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 مقدمة  
والسددتون جمللددس التجددارة والتنميددة يف قصددر األمددم، جنيددف، يف  السادسددةُعقدددت الدددورة  

 اتجلسدددد مثدددداين أثندددداء الدددددورة، عقددددد اجمللددددس يف. و 2019 حزيران/يونيدددده 27إىل  24الفددددرتة مددددن 
 .1188إىل  1181هي اجللسات من  ،عامة

اإلجررراتاا الررذ ا ررس ا جملررس التجررارة والتنميررة املرروع ال نرر د امل  رر عية  -أولا  
 جدول أعماله  يفاملُدرجة 

  دورة املؤمتر اخلامسة عملرة -ألف 
 (66) 547 املقرر  

جملدددس التجدددارة والتنميدددة ابلعدددرض السدددخي الدددذي قدمتددده حكومدددة اإلمدددارات العربيدددة  يندددو   
، 2020 عدا  سديا يفآلاملتحدة لستضافة املنتدى العاملي لالستثمار وأسبوع التجارة اإللكرتونيدة 

ستضددافة الددورة اخلامسددة عشددرة ملددؤمتر لب ابلعددرض السددخي الددذي قدمتده حكومددة بددرابدوس رح دوي
 الدذي تولدل إليدهابلتفدا   أيضداا ويرحب اجمللدس . 2020 عا  تجارة والتنمية يفاألمم املتحدة لل

 املناسبتني. اتنيه أبهنما سيشرتكان يف ترؤسن االبلد
 1184اجللسة العامة    

 2019 حزيران/يونيه 25

 (66) 548 املقرر  
عدن الددورة األمدني العدا  لألونكتداد إعدداد تقريدر   مدنياا رمسجملس التجارة والتنمية  يطلب 

  اخلامسة عشرة للمؤمتر.
 1188اجللسة العامة  
 2019 حزيران/يونيه 25

 لساجملالذ ا س ا األخرى اإلجراتاا  -ابت 
  تقرير فريق اخلربات احلك مي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي  

لفريدددق  الثالثددة، ابلتقريددر املتعلدددق ابلدددورة 1187أحدداا اجمللددس علمدداا، يف جلسدددته العامددة  -1
 يف الوثيقددة ةالددوارد بصديتتهاخلدااء احلكددومي الددوع املعددا ابلتجددارة اإللكرتونيدة والقتصدداد الرقمددي، 

TD/B/EDE/3/3. 
لتجددارة اإللكرتونيددة اب رئدديس الدددورة الثالثددة لفريددق اخلددااء احلكددومي الدددوع املعدداولحدد   -2

أن فريددق اخلددااء احلكددومي الدددوع أرجددأ اختددا  قددرار بشددأن  ،التقريددر إعدددادوالقتصدداد الرقمددي، عنددد 
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لفريدق العامدل املعدا بقيداس اجدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة للمجلس واعتمد اختصالات 
 . (1)األول همواضيع اجتماع ىعل واتفق التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي

جدول األعمدال املؤقدت للددورة الرابعدة لفريدق اخلدااء احلكدومي الددوع املعدا  خيصوفيما  -3
لس املنسقني اإلقليميني على التولدل إىل اجملع رئيس ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي، شج  

تيددة متكددني تقددد ، بإحددراز وقددال إندده سدديجري مشدداورات للتأكددد مددن . اتفددا  يف أقددرب وقددت  كددن
 .جدول األعمال املؤقت بشأنالتنفيذية الثامنة والستني  تهور داجمللس من اختا  إجراء يف 

 دورة املؤمتر اخلامسة عملرة   
جملدس التجدارة والتنميدة ابلعرضدني السدخيني املقددمني مدن  نو  ، 1184يف اجللسة العامة  -4

ددددو حكومددددة اإلمددددارات العربيددددة املتحدددددة  ب ابلعددددرض السددددخي الددددذي قدمتدددده حكومددددة بددددرابدوس ورح 
 .ستضافة الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر )انظر الفصل األول، الفرع ألف(لحكومة برابدوس 

األمددني العددا  لألونكتدداد تقريددر   أن يُعِددد، طلددب اجمللددس أيضدداا  1184ويف اجللسددة العامددة  -5
 ف(.انظر الفصل األول، الفرع ألد)إىل الدورة اخلامسة عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

التقريددر، الطدالع علدى ، كمددا جدرت العدادة، تتطلدع إىل الددول األعضداء ولحد  رئديس اجمللدس أن
لمجموعدددات للكدددي يتسددد   ،يف أقددرب وقدددت  كدددن  املتنددداوليوضدددع يفيف أن  عدددن رهيت دددا عددربتو 

  ا.قفامو اليت تبني  في ا ورقات ال بدء العمل علىاإلقليمية 
ختتددا (، وافددق اجمللددس علددى مشددروع مقددرر بشددأن ال)جلسددة  1188العامددة  ويف اجللسددة -6

ة املقدمدددة إىل الدددوارد يف الورقدددة هددد  الرمسيددد بصددديتتهمكدددان انعقددداد الددددورة اخلامسدددة عشدددرة للمدددؤمتر، 
  .اجمللس، لكي تنظر فيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا الرابعة والسبعني )انظر املرفق األول(

 منتددىعلدى أن  تاملنددواب ىحددإ ت، شدددأيضداا للمجلدس  1188ويف اجللسة العامة  -7
ول ينبتدددي أن  جدددزءاا ، وهدددو لددديس تعددددديناملصدددلحة املألدددحاب جتمدددع  تظددداهرةالسدددتثمار العددداملي 

للحددل الددذي جدددرى  ارتياح دداوأعربددت عدددن . مددن اآلليددة احلكوميدددة الدوليددة لألونكتدداد كددون جددزءاا ي
ينبتي أن فملنتدى أما فيما خيص ا، 2020لدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر يف عا  ا التولل إليه إزاء

 .املعتاد مستقبالا  هستمر يف شكلي

مررن خ ررة عمررك ابنكرر   املرروع  166نملرروة ج جررف ال قررة تقريرر ريرريس اةياررة الستملررارية امل  
وتعيرررني ؛ ، وأتثرررذ  رررسر الررردوراا2019-2018تنظررريم األمانرررة دوراا تدري يرررة يف ال ررررتة 

 أعضات اةياة الستملارية
، أحدددداا جملددددس التجددددارة والتنميددددة علمدددداا بتقريددددر رئدددديس ا ي ددددة 1187يف اجللسددددة العامددددة  -8

  .2019-2018الستشارية عن فرتة السنتني 
  .التقرير تقدمي ثل رئيس ا ي ة الستشارية وتوىل  -9

لعمدددل ل معدددن تقدددديره املنددددوبنيوأعدددرب  ثدددل إحددددى اجملموعدددات اإلقليميدددة والعديدددد مدددن  -10
 عدنقصد ة دراسدية إقليميدة دورات بعقددها أمانة األونكتاد يف جمال بنداء القددرات الذي قامت به 

  عدددة مندددوبنيوأثدد . أبهنددا  تددازةاعتددات  ،166يف إطددار بددرامف الفقددرة  ،قضددااي اقتصددادية دوليددة
__________ 

 ، الفصل األول، الفرع ألف.TD/B/EDE/3/3انظر  (1)
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 الدرؤى بدني هدذ  املنداطقمن مخس مناطق امية لتبادل كاا مشار  20 اليت بذلت جلمععلى اجل ود 
 .2019يف حزيران/يونيه  بشأن املتابعة تدريبيف واملشاركة 

 دورات دراسدية إقليميدة اليت استضافتني عن تقديرهم للبلدان من املندوب العديدوأعرب  -11
لدددياهة اكتسددداب القدددرة علدددى الجتاهددات القتصدددادية و ل  دددااميدددة مددن هسدددني ف ماا بلددددا تنددمك  

وأشددادوا . ؤسسدداتمددن أجددل زايدة قددوة املتعزيددز قدددرات املسددؤولني احلكددوميني و لددب بالسياسددات 
 أشدددادوا بااجم ددداو  ةمتكاملددد معاجلدددةالتجدددارة والتنميدددة أليت مسددد قليميدددةاإلدراسدددية الدورات الدددمبعاجلدددة 
يت علدى املعدارف الد أيضداا  نياملنددوبمعظم وشدد . أهداف التنمية املستدامة تعكساليت التعليمية 

األونكتداد إىل  والدياهة السياسدات، ودعداملشداركة يف على القدرة علدى  ان وأثرهو املشارك ا تسباك
  .للدبلوماسيني يف جنيفو الاامف يف املناطق النامية  تقدميمواللة 

يف الربدع  املعقدودةلددورة الدراسدية اإلقليميدة األربعدني، افائددة وأييدة إىل  ثل مصدر  أشارو  -12
 ثل كينيا عن الددورة  هدثو . بدعم من وزارة الشؤون اخلارجية يف مصر 2018األخ  من عا  

 25 يف كينيدددايف   واملعقدددودةلقتصدددادات األفريقيدددة، لفائددددة ا دراسدددية اإلقليميدددة احلاديدددة واألربعدددنيال
 ثددل لددربيا  أشددارو  داا.بلدد 21مددن كاا مشددار  27حبضددور ، 2019نيسددان/أبريل  5 ويفآ ار/مددارس 

 22فقدد حضدر . البلد ابستضافة الددورات الدراسدية اإلقليميدة ألورواب الشدرقية إىل استمرار اهتما 
 25التاسددعة والثالثددني يف بلتددراد يف الفددرتة مددن الدراسددية لدددورة اأورواب الشددرقية  بلدددانمددن  شدداركاا م

ددرو . 2018متوز/يوليدده  6حزيران/يونيدده إىل  املزمددع عقدددها يف  الدراسددية لدددورةاب ثددل كولومبيددا   ك 
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب،  من بلدان بلداا  12من  مشاركاا  26 حبضور ،2019متوز/يوليه 

 نكا مددبشددأن أضددع البلددد بولددفه البلددد املضدديف للدددورات الدراسددية اإلقليميددة مبوجددب التفددا  بو و 
 . استضافة الدورات

 م جز الرييس -اثنياا  

 اجللسة العامة الفتتاحية واملناقملة العامة -ألف 
 اجللسة العامة الفتتاحية  

إىل اخلددداة الددديت اكتسدددب ا يف  يف معدددرض إشدددارتهوليتددده )لبندددان(،  الدددرئيس املنت يدددة لحددد  -13
وإعددادة  املرحلددة الثانيددة مددن تنفيددذ مافيكيددانو ندد ويأن العديدددين يددرون أن جملددس التجددارة والتنميددة، 

العديدددد مددددن تركددددت تنشددديآل اآلليدددة احلكوميددددة الدوليدددة لألونكتدددداد ت تدددر  إىل مسددددتوى التطلعدددات و 
بددذل املزيددد ملوالددلة عاا ل يددزال متسدد، مددع  لددب، إن اجملددالئالا ضدداف قدداوأ .دون معاجلددة التحدددايت

استعراض منتصف املدة للدورة الرابعة عشدرة . وقد أبرز بروح إجيابيةو من اجل ود يف الوقت املالئم 
آلليددة ل املعتدداد عمددلسدديا  الويف لتحقيددق النتددائف املرجددوة.  املسددار الصددحي البقدداء يف للمددؤمتر أييددة 
 املندددددوبنيفدددد ن  يف وقددددت أسددددرع، امسدددداياهت تقدددددمياألمانددددة  إ ا كددددان نمكددددانالدوليددددة، احلكوميددددة 
إجيابيددة يف التعامددل مددع وأن يكونددوا أكثددر  اأكددبسددرعة تولددل إىل توافددق يف اآلراء ال أيضدداا نمكدداهنم 
 .البعض ممع بعض و األمانة 

وقد رك ز، أثناء قيامه مب ا  الرئيس، علدى الدبلوماسدية و لدب بتعزيدز روح اللياقدة وامل نيدة.  -14
ن و املندددوبأن يتجنددب كددل أربددع سددنوات،  مددل   مددن املددؤمترات الدديت تعقدددومددع اقددرتاب املددؤمتر املقبددل 
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ر أن اآلاث ابلدددرهم مدددنو . لباقدددة وواقعيدددةب  دددا ل لدددزو  لددده و لدددب ابلتصدددرفالحتكددداس وسدددوء الف دددم 
يف الددددورة الثالثددددة عشددددرة  معاجلددددة كاملددددةاملرتتبدددة علددددى األزمددددة املاليدددة والقتصددددادية العامليددددة ت تعدددا  

 ت دداعاجلمبالدددورة اخلامسددة عشددرة للمددؤمتر  رخييددة، تكددون أن إمكانيددة  يف تددهثق أعددرب عددنللمددؤمتر، 
، مبدا يف  لدب يف األطدراف يدةعددنظدا  تيف الديت حددثت القضااي البالتة األيية مثدل النتكاسدات 

هقيدددق أهددددداف التنميددددة املسددددتدامة سددددبيل يف  ةمفيدددددوتقدددد  ا مسدددداية النظدددا  التجدددداري الدددددوع، 
 من الرخاء. جلميعلتمكني اومكافحة الفقر، 

شدددبكة تقيددديم أداء املنظمدددات املتعدددددة  مدددن طلدددبال احلددداع بشدددأنوأشددار إىل أن اخلدددالف  -15
الددديت مدددع الظدددروف  مثددد ة لازعدددا  لدددى أوجددده تشدددابهينطدددوي عم عمدددل األونكتددداد تقدددي  أن األطدددراف 
. وقددد ملددس، أثنددداء مشدداوراته، الصددد  يف النددوااي احلسدددنة إىل الدددورة الثالثددة عشدددرة للمددؤمتر أفضددت

للجميددع ويف اللتددزا  ابملشدداركة يف معاجلددة الشددواهل مشدداركة بندداءة. لكددن مثددة سددوء تقدددير للتدداري  
ون. لذا شج ع اجلميع على البقاء منسجمني مع النظدا  وألوجه القلق البالغ الذي يشعر به الكث  

، كبدددار املدددودفني اإلداريدددني يف األونكتدددادالدددداخلي للمدددؤمتر. فالوضدددع يسدددتدعي مدددن السدددفراء ومدددن  
متحلددددني بددددن ف أكثددددر مراعدددداة لالعتبددددارات السياسددددية، أن يكونددددوا أكثددددر ا راطددددا يف عمددددل اآلليددددة 

لتقدمي التوجيه البناء للمفاوضني بتيدة إاداح الددورة اخلامسدة عشدرة ايا احلكومية الدولية والعمل سو 
 للمؤمتر.

