
GE.19-22133(A) 



 جملس التجارة والتنمية
 والستون الثامنةالدورة التنفيذية 

 2019تشرين األول/أكتوبر  4أيلول/سبتمرب إىل  30جنيف، 

 والستني الثامنةتقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورته التنفيذية   
 2019تشرين األول/أكتوبر  4أيلول/سبتمرب إىل  30املعقودة يف قصر األمم، جبنيف، يف الفرتة من 

  املتحدةتقرير مقدَّم إىل اجلمعية العامة لألمم   

 

 TD/B/EX(68)/5 األمم املتحدة

لتجارة ؤمتر األمم املتحدة لم 
 والتنمية

Distr.: General 

20 December 2019 

Arabic 

Original: English 



TD/B/EX(68)/5 

GE.19-22133 2 

 احملتوايت
 الصفحة 

 3  ..................................................................................... مقدمة   
 3  .......... اإلجراء الذي اختذه جملس التجارة والتنمية بشأن البنود املوضوعية املدرجة يف جدول أعماله - أولا  

تساري  قواعاد املنشاأ مان أجاي تعليال التجاارة  -التنمية القتصاادية يف أرريقيااص نعان  يف أرريقياا  - ألف   
 3  ............................................................ ريما بني البلدان األرريقية

 4  .......................... السرتاتيجي وامليلانية الربانجميةتقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار  - ابء   
 5  ...................................................................... مسائي أخرى - جيم   
 6  ................................................. اإلجراءات األخرى اليت اختذها اجمللس - دال   

 7  ...................................................................... موجل مقدَّم من الرئيس - اثنياا  
 7  ............................................................. اجللسة العامة الرتتاحية - ألف   
 8  ................................... الرتابط والسرتاتيجيات اإلمنائية يف عامل تسوده العوملة - ابء   
 10  ........................................................... الستثمار من أجي التنمية - جيم   
تساري  قواعاد املنشاأ مان أجاي تعليال التجاارة  -التنمية القتصاادية يف أرريقيااص نعان  يف أرريقياا  - دال   

 13  ............................................................ ريما بني البلدان األرريقية
 15  .................................................... اقتناص القيمة يف القتصاد الرقمي - هاء   
 17  ..................... التقرير املتعلق ابملساعدة املقدَّمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين - واو   
 19  ....................................... األنشطة اليت يضطل  هبا األونكتاد دعماا ألرريقيا - زاي   
 20  ............................................... مسائي أخرى يف ميدان التجارة والتنمية - حاء   
 21  ........................................ العملية التحض ية للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر - طاء   
 22  ............................................................... اجللسة العامة اخلتامية - ايء   

 23  ............................................................................املسائي التنظيمية - اثلثاا  
 23  ................................................... إقرار جدول األعمال وتنظيم العمي - ألف   
 24  ........................................ العملية التحض ية للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر - ابء   
 24  ............ من النظام الداخلي للمجلس 77تسمية املنظمات غ  احلكومية ألغراض املادة  - جيم   
 24  ...................................................................... مسائي أخرى - دال   
 25  ...................................................................... اعتماد التقرير - هاء   

 املررقات 
 26  .............. والصني 77، الذي اقرتحته جمموعة الا 6مشروع الستنتاجات املتفق عليها بشأن البند  - األول 
 27  ..................... جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة والستني جمللس التجارة والتنمية - الثاين 
ابلتجااااارة املوضااااوع واألسااااجلة التوجيهيااااة احملاااادَّدان للاااادورة الرابعااااة لفريااااق اخلاااارباء احلكااااومي الاااادو  املعااااين  - الثالث 

 28  ................................................................. اإللكرتونية والقتصاد الرقمي
 29  .................................................................................... احلضور - الراب  

 



TD/B/EX(68)/5 

3 GE.19-22133 

 مقدمة  
والساتون جمللاس التجاارة والتنمياة يف قصار األمام جبنياف،  الثامناةععقدت الادورة التنفيذياة  

. وخاااهل هااااذه 2019تشااارين األول/أكتااااوبر  4أيلول/ساااابتمرب إىل  30سويسااارا، يف الفاااارتة مااان 
 جلسات عامة. مثاينعقد اجمللس  ،الدورة

اإلجررررال الرررذ  اسرررذج جملرررس التجرررارة والتنميرررة يةررر ن ال نرررود املو ررروعية  -أولا  
 املدرجة يف جدول أعماله

املنةر  مرن أجر  تسرري  قواعرد  -التنمية القتصادية يف أفريقيا: ُصرن  يف أفريقيرا  -ألف 
  تعزيز التجارة فيما يني ال لدان األفريقية

 (68-)د ت 549الستنتاجات املتفق عليها   
 إن جملس التجارة والتنمية 
التنمياة القتصاادية يف تقرير املعنون تقرير الصادر عن أمانة األونكتاد ليرحب اب -1 
ريمااا بااني تعلياال التجااارة ماان أجااي قواعااد املنشااأ تسااري   -ص نعاان  يف أرريقيااا 2019لعااام أرريقيااا 
 األرريقية؛ البلدان

 ابلتقاادم احملاارز يف إطااهل املرحلااة التشااةيلية ملنطقااة التجااارة احلاارة القاريااة يعاارت  -2 
 متااااوز/األرريقيااااة، يف مااااؤمتر قمااااة روساااااء دول وحكومااااات ال اااااد األرريقااااي املعقااااود يف نيااااامي يف 

منطقاة التجاارة ، بتنظايم عماي تشاةيلية، مان بينهاا قواعاد املنشاأ وستتكفي ناكو ؛ 2019 يوليه
 ؛األرريقيةاحلرة القارية 
علااا   بلاااداا  27تصاااديق  أتيت عقااابالتارخيياااة  التطاااوراتأبن هاااذه  يط علمااااا يااا -3 

 بلداا عليه؛ 54توقي  و  األرريقيةاتفال منطقة التجارة احلرة القارية 
اللتالام السياساي مان جاناب القاادة األرارقاة ابلادور جتدياد علا   ط الضاوءيسال -4 

ال اااد  خطااةالتنميااة القتصااادية ألرريقيااا و قيااق  قيااق احلاساام للتكامااي التجاااري واإلقليمااي يف 
 ؛نصبو إليهاص أرريقيا اليت 2063األرريقي لعام 

ص ميثااي وهااور منطقااة التجااارة احلاارة ، وهاايابلرسااالة الرئيسااية للتقرياار ياايط علماااا  -5 
 ؛اهليكلااي تحااو للاب وللتعجيايالقارياة األرريقيااة ررناة ةرخييااة للقاارة لتعلياال التجااارة البينياة األرريقيااة 

 ريااار عملياااة التنفياااذ الفعاااال لهاااي  ،ية حيوياااةاتويهحاااذ كاااذلذ أن هاااذا يعتماااد علااا  أداة سياسااا
 ؛بني أعضاء منطقة التجارة احلرة القارية األرريقيةريما يلية التجارة التفض

وتتسام ابلشافارية واملرونااة ألعماال مواتيااة لنشاا  اأن  دياد قواعاد منشاأ يعادر   -6 
عملياة  ريار التعريفاات الايت تععاد هباا ضاروري لتحقياق املكاساب أمار تاداب  أخارى،  يف مجلاة، هاو

 التفضيلية؛
أن تطلااااااق منطقااااااة التجااااااارة احلاااااارة القاريااااااة األرريقيااااااة  احلاجااااااة إىلعلاااااا   يؤكااااااد -7 

النماااو  ودرااا  عجلاااةالتصاااني ،  مااان أجاااي تااادعيماإلمكااااانت الكامناااة لسهساااي القيماااة اإلقليمياااة 
نشاااا   وإحاااداو  اااو ل يف ،يف مجيااا  قطاعاااات القتصااااد كااارمالقتصاااادي، وخلاااق رااارص عماااي  
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من الضعف يف  إلسهام يف احلد التدرجييواوالتجارة غ  الرمسية عرب احلدود،  األعمال غ  الرمسي
 النساء والشباب؛ يف أوسا العمالة، مبا يف ذلذ 

أبن  قيااق املكاسااب احملتملااة ماان منطقااة التجااارة احلاارة القاريااة األرريقيااة  يعساال م -8 
ابلنلاهاة تنفيذاا يتسام ضمان تنفيذ قواعد املنشأ املتفق عليها بةية يتطلب تعليل القدرات املؤسسية 
 ؛والشفارية والقابلية للتنبؤ والتسال

ستوايت امل تعؤخذ يف احلسبان ريه أيضاا أن تصميم قواعد املنشأ ينبةي أن  يدر  -9 
أي بلااد  يعاارتع  لكاايهالبلاادان األرريقيااة،  ريمااا باانيلقاادرات اإلنتاجيااة والقاادرة التنارسااية لريتلفااة امل

