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 مقدمة  
ُعقدت الدورة التنفيذية السابعة والستون جمللس التجارة والتنميدة يف قصدر األمدم جبنيدف،  

. وعقد اجمللس مخس جلسات عامدة خد ل ٢٠١٩شباط/فرباير  ٦إىل  ٤سويسرا، يف الفرتة من 
 هذه الدورة.

اإلجررررال الرررذ  اسرررذج جملرررس التجرررارة والتنميرررة بةررر ن ال نرررو  املو رررولية  -ةولا  
 جدو  ةلمال املدرجة يف 

: تنظريم املةراريم مرذ ةجرل التحرو  2018التقرير املتعلق أبقل ال لدان منواا لعام  -ةلف 
 ل ل قال األمور للى حاهلا -اهليكلي 

 (67-)  ت 543الستنتاجات املتفق لليها   
 إن جملس التجارة والتنمية 
املشاري  مدن أجدل  : تنظيم٢٠١8ابلتقرير املتعلق أبقل البلدان منواا لعا   يرحب -١ 

الصددادر عددن األونكتدداد، وينددوده بدده جلددودة  ليلددده  ل لبقدداء األمددور علددى حاهلددا -التحددول اهليكلدد  
 وم ءمة توصياته املتعلقة ابلسياسات وحسن توقيت اختيار موضوعه؛

بتحليدددل األونكتددداد املتعلدددق ابلتحدددول اهليكلددد  وتنظددديم املشددداري  بوصدددفه يرحدددب  -٢ 
 ي السياسات؛ملقرر  قيماا  توجيهاا 

بتنظدديم املشدداري  املفضدد  إىل التحدددول بوصددفه حلقددة وصددل مهمددة لتكدددوين يقددر  -3 
الثدددروة والعمدددل ال ئدددق والبتكدددار، ويسدددلو الضدددوء علدددى الددددور املهدددم الدددذي يضددد ل  بددده يف  قيدددق 

 التنمية املستدامة أببعادها الث ثة؛
ت الب الدة بدني الكبدار يساوره ابلغ القلق مدن أن اسدتمرار ارتفداع معددل ل يزال -٤ 

، الدديت ل تددزال حصددتها والشددبا ، ابلقددرتان مدد  الفددات القدددرات اإلنتاجيددة يف أقددل البلدددان منددواا 
لقدددوة تنظددديم املشددداري  وينحدددا   الدوليدددة مدددن التجدددارة يف القتصددداد العدددامل  هامشدددية، يشدددكل  ا ددداا 

ارات، ولكدن إمكدا ت للق اعات اليت لديها حواجز دخول منخفضة ومت لبات حمدودة من املهد
  ويلية أقل لتحقيق التحول اهليكل  والتنمية املستدامة؛

علدى أن إادداد  خدم جديدد للنمددو القتصدادي، و قيدق تقددد  حاسدم  ددو يوافدق  -5 
اسدددتحدال الوفدددائف، وتوسدددي  ن ددداح الفدددر، املتاحدددة للجميددد ، بدددن فددديهم النسددداء والشدددبا  يف 

 لب مددا هددو ضددروري مددن دعددم املهددارات الرفيعددة املسددتوى أمددور سددتت اقتصددادات أقددل البلدددان منددواا 
وتنظددديم األعمدددال املفضددد  إىل التحدددول مدددن أجدددل تسدددخف اإلمكدددا ت القتصدددادية وفوائدددد العوملدددة 

 والتقد  التكنولوج ؛
أن مددن املتوقدد  أن يع دد  التوسدد  يف اسددتخدا  تكنولوجيددات املعلومددات  علددىيشددد  -٦ 

إللكرتونيددة، دفعددة لتنظدديم املشدداري  بددني النسدداء والشددبا  والصدد ار والتصددالت، بددا يف الددا التجددارة ا
، ويددعو إىل لزايدة فر، تنظيم املشاري  والتنمية يف أقدل البلددان مندواا  مهماا  مساعداا   يث يصبح عام ا 

رسددم سياسددات حكوميدددة لدددعم هددذا السدددتخدا  وتعميمدده، ابلتعددداون مدد  ةيدد  اجلهدددات املعنيددة احملليدددة 
 الصلة، من أجل تنفيذ هذه السياسات بصورة منهجية لفائدة اجملتم   كل؛ والدولية اات



TD/B/EX(67)/2 

GE.19-03469 4 

أبمهية تشجي  السياسات املوجهدة  دو التنميدة الديت تعدز  دور املؤسسدات يسلم  -٧ 
املتوس ة والكبدفة احلجدم يف  فيدز التصدني  املسدتدا  الشدامل للجميد  مدن خد ل نظدم إيكولوجيدة 

التجاريددة، تشددمل ةيدد  أنددواع الشددر ات وأحجامهددا، مددن أجددل حمليددة متوا نددة ومتينددة للمؤسسددات 
 ؛توليد روابو إنتاجية يعز  بعضها بعضاا 

لتحليل اجلوانب اجلنسانية لتنظيم املشاري  والتحول اهليكل ، يعر  عن تقديره  -8 
يف تقددد   مدد  تسددليو الضددوء علددى دور السياسددات والسددرتاتيجيات الولنيددة يف أقددل البلدددان منددواا 
 الدعم، حسب القتضاء، حلصول املرأة على فر، تنظيم املشاري  املفض  إىل التحول؛

علددى مواصددلة السددع  إىل ييةددة بيةددة تفضدد   حكومددات أقددل البلدددان منددواا  يشددج  -٩ 
إىل ت ددوير املشدداري  يف  ددل مددن املنددالق الريفيددة واملنددالق احلضددرية مددن خدد ل إيدد ء اهتمددا  خددا، 

تعددز  تنظدديم املشدداري  املفضدد  إىل التحددول، بوسددائل منهددا إيدد ء األمهيددة لسددتدامة للسياسددات الدديت 
اا أولويددة مددن أهددداا السياسددات الولنيددة  األعمددال التجاريددة وتوسددي  ن اقهددا ابعتبددار الددا هدددفاا 

 لتنظيم املشاري ، ومواءمة الدعم م  مراحل النمو يف دورة حياة الشر ات؛
، علدى النحدو دة الدعم املقد  إىل أقل البلدان منواا شر اء التنمية على  اي يشج  -١٠ 

)بدر مج عمدل اسد نبول ،  ٢٠٢٠-٢٠١١للعقد  املبني يف بر مج العمل لصاحل أقل البلدان منواا 
يف تعزيز القدرة اإلنتاجية ابختاا إجراءات ملموسدة مدن خد ل ت دوير البدح التحتيدة وال اقدة والعلدم 

 اخلا،؛ والتكنولوجيا والبتكار والق اع
اجلهددات املا ددة والبلددددان الناميددة األخددرى القدددادرة علددى الددا إىل  ديدددد يدددعو  -١١ 

مددوارد صددندوح األونكتدداد السددتةماين لصدداحل أقددل البلدددان منددواا الددذي يشددكل أداة مهمددة يوففهددا 
 األونكتاد ليليب بسرعة وفعالية ال لبات املتزايدة على عمله والواردة من أقل البلدان منواا؛

إىل األمددني العددا  لتونكتدداد تعزيددز اجلهددود املبذولددة مددن أجددل نشددر نتددائج ي لددب  -١٢ 
وشددر ائها  البحددول وإقامددة حددوار بشددأن السياسددات مدد  مقددرري السياسددات مددن أقددل البلدددان منددواا 

 التنمية. يف
 اجللسة العامة اخلتامية

 ٢٠١٩فرباير /شباط ٦املعقودة يف 

 دويل املعين بتمويل التنميةتقرير فريق اخلربال احلكومي ال -ابل 
 (67-)  ت 544القرار   

م  التقددير بدداولت الددورة الثانيدة لفريدق اخلدرباء احلكدوم   حييو جملس التجارة والتنمية علماا  
الددددددددويل املعدددددددين بتمويدددددددل التنميدددددددة؛ ويعدددددددرتا بتقريدددددددر مناقشدددددددات اخلدددددددرباء بصدددددددي ته الدددددددواردة يف الوثيقدددددددة 

