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  مقدمة    
ُعقدت الدورة التنفيذية الثامنة واخلمسون جمللس التجارة والتنمية يف قصر األمـم يف         

وعقد اجمللس ثالث جلسات عامـة      . ٢٠١٣ديسمرب  /ألولكانون ا  ١٣ و ١٢جنيف، يومي   
  .١١١٤ إىل ١١١٢اجللسات من وهي أثناء الدورة، 

    اإلجراءات اليت اختذها جملس التجارة والتنمية  -أوالً  

النمو وفرص العمل خلدمة التنمية الشاملة      : ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً لعام          
    للجميع واملستدامة

  )ألعمال من جدول ا٢البند (

، الـصادر عـن     ٢٠١٣بتقرير أقل البلدان منواً،     أحاط جملس التجارة والتنمية علماً        -١
  .UNCTAD/LDC/2013األونكتاد والوارد يف الوثيقة 

تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجمية عن أعمـال           
    )٢٠١٣سمرب دي/ كانون األول٤-٢(دورهتا السادسة والستني 

  ) من جدول األعمال٣البند (

أحاط اجمللس علماً بتقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار االستراتيجي وامليزانية الربناجميـة         -٢
عن دورهتا السادسة والستني، وأيّد استنتاجات الفرقة العاملة املتفق عليها واملعتمـدة يف تلـك               

 العاملة املتفق عليها يف الدورة الـسادسة والـستني          ومشلت مواضيع استنتاجات الفرقة   . الدورة
 إضافة إىل متابعة التوصـيات      ٢٠١٧-٢٠١٦اخلطة الربناجمية لألونكتاد املقترحة لفترة السنتني       

برنامج األونكتاد املتعلق    و العوملة والترابط والتنمية  : ١املنبثقة عن تقييم برنامج األونكتاد الفرعي       
وتضمنت االستنتاجات املتفق عليها أيضاً طلـب       .  ألغراض التنمية  بتسخري العلم والتكنولوجيا  

  .يف الدورة السابعة والستني للفرقة العاملةاألموال النظر يف مشروع استراتيجية األونكتاد جلمع 
ونظراً إىل عدم وجود    .  ممثل جمموعة إقليمية تعديالً على تقرير الفرقة العاملة        واقترح  -٣

قد طلب اجمللس إىل األمانة أن تدرج التعديل املقترح يف تقرير الفرقة اعتراضات على التعديل ف
  .العاملة
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 مـن النظـام الـداخلي    ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املـادة       
    للمجلس

  ) من جدول األعمال٤البند (

 من نظامه الداخلي، على طلب كل       ٧٧وافق جملس التجارة والتنمية، مبوجب املادة         -٤
، TD/B/EX(58)/R.2  الـوارد يف الوثيقـة     واملعلومـات ز الغرفة اإلسالمية لألحباث     مركمن  
النـادي  "مجعيـة   ، و TD/B/EX(58)/R.4 الـوارد يف الوثيقـة       للتنمية منظمة نساء اجلوف  و
تـصنيف يف   لل TD/B/EX(58)/R.5الوارد يف الوثيقة    " لعلماءقتصادي األورويب اآلسيوي ل   اال

 الـوارد يف الوثيقـة       املسيحيني املتحـدين للتـوفري والقـرض       تعاونيةطلب  الفئة العامة، و  
TD/B/EX(58)/R.1،          واالحتاد الدويل للمحاسبني العموميني ومراجعي احلـسابات النـاطقني 

وستضاف هـذه   . يف الفئة اخلاصة  للتصنيف  ،  TD/B/EX(58)/R.3بالفرنسية الوارد يف الوثيقة     
  .مية اليت هلا مركز املراقب لدى األونكتاداملنظمات اخلمس إىل قائمة املنظمات غري احلكو

    مسائل أخرى    
  ) من جدول األعمال٦البند (

وافق اجمللس على مشروع اجلدول الزمين الجتماعـات األونكتـاد كمـا ورد يف                -٥
  .TD/B/EX(58)/CRP.1 الوثيقة