ونزاء املسددتقبل، اقددرتح الرتكيددز علددى القضددااي اجلوهريددة، علددى املسددتوى الددوزاري وهدد   مددن  -16
، كددل أربددع سددنواتمددرة   مددن املددؤمترات الدديت تعقددداملددؤمتر املقبددل املسددتوايت، لتفددادي تفويددت فرلددة 

مؤمترات األمم املتحدة الكاى بشأن التنميدة  وأن هدرا األماندة والددول األعضداء،  ابعتبار  أحد
إ  يشددمل م األونكتدداد معددا، علددى هقيددق نتددائف أفضددل، وهددو مددا يعددا أن تفددر  األمانددة مددن إعددداد 

علي ا من عمل يف الوقت احملدد وأن تتولل الدول األطراف إىل التفاقات املطلوبة يف الوقدت  ما
وأن يتدددذكر املنددددوبون، بولدددف م  ثلدددون البشدددرية بعددداء، أبن علدددي م بدددذل كدددل يف وسدددع م  احملدددد 

 لتحقيق املراد.
وشددج ع الددرئيس اجلديددد للمجلدددس )مددن آيرلندددا( بيددع املنددددوبني علددى املشدداركة هبمدددة يف  -17

املناقشددددات لتوليددددد األفكددددار والتمدددداس املسددددالب الدددديت  كن ددددا دفددددع عمددددل الدددددورة قدددددما وأن تل ددددم 
تحضدد ات للدددورة اخلامسددة عشددرة للمددؤمتر. وسدديعقد املددؤمتر بعددد مددرور مخددس سددنوات فقددآل علددى ال

تحدددددول وأهدددددداف التنميدددددة الراميدددددة إىل إحدددددداث ال 2030خطدددددة التنميدددددة املسدددددتدامة لعدددددا  اعتمددددداد 
. ومددن الواضدد  أن 2030وبعددد قطددع ثلددث املسددار علددى طددول الطريددق املؤديددة إىل عددا   املسددتدامة،

 طلب تسريع عجلة التقد .هقيق األهداف يت
شددى مدددع امبددا يتم كدددامالا   تطددوراا  مث إن األونكتدداد وعمددو  منظومددة األمدددم املتحدددة ت يتطددوراا  -18

على النحو الذي يفي ابلترض. ومتثل الدورة اخلامسدة عشدرة للمدؤمتر فرلدة  حقائق الواقع املعالر
عنددما انتقدل ألدحاب املصدلحة لتدارس األمر، و لب ابلبناء على اإلااز الدذي هقدق يف ند وي، 

مددن القددرارات 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 

. لقددد تتدد   العددات، حيددث ابت لدددينا الشددائكة من ددا، للتولددل إىل نتددائف ملموسددة يف هنايددة املطدداف
خطة عاملية للتنميدة تفدرض التزامدات علدى بيدع الددول وتقدر أبن البشدرية بعداء جيدب أن تسدتفيد 
مدددن أهدددداف التنميدددة املسدددتدامة. ويسدددتلز   لدددب الوفددداء بتلدددب املسدددؤوليات و لدددب ببنددداء اجلسددددور 
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خطددة  2030عددة. فخطددة عددا  والتعامددل مددع بعضددنا الددبعض بشددعور جديددد مددن النتمدداء إىل اجلما
 .جلميع الناس وللكوكب الذي يشرتكون فيه، مثلما أقر بذلب جيل الشباب إقرار واضحاا 

يف  لددب علددى دعددم املندددوبني، أن يشدددد علددى بندداء  وعليدده، يددود رئدديس اجمللددس، معتمددداا  -19
ع ملتزمون الثقة على مستوى بيع اجملموعات والف ات، جاعال نقطة انطالقه الفرتاض أبن اجلمي

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 

 للمجلدددس، التشدددجيع علدددى إحدددالل روح مدددن املشددداركةسددداا التفددداهم. وقدددال إنددده يندددوي، بصدددفته رئي
املدروسدددة والبنددداءة يف جدددو مدددن ا ددددوء والتبص دددر، بتيدددة بلدددورة توافدددق جددداد يف اآلراء بشدددأن قضددددااي 
رئيسددية. ولتحقيددق هددذ  التايددة، يددود أن يلتقددي ابنتظددا  مددع األعضدداء لابقدداء علددى احلددوار وتبددادل 

اعدات األفكار بشأن عمل اجمللس املعتاد والتحض ات للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر، بدءاا ابجتم
 اإلفطار التقليدية بني الرئيس وشىت اجملموعات، إىل عقد اجتماعات لت ة لتداول األفكار.

وينبتي أن ينصب الرتكيز يف الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر على اجلوهر. وينبتي أن يبددأ  -20
ليدة، احلوار بشأن معرفة مدى إمكانية إجياد اتفاقات حمددة خبصوا تنشيآل اآلليدة احلكوميدة الدو 

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 

بدذلب العمدل زاا من أن النتائف اليت ستسفر عن ا اجل دود ستتسدرب إىل اجملتمدع اإليدائي برمتده، حمف د
 حيثما لز  األمر.

ويف اخلتددددا ، تسددددتند الدبلوماسددددية ونظددددا  تعدديددددة األطددددراف إىل مبدددداد  متينددددة وراسددددخة،  -21
تسددُنُدها تلددب اخلصولدديات الدديت هدددد جمتمددع بعيندده. وتتددا  املندددوبون إىل اخليددال لتفكيددب يددا   

تتداجون   و من رخداء للجميدع بيعاا نصبو إليه اقعية لتحقيق ما ابلية مستحكمة ولضبآل حلول و 
إىل اجلدرأة لختددا  قددرارات لدعبة وتقدددمي تنددازلت والثقددة يف بعضد م الددبعض  وإىل اللتددزا  ابلتحلددي 
ابإلرادة السياسدية لرتبدة القدرارات إىل أفعدال، واألفعدال إىل نتدائف. وهدذا هدو هدرض نظدا  تعدديددة 

تددددذك ر أن نظددددا  تعدديددددة األطددددراف األطددددراف، والددددذي  كددددن للمندددددوبني التحددددرس علددددى أساسدددده ابل
يتعلدددق يف جدددوهر  بعمليدددة، بدددل إن عملياتددده ابتكدددرت هبددددف هقيدددق نتدددائف، ونقدددرار حقيقدددة أن  ل

 الواحد من م ل يستتا عن اآلخر ويتحمل التزامات جتا  اآلخر.
للمجلدس األمني العا  لألونكتاد عن تقدير  للرئيس السدابق أعرب ويف بيانه الفتتاحي،  -22

. ويف القضددااي احلساسددة ل يسددتثاول سدديما يف العمددل علددى هقيددق توافددق يف اآلراء ، علددى تفانيدده
معرض ترحيبه ابلرئيس اجلديد للمجلدس، أعدرب عدن التدزا  األماندة ابلعمدل معده خدالل هدذا العدا  

رئيس القدداد  الصددعب. ويف إطددار التحضدد  للدددورة اخلامسددة عشددرة للمددؤمتر، سدديتطلب األمددر مددن الدد
والدددول األعضدداء بددذل ج ددد كبدد  لبندداء التوافددق والتحلددي حبسددن النيددة يف عمل ددم مددن أجددل تيسدد  
عمل فريق الشخصيات البارزة واملشداورات علدى إفطدار بدني الدرئيس واجملموعدات اإلقليميدة، ودعدم 

ريدر إعداد ورقات مواقف اجملموعات اإلقليمية ومشروع الوثيقة اخلتامية، الديت سدتكون يف شدكل تق
 األمني العا  لألونكتاد إىل املؤمتر.

عددد   سينصددب علددى مسددألةاألمددني العددا  لألونكتدداد أن الرتكيددز الرئيسددي للدددورة ولحدد   -23
قبدل بضدعة  يت موضوع مالئدم وهو هقيق أهداف التنمية املستدامة،  أما قاا بولف ا عائاملساواة 
ي ذاملسدددتوى للمجلددس القتصدددادي والجتمدداعي الدددملنتدددى السياسدددي الرفيددع ا مددن انعقدددادأسددابيع 
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 القتصددادي الدددوعاملنتدددى بعددد أسددبوعني فقددآل مددن و  ،الشددمول وعددد  املسدداواةسدديتناول مسددأليت 
مددن مواضدديع املنتدددى. عاا موضددو  املسدداواةحيددث بددرزت مسددألة عددد  سددانت بيرتسددبور ، املعقددود يف 

وسدائل التنفيدذ عدد  املسداواة هدي  بشأن  اجلزء الرفيع املستوى على أربعة منظورات س كز عليه،و 
واتسدداع الفجددوة الرقميددة الدديت تواجدده  وعددد  املسدداواة،املسدداواة، والددروابآل بددني التجددارة  لتقلدديص عددد 
 ةاجلددملعبلدددان اجلنددوب  الدديت  كددن هبددا السددتفادة مددن التعدداون فيمددا بددني يددةكيفالو  ،البلدددان الناميددة
 . الناميةبني البلدان فيما املتزايدة  الختاللت

قضدااي التجدارة والتنميدة  إىل الوراء علدى لدعيدعاا أكثر تراجالعات نرى ويف الوقت احلاع،  -24
. 2015 يف عدا  الثالثدة إطدال  الوعدود  دا كدان عليده عنددشدمولية ال بتحقيدق على لعيد الوعدو 

  والتكنولوجيدداالتجددارة  الدوليددة يف جمدداعالتددوترات  بتصدداعدالشددعور املطروحددة ومددن بددني التحدددايت 
تددفقات السدتثمار األجنديب املباشدر علدى الصدعيد العداملي،  مدن حيدثال فاض املطرد يف النمو و 

اختصدددار  مدددن حيدددثالناشددد ة و لقتصدددادات الضدددعيفة ا املرتتبدددة علدددىوخيمدددة ال ابلنعكاسددداتاا مقددرت 
وتزايددددد املخدددداوف مددددن أعبدددداء الددددديون   تتيدددد  مسددددار شددددبكات اإلنتددددا  وسالسددددل القيمددددة العامليددددةو 

  معاا.سعى إىل معاجلة هذ  التحدايت يوأشار إىل أن األونكتاد س. اخلارجية يف البلدان النامية
سارة فيمدا خيدص نظدا  تعدديدة األطدراف. فعمدل األونكتداد بشدأن  وأضاف أن مثة أخباراا  -25

، عدالوة علدى اختدا  خطدوات متزايدداا  تعزيز التعاون اإلقليمي وفيمدا بدني بلددان اجلندوب يشد د زمخداا 
مدع الهدداد األفريقددي. ويف إطددار ايا حمدددة بشددأن منطقددة التجدارة احلددرة القاريددة األفريقيدة ابلعمددل سددو 

ويف  2018، جددرت أسددابيع التجددارة اإللكرتونيددة يف ندد وي يف عددا  الدددفع ابلتحددول الرقمددي قدددماا 
مبددادرة التجددارة اإللكرتونيددة للجميددع ، واسددتقطب عمددل األونكتدداد بشددأن 2019جنيددف يف عددا  

وقددد  داا.متزايدمامداا والداامف التددرييب أللددحاب املشداريع يف اجملدال الشددبكي مدن آسديا وأفريقيددا اهت
 13وجيدددري إاددداز  داا،بلددد 13تقييمدددات مددددى اجلاهزيدددة للتجدددارة اإللكرتونيدددة يف  أيضددداا اسدددُتكملت 

 ابلاامف.ماماا ، اهتيواا ه  البلدان األقل دراسة، وتبدي العديد من البلدان، من ا بلدان من 
اعتمدداد سددبل عمددل جديدددة، يف النطددا   أيضدداا ويف سدديا  إلددالح األمددم املتحدددة، جددرى  -26

األوسع ملنظومة األمم املتحدة وضمن أمانة األونكتاد، مبا يف  لب نزاء قضااي اسرتاتيجية وإدارية 
الوكدالت هد  املقيمدة، وهدو أمدر يكتسدي أييدة وحماسبية جديدة على نطا  املنظومدة ككدل ودور 

ابلتدة ابلنسددبة لألونكتدداد يف التعامدل مددع اآلخددرين. وتعداون األونكتدداد عددن كثدب مددع إدارة الشددؤون 
فرقة العمل املشرتكة بني الوكالت املعنية القتصادية والجتماعية وبرامف األمم املتحدة اإليائي و 

حدددة لالقتصدداديني والفريددق العامددل املعددا مبجموعددة العشددرين يف وشددبكة األمددم املت بتمويددل التنميددة
 إطار األمم املتحدة. 