TD/B/EFD/2/3ق عليهدددا الدددواردة فيددده؛ ويوافدددق علدددى تقدددد  هدددذه النتدددائج ابعتبارهدددا ، وابلتوصددديات املتفددد
مسددامهة فريددق اخلددرباء احلكددوم  الدددويل يف منتدددى اجمللددس القتصددادي والجتمدداع  املعددين بتابعددة  ويددل 

 .٧٢/٢٠٤من قرار اجلمعية العامة لتمم املتحدة  ٢٧التنمية، على النحو امل لو  يف الفقرة 
 اخلتاميةاجللسة العامة 

 ٢٠١٩فرباير /شباط ٦املعقودة يف 
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 مسائل ةخرى -جيم 
 (67-)  ت 545القرار   

إن جملددس التجددارة والتنميددة، إا اخددذ يف اعتبدداره أمهيددة أداء الفرقددة العاملددة املعنيددة ابإللددار  
ل السدددرتاتيج  وامليزانيدددة الرب جميدددة، أي الفرقدددة العاملدددة املعنيدددة ابسدددتعرات الدددربامج، لعملهدددا بشدددك

م ئددم، ي لددب إىل رئدديس جملددس التجددارة والتنميددة حددث املراقددب املددايل يف نيويددور  علددى أن يقددد ، 
على وجه السرعة، وحسب القتضاء، التعليقدات علدى مشداري  الختصاصدات الديت جدرى تبادهلدا 
مددن خددد ل أماندددة األونكتددداد واخلاصدددة عدددذه اهليةددة الفرعيدددة جمللدددس التجدددارة والتنميدددة،  يدددث يتسدددح 

 .دهاالس التجارة والتنمية اعتمجمل
 اجللسة العامة اخلتامية

 ٢٠١٩فرباير /شباط ٦املعقودة يف 

 (67-)  ت 544القرار   
إن جملس التجارة والتنمية يقرر عقدد الددورة اخلامسدة عشدرة ملدؤ ر األمدم املتحددة للتجدارة  

 .٢٠٢٠والتنمية بعد حزيران/يونيه 
 اجللسة العامة اخلتامية

 ٢٠١٩فرباير /شباط ٦ املعقودة يف

 اإلجرالات األخرى اليت اسذها اجمللس - ا  
 -: تنظيم املةاريم مذ ةجرل التحرو  اهليكلري 2018التقرير املتعلق أبقل ال لدان منواا لعام   

 ل ل قال األمور للى حاهلا
 ، يف٢٠١٩شدباط/فرباير  ٦اعتمد جملس التجارة والتنمية يف جلسته العامدة املعقدودة يف  -١

إلار بند جددول األعمدال، السدتنتاجات املتفدق عليهدا الديت ُو عدت يف القاعدة ابعتبارهدا ورقدة  دف 
 رمسية )انظر الفصل األول، الفرع ألف أع ه .

 تقريرا الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية  
، ٢٠١٩شددددباط/فرباير  5عقددددودة يف أحدددداط اجمللددددس علمدددداا يف جلسددددته العامددددة الثالثددددة، امل -٢

، TD/B/WP/293بتقريدر الفرقدة العاملدة عدن دوريددا السادسدة والسدبعني، بصدي ته الدواردة يف الوثيقددة 
 وأقر الستنتاجات املتفق عليها الواردة فيه. 

، أحدداط اجمللدددس علمدداا بتقريدددر الفرقددة العاملدددة عددن دوريدددا ويف اجللسددة العامدددة الثالثددة أيضددداا  -3
، وأقددر السددتنتاجات املتفددق عليهددا TD/B/WP/295والسددبعني، بصددي ته الددواردة يف الوثيقددة السددابعة 

 الواردة فيه. 
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 تقرير جلنة الستثمار واملةاريم والتنمية  
 5أحدددددداط جملددددددس التجددددددارة والتنميددددددة علمدددددداا، يف جلسددددددته العامددددددة الثالثددددددة، املعقدددددددودة يف  -٤

اري  والتنميددددددددة عددددددددن دوريددددددددا العاشددددددددرة ، بتقريددددددددر جلنددددددددة السددددددددتثمار واملشدددددددد٢٠١٩شددددددددباط/فرباير 
(TD/B/C.II/40.وأقر الستنتاجات املتفق عليها الواردة فيه ،  
ددر لثلددو بعددع اجملموعددات اإلقليميددة ابلدددور األساسدد  ل سددتثمار يف  قيددق أهددداا  -5 وا د

التنميدددة املسدددتدامة، وشدددددوا علدددى أمهيدددة أدوات األونكتددداد السياسددداتية، و اصدددة إلدددار سياسدددات 
سدددتثمار مدددن أجدددل  قيدددق التنميدددة املسدددتدامة، وعمليدددة اسدددتعرات سياسدددة السدددتثمار، وبدددر مج ال

اتفاقدددات السدددتثمار الدوليدددة، يف دعدددم الددددول األعضددداء. ويف السدددياح احلدددايل للفدددات تددددفقات 
السدتثمار األجندديب املباشدر، أ دددت عددة وفددود أمهيدة أعمددال األونكتداد البحثيددة املتعلقدة ابلسددتثمار، 

حظت جودة العمل املتعلق ابلبيا ت عدن السدتثمار األجنديب املباشدر وأنشد ة الشدر ات املتعدددة ول
عددن أمهيددة الددا لرسددم السياسددات. وسددلمت عدددة وفددود بقيمددة بندداء القدددرات يف  اجلنسدديات، فضدد ا 

اجتدددذا  السدددتثمار األجنددديب املباشدددر والسدددتفادة منددده، بوسدددائل منهدددا الددددعم املقدددد  إىل املؤسسدددات 
ولنيددة، ودعددت األونكتدداد إىل مواصددلة توسددي  ن دداح أعمالدده يف هددذا اجملددال. وأ دددت بعددع الوفددود ال

املسددامهة التر ريددة بددني ر ددائز عمددل األونكتدداد الددث ل يف جمددال السددتثمار واملشدداري ، وشددددت علددى 
 ن اح الفر، املتاحة للنهوت بقضااي التنمية اليت يتيحها منتدى الستثمار العامل .

ت لثلددة إحدددى اجملموعددات اإلقليميددة علددى الدددور األساسدد  الددذي يؤديدده الوصددول وشدددد -٦
إىل التكنولوجيددا وتبددادل املعددارا مددن أجددل التنميددة. وشددددت علددى أمهيددة حيددز السياسددات يف سددد 

يف  قيددددق أهددددداا التنميددددة  رئيسددددياا  الفجددددوة الرقميددددة، وأ دددددت أن البتكددددار واملعرفددددة يددددؤداين دوراا 
تقريددر اجملموعددة اإلقليميددة بقيمددة املنشددور الرئيسدد  الصددادر عددن األمانددة بعنددوان  املسددتدامة. واعرتفددت

، وأعربت تسخف التكنولوجيات الرائدة أل رات التنمية املستدامة :٢٠١8التكنولوجيا والبتكار 
عددن اتفاقهددا مدد  التوصدديات الددواردة فيدده. وأشددارت جمموعددة إقليميددة أخددرى إىل ارتياحهددا للمسدداعدة 

الدديت يقدددمها األونكتدداد يف جمددال العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار، بددا يف الددا استعراضددات التقنيددة 
سياسدددات العلدددو  والتكنولوجيدددا والبتكدددار وتقييمدددات السدددتعداد للتجدددارة اإللكرتونيدددة، وشدددجعت 
األمانة على مواصلة العمل يف هذا اجملال. وأشاد أحد املندوبني ابلدعم الذي تلقاه من األونكتاد 

 استعرات سياسة بلده املتعلقة ابلعلم والتكنولوجيا والبتكار، بينما شكر مندو  آخر األمانة يف
 للتجارة اإللكرتونية يف أفريقيا، وأوصى أبن يكون مناسبة سنوية. على تنظيم أسبوع  جح جداا 