 الركب؛ خلف
تصاااميم قواعاااد املنشاااأ وإنفاذهاااا يف منطقاااة  ري هبااااالكيفياااة الااايت جياااأبن  يسااال م -10 

)أ( حجام وتوزيا  مكاساب منطقاة  كاي مانص  التجارة احلرة القارية األرريقية سايكون هلاا أت ا  علا 
البلااادان األرريقياااة؛ )ب( كيفياااة تطاااوير سهساااي القيماااة  ريماااا بااانيالتجاااارة احلااارة القارياااة األرريقياااة 

 الاذي ميكان يف حادودهدى املا؛ )ج( ميكان أن تصاي إلياه العمق الاذياإلقليمية يف أرريقيا ومدى 
 يف القارة؛ تسويقاا انجحاا ن  يف أرريقيا" "نع الفجة تسويق سل  
هج بااني تسااال وتهقااي الاان  ابلتنفيااذ قواعااد املنشااأ  ضاامان اتسااامعلاا    يشااج   -11 

 خلاص؛بني القطاعني العام وا إجراء حوار منتظم وأن يدعم هذا التنفيذالسلطات املعنية 
 هااااايالبلااااادان املتقدماااااة والبلااااادان النامياااااة القاااااادرة علااااا  القياااااام باااااذلذ،  يااااادعو -12 

املؤسسااااات ذات الصاااالة، إىل مواناااالة تلويااااد القااااارة بتااااداب  الاااادعم املناساااابة لتعميااااق التكامااااي و 
اإلنتااااج  قطااااعي خنفااااض الساااتثمار يفلاإلقليماااي والتصااادي لتحااادايت احلاااواجل غااا  التعريفياااة و 

منطقااة التجااارة احلاارة القاريااة األرريقيااة و قيااق األهاادا  اتفااال البنيااة التحتيااة، ماان أجااي تنفيااذ و 
 اإلمنائية ألرريقيا؛

إىل األونكتاااد مواناالة دعاام أمانااة ال اااد األرريقااي بشااأن تنفيااذ منطقااة  يطلااب -13 
التنميااة يف أرريقيااا، بشااأن قضاااي  عملااه البحثاي والتحليلاايالتجاارة احلاارة القاريااة األرريقياة ومواناالة 

تنفيااذ األنشااطة مبااا يتماااا  ماا  التوناايات الراميااة إىل تعلياال اجلهااود القيااام يف الوقاات نفسااه بماا  
لوليااة  ورقاااا اجلوانااب املتعلقااة بنااوع اجلاانس  علاا  أن يضاا  يف العتبااارالبحثيااة،  نواجتااهاملقدَّمااة يف 
 .ن ويب ماريكيانو

 اجللسة العامة اخلتامية
 2019كتوبر تشرين األول/أ 4

  الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية تقرير -ابل 
 استعراض أنةطة التعاون التقين اليت يضطل  هبا األونكتاد ومتوي  هذج األنةطة  

 (68-)د ت 550القرار   
 إن جملس التجارة والتنمية، 
 ركناا منألونكتاد بونفه الذي يضطل  به ادور التعاون التقين  يؤكد من جديد -1 
 بطريقة متعاضدة م  الركنني اآلخرين؛يتعني تنفيذه األساسية الثه ة لألونكتاد العمي أركان 
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يف مان أيياة ألونكتااد الاذي يضاطل  باه التعااون التقاين ماا لعل   يسلط الضوء -2 
األونكتاااد بنشااا  يف  أن يشااار أيياة  ويشااد  د علاا  ؛2030سايال خطااة التنميااة املساتدامة لعااام 

 ؛ةاألمم املتحدة اإلمنائي منظومةإنهح 
ابلتشاااور ماا  تععااد يطلااب إىل األمانااة إعااداد مشااروع اساارتاتيجية لتعاو ااا التقااين  -3 

عقااد يف الرباا  األول ماان مناقشااة أوليااة يف دورة للفرقااة العاملااة تع إجااراء وباادء  ،اجملموعااات اإلقليميااة
 ؛2020م عا

ااااععببااااني الريمااااا يشااااج  األمانااااة علاااا  مواناااالة تعلياااال التعاااااون  -4  بااااني ريمااااا و  ش 
أرضي املمارسات عند تقدم املساعدة التقنياة،  وتقاسمالوكالت من أجي زايدة التسال والتأ   

 ؛يف احلسبان ررل عمله الداخليةأعمال ولية األونكتاد ونتائج  م  أخذ
األمانااااة علاااا  مواناااالة جهودهااااا يف جمااااال تنفيااااذ اإلدارة القائمااااة علاااا   يشااااج   -5 

 النتائج متشياا م  املبادئ التوجيهية لألمم املتحدة؛
د -6  عل  أيية التمويي الكايف الذي ميكن التنبؤ به يف ضمان التعاون التقاين  يشد  
ألهادا  الايت ميكان أن من أجي تنفيذ ولية األونكتااد، ما  إياهء اهتماام خااص للورااء ابالفعال 

 يف استعراض منتصف املدة ملاريكيانو ن ويب؛ دَّدعل  النحو احمل تكون متأخرة التنفيذ،

 الاايت تسااتطي  أن تفعااي ذلااذ، علاا والبلاادان الناميااة  ،البلاادان املتقدمااة يشااج  -7 
وعلاا  ألونكتاااد، الاايت يضااطل  هبااا اأنشااطة التعاااون التقااين إىل متعااددة الساانوات  مساااياتتقاادم 

 من األونكتاد؛ قدَّمةزايدة إمكانية التنبؤ ابملساعدة التقنية امل
 البحث عنوإىل قاعدة ماحنيه توسي  وتنوي   الرامية إىلجهود األونكتاد  يدعم -8 
اليت تدعم اجملموعة املشرتكة باني وكاالت األمام  اجلماعيجديدة، مثي آليات التمويي  طرل متويي

ومصااادر  الاايت يقودهااا األونكتاااد، ، وهااي اجملموعااةة والقاادرات اإلنتاجيااةاملتحاادة واملعنيااة ابلتجااار 
  .مبا يف ذلذ التمويي املريتلط والشراكات بني القطاعني العام واخلاص التمويي األخرى،

 السابعةاجللسة العامة 
 2019تشرين األول/أكتوبر  3

 مسائ  أخرى -جيم 
ابستعراض مجي  جوانب جمموعة امل ادئ والقواعد املنصفة املتفق مؤمتر األمم املتحدة املعين   

 عليها اتفاقاا تعدد األطراف من أج  مكافحة املمارسات التجارية التقييدية

 (68-)د ت 551القرار   
 /تشااارين األول 4قااارر جملاااس التجاااارة والتنمياااة، يف جلساااته العاماااة اخلتامياااة املعقاااودة يف  
املعاين عية العاماة لألمام املتحادة بعقاد ماؤمتر األمام املتحادة الثاامن ، أن يوني اجلم2019أكتوبر 

من ستعراض مجي  جوانب جمموعة املبادئ والقواعد املنصفة املتفق عليها اتفاقاا متعدد األطرا  اب
 .2020 ت رعاية األونكتاد يف عام  املقرر انعقادهاملمارسات التجارية التقييدية،  مكارحةأجي 



TD/B/EX(68)/5 

GE.19-22133 6 

 ات األخرى اليت اسذها اجمللساإلجرال -دال 
تسرررري  قواعرررد املنةررر  مرررن أجررر  تعزيرررز  -التنميرررة القتصرررادية يف أفريقيرررا: ُصرررن  يف أفريقيرررا   

 التجارة فيما يني ال لدان األفريقية
 تشاارين األول/ 4املعقااودة يف اخلتاميااة اعتمااد جملااس التجااارة والتنميااة يف جلسااته العامااة  -1

يف  أعتيحاتجادول األعماال، الايت  مان 4البناد  بشأن، الستنتاجات املتفق عليها 2019أكتوبر 
 أعهه(. ،، الفرع ألف]أولا[ القاعة ابعتبارها ورقة غ  رمسية )انظر الفصي األول

 التقرير املتعلق ابملساعدة املقدَّمة من األونكتاد إىل الةعب الفلسطيين   
تشاارين  2، املعقااودة يف اخلامسااةعلماااا، يف جلسااته العامااة  أحااا  جملااس التجااارة والتنميااة -2

الايت وابلبيااانت  (TD/B/EX(68)/4) أماناة األونكتااد ابلتقريار الاذي أعدتاه، 2019األول/أكتاوبر 
، أن يتضاامن تقرياار جملااس 47/445وقاارر اجمللااس، ورقاااا ملقاارر اجلمعيااة العامااة  .الورااود أدلاات هبااا