وعلدددى لدددعيد التعددداون التقدددا، مثدددة جواندددب إجيابيدددة من دددا األييدددة املتزايددددة ملسدددألة متويدددل  -27
 يف املائدة 50البلدان النامية موارد األونكتاد اخلارجة عن امليزانية. ففي الوقت احلاضر، أتيت نسدبة 

مددن هددذ  املددوارد مددن بلدددان اميددة وبلدددان اشدد ة. ومثددة اهتمددا  متزايددد بددبعض منتجددات األونكتدداد، 
مثدل الدداامف املشددرتكة ألنتددول املمددوال مددن الهدداد األوروي، الددذي تسددعى العديددد مددن البلدددان مددن 

د يف اآلونددة خمتلددف أءدداء العددات إىل استنسدداا يددو    اثددل مددن التفددا  الشددامل. وتلقاددى األونكتددا
مليون دولر من حكوميت أسرتاليا ونيوزيلنددا لتوسديع بدرامف النظدا  اآلع  5.3مبلغ  أيضاا األخ ة 

وندوي، ليكدون بدذلب  وك يبداس واورو كدوستوفدالو وتونتدا وجدزر  للبياات اجلمركيدة حبيدث يشدمل 
 بلدان.  103عدد اللبدان املشمولة ابلاامف هو 
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الُشدددعب ضدددمن األونكتددداد، ابلعمدددل علدددى اإلحصدددائيات، ومسدددألة  واسدددتمر التعددداون بدددني -28
للدددتعل م  متويدددل التنميدددة، واملسدددألة اجلنسدددانية والتعددداون فيمدددا بدددني بلددددان اجلندددوب، وكدددان  لدددب مفيدددداا 

وإلخرا  منتو  واض  لبقية العات. وقد أضاف التعاون بدني الُشدعب قيمدة  ات دللدة يف مسداية 
املعددا ابلتعدداون فيمددا بددني بلدددان الثدداين مددؤمتر األمددم املتحدددة الرفيددع املسددتوى األونكتدداد وقيادتدده يف 

، املعقود يف بوينس أيرس، ول يزال العمدل الدذي 40مؤمتر خطة عمل بوينس آيرس+ ، أواجلنوب
 ُأسند إىل األونكتاد إلااز  بعد املؤمتر جاراي. 

شدأن  لدب أن  ك نده مدن التعامدل مدع فمدن  داا،جيد اا ز جت يد وعندما يكدون األونكتداد جم دزاا  -29
البي دددة التجاريدددة واإليائيدددة املتتددد ة بدددوت ة سدددريعة. وتتدددا  األمدددر إىل مزيدددد مدددن التعددداون مدددع الددددول 
األعضاء، حيث قي م األونكتاد الفرا الضائعة وعو ض عن تراجع الستثمار يف القطاعات  ات 

الدددعم للمبددادرات، ل سديما فيمددا خيددص  الصدلة أبهددداف التنميددة املسدتدامة، وكددذلب إىل مزيددد مدن
. كبد اا   املوارد من خار  امليزانية، يف الوقت الذي تش د فيه امليزانية العادية لألمم املتحددة ا فاضداا 

دولر،  633 000مببلددغ  2020فعلددى سددبيل املثددال، تقل صددت امليزانيددة العاديددة لألونكتدداد للعددا  
ة. ويعيق  لب إحراز يو يف جمدالت جديددة  ات وهو ما  ثل خسارة مخسة منالب عمل دائم

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 

امليزانيدة، ينبتدي أن يسدتمر وينمدو يف جمدالت اعتُدات دعم ا لألنشطة اليت تقو  مبدوارد مدن خدار  
 م مة لتعزيز النشاا.  

يف اإلدارة باا يف املائة من مودفي األونكتاد تدري 70ويف الوقت احلاضر، تلقى أكثر من  -30
القائمة على النتائف، وهو ما من شأنه أن يس ل تنفيذ اللتزامات املقطوعة. وفيما خيص تقريدري 

ألخ ين الصادرين عن مكتب خدمات الرقابة الداخليدة، فد ن األمدني العدا  ملتدز  بتنفيدذ املراجعة ا
 التوليات املقدمة في ما، ابعتبار أن التقييمات أداة لتعزيز األداء وتقدمي النتائف. 

دددد جمددددداا  -31 اسدددتعداد األماندددة العمدددل مدددع الددددول األعضددداء يف سددديا  التحضددد  للددددورة  وأك 
 متر وإااز الوعد املقطوع يف ن وي قدر اإلمكان. اخلامسة عشرة للمؤ 

  املناقملة العامة  
 من جدول األعمال( 3)البند 
 ببيدداات الددذين أدلددوا املتحدددثونو  .2019حزيران/يونيدده  26 يددو جددرت املناقشددة العامددة  -32
األوروي، ابسدم الهداد و ثدل الهداد   والصدني 77ابسدم جمموعدة الدد  متحداثا ، إكوادور   ثل هم

، ابسدددم بنمددداو ثدددل وية  سدددياآلموعدددة اجملو ثدددل ابكسدددتان، ابسدددم   األوروي والددددول األعضددداء فيددده
  ، ابسددم اجملموعددة األفريقيددةتوهددوو ثددل   جمموعددة بلدددان أمريكددا الالتينيددة ومنطقددة البحددر الكددارييب

و ثددل   هدداد األوروي )جيسددكنز(، ابسددم جمموعددة الدددول املتقدمددة هدد  املنضددمة إىل الكنددداو ثددل  
  و ثددل العددرا   و ثددل كددواب  و ثددل زامبيددا  و ثددل الهدداد الروسددي  ، ابسددم اجملموعددة العربيددةُعمددان

و ثددل نيجدد اي  و ثددل ب وريددة فنددزويال البوليفاريددة  و ثددل إندونيسدديا  و ثددل دولددة بوليفيددا املتعددددة 
  و ثل ب و  و ثل ا ند  و ثل نيبال  و ثل كينيا  القوميات  و ثل الصني  و ثل دولة فلسطني

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 ثدددل ب وريدددة إيدددران اإلسدددالمية  و ثددل األردن  و ثدددل الفلبدددني  و ثدددل ز بدددابوي  و ثدددل 
 ب.إثيوبيا  و ثل املتر 

للحددد مددن أوجدده  ةحامسد يكتسددي أييددةالتعدداون املتعددد األطددراف أن معظددم الوفددود  اعتداو  -33
 األطددراف تعدديددةلنظددا   اإحدددى اجملموعددات اإلقليميددة عددن أتييددده ة ثلدد توأعربدد. عددد  املسدداواة

يدة  فداض املسداعدة اإليائااحلمائيدة، و و ات النزعدة األحاديدة التدداب  مدن ازدايد عددد   اقلقوعن 
ت األونكتددداد دعدددم اشددددو ي. العددداملعلدددى الصدددعيد  التددددفقات املاليدددة هددد  املشدددروعة زايدةو  ،الرمسيدددة

يف التحدول القتصددادي،  إحدراز تقددد  يف الراميددة إىلاعتمداد السياسددات التجاريدة  سددبيل البلددان يف
يف  اا حامسد اقتصدادايا  ايا هدتشكالن التكنولوجيا الرقمية والتشتيل اآلع الوقت الذي ألبحت فيه 

 . القرن احلادي والعشرين
سدلطة يف تتيد  حيداة املاليدني مدن مدن لثورة الرقميدة ل ما ثل جمموعة إقليمية أخرى  أبرزو  -34

مدن ن وينبتدي لألونكتداد أن هس د. احلد مدن أوجده التفداوت داخدل البلددان وفيمدا بين دايف الناس، و 
وينبتدددي . واملسددداءلة مدددن أجدددل ضدددمان أقصدددى قددددر مدددن الكفددداءةالشدددفافية مدددن الداخليدددة و  تدددهإدار 

  التنميدددة ا دمدددالتنسددديق إل ج دددةدور  داخدددل منظومدددة األمدددم املتحددددة، بولدددفه  تنشددديآللألونكتددداد 
 .املستدامة يف النظا  التجاري الدوع

 ثدددل جمموعدددة إقليميدددة أخدددرى إىل أييدددة اإلدارة املاليدددة العامدددة يف احلدددد مدددن عدددد   أشدددارو  -35
بعدض و كدن تدوخي إعمدال  أساسدياا  التصدي للتدفقات املالية ه  املشروعة هدايا . و ثل اةاملساو 

 .لبيااتلتدفق ا ةبناءوإقامة سبل تبادل تعددية األطراف نظا  احللول يف تعزيز 
ع مظدداهر يسددو تتددؤدي إىل وقددال  ثددل جمموعددة إقليميددة أخددرى إن الفجددوة التكنولوجيددة قددد  -36

القضداء علدى الخدتاللت  علدىأن تعمدل األماندة  أيضداا ت اجملموعدة اإلقليميدة طلبد. و عد  املساواة
 .األونكتاد يف التوديفاجلترافية واجلنسانية يف 

علدى منطقدة التجدارة احلدرة القاريدة األفريقيدة مثدال إن موعدات اإلقليميدة إحدى اجمل توقال -37
. اجلنددوبالتعدداون فيمددا بددني بلدددان علددى لددعيد اإلقليمددي و بددني الدددول علددى الصددعيد  التعدداون البن دداء

إ ا  لكن التفاقات اإلقليمية وه ها من التفاقدات فيمدا بدني بلددان اجلندوب لدن تكدون اجعدة إل
يف جمدددال بيددداات  ات نوعيدددة جيددددة وتولددديات . وتتدددا  األمدددر إىل وجدددود كدددامالا   فدددذت تنفيدددذاا نُ 

 .مركزي يف هذا الشأن، ويتعني على األونكتاد الضطالع بدور العامةالسياسات 
مناقشدددات متوازندددة إلطدددال   األولويدددة ينبتدددي أن متدددن  جمموعدددة إقليميدددة أخدددرى إنوقالدددت  -38

 مددناجملموعددة اإلقليميددة وطلبددت  .وموضددوعية بشددأن أوجدده عددد  املسدداواة داخددل اجمللددس واألونكتدداد
املنتظمددة مددع  التحدددايت اإلداريددة وهسددني التصددالت كيفيددة التتلددب علددىز علددى  يددكالرت األونكتدداد 

 .الدول األعضاء
 سديعو أن ال فاض يف ميزانية األونكتداد من قلق الجمموعة إقليمية أخرى عن وأعربت  -39

هقيق أهداف مافيكيانو ن وي اليت اتفقدت علي دا الددول األعضداء، مبدا يف  لدب  سبيل التقد  يف
 .دعم دولة فلسطني

، الدديت زادت أوجدده األحاديددة العقددوابت وقددفعلددى وحثددت بعددض الوفددود اجملتمددع الدددوع  -40
وأكددد مندددوب آخددر أن التعدداون الدددوع ينبتددي أن إىل حددد كبدد .  عددد  املسدداواة يف تلددب البلدددان

 . يستند إىل حقو  الدول  ات السيادة
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. لالخدددتاللتراا بولدددف ا مصددددتتددد  املنددداا  عدددن قضددديةالعديدددد مدددن املنددددوبني  هددددثو  -41
البلددان للثددورة  جاهزيدةاملسداعدة التقنيدة لتحسددني  يدد مدن مشدداريعاملز وفدود أخددرى إىل  ةعدد دعدتو 

ولددوائ  يايددة املسددت لب، يف  ننصددافتبددادل امللكيددة الفكريددة  يتلأأاثرت عدددة وفددود مسدد. و الرقميددة
 ت، ودعدإحدداث الخدتاللتبعض الوفود األخرى علدى مسدألة الت درب الضدرييب يف  رك زتحني 

 . ملسائل الضريبيةاب يع املي عمنتدى أول إىل إنشاء 

 اجلزت الرفيع املست ى -ابت 
والسدتني جمللدس التجدارة والتنميدة يف الفدرتة  السادسدةُعقد اجلزء الرفيع املستوى من الدورة  -42
 .2019 حزيران/يونيه 25إىل  24من 

  من أ داف التنمية املستدامة 10وسايك حتقيق اةدف  -1 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند 
بعض احملاورين والعديد من الوفود أيية معاجلة و رئيس اجمللس أبرز افتتاح املناقشة، لدى  -43

قدد اعتدات و . على الصعيد العاملي من أجل هقيق أهداف التنميدة املسدتدامة مسألة عد  املساواة
وبني أحد املندو  احملاورينأحد  الوقجدير ابلبحث.  موضوع على أهناعد  املساواة عموما مسألة 

الفقدر وتتد  املنداا  مبسدائل مدا  دا مدن ارتباطداتاملساواة ليست جمرد مسألة هيكليدة، مدع عد  إن 
 10ا دددف  نطددا  تجدداوزمبددا ي أيضدداا بددل تشددكل مصدددر قلددق متعدددد اجلوانددب واألنظمددة الضددريبية، 

