصديتته الدواردة يف الوثيقددة
.TD/B/EDE/3/3
 -2ولحد رئدديس الدددورة الثالثددة لفريددق اخل دااء احلكددومي الدددوع املعددا ابلتجددارة اإللكرتونيددة
والقتصدداد الرقمددي ،عنددد إعددداد التقريددر ،أن فريددق اخل دااء احلكددومي الدددوع أرجددأ اختددا قدرار بشددأن
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جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة للمجلس واعتمد اختصالات الفريدق العامدل املعدا بقيداس
التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي واتفق على مواضيع اجتماعه األول(.)1
 -3وفيما خيص جدول األعمدال املؤقدت للددورة الرابعدة لفريدق اخلدااء احلكدومي الددوع املعدا
ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي ،شجع رئيس اجمللس املنسقني اإلقليميني على التولدل إىل
اتفددا يف أقددرب وقددت كددن .وقددال إندده سدديجري مشدداورات للتأكددد مددن إحدراز تقددد  ،بتيددة متكددني
اجمللس من اختا إجراء يف دورته التنفيذية الثامنة والستني بشأن جدول األعمال املؤقت.
دورة املؤمتر اخلامسة عملرة
 -4يف اجللسة العامة  ،1184نو جملدس التجدارة والتنميدة ابلعرضدني السدخيني املقددمني مدن
حكوم ددة اإلم ددارات العربي ددة املتح دددة وحكوم ددة بد درابدوس ورحد دب ابلع ددرض الس ددخي ال ددذي قدمت دده
حكومة برابدوس لستضافة الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر (انظر الفصل األول ،الفرع ألف).
 -5ويف اجللسددة العامددة  1184أيض دا ،طلددب اجمللددس أن يُعِددد األمددني العددا لألونكتدداد تقريددر
إىل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (انظر الفصل األول ،الفرع ألدف).
ولحد رئديس اجمللدس أن الددول األعضداء ،كمددا جدرت العدادة ،تتطلدع إىل الطدالع علدى التقريددر،
وتعددرب عددن رهيت ددا يف أن يوضددع يف املتندداول يف أقددرب وقددت كددن ،لكددي يتس د للمجموعددات
اإلقليمية بدء العمل على الورقات اليت تبني في ا مواقف ا.
 -6ويف اجللسددة العامددة ( 1188جلسددة الختتددا ) ،وافددق اجمللددس علددى مشددروع مقددرر بشددأن
مكددان انعق دداد الدددورة اخلامس ددة عشددرة للم دؤمتر ،بص دديتته ال دوارد يف الورق ددة ه د الرمسي دة املقدم ددة إىل
اجمللس ،لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الرابعة والسبعني (انظر املرفق األول).
 -7ويف اجللسة العامة  1188للمجلدس أيضدا ،شدددت إحددى املنددوابت علدى أن منتددى
الس ددتثمار الع دداملي تظ دداهرة جتم ددع أل ددحاب املص ددلحة املتع ددددين ،وه ددو ل دديس ج ددزءا ول ينبت ددي أن
يكددون جددزءا مددن اآلليددة احلكوميددة الدوليددة لألونكتدداد .وأعربددت عددن ارتياح ددا للحددل الددذي جددرى
التولل إليه إزاء الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر يف عا  ،2020أما فيما خيص املنتدى فينبتي أن
يستمر يف شكله املعتاد مستقبالا.
تقريرر ريرريس اةياررة الستملررارية املنملرروة ج جررف ال قررة  166مررن خ ررة عمررك ابنكر املرروع
تنظرريم األمانررة دوراا تدري يررة يف ال رررتة  ،2019-2018وأتثررذ ررسر الرردوراا؛ وتعي ررني
أعضات اةياة الستملارية
 -8يف اجللس ددة العام ددة  ،1187أح دداا جمل ددس التج ددارة والتنمي ددة علمد د ا بتقري ددر رئ دديس ا ي ددة
الستشارية عن فرتة السنتني .2019-2018
-9

وتوىل ثل رئيس ا ي ة الستشارية تقدمي التقرير.

 -10وأعددرب ثددل إحدددى اجملموعددات اإلقليميددة والعديددد مددن املندددوبني عددن تقددديرهم للعمددل
الذي قامت به أمانة األونكتاد يف جمال بنداء القددرات بعقددها دورات دراسدية إقليميدة قصد ة عدن
قضددااي اقتصددادية دوليددة ،يف إطددار بددرامف الفقددرة  ،166اعتددات أبهنددا تددازة .وأثد عدددة مندددوبني

__________
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على اجل ود اليت بذلت جلمع  20مشاركا من مخس مناطق امية لتبادل الدرؤى بدني هدذ املنداطق
واملشاركة يف تدريب بشأن املتابعة يف حزيران/يونيه .2019
 -11وأعرب العديد من املندوبني عن تقديرهم للبلدان اليت استضافت دورات دراسدية إقليميدة
مكن دت بلدددااا اميددة مددن هسددني ف م ددا لالجتاهددات القتصددادية واكتسدداب القدددرة علددى لددياهة
السياسددات و لددب بتعزيددز قدددرات املسددؤولني احلكددوميني مددن أجددل زايدة قددوة املؤسسددات .وأشددادوا
مبعاجلددة ال ددورات الدراسددية اإلقليميددة مس دأليت التجددارة والتنميددة معاجلددة متكامل دة وأشددادوا بااجم ددا
التعليمية اليت عكست أهداف التنمية املستدامة .وشدد معظم املنددوبني أيضدا علدى املعدارف الديت
اكتسب ا املشاركون وأثرها على القدرة علدى املشداركة يف لدياهة السياسدات ،ودعدوا األونكتداد إىل
مواللة تقدمي الاامف يف املناطق النامية وللدبلوماسيني يف جنيف.
 -12وأشار ثل مصدر إىل فائددة وأييدة الددورة الدراسدية اإلقليميدة األربعدني ،املعقدودة يف الربدع
األخ من عا  2018بدعم من وزارة الشؤون اخلارجية يف مصر .وهدث ثل كينيا عن الددورة
الدراس ددية اإلقليمي ددة احلادي ددة واألربع ددني لفائ دددة القتص ددادات األفريقي ددة ،واملعق ددودة يف كيني ددا يف 25
آ ار/مددارس ويف  5نيسددان/أبريل  ،2019حبضددور  27مشدداركا مددن  21بلددا .وأشددار ثددل لدربيا
إىل استمرار اهتما البلد ابستضافة الددورات الدراسدية اإلقليميدة ألورواب الشدرقية .فقدد حضدر 22
مشددارك ا مددن بلدددان أورواب الشددرقية الدددورة الدراسددية التاسددعة والثالثددني يف بلتدراد يف الفددرتة مددن 25
حزيران/يونيدده إىل  6متوز/يوليدده  .2018و كددر ثددل كولومبيددا ابلدددورة الدراسددية املزمددع عقدددها يف
متوز/يوليه  ،2019حبضور  26مشاركا من  12بلدا من بلدان أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،
وبوضددع البلددد بولددفه البلددد املضدديف للدددورات الدراسددية اإلقليميددة مبوجددب التفددا بشددأن أم داكن
استضافة الدورات.