والساااتني ساااارداا  التنفيذياااة الثامناااةجلمعياااة العاماااة عااان أعماااال دورتاااه إىل ا قااادَّمالتجاااارة والتنمياااة امل
 .للمداولت اليت جرت يف إطار هذا البند من جدول األعمال

 األنةطة اليت يضطل  هبا األونكتاد دعماا ألفريقيا  
تشاارين  2أحااا  جملااس التجااارة والتنميااة علماااا، يف جلسااته العامااة السادسااة املعقااودة يف  -3

، ابلتقريار الاذي أعدتاه أماناة األونكتااد عان هاذا البناد مان جادول األعماال 2019بر األول/أكتو 
 .TD/B/EX(68)/2والوارد يف الو يقة 

 تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية  
 ،2019تشارين األول/أكتاوبر  3املعقاودة يف  الساابعةيف جلسته العامة  ،أحا  اجمللس علماا  -4

 واعتماااد، TD/B/WP/300يف الو يقاااة  والاااواردوالسااابعني  الثامناااةبتقريااار الفرقاااة العاملاااة عااان دور اااا 
ووارق عل  مشروع القرار الوارد يف التقرير واملعد لكي ينظر ريه اجمللس الستنتاجات املتفق عليها 

 . )انظر الفصي األول )أولا(، الفرع "ابء"، أعهه(

 مسائ  أخرى يف ميدان التجارة والتنمية  
 من جدول األعمال، نظر جملس التجارة والتنمية يف بندين ررعيني. 9يف إطار البند  -5

التطوير التدرجيي للقانون التجاري الدو ص التقرير السنوي للجناة األمام املتحادة للقاانون التجااري   
 الدو 

 تشااااارين األول/ 2تجاااااارة والتنمياااااة، املعقاااااودة يف السادساااااة جمللاااااس اليف اجللساااااة العاماااااة  -6
أحاااا  اجمللاااس علمااااا ابلتقريااار السااانوي للجناااة األمااام املتحااادة للقاااانون التجااااري  ،2019 أكتاااوبر

 8، املعقاودة يف رييناا يف الفارتة مان (A/74/17 )الو يقاة اخلمسانيالثانياة و الدو  عن أعمال دور اا 
 .2019متوز/يوليه  19إىل 
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 الفريق الستشاري املشرت  املعين مبركل التجارة الدوليةتقرير   
أبلغ رئيس جملس التجاارة والتنمياة املنادوبني أبن تقريار الفرياق الستشااري املشارت  املعاين  -7

 .للمجلس القادمةنظر ريه يف الدورة التنفيذية مبركل التجارة الدولية سيع 

 من الرئيس مقدَّمموجز  -اثنياا  
 عامة الفتتاحيةاجللسة ال -ألف 

إىل أن الادورة الثامناة والساتني جمللاس  ،يف بياناه الرتتااحي ،أاار األمني العام لألونكتااد -8
واليت يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة اليت دارت من األنشطة  قد أعقبت أسبوعاا التجارة والتنمية 

بشاأن تنفياذ خطاة  لتايق ن املتلايادةوالشواغي النااجة عن أوجاه عادم ات عل  قضااي تة  املناخ ركَّل 
 قبااي ذلااذ األساابوع وخهلااه ،إسااهاماا كباا اا األونكتاااد  أسااهم. وقااد 2030التنميااة املسااتدامة لعااام 

ررنااة مبكاارة  الاادورة. وهكااذا أةحاات النقااا  اإلسااهام أبركااار دخلاات يف قلاابيف  ،علاا  السااواء
جديااد يف مشااهد إمنااائي سااري  تفاااول  بااثلنظاار يف كيفيااة لللتااداول بشااأن هااذه القضااااي احلرجااة و 

ماان أجااي األونكتاااد اخلااامس عشاار مااؤمتر كيفيااة نااياغة الساارد علاا  الطريااق املااؤدي إىل يف  التةاا  و 
 ررضتقد و . ولكي يكون هذا السرد مناسباا هلاه عل  الصعيد العاملي التحدايت اليت تواجع  تناول

 بشااأنناادارة جاادول األعمااال  لتحتااي خطوا ااا الاايت تواجااه تعد ديااة األطاارا التحاادايت النااااجة 
لوجياا التكنو  وإىل  وييرصي التجارة عن التنمية  إىل يف وي وجود نلعة ،مسائي التجارة والتنمية

رينبةااااي أن احلاااارب الباااااردة.  مااااي مسااااة إىل أداة منارسااااة  -للتنميااااة ابعتبارهااااا عااااامها متكينياااااا  -
 .دولياا يف هذا الصددالعام  النقا ة التحدايت وأن يساعد يف قياد يتصد ى األونكتاد هلذه

واناي األونكتااد تقادم  ،وريما يتعلق ابلتجارة عل  الصعيدين الاوطين واملتعادد األطارا  -9
 تقريااااار التنمياااااة القتصاااااادية يف أرريقياااااا وسااااايععرض يف الااااادورة. أ ْااااارت النقاااااا  العااااااملي إساااااهامات

كاان إناه  األمني العاام لألونكتااد قال و عل  قواعد املنشأ.  يرك ل بصورة رئيسيةالذي  ،2019 لعام
قاااد انقااار التقريااار يف وقااات ساااابق يف النيجااار يف الجتمااااع الرتتااااحي للمرحلاااة التشاااةيلية ملنطقاااة 

عاان رغبااتهم يف أن ياارتجم قااد أعربااوا الشااركاء  وأوضااأ أن كثاا اا مانالتجاارة احلاارة القاريااة األرريقيااة. 
بااني ريمااا علاا  التفاااوض بشااأن قواعااد املنشااأ  قاادرةللتعلياال عمليااة األونكتاااد توناايات التقرياار إىل 

رضها عان متكاني من اأ ا إ راء العمي يف جمال التكامي اإلقليمي يكون البلدان األرريقية بطريقة 
 منظمة التجارة العاملية.عل  ساحة العمي  يف سيال هذه البلدان

 عقاااب ،(1)تقريااار القتصااااد الرقمااايالطبعاااة األوىل مااان أيضااااا يف تلاااذ الااادورة ساااتععرض و  -10
وهااو تقرياار  ،يف كياب ةون )جنااوب أرريقيااا( ونيوياور لااه  نْي التقاادميي نْي يف ابنكااو  والعرضاإطهقاه 
تنااااول يو  ،للمااارة األوىل النماااو اهلائاااي لهقتصااااد الرقمااايكعميااااا التقريااار   وياااد د هاااذاالهتماااام.  يثااا 
اانمااو الرقمناااملتعلقااة بقضااااي ال باادأ يف كمااا   ني،"العمالقااة" الاارقمي للنفااوذ يف أيااديل املتلايااد ة والرتك 

اا ،خااهل الساانوات الثه ااني املاضاايةو النقااا .  توجيااه  الشاامول ت األعمااال املضااطلع  هبااا علاا ل ركَّ
الوناول إىل النطاال العاريو دون النظار بشاكي كاا ن إىل منظاور إجياد إمكانية الرقمي يف اكي 

__________ 

 . تقرير اقتصاد املعلوماتكان يععر  سابقاا ابسم  (1)
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استهه  اخلدمات الرقمية أو تاور  القتصار عل  بدلا من  ،تطوير احملتوىالقدرة عل  رالتنمية. 
 .أن متك ن للتنميةلثورة الرقمية كانت أمراا ضرورايا لكي ميكن ل  ،بياانت أولية

الاذي أكاد علا   ،وقد استضا  األونكتاد مؤخراا منتادى األمام املتحادة التجااري األول -11
 أيضااا ت ركَّال و التحدايت ونقا  الضعف يف الدول اجللرية الصة ة النامية والقتصادات الضعيفة. 