 .أهداف التنمية املستدامةمن 
التفدددددداو ت العوملددددددة وإىل إىل عددددددد  املسدددددداواة وبعددددددض املندددددددوبني  احملدددددداورينأحددددددد وعددددددزى  -44

 تعدديدةاليت ما هبا نظدا  آخر أن النتكاسات  مندوب كر بينما  ،بني البلدان فيما التكنولوجية
علدى الددول األعضداء، األمدر  عقدوابتفدرض  إىل دتيف املناا السياسي العاملي احلداع أ األطراف
 . التفاو ت فيما بني البلدان حدةد من زاالذي 
الددوع فيمدا  ي والضرييبيكل التجار ا  إللالحدعوات إىل الوفود عدة حماورين و وأشار  -45

 عدن ضددرورة إعددادة النظددر يف احملدداورينأحددد  هددثو . عدد  املسدداواة والفقددر يتيتصدل مبعاجلددة مشددكل
بده مدن حقدو  امللكيدة  يقدرتناملتصدلة ابلتجدارة ومدا  التفا  املتعلق جبوانب حقو  امللكيدة الفكريدة

أخفقدت يف آخدر أن احلدوافز الضدريبية لالسدتثمار األجنديب  حمداورو كدر . الفكرية وبراءات الخرتاع
 .النمو هقيق
يف حددني  قددد زاد، نبددني البلدددا البيدداات أد ددرت أن التفدداوتإىل أن  يف معددرض اإلشددارةو  -46
احلكدددم الرشددديد وجدددذب أن إعمدددال ، اقرتحدددت بعدددض الوفدددود التفددداوت داخدددل البلددددان سدددوءاا  ازداد

يف السددتثمار األجندديب املباشددر مددع كفالددة املعاملددة املنصددفة للشددركات احملليددة وزايدة مشدداركة النسدداء 
 .من التفاوت داخل البلدان يؤدي على احلدالقتصادية  كن أن احلياة 
أمدر وقال أحد املندوبني إن أيية تعب ة املدوارد احملليدة يف هقيدق أهدداف التنميدة املسدتدامة  -47
  ا نزاءشددواهل اإلعددراب عددنادرة علددى قددالدددول  ات السدديادة ينبتددي أن تكددون  هبيددد أنددم بدده. مسددل  

كيدز علدى ويف هدذا السديا ، أشدار أحدد الوفدود إىل أن الرت . تددفقات الدوليدةالعلدى  ا ارسة سيادهت
يدؤدي  الدذي تكم داإىل النظدا  الضدرييب و التدفقات الدولية دون اللتفات إىل تعب ة املوارد احمللية 
اإلنفدددددا  ض وفدددددود إن التددددددفقات املاليدددددة هددددد  املشدددددروعة تقدددددو  عددددددة وقالدددددت . إىل نتدددددائف عكسدددددية
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ظددت بعددض ولح  إىل حددد كبدد  الجتمدداعي واإلنفددا  علددى ا ياكددل األساسددية يف البلدددان الناميددة
 األلدددولاسدددرتداد مسدددأليت  علدددى األونكتددداد أن يركدددز يف عملددده علدددى الوفدددود، يف هدددذا السددديا ، أن

عالقدة  دا أن التددفقات املاليدة هد  املشدروعة ل  الوفود  كدرتبعض . على أن واإللالح الضرييب
 . لولية األساسية لألونكتاداب لأهداف التنمية املستدامة و من  10اب دف 

لبلددان دمدا  اإلو لالح الضرييب الددوع لا وأحد احملاورين إن مثة دعم   وفود عدة تقالو  -48
قددو  احلوقددال بعددض املشدداركني إن األونكتدداد حمفددل مثدداع ملناقشددة . لددنع القددرارعمليددة الناميددة يف 
 .وليت ا بشأن التجارة والستثمار ابلنظر إىلالضريبية 

  أوجه انعدام املساواةالسياساا التجارية وأثر ا على  -2 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند 
العوملدة، قدد  مدن بولدف ا جدزءاا املناقشة، أن اإللدالحات التجاريدة،   كر احملاورون، أثناء -49

الواحددد  داخددل البلدددالتفدداوت أن  يف حددنيأسدد مت يف ا فدداض التفدداوت يف الدددخل بددني البلدددان، 
واقشددوا التفاعددل بددني العوامددل،  . العددات املندداطق مددن يف بعددضأخددذ، منددذ التسددعينات، يف التسدداع 

النمددددو . فبينمددددا أدى التجددددارة والتكنولوجيددددا والتمويددددل، الدددديت أدت إىل تتدددد ات يف توزيددددع الدددددخلك
فقدددر مدددن لددددى الشدددرتة األدخل الدددالسدددريع يف بعدددض القتصدددادات الناشددد ة إىل هسدددني مسدددتوايت 

 اا دو لطبقدددددة الوسدددددطى يف البلددددددان املتقدمدددددة ركددددداواج دددددت يف املائدددددة،  50الددددديت متثدددددل  سدددددكان العدددددات
سديما  يف املائدة، ول 10 من السدكان الديت متثدل ه الشرتة األ زاد رخاءو يف إيراداهتا،  اا ا فاض أو

علددى املسددتوى توزيددع الدددخل  األمددر الددذي أدى علددى اخددتالل، األكثددر هدد ا يف املائددة  1 شددرتة الددد
دددد الطريددق عددامالا ل البلدددد الواحددد الدددزايدة يف التفدداوت داخدد. وكانددت العدداملي لالنتكاسددة احلاليدددة  م  

مثددل قددرار اململكددة  أمددور، علددى النحددو الددذي يتجلددى يف األطددراف تعدديددةلنظددا  لتجددارة الدوليددة و ل
 ءدرافالتدوترات التجاريدة والو املتحدة لايطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مبتدادرة الهداد األوروي 

 .عن النظا  التجاري املتعدد األطراف
سياسدات بتزايدد أوجده عدد  املسداواة واج ت  إن بلدان أورواب التربية احملاورينوقال أحد  -50

من  هائلة معفاةمنطقة أدت بصورة متالزمة إىل إجياد تفاقات التجارة احلرة اف. ضريبية واستثمارية
وبندداء علددى  لددب، يف إنقدداا ضددرائب ا. الشددركات املتعددددة اجلنسدديات  أسددرفتالضددرائب، حيددث 
التفاقددات التجاريددة اجلوانددب املاليددة والجتماعيددة والبي يددة، مبددا يف  لددب التبددادل  ينبتددي أن تشددمل

علدى ضدريبة العددل ململاليدة لألفدراد والشدركات بدني األطدراف، ووضدع حدد أد  الفعال للمعلومات ا
 .تجنب اإلهرا لالثروة على الدخل أو الشركات أو على 

لديس شأن املسائل التجارية ببني بلدان اجلنوب فيما وشدد أحد الوفود على أن التعاون  -51
ر علدى أن ال فداض يف التفداوت وأكدد وفدد آخد. اجلندوبو الشدمال  عن التعاون بني بلددانيالا بد

للمشددداريع البالتدددة الصدددتر واملشددداريع  أكثدددر فدددأكثر ابلنسدددبة وابت مدددن الصدددعبيفقدددد زمخددده، بددددأ 
الشددركات املتعددددة  القائمددة بين ددا وبددنيالصددت ة واملتوسددطة احلجددم يف البلدددان الناميددة سددد الفجددوة 

تطددوير بددواابت جتاريددة علددى  األونكتدداد علددى موالددلةالوفددد وشددجع . اجلنسدديات مددن بلدددان الشددمال
وسدلآل وفدد آخدر . اجلندوببلددان املؤسسدات يف  لتلدبمعلومدات  من أجل تقددمي شبكة اإلنرتنت

. فدددرا العمدددل يف البلددددان الناميدددةو القيمدددة املضدددافة  إلحدددداث أداةا ابعتبارهدددا الضدددوء علدددى التجدددارة 
ضافة عن طريدق تعزيدز اسدتخدا  املقيمة ال إحداثالسياسات التجارية على كيفية وينبتي أن تركز 
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. م دارات عاليدة ات  ةملداقدوة عوامدتالس سلسلة القيمدة،  ايت العليا يفستو وبلو  املالتكنولوجيا، 
ن أبوأقدددر وفدددد آخدددر أماميدددة وخلفيدددة.  إجيددداد روابدددآلاقتصددداد  يصدددب  نمكدددان أي لدددب، تحقيدددق وب

يف و سددبقة، املشددروا يتعددني تلبيددة بعددض ال هبيددد أندد. للنمددو القتصددادي والتنميددة التجدارة عامددل حمفددز
 .الب وقراطية وتعزيز الفرا التعليميةختفيف  ت امدمق
 ينبتدي أولا حلد من عد  املساواة أنه لكي يتس  ا حملاورينوأوض  العديد من املندوبني وا -52
، ينبتددي لألونكتدداد أن يقددو  بدددور يل  لددبيف سددبو . فأزمددة النظددا  التجدداري املتعدددد األطددراحددل 

قيددادي يف إلددالح منظمددة التجددارة العامليددة، وتعزيددز النظددا  التجدداري املتعدددد األطددراف، وتشددجيع 
 العقدددوابتعدددن  أيضددداا عدددد  املسددداواة . وتندددتف البلددددان علدددى النضدددما  إىل منظمدددة التجدددارة العامليدددة

فمددا ءتددا  مددن  لددب،  وبدددلا . القواعددد الدوليددةتنت ددب و هدد  مشددروعة  وهددي، األحاديددةالقتصددادية 
 احملداورينأحدد  شدددو ألهراض سياسدة القدوة. التجارة أل تستخد  و  ،تعزيز التعاون الدوعإليه هو 

لف ددات امل مشددة ا إلدمددا انصدداف و ل تكددون داعمددة حبيددثالتجاريددة  ةسياسددإزاء الهنددف علددى  أيضدداا 
املشداريع البالتدة و األضدعف مدن الناحيدة القتصدادية  من النظا  التجاري الدوع، ول سيما البلددان

. ومددن شددأن الصددتر واملؤسسددات الصددت ة واملتوسددطة احلجددم والعمددال، مبددن فددي م النسدداء والشددباب
أن للمنافسدة  قويدة مانعدةتدداب  اختا  و  ،تعزيز تداب  تيس  التجارة، والولول إىل املنصات الرقمية

 .ارة العامليةاملؤسسات يف التج تلبعزز مشاركة ي

  التنمية الرقمية: ال رص والتحدايا -3 
 ( من جدول األعمال( )2)البند 
لنتشددار السددريع للتكنولوجيددات الرقميددة اب وفددوددة وعدد ثلددو عدددة جمموعددات إقليميددة أقددر  -53

أبن التكنولوجيددا الرقميددة  معرتفددني،  كنددة الوقددوع ومددا تنطددوي عليدده مددن آاثر اقتصددادية واجتماعيددة
مسددتوى  تراجددعيددو اقتصددادي و تتمثددل يف إحددداث الفددرا تلددب بعددض . و وهدددايتلدداا فر جلبددت 
يدددة للمؤسسدددات و ة وتنميدددجتار إ حدددة فدددرا و  ،وزايدة اإلنتاجيدددة ،فدددرا عمدددل اسدددتحداثو  ،الفقدددر

موعدات جم ةعدد. ووج دت لف ات احملرومة، مبن في م النساء والشدبابلالصت ة واملتوسطة احلجم و 
املسداواة  أوجده عدد الفجدوة الرقميدة وتزايدد  ثدلأخدرى، م أوجده قلدقفدود النتبدا  إىل عددة و إقليمية و 

مددن قبددل مراقبددة السددو  هديددد املواقددع واحلمايددة، و وملكيددة البيدداات، و  ،داخددل البلدددان وفيمددا بين ددا
 وفقددان ،ات اجلمركيدةاإليدرادو واخلصولدية وأمدن الفضداء اإللكدرتوين،  ،املنتدايت العاملية حفنة من

 .فرا العمل
، مثددل ة العامددةلسياسددمددن اجمدالت رئيسددية وفددود بعددض اجملموعددات اإلقليميددة وال تواقشد -54

حملتددوى احمللددي، والتعلديم وتنميددة امل ددارات، اب الن دوض، و ميسددوراا  الولددول إىل شدبكة اإلنرتنددتجعدل 
. والشددباب للنسدداءالفددرا  التشددجيع علددى إ حددةو  ،الصددت ة واملتوسددطة احلجددم املؤسسدداتودعددم 
إطدار تنظيمدي شدفاف، ل سديما فيمدا يتعلدق مبلكيدة البيداات  ضرورة إجيادوفود إىل  ةعد توأشار 

، مدن املطلدوب و كرت عدة وفدود أن. واملنافسة والتجارة والضرائب واخلصولية وياية املست لب
عمليدة  استحداث ،الت السياسة العامة واجل ات لاحبة املصلحة املشاركةجمخمتلف نظر إىل ابل

 اا سياسددي اا التزامددتتضددمن  وطنيددة اسددرتاتيجية رقميددةوضددع إىل  تفضددي اا جيددد منسددقة تنسدديقاا شدداملة و 
. مسددتوىا علددى  وشدددد بعددض املندددوبني علددى أييددة التعدداون الدددوع والعمددل املتعدددد األطددراف  عددال 