اثنيا -م جز الرييس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية واملناقملة العامة
اجللسة العامة الفتتاحية
 -13لح د ال درئيس املنت ي ددة وليت دده (لبن ددان) ،يف مع ددرض إش ددارته إىل اخل دداة ال دديت اكتس ددب ا يف
جملددس التجددارة والتنميددة ،أن العديدددين يددرون أن املرحلددة الثانيددة مددن تنفيددذ مافيكيددانو ند وي وإعددادة
تنش دديآل اآللي ددة احلكومي ددة الدولي ددة لألونكت دداد ت ت ددر إىل مس ددتوى التطلع ددات وترك ددت العدي ددد م ددن
التحدددايت دون معاجلددة .وأضدداف قددائالا إن اجملددال ،مددع لددب ،ل يدزال متسدع ا ملوالددلة بددذل املزيددد
من اجل ود يف الوقت املالئم وبروح إجيابية .وقد أبرز استعراض منتصف املدة للدورة الرابعة عشدرة
للمدؤمتر أييددة البقدداء يف املسددار الصددحي لتحقيددق النتددائف املرجددوة .ويف سدديا العمددل املعتدداد لآلليددة
احلكومي ددة الدولي ددة ،إ ا ك ددان نمك ددان األمان ددة تق دددمي مس دداياهتا يف وق ددت أس ددرع ،فد د ن املن دددوبني
نمكدداهنم أيضد ا التولددل إىل توافددق يف اآلراء بسددرعة أكدا وأن يكوندوا أكثددر إجيابيددة يف التعامددل مددع
األمانة ومع بعض م البعض.
 -14وقد ركز ،أثناء قيامه مب ا الرئيس ،علدى الدبلوماسدية و لدب بتعزيدز روح اللياقدة وامل نيدة.
ومددع اقدرتاب املدؤمتر املقبددل مددن املدؤمترات الدديت تعقددد كددل أربددع سددنوات ،مددل أن يتجنددب املندددوبون
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الحتكدداس وسددوء الف ددم ددا ل لددزو لدده و لددب ابلتصددرف بلباقددة وواقعيددة .وابلددرهم مددن أن اآلاثر
املرتتب ددة عل ددى األزم ددة املالي ددة والقتص ددادية العاملي ددة ت تع ددا معاجل ددة كامل ددة يف ال دددورة الثالث ددة عش ددرة
للمدؤمتر ،أعددرب عددن ثقتدده يف إمكانيددة أن تكددون الدددورة اخلامسددة عشددرة للم دؤمتر رخييددة ،مبعاجلت ددا
القضااي البالتة األيية مثدل النتكاسدات الديت حددثت يف نظدا تعدديدة األطدراف ،مبدا يف لدب يف
النظ ددا التج دداري ال دددوع ،وتق ددد ا مس دداية مفي دددة يف س ددبيل هقي ددق أه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة
ومكافحة الفقر ،لتمكني اجلميع من الرخاء.
 -15وأشددار إىل أن اخلددالف احلدداع بشددأن الطلددب مددن شددبكة تقيدديم أداء املنظمددات املتعددددة
األط دراف أن تقدديم عمددل األونكتدداد ينطددوي علددى أوجدده تشددابه مث د ة لازعددا مددع الظددروف الدديت
أفضددت إىل الدددورة الثالثددة عشددرة للم دؤمتر .وقددد ملددس ،أثندداء مشدداوراته ،الصددد يف الن دوااي احلسددنة
للجميددع ويف اللت دزا ابملشدداركة يف معاجلددة الش دواهل مشدداركة بندداءة .لكددن مثددة سددوء تقدددير للتدداري
وألوجه القلق البالغ الذي يشعر به الكث ون .لذا شجع اجلميع على البقاء منسجمني مع النظدا
الددداخلي للم دؤمتر .فالوضددع يسددتدعي مددن السددفراء ومددن كبددار املددودفني اإلداريددني يف األونكتدداد،
متحل ددني ب ددن ف أكث ددر مراع دداة لالعتب ددارات السياسد ددية ،أن يكون د دوا أكث ددر ا راط ددا يف عم ددل اآلليد ددة
احلكومية الدولية والعمل سوايا لتقدمي التوجيه البناء للمفاوضني بتيدة إاداح الددورة اخلامسدة عشدرة
للمؤمتر.
 -16ونزاء املسددتقبل ،اقددرتح الرتكيددز علددى القضددااي اجلوهريددة ،علددى املسددتوى الددوزاري وهد مددن
املسددتوايت ،لتفددادي تفويددت فرلددة امل دؤمتر املقبددل مددن امل دؤمترات الدديت تعقددد مددرة كددل أربددع سددنوات،
ابعتبار أحد مؤمترات األمم املتحدة الكاى بشأن التنميدة وأن هدرا األماندة والددول األعضداء،
إ يشددمل م األونكتدداد معددا ،علددى هقيددق نتددائف أفضددل ،وهددو مددا يعددا أن تفددر األمانددة مددن إعددداد
ما علي ا من عمل يف الوقت احملدد وأن تتولل الدول األطراف إىل التفاقات املطلوبة يف الوقدت
احملدددد وأن يتددذكر املندددوبون ،بولددف م ثلددون البش درية بعدداء ،أبن علددي م بددذل كددل يف وسددع م
لتحقيق املراد.
 -17وشددجع ال درئيس اجلديددد للمجلددس (مددن آيرلندددا) بيددع املندددوبني علددى املشدداركة هبمددة يف
املناقش ددات لتولي ددد األفك ددار والتم دداس املس ددالب ال دديت كن ددا دف ددع عم ددل ال دددورة ق دددما وأن تل ددم
التحضد ات للدددورة اخلامسددة عشددرة للمدؤمتر .وسدديعقد املدؤمتر بعددد مددرور مخددس سددنوات فقددآل علددى
اعتمد دداد خطد ددة التنميد ددة املسد ددتدامة لعد ددا  2030الراميد ددة إىل إحد ددداث التحد ددول وأهد ددداف التنميد ددة
املسددتدامة ،وبعددد قطددع ثلددث املسددار علددى طددول الطريددق املؤديددة إىل عددا  .2030ومددن الواضد أن
هقيق األهداف يتطلب تسريع عجلة التقد .
 -18مث إن األونكتدداد وعمددو منظومددة األمددم املتحدددة ت يتطددورا تطددورا كددامالا مبددا يتماشددى مددع
حقائق الواقع املعالر على النحو الذي يفي ابلترض .ومتثل الدورة اخلامسدة عشدرة للمدؤمتر فرلدة
لتدارس األمر ،و لب ابلبناء على اإلااز الدذي هقدق يف ند وي ،عنددما انتقدل ألدحاب املصدلحة
مددن القدرارات إىل األفعددال ،مث مددن األفعددال إىل النتددائف مباشددرة .فلكددي يتحقددق النجدداح ،ل بددد أن
ينصب الرتكيز على بناء توافق حقيقي يف اآلراء بشدأن قضدااي التجدارة والتنميدة الرئيسدية ،ل سديما
الشددائكة من ددا ،للتولددل إىل نتددائف ملموسددة يف هنايددة املطدداف .لقددد تتد العددات ،حيددث ابت لدددينا
خطة عاملية للتنميدة تفدرض التزامدات علدى بيدع الددول وتقدر أبن البشدرية بعداء جيدب أن تسدتفيد
م ددن أه ددداف التنمي ددة املس ددتدامة .ويس ددتلز ل ددب الوف دداء بتل ددب املس ددؤوليات و ل ددب ببن دداء اجلس ددور
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والتعامددل مددع بعضددنا الددبعض بشددعور جديددد مددن النتمدداء إىل اجلماعددة .فخطددة عددا  2030خطددة
جلميع الناس وللكوكب الذي يشرتكون فيه ،مثلما أقر بذلب جيل الشباب إقرار واضح ا.
 -19وعليدده ،يددود رئدديس اجمللددس ،معتمدددا يف لددب علددى دعددم املندددوبني ،أن يشدددد علددى بندداء
الثقة على مستوى بيع اجملموعات والف ات ،جاعال نقطة انطالقه الفرتاض أبن اجلميع ملتزمون
ابألونكتدداد ومب متدده ويتصددرفون حبسددن نيددة .واشددد اجمللددس التصددرف مبددا يلددز مددن الكياسددة وامل نيددة
للتقليدل مددا أمكددن مدن احتمددال وقددوع حدالت ل لددزو ددا وهد مقصددودة مددن سدوء الف ددم أو سددوء
التف دداهم .وق ددال إن دده ين ددوي ،بص ددفته رئيسد دا للمجل ددس ،التش ددجيع عل ددى إح ددالل روح م ددن املش دداركة
املدروس ددة والبن دداءة يف ج ددو م ددن ا دددوء والتبص ددر ،بتي ددة بل ددورة تواف ددق ج دداد يف اآلراء بش ددأن قض ددااي
رئيسددية .ولتحقيددق هددذ التايددة ،يددود أن يلتقددي ابنتظددا مددع األعضدداء لابقدداء علددى احل دوار وتبددادل
األفكار بشأن عمل اجمللس املعتاد والتحض ات للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر ،بدءا ابجتماعدات
اإلفطار التقليدية بني الرئيس وشىت اجملموعات ،إىل عقد اجتماعات لت ة لتداول األفكار.
 -20وينبتي أن ينصب الرتكيز يف الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر على اجلوهر .وينبتي أن يبددأ
احلوار بشأن معرفة مدى إمكانية إجياد اتفاقات حمددة خبصوا تنشيآل اآلليدة احلكوميدة الدوليدة،
لتفادي التفا علدى وثيقدة ختاميدة فنيدة للتايدة دون أن يعدا لدب عدودة اآلليدة احلكوميدة الدوليدة
إىل عمل دا .وتتدا األمدر إىل تعداون أوثدق مدع نيويددورس ومنظمدة األمدم املتحددة بصدفة أعدم للتأكددد
من أن النتائف اليت ستسفر عن ا اجل دود ستتسدرب إىل اجملتمدع اإليدائي برمتده ،حمفدزا بدذلب العمدل
حيثما لز األمر.
 -21ويف اخلت ددا  ،تس ددتند الدبلوماس ددية ونظ ددا تعددي ددة األطد دراف إىل مب دداد متين ددة وراس ددخة،
تسددنُ ُدها تلددب اخلصولدديات الدديت هدددد جمتمددع بعيندده .وتتددا املندددوبون إىل اخليددال لتفكيددب يددا
ابلية مستحكمة ولضبآل حلول واقعية لتحقيق ما نصبو إليه بيع ا من رخداء للجميدع وتتداجون
إىل اجلدرأة لختددا قدرارات لدعبة وتقدددمي تنددازلت والثقددة يف بعضد م الددبعض وإىل اللتدزا ابلتحلددي
ابإلرادة السياسدية لرتبدة القدرارات إىل أفعدال ،واألفعدال إىل نتدائف .وهدذا هدو هدرض نظدا تعدديددة
األطد دراف ،وال ددذي ك ددن للمن دددوبني التح ددرس عل ددى أساس دده ابلت ددذكر أن نظ ددا تعددي ددة األطد دراف
ل يتعلددق يف ج ددوهر بعملي ددة ،ب ددل إن عمليات دده ابتك ددرت هب دددف هقي ددق نت ددائف ،ونق درار حقيق ددة أن
الواحد من م ل يستتا عن اآلخر ويتحمل التزامات جتا اآلخر.
 -22ويف بيانه الفتتاحي ،أعرب األمني العا لألونكتاد عن تقدير للرئيس السدابق للمجلدس
علددى تفانيدده ،ول سدديما يف العمددل علددى هقيددق توافددق يف اآلراء ل يسددتثا القضددااي احلساسددة .ويف
معرض ترحيبه ابلرئيس اجلديد للمجلدس ،أعدرب عدن التدزا األماندة ابلعمدل معده خدالل هدذا العدا
القدداد الصددعب .ويف إطددار التحضد للدددورة اخلامسددة عشددرة للمدؤمتر ،سدديتطلب األمددر مددن الدرئيس
والدددول األعضدداء بددذل ج ددد كبد لبندداء التوافددق والتحلددي حبسددن النيددة يف عمل ددم مددن أجددل تيسد
عمل فريق الشخصيات البارزة واملشداورات علدى إفطدار بدني الدرئيس واجملموعدات اإلقليميدة ،ودعدم
إعداد ورقات مواقف اجملموعات اإلقليمية ومشروع الوثيقة اخلتامية ،الديت سدتكون يف شدكل تقريدر
األمني العا لألونكتاد إىل املؤمتر.
 -23ولحد األمددني العددا لألونكتدداد أن الرتكيددز الرئيسددي للدددورة سينصددب علددى مسددألة عددد
املساواة بولف ا عائقا أما هقيق أهداف التنمية املستدامة ،وهو موضوع مالئدم يت قبدل بضدعة
أسددابيع مددن انعقدداد املنتدددى السياسددي الرفيددع املسددتوى للمجلددس القتصددادي والجتمدداعي ال دذي
GE.19-13725