  موجز الرئيس  -ثانياً  

  اجللسة العامة االفتتاحية  -ألف  
النمو : ٢٠١٣أقل البلدان منواً لعام      األونكتاد عن  تقريرمية  ناقش جملس التجارة والتن     -٦

وسلط األمني العام لألونكتاد الضوء     . وفرص العمل خلدمة التنمية الشاملة للجميع واملستدامة      
 بـشكل كـاف     ٢٠١٥يف بيانه االفتتاحي على أمهية أن تعكس خطة التنمية ملا بعد عـام              

ي منها أن حيقـق  ألمن املتوقع   ليس   اليت   ، وهي البلدان  اًالبلدان منو االحتياجات اإلمنائية ألقل    
وأشار األمني العام إىل أن مسألة العمالـة تـشكل إحـدى      .  األهداف اإلمنائية لأللفية   مجيع

 فترة  يفلتحقيق التنمية   مشوالً  أكثر  منو   استراتيجيةأن تدور حوهلا    املسائل الرئيسية اليت يتعني     
فـرص العمـل   خلق لك، من الضروري أن تشغل مسألة       ولذ.  وما بعده  ٢٠١٥ما قبل عام    

  .يف السياسات اإلمنائيةرئيسية ومتقدمة مكانة 
ألونكتاد التقرير وأشار   باوقدَّم مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة            -٧

ة، إىل أن تقارير األونكتاد عن أقل البلدان منواً تناولت على مدى السنوات الـثالث الـسابق      
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 نبول لـصاحل أقـل البلـدان منـواً        اسـط برنامج عمـل    يف  بوضوح  مواضيع حمددة تظهر    
وقال مدير الشعبة إن النمو االقتصادي القوي الذي شـهدته أقـل            . ٢٠٢٠-٢٠١١ للعقد

ن اخلصائص احملددة ألقـل     أضاف أ  و .معه تتناسبفرص عمل   البلدان منواً مل يفض إىل خلق       
بـدون خلـق   نمو الضعيفة وهشة هيكلياً جتعل عكس مسار  البلدان منواً بوصفها اقتصادات     

تكتسي مسألة إجياد حلقة محيدة لالسـتثمار والنمـو         وهلذه الغاية،   . أمراً حيوياً فرص عمل   
سـيما   وال( تعبئة سياسات االقتصاد الكلـي       وإضافة إىل ذلك، يلزم   . أمهية حامسة ة  والعمال

ـ   (وتنمية املشاريع   ) املاليةالسياسات   والتنميـة الريفيـة    ) سياسات الـصناعية  عن طريق ال
   .قطاعات وبرامج عمل القطاع العامعدة والسياسات الشاملة ل

باسـم اجملموعـة    (ثيوبيا  إ: مث أدىل ببيانات ممثلو اجملموعات اإلقليمية والوفود التالية         -٨
ـ     (وباراغواي  )  والصني ٧٧  لباسم جمموعة ا   ( وإكوادور )األفريقية ري باسم البلدان الناميـة غ
باسم جمموعة بلدان  (واجلمهورية الدومينيكية )باسم جمموعة أقل البلدان منواً    (وبنن )الساحلية

رويب ودوله  وواالحتاد األ ) باسم اجملموعة اآلسيوية   (والعراق )أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   
وإثيوبيـا   )جـسكانز ( وجمموعة الدول املتقدمة غري املنضمة إىل االحتاد األورويب       األعضاء،  

وحتدث أيضاً ممثل جمموعة دول أفريقيـا والبحـر         . وإندونيسيا وبنغالديش وتايلند والصني   
  .الكارييب واحمليط اهلادئ

 بالنظر إىل أمهيـة املوضـوع   ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً   بورحب مجيع املتحدثني      -٩
 اليت يناقشها   لبدائل السياساتية البلدان منواً وجودة التحليل الوارد فيه ووجاهة ا       بالنسبة إىل أقل    

وتوقيته املناسب وأمهية املسائل اليت حيللها التقرير بالنسبة إىل السياسات اإلمنائيـة الوطنيـة              
 املتكامـل  أن التقرير خري مثال على النـهج     وذكر ممثلو بعض اجملموعات اإلقليمية      . والدولية