 تقرير جلنة التجارة والتنمية  
 5، املعقدددودة يف العامدددة الثالثدددة أيضددداا أحددداط جملدددس التجدددارة والتنميدددة علمددداا، يف جلسدددته  -٧

، بتقرير جلنة التجدارة والتنميدة عدن دوريدا العاشدرة، بصدي ته الدواردة يف الوثيقدة ٢٠١٩شباط/فرباير 
TD/B/C.I/46.وأقر الستنتاجات املتفق عليها الواردة فيه ، 

  سددني ولحظددت لثلددة إحدددى اجملموعددات اإلقليميددة أمهيددة تيسددف التجددارة، وإسددهامها يف -8
األداء التجدداري للبلدددان الناميددة، وإسددهامات األمانددة يف هددذا اجملددال، ودعددت األونكتدداد إىل مواصددلة 
اإلسدددها  يف النقدددائ الددددائر بدددني املؤسسدددات الدوليدددة بشدددأن النقدددل البحدددري، وسدددل ت الضدددوء علدددى 

، وأقدل ٢٠3٠ا  إسهامات األونكتاد املهمة يف التجارة أل رات التنمية، وخ ة التنمية املستدامة لع
األونكتداد إىل  ، وأفريقيا، والدول اجلزرية الص فة النامية )البلدان الضعيفة . ودعدت أيضداا البلدان منواا 

 مواصلة رصد و ليل ال اهات التجارية وأتثف التوترات التجارية على البلدان النامية.
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ل النقدل البحدري، ورصدد واعرتا أحدد املنددوبني بددور األونكتداد يف مواضدي  تشد يلية مثد -٩
و ليددل اراثر الواقعددة علددى اتفاقددات التعدداون واإلحصدداءات، لددا لدده أمهيددة حامسددة ابلنسددبة للبلدددان 
الناميدة الديت تفتقدر يف بعددع األحيدان إىل القددرة يف هدذه اجملددالت. وقدال منددو  آخدر إن التقريددر 

ندب و يفيدة إضدرارها ابملنافسدة؛ عربد بشدكل  دف  داا عدن التدأثف السدليب للجدزاءات األحاديدة اجلا
وعلى الر م من التحليدل املوضدوع  بوجده عدا ، ن تكدن هندا  توصديات حمدددة بشدأن اخلدرو  مدن 
الر ددود. وينب ددد  لتماندددة العامدددة أن تقدددد  مقرتحدددات شدداملة فيمدددا يتعلدددق ابلنظدددا  التجددداري املتعددددد 

 للمزيد من اإلنصاا وتكافؤ الفر،. األلراا توخياا 

 اخلربال احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية تقرير فريق  
 شدددددباط/ ٦اعتمدددددد جملدددددس التجدددددارة والتنميدددددة يف جلسدددددته العامدددددة اخلتاميدددددة، املعقدددددودة يف  -١٠
بشددأن تقريددر فريددق اخلددرباء احلكددوم  الدددويل املعددين بتمويددل التنميددة عددن دورتدده  ، مقددرراا ٢٠١٩ فربايددر

 الفرع ابء، أع ه .   )انظر الفصل األول،TD/B/EFD/2/39الثانية )

 مسائل ةخرى   

 تقرير الفريق الستشاري املشرت  املعين بر ز التجارة الدولية  
 5أحدددددداط جملددددددس التجددددددارة والتنميددددددة علمدددددداا، يف جلسددددددته العامددددددة الثالثددددددة، املعقدددددددودة يف  -١١

عمددال ، بتقريددر الفريددق الستشدداري املشددرت  املعددين بر ددز التجددارة الدوليددة عددن أ٢٠١٩شدباط/فرباير 
 دورته الثانية واخلمسني. 

 اختصاصات الفرقة العاملة املعنية ابإللار السرتاتيج  وامليزانية الرب جمية  
 شدددددباط/ ٦، املعقدددددودة يف اخلتاميدددددة اعتمدددددد جملدددددس التجدددددارة والتنميدددددة يف جلسدددددته العامدددددة -١٢

زانيدددة بشدددأن اختصاصدددات الفرقدددة العاملدددة املعنيدددة ابإللدددار السدددرتاتيج  واملي ، مقدددرراا ٢٠١٩ فربايدددر
 ، البا  جيم . ١الرب جمية )انظر الفصل 

أنددددده ينب ددددد  أن يتنددددداول املكتدددددب املوسددددد  التعليقدددددات علدددددى  واقدددددرتس رئددددديس اجمللدددددس أيضددددداا  -١3
 الختصاصات، بجرد تلق  أمانة األونكتاد هذه التعليقات من نيويور .

 موجز مقدم مذ الرئيس -اثنياا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ةلف 

 الفتتاحيال يان   
أشددار األمدددني العدددا  لتونكتدداد يف م حظاتددده الفتتاحيدددة إىل أن البيةددة الدوليدددة تددددعو إىل  -١٤

التدبر. فالقتصاد العامل  يتبالدأ، واسدتمرار التدوترات التجاريدة يفدرل مصد لحات مثدل السياسدات 
ملدا ككدن أن يتحدول إىل  الصناعية ونقل التكنولوجيدا مدن معناهدا اإلمندائ ، بدل إنده يسدلدحها  سدباا 

. وبلددغ حددد الثقددة يف احللددول املتعددددة األلددراا أد  مسددتوايته حددر  ابردة تكنولوجيددة ألددول أمددداا 
على اإلل ح، وتُتهم األوساط التجارية يف جنيف أبهنا ل تتواصل م  عامة الناس، وإمنا تسدتم  
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عددن تقددد   للجهددود، فضدد ا  إىل شددوا ل األ نيدداء. ويت لددب الت لددب علددى هددذه التحدددايت تضددافراا 
 قابل للقياس.

 ، وهددد  أضدددعف أعضددداء اجملتمددد  الددددويل، هددد  األ ثدددر انشددد الا و اندددت أقدددل البلددددان مندددواا  -١5
علددى القتصدداد العددامل  املعددا ،  ابراثر السددلبية املرتتبددة علددى هددذا السدديناريو. فهدد  األ ثددر اعتمدداداا 

يبني تقرير جديد لتونكتداد، سدُيقد  أثنداء الددورة والتضامن الدويل، والوفاء ابللتزامات الدولية. و 
يف  ٤٠" أن ٢٠١٩ - بعنوان "جمموعة خمتارة من ا اهات التنميدة املسدتدامة يف أقدل البلددان مندواا 

، ومنددت ٢٠١٧للنمددو مقارنددة بعددا   الفاضدداا  ٢٠١8سددجلت يف عددا   املائددة مددن أقددل البلدددان منددواا 
. وتضددعها هددذه األرقددا  يف يف املائددة سددنوايا  ٢.5بة تقددل عددن بنسدد مثانيددة بلدددان مددن أقددل البلدددان منددواا 

يف املائدة مدن النمدو السدنوي، واعلهدا األ ثدر  ٧وهو  من اهلدا املتفق عليه دولياا  مرتبة أد   ثفاا 
 عددن الر ددب إىل حددد بعيددد يف  قيددق أهددداا التنميددة املسددتدامة. وتتعددرت أقددل البلدددان منددواا  ختلفدداا 

لعددامل . واألمهيددة املمنوحددة حللددول الق دداع اخلددا، مددن أجددل إادداد حلددول للتهمدديم مددن الهتمددا  ا
للتنميددة يف منظومددة األمددم املتحدددة ودافددوس وأمددا ن أخددرى، تتجاهددل إىل حددد بعيددد احلقددائق الدديت 

. فقدددد شددداع احلدددديث عدددن التمويدددل املخدددتلو، والشدددرا ات بدددني تواجههدددا أ لبيدددة أقدددل البلددددان مندددواا 
ستثمار املؤثر، لكن تلا احللول يكاد ل يكون هلا وجدود لددى أقدل الق اعني العا  واخلا،، وال