7

TD/B/66/7

سدديتناول مسددأليت الشددمول وعددد املسدداواة ،وبعددد أسددبوعني فقددآل مددن املنتدددى القتصددادي الدددوع
املعقددود يف سددانت بيرتسددبور  ،حيددث بددرزت مسددألة عددد املسدداواة موضددوع ا مددن مواضدديع املنتدددى.
وعليه ،س كز اجلزء الرفيع املستوى على أربعة منظورات بشأن عدد املسداواة هدي وسدائل التنفيدذ
لتقلدديص عددد املسدداواة ،والددروابآل بددني التجددارة وعددد املسدداواة ،واتسدداع الفجددوة الرقميددة الدديت تواجدده
البلدددان الناميددة ،والكيفيددة الدديت كددن هبددا السددتفادة مددن التعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب ملعاجل دة
الختاللت املتزايدة فيما بني البلدان النامية.
 -24ويف الوقت احلاع ،نرى العات أكثر تراجعا إىل الوراء علدى لدعيد قضدااي التجدارة والتنميدة
وعلى لعيد الوعد بتحقيدق الشدمولية دا كدان عليده عندد إطدال الوعدود الثالثدة يف عدا .2015
ومددن بددني التحدددايت املطروحددة الشددعور بتصدداعد التددوترات الدوليددة يف جمدداع التجددارة والتكنولوجيددا
وال فاض املطرد يف النمو مدن حيدث تددفقات السدتثمار األجنديب املباشدر علدى الصدعيد العداملي،
مقددرتاا ابلنعكاسددات الوخيمددة املرتتبددة علددى القتصددادات الضددعيفة والناش د ة مددن حيددث اختصددار
وتتيد د مس ددار ش ددبكات اإلنت ددا وسالس ددل القيم ددة العاملي ددة وتزاي ددد املخ دداوف م ددن أعب دداء ال ددديون
اخلارجية يف البلدان النامية .وأشار إىل أن األونكتاد سيسعى إىل معاجلة هذ التحدايت مع ا.
 -25وأضاف أن مثة أخبارا سارة فيمدا خيدص نظدا تعدديدة األطدراف .فعمدل األونكتداد بشدأن
تعزيز التعاون اإلقليمي وفيمدا بدني بلددان اجلندوب يشد د زمخد ا متزايددا ،عدالوة علدى اختدا خطدوات
حمدددة بشددأن منطقددة التجدارة احلددرة القاريددة األفريقيدة ابلعمددل سددوايا مدع الهدداد األفريقددي .ويف إطددار
الدددفع ابلتحددول الرقمددي قدددما ،جددرت أسددابيع التجددارة اإللكرتونيددة يف ن د وي يف عددا  2018ويف
جنيددف يف عددا  ،2019واسددتقطب عمددل األونكتدداد بشددأن مبددادرة التجددارة اإللكرتونيددة للجميددع
والداامف التددرييب أللددحاب املشداريع يف اجملدال الشددبكي مدن آسديا وأفريقيددا اهتمامد ا متزايددا .وقددد
اسددتُكملت أيض دا تقييمددات مدددى اجلاهزيددة للتجددارة اإللكرتونيددة يف  13بل ددا ،وجيددري إادداز 13
دراسة ،وتبدي العديد من البلدان ،من ا بلدان من ه البلدان األقل يوا ،اهتماما ابلاامف.
 -26ويف سدديا إلددالح األمددم املتحدددة ،جددرى أيضدا اعتمدداد سددبل عمددل جديدددة ،يف النطددا
األوسع ملنظومة األمم املتحدة وضمن أمانة األونكتاد ،مبا يف لب نزاء قضااي اسرتاتيجية وإدارية
وحماسبية جديدة على نطا املنظومدة ككدل ودور الوكدالت هد املقيمدة ،وهدو أمدر يكتسدي أييدة
ابلتدة ابلنسددبة لألونكتدداد يف التعامدل مددع اآلخدرين .وتعداون األونكتدداد عددن كثدب مددع إدارة الشددؤون
القتصادية والجتماعية وبرامف األمم املتحدة اإليائي وفرقة العمل املشرتكة بني الوكالت املعنية
بتمويددل التنميددة وشددبكة األمددم املتحدددة لالقتصدداديني والفريددق العامددل املعددا مبجموعددة العش درين يف
إطار األمم املتحدة.
 -27وعل ددى ل ددعيد التع دداون التق ددا ،مث ددة جوان ددب إجيابي ددة من ددا األيي ددة املتزاي دددة ملس ددألة متوي ددل
البلدان النامية موارد األونكتاد اخلارجة عن امليزانية .ففي الوقت احلاضر ،أتيت نسدبة  50يف املائدة
مددن هددذ املدوارد مددن بلدددان اميددة وبلدددان اشد ة .ومثددة اهتمددا متزايددد بددبعض منتجددات األونكتدداد،
مثدل الدداامف املشددرتكة ألنتددول املمد اول مددن الهدداد األوروي ،الددذي تسددعى العديددد مددن البلدددان مددن
خمتلددف أءدداء العددات إىل استنسدداا يددو اثددل مددن التفددا الشددامل .وتل اقددى األونكتدداد يف اآلونددة
األخ ة أيض ا مبلغ  5.3مليون دولر من حكوميت أسرتاليا ونيوزيلنددا لتوسديع بدرامف النظدا اآلع
للبياات اجلمركيدة حبيدث يشدمل توفدالو وتونتدا وجدزر كدوس وك يبداس واورو وندوي ،ليكدون بدذلب
عدد اللبدان املشمولة ابلاامف هو  103بلدان.
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الش ددعب ضددمن األونكتدداد ،ابلعم ددل علددى اإلحصددائيات ،ومس ددألة
 -28واسددتمر التعدداون بددني ُ
متويددل التنميددة ،واملسددألة اجلنسددانية والتعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب ،وكددان لددب مفيدددا للددتعلم
الشدعب قيمدة ات دللدة يف مسداية
وإلخرا منتو واض لبقية العات .وقد أضاف التعاون بدني ُ
األونكتدداد وقيادتدده يف م دؤمتر األمددم املتحدددة الرفيددع املسددتوى الثدداين املعددا ابلتعدداون فيمددا بددني بلدددان
اجلنوب ،أو مؤمتر خطة عمل بوينس آيرس ،40+املعقود يف بوينس أيرس ،ول يزال العمدل الدذي
أُسند إىل األونكتاد إلااز بعد املؤمتر جاراي.
 -29وعندما يكدون األونكتداد جم دزا جت يدزا جيددا ،فمدن شدأن لدب أن كنده مدن التعامدل مدع
البي ددة التجاري ددة واإليائي ددة املتت د ة ب ددوت ة س دريعة .وتت ددا األم ددر إىل مزي ددد م ددن التع دداون م ددع ال دددول
األعضاء ،حيث قيم األونكتاد الفرا الضائعة وعوض عن تراجع الستثمار يف القطاعات ات
الصدلة أبهددداف التنميددة املسدتدامة ،وكددذلب إىل مزيددد مدن الدددعم للمبددادرات ،ل سديما فيمددا خيددص
املوارد من خار امليزانية ،يف الوقت الذي تش د فيه امليزانية العادية لألمم املتحددة ا فاضدا كبد ا.
فعلددى سددبيل املثددال ،تقلصددت امليزانيددة العاديددة لألونكتدداد للعددا  2020مببلددغ  633 000دولر،
وهو ما ثل خسارة مخسة منالب عمل دائمة .ويعيق لب إحراز يو يف جمدالت جديددة ات
الهتما ابلنسبة للدول األعضاء ،مث إنه يؤخر التنفيذ ،كدأن يدؤخر تنفيدذ قدرار ند وي بشدأن تعزيدز
العمل مع الشعب الفلسطيا ،على سبيل املثال .وبذلب ،فد ن تعداون الددول األعضداء ،ل سديما
دعم ا لألنشطة اليت تقو مبدوارد مدن خدار امليزانيدة ،ينبتدي أن يسدتمر وينمدو يف جمدالت اعتُدات
م مة لتعزيز النشاا.
 -30ويف الوقت احلاضر ،تلقى أكثر من  70يف املائة من مودفي األونكتاد تدريب ا يف اإلدارة
القائمة على النتائف ،وهو ما من شأنه أن يس ل تنفيذ اللتزامات املقطوعة .وفيما خيص تقريدري
املراجعة األخ ين الصادرين عن مكتب خدمات الرقابة الداخليدة ،فد ن األمدني العدا ملتدز بتنفيدذ
التوليات املقدمة في ما ،ابعتبار أن التقييمات أداة لتعزيز األداء وتقدمي النتائف.
 -31وأك ددد جم ددددا اس ددتعداد األمان ددة العم ددل م ددع ال دددول األعض دداء يف س دديا التحض د لل دددورة
اخلامسة عشرة للمؤمتر وإااز الوعد املقطوع يف ن وي قدر اإلمكان.
املناقملة العامة
(البند  3من جدول األعمال)
 -32جددرت املناقشددة العامددة يددو  26حزيران/يونيدده  .2019واملتحدددثون الددذين أدل دوا ببيدداات
هم ثل إكوادور ،متحداثا ابسدم جمموعدة ال د  77والصدني و ثدل الهداد األوروي ،ابسدم الهداد
األوروي وال دددول األعض دداء في دده و ث ددل ابكس ددتان ،ابس ددم اجملموع ددة اآلس دديوية و ث ددل بنم ددا ،ابس ددم
جمموعددة بلدددان أمريكددا الالتينيددة ومنطقددة البحددر الكددارييب و ثددل توهددو ،ابسددم اجملموعددة األفريقيددة
و ثددل كندددا ،ابسددم جمموعددة الدددول املتقدمددة هد املنضددمة إىل الهدداد األوروي (جيسددكنز) و ثددل
ُعمددان ،ابسددم اجملموعددة العربيددة و ثددل العدرا و ثددل كددواب و ثددل زامبيددا و ثددل الهدداد الروسددي
و ثددل نيج د اي و ثددل ب وريددة فنددزويال البوليفاريددة و ثددل إندونيسدديا و ثددل دولددة بوليفيددا املتعددددة
القوميات و ثل الصني و ثل دولة فلسطني و ثل ب و و ثل ا ند و ثل نيبال و ثل كينيا
و ثل أوهندا و ثل جامايكا و ثل جنوب أفريقيا و ثل ب وريدة كدوراي و ثدل جورجيدا و ثدل
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الاازيددل و ثددل ب وريددة إي دران اإلسددالمية و ثددل األردن و ثددل الفلبددني و ثددل ز بددابوي و ثددل
إثيوبيا و ثل املترب.
 -33واعتدا معظددم الوفددود أن التعدداون املتعددد األطدراف يكتسددي أييددة حامسدة للحددد مددن أوجدده
عددد املسدداواة .وأعرب دت ثل دة إحدددى اجملموعددات اإلقليميددة عددن أتييدددها لنظددا تعدديددة األط دراف
وعن قلق ا مدن ازدايد عددد التدداب األحاديدة و ات النزعدة احلمائيدة ،وا فداض املسداعدة اإليائيدة
الرمسيددة ،وزايدة التدددفقات املاليددة ه د املشددروعة علددى الصددعيد العدداملي .واشدددت األونكتدداد دعددم
البلددان يف سددبيل اعتمداد السياسددات التجاريدة الراميددة إىل إحدراز تقددد يف التحدول القتصددادي ،يف
الوقت الذي ألبحت فيه التكنولوجيا الرقمية والتشتيل اآلع تشكالن هدايا اقتصدادايا حامسد ا يف
القرن احلادي والعشرين.
 -34وأبرز ثل جمموعة إقليمية أخرى ما للثورة الرقميدة مدن سدلطة يف تتيد حيداة املاليدني مدن
الناس ،ويف احلد مدن أوجده التفداوت داخدل البلددان وفيمدا بين دا .وينبتدي لألونكتداد أن هسدن مدن
إدارت دده الداخلي ددة وم ددن الش ددفافية واملس دداءلة م ددن أج ددل ض ددمان أقص ددى ق دددر م ددن الكف دداءة .وينبت ددي
لألونكت دداد تنش دديآل دور داخ ددل منظوم ددة األم ددم املتح دددة ،بول ددفه ج ددة التنس دديق إلدمد دا التنمي ددة
املستدامة يف النظا التجاري الدوع.
 -35وأش ددار ث ددل جمموع ددة إقليمي ددة أخ ددرى إىل أيي ددة اإلدارة املالي ددة العام ددة يف احل ددد م ددن ع ددد
املساواة .و ثل التصدي للتدفقات املالية ه املشروعة هدايا أساسدي ا و كدن تدوخي إعمدال بعدض
احللول يف تعزيز نظا تعددية األطراف وإقامة سبل تبادل بناءة لتدفق البياات.
 -36وقددال ثددل جمموعددة إقليميددة أخددرى إن الفجددوة التكنولوجيددة قددد تددؤدي إىل توسديع مظدداهر
عد املساواة .وطلبدت اجملموعدة اإلقليميدة أيضد ا أن تعمدل األماندة علدى القضداء علدى الخدتاللت
اجلترافية واجلنسانية يف التوديف يف األونكتاد.
 -37وقالت إحدى اجملموعدات اإلقليميدة إن منطقدة التجدارة احلدرة القاريدة األفريقيدة مثدال علدى
التعدداون البندداء بددني الدددول علددى الصددعيد اإلقليمددي وعلددى لددعيد التعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب.
لكن التفاقات اإلقليمية وه ها من التفاقدات فيمدا بدني بلددان اجلندوب لدن تكدون اجعدة إل إ ا
نُف ددذت تنفي ددذا ك ددامالا .وتت ددا األم ددر إىل وج ددود بي دداات ات نوعي ددة جي دددة وتول دديات يف جم ددال
السياسات العامة ،ويتعني على األونكتاد الضطالع بدور مركزي يف هذا الشأن.
 -38وقالددت جمموعددة إقليميددة أخددرى إن األولويددة ينبتددي أن متددن إلطددال مناقشددات متوازنددة
وموضددوعية بشددأن أوجدده عددد املسدداواة داخددل اجمللددس واألونكتدداد .وطلبددت اجملموعددة اإلقليميددة مددن
األونكتدداد الرتكيدز علددى كيفيددة التتلددب علددى التحدددايت اإلداريددة وهسددني التصددالت املنتظمددة مددع
الدول األعضاء.
 -39وأعربت جمموعة إقليمية أخرى عن القلق من أن ال فاض يف ميزانية األونكتداد سديعو
التقد يف سبيل هقيق أهداف مافيكيانو ن وي اليت اتفقدت علي دا الددول األعضداء ،مبدا يف لدب
دعم دولة فلسطني.
 -40وحثددت بعددض الوفددود اجملتمددع الدددوع علددى وقددف العقددوابت األحاديددة ،الدديت زادت أوجدده
عددد املسدداواة يف تلددب البلدددان إىل حددد كب د  .وأكددد مندددوب آخددر أن التعدداون الدددوع ينبتددي أن
يستند إىل حقو الدول ات السيادة.
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 -41وه دددث العدي ددد م ددن املن دددوبني ع ددن قض ددية تتد د املن دداا بول ددف ا مص دددرا لالخ ددتاللت.
ودعدت عددة وفدود أخددرى إىل املزيدد مدن مشدداريع املسداعدة التقنيدة لتحسددني جاهزيدة البلددان للثددورة
الرقميددة .وأاثرت عدددة وفددود مسدأليت تبددادل امللكيددة الفكريددة ننصدداف ولدوائ يايددة املسددت لب ،يف
حني ركزت بعض الوفود األخرى علدى مسدألة الت درب الضدرييب يف إحدداث الخدتاللت ،ودعدت
إىل إنشاء أول منتدى عاملي يع ابملسائل الضريبية.