 أن التقرير لن يعود بفائدة      مية دولية منظمة حكو وأكد ممثل   . والشامل لألونكتاد إزاء التنمية   
  . البلدان منواً فحسب بل أيضاً على بلدان يف أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئعلى أقل

عاً ن النمو جيب أن يكون شامالً ومسر      واتفقت عدة وفود مع طرح التقرير القائل إ         -١٠
حـامسي  لريفية وقطـاع الزراعـة      ويف هذا السياق، تكون التنمية ا     . لعملية التحول اهليكلي  

وميكن أن يـؤدي    . قل البلدان منواً  ألوأكدت تلك الوفود جمدداً أمهية الدعم الدويل        . األمهية
 دوراً حامساً يف تعزيز النمو  ، وهو أحد أشكال الدعم الدويل     ،التعاون دون اإلقليمي واإلقليمي   

 أقل البلدان منواً، بوسـائل منـها        االقتصادي املطرد والتنمية العادلة والشاملة واملستدامة يف      
حتسني القدرة على االتصال على املستويني دون اإلقليمي واإلقليمي من النـاحيتني املاديـة              

وهـو  اجلنـوب  بلدان وأكد عدد من املندوبني أمهية التعاون بني . واملؤسسية على حد سواء  
  . حيل حملهل التعاون بني الشمال واجلنوب ال أنّمينبغي أن يكالتعاون الذي 

يف التنموية  دور الدولة   على  تقرير أقل البلدان منواً     تشديد  عدة وفود أخرى    وأيدت    -١١
وأشار ممثل جمموعة إقليمية إىل أن مؤمترات القمة األخـرية          . تعزيز النمو وخلق فرص العمل    
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اليت عقدت يف أفريقيا قد سلطت الضوء على خلق فرص العمل واحلد من الفقر علـى حنـو    
  .واملواتيةستثمارية االبيئة الانتهاج سياسات وطنية وإقليمية ترمي إىل حتسني بمتسق 
 ينبغي أن   ٢٠١٥ملا بعد عام    التنمية  وذكر ممثلو إحدى اجملموعات اإلقليمية أن خطة          -١٢

ورحب ممثلـو   . املستقبل أحد العناصر الرئيسية ألهداف      اتتضمن زيادة فرص العمل بوصفه    
 باعتبارها فرصة لبدء احلـديث      ٢٠١٣أقل البلدان منواً     بتقرير ةعلقاملت تلك اجملموعة باملناقشة  

مواتاة ودعا بعض املندوبني إىل حتقيق نظام دويل أكثر         . ٢٠١٥ملا بعد عام    التنمية  عن خطة   
  .٢٠١٥ملا بعد عام التنمية للتنمية من خالل خطة 

ملستمر الذي يضطلع   وأعربت معظم الوفود عن دعمها للعمل التحليلي والسياسايت ا          -١٣
تقارير أقل البلـدان    وذكر ممثل جمموعة إقليمية أن      . به األونكتاد فيما يتعلق بأقل البلدان منواً      

للشركاء اإلمنائيني إمكانية مناقشة األفكار واالستراتيجيات اإلمنائيـة مـن أجـل            تتيح   منواً
األونكتـاد يف جمـال   بة وأوضح ممثل منظمة حكومية دولية أن جتر  . مساعدة أقل البلدان منواً   

  .ع اقتصاداهتاالتجارة ميكن أن تفيد أقل البلدان منواً يف تنويمنظور تعميم 
 التاسع ملنظمة التجـارة العامليـة،       ورحب معظم املتحدثني باختتام املؤمتر الوزاري       -١٤

وأشار عدد منهم إىل أن ذلك ينبغي أن يـشكل خطـوة        بنجاح  يف بايل بإندونيسيا،    املعقود  
وشـددت  . سيما فيما خيص أقل البلدان منواً ولة الدوحة، والجلمنائية  اإلفوائد  الاه ضمان   باجت

بعض الوفود على دور التجارة يف دفع عجلة التنمية االقتصادية املستدامة والشاملة وهو عنصر 
وأكد بعض املندوبني أن البيئة االقتصادية      . ٢٠١٥ينبغي إدراجه يف خطة التنمية ملا بعد عام         