وكيف جعي العامل  ضعفاا،الفجات أاد حماضرة بريبير اخلامسة عشرة عل  التحدايت اليت تواجه 
ت الفاعلة الرئيساية يف كانت اجلها  ،هاتني الفع اليتنيالتحدايت غ  مرئية. وعقب هذه يف الواق  

. وقاال إناه يتوقا  أن تواناي قياادة هانفس القضاايعندما نظرت اجلمعية العامة يف  جنيف حاضرةا 
الضاااطهع بااادور هاااام يف  ،إىل الااادورة اخلامساااة عشااارة للماااؤمتر وهاااي تسااالذ طريقهاااا ،األونكتااااد
 كمااا أن.  مواجهتااهوالضااعف يف بشااأن قضااااي التريفيااف ماان آاثر تةاا  املناااخ املضااطلع  بااه العمااي 
عمليااة علاا  متويااي  ، ينصاابيف الاادورة ساايععرضالااذي  2019 لعااام تقرياار التجااارة والتنميااةتركياال 

دورة علا  هاامر  ،القيااماهد األسبوع السابق وقد . اامي للجمي النتقال إىل اقتصاد أخضر 
هدا  التنمية أالستثمار يف جمال اجتاهات إندار من "تقرير رند أول إبطهل  ،اجلمعية العامة

كبا    وأوضاأ أن. (Sustainable Development Goals Investment Trends Monitor" )املساتدامة
يعتاااربون هاااذا التقريااار هاااو عملياااة التشاااريي  الكثااا ين  قاااد ذكااار أنالقتصااااديني ابألمااام املتحااادة 

 .2015التنمية املستدامة منذ عام  أهدا تنفيذ  بشأن األكثر تركيلاا 
ألونكتاااااد يف  ديااااد اجملااااالت ماااان جانااااب اأن القيااااادة الفكريااااة إىل ماااان جديااااد  وأاااااار -12

ااااو  ،ويف أعمالاااه التحليليااااة علااا  ساااابيي اساااتبال األحااااداوالرئيساااية  رها الااادول األعضاااااء الااايت تيس 
لوضاا   معتعكاافاد يف التقاا  مبااديري األونكتاا وقااال إنااهتوانااي التصاادي للتحاادايت.  ،وتسااتلهمها

د قريباااا ساايعق   وأوضااأ أنااه. وخارطااة طريااق هلاااالتوناايات املمكنااة للاادورة اخلامسااة عشاارة للمااؤمتر 
يف الوقات الاذي  ،اجتماع إرطار م  روساء بعثات اجملموعات اإلقليمية لتباادل األركاار والتشااور

األعضاااء يف الرباا  الثاااين ماان    تسااليمه إىل الاادولتوقَّايالااذي  ،إعااداد تقريااره إىل املااؤمتر يواناي ريااه
فرياق الشريصايات الباارزة للمسااعدة يف ل الجتماع الرتتاحيسيستضيف أنه . كما 2020عام 
والادور الاذي ميكان أن  تعددياة األطارا التنمية و اليت تواجه تحدايت المنظور عاملي بشأن وض  

 يؤديه األونكتاد.

  تسودج العوملة الرتايط والسرتاتيجيات اإلمنائية يف عامل -ابل 
 من جدول األعمال( 2)البند 
لحاااذ األماااني العاااام لألونكتااااد يف مهحظاتاااه الرتتاحياااة أن التشااااوم ينتشااار يف اجملتمااا   -13

ف اااقأن العااامل ابلنظااار إىل الاادو   تعددياااة أزماااة يف  وتوجااديف  قياااق أهاادا  التنمياااة املساااتدامة.  خيع
يف و ماان العمااي والتمويااي.  تساابق يف خطاهااا كااها  هلاااويباادو أن الاادعوة  ،تضاارب أطناهبااا األطاارا 

سؤالا  "عاملي جديد أخضر تعه د ص متويي2019 لعام تقرير التجارة والتنمية" يطرح ،هذا السيال
وهاو  ،عااملي جدياد أخضار تعه اد إجيااد حاجة إىل حفل تفك  جدياد حاول توجدعما إذا كانت 
 موضوع التقرير.

تقريار التجاارة والتنمياة أن ابألونكتاد إىل مدير اعبة العوملة واسرتاتيجيات التنمية  وأاار -14
إناااادار  وقااااد تناااااولآخاااار  ه ااااة تقااااارير متتاليااااة تسااااتند إىل احلجااااج السااااابقة.  هااااو 2019لعااااام 
الااايت أدت إىل األزماااة  املشااااكيمااا   مناسااابمااان التقريااار الفشاااي يف التعاماااي بشاااكي  2017 عااام
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 والنفااوذ املتنااامي للشااركات الكااربى، ،القتصاااد العاااملي أمولااةالضااوء علاا   ساالَّط إذ ،املالياة العامليااة
اااو رأمسالياااة الريعياااة. و الو  لكاااي لرأمسالياااة الريعياااة مااان التقريااار الطااارح املتعلاااق اب 2018عت نسااارية س 

الاايت يواجههااا العااامل يف جمااالت  األخطااارت الضااوء علاا  ساالَّطر ،النظااام التجاااري الاادو  يشاامي
. والسااالو  الباحاااث عااان الريااا  ،الشاااركاتنفاااوذ وإسااااءة اساااتريدام  ،والقتصااااد الرقماااي ،التجاااارة

االط عليهااا الضااوء يفحااها للمشاااكي الاايت  2019 لعااام تقرياار التجااارة والتنميااةعاارض وي التقااارير  سع
 قرتح جدول أعمال أكثر إجيابية.يو  ،السابقة
الااوطين والاادو   الصااعيدينالسياسااات علاا   واضااعيأن يااذهب إىل رياار التقوأوضااأ أن  -15
القتصاادات املتقدماة يف  قياق مناو وقاد أخفقات كسااد عااملي واايذ. واجهاة  مساتعدين مل ليساوا

األجاااور  وبساابببساابب اعتمادهااا علاا  أسااوال األنااول وذلااذ قااوي منااذ األزمااة املاليااة العامليااة 
بادورها العتمااد بشادة علاا  رقاد واناالت البلادان النامياة  أم ااا. املنريفضاة والتريفيضاات الضاريبية
 وأسااهمتخطار حاادوو دواماة انكمااااية.  رإ ااا تواجااه وهكاذا ،السال  األساسااية ومتوياي الااديون

يساابق يف تباااطؤ التجااارة أن علاا  الاارغم ماان  ،يف اخنفاااض منااو التجااارة العامليااةاجلمركيااة التااوترات 
وجاود اقتصااد عااملي  تفس ار نطاقااا ية أوسا  اتخطااء سياساأ وقاد حاد تالتوترات التجارياة.  ةرخيه
تعددياااة  وتفقاااد ريااه ،والسااتثمار ابلتباااطؤ ،ابلضاااعف رياااه الطلاابيتساام  قااائم علااا  األمولااةهاار 

التجارة والديون والعمهت والتكنولوجياا. اليت تكتنف عل  التعامي م  النلاعات  القدرةاألطرا  
 ياااا الساااببان األساساااي ان ،ولااايس التجاااارة ،واألمولاااةأن األساااوال املالياااة إىل التشاااريي  وياااذهب 

تااادرقات رأمل املاااال الااايت  وينريااادع واضاااعو السياساااات بفعااايللحالاااة الراهناااة لهقتصااااد العااااملي. 
رااإن العوملااة املفرطااة كاناات مدروعااة  ،عااهوة علاا  ذلااذو . ابهااذ التكلفااة أناابحت تقلبيتهااا أمااراا 

هو ماا أ  ار يف و  1980منذ عام  م ثها  14 قدرهان العاملية زايدة و اهدت أسهم الدي إذ ،ابلديون
كماااا كاااان   إنتاجيااةرتجم إىل اساااتثمارات مل يعااا بياااد أن ذلااذالقطاااع اخلااااص.  معظاام األحياااان علااا 

 .متوقَّعاا 
 لتجن ااابخطاااة طموحاااة  2019تنمياااة لعاااام تقريااار التجاااارة والاقااارتح  ،ويف هاااذا السااايال -16

رعة استثمارية كب ة يف سلسلة من دع القيام بعل  أسامل  ،ال يار القتصادي والجتماعي والبيجي
 ومواناالةإ اااء التقشااف  هااذه اخلطااة علاا العناناار الرئيسااية يف  وتشااتمياملنااار  العامااة املرتابطااة. 