 وحكومايا. البلدان منواا 
التقريدددر املتعلدددق أبقدددل البلددددان مندددواا و دددان هدددذا هدددو مدددا دفددد  إىل إجدددراء التحليدددل الدددوارد يف  -١٦
 . فقدد نظدرل لبقاء األمدور علدى حاهلدا -: تنظيم املشاري  من أجل التحول اهليكل  ٢٠١8 لعا 

للشددروع يف السددف علددى  التقريددر يف الدددور الددذي يضدد ل  بدده منظمددو املشدداري  مددن أقددل البلدددان منددواا 
لريق النمو املستدا  والتحدول اهليكلد ، مد  تنداول خصوصديات تنظديم املشداري  يف تلدا البلددان.  
ة  مدا شدكا يف املعتقددات السدائدة عدن تنظديم املشداري  يف البلددان الفقدفة، الديت تسدتهدا تنميدد

بسددي ة ملشددا ل  بددفة. وير ددز التقريددر  املؤسسددات الصدد فة واملتوسدد ة احلجددم، وتددوفر بددذلا حلددولا 
من الا على احلاجة إىل تنظيم املشاري  بصورة دينامية للتمكني من إحددال ت يدف هيكلد   بدلا 

 ، لددا يضديف قيمدة جديدددة ملناقشدة حلدول الق داع اخلددا،، مدن خد ل تسددليويف أقدل البلددان مندواا 
الضددوء علدددى ضددرورة التسددداح بددني اسدددرتاتيجيات وسياسددات تنظددديم املشدداري  املوجهدددة  ددو ت دددوير 
القددددرة اإلنتاجيدددة. و دددث  يدددف ادددب أن يعمدددل التشدددجي  علدددى تنظددديم املشددداري  مددد  السياسدددات 
الصددناعية والتنميددة الريفيددة وسياسددات العلددم والتكنولوجيددا والبتكددار. وقددد بلددغ التضددامن مدد  أقددل 

نق ددة متدنيددة، بينمددا  انددت ل تددزال تسددعى إىل تنفيددذ بددر مج عمددل اسدد نبول الددذي  واا البلدددان مندد
األعمددال التحضددفية ملددؤ ر  . ويف الوقددت نفسدده، مددن املنتظددر أن تبدددأ قريبدداا ٢٠١١اعتمددد يف عددا  

 .٢٠٢١، الذي سيعقد يف عا  األمم املتحدة اخلامس املعين أبقل البلدان منواا 
عدددن ت لعددده إىل مواصدددلة املشددداورات  دددف  ني العدددا  لتونكتددداد أيضددداا ، أعدددر  األمدددوأخدددفاا  -١٧

 الرمسية بشأن البلد املضيف للدورة اخلامسة عشرة ملؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

: تنظريم املةراريم مرذ ةجرل التحرو  2018التقرير املتعلق أبقل ال لدان منواا لعام  -ابل 
  اهلال ل قال األمور للى ح -اهليكلي 

 من جدول األعمال  ٢)البند 
 .٢٠١8لعا   التقرير املتعلق أبقل البلدان منواا قدمت أمانة األونكتاد  -١8
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وأدىل ببيا ت لثلو اجملموعات اإلقليمية والوفود التالية: إ وادور، متكلمة ابسم جمموعة  -١٩
األورويب، ابسدم ال داد األورويب ودولده والصني؛ وم وي، ابسم أقل البلدان منواا؛ وال داد  ٧٧الد 

األعضددداء؛ وتو دددو، ابسدددم اجملموعدددة األفريقيدددة؛ واب سدددتان، ابسدددم جمموعدددة آسددديا واحملددديو اهلددداد ؛ 
و نددددا، ابسدددم جمموعدددة الددددول املتقدمدددة  دددف املنضدددمة إىل ال ددداد األورويب )جسدددكانز ؛ واجلزائدددر، 

، ابسددددم اجملموعددددة دال؛ وتددددونس؛ ونيجددددفاي؛ ابسددددم اجملموعددددة العربيددددة؛ والصددددني؛ ونيبددددال؛ وإسددددتونيا
 وأو ندا؛ وال اد الروس ؛ وةهورية إيران اإلس مية؛ ودولة فلس ني؛ وجيبويت؛ وامل ر .

وأشددداد لثلدددو العديدددد مدددن  معدددات التكامدددل اإلقليمددد  واملنددددوبني ابلتحلدددي ت املتبصدددرة  -٢٠
ي اض لعت بده أماندة األونكتداد علدى مدر والقائمة على األدلة اليت وردت يف التقرير، وابلعمل الذ

. ولحظ العديد من اجملموعات اإلقليمية التسداح السنني بشأن املسائل املتعلقة أبقل البلدان منواا 
علدددى أمهيدددة جمموعدددة  والتدددر ر بدددني التقدددارير املتتاليدددة، يف حدددني أن أحدددد الوفدددود سدددلو الضدددوء أيضددداا 

 األعمال املستهدفة للبلدان النامية األخرى.
ورحب العديد من اجملموعات اإلقليمية واملندوبني ابلتوصيات السياساتية الواردة يف هدذا  -٢١

التقرير، م  إبرا  القيمة واإلرشدادات املفيددة لصديا ة السياسدات املتعلقدة بتنظديم املشداري  املفضد  
د اجلنسددانية، إىل التحددول، والتنميددة الريفيددة، وبندداء القدددرات اإلنتاجيددة التصددديرية، والتصدددي للقيددو 

وسياسددددة السددددتثمار، وال اقددددة، والبتكددددار، والسددددتفادة مددددن القتصددددادات الرقميددددة والبتكاريددددة. 
عن تقديرها إللار األونكتاد لسياسات تنظديم املشداري   وأعربت بعع اجملموعات اإلقليمية أيضاا 

 وبر مج ت وير املشاري  )إمربيتيا .
 أنددده يلدددز  القيدددا  ابلكثدددف مدددن األعمدددال علدددى وا دددرت عددددة جمموعدددات إقليميدددة ومنددددوبني -٢٢

علدى الت لدب علدى مدا تواجهده مدن  ددايت يف  جبهات خمتلفة من أجل مساعدة أقل البلدان مندواا 
تعزيددز تنظدديم املشدداري  املفضدد  إىل التحددول، بددا يف الددا معاجلددة البددح التحتيددة املاديددة و ددف املاديددة 

. وتشدددكل يف اخلدددرو  مدددن قائمدددة أقدددل البلددددان مندددواا  اات الصدددلة الددديت  دددول دون إحدددرا  تقدددد   بدددف
بيةدددات السياسدددات الولنيدددة، وال ددداب   دددف الرمسددد ، وتزايدددد التدددوترات العامليدددة واألحاديدددة  ددددايت 
تعددرتت النمددو يف جمددال تنظدديم املشدداري . وأ دددت بعددع اجملموعددات اإلقليميددة وعدددة وفددود الدددور 

يف القتصاد العامل ، معربدةا عدن قلقهدا مدن  لدان منواا الرئيس  الذي تؤديه التجارة يف إدما  أقل الب
مهمشددة يف التجددارة العامليددة وحمرومددة يف جمددال اإلدمددا  يف س سددل اإلنتددا   بقدداء أقددل البلدددان منددواا 

العاملية. وأ د بعدع املنددوبني دور الق داع العدا  والتمويدل السدرتاتيج  ال ويدل األجدل بوصدفهما 
 املشاري  املفض  إىل التحول. عنصرين جوهريني لتشجي  تنظيم

وحثدت عددة وفددود اجملتمد  الددويل علددى ضدمان التعدديدة، ودعددت إىل  ايدة  ويدل التنميددة  -٢3
يف تعزيدز تنظديم املشداري  املفضد  إىل التحدول، بوسدائل  دعماا للجهود الديت تبدذهلا أقدل البلددان مندواا 

ويدل التنميدة ودعدوة حكومدات أقدل البلددان منها دعدوة شدر اء التنميدة إىل الوفداء ابلتزامايدا بشدأن  
إىل مواصلة إي ء األولويدة لتهيةدة بيةدات مواتيدة لتعمدال التجاريدة. وحثدت إحددى اجملموعدات  منواا 

مدددد   علددددى تقيدددديم أثددددر معاهدددددات السددددتثمار الثنائيددددة القائمددددة،  شددددياا  اإلقليميددددة أقددددل البلدددددان منددددواا 
 التوصيات املنبثقة عن  ليل األونكتاد.