إتاحة على سبيل املثال    ة أكثر دعماً ألقل البلدان منواً، بوسائل منها         لدولية ينبغي أن تصبح بيئ    ا
  .وصول قطاع السلع واخلدمات يف أقل البلدان منواً إىل األسواق على أساس تفضيلي

  النمو وفرص العمل خلدمة التنمية الشاملة للجميع واملستدامة: حلقة النقاش  -باء  
النمـو  "لتجارة والتنمية يف دورته التنفيذية حلقة نقاش بشأن موضوع          عقد جملس ا    -١٥

  . ثالثة حماورينها، أدار"وفرص العمل خلدمة التنمية الشاملة للجميع واملستدامة
ألونكتـاد املوضـوع    باوقدم مدير شعبة أفريقيا وأقل البلدان منواً والربامج اخلاصة            -١٦

وأكـد  . ٢٠١٥سياق األوسع خلطة التنمية ملا بعد عام        ووضع املناقشة املتعلقة بالعمالة يف ال     
مدير الشعبة أن هناك توافقاً عاماً يف اآلراء داخل اجملتمع الدويل على أن عناصر النمو الشامل                

أقل  تقريرإليه يف كما أُشري . قل البلدان منواًاألمهية ألواحلد من الفقر والتنمية املستدامة حامسة       
أكثر السبل فعالية واحتراماً للكرامة للحد من       كل توفري فرص العمل     ، يش ٢٠١٣البلدان منواً   

يف جدول أعمال واضعي السياسات يف أقل   مكانة بارزة   العمالة  حتتل  ، ولذلك ينبغي أن     الفقر
  . البلدان منواً
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األهداف اإلمنائية لأللفية يف إدراج التـدابري املتعلقـة         جناح  وأشار مدير الشعبة إىل       -١٧
تنمية البشرية يف جدول أعمال التعاون الدويل ويف تقدمي مـربرات قويـة لزيـادة               بالفقر وال 

بيد أن هنج السياسات املرافق لذلك مل يفض إىل وضع استراتيجية أكثـر             . املساعدة اإلمنائية 
مشوالً يف جمال النمو والتنمية االقتصادية من شأهنا أن تدعم طموحات التنمية البشرية احملددة              

استكمال األهداف الطموحة بشأن    إدراك ضرورة   الدروس املستفادة   ومن  . لفيةيف إعالن األ  
ورمبا .  واستدامة مشوالًأكثر  التنمية البشرية بنهج سياسايت شامل وكلي يرمي إىل حتقيق تنمية           

على الرغم من أن أقل البلدان منواً ف. تكون أقل البلدان منواً أفضل مثال لتوضيح املقصود بذلك
 ٥ و٢٠٠٨عام  إىل ٢٠٠٠يف الفترة من عام    يف املتوسط    يف املائة    ٧مبعدل قدره   كانت تنمو   
لن حيقـق   ، فإن معظم هذه البلدان      ٢٠١٣عام   إىل   ٢٠٠٩املمتدة من عام    الفترة  يف املائة يف    

 ذلك مفارقة أقل البلدان منواً    اعتبار  وميكن  . أغلبية الغايات احملددة يف األهداف اإلمنائية لأللفية      
 إىل أن تلك البلدان قد شهدت منواً لكنها مل تتمكن من حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة     بالنظر
سـتثمار  االوتـدفقات   دولية  التجارة  النمو و لزيادة ال ويعين ذلك أن الفوائد اإلمنائية      . لأللفية

  .تتحقق بصورة تلقائية ال
 يف  ٢٠١٥املستدامة ملا بعد عام     التنمية  حتقيق أهداف   من املستبعد   وإضافة إىل ذلك،      -١٨

بدون زيادة توضيح الدور الذي ميكن أن تؤديه التجارة والتنمية          للتنمية  " معتاد"إطار سيناريو   
. يف االستراتيجيات اإلمنائية   االقتصادية يف حتقيق تلك األهداف والتغيريات اليت سيتطلبها ذلك        