راارض و  ،األجااور نصايبزايدة و  ،توزيا  الاادخيص إعااادة للسياساة العامااة، وهاي ولاوايت اجلدياادةاأل
النقااي و ن الطاقااة مااإزالااة الكربااون العااام الرامااي إىل  زايدة السااتثمارو  ،وتصاااعديةضاارائب جدياادة 

 التصااااد يسياسااااات نااااناعية خضااااراء. كمااااا أكااااد التقرياااار علاااا  احلاجااااة إىل انتهاااااج و  ،واللراعااااة
ودعااا إىل راارض ضااوابط علاا  النامجااة عاان العتبااارات الضااريبية، لتاادرقات املاليااة غاا  املشااروعة ل

 واحلاااد مااانحناااو األنشاااطة اإلنتاجياااة  روومل األماااوال الدولياااةللمسااااعدة يف توجياااه  روومل األماااوال
ة دعاام اخلاادمات املصاارري ، وإىل ااويهت املااوارد الصااارية ماان البلاادان الناميااة إىل البلاادان املتقدمااة

نظاااام قاااوي متعااادد األطااارا   يلااالم إجياااد ،وأخااا اا  .اهليكلااي األخضااار تحاااو لالعامااة لااالايدة متوياااي ال
ض    التمويي لهقتصاد احلقيقي. خيع
سااتكون السااكان  رجاااتأن أاااد البلاادان رقااراا وأرقاار يف النقااا  ولحااذ أحااد املشاااركني  -17

لتحادي للبلدان النامية تساتجيب ابلفعاي ابلحرتار العاملي. وأاار إىل أن بعو ا هي األاد أت  راا 
 ،عل  خطة اقتصاد أخضر للحد من انبعااثت الكربون مثها  رقد وارقت حكومة إ يوبيا ؛ياملناخ
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أماار أساسااي اللتاالام السياسااي و اليااة ماان الكربااون. اخلطاقااة للالصااني تنفااذ اساارتاتيجية  ومااا رتجاات
 الكربون.املنريفو نمو لتحقيق ال

السيال التارخيي للتحدايت احلالياة الايت تواجههاا يف النقا   ار كاتوعرضت إحدى املش -18
يف  مثاااي ذلاااذ الاااذي ااااوهد ،جاااوهري  اااو ل إحاااداواحلكوماااات واجملتمااا  الااادو . ودعااات إىل 

رد  اابعتبارها ،اساتعادة السالطة العاماة علا  النظاام املاا  املعاوملع  يف اجتااه  ه ينيات القارن العشارين
 وعرضات. التعه د اجلديد األخضر العاامليمن  وجلءاا لهختهلت القتصادية احلالية  الفعي الهزم

 .التعه د اجلديد األخضر العامليمصادر متويي لتنفيذ 
أبرز ممثلو بعو اجملموعات اإلقليمية ومندوب واحد احلاجاة إىل التعااون  ،وأ ناء املناقشة -19

ميااااة املسااااتدامة. وأكاااادت عاااادة جمموعااااات إقليميااااة  قيااااق أهاااادا  التنبةيااااة والتنساااايق الاااادوليني 
يف انبعاااثت غاازات الدريجاة بدرجاة تعساهم البلادان النامياة  كاونومندوب آخر أناه علا  الارغم مان  

  ةغا  متناساب بدرجاةتةا  املنااخ  أت ا اتم  ذلذ من  تعاينرإ ا  ،نظ ا ا املتقدمةأقي بكث  من 
. هاي قادرة حمادودة الساتجابة يف مواجهاة األضارارعلا  و  أت ا هما   تكي فقدر ا عل  ال كما أن

تةا  املنااخ. ودعاا أت ا ات وأكدوا دعمهم للمساؤوليات املشارتكة ولكان املتبايناة يف التريفياف مان 
مساااعدة الاادول األكثاار عرضااة لتةاا  ماان أجااي ممثااي إحاادى اجملموعااات اإلقليميااة إىل تعبجااة املااوارد 

ملواجهااة التهدياادات املناخيااة املتلاياادة الاايت  و قيااق املرونااة فتكي اابناااء آليااات حمليااة لل علاا املناااخ 
عمليااات عاادم مشاااركة أقااي البلاادان منااواا يف الضااوء علاا  ممثااي آخاار  وساالَّط. هااذه الاادول تواجههااا
تطوير قادرة الكربون ودعا األونكتاد إىل تقدم املساعدة يف  احلقول بشأن أرندة انبعااثت تبادل

 الكربون. أرندة انبعااثتشاركة يف أسوال البلدان النامية عل  امل
وطلب ممثي جمموعاة إقليمياة أخارى أن يادعم األونكتااد اجلهاود الرامياة إىل تعليال التعااون  -20

كماا دعاا األونكتااد إىل مناقشاة   ،التعه د اجلديد األخضار العاامليريما بني بلدان اجلنوب يف إطار 
السياسااااات الاااايت ميكاااان أن تعاااالز التنميااااة يف إطااااار اللتلامااااات املكتساااابة مبوجااااب مااااؤمترات األماااام 

 تة  املناخ.املعنية باملتحدة 
وطلباوا إىل  األحادياة اجلانابعان قلقهام إزاء آاثر التاداب  القسارية  عادة منادوبنيأعرب و  -21

التااداب  علاا  البلاادان  هلااذهالقتصااادية واملاليااة والتجاريااة  التااأ  ات األونكتاااد إجااراء دراسااة لتقياايم
لمااؤمتر يف ليف ساايال الاادورة اخلامسااة عشاارة  ،احلصااار واجلاالاءات املاليااةوخانااة حااالت  ،املتااأ رة
 .2020 عام
علا  املسااواة بااني  التأكيادوأعارب ممثاي إحادى اجملموعاات اإلقليمياة عان قلقاه إزاء عادم  -22

. وأكااد ممثلااو جمااالت معينااةمتكااني املاارأة وتساااءل عاان نااربة وموضااوعية التقرياار يف لاا  عاجلنسااني و 
يف التقرياااار  املعروضااااةعاااادة جمموعااااات إقليميااااة ماااان جديااااد تقااااديرهم لألركااااار والتااااداب  الرئيسااااية 

 .واتفاقهم معها

 لستثمار من أج  التنميةا -جيم 
 من جدول األعمال( 3)البند 
الخنفااض املساتمر الضاوء علا  املهحظات الستههلية لألمني العام لألونكتاد  سلَّطت -23

 تقرياااار السااااتثمار العاااااملييف  و َّااااقعلاااا  النحااااو امل ،لتاااادرقات السااااتثمار األجنااااا املباااااار العامليااااة
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لسياساااة للساااتثمار و سياساااة اأيياااة املنااااطق القتصاااادية اخلاناااة كاااأدوات لعلااا  و  ،2019 لعاااام
 الصناعية.

تقريار ’ويف يف التقريار  التحلياي الاواردألونكتااد ابلستثمار واملشاري  امدير اعبة وعرض  -24
إىل  ات املوجَّهااةلسااتثمار متتب  عاااا ا ،‘أهاادا  التنميااة املسااتدامةالسااتثمار يف جمااال اجتاهااات  رنااد

 ،القتصاادية اخلاناةالعااملي للمنااطق  الصاعودعلا   ركَّالاألهادا . و ذه القطاعات ذات الصلة هب
إىل  متمي  الة ويلهاا مان جياوب  املتمثاي يفونلتها ابلسياسات الصناعية وعوامي النجاح واهلاد  

ااال علااا  ال  ،لفوائاااد الواساااعة النطااااللمصاااادر  لتلق اااي الااادول األعضااااء املوجَّهاااة مااان طلباااات كماااا ركَّ
 .أهدا  التنمية املستدامةمن منظور  يةمناطق منوذج إجياديف  املساعدة

والقطااع اخلااص خاربا م يف  اتمان أربعاة أعضااء مان ممثلاي احلكومانقاا  ررياق  وعرض -25
وتنمياة  ،وتارويج التجاارة والساتثمار ،التنمية الصناعيةكي من يف   تعسهمإنشاء وإدارة املناطق اليت 

يسااات أبن روائاااد املنااااطق القتصاااادية اخلاناااة ل وسااال مواوالتنمياااة القتصاااادية الشااااملة.  ،املشااااري 
 رسمملساعدة البلدان عل   ل بد منهاملصلحة أمر  اجلهات ناحبةوأن تبادل املعررة بني  ،تلقائية

 والتاااايق ن ،واملؤسسااااات القويااااة ،البنيااااة التحتيااااة الصاااالبة وأوضااااحوا أنأرضااااي.  مناساااابةسياسااااات 
عواماااي رئيساااية لنجااااح هاااي والتعااااون باااني القطااااعني العااام واخلااااص  ،واإلرادة السياساااية ،القااانوين
املنااااطق  عااان طرياااقجهاااود تااارويج الساااتثمار  وينبةاااي جعااايالقتصاااادية اخلاناااة.  املنااااطقتنفياااذ 

 التنمية املستدامة. أهدا  قيق الرامية إىل م  جهود البلدان متوائمة القتصادية اخلانة 
وعات اإلقليمية والعديد مان املنادوبني ابملناقشاة الايت جارت ممثلو العديد من اجملم رحَّبو  -26

يف الوقت املناسب بشاأن الساتثمار واملنااطق القتصاادية اخلاناة. وأ نات عادة وراود علا  جاودة 
والفجاات الضاعيفة يف نالب  ليلاه.  الذي وض  اواغي البلادان النامياة وأقاي البلادان مناواا  ،التقرير

ركاار الايت قادمتها بيااانت األونكتااد اجلديادة بشاأن امللكياة النهائياة وأاار بعاو املنادوبني إىل األ
لهستثمارات. وأعرب مندوب آخر عن تقديره للرسائي املوجهة إىل الدول األعضاء بشاأن نتاائج 

تقرير ’األونكتاد املتعلقة ابلستثمار مثي  لنواتجالتقرير. وأعرب العديد من املندوبني عن تقديرهم 
 ،الساتثمار ةواستعراضاات سياسا ،‘أهادا  التنمياة املساتدامةساتثمار يف جماال الرند اجتاهاات 

ااادواالبلااادان النامياااة يف إناااهح اتفاقاااات الساااتثمار الدولياااة. املقدَّماااة إىل مسااااعدة للو  علااا   وأك 
ودعااااوا األونكتاااااد إىل مواناااالة هااااذا العمااااي. وقااااال أحااااد  ،التوقياااات اجليااااد لصاااادور تقرياااار الرنااااد

عااات األونكتاااد وحلقااات العمااي واملساااعدة التقنيااة بشااأن التفاقااات الدوليااة املناادوبني إن اجتما
 مفيدة بشكي خاص.