ابت -اجلزت الرفيع املست ى
ُ -42عقد اجلزء الرفيع املستوى من الدورة السادسدة والسدتني جمللدس التجدارة والتنميدة يف الفدرتة
من  24إىل  25حزيران/يونيه .2019
 -1وسايك حتقيق اةدف  10من أ داف التنمية املستدامة
(البند (2أ) من جدول األعمال)
 -43لدى افتتاح املناقشة ،أبرز رئيس اجمللس وبعض احملاورين والعديد من الوفود أيية معاجلة
مسألة عد املساواة على الصعيد العاملي من أجل هقيق أهداف التنميدة املسدتدامة .وقدد اعتدات
مسألة عد املساواة عموما على أهنا موضوع جدير ابلبحث .وقال أحد احملاورين وأحد املندوبني
إن عد املساواة ليست جمرد مسألة هيكليدة ،مدع مدا دا مدن ارتباطدات مبسدائل الفقدر وتتد املنداا
واألنظمددة الضدريبية ،بددل تشددكل مصدددر قلددق متعدددد اجلوانددب أيضدا مبددا يتجدداوز نطددا ا دددف 10
من أهداف التنمية املستدامة.
 -44وع د ددزى أح د ددد احمل د دداورين وبع د ددض املن د دددوبني ع د ددد املس د دداواة إىل العومل د ددة وإىل التف د دداو ت
التكنولوجية فيما بني البلدان ،بينما كر مندوب آخر أن النتكاسات اليت ما هبا نظدا تعدديدة
األطراف يف املناا السياسي العاملي احلداع أدت إىل فدرض عقدوابت علدى الددول األعضداء ،األمدر
الذي زاد من حدة التفاو ت فيما بني البلدان.
 -45وأشار عدة حماورين ووفود إىل الدعوات إللالح ا يكل التجاري والضرييب الددوع فيمدا
يتصدل مبعاجلددة مشددكليت عدد املسدداواة والفقددر .وهددث أحددد احملدداورين عدن ضددرورة إعددادة النظددر يف
التفا املتعلق جبوانب حقو امللكيدة الفكريدة املتصدلة ابلتجدارة ومدا يقدرتن بده مدن حقدو امللكيدة
الفكرية وبراءات الخرتاع .و كدر حمداور آخدر أن احلدوافز الضدريبية لالسدتثمار األجنديب أخفقدت يف
هقيق النمو.
 -46ويف معددرض اإلشددارة إىل أن البيدداات أد ددرت أن التفدداوت بددني البلدددان قددد زاد ،يف حددني
ازداد التف دداوت داخ ددل البل دددان س ددوءا ،اقرتح ددت بع ددض الوف ددود أن إعم ددال احلك ددم الرش دديد وج ددذب
السددتثمار األجندديب املباشددر مددع كفالددة املعاملددة املنصددفة للشددركات احملليددة وزايدة مشدداركة النسدداء يف
احلياة القتصادية كن أن يؤدي على احلد من التفاوت داخل البلدان.
 -47وقال أحد املندوبني إن أيية تعب ة املدوارد احملليدة يف هقيدق أهدداف التنميدة املسدتدامة أمدر
مسددلم بدده .بيددد أنده ينبتددي أن تكددون الدددول ات السدديادة قدادرة علددى اإلعدراب عددن شدواهل ا نزاء
ارسة سيادهتا علدى التددفقات الدوليدة .ويف هدذا السديا  ،أشدار أحدد الوفدود إىل أن الرتكيدز علدى
تعب ة املوارد احمللية دون اللتفات إىل التدفقات الدولية وإىل النظدا الضدرييب الدذي تكم دا يدؤدي
إىل نتد ددائف عكسد ددية .وقالد ددت عد دددة وفد ددود إن التد دددفقات املاليد ددة ه د د املشد ددروعة تقد ددوض اإلنفد ددا
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الجتمدداعي واإلنفددا علددى ا ياكددل األساسددية يف البلدددان الناميددة إىل حددد كب د ولحظددت بعددض
الوفددود ،يف ه ددذا السدديا  ،أن عل ددى األونكتدداد أن يرك ددز يف عملدده عل ددى مسددأليت اس ددرتداد األل ددول
واإللالح الضرييب .على أن بعض الوفود كدرت أن التددفقات املاليدة هد املشدروعة ل عالقدة دا
اب دف  10من أهداف التنمية املستدامة ول ابلولية األساسية لألونكتاد.
 -48وقالت عدة وفود وأحد احملاورين إن مثة دعم لالالح الضرييب الددوع وإلدمدا البلددان
الناميددة يف عمليددة لددنع الق درار .وقددال بعددض املشدداركني إن األونكتدداد حمفددل مثدداع ملناقشددة احلقددو
الضريبية ابلنظر إىل وليت ا بشأن التجارة والستثمار.
 -2السياساا التجارية وأثر ا على أوجه انعدام املساواة
(البند (2ب) من جدول األعمال)
 -49كر احملاورون ،أثناء املناقشة ،أن اإللدالحات التجاريدة ،بولدف ا جدزءا مدن العوملدة ،قدد
أسد مت يف ا فدداض التفدداوت يف الدددخل بددني البلدددان ،يف حددني أن التفدداوت داخددل البلددد الواحددد
أخددذ ،منددذ التسددعينات ،يف التسدداع يف بعددض املندداطق مددن العددات .واقشدوا التفاعددل بددني العوامددل،
كالتج ددارة والتكنولوجي ددا والتموي ددل ،ال دديت أدت إىل تتد د ات يف توزي ددع ال دددخل .فبينم ددا أدى النم ددو
الس دريع يف بعددض القتصددادات الناش د ة إىل هسددني مسددتوايت ال ددخل لدددى الشددرتة األفقددر مددن
سد ددكان العد ددات الد دديت متثد ددل  50يف املائد ددة ،واج د ددت الطبقد ددة الوسد ددطى يف البلد دددان املتقدمد ددة رك د دودا
أو ا فاضا يف إيراداهتا ،وزاد رخاء الشرتة األه من السدكان الديت متثدل  10يف املائدة ،ول سديما
شددرتة ال د  1يف املائددة األكثددر ه د ا ،األمددر الددذي أدى علددى اخددتالل توزيددع الدددخل علددى املسددتوى
العدداملي .وكانددت ال دزايدة يف التفدداوت داخ دل البلددد الواحددد عددامالا م ددد الطريددق لالنتكاسددة احلاليددة
للتجددارة الدوليددة ولنظددا تعدديددة األطدراف ،علددى النحددو الددذي يتجلددى يف أمددور مثددل ق درار اململكددة
املتحدة لايطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مبتدادرة الهداد األوروي والتدوترات التجاريدة والءدراف
عن النظا التجاري املتعدد األطراف.
 -50وقال أحد احملاورين إن بلدان أورواب التربية واج ت تزايدد أوجده عدد املسداواة بسياسدات
ضريبية واستثمارية .فاتفاقات التجارة احلرة أدت بصورة متالزمة إىل إجياد منطقة هائلة معفاة من
الض درائب ،حيددث أسددرفت الشددركات املتعددددة اجلنسدديات يف إنقدداا ض درائب ا .وبندداء علددى لددب،
ينبتددي أن تشددمل التفاقددات التجاريددة اجلوانددب املاليددة والجتماعيددة والبي يددة ،مبددا يف لددب التبددادل
الفعال للمعلومات املاليدة لألفدراد والشدركات بدني األطدراف ،ووضدع حدد أد ملعددل الضدريبة علدى
الشركات أو على الدخل أو على الثروة لتجنب اإلهرا .
 -51وشدد أحد الوفود على أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب بشأن املسائل التجارية لديس
بديالا عن التعاون بني بلددان الشدمال واجلندوب .وأكدد وفدد آخدر علدى أن ال فداض يف التفداوت
ب دددأ يفق ددد زمخ دده ،وابت م ددن الص ددعب أكث ددر ف ددأكثر ابلنس ددبة للمش دداريع البالت ددة الص ددتر واملش دداريع
الصددت ة واملتوسددطة احلجددم يف البلدددان الناميددة سددد الفجددوة القائمددة بين ددا وبددني الشددركات املتعددددة
اجلنسدديات مددن بلدددان الشددمال .وشددجع الوفددد األونكتدداد علددى موالددلة تطددوير بدواابت جتاريددة علددى
شبكة اإلنرتنت من أجل تقددمي معلومدات لتلدب املؤسسدات يف بلددان اجلندوب .وسدلآل وفدد آخدر
الضددوء علددى التجددارة ابعتبارهددا أداةا إلحددداث القيمددة املضددافة وفددرا العمددل يف البلدددان الناميددة.
وينبتي أن تركز السياسات التجارية على كيفية إحداث القيمة املضافة عن طريدق تعزيدز اسدتخدا
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التكنولوجيا ،وبلو املستوايت العليا يف سلسلة القيمدة ،وامدتالس قدوة عاملدة ات م دارات عاليدة.
وبتحقي ددق ل ددب ،يص ددب نمك ددان أي اقتص دداد إجي دداد رواب ددآل أمامي ددة وخلفي ددة .وأق ددر وف ددد آخ ددر أبن
التجدارة عامددل حمفددز للنمددو القتصددادي والتنميددة .بيددد أنده يتعددني تلبيددة بعددض الشددروا املسددبقة ،ويف
مقدمت ا ختفيف الب وقراطية وتعزيز الفرا التعليمية.
 -52وأوض العديد من املندوبني واحملاورين أنه لكي يتس احلد من عد املساواة ينبتدي أولا
حددل أزمددة النظددا التجدداري املتعدددد األط دراف .ويف سددبيل لددب ،ينبتددي لألونكتدداد أن يقددو بدددور
قيددادي يف إلددالح منظمددة التجددارة العامليددة ،وتعزيددز النظددا التجدداري املتعدددد األط دراف ،وتشددجيع
البلدددان عل ددى النضددما إىل منظم ددة التجددارة العاملي ددة .وتن ددتف عددد املس دداواة أيض د ا ع ددن العق ددوابت
القتصددادية األحاديددة ،وهددي هد مشددروعة وتنت ددب القواعددد الدوليددة .وبدددلا مددن لددب ،فمددا ءتددا
إليه هو تعزيز التعاون الدوع ،وأل تستخد التجارة ألهراض سياسدة القدوة .وشددد أحدد احملداورين
أيضدا علددى هنددف إزاء السياسدة التجاريددة حبيددث تكددون داعمددة لانصدداف وإلدمددا الف ددات امل مشددة
من النظا التجاري الدوع ،ول سيما البلددان األضدعف مدن الناحيدة القتصدادية واملشداريع البالتدة
الصددتر واملؤسسددات الصددت ة واملتوسددطة احلجددم والعمددال ،مبددن فددي م النسدداء والشددباب .ومددن شددأن
تعزيز تداب تيس التجارة ،والولول إىل املنصات الرقمية ،واختا تدداب قويدة مانعدة للمنافسدة أن
يعزز مشاركة تلب املؤسسات يف التجارة العاملية.
 -3التنمية الرقمية :ال رص والتحدايا
(البند  ) (2من جدول األعمال)
 -53أقددر ثلددو عدددة جمموعددات إقليميددة وع ددة وفددود ابلنتشددار السدريع للتكنولوجيددات الرقميددة
ومددا تنطددوي عليدده مددن آاثر اقتصددادية واجتماعيددة كنددة الوقددوع ،معرتفددني أبن التكنولوجيددا الرقميددة
جلبددت فرل دا وهدددايت .وبعددض تلددب الفددرا تتمثددل يف إحددداث يددو اقتصددادي وتراجددع مسددتوى
الفق ددر ،واس ددتحداث ف ددرا عم ددل ،وزايدة اإلنتاجي ددة ،وإ ح ددة ف ددرا جتاري دة وتنموي ددة للمؤسس ددات
الصت ة واملتوسطة احلجم وللف ات احملرومة ،مبن في م النساء والشدباب .ووج دت عددة جمموعدات
إقليمية وعددة وفدود النتبدا إىل أوجده قلدق أخدرى ،مثدل الفجدوة الرقميدة وتزايدد أوجده عدد املسداواة
داخددل البلدددان وفيمددا بين ددا ،وملكيددة البيدداات ،وهديددد املواقددع واحلمايددة ،ومراقبددة السددو مددن قبددل
حفنة من املنتدايت العاملية ،واخلصولدية وأمدن الفضداء اإللكدرتوين ،واإليدرادات اجلمركيدة ،وفقددان
فرا العمل.
 -54واقشدت بعددض اجملموعددات اإلقليميددة والوفددود جمدالت رئيسددية مددن السياسدة العامددة ،مثددل
جعدل الولددول إىل شدبكة اإلنرتنددت ميسددورا ،والن دوض ابحملتددوى احمللددي ،والتعلديم وتنميددة امل ددارات،
ودعددم املؤسسددات الصددت ة واملتوسددطة احلجددم ،والتشددجيع علددى إ حددة الفددرا للنسدداء والشددباب.
وأشارت عدة وفود إىل ضرورة إجياد إطدار تنظيمدي شدفاف ،ل سديما فيمدا يتعلدق مبلكيدة البيداات
واملنافسة والتجارة والضرائب واخلصولية وياية املست لب .و كرت عدة وفدود أن مدن املطلدوب،
ابلنظر إىل خمتلف جمالت السياسة العامة واجل ات لاحبة املصلحة املشاركة ،استحداث عمليدة
شدداملة ومنسددقة تنسدديق ا جيدددا تفضددي إىل وضددع اس درتاتيجية رقميددة وطنيددة تتضددمن التزام د ا سياسددي ا
دتوى عددال .وشدددد بعددض املندددوبني علددى أييددة التعدداون الدددوع والعمددل املتعدددد األط دراف
علددى مسد ا
لدعم التوزيع العادل للمنافع اليت تنشأ عن القتصاد الرقمي.
GE.19-13725