أن جيـب   ولذلك،  . ٢٠١٥ا بعد عام    خطة م يف  التنمية االقتصادية   يغيب ُبعد   وال ميكن أن    
املبينـة يف   الـدروس   سيما   تراعى الدروس املستفادة من تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية، وال        

  .٢٠١٥، لدى صياغة خطة التنمية ملا بعد عام ٢٠١٣أقل البلدان منواً  تقرير
ن آرائـه   فريقي ع جان ماري إهوزو، سفري االحتاد األ     وأعرب احملاور األول، السيد       -١٩

بشأن التحديات اليت تواجهها أقل البلدان منواً يف أفريقيا فيما يتعلق بالتنميـة االقتـصادية،               
وأكد السيد إهوزو أن على أقل البلدان منواً التـصدي ملـسألة         . فرص العمل خلق  سيما   وال

قـد  ف. ظروف خارجية أقل مواتاة مما كانت عليه يف العقد السابق         ظل  فرص العمل يف    خلق  
أسعار الـسلع األساسـية     يف وقت تشهد فيه     الطلب على صادرات أقل البلدان منواً       ف  ضع

  .تقلبات شديدةالدولية وتدفقات رأس املال 
فرص عمل منتجة أن تقوم البلدان األفريقية حبفز النمو عـن طريـق             ويتطلب توفري     -٢٠

 ٢٠٠٨ثيوبيا يف عـام     وقد كُّرس مؤمتر القمة العاشر لالحتاد األفريقي الذي عقد بإ         . التصنيع
وتتطابق التوصـيات   . ملسألة التصنيع يف أفريقيا واعتمدت خالله خطة عمل للتنمية الصناعية         

 يف مـسألة    ٢٠١٣أقل البلدان منواً     تقريرالصادرة عن مؤمتر القمة مع التوصيات الواردة يف         
  .لتوفري عمالة منتجة كافيةنشط احلاجة إىل وجود قطاع خاص 

إهوزو كذلك أن هناك إمكانات واسعة يف جمال الزراعة متاحة يف عدد            وذكر السيد     -٢١
كبري من أقل البلدان منواً يف أفريقيا غري أنه يلزم إجياد احللول الصحيحة لالنتقال من زراعـة                 
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وال تزال اجملاعة تنتشر يف بلدان عديـدة يف         . الكفاف إىل اإلنتاج الزراعي التجاري احلديث     
عني يف هذه احلالة أن يشكل االكتفاء الذايت الغذائي أولوية من أولويات            ويت. القارة األفريقية 

  . واضعي السياسات
 برناجماً لتطوير البنية التحتية     ،٢٠١٠ بأوغندا يف عام     ،واعتمد االحتاد األفريقي أيضاً     -٢٢

ت لقارة بأكملها إىل تنسيق االستراتيجيات والسياسايشمل اويرمي الربنامج الذي    . يف أفريقيا 
 واالتصاالت وتكنولوجيـات املعلومـات      للنقل والطاقة واملياه  اخلاصة بتطوير البنية التحتية     

يف عملية تنمية بلداهنم األصلية من خالل قنـوات    فإن إشراك املغتربني    وأخرياً،  . واالتصاالت
وتبحث حكومات الـدول    . أن يفيد يف تعزيز تنمية أقل البلدان منواً يف أفريقيا         ميكن  عديدة  

ا إلشراك املغتربني يف استراتيجياهت    يف الوقت الراهن عن طرائق       ،االحتاد األفريقي ، مع   ألفريقيةا
  .اإلمنائية
سـتاذ يف جامعـة     األ السيد كارلوس نونو كاستيل برانكـو،        ،الثاينوركز احملاور     -٢٣

 النمو  متوسط معدل ف.  يف جمايل النمو والعمالة    إدواردو موندلني مبابوتو، على جتربة موزامبيق     
يزيـد  كـان   السنوي للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي خالل السنوات اخلمس عشرة املاضية           