 .القتصاد الرقمي للمنافع اليت تنشأ عنلدعم التوزيع العادل 
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واملتمثددل يف التنميددة الرقميددة،  بشددأنوأعربددت وفددود عديدددة عددن أتييدددها لعمددل األونكتدداد  -55
لتجددارة اإللكرتونيدددة، سددريعة ملددددى اجلاهزيددة ل تقييمدداتإجددراء و  ،أسددبوع التجددارة اإللكرتونيدددة إقامددة

الفريددق إنشدداء ، و للنسدداءالتجددارة اإللكرتونيددة ة مبددادر و للجميددع التجددارة اإللكرتونيددة وإطددال  مبددادرة 
القتصدددداد الرقمددددي عمليددددات اسددددتعراض سياسددددات و  ،العامددددل املعددددا بقيدددداس التجددددارة اإللكرتونيددددة

إحدددددى ، شدددجعت مافيكيدددانو نددد ويبوليدددة وفيمدددا يتعلددددق . تكنولوجيدددا املعلومدددات والتصدددالتو 
البحددددوث وهليددددل  بشددددأنوفددددود األمانددددة علددددى توسدددديع نطددددا  العمددددل عدددددة اجملموعددددات اإلقليميددددة و 

ختصددديص  أيضددداا بعدددض الوفدددود  توطلبددد. السياسدددات واملسددداعدة التقنيدددة وبنددداء توافدددق اآلراء الددددوع
. وشدددت األماندة، يف املسداعدةللحصدول علدى  طلبدات املقدمدةالعددد وحالدة  عدنجلسة إحاطة 

تمكن مدن كدي تدأيية تدوف  دعدم مداع إضدايف ل حتياجات الدول األعضاء، علىمعرض إقرارها اب
 ا. والوفاء بوليت  ت اتوسيع أنشط

  التعاوع فيما اني الداع اجلن ب يف جمالا التجارة والستثمار والتح ل اةيكلي -4 
 )ب( من جدول األعمال(2)البند 
اجلندوب يف  ان كدن أن يؤديده التعداون فيمدا بدني بلددالدور الذي  اليت تناولتاملناقشة  يف -56

ددر، 2030خطددة التنميددة املسددتدامة لعددا  هقيددق دعددم التحددول ا يكلددي و  أحددد و املناقشددة  قددال ميس 
، املعقددود يف بددوينس آيددرس يف 40+مددؤمتر خطددة عمددل بددوينس آيددرس إن بعددض الوفددود و  احملدداورين

 دفع التعاونطعت التزامات واضحة بشأن أفضل السبل لها  حيث قُ  ، معلم  2019آ ار/مارس 
األمددم مددن مددؤمتر  إىل أن الفددرتة عدددة وفددودو  احملدداورينوأشددار بعددض . قُدددماا فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب 

إىل  1978املعقدود يف عدا  لتعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب اباملتحدة الرفيع املستوى األول املعا 
تقدددد  هائددل يف التعددداون فيمددا بدددني بلددددان شددد دت هقيددق  40+ خطدددة عمددل بدددوينس آيددرسمددؤمتر 

 13سدنوي النمدو ال إ  بلتدت نسدبةالتجدارة فيمدا بدني بلددان اجلندوب )جمال اجلنوب، ول سيما يف 
يف منطقددة شدددر   هددذا التعدداون كدددان ن الكثدد  مدددنرهددم أ(، 2016و 1995يف املائددة بددني عدددامي 

ومشلددت . ن العدداملي واإلقليمددياألنشددطة املضدديفة للقيمددة علددى الصددعيدي ةمددرتبآل بسلسددلوهددو آسدديا، 
، فيمددددا بددددني بلدددددان اجلنددددوب تقددددد  كبدددد  تدددددفقات السددددتثمار هقددددق في ددددا اجملددددالت األخددددرى الدددديت

. بدني البلددان الشدريكة والتجداربألفكدار املكثدف ل تبادلوالاملباشر،  سيما الستثمار األجنيب ول
أسدداس  قددو  علددىيلدددان اجلنددوب بددني بفيمددا أن التعدداون  احملدداورينوأكددد العديددد مددن الوفددود وأحددد 

ينبتدي أن  وأندهاملباد  األساسية املتمثلة يف التضامن والحرتا  املتبادل وعدد  التددخل،  راس  من
ل مكم د يُنظدر إليده علدى أندهالتعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب ينبتدي أن . فظل كذلب يف املستقبلي
  .نهعيالا اجلنوب، وليس بدالشمال و لتعاون فيما بني بلدان ل

 رهدم التقدد  اجلددير ابملالحظدةو  ،التعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوب إىل أن حماورونوأشار  -57
 ضدرورة ومدن  لدب التحددايت املتمثلدة يف، يف قداد  األاي هددايت كبد ة سديواجه ، الذي هقق فيه
جدة إىل املزيدد مدن تبدادل املعدارف احلاالفجدوة الرقميدة، وتتد  املنداا، و و ، عدد  املسداواة معاجلة تزايد
أحدد و  احملداورينأحدد  شددو . هقيق التحول ا يكليمن مكن بلدان اجلنوب لكي تتوالتكنولوجيا 

السددتثمارات الالزمددة لدددعم أهددداف التنميددة  علددى لددعيداحلاليددة  املاليددةعلددى الفجددوة  أيضدداا الوفددود 
 فيمدا بدني بلددان اجلندوبفقات الستثمار به تد كن أن تقو  وأشاروا إىل الدور الذي . املستدامة

وشدد وفدد آخدر علدى أن إحدراز مزيدد مدن التقدد ، ول سديما . الفجوةهذ  يف املساعدة على سد 
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معاجلة هذ  املسائل ومتكدني املدرأة وإجيداد فدرا  علىمن خالل سالسل القيمة،  كن أن يساعد 
 .عمل واحرتا  حقو  اإلنسان

التعدداون فيمددا بددني  الدديت أطلقددت يف جمددالإىل أن املبددادرات  رينحمدداورة مددن احملدداو  توأشددار  -58
. الديت أطلقدت في ددا يف فدرادى البلدددانو علدى مسدتوى التجمعددات اإلقليميدة  متفاوتددةندوب بلددان اجل

مدا لالهداد  على مرك زةا وسلطت الضوء على خاة الهاد القتصادي للمنطقة األوروبية اآلسيوية، 
ما مع  ،الصناعة وا ياكل األساسية واللوجستيات مثليف جمالت  ائيةإيفرا  من إمكانية إ حة

قائمدددة، مبدددا يف  لدددب ل تدددزال بيدددد أن التحددددايت . ارتفددداع مسدددتوايت املعيشدددةيف  لدددب مدددن توقدددع 
يف املائددة، ونقددص  13.5 اإلباليددة، ببلوه ددا مسددتوى ا فدداض حصددة التجددارة املتبادلددة يف التجددارة

ا فداض حصدة قطداع اخلددمات و قطداع الصدناعات السدتخراجية،  هيمنةالستثمارات األجنبية، و 
املرسدددددومة  لطريدددددق. وتشدددددمل خطدددددة االقتصددددداد الكلدددددييف والتقلبدددددات  ،يف النددددداتف احمللدددددي اإلبددددداع

جز الداخليدة داخدل وإزالدة احلدوا ،لوائ  مشرتكة بني البلددانوإجياد إنشاء سو  واحدة،  للمستقبل
ابت  واإلدمدا  الرقمدي تصدال ابلشدبكاتولح  أحد املنددوبني أن تعزيدز الشدراكات وال. الهاد
آخدر أن  حمداورطدري، لحد  وعلدى الصدعيد القُ . يف سديا  رابطدة أمدم جندوب شدر  آسدياقاا متحق

اهتا  اسدتثمار ت وابتد ،يف العديد من البلدان األفريقية ةقو ب حاضرةمصارف ابت اآلن  لب املترب 
يف  لدددرؤوس األمدددوالاثلدددث أكدددا مسدددتثمر  ،2016 عدددا  يفألدددبحت،  ذلبيف أفريقيدددا، وبدددكبددد ة 
يف هقيدددق أقصدددى قددددر مدددن  ةم مددد ، ولددديس كميت دددا فقدددآل،أن نوعيدددة السدددتثمارات . علدددىاملنطقدددة
 مسدألة التفدداوتو كدر منددوب آخدر أن الاازيدل سداعدت يف معاجلدة علدى لدعيد التنميدة. النتدائف 

 .طريق التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يف جمالت الصحة والتعليم والسياسات الجتماعيةعن 
و كندده بدده األونكتدداد  قددا العديددد مددن الوفددود علددى الدددور الددذي و  احملدداورينبعددض  شددددو  -59

املبدادرات دعدم هدذ  ومشلدت . دعم مبادرات التعداون فيمدا بدني بلددان اجلندوبمواللة القيا  به يف 
العمدل علدى وضدع مدوندة و  ،التعاون فيما بدني بلددان اجلندوبجمموعات تبادل اخلاات بني خمتلف 

ومراكدددز نقدددل التكنولوجيدددا، ودعدددم آليدددات التمويدددل اجلديددددة حلفدددز  دددرات ب خالدددةلقواعدددد السدددلوس 
 ايةضدددرورة مسدددوشدددددوا علدددى . مبدددادرة احلدددزا  والطريدددق تعزيدددزواملسددداعدة علدددى  ،لقيمدددةاسدددل سال

نقدداا لتعزيددز الرقميددة  ات العشددر األونكتدداد خطددة عمددل دعددم  يفالتعداون فيمددا بددني بلدددان اجلنددوب 
 .تطوير الرقمي يف البلدان الناميةال

 العادياجلزت  -جيم 
 27و 26يدددومي والسدددتني جمللددس التجدددارة والتنميددة  السادسددةُعقددد اجلدددزء العددادي للددددورة  -60

 .2019حزيران/يونيه 

  لسن ي لألمني العامالتقرير ا -1 
 من جدول األعمال( 4)البند 
فتقدددر إىل ييف التقريدددر املتبدددع لحددد   ثدددل إحددددى اجملموعدددات اإلقليميدددة أن الدددن ف اجلديدددد  -61

 التوديددف يف يف يةناواجلنسدد ةاجلترافيدد الفددوار حلددد مددن ا إىلودعددا . يف بعددض اجملددالت فدداالعمددق ال
. السياسدديعلددى الصددعيد  الدداوزإزاء افتقددار عمددل األونكتدداد إىل  أيضدداا أعددرب عددن القلددق . و األمانددة

خطددددة عمددددل ملددددؤمتر يف الوثيقددددة اخلتاميددددة أن األونكتدددداد ت يددددذكر علددددى وجدددده التحديددددد مددددن  لددددب و 
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 يف أكثددر املددرات،مناقشددات اجمللددس القتصددادي والجتمدداعي ت ُيشددر س يف و  ،40+ آيددرس بددوينس
مكتدب األونكتداد يف نيويدورس يتعدني إدمدا   ،السياسدي زهذا الداو تحسني . ولهاماا  بولفه شريكاا 

 على ءو أفضل.يف منظومة األمم املتحدة 
حملدة عدن امليزانيدة يف التقريدر  إلدراج دالألماندة  اجمموعة إقليمية أخرى عن شكرهوأعربت  -62

علدى يسداعد كدان مدن شدأنه أن البيدان الفتتداحي، ألنده   يفالبندد  دمدا إلأتسفت  االسنوي، لكن 
إلددالح  عددن كثددبتددابع يوينبتددي لألونكتدداد أن . أكثددر تنظيمددا علددى ءددومناقشددة التقريددر السددنوي 

هددددد دور  يف القدددرن احلددددادي الددديت سدددرتاتيجيات الوضدددع التكيدددف ابسدددتمرار، و األمدددم املتحددددة، و 
ن تسداعد علدى كفيلدة أب  رئيسدية تظداهرةلمدؤمتر لالددورة اخلامسدة عشدرة . ولبد أن تكون والعشرين

 . املساءلة الداخلية واحلوكمة يتشكلمل على التصديو  هوأهداف توضي  رؤية األونكتاد
اجلتددرايف والتددوازن بددني اجلنسددني  التددوازنأحددد املندددوبني عددن أتييددد  لطلددب هسددني  أعددربو  -63

يما يف واثئدق مثدل ، ول سدتث والتحلديالو البحديف نوعيدة هدري الداخل األمانة وشددد علدى أييدة 
 . ابلنسبة للعديد من الدول النامية قصوىكتسي أيية يي ذ، التقرير الستثمار العاملي

، قددال األمددني العددا  لألونكتدداد بشددأن املسدداءلة الداخليددة، مددداخالت املتحدددثنيعلددى  ورداا  -64
 والتقيدديم اضراجعددة احلسدداابت والسددتعر ملخارجيددة وداخليددة عمليددات ابنتظددا  لخيضددع ن األونكتدداد إ

إندده عددني  فرقددة ئالا أضدداف قدداو . مكتددب خدددمات الرقابددة الداخليددة ووحدددة التقيدديم والرلددد يقددو  هبددا
تفانيه يف سدبيل  أيضاا وأكد . تنفيذ توليات مكتب خدمات الرقابة الداخليةعمل خالة معنية ب

إيددرادات و إىل سدد ولة الطددالع علددى مصدداريف اا   مشدد  الشددفافيةلددارمة يف جمددال معدداي   إعمددال
 .األونكتاد على شبكة اإلنرتنت