13

TD/B/66/7

 -55وأعربددت وفددود عديدددة عددن أتييدددها لعمددل األونكتدداد بشددأن التنميددة الرقميددة ،واملتمثددل يف
إقامددة أسددبوع التجددارة اإللكرتونيددة ،وإج دراء تقييمددات س دريعة ملدددى اجلاهزيددة للتجددارة اإللكرتونيددة،
وإطددال مبددادرة التجددارة اإللكرتونيددة للجميددع ومبددادرة التجددارة اإللكرتونيددة للنسدداء ،وإنشدداء الفريددق
العامد ددل املعد ددا بقيد دداس التجد ددارة اإللكرتونيد ددة ،وعمليد ددات اسد ددتعراض سياسد ددات القتصد دداد الرقمد ددي
وتكنولوجي ددا املعلوم ددات والتص ددالت .وفيم ددا يتعل ددق بولي ددة مافيكي ددانو ند د وي ،ش ددجعت إح دددى
اجملموع ددات اإلقليمي ددة وع دددة وف ددود األمان ددة عل ددى توس دديع نط ددا العم ددل بش ددأن البح ددوث وهلي ددل
السياسددات واملسدداعدة التقنيددة وبندداء توافددق اآلراء الدددوع .وطلب دت بعددض الوفددود أيض د ا ختصدديص
جلسة إحاطة عدن عددد وحالدة الطلبدات املقدمدة للحصدول علدى املسداعدة .وشدددت األماندة ،يف
معرض إقرارها ابحتياجات الدول األعضاء ،على أيية تدوف دعدم مداع إضدايف لكدي تدتمكن مدن
توسيع أنشطت ا والوفاء بوليت ا.
 -4التعاوع فيما اني الداع اجلن ب يف جمالا التجارة والستثمار والتح ل اةيكلي
(البند (2ب) من جدول األعمال)
 -56يف املناقشة اليت تناولت الدور الذي كدن أن يؤديده التعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب يف
دعددم التحددول ا يكلددي وهقيددق خطددة التنميددة املسددتدامة لعددا  ،2030قددال ميسددر املناقشددة وأحددد
احملدداورين وبعددض الوفددود إن م دؤمتر خطددة عمددل بددوينس آيددرس  ،40+املعقددود يف بددوينس آيددرس يف
آ ار/مارس  ،2019معلم ها حيث قُطعت التزامات واضحة بشأن أفضل السبل لدفع التعاون
فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب قُدددم ا .وأشددار بعددض احملدداورين وعدددة وفددود إىل أن الفددرتة مددن مدؤمتر األمددم
املتحدة الرفيع املستوى األول املعا ابلتعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب املعقدود يف عدا  1978إىل
م دؤمتر خطددة عمددل بددوينس آيددرس  40+ش د دت هقيددق تقددد هائددل يف التعدداون فيمددا بددني بلدددان
اجلنوب ،ول سيما يف جمال التجدارة فيمدا بدني بلددان اجلندوب (إ بلتدت نسدبة النمدو السدنوي 13
يف املائددة بددني عددامي  1995و ،)2016رهددم أن الكث د مددن هددذا التعدداون كددان يف منطقددة شددر
آسدديا ،وهددو مدرتبآل بسلسددلة األنشددطة املضدديفة للقيمددة علددى الصددعيدين العدداملي واإلقليمددي .ومشلددت
اجمل ددالت األخ ددرى ال دديت هق ددق في ددا تق ددد كبد د ت دددفقات الس ددتثمار فيم ددا ب ددني بل دددان اجلن ددوب،
ول سيما الستثمار األجنيب املباشر ،والتبادل املكثدف لألفكدار والتجدارب بدني البلددان الشدريكة.
وأكددد العديددد مددن الوفددود وأحددد احملدداورين أن التعدداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب يقددو علددى أسدداس
راس من املباد األساسية املتمثلة يف التضامن والحرتا املتبادل وعدد التددخل ،وأنده ينبتدي أن
يظل كذلب يف املستقبل .فالتعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب ينبتدي أن يُنظدر إليده علدى أنده مكمدل
للتعاون فيما بني بلدان الشمال واجلنوب ،وليس بديالا عنه.
 -57وأشار حماورون إىل أن التعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب ،ورهدم التقدد اجلددير ابملالحظدة
الذي هقق فيه ،سديواجه هددايت كبد ة يف قداد األاي  ،ومدن لدب التحددايت املتمثلدة يف ضدرورة
معاجلة تزايد عدد املسداواة ،والفجدوة الرقميدة ،وتتد املنداا ،واحلاجدة إىل املزيدد مدن تبدادل املعدارف
والتكنولوجيا لكي تتمكن بلدان اجلنوب من هقيق التحول ا يكلي .وشدد أحدد احملداورين وأحدد
الوفددود أيض دا علددى الفجددوة املاليددة احلاليددة علددى لددعيد السددتثمارات الالزمددة لدددعم أهددداف التنميددة
املستدامة .وأشاروا إىل الدور الذي كن أن تقو به تدفقات الستثمار فيمدا بدني بلددان اجلندوب
يف املساعدة على سد هذ الفجوة .وشدد وفدد آخدر علدى أن إحدراز مزيدد مدن التقدد  ،ول سديما
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من خالل سالسل القيمة ،كن أن يساعد على معاجلة هذ املسائل ومتكدني املدرأة وإجيداد فدرا
عمل واحرتا حقو اإلنسان.
 -58وأشددارت حمدداورة مددن احملدداورين إىل أن املبددادرات الدديت أطلقددت يف جمددال التعدداون فيمددا بددني
بلددان اجلندوب متفاوتددة علدى مسدتوى التجمعددات اإلقليميدة ويف فدرادى البلدددان الديت أطلقدت في ددا.
وسلطت الضوء على خاة الهاد القتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية ،مركزةا على مدا لالهداد
من إمكانية إ حة فرا إيائية يف جمالت مثل الصناعة وا ياكل األساسية واللوجستيات ،مع ما
يف ل ددب م ددن توق ددع ارتف دداع مس ددتوايت املعيش ددة .بي ددد أن التح دددايت ل ت دزال قائم ددة ،مب ددا يف ل ددب
ا فدداض حصددة التجددارة املتبادلددة يف التجددارة اإلباليددة ،ببلوه ددا مسددتوى  13.5يف املائددة ،ونقددص
الستثمارات األجنبية ،وهيمنة قطداع الصدناعات السدتخراجية ،وا فداض حصدة قطداع اخلددمات
يف الند دداتف احمللد ددي اإلبد دداع ،والتقلبد ددات يف القتصد دداد الكلد ددي .وتشد ددمل خطد ددة الطريد ددق املرسد ددومة
للمستقبل إنشاء سو واحدة ،وإجياد لوائ مشرتكة بني البلددان ،وإزالدة احلدواجز الداخليدة داخدل
الهاد .ولح أحد املنددوبني أن تعزيدز الشدراكات والتصدال ابلشدبكات واإلدمدا الرقمدي ابت
متحقق ا يف سديا رابطدة أمدم جندوب شدر آسديا .وعلدى الصدعيد ال ُقطدري ،لحد حمداور آخدر أن
املترب ابت اآلن لب مصارف حاضرة بقوة يف العديد من البلدان األفريقية ،وابتدت اسدتثماراهتا
كب د ة يف أفريقيددا ،وب دذلب ألددبحت ،يف عددا  ،2016اثلددث أكددا مسددتثمر لددرؤوس األم دوال يف
املنطقددة .عل ددى أن نوعيددة الس ددتثمارات ،ولدديس كميت ددا فق ددآل ،م م دة يف هقي ددق أقصددى ق دددر م ددن
النتدائف علدى لدعيد التنميدة .و كدر منددوب آخدر أن الاازيدل سداعدت يف معاجلدة مسدألة التفدداوت
عن طريق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمالت الصحة والتعليم والسياسات الجتماعية.
 -59وشدددد بعددض احملدداورين والعديددد مددن الوفددود علددى الدددور الددذي قددا بدده األونكتدداد و كندده
مواللة القيا به يف دعم مبادرات التعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب .ومشلدت هدذ املبدادرات دعدم
تبادل اخلاات بني خمتلف جمموعات التعاون فيما بدني بلددان اجلندوب ،والعمدل علدى وضدع مدوندة
لقواعددد السددلوس خالددة بنقددل التكنولوجيددا ،ودعددم آليددات التمويددل اجلديدددة حلفددز درات ومراكددز
سالس ددل القيم ددة ،واملس دداعدة عل ددى تعزي ددز مب ددادرة احل دزا والطري ددق .وش ددددوا عل ددى ض ددرورة مس داية
التعداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب يف دعددم خطددة عمددل األونكتدداد الرقميددة ات العشددر نقدداا لتعزيددز
التطوير الرقمي يف البلدان النامية.