خلق بيد أن معدل    .  يف املائة  ٥,٥يناهز  النمو يف نصيب الفرد     معدل   يف املائة ما جعل      ٧ على
  .كان أضعف بكثري خالل الفترة نفسهاالعمل فرص 
 الصناعات االسـتخراجية لتعزيـز      وقد اعتمدت موزامبيق على مشاريع ضخمة يف        -٢٤
واستثمرت شركات أجنبية كربى مليارات من الدوالرات يف هذه املشاريع الضخمة           . النمو

كثيفة رأس املال  ومع ذلك، بالنظر إىل أن تلك املشاريع .مبهراًمعدل النمو االقتصادي وكان  
املهرة العمال  سوى  ال يستطيع   وبتعبري أدق،   . تذكر يف أغلبها، فإن آثارها املتعلقة بالعمالة ال      

عمال الفئـة  على وجه التحديد هم فرص عمل يف هذه األنشطة، والعثور على  أو شبه املهرة    
غري املهرة وال تتاح هلـذه  العمال تنتمي إىل فئة العمال فاألغلبية العظمى من    . النادرة يف البلد  

  .الفئة سوى فرص عمل حمدودة للغاية يف القطاع الرمسي
الرمسي، وبوجه عـام يف     غري  غري املهرة يف القطاع     للعمال  كن إجياد فرص عمل     ومي  -٢٥

تـدهور ظـروف   ومع .  ظروف عمل غري مستقرة    يف ظل شكل وظائف منخفضة اإلنتاجية     
 املستثمرون باعتمـاد املزيـد مـن        ورّد.  عدد اإلضرابات الصناعية   ، زاد العمالعمل أغلبية   

  .بلد يف حلقة مفرغة التكنولوجيات كثيفة رأس املال فدخلال
الوضع على صعيد السياسات أن تركز موزامبيق على إعادة توزيع ريع           ويستلزم هذا     -٢٦

مع الشركات األجنبيـة    بشأن العقود املربمة    التفاوض  إعادة  املوارد االستخراجية عن طريق     
تاجيـة  القـدرات اإلن  تنمية  لتركيز على استراتيجية صناعية ترمي إىل       اأيضاً  وينبغي  . الكربى

خارج الصناعات االستخراجية لتحقيق تنمية واسعة النطاق ميكنها أن توفر لكل فرد فـرص              
  .منتجةعمل 
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 ةاالقتـصادي األسـواق   م حممود، مدير إدارة حتليل      السيد معظّ  ،وقال احملاور الثالث    -٢٧
 تأشاد إن منظمة العمل الدولية قد       ، البحوث مبنظمة العمل الدولية     يف شعبة  وأسواق العمل 

من دواعي  و. ملا حيتوي عليه من حتليل عميق وتوصيات جريئة        ٢٠١٣أقل البلدان منواً     بتقرير
 التوصيات على وجه اخلصوصوتربز . سرور املنظمة أن التقرير يركز على ربط العمالة بالنمو

 تعزيز الصلة بني النمو والعمالة عن طريق االستثمار يف        املقدمة يف التقرير من أجل      السياساتية  
  .ومبتكرةجريئة التجارية، باعتبارها توصيات قطاعات غري ال

كشف التحليل الوارد يف دراسة أجرهتا منظمة العمل الدولية وجود النمط نفـسه      يو  -٢٨
 اخلاص بتدين مرونة العمالة مـع ارتفـاع         ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً     الذي يؤكده حتليل    

االقتصادي ألقل البلدان منـواً أن أداء البلـدان          األخرى املميزة لألداء     ومن السمات . النمو
كان على مدى السنوات اخلمس املاضية من فئة أقل البلدان منواً على السلع األساسية املعتمدة  
ناتج عدل منو الفيما يتعلق مبوكان هذا هو احلال . املصنَّعةسلع التلك اليت تصدر أداء أسوأ من 

القائم على النمو طبيعة وإضافة إىل ذلك، فإن . سلعيةات الالتوسع يف الصادروباحمللي اإلمجايل 
، إذ  فرص العمل خلق   يف ضعيفاً للغاية جتعل تأثريه   البلدان منواً    يف أقل    السلع األساسية تصدير  

  .نمو السكاينالبوترية تتبع العمالة بالكاد 
بالسياسات إىل أن توصيات منظمة العمل الدولية املتعلقة        السيد حممود   ولذلك أشار     -٢٩