شكلة الختالل اجلنساين واجلترايف يف توديف املودفني، لكنده أشدار مبأقر األمني العا  و  -65
. امليزانيدةيف  ، ول سديما يف أوقدات التخفيضدات املتفدق علي داسد الا  يساملسألة لدحل هذ  إىل أن 

ر مدن ، وحدذ  كدامالا   دعمداا  لشدعب الفلسدطياادعم بدمافيكيدانو ند وي األونكتداد وقد ألزمت وليدة 
 .املوارد وامليزانيات القيود على أكثر فأكثر بسبباا لع ابتالدعم الكامل تقدمي أن 
األونكتددداد يف الوثيقدددة  عدددد   كدددروفيمدددا يتعلدددق ابلددداوز السياسدددي لألونكتددداد، أوضددد  أن  -66

وجدود اتفدا  مسدبق بدني كيداات منظومدة يعزى إىل  40+ ينس آيرساخلتامية ملؤمتر خطة عمل بو 
 .هت اسم األمم املتحدة اا يف الوثيقة مشرتك أبن يكون د ورهااألمم املتحدة 

  تقرير فريق اخلربات احلك مي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي -2 
 من جدول األعمال( 5)البند 
فريددددق اخلددددااء احلكددددومي الدددددوع املعددددا ابلتجددددارة اإللكرتونيددددة رة الثالثددددة لالدددددو رئدددديس  قددددد   -67

 إىل اجمللس. والقتصاد الرقمي التقرير 
العديددد مددن الوفددود بتقريددر فريددق اخلددااء احلكددومي و  ثلددو عدددة جمموعددات إقليميددة ورحددب  -68

اتفددا  واسددع بشددأن أييددة  . ومثدةبده أمانددة األونكتدداد يف تنظدديم الدددورة قامددتلعمددل الددذي ابالددوع و 
علددددى التجددددارة  نعكاسدددداتدور البيدددداات يف التجددددارة اإللكرتونيددددة والقتصدددداد الرقمددددي، والو قيمددددة 

 .املواضيع هذ والتنمية، واحلاجة إىل مواللة العمل بشأن 
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ل إىل اتفا  بشدأن التولديات عد  التوللالعديد من املندوبني عن األسف  إعرابورهم  -69
 الطددابع أبن  لددب يعكددس املندددوبنيتوافددق واسددع يف اآلراء بددني  فقددد حصددلاملتعلقددة ابلسياسددات، 

واتفقدت الوفدود بوجده عدا  علدى  للقضااي اليت جرى تناو ا. من الناحية السياسية احلساسو  املعقد
ف ددم املسددائل املتصددلة ابلبيدداات مددن خددالل املسدداية يف زايدة  إمكانيددة اإلثددراءأن الجتمدداع أ ح 

 مطلددددبإمكانيددددة إعددددادة النظددددر يف حبددددث وفددددود  ةعددددد بينمددددا اقرتحددددتو . املواقددددف واآلراء املختلفددددةو 
رئددديس الددددورة و العديدددد مدددن الوفدددود األخدددرى  شدددد د، متفدددق علي دددا ةاتيالتولدددل إىل تولددديات سياسددد

ضددرورة ة والقتصدداد الرقمددي علددى الثالثددة لفريددق اخلددااء احلكددومي الدددوع املعددا ابلتجددارة اإللكرتونيدد
سدددداليب عمددددل فريددددق اخلددددااء احلكددددومي أبالصددددعوابت يف التولددددل إىل توافددددق يف اآلراء  عددددد  ربددددآل

وشدددد أحددد املندددوبني علددى أييددة متديددد وليددة فريددق . الدديت نوقشددت املسددائلطبيعددة بالدددوع، وإيددا 
يف  ةالوحيددلكونه املناسدبة ، للمؤمتر بعد دورة املؤمتر اخلامسة عشرةإىل ما اخلااء احلكومي الدوع 

 .األمم املتحدة ملناقشة التجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي من منظور إيائي

 2020-2011 للعقررد منرر اا األونكترراد يف تن يررس ارررعمل العمررك لصرراد أقررك ال لررداع  إسررمام -3 
 من جدول األعمال( 6)البند 
مددن هدد  ع القلددق أندده، رهددم إحددراز بعددض التقددد ، مددجمموعددات إقليميددة  ة ثلددو عددد لحدد  -70

األهدددداف والتددداايت احملدددددة يف بدددرامف مدددن هقيدددق  يدددواا األقدددل معظدددم البلددددان  املدددرج  أن تدددتمكن
)بدددرامف عمدددل اسدددطنبول(، ل سددديما يف  2020-2011للعقدددد  يدددواا العمدددل لصددداا أقدددل البلددددان 

الدددور  يف معددرض إعددادة التأكيددد علددىو . القتصدداد العدداملي اطؤتبددضددوء اسددتمرار التددوترات الدوليددة و 
ضددرورة مددن  قدددر كدداف  مددن  أكدددوا جمدددداا احملددوري لتنميددة القدددرات اإلنتاجيددة والتحددول ا يكلددي، 

مبدددا يتفدددق مدددع بدددرامف عمدددل اسدددطنبول وخطدددة التنميدددة املسدددتدامة  ،يدددواا لددددعم أقدددل البلددددان  األولويدددة
العتمدداد علددى السددلع األساسددية، علددى اسددتمرار  إقليميددة جمموعددات ةعددد شددددتو . 2030 لعددا 

التمويدددل مدددن أجدددل  حشدددديف  ا ائلدددةت لصدددعوابواالنابدددة عدددن املديونيدددة، الضدددعف  م دددواِطنوتفددداقم 
 .التنمية املستدامة يف هذ  البلدان

، ل سديما مدن خدالل يدواا قدل البلددان أب املتعلدقوأثنت وفود عديدة على عمدل األونكتداد  -71
علدى وجده  . وخصدوا ابلدذكرتقددمي املسداعدة التقنيدةعدن  فضالا  ،لبحوث وهليل السياساتإجراء ا

أقدل البلددان  عن السنوية لتقاريرا الذي تتسم به البياات  ات احلجيةالقائم على  التحديد العمل
 ةعد تودع. لتجارة اإللكرتونيةلالديون، وتيس  التجارة، وتقييمات اجلاهزية  بشأن، والعمل يواا 

، ل سدديما مددن يددواا قددل البلدددان أب املتعلددقلعمددل األونكتدداد  ةاملاليدد إىل زايدة مسدداندهتموفددود املدداءني 
، ابلنظدددر إىل اسدددتمرار وزايدة يدددواا خدددالل التاعدددات إىل الصدددندو  السدددت ماين لصددداا أقدددل البلددددان 

يف تعزيدز املسدداية مسدداية األونكتداد الرئيسددية عدن ت بعدض الوفددود هدددثو . الطلدب علددى املسداعدة
وقدددمت فيدده. املشدداركة و  يددواا ؤمتر األمددم املتحدددة اخلددامس املقبددل املعددا أبقددل البلدددان ملدد يف التحضدد 

ف دة أقدل  مسدائل متعلقدة ابلرتقداء مدنأييدة عمدل األونكتداد بشدأن علدى طريدة بعض الوفود أمثلة قُ 
 .يواا البلدان 

العمليدة التحضد ية يف األونكتداد يف تنفيدذ بدرامف عمدل اسدطنبول و  وبعد اإلقدرار مبسداية -72
 ثدل إحددى اجملموعدات اإلقليميدة وأحدد دعا ، يواا ملؤمتر األمم املتحدة اخلامس املعا أبقل البلدان 

 يشدتل املوقدععمل األونكتاد  يف جعل قاا إىل أن يكون سبااملندوبني مكتب األونكتاد يف نيويورس 
بعددض  دعدداو . السياسدديعلددى الصددعيد   بددروز  ويف هسددنيناسددب داخددل منظومددة األمددم املتحدددة، امل
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السددتفادة مددن أوجدده التددلزر بددني العمددل التحليلددي ومشدداريع ل ددود اسددت ناف اجلإىل  أيضدداا املندددوبني 
واقدرتح . والتصددي للتحددايت اإليائيدة بصدورة شداملة على أكمل وجده، املساعدة التقنية امللموسة

يف تنفيدذ بدرامف عمدل إسدطنبول، مدع ندب إىل جبداا جن، يدواا أحد الوفود مناقشة تقرير أقل البلدان 
الراهندددة وفددد آخددر األونكتدداد إىل الضدددطالع بدددور أكددا يف التحليددل املتعمددق للقضددااي  حددني دعددا
 . ملفاوضات التجاريةاملتعلقة اب

مسامهاا األونكتاد يف تن يس ومتااعة نتايل املؤمتراا الرييسية ومرؤمتراا القمرة الرذ تعقرد ا  -4 
  األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماعي

 من جدول األعمال( 8)البند 
ي مددن ذالدد ،ضدمان جددودة اإلحصداءاتل األونكتداد اجلديددد قددمت أمانددة األونكتداد إطددار -73

للمبدداد  قدداا نددواتف وف ات إحصدائية و و نكتدداد إنتدا  ونشددر عمليددات مؤسسددية ألو لكفددل يشدأنه أن 
أداة يف اسددتحداث طددار ذا اإل دد املبتكددرةسددمة . وتكمددن الالدديت هكددم األنشددطة اإلحصددائية الدوليددة

 ثلدددو عددددة جمموعدددات واستعراضددد ا ابنتظدددا . وأثددد   إحصددداءات األونكتدددادإلعدددداد لتقيددديم الدددذايت ل
صدددمم املعدددرض اإلطدددار األول  سددديا  لعمدددل يفرايدتددده ااملنددددوبني علدددى األونكتددداد لإقليميدددة وبعدددض 

 . األونكتاد املنس ق يف بيع جمالت عملعلى أيية التنفيذ  واوشدد خصيصاا 
 كميددداا   إلادددازاتقيددداس اوشدددددت الوفدددود علدددى الددددور احلاسدددم إلحصددداءات األونكتددداد يف  -74

 شدددكل عنصدددراا تاإلحصددداءات . ف2030سدددتدامة لعدددا  وهديدددد الثتدددرات يف تنفيدددذ خطدددة التنميدددة امل
وشدددجعت عددددة وفدددود األونكتددداد علدددى . مسددداية األونكتددداد يف منظومدددة األمدددم املتحددددة يفايا حمدددور 

البحددث والنقددا  عمليددات  رشددادة إلليسددتقالالعاليددة وال جلددودةتتسددم ابإحصدداءات  تقدددميموالددلة 
السياسات يف البلدان رسم دعم يف ونكتاد ىل الدور احليوي إلحصاءات األمش ةا إولنع القرار، 

إحصاءات األونكتاد يف اتفا  التجدارة احلدرة القاريدة من قبيل مساية مثلة . واستش دت أبالنامية
 . النمو الشامل للجميع يف املنطقة األوروبية اآلسيويةالذي تناول األفريقية والتحليل 

يف منظومدة األمدم  ةألونكتاد السدرتاتيجيودعا أحد الوفود إىل تقييم ومناقشة مسايات ا -75
هددذ  ينبتددي إ حددة و . وإلددالح األمددم املتحدددة 2030 عددا  ، يف سدديا  خطددةودور  في ددا املتحدددة

 .الوثيقة على املوقع الشبكي للمجلس
أهدددداف  بعندددوان مقيددداسراا الصدددادرة مدددؤخاألونكتددداد إىل نشدددرة أماندددة األونكتددداد  أشدددارتو  -76

 لقيددداسنقطدددة انطدددال   ، والددديت تعددددSustainable Development Goal Pulse - التنميدددة املسدددتدامة
األونكتاد بشأن عمل عرض نتائف و  كمياا ساا  قيا التقد  احملرز ءو هقيق األهداف اإليائية لأللفية

. بطددة بصدددورة من جيدددةاملرتا مسددائل التجدددارة والتمويددل والتكنولوجيدددا والسدددتثمار والتنميددة املسدددتدامة
 ودعت األمانة الدول األعضاء إىل تقدمي مقرتحات إلدرا  مشاريع وقضااي يف النشرة اإللكرتونيدة

 . مستقبالا 
األونكتددداد التقدددا والتحليلدددي، ول سددديما فيمدددا يتعلدددق عمدددل بعدددض الوفدددود أييدددة  توأكدددد -77

علددى مددا هقددق مددن  األعضدداء الدددول إطددالعاألمانددة  مددنابلتدددفقات املاليددة هدد  املشددروعة، وطلبددت 
 . تقد  ونتائف يف هذ  اجملالت

إىل  زيدددمتضددافرة لكددي تلدددول األعضدداء واألمانددة ج ددود بددذل اودعددت بعددض الوفددود إىل  -78
يف منظومددددة األمددددم املتحدددددة ي األونكتدددداد التقددددا والتحليلددددي والسياسدددد عمددددلإبددددراز  حددددد كبدددد  مددددن
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األمددم املتحدددة الرفيددع املسددتوى بشددأن التعدداون فيمددا  واملددؤمترات الرئيسددية لألمددم املتحدددة، مثددل مددؤمتر
املسدائل املتعلقددة  ات الصددلة، ل سديما  مسددائل التجدارة والتنميدة ةقشدمناعندد  ،بدني بلددان اجلنددوب