جيم -اجلزت العادي
ُ -60عقددد اجلددزء العددادي للدددورة السادسددة والسددتني جمللددس التجددارة والتنميددة يددومي  26و27
حزيران/يونيه .2019
 -1التقرير السن ي لألمني العام
(البند  4من جدول األعمال)
 -61لح د ثددل إحدددى اجملموعددات اإلقليميددة أن الددن ف اجلديددد املتبددع يف التقريددر يفتقددر إىل
العمددق الفددا يف بعددض اجملددالت .ودعددا إىل احلددد مددن الفدوار اجلترافيدة واجلنسدانية يف التوديددف يف
األمانددة .وأعددرب عددن القلددق أيضد ا إزاء افتقددار عمددل األونكتدداد إىل الدداوز علددى الصددعيد السياسددي.
وم ددن ل ددب عل ددى وج دده التحدي ددد أن األونكت دداد ت ي ددذكر يف الوثيق ددة اخلتامي ددة ملد دؤمتر خط ددة عم ددل
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بددوينس آيددرس  ،40+وت يُشددرس يف مناقشددات اجمللددس القتصددادي والجتمدداعي يف أكثددر امل درات،
بولفه شريك ا هام ا .ولتحسني هذا الداوز السياسدي ،يتعدني إدمدا مكتدب األونكتداد يف نيويدورس
يف منظومة األمم املتحدة على ءو أفضل.
 -62وأعربت جمموعة إقليمية أخرى عن شكرها لألماندة إلدراج دا حملدة عدن امليزانيدة يف التقريدر
السنوي ،لكن ا أتسفت إلدمدا البندد يف البيدان الفتتداحي ،ألنده كدان مدن شدأنه أن يسداعد علدى
مناقشددة التقريددر السددنوي علددى ءددو أكثددر تنظيمددا .وينبتددي لألونكتدداد أن يتددابع عددن كثددب إلددالح
األم ددم املتح دددة ،والتكي ددف ابس ددتمرار ،ووض ددع السد درتاتيجيات ال دديت ه دددد دور يف الق ددرن احل ددادي
والعشرين .ولبد أن تكون الددورة اخلامسدة عشدرة للمدؤمتر تظداهرة رئيسدية كفيلدة أبن تسداعد علدى
توضي رؤية األونكتاد وأهدافه وعلى التصدي ملشكليت املساءلة الداخلية واحلوكمة.
 -63وأعددرب أحددد املندددوبني عددن أتييددد لطلددب هسددني التدوازن اجلتدرايف والتدوازن بددني اجلنسددني
داخل األمانة وشددد علدى أييدة هدري النوعيدة يف البحدوث والتحلديالت ،ول سديما يف واثئدق مثدل
تقرير الستثمار العاملي ،الذي يكتسي أيية قصوى ابلنسبة للعديد من الدول النامية.
 -64وردا علددى مددداخالت املتحدددثني ،قددال األمددني العددا لألونكتدداد بشددأن املسدداءلة الداخليددة،
إن األونكتدداد خيضددع ابنتظددا لعمليددات خارجيددة وداخليددة ملراجعددة احلسدداابت والسددتعراض والتقيدديم
يقددو هبددا مكتددب خدددمات الرقابددة الداخليددة ووحدددة التقيدديم والرلددد .وأضدداف قددائالا إندده عددني فرقددة
عمل خالة معنية بتنفيذ توليات مكتب خدمات الرقابة الداخلية .وأكد أيض ا تفانيه يف سدبيل
إعمددال معدداي لددارمة يف جمددال الشددفافية مش د ا إىل س د ولة الطددالع علددى مصدداريف وإي درادات
األونكتاد على شبكة اإلنرتنت.
 -65وأقر األمني العا مبشكلة الختالل اجلنساين واجلترايف يف توديف املودفني ،لكنده أشدار
إىل أن حل هذ املسألة لديس سد الا ،ول سديما يف أوقدات التخفيضدات املتفدق علي دا يف امليزانيدة.
وقد ألزمت وليدة مافيكيدانو ند وي األونكتداد بددعم الشدعب الفلسدطيا دعمدا كدامالا ،وحدذر مدن
أن تقدمي الدعم الكامل ابت لعب ا أكثر فأكثر بسب القيود على املوارد وامليزانيات.
 -66وفيمددا يتعل ددق ابل دداوز السياس ددي لألونكت دداد ،أوض د أن ع ددد ك ددر األونكت دداد يف الوثيق ددة
اخلتامية ملؤمتر خطة عمل بوينس آيرس  40+يعزى إىل وجدود اتفدا مسدبق بدني كيداات منظومدة
األمم املتحدة أبن يكون د ورها يف الوثيقة مشرتك ا هت اسم األمم املتحدة.
 -2تقرير فريق اخلربات احلك مي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي
(البند  5من جدول األعمال)
 -67ق ددد رئ دديس ال دددورة الثالث ددة لفري ددق اخلد دااء احلك ددومي ال دددوع املع ددا ابلتج ددارة اإللكرتوني ددة
والقتصاد الرقمي التقرير إىل اجمللس.
 -68ورحددب ثلددو عدددة جمموعددات إقليميددة والعديددد مددن الوفددود بتقريددر فريددق اخل دااء احلكددومي
الددوع وابلعمددل الددذي قامددت بده أمانددة األونكتدداد يف تنظدديم الدددورة .ومثدة اتفددا واسددع بشددأن أييددة
قيم ددة ودور البي دداات يف التجد ددارة اإللكرتوني ددة والقتصد دداد الرقم ددي ،والنعكاسد ددات عل ددى التجد ددارة
والتنمية ،واحلاجة إىل مواللة العمل بشأن هذ املواضيع.
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 -69ورهم إعراب العديد من املندوبني عن األسف لعد التولل إىل اتفا بشدأن التولديات
املتعلقددة ابلسياسددات ،فقددد حصددل توافددق واسددع يف اآلراء بددني املندددوبني أبن لددب يعكددس الطددابع
املعقد واحلساس من الناحية السياسية للقضااي اليت جرى تناو ا .واتفقدت الوفدود بوجده عدا علدى
أن الجتمدداع أ ح إمكانيددة اإلث دراء مددن خددالل املسدداية يف زايدة ف ددم املسددائل املتصددلة ابلبيدداات
واملواق ددف واآلراء املختلف ددة .وبينم ددا اقرتح ددت ع دددة وف ددود حب ددث إمكاني ددة إع ددادة النظ ددر يف مطل ددب
التولددل إىل تولدديات سياس داتية متفددق علي ددا ،شدددد العديددد مددن الوفددود األخددرى ورئدديس الدددورة
الثالثددة لفريددق اخل دااء احلكددومي الدددوع املعددا ابلتجددارة اإللكرتوني دة والقتصدداد الرقمددي علددى ضددرورة
ع ددد رب ددآل الص ددعوابت يف التول ددل إىل تواف ددق يف اآلراء أبس دداليب عم ددل فري ددق اخل د دااء احلك ددومي
الدددوع ،وإيددا بطبيعددة املسددائل الدديت نوقشددت .وشدددد أحددد املندددوبني علددى أييددة متديددد وليددة فريددق
اخلااء احلكومي الدوع إىل ما بعد دورة املؤمتر اخلامسة عشرة للمؤمتر ،لكونه املناسدبة الوحيددة يف
األمم املتحدة ملناقشة التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي من منظور إيائي.
 -3إسررمام األونكترراد يف تن يررس ارررعمل العمررك لصرراد أقررك ال لررداع منر ا للعقررد 2020-2011
(البند  6من جدول األعمال)
 -70لحد ثلددو عدددة جمموعددات إقليميددة مدع القلددق أندده ،رهددم إحدراز بعددض التقددد  ،مددن هد
املددرج أن تددتمكن معظددم البلدددان األقددل ي دوا مددن هقيددق األهددداف والتدداايت احملددددة يف بددرامف
العمددل لصدداا أقددل البلدددان ي دوا للعقددد ( 2020-2011بددرامف عمددل اسددطنبول) ،ل سدديما يف
ضددوء اسددتمرار التددوترات الدوليددة وتبداطؤ القتصدداد العدداملي .ويف معددرض إعددادة التأكيددد علددى الدددور
احملددوري لتنميددة القدددرات اإلنتاجيددة والتحددول ا يكلددي ،أكدددوا جمددددا ضددرورة مددن قدددر كدداف مددن
األولويددة لدددعم أقددل البلدددان ي دوا ،مبددا يتفددق مددع بددرامف عمددل اسددطنبول وخطددة التنميددة املسددتدامة
لعددا  .2030وشددددت عدددة جمموعددات إقليميددة علددى اسددتمرار العتمدداد علددى السددلع األساسددية،
وتفدداقم م دو ِ
اطن الضددعف النابددة عددن املديونيددة ،والصددعوابت ا ائلددة يف حشددد التمويددل مددن أجددل
التنمية املستدامة يف هذ البلدان.
 -71وأثنت وفود عديدة على عمدل األونكتداد املتعلدق أبقدل البلددان يدوا ،ل سديما مدن خدالل
إجراء البحوث وهليل السياسات ،فضالا عدن تقددمي املسداعدة التقنيدة .وخصدوا ابلدذكر علدى وجده
التحديد العمل القائم على البياات ات احلجية الذي تتسم به التقارير السنوية عن أقدل البلددان
يوا ،والعمل بشأن الديون ،وتيس التجارة ،وتقييمات اجلاهزية للتجارة اإللكرتونية .ودعت عدة
وفددود املدداءني إىل زايدة مسدداندهتم املاليدة لعمددل األونكتدداد املتعلددق أبقددل البلدددان يدوا ،ل سدديما مددن
خددالل التاعددات إىل الصددندو السددت ماين لصدداا أقددل البلدددان ي دوا ،ابلنظددر إىل اسددتمرار وزايدة
الطلدب علددى املسداعدة .وهدددثت بعدض الوفددود عدن مسدداية األونكتداد الرئيسددية يف تعزيدز املسدداية
يف التحضد ملدؤمتر األمددم املتحدددة اخلددامس املقبددل املعددا أبقددل البلدددان يدوا واملشدداركة فيدده .وقدددمت
بعض الوفود أمثلة قُطريدة علدى أييدة عمدل األونكتداد بشدأن مسدائل متعلقدة ابلرتقداء مدن ف دة أقدل
البلدان يوا.
 -72وبعد اإلقدرار مبسداية األونكتداد يف تنفيدذ بدرامف عمدل اسدطنبول ويف العمليدة التحضد ية
ملؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعا أبقل البلدان يوا ،دعا ثدل إحددى اجملموعدات اإلقليميدة وأحدد
املندوبني مكتب األونكتاد يف نيويورس إىل أن يكون سباقا يف جعل عمل األونكتاد يشدتل املوقدع
املناسددب داخددل منظومددة األمددم املتحدددة ،ويف هسددني بددروز علددى الصددعيد السياسددي .ودعددا بعددض
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املندددوبني أيض دا إىل اسددت ناف اجل ددود لالسددتفادة مددن أوجدده التددلزر بددني العمددل التحليلددي ومشدداريع
املساعدة التقنية امللموسة على أكمل وجده ،والتصددي للتحددايت اإليائيدة بصدورة شداملة .واقدرتح
أحد الوفود مناقشة تقرير أقل البلدان يدوا ،جنبد ا إىل جندب مدع تنفيدذ بدرامف عمدل إسدطنبول ،يف
حددني دعددا وفددد آخددر األونكتدداد إىل الضددطالع بدددور أكددا يف التحليددل املتعمددق للقضددااي الراهنددة
املتعلقة ابملفاوضات التجارية.
 -4مسامهاا األونكتاد يف تن يس ومتااعة نتايل املؤمتراا الرييسية ومرؤمتراا القمرة الرذ تعقرد ا
األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماعي
(البند  8من جدول األعمال)
 -73قددمت أمانددة األونكتداد إطددار األونكتداد اجلديددد لضدمان جددودة اإلحصداءات ،الدذي مددن
شدأنه أن يكفددل لألونكتدداد إنتدا ونشددر عمليددات مؤسسددية وإحصدائية و ات ندواتف وفقدا للمبدداد
الدديت هكددم األنشددطة اإلحصددائية الدوليددة .وتكمددن السددمة املبتكددرة دذا اإلطددار يف اسددتحداث أداة
للتقيدديم الددذايت إلعددداد إحصدداءات األونكتدداد واستعراض د ا ابنتظددا  .وأث د ثلددو عدددة جمموعددات
إقليميددة وبعددض املندددوبني علددى األونكتدداد لرايدتدده العمددل يف سدديا عددرض اإلطددار األول املصددمم
خصيصا وشددوا على أيية التنفيذ املنسق يف بيع جمالت عمل األونكتاد.
 -74وشددددت الوفددود علددى الدددور احلاسددم إلحصدداءات األونكتدداد يف قيدداس اإلاددازات كمي د ا
وهديددد الثت درات يف تنفيددذ خطددة التنميددة املسددتدامة لعددا  .2030فاإلحصدداءات تشددكل عنص درا
حم ددورايا يف مس دداية األونكت دداد يف منظوم ددة األم ددم املتح دددة .وش ددجعت ع دددة وف ددود األونكت دداد عل ددى
موالددلة تقدددمي إحصدداءات تتسددم ابجلددودة العاليددة والسددتقاللية إلرشدداد عمليددات البحددث والنقددا
ولنع القرار ،مش ةا إىل الدور احليوي إلحصاءات األونكتاد يف دعم رسم السياسات يف البلدان
النامية .واستش دت أبمثلة من قبيل مساية إحصاءات األونكتاد يف اتفا التجدارة احلدرة القاريدة
األفريقية والتحليل الذي تناول النمو الشامل للجميع يف املنطقة األوروبية اآلسيوية.
 -75ودعا أحد الوفود إىل تقييم ومناقشة مسايات األونكتاد السدرتاتيجية يف منظومدة األمدم
املتحدددة ودور في ددا ،يف سدديا خطددة عددا  2030وإلددالح األمددم املتحدددة .وينبتددي إ حددة هددذ
الوثيقة على املوقع الشبكي للمجلس.
 -76وأشددارت أمان ددة األونكتدداد إىل نش ددرة األونكتدداد الص ددادرة مددؤخرا بعن دوان مقيدداس أه ددداف
التنمي ددة املس ددتدامة  ،Sustainable Development Goal Pulse -وال دديت تع ددد نقط ددة انط ددال لقي دداس
التقد احملرز ءو هقيق األهداف اإليائية لأللفية قياس ا كمي ا وعرض نتائف عمل األونكتاد بشأن
مسددائل التجددارة والتمويددل والتكنولوجيددا والسددتثمار والتنميددة املسددتدامة املرتابطددة بصددورة من جيددة.
ودعت األمانة الدول األعضاء إىل تقدمي مقرتحات إلدرا مشاريع وقضااي يف النشرة اإللكرتونيدة
مستقبالا.
 -77وأكدددت بعددض الوفددود أييددة عمددل األونكتدداد التقددا والتحليلددي ،ول سدديما فيمددا يتعلددق
ابلتدددفقات املاليددة هد املشددروعة ،وطلبددت مددن األمانددة إطددالع الدددول األعضدداء علددى مددا هقددق مددن
تقد ونتائف يف هذ اجملالت.
 -78ودعددت بعددض الوفددود إىل بددذل الدددول األعضدداء واألمانددة ج ددود متضددافرة لكددي تزيددد إىل
ح ددد كب د د م ددن إبد دراز عم ددل األونكت دداد التق ددا والتحليل ددي والسياس د دي يف منظوم ددة األم ددم املتح دددة
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واملدؤمترات الرئيسددية لألمددم املتحدددة ،مثددل مدؤمتر األمددم املتحدددة الرفيددع املسددتوى بشددأن التعدداون فيمددا
بدني بلددان اجلنددوب ،عندد مناقشدة مسددائل التجدارة والتنميدة ات الصددلة ،ل سديما املسدائل املتعلقددة
ابلتعاون اإلقليمي والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وأقل البلدان يوا والتصنيع .واقرتح أحد الوفود
أبن يق ددو مكت ددب األونكت دداد يف نيوي ددورس ب دددور رايدي يف ال ددرتويف إلسد د امات األونكت دداد داخ ددل
منظومة األمم املتحدة .وينبتي أن يضطلع األونكتداد بددور نشدآل يف اللجندة املعنيدة بتسدخ العلدم
والتكنولوجيددا أله دراض التنميددة ويف منتدددى اجمللددس القتصددادي والجتمدداعي املعددا مبتابعددة متويددل
التنمية ،مثلما كانت مسايته املباشرة يف خطة عمل أديس أاباب.