والنمو  القائم على التصدير     النمووالقائم على االستهالك    لنمو  فل. ترمي إىل حتقيق منو متوازن    
 االستثمار أو العمالة    من حيث اخنفاض   اخلصائص السلبية بعض  مجيعها  القائم على االستثمار    

 منـو   وينبغي أن يتطلع واضعو السياسات إىل حتقيـق       . أو االستهالك وبالتايل الطلب الكلي    
  .متوازن لتفادي تلك املشاكل

 األسئلة املتعلقـة بكيفيـة      عدداً من  طرح بعض املندوبني     ،ويف املناقشات اليت تلت     -٣٠
 ، وباالجتاه الذي ينبغي أن تسلكه أقل البلـدان منـواً          ،االنتقال من اخلطط إىل تنفيذ اخلطط     

النمو القائم على   حتقيق   عدموبسبب   ،لتصنيع يف سياق االقتصاد املفتوح    الالزمة ل وبالطريقة  
فية االستفادة من إعادة تـوازن      وركز أحد األسئلة على كي    .  زيادة يف فرص العمل    التصدير
 احملاورون على األسئلة باإلشارة إىل أن النمو قد         ورّد.  الصيين باجتاه االستهالك    النمو منوذج

 ينبغي أن يكون هو الـسبيل       عاد إىل أغلبية أقل البلدان منواً وأن حتسني اإلنتاج والتكنولوجيا         
تنميـة  وينبغي أيضاً الـسعي إىل      . إىل توفري فرص عمالة منتجة ووظائف الئقة يف املستقبل        

  . أسواق التصدير الدوليةالفرص الناشئة يفلالستفادة من نتاجية القدرات اإل

  اجللسة العامة اخلتامية  -جيم  

 فيما يتعلـق باجلـدول      ية دولية طلب ممثل منظمة حكوم   ،  يف اجللسة العامة اخلتامية     -٣١
 ٢٠١٤ واجلدول الزمين اإلرشادي لعـامي  ٢٠١٣الزمين الجتماعات اجلزء املتبقي من  عام     

 ة العامل دوبني والفرقة للمناملخصصة   الدورة التوجيهية     انعقاد  النظر يف تعديل تواريخ    ٢٠١٥و
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وأشارت األمانـة إىل أن     . جملس التجارة والتنمية  انعقاد   تواريخ   مع احترام سبتمرب  /يف أيلول 
 الحقـة مـن     اجلدول الزمين خيضع للتحديث بانتظام وأن التعديل املقترح سيظهر يف نسخة          

  .٢٠١٤تصدر يف أوائل عام اجلدول الزمين 

  املسائل التنظيمية  -ثالثاً  

  افتتاح الدورة  -ألف  
مـسني  الثامنـة واخل   الدورة التنفيذية    ،)بيالروس(وف  تميخائيل خفوس السيد   افتتح  -٣٢

تـوىل  و،  )الفلـبني  (بالنيابة عن رئيس اجمللس السيد تريونو ويبـوو       ،  جمللس التجارة والتنمية  
  . بالنيابة للمجلسبوصفه رئيساًرئاستها 

   إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة  -باء  
  ) من جدول األعمال١البند (

 جدول األعمـال املؤقـت      أقر جملس التجارة والتنمية، يف جلسته العامة االفتتاحية،         -٣٣
  :كان جدول األعمال كما يليو. TD/B/EX(58)/1يف الوثيقة ، الوارد للدورة

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
النمو وفرص العمل خلدمـة التنميـة       : ٢٠١٣تقرير أقل البلدان منواً لعام        -٢

  الشاملة للجميع واملستدامة
ار االستراتيجي وامليزانية الربناجميـة عـن       تقرير الفرقة العاملة املعنية باإلط      -٣

  )٢٠١٣ديسمرب / كانون األول٤-٢(أعمال دورهتا السادسة والستني 
 من النظـام الـداخلي      ٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة         -٤

  للمجلس
  جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة واخلمسني للمجلس  -٥
  مسائل أخرى  -٦
  ير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية الثامنة واخلمسنيتقر  -٧
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    جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة واخلمسني للمجلس  -جيم  
  ) من جدول األعمال٥البند (