وشددت عدة وفود على ضرورة قيا  األونكتاد بتابعة  لي ته البحثية عن لريق توسدي   -٢٤
يف تنفيدددذ التوصددديات الدددواردة يف تقددداريره. ويف هدددذا  ن ددداح بدددرامج املسددداعدة العمليدددة للمضددد  قددددماا 

الصدد، تساءلت إحدى اجملموعات اإلقليمية عما إاا  انت  ول األونكتاد أسفرت عن فهور 
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الدددة أ  أهندددا ل تدددزال حبيسدددة اجملدددال األ دددادك . وشدددج  أحدددد املنددددوبني األونكتددداد علدددى بدددرامج فع
مواصددددلة التعدددداون املتزايددددد مدددد  املنظمددددات األخددددرى العاملددددة علددددى النهددددوت أبهددددداا خ ددددة عمددددل 
اس نبول. ودعت عدة وفود األونكتاد وشر اء التنمية إىل  سدني أتثدف الددعم الدذي يقدمونده إىل 

. وسل ت جمموعات إقليمية أخرى الضدوء علدى ضدرورة اسدتفادة املسداعدة التقنيدة اا أقل البلدان منو 
مدددن أوجددده التدددر ر بدددني السياسدددات الصدددناعية واملتعلقدددة بتنظددديم املشددداري  والتحدددول اهليكلددد  يف أقدددل 

، ودعدددت، يف هدددذا الصددددد، األونكتددداد و دددفه مدددن شدددر اء التنميدددة إىل دعدددم البلددددان األفريقيدددة مندددواا 
  اد األفريق  من جهود فيما يتعلق بن قة التجارة احلرة القارية.يبذله ال ما

وقدمت عدة وفود معلومات عما لرحته من مبادرات لتقد  املساعدة اإلمنائيدة إىل أقدل  -٢5
 ، با يف الا اجلهود الرامية إىل حشد التمويل والتعاون م  هيةات األمم املتحدة.البلدان منواا 

 رج األونكتا لرض منةور مق ل سيصد  
عرضت أماندة األونكتداد املنشدور املقبدل املعندون "ا اهدات خمتدارة يف التنميدة املسدتدامة يف  -٢٦

 ". ٢٠١٩أقل البلدان منواا، 
وللب أحد املندوبني توضيحات بشدأن املنهجيدة املسدتخدمة يف مؤشدر القددرة اإلنتاجيدة  -٢٧

نة أن العمل على  سني ومواصلة ت وير على الا، أوضحت األما الذي نوقم يف التقرير. ورداا 
. ولُبددق تقيدديم أويل للبلدددان الدديت تسددتخد  منهجيددة مؤشددر القدددرة اإلنتاجيددة املر ددب ل يددزال جددارايا 

فقو. وقالت األمانة إنه بجرد وض  الصي ة النهائية  مؤشر القدرة اإلنتاجية على أقل البلدان منواا 
املتصددلة بدده، فسددوا يتدداس هددذا املؤشددر لكدد  تسددتخدمه  ملؤشددر القدددرة اإلنتاجيددة وقواعددد البيددا ت

 البلدان يف إجراء التقييمات الولنية اخلاصة عا.

 تقرير فريق اخلربال احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية  -جيم 
 من جدول األعمال  ٦)البند 
رة يف إلددار هدددذا البنددد مدددن جددددول األعمددال، عدددرت لثددل عدددن الر سدددة التقريددر عدددن الددددو  -٢8

الثانية لفريق اخلرباء احلكوم  الدويل املعين بتمويل التنمية. وشدد لثل الر سة على أمهيدة وضدرورة 
 نب وقوع البلدان النامية يف فخ جديد من الديون يف سياح بيةة اقتصادية عامليدة صدعبة، وأشداد 

املسدامهات والنتدائج  ابلتايل جبودة توقيت املداولت اليت جرت أثناء الدورة. وبعدد أن خلدن نتدائج
األساسية، رحدب ابملسدتوى الرفيد  ملدداولت اخلدرباء وأمهيتهدا لتقدد  حلدول ولنيدة وإقليميدة ودوليدة 
ملدددوالن الضدددعف احلاليدددة املرتب ددددة ابلدددديون يف البلددددان الناميدددة. وشدددددد  دددذلا علدددى الددددور املهددددم 

ه التدددر ر بدددني األونكتددداد املسدددتمر الدددذي يضددد ل  بددده فريدددق اخلدددرباء احلكدددوم  الددددويل يف تعزيدددز أوجددد
 ونيويور  يف جمال  ويل التنمية، وأوصى ابعتماد تقرير جملس التجارة والتنمية.

املقدررة للددورة الثانيدة لفريدق اخلدرباء احلكدوم  الددويل املعدين  -و رر لثل عن  ئبة الدرئيس  -٢٩
 جددرى النظددر فيهددا بتمويددل التنميددة تلددا النقدداط، وشدددد علددى أن الن دداح العددريع مددن املسددائل الدديت

 أفضى إىل جمموعة مؤثرة من التوصيات املتعلقة ابلسياسات.
وا ددر لثلددو عدددة جمموعددات إقليميددة أهنددم رأوا أن للدددورة الثانيددة لفريددق اخلددرباء احلكددوم   -3٠

الدويل املعين بتمويل التنمية قيمة مرتفعدة، وأوصدوا ابعتمداد اجمللدس لتقريرهدا. وأ ددوا ارتفداع جدودة 
وشددوا علدى أمهيدة الددعم الدذي قدمده هدذا العمدل للبلددان الناميدة. وشدجعوا  دذلا علدى العمل، 
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عددن تقددد  املسدداعدة التقنيددة بشددأن املسددائل املتعلقددة  مواصددلة العمددل التحليلدد  للسياسددات، فضدد ا 
ابلديون، وسل وا الضوء على املسامهة املهمة املقدمة من فريدق اخلدرباء احلكدوم  الددويل يف توسدي  

املناقشات املتعلقة بتمويل التنمية داخل منظومة األمم املتحدة، ول سيما من خد ل تقدد   ن اح
التقددددارير إىل منتدددددى اجمللددددس القتصددددادي والجتمدددداع  املعددددين بتابعددددة  ويددددل التنميددددة يف نيويددددور . 

دويل، وأعر  لثل جمموعة إقليمية أخرى عن تقديره للجهدود الديت يبدذهلا فريدق اخلدرباء احلكدوم  الد
عن التوصيات السياساتية املتفق عليها، وأ د أن اجملموعة اإلقليميدة ل تدزال علدى اسدتعداد  فض ا 

  إلجراء مناقشات بشأن إقرار اجمللس للتقرير عن الدورة الثانية لفريق اخلرباء احلكوم  الدويل.
خر ، يف دورته  ودف  لثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أبن فريق اخلرباء احلكوم  الدويل -3١

الثانية، عن ن اح ولية األونكتاد ون حيدرت  اختصاصدات فريدق اخلدرباء احلكدوم  الددويل. وبعدد أن 
أعربدددددت جمموعدددددة إقليميدددددة أخدددددرى عدددددن عدددددد  موافقتهدددددا علدددددى اإلحيددددداء بتجاهدددددل وليدددددة األونكتددددداد 

ى مدن اخلدرباء واختصاصات فريق اخلدرباء احلكدوم  الددويل، أشدارت إىل أن املشدار ة الرفيعدة املسدتو 
 من ةي  أ اء العان الذين ردوا على األسةلة التوجيهية املتفق عليها  انت  ربة ثرية ومتفقة  اماا 

 م  الختصاصات.
وأعر  الكثف من املندوبني عن دعمهم القوي لعمل فريق اخلرباء احلكوم  الدويل املعدين  -3٢

اي الصددلة. وشددددوا علددى قلقهددم إ اء تزايددد مددوالن  بتمويددل التنميددة يف أثندداء دورتدده الثانيددة والتقريددر
الضعف املرتب ة ابلديون يف بلداهنم ومندالقهم، وعلدى مناسدبة التوقيدت واجلدودة املرتفعدة ملدداولت 
فريدددق اخلددددرباء احلكدددوم  الدددددويل بشدددأن هددددذا املوضدددوع. ورحبددددوا مددد  إحدددددى اجملموعدددات اإلقليميددددة 

املتوسدد ة الدددخل، والصددعوابت الدديت تواجههددا الدددول  ابملسددامهات احملددددة يف الع قددة مدد  البلدددان
، وقضااي إعادة هيكلدة الدديون السديادية، واألسدبا  املنهجيدة اجلزرية الص فة النامية الضعيفة بيةياا 

 حلالة املديونية احلرجة يف البلدان النامية. 