أعرب العديد مان املنادوبني عان قلقهام إزاء اخنفااض الساتثمار األجناا املبااار العااملي و  -27
ل أكثاار نااعوبة. ودعااوا إىل بااذ أهادا  التنميااة املسااتدامةمااا جيعااي  قيااق  ،املشاار إليااه يف التقرياارو 

 م  التحدايت احلالية. تكي فلاجهود لتحسني مناخ الستثمار العاملي وخيارات 
ملنااطق ا بشاأنجهودها الرامية إىل وضا  اسارتاتيجيات الضوء عل  بلدان كث ة  وسلَّطت -28

يف جماال  املوجَّهةاملشورة إىل مليد من تبادل املعار  و إجراء احلاجة إىل عل  و اخلانة القتصادية 
املناااطق القتصااادية اخلانااة يف املساااعدة التقنيااة اعتبااارات  تعماايم مراعاااةرضااها عاان  ،السياسااات

األونكتاد لسياسات الستثمار مان أجاي  ألونكتاد ويف إطارا املقدَّمة من مساعدة بناء القدراتو 
ادية اخلانااااة يف اقاااارتح أحااااد املناااادوبني إدراج مسااااألة املناااااطق القتصااااو لتنميااااة املسااااتدامة. ا  قيااااق

 .2020لعام املنتدى العاملي لهستثمار 
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القتصااادية اخلانااة ينبةااي أن تكااون  املتعلقااة ابملناااطقسياسااة البعااو الورااود إن  وقالاات -29
أن تكون يف خدمة أهدا  التنمية  ينبةياملناطق  هذه وأن ،ل يتجلأ من السياسة الصناعية جلءاا 

 لبيجة وحقول اإلنسان.اب وداعمةا للمعاي  املتعلقةة م  قواعد التجار  ومتمشيةا املستدامة 
املسااااعدة التقنياااة يف تقااادم و  توااااجعت عااادة وراااود األونكتااااد علااا  موانااالة التحلااايه -30

التنمية   قيق أهدا لسد الفجوة يف الستثمار يف  طعرلإجياد  بقصدل سيما و  ،جمال الستثمار
 املتصاااااالةوتعلياااااال أدوات التعاااااااون اإلقليمااااااي  ،ر سااااااني تقياااااايم أ اااااار السااااااتثماعلاااااا  و  ،املسااااااتدامة
السياسااات السااتثمارية علاا   علاا  اإلسااهام يف رساامو سااني قاادرة البلاادان الناميااة  ،ابلسااتثمار

 الصعيد الدو .
 اواااج  بعااو املناادوبني األونكتاااد علاا  مواناالة دعاام أضااعف القتصااادات يف جهودهاا -31

تكثيااااف تبااااادل علاااا  و  ،الصااااناعي تحااااو لوالتنوياااا  القتصااااادي واللتصااااني  النهااااوض ابالراميااااة إىل 
مارساااات سياساااات الساااتثمار اجليااادة باااني الااادول األعضااااء. وطلاااب أحاااد املعلوماااات املتعلقاااة مب
 اجتاذابآلياات التريفياف مان املريااطر والتاأمني الايت ميكان أن تعالز  بشأنو و املندوبني إجراء حب

 ما بعد الكوارو. أوضاعة النامية يف لدول اجللرية الصة  إىل االستثمارات 
أيياة إاارا  علا   ررياق النقاا أعضاء  أك د ،هستنتاجات الرئيسية للمناقشةوتلرييصاا ل -32

علاا  و  ،قيااادة احلكومااات اات التعاااون بااني القطاااعني العااام واخلاااص  عاان طريااقالقطاااع اخلاااص 
 سااني علاا  أييااة و  ،نبااؤ هبااابيجااات قانونيااة مسااتقرة ميكاان التوااي احلاجااة إىل بناااء مؤسسااات يف 

األوسااااا   ماااا  إااااارا  ،دوا علاااا  احلاجااااة إىل تطااااوير الاااانظم اإليكولوجيااااةمناااااخ األعمااااال. واااااد  
البنيااة التحتيااة والتنميااة احلضاارية. بشااكي متاالامن ماا  تطااوير  ،يف ذلااذ األكادمييااة وقطاااع األعمااال

ليساات املناااطق  رهااذه ؛القصاا  يف األجاايقااد ل تكااون نتااائج املناااطق القتصااادية اخلانااة مرئيااة و 
القتصاادية  املتعلقاة ابملنااطقسياساات المان رباط  إذ ل بادللمشاكي القتصاادية.  عهجاا سحرايا 

لمناااااطق لميكاااان  ،وأخااا اا يف جماااال ةايااااة البيجااااة.  ول ساااايما ،اخلاناااة أبهاااادا  التنمياااة املسااااتدامة
منااااطق التنمياااة اإلقليمياااة وقاااد بااادأت  ،يف التكاماااي اإلقليماااي تاااؤدي دوراا القتصاااادية اخلاناااة أن 

 .يف النطهل 2013 لعام تقرير الستثمار العاملياملقرتحة يف 
كلمته ابإلاارة إىل التحدايت الرئيسية للمناطق القتصادية اخلانة مدير الش عبة  واختتم  -33
  التنميااة املسااتدامة. واسااتجابة ماا  أهاادا متوارااقاملناااطق هااذه احلاجااة إىل جيااي جديااد ماان إىل و 

وإساداء إىل  تقاسام اخلاربات واملعاار واملشاركني بشأن احلاجة إىل  رريق النقا لتعليقات أعضاء 
ذه اقااارتح املااادير إنشااااء  اااالف عااااملي هلااا ،بشاااأن املنااااطق القتصاااادية اخلاناااة يةاملشاااورة السياساااات

 .أن تيس رهميكن ألمانة األونكتاد  وهو أمر تبادل املمارسات اجليدةلاألقران و من م لتعل  لملناطق ا
يف اااعبة السااتثمار واملشاااري   أعلاان التاالام ،وريمااا يتعلااق ابلشااواغي الرئيسااية للمناادوبني -34

األونكتاد سيواني تقدم وقال إن . تناول هذه الشواغياألونكتاد مبساعدة الدول األعضاء عل  
بيجاااة سياسااااات عااان ثمار األجناااا املباااااار و املعلوماااات يف الوقااات املناساااب عاااان اجتاهاااات السااات

لتحاادايت الرئيسااية. ملواجهااة ا مناساابةية اتنااياغة اسااتجاابت سياساا وسيساااعد علاا  ،السااتثمار
السااتثمار يف اجتاهااات  تقرياار رنااد’ردود رعااي إجيابيااة علاا  وأوضااأ أنااه ساايقوم، بعاادما ورد ماان 

 ،تقياايم األ اارعاان مبااا يف ذلااذ  ،دراسااات متابعااة ببحااث إجااراء ،‘أهاادا  التنميااة املسااتدامةجمااال 
أضااا  أن راااادات املناادوبني بشااأن احتياجااات املساااعدة التقنيااة يف املسااتقبي. و إب وأحااا  علماااا 

التأمني ضد  طلبا م بشأن برامجمثي  ،ملندوبنيمن اأمانة األونكتاد ستستجيب للطلبات الفردية 
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ميكاان أن جتتماا  ماا  أ ااا و  ،ة والضااعيفة هيكلياااا يف القتصااادات الصااة  منهااا املرياااطر والتريفيااف 
املندوبني يف مشاورات رردية. وريما يتعلق ابلشواغي الايت أ ا ت يف وساائط اإلعاهم بشاأن جاودة 

"الساتثمار األجناا يستبعد مج  بياانت األونكتاد أوضأ أن  ،بياانت الستثمار األجنا املباار
اجتاهااات السااتثمار األجنااا املباااار بشااكي منفصااي  رناادياألونكتاااد  وإن كااان ،املباااار الااويي"

 .للحدود العابر

تسرري  قواعرد املنةر  مرن أجر   -التنمية القتصادية يف أفريقيا: ُصرن  يف أفريقيرا  -دال 
 تعزيز التجارة فيما يني ال لدان األفريقية 