واقرتح أحد الوفود . والتصنيع يواا التعاون فيما بني بلدان اجلنوب وأقل البلدان و اإلقليمي ابلتعاون 
سدددد امات األونكتددداد داخددددل إل الدددرتويفيف نيويدددورس بدددددور رايدي يف مكتدددب األونكتدددداد يقدددو  أبن 

ألونكتداد بددور نشدآل يف اللجندة املعنيدة بتسدخ  العلدم أن يضطلع اينبتي . و منظومة األمم املتحدة
يف منتددددى اجمللدددس القتصدددادي والجتمددداعي املعدددا مبتابعدددة متويدددل و والتكنولوجيدددا ألهدددراض التنميدددة 

 .يف خطة عمل أديس أاباب ةباشر مثلما كانت مسايته املالتنمية، 

 املسايك اإلجرايية وما يتصك هبا من مسايك -اثلثاا  
 افتتاح الدورة -ألف 

(، رئديس لبندان) سدليم بددورةالسديد  التجارة التنميدة والستني جمللس السادسة افتت  الدورة   -79
 .2019حزيران/يونيه  24الستني املنت ية وليته، يف و  اخلامسة تهدور يف لس اجمل

  انتخاب أعضات املكتف -ابت 
 من جدول األعمال( )أ(1)البند 

 حزيددددران/ 24املعقددددودة يدددو   ،1181انتخدددب اجمللددددس، يف جلسدددته العامددددة )الفتتاحيدددة(  -80
 والستني. السادسةللمجلس يف دورته  اا ( رئيسمايكل هايف )أيرلندا السيد ،2019 يونيه
 السادسدددةوقدددا  اجمللدددس ابنتخددداب أعضددداء املكتدددب للعمدددل يف مكتدددب اجمللدددس يف دورتددده  -81

 وسددديتناول. 1181والسدددتني، و لدددب ابنتخددداب ندددواب الدددرئيس أثنددداء اجللسدددة العامدددة )الفتتاحيدددة( 
  التالية أمساؤهمأعضاء املكتب  انُتخب، عليهاقية يف وقت لحق. و الرتشيحات الب اجمللس

 (مايكل هايف )أيرلنداالسيد  الرئيس 
 السيد لونديغ بوريفسورين )منتوليا( نواب الرئيس 

 السيد ماين براساد هباتراي )نيبال( 
 (برابدوس) شاد بالكمانالسيد  
 (نالكام و ) جوتو دجيوفو توسالسيد  
 يرت يوهل )أملانيا(السيد هانس ب 
 السيد )شيلدون ابرنس )جامايكا( 
 (ب ورية مولدوفا) السيدة أوكزان دومينيت 
 (الهاد الروسي) س جاي إيفانوفالسيد  

 السيد توندي  . مصطفى )نيج اي( املقرر 
ووفقدددداا للممارسددددة املتبعددددة، اتفددددق اجمللددددس علددددى أن يشددددارس منسددددقو اجملموعددددات اإلقليميددددة  -82

 واجملموعات األخرى املعرتف هبا يف األونكتاد مشاركة كاملة يف أعمال مكتب اجمللس. 
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  ل الدورةاعمأإقرار جدول األعمال وتنظيم  -جيم 
 من جدول األعمال( )ب(1)البند 

 ، جددددول األعمدددال املؤقدددت للددددورة1181( الفتتاحيدددة)العامدددة أقدددر  اجمللدددس، يف جلسدددته  -83
 (.الثاين)انظر املرفق  TD/B/66/1يف الوثيقة  ةرداو ال بصيتته

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

تقريدر املتعلدق بواثئدق تفدويض ال، يف جلسته العامة اخلتاميدة، التجارة والتنمية اعتمد جملس -84
يف الوثيقددددددددة  ةرداو الدددددددد بصدددددددديتته والسددددددددتني للمجلددددددددس السادسددددددددةاملمثلددددددددني املشدددددددداركني يف الدددددددددورة 

TD/B/66/L.1. 

  ة والستني جمللس التجارة والتنميةاعجدول األعمال املؤقت للدورة السا - ات 
 من جدول األعمال( )د(1)البند 

املكتب املوسع يف مسألة جدول ينظر أن  اجمللس، طلب أيضاا العامة اخلتامية  ةلساجل يف -85
األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية، بتية املوافقة عليه يف دورة اجمللس 

  .2020عا  مطلع التنفيذية التاسعة والستني يف 

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

مررن خ ررة عمررك  166ل قرررة ا ج جررفالتقريررر املُقرردنم مررن ريرريس اةياررة الستملررارية املنملرروة   
 ررررسر أتثررررذ و ،2019-2018ابنكرررر   املرررروع تنظرررريم األمانررررة دوراا تدري يررررة يف ال رررررتة 

 الدوراا؛ وتعيني أعضات اةياة الستملارية
ستشارية لفدرتة سدنة واحددة، ، أعضاء ا ي ة ال1188انتخب اجمللس، يف جلسته العامة  -86

إمساعيددل ابهدداي السدديد   ، علددى النحددو التدداع2020إىل حزيران/يونيدده  2019مددن حزيران/يونيدده 
السديد طداهر حسدني أنددراي   و والسديد عبددا الدرحيب )ُعمدان(  (ب ورية إيران اإلسالمية) يانه

يدددرو لددويس بيدروسددو كويسددتا السدديد ب  و سددتيا فالنسدديا )إكددوادور(يوالسدديد دييتددو أول  )ابكسددتان(
السددديد كريسدددتوفر   و مدددايلو )كينيدددا( .سكليدددواب   السددديد  و عدددالء يوسدددف )مصدددر(  والسددديد )كدددواب(

   والسيدة لوراي زااردو )بلجيكا(.أونيانتا آابر )أوهندا(
ن تقددددد  أمسدددداء مددددن و ن اإلقليميددددو املنسددددق يددددتمكن رئدددديس اجمللددددس عددددن توقعدددده أن أعددددربو  -87

 يف املستقبل القريب. اخلمسة املتبقيةللتعيينات 
 .على أن يرأس رئيس اجمللس ا ي ة  الستشارية للفرتة نفس ا أيضاا ووافق اجمللس  -88
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 لمجلس لمن النظام الداخلي  76تسمية اةيااا احلك مية الدولية ألغراض املادة   
 . (2)أي طلبات جديدة لكي ينظر في ااجمللس ت تُعرض على  -89

 لمجلس لمن النظام الداخلي  77ة املنظماا غذ احلك مية ألغراض املادة تسمي  
الرابطدة ، وافدق اجمللدس علدى طلبدني جديددين، األول مدن 1181يف اجللسة العامة األوىل  -90

 أمريكددا الالتينيددةرابطددة مددن  اآلخددرو  (TD/B/66/R.1) األوروبيددة ألحددواض السددفن واملعدددات البحريددة
 . (3)مركز املراقب لدى األونكتاد يف إطار الف ة العامة  مانحمل، /2R./66(TD/B(للفول  

 استعراض اجلدول الزمين لالجتماعاا  
، 2020 عددا ل، جدددول الجتماعددات 1188( اخلتاميددة)أقددر  اجمللددس، يف جلسددته العامددة  -91

  .(4)2019حزيران/يونيه  26ة يف الورقة ه  الرمسية املؤرخة رداو ال بصيتته

 عض ية ال رقة العاملة   
عضددوية الفرقددة العاملددة علددى النحددو التدداع   ،أيضدداا  يف جلسددته العامددة اخلتاميددة ،أقددر  اجمللددس -92

اإلسدددالمية وب وريدددة تنزانيدددا املتحددددة والصدددني والعدددرا   إيدددرانالهددداد الروسدددي وإكدددوادور وب وريدددة 
 .وفانواتو ومالوي

أربدع ة العاملدة ل تدزال منتظدرة مدن رقديف الف ضدواا ع 11أن تسمية إىل  أيضاا  اجمللس شاروأ -93
 . إقليمية اتجمموع

 (19-)د1995استعراض ق ايم الدول ال اردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة   
اجمللدددددس أبن أعضددددداء ، أبلدددددغ رئددددديس اجمللدددددس أيضددددداا  1188يف اجللسدددددة العامدددددة اخلتاميدددددة  -94

وأنددده يف اجمللدددس،  صدددب  عضدددواا يعتدددز  أن ي ابلدددده أنتركمانسدددتان أبلتدددت األمدددني العدددا  لألونكتددداد 
 . (5)لذلبعاا تب األعضاءوسيجري هديث قائمة  رتكمانستان ابسم اجمللس.برحب 

 اإلدارية واملالية املرتت ة على إجراتاا اجمللس اآلاثر  
 السادسددةبلددغ اجمللددس أبن اإلجددراءات الدديت اخُتددذت يف دورتدده يف اجللسددة العامددة اخلتاميددة، أُ  -95

 آاثر مالية إضافية. أي والستني ل ترتتب علي ا

__________ 

قائمة اب ي دات احلكوميدة الدوليدة احلدائزة علدى مركدز لددى األونكتداد، البدالغ  TD/B/IGO/LIST/11 ترد يف الوثيقة (2)
  .هي ة حالياا  115عددها 

  .TD/B/NGO/LIST/25رمز ال بولف ا الوثيقة اليت هملستصدر القائمة املستكملة  (3)
  .TD/B/INF.244سيصدر اجلدول الزما الرمسي لالجتماعات بولفه الوثيقة  (4)
  .TD/B/INF.245 الوثيقة بولف ااحملدثة  األعضاءستصدر قائمة  (5)
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 والستني جمللس التجرارة والتنميرة التاسعةجدول األعمال املؤقت للدورة التن يسية  -زاي 
 من جدول األعمال( 10)البند 
عرض جدددول يسددتس أبن املكتددب املوسددع سيف اجللسددة العامددة اخلتاميددة، أبلددغ الددرئيس اجمللدد -96

لموافقددددة عليدددده يف الدددددورة التنفيذيددددة لباا هسدددداألعمددددال املؤقددددت للدددددورة التنفيذيددددة التاسددددعة والسددددتني 
 تشددرين األول/ 4أيلول/سددبتما إىل  30والسددتني للمجلددس، املقددرر عقدددها يف الفددرتة مددن  الثامنددة
 .2019أكتوبر 

  مسايك أخرى -حات 
 من جدول األعمال( 11)البند 
للمجلدددس،  1188قدددد  رئددديس جملدددس التجدددارة والتنميدددة، يف اجللسدددة العامدددة )اخلتاميدددة(  -97

 . قضااي للنظر في ا ثالث
، عشرة للجنة التجدارة والتنميدةاحلادية لدورة لووافق اجمللس على جدول األعمال املؤقت  -98

)املرفددق  أتيحددت يف القاعددة 2019نيدده حزيران/يو  7علددى النحددو الددوارد يف ورقددة هدد  رمسيددة مؤرخددة 
 .الثالث(

عشدددرة للجندددة السدددتثمار احلاديدددة ووافدددق اجمللدددس علدددى جددددول األعمدددال املؤقدددت للددددورة  -99
أتيحدت  2019حزيران/يونيده  7علدى النحدو الدوارد يف ورقدة هد  رمسيدة مؤرخدة واملشاريع والتنمية، 

 الرابع(.املرفق ) يف القاعة
، الثامنة والستني التنفيذية للدورة املنق   على جدول األعمال املؤقت أيضاا ووافق اجمللس  -100

املرفدق ) أتيحدت يف القاعدة 2019حزيران/يونيده  24على النحو الوارد يف ورقدة هد  رمسيدة مؤرخدة 
 اخلامس(.