 مسائل ةخرى  - ا  
 من جدول األعمال  ٧)البند 

 اإلمنائية يف لامل تسو ج العوملةالرتابط والسرتاتيجيات   
ملددا جددرى التفدداح عليدده يف الدددورة اخلامسددة والسددتني، اجلددزء الثدداين، جمللددس التجددارة  وفقدداا  -33

بتقريدددددر التجدددددارة والتنميدددددة  ، ستسدددددتمر املناقشدددددات املتعلقدددددة 3، الفقدددددرة TD/B/65(2)/4والتنميدددددة )
يف أثندداء دورتدده التنفيذيددة السددابعة  : السددل ة ومنصددات الن دد ح ووهددم التجددارة احلددرة٢٠١8 لعددا 

والسدددتني ابلنسدددبة للددددول األعضددداء الددديت ن تدددتمكن مدددن املشدددار ة عنددددما ُعدددرت التقريدددر أول األمدددر 
 فيه. ونُظر
ولحددظ لثددل إحدددى اجملموعددات اإلقليميددة نددربة التقريددر ول تدده النقددديتني، ودعددا األونكتدداد  -3٤

ة املوضدددددوعية والدقدددددة وأعلدددددى معدددددايف  دددددول إىل تعزيدددددز استعراضددددده الدددددداخل  للمنشدددددورات لكفالددددد
السياسات اخلاضعة لستعرات األقران بشأن املوضوعات املتصدلة ابلتجدارة والتنميدة. وأعدر  عدن 
قلقه من أن نربة التقرير اختلفت عن نربة اللمحة العامة اليت أتيحت قبل صددوره ببضدعة أسدابي ، 

ابلستنتاجات املتصلة برقمنة القتصاد، فقدد  وأوصى ابتباع هنج متسق يف املستقبل. وفيما يتعلق
تضدمن التقريدر العديدد مدن اإلشدارات الناقددة للعمدل املتعلدق ابملسدائل الرقميدة الدذي اضد ُل  بدده يف 

علدى التهديددات  شدديداا  منتدايت أخرى، مثل منظمدة التجدارة العامليدة.  مدا أن التقريدر ر دز تر يدزاا 
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عددن  يددف ككددن للبلدددان الناميددة أن تددنجح يف اللددراط يف  املتعلقددة ابلرقمنددة. فنشددأ بددذلا تسددا ل
التجددارة اإللكرتونيدددة عدددرب احلددددود إاا  دددان األونكتددداد يددددعو، يف الوقدددت نفسددده، إىل السددديادة علدددى 
البيددا ت، بددا أندده يددرى أن مددن شددأن هددذه التوصددية املتعلقددة بسياسددة عامددة مددن شددأهنا احليلولددة دون 

 م ادرة البيا ت للبلد.
لثل جمموعة إقليمية أخدرى أن مدن املتوقد  أن تددل املنشدورات الرئيسدية علدى اتبداع  وا ر -35

أعلددى املعددايف مددن حيددث دقددة التحليددل، وسدد مة التوصدديات املتعلقددة ابلسياسددات، وتزويددد الدددول 
األعضاء بادة مفيدة للتفكف. وم  عد  توق  التفاح على  ل ما يف تلا املنشورات، ينب   أن 

ورات والتقارير الرئيسية يف املقا  األول اات لاب   ليل  أو حمايدد. وللدب أن يكدون تكون املنش
تقريدددددر التجدددددارة والتنميدددددة عندددددد إعدددددداد التقدددددارير الرئيسدددددية. وقدددددد أاثر  اسدددددتعرات األقدددددران منهجيددددداا 

بعدددع الشدددوا ل يف جمموعتددده فيمدددا يتعلدددق بدددبعع حمتوايتددده، ونربتددده العامدددة، و ديدددده  ٢٠١8 لعدددا 
ب ريقددددة إاابيددددة ومنتجددددة، وأن  قتصدددداد الرقمدددد . وأضدددداا أن مددددن املهددددم العمددددل معدددداا خلصددددائن ال

اجملموعددة اإلقليميددة تت لدد  إىل اإلسددها  يف مواصددلة املناقشددات املتعلقددة ابلتحدددايت املاثلددة والفددر، 
 السا ة يف التجارة الدولية.

تقريدر أن إعداد سلسدلة وا ر مدير شعبة األونكتاد املعنية ابلعوملة واسرتاتيجيات التنمية  -3٦
عملية جدادة تن دوي علدى  ليدل اقتصدادي متعمدق. وقدد ا دا ت سلسدلة التقدارير التجارة والتنمية 

مدا قددمت خمتلدف إصددارات  . و ثدفاا ١٩٦٤م  ولية األونكتداد لعدا   لصاحل التنمية،  شياا  دائماا 
املنتددددى القتصدددادي العدددامل  التقريدددر، يف هدددذا السدددياح، روايدددة خمتلفدددة عدددن رواايت البندددا الددددويل و 

 .واملؤسسات األخرى اليت ييمن عليها البلدان األ ثر تقدماا 
إىل أن التقريدددر حظددد  بت  يدددة ٢٠١8بتقريدددر التجدددارة والتنميدددة لعدددا  وأشدددار فيمدددا يتعلدددق  -3٧

إىل أن الشدددوا ل املماثلدددة لتلدددا الدددواردة يف التقريدددر قدددد تكدددررت يف  إع ميدددة جيددددة. وأشدددار أيضددداا 
الددديت اسدددتخدمت ل دددة أقدددوى يف بعدددع  Financial Timesإلعددد   السدددائدة، مثدددل جريددددة وسدددائو ا

األحيان. ول ينب   تفسف مسألة السيادة علدى البيدا ت علدى النحدو الدوارد يف التقريدر أبهندا دعدوة 
إىل ال تفدداء الددذايت، بددل إهنددا دعددوة إىل التأ يددد علددى أن البلدددان الناميددة  اجددة إىل التحقددق مددن 

ا من بناء القدرات يف القتصداد الرقمد  لكد  تنخدرط فيده بقددر مدا مدن التكدافؤ مد  البلددان  كنه
األخددددرى، ألهنددددا تت لدددد  إىل السددددتفادة مددددن التكنولوجيددددات اجلديدددددة ومددددن مواصددددلة الندددددما  يف 
ددر يف هددذا السددياح الوفددود ابلخددت لت املهمددة الدديت  القتصدداد العددامل  الددذي يسددتلزمه الددا. وا د

 قائمة بني اجلهات الفاعلة داخل القتصاد العامل .تزال  ل
علدددى الشدددوا ل املتعلقدددة بندددربة التقريدددر املتصدددلة ابلرقمندددة، أ ددددت  ئبدددة األمدددني العدددا   ورداا  -38