وافق جملس التجارة والتنمية على مشروع جـدول األعمـال املؤقـت لدورتـه                -٣٤
 ٢٠١٤يونيـه   / حزيـران  ٢٥ إىل   ٢٣يف الفترة من    ستعقد   واخلمسني، اليت    تاسعةال التنفيذية

  ).املرفق األول انظر(

    اعتماد التقرير  -دال  
  ) من جدول األعمال٧البند (

 املتعلق بدورة اجمللس ملقرر بوضع التقرير لرئيس بالنيابة وا  أذن جملس التجارة والتنمية ل      -٣٥
  . االجتماعتام يف صيغته النهائية بعد اختالتنفيذية الثامنة واخلمسني
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  األولاملرفق

 جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة واخلمـسني جمللـس             
  التجارة والتنمية

  إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل  -١
  األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعماً ألفريقيا  -٢
 ة هيئاتـه الفرعيـة    املسائل اليت تتطلب إجراًء من اجمللس والناشئة عن تقارير وأنشط           -٣

  :املتصلة هبذه التقارير واألنشطة أو
  تقرير الفرقة العاملة  )أ(  
   جلنة املشاريع والتنميةتقرير  )ب(  
  تقرير جلنة التجارة والتنمية  )ج(  
  ٢٠١٦ و٢٠١٥مواضيع اجتماعات اخلرباء األحادية السنة لعامي   )د(  

   النظام الداخلي للمجلس من٧٧تسمية املنظمات غري احلكومية ألغراض املادة   -٤
  مسائل أخرى  -٥
  . واخلمسنيالتاسعةلس عن دورته التنفيذية اجملتقرير   -٦
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   الثايناملرفق

  *احلضور    

  :حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية  -١

__________ 

ولالطالع علـى قائمـة املـشاركني، انظـر الوثيقـة           . تتضمن قائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني       *  
TD/B/EX(58)/INF.1.  

  االحتاد الروسي
  إثيوبيا

  أذربيجان
  األردن
  إسبانيا
  إستونيا

  أفغانستان
  ادورإكو
  أملانيا

  اإلمارات العربية املتحدة
  إندونيسيا
  أوروغواي

  أوغندا
  )اإلسالمية - مجهورية( إيران
  إيطاليا

  باراغواي
  باكستان
  الربتغال
  بلجيكا

  بنغالديش
  بنن

  بوركينا فاسو
  بولندا
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  ترينيداد وتوباغو
  توغو

  جزر البهاما
  اجلمهورية الدومينيكية

  جيبويت
  رواندا

  زامبيا
  سري النكا

  سويسرا
  الصني
  عمان

  غواتيماال
  الفلبني

  كازاخستان
  كندا
  كوبا

  كوت ديفوار
  الكونغو

  ليبيا
  ليتوانيا
  ماليزيا

  مدغشقر
  مصر

  املغرب
  املكسيك
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
  موزامبيق
  ميامنار
  النمسا
  النيجر
  نيجرييا
  هنغاريا
  هولندا

  الواليات املتحدة األمريكية
  ابانالي

  اليمن
  اليونان
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  :وكانت املنظمات احلكومية الدولية التالية ممثلة يف الدورة  -٢
  جمموعة دول أفريقيا ومنطقة البحر الكارييب واحمليط اهلادئ  
  االحتاد األفريقي  
  االحتاد األورويب  
  اإلسالميمنظمة التعاون   
  مركز اجلنوب  

  : التالية ممثلة يف الدورةوكانت الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة  -٣
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة  
  منظمة العمل الدولية  
  منظمة التجارة العاملية  

 :وكانت املنظمات غري احلكومية التالية ممثلة يف الدورة  -٤

  الفئة العامة  
  الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العايل  
  مالء السابقني يف األمم املتحدةالرابطة العاملية للمتدربني والز  
  منظمة القرية السويسرية غري احلكومية  
  الفئة اخلاصة  
  اجمللس الدويل للممرضات  

        