يف ة أبنده طلدب،  ثدل إحددى اجملموعدات اإلقليميد  ك ر، أيضاا يف اجللسة العامة اخلتامية و  -101
. وقددد احلوكمددة واملسدداءلة والشددفافية يف جدددول األعمددال عددنبنددد  إدرا العامددة الفتتاحيددة، اجللسددة 
أن املوضددوع سدديناق  يف  أسدداسجدددول أعمددال الدددورة السادسددة والسددتني للمجلددس علددى  اعتمددد

الطلدب، لكدن هذا إجراء مناقشات ه  رمسية بشأن  أيضاا الرئيس . وقد اقرتح اجتماعات املكتب
وأكددد . ناقشددة هدذ  املسدألةيدذكر مبمامداا اهتت تبددد لحد  املمثدل أن اجملموعددات اإلقليميدة األخدرى 

ابألحددرى يف املكتددب املوسددع، جددرت  رئدديس اجمللددس أن مناقشددات مستفيضددة بشددأن هددذ  املسددألة
سددلطيت، بشدددأن أي بددددء مشدداورات، يف إطدددار ب، اجمللددس ، بولددفه رئددديسالتدددز  وكانددت النتدددائف أندده

 اليت أبداها بيع املندوبنيمسائل الرقابة اإلدارية يف أقرب وقت  كن والستفادة من حسن النية 
هددذا اللتددزا  يف أقددرب  يبدددأ العمددل بشددأنو كددر أندده يتوقددع أن . يف املناقشددات واملشدداورات والوفددود

 .وقت  كن
 سرتكز، علدى حدد ف مده، احلكومية الدولية أن املناقشاتولح   ثل إحدى املنظمات  -102

كددددان ينبتددددي إدرا  بندددد يف جدددددول األعمددددال بشددددأن اإلدارة يف مناقشددددات   علدددى مسددددألة معرفددددة إن
 حبيدث تشدملتوسيع نطا  املشاورات الرمسيدة  ميله إىلأحد الوفود عن  أعرب بينمااجمللس أ  ل، 
 اتشدداور مبدددء ب التددز وأوضدد  رئدديس اجمللددس أندده  .ايف مناقشددت وفددود أخددرى  هددباملسددائل الدديت تر 
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 بشدأن تطلدع إىل املضدي قددماا قال إنه يو  متاحة،فرلة  مثةأن  واعتا ،بشأن مسائل الرقابة اإلدارية
 . قرتاح حبسن نيةال

   عتماد التقريرا -طات 
 من جدول األعمال( 12)البند 
التجدارة والتنميدة، لحد  رئديس اجمللدس أن دورة جمللدس  1188 العامة اخلتاميدة ةلساجليف  -103

 سدددوف يطبدددقابلتددداع، أنددده مشدددروع تقريدددر، و  حبيدددث ل يسدددعه وضدددع ة للتايدددة  اجمللدددس كاندددت قصددد
قددررات املو لددرئيس، لالتقريددر علددى مددوجز  تتددوي، سددوف عليددهو  .لدددورات التنفيذيددةلاملمارسددة املتبعددة 
اليت وجداول األعمال املؤقتة  ،اختذها اجمللس قررات اليتاإلجراءات وه ها من املو  ،اليت اعتمدت

 سيتضددمناجللسدة العامددة اخلتاميدة، و  وقدائع وسدديعكس)مسدائل أخدرى(،  11يف إطدار البنددد  أُقدر ت
  .املسائل اإلجرائية واملسائل  ات الصلة

سدددلطة الدددرئيس، بوضدددع الصددديتة  يف إطدددار، يقدددو أ ن للمقدددرر أبن أقدددر اجمللدددس التقريدددر و و  -104
وقدددائع اجللسدددة  مراعددداةإىل اجلمعيدددة العامدددة حسدددب القتضددداء، مدددع  الدددذي سددديقد الن ائيدددة للتقريدددر 

  .اخلتامية العامة
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 املرفق األول

يف للنظررر فيرره عرررض علررى اجلمعيررة العامررة لألمررم املتحرردة مملررروم مقرررر ي  
 دورهتا الرااعة والس عني

سرررة عملررررة ملرررؤمتر األمرررم املتحررردة للتجرررارة والتنميرررة يف مكررراع انعقررراد الررردورة اخلام  
 2020 عام

 ،إن اجلمعية العامة 
ستضددافة الدددورة اخلامسددة عشددرة ملددؤمتر لابلعددرض الددذي قدمتدده حكومددة بددرابدوس  تنددو  إ   

ستضدافة لحكومة اإلمارات العربية املتحدة الذي قدمته عرض وابلاألمم املتحدة للتجارة والتنمية 
 ، سياآلأسبوع التجارة اإللكرتونية و منتدى الستثمار العاملي 

يف  املعقدددودةبتقريدددر جملدددس التجدددارة والتنميدددة عدددن دورتددده السادسدددة والسدددتني،  علمددداا هددديآل  
التقريددر، وترحددب  هددذاالددوارد يف   ، ومبقددرر 2019حزيران/يونيدده  27إىل  24جنيددف يف الفددرتة مددن 

ستضددافة الدددورة اخلامسددة عشددرة ملددؤمتر األمددم لومددة بددرابدوس حك هابلعددرض السددخي الددذي قدمتدد
 .املتحدة للتجارة والتنمية
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 الثايناملرفق 

 والستني جمللس التجارة والتنمية السادسةجدول أعمال الدورة   
 املسائل اإلجرائية  -1

 انتخاب أعضاء املكتب  )أ( 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة  )ب( 
 اعتماد التقرير املتعلق بواثئق التفويض  ) ( 
 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية. )د( 

عدددائق أمدددا  احلدددد مدددن الفقدددر وهقيدددق أهدددداف  -اجلدددزء الرفيدددع املسدددتوى  انعددددا  املسددداواة  -2
 التنمية املستدامة

 تدامة من أهداف التنمية املس 10وسائل هقيق ا دف  )أ( 
 السياسات التجارية وأتث ها يف أوجه انعدا  املساواة  )ب( 
 التنمية الرقمية  الفرا والتحدايت  ) ( 
 التعاون بني بلدان اجلنوب يف جمالت التجارة والستثمار والتحول ا يكلي. )د( 

 مناقشة عامة. -3
 التقرير السنوي لألمني العا . -4
 احلكومي الدوع املعا ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي.تقرير فريق اخلااء  -5
 .2020-2011للعقد  يواا إس ا  األونكتاد يف تنفيذ برامف العمل لصاا أقل البلدان  -6
 دورة املؤمتر اخلامسة عشرة. -7
األونكتددداد يف تنفيدددذ ومتابعدددة نتدددائف املدددؤمترات الرئيسدددية ومدددؤمترات القمدددة الددديت  مسدددايات -8

 تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماعي.
 املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا  -9

مدددن خطدددة عمدددل  166تقريدددر رئددديس ا ي دددة الستشدددارية املنشدددأة مبوجدددب الفقدددرة  )أ( 
، وأتثد  2019-2018ابنكوس بشأن تنظيم األمانة دورات تدريبية يف الفرتة 

 ورات  وتعيني أعضاء ا ي ة الستشارية هذ  الد
مددددن النظددددا  الددددداخلي  76تسددددمية ا ي ددددات احلكوميددددة الدوليددددة ألهددددراض املددددادة  )ب( 

 للمجلس 
مددددن النظددددا  الددددداخلي  77تسددددمية املنظمددددات هدددد  احلكوميددددة ألهددددراض املددددادة  ) ( 

 للمجلس 
 استعراض اجلدول الزما لالجتماعات  )د( 
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 ة عضوية الفرقة العامل )ه( 
 ( 19-)د 1995استعراض قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة  )و( 
 اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة على إجراءات اجمللس. )ز( 

 جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة والستني جمللس التجارة والتنمية. -10
 مسائل أخرى. -11
 التقرير.اعتماد  -12
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 لثاملرفق الثا

 لتجارة والتنميةا للجنةعملرة  احلاديةجدول األعمال املؤقت للدورة   
 .انتخاب أعضاء املكتب -1
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -2
 تقرير اجتماعات اخلااء  -3

  تقارير اجتماعات اخلااء املتعددة السنوات واألحادية السنة )أ( 

  والتنمية السلع األساسيةتعدد السنوات بشأن اخلااء املاجتماع  ‘1’
  اجتماع اخلااء املتعدد السنوات بشأن التجارة واخلدمات والتنمية ‘2’
اجتماع اخلااء املتعدد السنوات املعا بتعزيز بي ة اقتددصادية مواتيدة علدى  ‘3’

تكامدددددل بيددددع املسدددددتوايت دعمددددداا لتنميدددددة شدددداملة ومسدددددتدامة، وتعزيدددددز ال
 والتعاون يف امليدان القتصادي 

اجتمدداع اخلددااء املتعدددد السددنوات املعددا ابلنقددل واللوجسددتيات التجاريددة  ‘4’
 وتيس  التجارة 

لقيمددة وهسددني القدددرة األنشددطة املضدديفة لاجتمدداع اخلددااء املعددا بتعزيددز  ‘5’
  اإلنتاجية احمللية عن طريق التمكني القتصادي احمللي

  فريق اخلااء احلكومي الدوع املعا بقوانني وسياسات املنافسةتقرير  )ب( 
 .تقرير فريق اخلااء احلكومي الدوع املعا بقوانني وسياسات ياية املست لب ) ( 

  التجارة والقابلية للتأثر -4
  هدايت كب ةو الدول اجلزرية الصت ة النامية  بلدان الصت ة  )أ( 
    الدولة املعر ضة للتأثراألساسية العتماد على السلع )ب( 
    تيس  التجارة والنقلمتعددة اجلوانب معاجلة أوجه الضعف ) ( 

 .تقرير مرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التلزر بني أركان العمل الثالثة -5
 .مسائل أخرى -6
 .اعتماد تقرير اللجنة إىل جملس التجارة والتنمية -7
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 الرااعاملرفق 

للررررردورة احلاديرررررة عملررررررة للجنرررررة السرررررتثمار  األعمرررررال املؤقرررررتجررررردول   
 والتنمية  واململاريع

 .انتخاب أعضاء املكتب -1
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -2
 تقرير اجتماعات اخلااء  -3

تقريددددر اجتمدددداع اخلددددااء املتعدددددد السددددنوات بشددددأن السددددتثمار والبتكددددار وتنظدددديم  )أ( 
  لقدرات اإلنتاجية والتنمية املستدامةاملشاريع من أجل بناء ا

تقريددر فريددق اخلددااء احلكددومي الدددوع العامددل املعددا ابملعدداي  الدوليددة للمحاسددبة  )ب( 
 .واإلبال 

 شاريع من أجل التنميةالستثمار وامل -4
يف أهدددداف  لسدددتثماراب للسدددفراء يف جنيدددف اخلددداا املائددددة املسدددتديرةاجتمددداع  )أ( 

  التنمية املستدامة
  للتنمية املستدامة الستثمارإطار تسخ   )ب( 

وعدددد  املسددداواة  التحددددايت الددديت تواج  دددا سياسدددات  0-4التحدددول ا يكلدددي والصدددناعة  -5
 .العلم والتكنولوجيا والبتكار

 .التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التلزر بني أركان العمل الثالثة -6
 مسائل أخرى. -7
 .جنة إىل جملس التجارة والتنميةاعتماد تقرير الل -8
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 اخلامساملرفق 

للررررردورة التن يسيرررررة الثامنرررررة والسرررررتني جمللرررررس  جررررردول األعمرررررال املؤقرررررت  
 والتنمية التجارة

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -1
 .الرتابآل والسرتاتيجيات اإليائية يف عات تسود  العوملة -2
 .الستثمار من أجل التنمية -3
قواعدد املنشدأ لتعزيدز التجدارة بدني البلددان  -التنمية القتصادية يف أفريقيا  ُلدنع يف أفريقيدا  -4

 .األفريقية
 .اقتناا القيمة يف القتصاد الرقمي -5
 .تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيا -6
 .األنشطة اليت اضطلع هبا األونكتاد دعماا ألفريقيا -7
 .قرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الااجميةت -8
  مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية -9

التطوير التدرجيي للقانون التجاري الدوع  التقرير السنوي للجنة األمم املتحدة  )أ( 
   للقانون التجاري الدوع

 .املشرتس املعا مبركز التجارة الدوليةتقرير الفريق الستشاري  )ب( 
 .العملية التحض ية للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر -10
 .من النظا  الداخلي للمجلس 77تسمية املنظمات ه  احلكومية ألهراض املادة  -11
 مسائل أخرى. -12
 اعتماد التقرير. -13
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 السادساملرفق 

  *احلض ر  
 حضر الدورة  ثلو الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية  -1

 الهاد الروسي
 إثيوبيا

 األرجنتني
 إسبانيا
 إستونيا

 أفتانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 إندونيسيا
 أوهندا
 أوكرانيا

 اإلسالمية( -إيران )ب ورية 
 أيرلندا

 ابراهواي
 ابكستان
 البحرين
 الاازيل
 برابدوس
 الاتتال

 بروين دار السال 
 بلجيكا
 بلتاراي

 بنتالدي 
 بنما
 بنن

 بوركينا فاسو
 بوروندي

 البوسنة وا رسب
 بولندا

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 
 ب و

 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

__________ 

 .TD/B/66/INF.1سجلني. ولالطالع على قائمة املشاركني، انظر املشاركني املاحلضور هذ  تتضمن قائمة  *
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 السودان
 السويد
 سويسرا
 شيلي
 لربيا
 الصني
 عمان
 هابون
 هامبيا

 هواتيمال
 هياا
 فرنسا
 الفلبني

 البوليفارية( -فنزويال )ب ورية 
 فنلندا
 قطر

 ق هيزستان
 كندا
 كواب

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 الكونتو
 كينيا
 لبنان

 ليسوتو
 مدهشقر

 مصر
 املترب

 املكسيب
 اململكة العربية السعودية

 منتوليا
 مبيقاموز 

 ميايار
 اميبيا
 النمسا
 نيبال

 نيج اي
 ا ند

 هندوراس
 الولايت املتحدة األمريكية

 الياابن
 اليمن

 وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ُ ثلة يف الدورة  -2
 اآلسيوية -األوروبية للمنطقة اللجنة القتصادية  
 الهاد األوروي 
 اإلسالميمنظمة التعاون  
 مركز اجلنوب 

 ُ ثلة يف الدورة  أمساؤها التالية األج زة وا ي ات والاامف التابعة لألمم املتحدةوكانت  -3
 برامف األمم املتحدة اإليائي 

 ُ ثلة يف الدورة  أمساؤها التالية الوكالت املتخصصة واملنظمات  ات الصلةوكانت  -4
 لزراعةمنظمة األمم املتحدة لألهذية وا 
 الهاد الدوع لالتصالت 
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 وكانت املنظمات ه  احلكومية التالية ُ ثلة يف الدورة  -5
 الف ة العامة 
 21بعية أفريقيا  
 اجلمعية الدولية لوحدة وثقة املست لكني 
 الشبكة الدولية لتوحيد ش ادات التعليم العاع 
 منظمة القرية السويسرية 

    