مددن جديددد أن هنددا  حاجددة إىل وصددف التهديدددات الدديت ككددن أن ت رحهددا الت ددورات  لتونكتدداد
احلادثة يف هذا اجملدال علدى البلددان الناميدة. وا درت أن مدن  دف احملتمدل يف  يدا  هدذه النصديحة 
التحوليدددة أن تدددتمكن البلددددان الناميدددة مدددن اسددددتيعا  اجلواندددب اإلاابيدددة للعمليدددة. وأضدددافت أهنددددا 

وأنشدد ة األونكتدداد  ٢٠١8تقريددر التجددارة والتنميددة لعددا  سددياح أي تعددارت بددني تددرى يف هددذا ال ل
األخرى، مثل تنظيم أسابي  التجدارة اإللكرتونيدة. وفيمدا يتعلدق بتقدد  األونكتداد  لدي ت متعمقدة 

، شددددددت علددددى تكامددددل هددددذه سدددديناريو إاابيدددداا  علددددى الددددر م مددددن أن النتددددائج قددددد ل تصددددور دائمدددداا 
 للتحدايت الراهنة. األونكتاد األخرى اليت تقد  حلولا التحلي ت م  أدوات 
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لتقريددر التجددارة والتنميددة وأعددر  عدددد مددن اجملموعددات اإلقليميددة واملندددوبني عددن تقددديرهم  -3٩
، وسل وا الضوء على احلاجة إىل أن يعمدل األونكتداد علدى املواضدي  احلامسدة املتناولدة ٢٠١8لعا  

 تعتمد على األونكتاد يف إدرا   دايت الرقمنة. ابلبحث يف التقرير، حيث إن بلداهنم
ويف اخلتا ، رحب رئيس جملس التجارة والتنمية ابلنقدائ. وقدال إن عدد  وجدود توافدق يف  -٤٠

ارراء بشأن نتائج هذا التقرير أو التقارير الرئيسية األخرى أمر لبيع  وصح . وملا  انت التنمية 
روري  ددث أي تقددد  تكنولددوج  جديددد أو أي ت ددور هدد  احملددور األساسدد  لتونكتدداد، فمددن الضدد

عدددن تتبدد  املخدددالر والفدددر، مدددن أجددل املسدددتقبل ومدددن أجدددل التنميدددة.  جديددد يف القتصددداد، فضددد ا 
وهكدذا، فننده علددى ثقدة مددن أن احلدوار قددد سداعد علدى تبديددد ان بداع بعددع املنددوبني أبن منهجيددة 

 األونكتاد معيبة.

 املسائل التنظيمية  -اثلثاا  
 إقرار جدو  األلما  وتنظيم العمل  -ةلف 

 من جدول األعمال  ١)البند 
 شددددباط/ ٤أقددددر جملددددس التجددددارة والتنميددددة، يف جلسددددته العامددددة الفتتاحيددددة، املعقددددودة يددددو   -٤١

، جددددول األعمدددال املؤقدددت للددددورة التنفيذيدددة السدددابعة والسدددتني، بصدددي ته الدددواردة يف ٢٠١٩ فربايدددر
 ى الا، ضم جدول أعمال الدورة التنفيذية البنود التالية: . وبناءا علTD/B/EX(67)/1الوثيقة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل. -١
: تنظيم املشاري  مدن أجدل التحدول ٢٠١8  التقرير املتعلق أبقل البلدان منواا لعا -٢

 .ل لبقاء األمور على حاهلا -اهليكل  
ج  وامليزانيددة الرب جميدة عددن أعمددال تقريدرا الفرقددة العاملدة املعنيددة ابإللددار السدرتاتي -3

 دورتيها السادسة والسبعني والسابعة والسبعني.
 تقرير جلنة الستثمار واملشاري  والتنمية. -٤
 تقرير جلنة التجارة والتنمية. -5
 تقرير فريق اخلرباء احلكوم  الدويل املعين بتمويل التنمية. -٦
 مسائل أخرى. -٧
 مية عن أعمال دورته التنفيذية السابعة والستني.تقرير جملس التجارة والتن -8

 مسائل ةخرى  -ابل 
 من جدول األعمال  ٧)البند 

 جدو  األلما  املؤقت للدورة السا سة والستني جمللس التجارة والتنمية  
، أحددداط رئددديس جملدددس ٢٠١٩شدددباط/فرباير  ٦يف اجللسدددة العامدددة اخلتاميدددة، املعقدددودة يف  -٤٢

اجمللدس أبن املوضدوع الرئيسد  واملواضدي  الفرعيدة للجدزء الرفيد  املسدتوى مدن الددورة التجارة والتنمية 
 السادسة والستني ن ُ دد بعُد، واقرتس ما يل :
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 أن ي لب اجمللس إىل رئيس اجمللس أن يبق  هذه املسألة قيد نظره؛  )أ  
 أن حيدد املكتب املوس  املوضوع الرئيس  للجزء الرفي  املستوى؛ )   
أن يتفددددق اجمللددددس علددددى إدرا  املوضددددوع الرئيسدددد  واملواضددددي  الفرعيددددة يف جدددددول  )   

األعمال املؤقت للددورة السادسدة والسدتني جمللدس التجدارة والتنميدة، الديت ستصددر بوصدفها الوثيقدة 
TD/B/66/1. 

وم  وضد  هدذه املعلومدات والقدرتاس املقدد  مدن الدرئيس يف احلسدبان، أقدر جملدس التجدارة  -٤3
نميددة جدددول األعمددال املؤقددت لدورتدده السادسددة والسددتني، بصددي ته الددواردة يف ورقددة  ددف رمسيددة والت

 )انظر املرفق األول .  ٢٠١٩شباط/فرباير  ٦مؤرخة 

 جدو  األلما  املؤقت للدورة التنفيذية الثامنة والستني جمللس التجارة والتنمية  
لددددى جدددددول األعمددددال املؤقددددت لدورتدددده ع وافددددق اجمللددددس يف اجللسددددة العامددددة اخلتاميددددة أيضدددداا  -٤٤

تشددددرين  ٤إىل  ٢التنفيذيددددة الثامنددددة والسددددتني )انظددددر املرفددددق الثدددداين ، املقددددرر عقدددددها يف الفددددرتة مددددن 
 . ٢٠١٩األول/أ توبر 

مررذ النظررام الررداخلي جمللررس التجررارة  77تسررمية املنظمررات حلررم احلكوميررة ألحلررراض املررا ة   
 والتنمية 

، علدى للبدني ٢٠١٩شدباط/فرباير  5مة الرابعدة، املعقدودة يف وافق اجمللس يف جلسته العا -٤5
  والراب دددددة الدوليدددددة Corr.1و TD/B/EX(67)/R.1جديددددددين مدددددن منظمدددددة  دددددرا  عدددددارايت سدددددامييت )

  بنحهمددا مر ددز املراقددب لدددى األونكتدداد يف إلددار الفةددة TD/B/EX(67)/R.2للع مددات التجاريددة )
 . ١)العامة

 جتمالات استعراض اجلدو  الزمين لال  
، ٢٠١٩شدباط/فرباير  ٦أ دت أمانة األونكتاد يف اجللسة العامة اخلتاميدة، املعقدودة يف  -٤٦

 تشددددددرين األول/ ١٦-١٤أن املوعددددددد املتفددددددق عليدددددده لعقددددددد اجتمدددددداع اخلددددددرباء املنتظددددددر هددددددو الفددددددرتة 
، علدى النحدو الدوارد ٢٠١٩. ووافق اجمللس علدى اجلددول الدزمين لجتماعدات عدا  ٢٠١٩ أ توبر

 . ٢)، بصي تها املعدلة٢٠١٩شباط/فرباير  ٦ورقة  ف رمسية مؤرخة يف 

 ية للدورة اخلامسة لةرة للمؤمترم األلما  التحض  
 ، آخدذاا ٢٠١٩شدباط/فرباير  ٦، املعقدودة يف قرر اجمللس يف جلسته العامة اخلتامية أيضداا  -٤٧

 يددة قددد تقددرر عقددده يف حزيددران/يف اعتبدداره أن الجتمدداع الددو اري الثدداين عشددر ملنظمددة التجددارة العامل
، جدولددة موعددد انعقدداد الدددورة اخلامسددة عشددرة ملددؤ ر األمددم املتحدددة للتجددارة والتنميددة ٢٠٢٠ يونيدده

 بعد اتريخ انعقاد الا الجتماع الو اري )انظر الفصل األول، الفرع جيم .