اثلثا -املسايك اإلجرايية وما يتصك هبا من مسايك
ألف -افتتاح الدورة
 -79افتت الدورة السادسة والستني جمللس التجارة التنميدة السديد سدليم بددورة (لبندان) ،رئديس
اجمللس يف دورته اخلامسة والستني املنت ية وليته ،يف  24حزيران/يونيه .2019

ابت -انتخاب أعضات املكتف

(البند (1أ) من جدول األعمال)

 -80انتخ ددب اجملل ددس ،يف جلس ددته العام ددة (الفتتاحي ددة)  ،1181املعق ددودة ي ددو  24حزيد دران/
يونيه  ،2019السيد مايكل هايف (أيرلندا) رئيس ا للمجلس يف دورته السادسة والستني.
 -81وق ددا اجملل ددس ابنتخ دداب أعض دداء املكت ددب للعم ددل يف مكت ددب اجملل ددس يف دورت دده السادس ددة
والسددتني ،و لددب ابنتخدداب ن دواب ال درئيس أثندداء اجللسددة العامددة (الفتتاحيددة)  .1181وسدديتناول
اجمللس الرتشيحات الباقية يف وقت لحق .وعليه ،انتُخب أعضاء املكتب التالية أمساؤهم
السيد مايكل هايف (أيرلندا)
الرئيس
نواب الرئيس السيد لونديغ بوريفسورين (منتوليا)
السيد ماين براساد هباتراي (نيبال)
السيد شاد بالكمان (برابدوس)
السيد جوتو دجيوفو توس (الكام ون)
السيد هانس بيرت يوهل (أملانيا)
السيد (شيلدون ابرنس (جامايكا)
السيدة أوكزان دومينيت (ب ورية مولدوفا)
السيد س جاي إيفانوف (الهاد الروسي)
السيد توندي  .مصطفى (نيج اي)
املقرر
 -82ووفقد دا للممارس ددة املتبع ددة ،اتف ددق اجملل ددس عل ددى أن يش ددارس منس ددقو اجملموع ددات اإلقليمي ددة
واجملموعات األخرى املعرتف هبا يف األونكتاد مشاركة كاملة يف أعمال مكتب اجمللس.
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جيم -إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة
(البند (1ب) من جدول األعمال)

 -83أقددر اجمللددس ،يف جلسددته العامددة (الفتتاحيددة)  ،1181جدددول األعمددال املؤقددت للدددورة
بصيتته الواردة يف الوثيقة ( TD/B/66/1انظر املرفق الثاين).

دال -اعتماد التقرير املتعلق ا اثيق الت يض
(البند  ) (1من جدول األعمال)

 -84اعتمد جملس التجارة والتنمية ،يف جلسته العامة اخلتاميدة ،التقريدر املتعلدق بواثئدق تفدويض
املمثل د د ددني املش د د دداركني يف ال د د دددورة السادس د د ددة والسد د د ددتني للمجل د د ددس بص د د دديتته ال د د د دواردة يف الوثيقد د د ددة
.TD/B/66/L.1

ات -جدول األعمال املؤقت للدورة السااعة والستني جمللس التجارة والتنمية
(البند (1د) من جدول األعمال)

 -85يف اجللسة العامة اخلتامية أيض ا ،طلب اجمللس أن ينظر املكتب املوسع يف مسألة جدول
األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية ،بتية املوافقة عليه يف دورة اجمللس
التنفيذية التاسعة والستني يف مطلع عا .2020

واو -املسايك املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصك هبا من مسايك
(البند  9من جدول األعمال)

التقريررر املُق ر ندم مررن ريرريس اةياررة الستملررارية املنملرروة ج جررف ال قرررة  166مررن خ ررة عمررك
ابنك ر ر املر رروع تنظر رريم األمانر ررة دوراا تدري ير ررة يف ال ر رررتة  ،2019-2018وأتثر ررذ ر ررسر
الدوراا؛ وتعيني أعضات اةياة الستملارية
 -86انتخب اجمللس ،يف جلسته العامة  ،1188أعضاء ا ي ة الستشارية لفدرتة سدنة واحددة،
مددن حزيران/يونيدده  2019إىل حزيران/يونيدده  ،2020علددى النحددو التدداع السدديد إمساعيددل ابهدداي
(عمدان) والسديد طداهر حسدني أنددراي
يانه (ب ورية إيران اإلسالمية) والسديد عبددا الدرحيب ُ
(ابكسددتان) والسدديد دييتددو أوليسددتيا فالنسدديا (إكدوادور) والسدديد بيدددرو لددويس بيدروسددو كويسددتا
(كددواب) والس دديد ع ددالء يوس ددف (مص ددر) والس دديد كلي ددواب س .م ددايلو (كيني ددا) والس دديد كريس ددتوفر
أونيانتا آابر (أوهندا) والسيدة لوراي زااردو (بلجيكا).
 -87وأع ددرب رئ دديس اجملل ددس ع ددن توقع دده أن ي ددتمكن املنس ددقون اإلقليمي د دون م د دن تق ددد أمس دداء
للتعيينات اخلمسة املتبقية يف املستقبل القريب.
 -88ووافق اجمللس أيض ا على أن يرأس رئيس اجمللس ا ي ة الستشارية للفرتة نفس ا.
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تسمية اةيااا احلك مية الدولية ألغراض املادة  76من النظام الداخلي للمجلس
 -89ت تُعرض على اجمللس أي طلبات جديدة لكي ينظر في ا(.)2
تسمية املنظماا غذ احلك مية ألغراض املادة  77من النظام الداخلي للمجلس
 -90يف اجللسة العامة األوىل  ،1181وافدق اجمللدس علدى طلبدني جديددين ،األول مدن الرابطدة
األوروبيددة ألحدواض السددفن واملعدددات البحريددة ) (TD/B/66/R.1واآلخددر مددن رابطددة أمريكددا الالتينيددة
للفول ) ،(TD/B/66/R.2ملنح ما مركز املراقب لدى األونكتاد يف إطار الف ة العامة(.)3
استعراض اجلدول الزمين لالجتماعاا
 -91أقددر اجمللددس ،يف جلسددته العامددة (اخلتاميددة)  ،1188جدددول الجتماعددات لعددا ،2020
بصيتته الواردة يف الورقة ه الرمسية املؤرخة  26حزيران/يونيه .)4(2019
عض ية ال رقة العاملة
 -92أقددر اجمللددس ،يف جلسددته العامددة اخلتاميددة أيض د ا ،عضددوية الفرقددة العاملددة علددى النحددو التدداع
الهدداد الروسددي وإك دوادور وب وري ددة إي دران اإلسددالمية وب وريددة تنزاني ددا املتحدددة والصددني والع درا
وفانواتو ومالوي.
 -93وأشار اجمللس أيضا إىل أن تسمية  11عضدوا يف الفرقدة العاملدة ل تدزال منتظدرة مدن أربدع
جمموعات إقليمية.
استعراض ق ايم الدول ال اردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة (1995د)19-
 -94يف اجللس د ددة العام د ددة اخلتامي د ددة  1188أيض د دا ،أبل د ددغ رئ د دديس اجملل د ددس أعض د دداء اجملل د ددس أبن
تركمانسددتان أبلت ددت األم ددني الع ددا لألونكت دداد أن بلدددها يعت ددز أن يص ددب عض دوا يف اجملل ددس ،وأن دده
رحب برتكمانستان ابسم اجمللس .وسيجري هديث قائمة األعضاء تبع ا لذلب(.)5
اآلاثر اإلدارية واملالية املرتت ة على إجراتاا اجمللس
 -95يف اجللسددة العامددة اخلتاميددة ،أُبلددغ اجمللددس أبن اإلجدراءات الدديت ُاختددذت يف دورتدده السادسددة
والستني ل ترتتب علي ا أي آاثر مالية إضافية.

__________

()2
()3
()4
()5
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ترد يف الوثيقة  TD/B/IGO/LIST/11قائمة اب ي دات احلكوميدة الدوليدة احلدائزة علدى مركدز لددى األونكتداد ،البدالغ
عددها  115هي ة حالي ا.
ستصدر القائمة املستكملة بولف ا الوثيقة اليت همل الرمز .TD/B/NGO/LIST/25
سيصدر اجلدول الزما الرمسي لالجتماعات بولفه الوثيقة .TD/B/INF.244
ستصدر قائمة األعضاء احملدثة بولف ا الوثيقة .TD/B/INF.245
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زاي -جدول األعمال املؤقت للدورة التن يسية التاسعة والستني جمللس التجرارة والتنميرة
(البند  10من جدول األعمال)

 -96يف اجللسددة العامددة اخلتاميددة ،أبلددغ الدرئيس اجمللدس أبن املكتددب املوسددع سيسددتعرض جدددول
األعم ددال املؤق ددت لل دددورة التنفيذي ددة التاس ددعة والس ددتني هسد دب ا للموافق ددة علي دده يف ال دددورة التنفيذي ددة
الثامنددة والسددتني للمجلددس ،املقددرر عقدددها يف الفددرتة مددن  30أيلول/سددبتما إىل  4تش درين األول/
أكتوبر .2019

حات -مسايك أخرى

(البند  11من جدول األعمال)

 -97ق ددد رئ دديس جمل ددس التج ددارة والتنمي ددة ،يف اجللس ددة العام ددة (اخلتامي ددة)  1188للمجل ددس،
ثالث قضااي للنظر في ا.
 -98ووافق اجمللس على جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عشرة للجنة التجدارة والتنميدة،
علددى النحددو ال دوارد يف ورقددة ه د رمسيددة مؤرخددة  7حزيران/يونيدده  2019أتيحددت يف القاعددة (املرفددق
الثالث).
 -99وواف ددق اجملل ددس عل ددى ج دددول األعم ددال املؤق ددت لل دددورة احلادي ددة عش ددرة للجن ددة الس ددتثمار
واملشاريع والتنمية ،علدى النحدو الدوارد يف ورقدة هد رمسيدة مؤرخدة  7حزيران/يونيده  2019أتيحدت
يف القاعة (املرفق الرابع).
 -100ووافق اجمللس أيض ا على جدول األعمال املؤقت املنق للدورة التنفيذية الثامنة والستني،
على النحو الوارد يف ورقدة هد رمسيدة مؤرخدة  24حزيران/يونيده  2019أتيحدت يف القاعدة (املرفدق
اخلامس).
 -101ويف اجللسة العامة اخلتامية أيضا ،كر ثدل إحددى اجملموعدات اإلقليميدة أبنده طلدب ،يف
اجللسددة العامددة الفتتاحيددة ،إدرا بنددد يف جدددول األعمددال عددن احلوكمددة واملسدداءلة والشددفافية .وقددد
اعتمددد جدددول أعمددال الدددورة السادسددة والسددتني للمجلددس علددى أسدداس أن املوضددوع سدديناق يف
اجتماعات املكتب .وقد اقرتح الرئيس أيض ا إجراء مناقشات ه رمسية بشأن هذا الطلدب ،لكدن
لحد املمثدل أن اجملموعددات اإلقليميدة األخدرى ت تبددد اهتمامدا يدذكر مبناقشددة هدذ املسدألة .وأكددد
رئدديس اجمللددس أن مناقشددات مستفيضددة بشددأن هددذ املسددألة جددرت ابألحددرى يف املكتددب املوسددع،
وكانددت النتددائف أندده التددز  ،بولددفه رئدديس اجمللددس ،ببدددء مشدداورات ،يف إطددار أي سددلطيت ،بشددأن
مسائل الرقابة اإلدارية يف أقرب وقت كن والستفادة من حسن النية اليت أبداها بيع املندوبني
والوفددود يف املناقشددات واملشدداورات .و كددر أندده يتوقددع أن يبدددأ العمددل بشددأن هددذا اللتدزا يف أقددرب
وقت كن.
 -102ولح ثل إحدى املنظمات احلكومية الدولية أن املناقشات سرتكز ،علدى حدد ف مده،
عل ددى مس ددألة معرف ددة إن ك ددان ينبت ددي إدرا بن ددد يف ج دددول األعم ددال بش ددأن اإلدارة يف مناقش ددات
اجمللس أ ل ،بينما أعرب أحد الوفود عن ميله إىل توسيع نطا املشاورات الرمسيدة حبيدث تشدمل
املسددائل الدديت ترهددب وفددود أخددرى يف مناقشددت ا .وأوض د رئدديس اجمللددس أندده التددز ببدددء مشدداورات
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بشأن مسائل الرقابة اإلدارية ،واعتا أن مثة فرلة متاحة ،وقال إنه يتطلدع إىل املضدي قددما بشدأن
القرتاح حبسن نية.