 من جدول األعمال( 4)البند 
التنمياة القتصاادية  تقريار رتتااحي إىل أناه انقارأاار األمني العام لألونكتااد يف بياناه ال -35

ريماا باني تعليال التجاارة من أجي قواعد املنشأ تسري   -ص نن  يف أرريقيا 2019لعام يف أرريقيا 
 األرريقياة القارياةنطقة التجارة احلرة مليف اجتماع إلطهل املرحلة التشةيلية وذلذ  األرريقية البلدان
 ،هااذه القضااية بشااأناألونكتاااد  أعمااالأت اا   ااااهد. وقااد 2019متوز/يوليااه يف نيااامي يف ععقااد 
 التكامي اإلقليمي. بشأنأ رى جهود الدول األعضاء األرريقية  ما
مدير اعبة األونكتاد ألرريقيا وأقي البلدان منواا والاربامج اخلاناة النقاا  الرئيساية  وعرض -36
الااذي ناايغ يف ضااوء  ،التقرياار وأوضااأ أن هااذا. 2019 لعااام رريقيااالتنميااة القتصااادية يف أاتقريار ل

 اجلهااات ناااحبةردود رعااي إجيابيااة ماان قااد حظااي باا ،األرريقيااة تنفيااذ منطقااة التجااارة احلاارة القاريااة
 لادىنسارية مان التقريار وجاود القطاعني العاام واخلااص. وحاث الوراود علا  ضامان  مناملصلحة 

 مفاوضي البلدان.
مشااد  دين  ،عديااد ماان اجملموعااات اإلقليميااة والعديااد ماان املناادوبني ابلتقرياارممثلااو ال رحَّاابو  -37

اااااجعت إحاااادى اجملموعااااات و يف منطقااااة التجااااارة احلاااارة القاريااااة األرريقيااااة.  البااااارز علاااا  إسااااهامه
. وأااار ممثاي جمموعاة إقليمياة أخارى إىل بشأن هذه املسألة أعماهلاعل  موانلة  الش عبةاإلقليمية 

يف يف الوقاات املناسااب املوضااوع  علاا  وهااور هااذامؤكااداا  ،ملعظاام توناايات التقرياار اجملموعااة أتييااد
حااوار بااني القطاااعني  وعلاا  أنااه يلاالم إجااراء ،العاااملي بشااأن السياسااة التجاريااة التاايق نساايال عاادم 

احملليااااة مااااان  مؤسساااااات األعماااااللتمكااااني وذلااااذ سياساااااات تكميليااااة األخااااذ بالعااااام واخلاااااص و 
املضااطلع  باه بشاأن املررااق السااول القارياة. وأ اى علاا  دعام األونكتااد للعماي  الساتفادة مان رارص

للحصاول علا  ملياد مان الادعم التقاين  الناداء املوجَّاهوكارر  ،قواعد املنشأ امللحق ابلتفاالاملتعلق ب
يف إطاار مفاوضاات منطقاة التجاارة احلارة القارياة  ات اجلمركياةبشأن قواعد املنشأ وعاروض التعريفا

 ية.األرريق
لتجاارة اإلقليمياة داخاي لتحلياي الاقرتحت إحدى اجملموعات اإلقليمية أن تكون وحادة و  -38

جمموعاة إقليمياة  وأااارتاألطرا  يف رابطاة تكاماي أمريكاا الهتينياة.  البلدانأمريكا الهتينية هي 
 ويعقد  م جبشكي جيد وموجه حنو النتائ وأنه متوازنتماسذ املتحليي ابل يتسمأن التقرير إىل أخرى 

 وتعاااريف هااذه القواعااد وآاثرهااامعلومااات عاان مفاااهيم قواعااد املنشااأ  مبااا يعقد  مااه ماان إسااهاماا هاماااا 
التفااوض  جيارياحلاجة إىل اتفاقات جتارياة  الضوء أيضاا عل اجملموعة اإلقليمية  وسلَّطتالعملية. 
 .األحادية اجلانبة التجاري أرضليا ازايدة معدلت استريدام  وأاارت إىلبشكي نحيأ  عليها
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قدم  ليها ااامها لقواعاد املنشاأ وأييتهاا يف سايال يع أاار أحد املندوبني إىل أن التقرير و  -39
التونااااايات وأبااااارز أيياااااة  ،التكاماااااي اإلقليماااااي يف إطاااااار منطقاااااة التجاااااارة احلااااارة القارياااااة األرريقياااااة

ومباااين علااا  حباااوو جيااادة، منااادوب آخااار أن التقرياار ااااامي  ورأىالتقريااار. الاااواردة يف  السياساااتية
. ناااحلة للتطبيااقولحااذ أنااه ياادعم مفاوضااات منطقااة التجااارة احلاارة القاريااة بشااأن قواعااد منشااأ 

مناااادوب آخاااار علاااا  أن منطقااااة التجااااارة احلاااارة القاريااااة األرريقيااااة تتطلااااب النسااااجام بااااني  ااااادَّدو 
يف املفاوضاات. وأااار منادوب  ي كامايبشاكواج  الدول األعضااء علا  املشااركة  ،السياسات

املكاسااب الكاملاااة  جااينلكاااي منااتج ميكاان أن تعرقااي  واحملاادَّدةآخاار إىل أن قواعااد املنشااأ املعقاادة 
ماااا ياااؤدي إىل  ،اجلماااار  وناااةار املنتجاااني احمللياااني وأن تعثقاااي كاهااايملنطقاااة التجاااارة احلااارة القارياااة 

 قياااق زايدة إىل ىل بااارامج بنااااء القااادرات و علااا  احلاجاااة إ اااادَّد. و اجلمركياااة  ااادايت يف املعاجلاااة
بااني السياساااات التجاريااة والسياسااات الصااناعية. وأااااار مناادوب آخاار إىل أن مااان  اتسااال أكاارب
بعقااد دورة أيضاااا حب وقااال إنااه ساا   ؛قواعااد املنشااأ تنطبااق علاا  بلاادان املقصاادأي الصااعب رهاام 

 نامية غ  الساحلية.لبلدان الاليت تواجهها الألونكتاد بشأن التحدايت اإلمنائية 
التقرياار يف التكامااي  علاا  إسااهاموأكاادت عاادة جمموعااات إقليميااة والعديااد ماان املناادوبني  -40

أباارزت معظاام الورااود أن منطقااة التجااارة احلاارة القاريااة األرريقيااة تطمااأ إىل و اإلقليمااي يف أرريقيااا. 
قواعااد املنشااأ ر. األييااة حاساام قواعااد املنشااأ دوراا  تااؤد ي ريهاااتعلياال التجااارة البينيااة األرريقيااة الاايت 

 أكااادو هاااي أداة لتحريااار التجاااارة بشاااكي رعاااال.  ،الااايت ينبةاااي أل تكاااون مفرطاااة التقيياااد ،املناسااابة
املناادوبني علاا  أييااة رسااائي التقرياار الاايت مفادهااا أن قواعااد ماان العديااد ماان اجملموعااات اإلقليميااة و 

 ألعمال.هبا ومواتية لنشا  اأن تكون بسيطة ومرنة وافارة وقابلة للتنبؤ  ينبةياملنشأ 
أحد املندوبني برتكيل التقرير عل  التجارة كاأداة للتنمياة. وأااارت عادة وراود إىل  رحَّبو  -41

ل ساايما ريمااا يتعلااق ابملفاوضااات اجلاريااة. وأكاادت عاادة ورااود علاا  و  ،لتقرياارالتوقياات املناسااب ل
لبنياااة التحتياااة والسياساااات الصاااناعية املتعلقاااة ابسياساااات الاحلاجاااة إىل سياساااات تكميلياااة مثاااي 

متكني قواعد املنشأ من احلجم بةية الصة ة واملتوسطة  ملؤسسات األعمالالسياسات الداعمة  أو
يف دعام املاذكور عن تقاديرها لادور األونكتااد والتقريار  كث ةورود   قيق مكاسب إمنائية. وأعربت 

 اهليكلي. تحو لتعليل الالرامية إىل البلدان النامية يف جهودها 
القاادرة اإلنتاجيااة القائمااة عاارب أرريقيااا ماان حيااث أكاادت ورااود كثاا ة علاا  الختهرااات و  -42

العتمااد املفار   كما أكادت  ،السياساتوابلتا  احلاجة إىل مليج خمتلف من  ،والقدرة التنارسية
أاااار بعااو املناادوبني إىل أييااة عاادم تاار  أي منطقااة أو جمموعااة و علاا  الساال  األساسااية األوليااة. 