__________ 

 . TD/B/NGO/LIST/24ستصدر القائمة املستكملة  ت رمز الوثيقة   ١)

 . TD/B/INF.242وسيصدر اجلدول الزمين الرمس  بوصفه الوثيقة   ٢)
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 ني تقرير جملس التجارة والتنمية لذ ةلما   ورت  التنفيذية السابعة والست -جيم 
 من جدول األعمال  8)البند 
أان جملدددس التجدددارة والتنميدددة يف اجللسدددة العامدددة اخلتاميدددة أيضددداا بوضددد  التقريدددر يف صدددي ته  -٤8

وسيتضمن التقرير السدتنتاجات املتفدق عليهدا  النهائية، بعد اختتا  اجللسة و ت إشراا الرئيس.
واملقررات اليت اعُتمدت واإلجدراءات واملقدررات األخدرى الديت اختدذها اجمللدس، بدا يف الدا املسدائل 

 من جدول األعمال )مسائل أخرى  وموجز الرئيس واملرفقات. ٧اليت نوقشت يف إلار البند 
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 املرفق األو 

 السا سة والستني جمللس التجارة والتنميةجدو  األلما  املؤقت للدورة   
 املسائل اإلجرائية:  -١
 انتخا  أعضاء املكتب؛ )أ  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة؛ )   
 اعتماد التقرير املتعلق بواثئق التفويع؛ )   
 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية. )د  
 الرفي  املستوى: املوضوع الرئيس اجلزء  -٢
 ؛*١املوضوع الفرع   )أ  
 ؛*٢املوضوع الفرع   )   
 ؛*3املوضوع الفرع   )   
 .*٤املوضوع الفرع   )د  
 مناقشة عامة. -3
 التقرير السنوي لتمني العا . -٤
بدني البلددان قواعد املنشأ لتعزيز التجارة  -التنمية القتصادية يف أفريقيا: ُصن  يف أفريقيا  -5

 األفريقية.
 .**اقتنا، القيمة يف القتصاد الرقم  -٦
 تقرير فريق اخلرباء احلكوم  الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقم . -٧
 .٢٠٢٠-٢٠١١مسامهة األونكتاد يف تنفيذ بر مج العمل لصاحل أقل البلدان منواا للعقد  -8
 للمؤ ر.الدورة اخلامسة عشرة  -٩

مسدددامهات األونكتددداد يف تنفيدددذ ومتابعدددة نتدددائج املدددؤ رات الرئيسدددية ومدددؤ رات القمدددة الددديت  -١٠
 تعقدها األمم املتحدة يف امليدانني القتصادي والجتماع .

 املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل عا: -١١

__________ 

 ينظر فيه املكتب املوس  جمللس التجارة والتنمية. *
عقددب اختتددا  الدددورة التنفيذيددة السددابعة والسددتني جمللددس التجددارة والتنميددة، وبندداء علددى املعلومددات الددواردة مددن أمانددة  **

إىل الدددورة التنفيذيددة الثامنددة والسددتني  ٦ ، قددد يوصددى بتأجيددل البنددد ٦5-)د 5٤٢رر اجمللددس األونكتدداد، وفقددا ملقدد
 للمجلس من أجل السماس بتوافر التقرير الرئيس  املنافر قبل النظر فيه أبربعة أسابي  على األقل.
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مدددن خ دددة عمدددل  ١٦٦قدددرة تقريدددر رئددديس اهليةدددة الستشدددارية املنشدددأة بوجدددب الف )أ  
وأثرهدا  ٢٠١٩-٢٠١8ابنكو  بشأن تنظيم األمانة لدورات تدريبيدة يف الفدرتة 

 ؛٢٠١٩وتعيني أعضاء اهليةة الستشارية لعا   ؛اي الصلة
من النظا  الداخل  جمللدس  ٧٦تسمية اهليةات احلكومية الدولية أل رات املادة  )   

 التجارة والتنمية؛
مدن النظدا  الدداخل  جمللدس  ٧٧ ف احلكومية أل رات املدادة تسمية املنظمات  )   

 التجارة والتنمية؛
 استعرات اجلدول الزمين ل جتماعات؛ )د  
 عضوية الفرقة العاملة؛ )ه  
  ؛١٩-)د ١٩٩5استعرات قوائم الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة  )و  
  .جراءات اجمللساراثر اإلدارية واملالية املرتتبة على إ )   

 جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة والستني جمللس التجارة والتنمية. -١٢
 مسائل أخرى. -١3
 اعتماد التقرير. -١٤
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 املرفق الثاين

جدو  األلما  املؤقرت للردورة التنفيذيرة الثامنرة والسرتني جمللرس التجرارة   
 والتنمية

 عمل.إقرار جدول األعمال وتنظيم ال -١
 الرتابو والسرتاتيجيات اإلمنائية يف عان تسوده العوملة. -٢
 الستثمار من أجل التنمية. -3
 تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلس يين. -٤
 األنش ة اليت اض ل  عا األونكتاد دعماا ألفريقيا. -5
 تقريرا الفرقة العاملة املعنية ابإللار السرتاتيج  وامليزانية الرب جمية. -٦
 مسائل أخرى يف ميدان التجارة والتنمية: -٧
الت وير التدرا  للقانون التجاري الدويل: التقرير السنوي للجنة األمم املتحدة  )أ  

 للقانون التجاري الدويل؛
 ملعين بر ز التجارة الدولية.تقرير الفريق الستشاري املشرت  ا )   
 ية للدورة اخلامسة عشرة للمؤ ر.ف العملية التحض -8
 مسائل أخرى. -٩

 اعتماد التقرير. -١٠
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 املرفق الثالث

 *احلضور  
 حضر الدورة لثلون عن الدول األعضاء التالية يف جملس التجارة والتنمية: -١

  امبيا ال اد الروس 
 السلفادور إثيوبيا

 السودان األرجنتني
 سويسرا إسبانيا
 صربيا إستونيا
 الصني ألبانيا
  ابون أملانيا
  واتيمال أو ندا
 فانواتو أو رانيا

 فنلندا اإلس مية  -إيران )ةهورية 
  ندا اب ستان
 الكون و البحرين
 الكويت الربا يل
  ينيا برابدوس
 لبنان الربت ال

 ليسوتو بروين دار الس  
 مصر بن  ديم

 امل ر  بنما
 املكسيا بوروندي

 اململكة العربية السعودية املتعددة القوميات  -بوليفيا )دولة 
 اململكة املتحدة لربي انيا العظمى وأيرلندا الشمالية ترينيداد وتواب و

 موريشيوس تشيكيا
  ميبيا تو و
 النمسا تونس

 نيبال جامايكا
 نيجفاي اجلزائر

 اهلند اجلمهورية العربية السورية
 الولايت املتحدة األمريكية ةهورية  وراي

 الياابن ةهورية مولدوفا
  جيبويت

__________ 

ثيقدددددددة ول لددددددد ع علدددددددى قائمدددددددة املشدددددددار ني، انظدددددددر الو  .تتضدددددددمن قائمدددددددة احلضدددددددور هدددددددذه املشدددددددار ني املسدددددددجلني *
TD/B/EX(67)/INF.1. 



TD/B/EX(67)/2 

GE.19-03469 20 

 وحضر الدورة عضوا املؤ ر التاليان: -٢
 دولة فلس ني

 الكرس  الرسويل
 و انت املنظمتان احلكوميتان الدوليتان التاليتان ُلثلتني يف الدورة: -3

 األورويبال اد 
 جمموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليو اهلاد 

    