طات -اعتماد التقرير

(البند  12من جدول األعمال)

 -103يف اجللسة العامة اخلتاميدة  1188جمللدس التجدارة والتنميدة ،لحد رئديس اجمللدس أن دورة
اجملل ددس كان ددت قص د ة للتاي ددة حبي ددث ل يس ددعه وض ددع مش ددروع تقري ددر ،وأن دده ابلت دداع ،س ددوف يطب ددق
املمارسددة املتبعددة للدددورات التنفيذيددة .وعليدده ،سددوف تتددوي التقريددر علددى مددوجز للدرئيس ،واملقددررات
اليت اعتمدت ،واإلجراءات وه ها من املقررات اليت اختذها اجمللس ،وجداول األعمال املؤقتة اليت
أُقدرت يف إطدار البنددد ( 11مسدائل أخدرى) ،وسدديعكس وقدائع اجللسدة العامددة اخلتاميدة ،وسيتضددمن
املسائل اإلجرائية واملسائل ات الصلة.
 -104وأق ددر اجملل ددس التقري ددر وأ ن للمق ددرر أبن يق ددو  ،يف إط ددار س ددلطة الد درئيس ،بوض ددع الص دديتة
الن ائيددة للتقريددر الددذي س دديقد إىل اجلمعيددة العامددة حسددب القتض دداء ،مددع مراعدداة وقددائع اجللس ددة
العامة اخلتامية.
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املرفق األول
مملررروم مقرررر يعرررض علررى اجلمعيررة العامررة لألمررم املتحرردة للنظررر فيرره يف
دورهتا الرااعة والس عني
مكرراع انعقرراد الرردورة اخلامسررة عملرررة ملررؤمتر األمررم املتحرردة للتجررارة والتنميررة يف
عام 2020
إن اجلمعية العامة،
إ تنددو ابلعددرض الددذي قدمتدده حكومددة بدرابدوس لستضددافة الدددورة اخلامسددة عشددرة ملدؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية وابلعرض الذي قدمته حكومة اإلمارات العربية املتحدة لستضدافة
منتدى الستثمار العاملي وأسبوع التجارة اإللكرتونية آلسيا،
هدديآل علم داا بتقري ددر جملددس التجددارة والتنمي ددة عددن دورتدده السادس ددة والسددتني ،املعق ددودة يف
جنيددف يف الفددرتة مددن  24إىل  27حزيران/يونيدده  ،2019ومبقددرر الدوارد يف هددذا التقريددر ،وترحددب
ابلعددرض السددخي الددذي قدمت ده حكومددة ب درابدوس لستضددافة الدددورة اخلامسددة عشددرة مل دؤمتر األمددم
املتحدة للتجارة والتنمية.
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املرفق الثاين
جدول أعمال الدورة السادسة والستني جمللس التجارة والتنمية
-1

-2

GE.19-13725

املسائل اإلجرائية
(أ)

انتخاب أعضاء املكتب

(ب)

إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

( )

اعتماد التقرير املتعلق بواثئق التفويض

(د)

جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية.

اجلددزء الرفيددع املس ددتوى انعدددا املس دداواة  -عددائق أمددا احل ددد مددن الفق ددر وهقيددق أه ددداف
التنمية املستدامة
(أ)

وسائل هقيق ا دف  10من أهداف التنمية املستدامة

(ب)

السياسات التجارية وأتث ها يف أوجه انعدا املساواة

( )

التنمية الرقمية الفرا والتحدايت

(د)

التعاون بني بلدان اجلنوب يف جمالت التجارة والستثمار والتحول ا يكلي.

-3

مناقشة عامة.

-4

التقرير السنوي لألمني العا .

-5

تقرير فريق اخلااء احلكومي الدوع املعا ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي.

-6

إس ا األونكتاد يف تنفيذ برامف العمل لصاا أقل البلدان يوا للعقد .2020-2011

-7

دورة املؤمتر اخلامسة عشرة.

-8

مس ددايات األونكت دداد يف تنفي ددذ ومتابع ددة نت ددائف امل دؤمترات الرئيس ددية ومد دؤمترات القم ددة ال دديت
تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماعي.

-9

املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا
(أ)

تقريددر رئدديس ا ي ددة الستشددارية املنشددأة مبوجددب الفقددرة  166مددن خطددة عمددل
ابنكوس بشأن تنظيم األمانة دورات تدريبية يف الفرتة  ،2019-2018وأتثد
هذ الدورات وتعيني أعضاء ا ي ة الستشارية

(ب)

تس ددمية ا ي ددات احلكومي ددة الدولي ددة ألهد دراض امل ددادة  76م ددن النظ ددا ال ددداخلي
للمجلس

( )

تسد ددمية املنظمد ددات ه د د احلكوميد ددة أله د دراض املد ددادة  77مد ددن النظد ددا الد ددداخلي
للمجلس

(د)

استعراض اجلدول الزما لالجتماعات
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(ه)

عضوية الفرقة العاملة

(و)

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

(ز)

اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة على إجراءات اجمللس.

 -10جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة والستني جمللس التجارة والتنمية.
 -11مسائل أخرى.
 -12اعتماد التقرير.
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املرفق الثالث
جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية عملرة للجنة التجارة والتنمية
-1

انتخاب أعضاء املكتب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.

-3

تقرير اجتماعات اخلااء
(أ)

تقارير اجتماعات اخلااء املتعددة السنوات واألحادية السنة
’ ‘1اجتماع اخلااء املتعدد السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية
’ ‘2اجتماع اخلااء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية
’ ‘3اجتماع اخلااء املتعدد السنوات املعا بتعزيز بي ة اقتددصادية مواتيدة علدى
بيد ددع املسد ددتوايت دعم د د ا لتنميد ددة شد دداملة ومسد ددتدامة ،وتعزيد ددز التكامد ددل
والتعاون يف امليدان القتصادي
’ ‘4اجتمدداع اخل دااء املتعدددد السددنوات املعددا ابلنقددل واللوجسددتيات التجاريددة
وتيس التجارة
’ ‘5اجتمدداع اخل دااء املعددا بتعزيددز األنشددطة املضدديفة للقيمددة وهسددني القدددرة
اإلنتاجية احمللية عن طريق التمكني القتصادي احمللي

-4
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(ب)

تقرير فريق اخلااء احلكومي الدوع املعا بقوانني وسياسات املنافسة

( )

تقرير فريق اخلااء احلكومي الدوع املعا بقوانني وسياسات ياية املست لب.

التجارة والقابلية للتأثر
(أ)

الدول اجلزرية الصت ة النامية بلدان الصت ة وهدايت كب ة

(ب)

العتماد على السلع األساسية الدولة املعرضة للتأثر

( )

معاجلة أوجه الضعف متعددة اجلوانب تيس التجارة والنقل

-5

تقرير مرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التلزر بني أركان العمل الثالثة.

-6

مسائل أخرى.

-7

اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية.
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املرفق الرااع
ج ر رردول األعم ر ررال املؤق ر ررت لل ر رردورة احلادي ر ررة عمل ر رررة للجن ر ررة الس ر ررتثمار
واململاريع والتنمية
-1

انتخاب أعضاء املكتب.

-2

إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال.

-3

تقرير اجتماعات اخلااء

-4

28

(أ)

تقري ددر اجتم دداع اخلد دااء املتع دددد الس ددنوات بش ددأن الس ددتثمار والبتك ددار وتنظ دديم
املشاريع من أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامة

(ب)

تقريددر فريددق اخل دااء احلكددومي الدددوع العامددل املعددا ابملعدداي الدوليددة للمحاسددبة
واإلبال .

الستثمار واملشاريع من أجل التنمية
(أ)

اجتم دداع املائ دددة املس ددتديرة للس ددفراء يف جني ددف اخل دداا ابلس ددتثمار يف أه ددداف
التنمية املستدامة

(ب)

تسخ إطار الستثمار للتنمية املستدامة

-5

التحددول ا يكلددي والصددناعة  0-4وعددد املسدداواة التحدددايت الدديت تواج ددا سياسددات
العلم والتكنولوجيا والبتكار.

-6

التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التلزر بني أركان العمل الثالثة.

-7

مسائل أخرى.

-8

اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية.
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املرفق اخلامس
ج ر رردول األعم ر ررال املؤق ر ررت لل ر رردورة التن يسي ر ررة الثامن ر ررة والس ر ررتني جملل ر ررس
التجارة والتنمية
-1

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-2

الرتابآل والسرتاتيجيات اإليائية يف عات تسود العوملة.

-3

الستثمار من أجل التنمية.

-4

لدنع يف أفريقيدا  -قواعدد املنشدأ لتعزيدز التجدارة بدني البلددان
التنمية القتصادية يف أفريقيا ُ
األفريقية.

-5

اقتناا القيمة يف القتصاد الرقمي.

-6

تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيا.

-7

األنشطة اليت اضطلع هبا األونكتاد دعما ألفريقيا.

 -8تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الااجمية.
-9

مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية
(أ)

التطوير التدرجيي للقانون التجاري الدوع التقرير السنوي للجنة األمم املتحدة
للقانون التجاري الدوع

(ب)

تقرير الفريق الستشاري املشرتس املعا مبركز التجارة الدولية.

 -10العملية التحض ية للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر.
 -11تسمية املنظمات ه احلكومية ألهراض املادة  77من النظا الداخلي للمجلس.
 -12مسائل أخرى.
 -13اعتماد التقرير.
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املرفق السادس
احلض

ر*

-1

حضر الدورة ثلو الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية

__________

*
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الهاد الروسي
إثيوبيا
األرجنتني
إسبانيا
إستونيا
أفتانستان
إكوادور
ألبانيا
أملانيا
اإلمارات العربية املتحدة
إندونيسيا
أوهندا
أوكرانيا
إيران (ب ورية  -اإلسالمية)
أيرلندا
ابراهواي
ابكستان
البحرين
الاازيل
برابدوس
الاتتال
بروين دار السال
بلجيكا
بلتاراي
بنتالدي
بنما
بنن
بوركينا فاسو
بوروندي

البوسنة وا رسب
بولندا
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
بو
بيالروس
يلند
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوابهو
تشيكيا
توهو
تونس
جامايكا
اجلبل األسود
اجلزائر
جزر الب اما
ب ورية تنزانيا املتحدة
اجلم ورية الدومينيكية
ب ورية كوراي
ب ورية الكونتو الد قراطية
جنوب أفريقيا
جورجيا
جيبويت
دولة فلسطني
زامبيا
زمبابوي
سري لنكا
السلفادور
السنتال

تتضمن قائمة احلضور هذ املشاركني املسجلني .ولالطالع على قائمة املشاركني ،انظر .TD/B/66/INF.1
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السودان
السويد
سويسرا
شيلي
لربيا
الصني
عمان
هابون
هامبيا
هواتيمال
هياا
فرنسا
الفلبني
فنزويال (ب ورية  -البوليفارية)
فنلندا
قطر
ق هيزستان
كندا
كواب
كوت ديفوار
كوستاريكا

الكونتو
كينيا
لبنان
ليسوتو
مدهشقر
مصر
املترب
املكسيب
اململكة العربية السعودية
منتوليا
موزامبيق
ميايار
اميبيا
النمسا
نيبال
نيج اي
ا ند
هندوراس
الولايت املتحدة األمريكية
الياابن
اليمن

-2

وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ُ ثلة يف الدورة

-3

وكانت األج زة وا ي ات والاامف التابعة لألمم املتحدة التالية أمساؤها ُ ثلة يف الدورة

اللجنة القتصادية للمنطقة األوروبية  -اآلسيوية
الهاد األوروي
منظمة التعاون اإلسالمي
مركز اجلنوب
برامف األمم املتحدة اإليائي
-4

وكانت الوكالت املتخصصة واملنظمات ات الصلة التالية أمساؤها ُ ثلة يف الدورة

منظمة األمم املتحدة لألهذية والزراعة
الهاد الدوع لالتصالت
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-5

وكانت املنظمات ه احلكومية التالية ُ ثلة يف الدورة

الف ة العامة

بعية أفريقيا 21
اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املست لكني
الشبكة الدولية لتوحيد ش ادات التعليم العاع
منظمة القرية السويسرية
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