يف عمليااة التكامااي. وقااال أحااد املناادوبني إن منطقااة التجااارة احلاارة القاريااة اإلرريقيااة خلااف الركااب 
 وأااااارت. األطااارا  الثه يااة املفاوضااااتوعلااا  لااديها ررناااة جيااادة للبناااء علااا  الكتاااي اإلقليميااة 

 ينبةي أن تراعي املرأة بشكي خاص. التكاميأن عملية إىل بعو الورود 
مباااا يف  ،أرريقيااااإىل بعاااو الوراااود علااا  أيياااة اساااتمرار تقااادم املسااااعدة التقنياااة  تاااادَّدو  -43
 واحلصول عل  التمويي. رايدة األعمالتيس  التجارة و تقدميها بشأن ذلذ 
للجماعاة كر أحد املندوبني أن جناح منطقاة التجاارة احلارة القارياة األرريقياة مهام أيضااا وذ  -44

من الاروابط باني الساول املوحادة  تبحث عن ررص لتحقيق مليدأن حكوما ا نظراا إىل  ،الكاريبية
 .األرريقية ومنطقة التجارة احلرة القارية
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ه مشاا ة إىل أناا ،دولااة رلسااطنيإىل  مقاادَّ أعرباات جمموعااة إقليميااة عاان تقااديرها للاادعم املو  -45
 ن ويب. م  ماريكيانو يف هذا الصدد متشياا موارد كارية  يللم تقدم

حااااوار كامااااي بشااااأن التعاااااون  أعرباااات جمموعااااة إقليميااااة أخاااارى عاااان اسااااتعدادها إلجااااراءو  -46
الاايت لااول بشااأن احلمشاا ة إىل أن ال اااد الروسااي يتمتاا   ااربة كباا ة  ،املفياادين املتبااادلنيوالتكامااي 
 املنصات اإللكرتونية.بشأن تكنولوجيا املعلومات و تتيحها 

وااااجعت جمموعاااة إقليمياااة أخااارى األونكتااااد علااا  موانااالة العماااي بشاااأن تباااادل أرضاااي  -47
 دا  التنمية الوطنية.املمارسات ريما يتعلق ابلتنفيذ الفعال ألهدا  التنمية املستدامة وأه

تنشيط آلية األونكتاد احلكومية إ ا سرتح ب إبعادة إحدى اجملموعات اإلقليمية  وقالت -48
 ن ويب. متشياا م  ماريكيانو ،الدولية
وأااااار أحاااد املنااادوبني إىل أن الوقااات قاااد حاااان لتكيياااف النظاااام التجااااري الااادو  جلعلاااه  -49

مثاااي  ،املشااااركني أبن مصاااادر مشااااكي البلااادان النامياااة خارجياااة ماااذك  راا  ،تركيااالاا علااا  التنمياااةأكثااار 
األسااوال املاليااة املتقلبااة واملااهذات الضااريبية. وريمااا يتعلااق بتعبجااة املااوارد ماان أجااي أهاادا  التنميااة 

أن التعااااون ريماااا باااني بلااادان اجلناااوب ل ميكااان أن ياااي حماااي التعااااون باااني  اااادَّد علااا  ،املساااتدامة
 الشمال واجلنوب.

اااو  -50 األماااني العاااام لألونكتااااد واجملموعاااات اإلقليمياااة واملنااادوبون ابل ااااد القتصاااادي  برحَّ
 كمجموعة إقليمية.  ،نشئ حديثاا الذي أع  ،للمنطقة األوروبية اآلسيوية

رريااااق  الااااذين يشااااملهمإحاااادى اجملموعااااات اإلقليميااااة تلقااااي أمساااااء األااااارياص  توطلباااا -51
 الجتماااعاألمساااء بعااد  سيعفصااأ عاانإنااه  رقااال األخاا لألمااني العااام التاااب  الشريصاايات البااارزة 

 املشورة إليه. إلسداءوأوضأ أن الفريق أنشئ  هلذا الفريق، الرتتاحي

التعليقاااات تعكاااس جاااودة التقريااار. وأبلاااغ مااادير النقاااا  بقولاااه إن رئااايس اجمللاااس  واختاااتم -52
ن األونكتاد قاد أعاد  اس أباخلانة املشاركني اعبة األونكتاد ألرريقيا وأقي البلدان منواا والربامج 

بنااااء القااادرات بشاااأن ورقاااات تقنياااة ملرراااق منطقاااة التجاااارة احلااارة القارياااة األرريقياااة ومشاااروع مقااارتح 
وماا تواجهاه مان قواعاد املنشاأ. وسيعنشار قريبااا تقريار عان البلادان النامياة غا  السااحلية  خي  ريما

  وحلوهلا.  دايت

  يف القتصاد الرقمياقتناص القيمة  -هال 
 من جدول األعمال( 5)البند 
تقريار باا " املتعلقاةللمناقشاة املمهادة أدىل األمني العام لألونكتااد ابملهحظاات الرتتاحياة  -53

. "علاااا  البلاااادان الناميااااة آاثر ذلااااذ - واقتنانااااهاالقيمااااة  خلااااقص 2019القتصاااااد الرقمااااي لعااااام 
ناد وممثاي عان ر املعاامهت اإللكرتونياة يف ةيلمان ممثاي واحاد مان وكالاة تطاوي وأتلف ررياق النقاا 

 مقرها يف إرريقيا.يوجد  جمازرةوهي اركة رأمل مال  ،"TLcom Capital "تيليكوم كابيتالص اركة
الضااوء  مساال  طاا  ،ماادير اااعبة األونكتاااد للتكنولوجيااا واللوجسااتيات نتااائج التقرياار وعاارض -54

ماا  الرتكياال علاا  دور البياااانت واملنصااات الرقميااة  ،ديثااة يف القتصاااد الرقماايعلاا  الااديناميات احل
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علااا  املمكناااة  اتخياااارات السياساااو لتنمياااة املساااتدامة أماااام اوالفااارص والتحااادايت الااايت تطرحهاااا 
 الصعيدين الوطين والدو .

السياساات  جماال وضا جترباة ةيلناد يف  هذا األخ  علا أعضاء الفريق  وأطلعت إحدى -55
 لتلويادت الضاوء علا  احلاجاة إىل  ساني الانظم اإلحصاائية سلَّطلقتصاد الرقمي. و يما يتصي ابر

لختاااذ  وهااي أماار ضااروري ،حصاااءات كاريااة وقابلااة للمقارنااة وجياادة النوعيااةإبالسياسااات  واضااعي
وحوكمااة اإلنرتناات" لسااد الفجااوة املعرريااة املسااتقبلي وعرضاات مبااادرة "القتصاااد  ،قاارارات مسااتن ة

 يف البلد.املوجودة قمية الر 
العاملاااااة يف جماااااال ؤسساااااات املالنقاااااا  أمثلاااااة علااااا   ررياااااقيف  وانقشااااات عضاااااوة أخااااارى -56

 هااالتكنولوجيا يف أرريقيا اليت تستريدم التكنولوجيا الرقمياة حلاي بعاو أهام التحادايت الايت تواجه
اال و الصااعبة.  نشااا  األعمااالابلصااحة والتعلاايم واللراعااة والنقااي يف بيجااات  يتصاايالقااارة ريمااا  ت ركَّ
وبينمااا قتصاااد الرقمااي العاااملي. لهرريقيااا و مناسااباا أل زايدة حجاام النشااا  لكااي يكااونعلاا  ضاارورة 

تضااا  أن  أيضااااا مااان املهااام ر ياااة،رأمل املاااال واملوهباااة والبنياااة التحت هاااذه تاااوارر تتطلاااب زايدة احلجااام
ابلبتكااار هااذه مناساابة تساامأ لشااركات التكنولوجيااا  ومبااادئ توجيهيااةقواعااد  يميااةاجلهااات التنظ
 .وبلايدة احلجم

علا   ،معاجلة الفجوات الرقمياة ل بد منأنه  ادَّدت ورود كث ة عل  ،املناقشاتوأ ناء  -57
مباا يكفاي  ،أقاي البلادان مناواا وكاذلذ حالاة  ،احلضريةاملناطق الريفية و  املناطقبني و  ،الصعيد العاملي

الركااب. خلااف أحااد  يعاارتع ميسااور التكلفااة ومو ااول بااه حاا  ل علاا  حنااو  تااوارر الونااي ابإلنرتناات
يف  قياق  جاوهرايا دوراا  وأ اا تاؤد ي ،للرقمناة آاثر علا  مجيا  اجملتمعاات والقتصاادات وأعضيف أن

ماااان  بيااااد أن كثااا اا . 2030خطااااة التنمياااة املسااااتدامة لعاااام الاااواردة يف أهااادا  التنمياااة املسااااتدامة 
 تواجااه ،أقااي البلاادان منااواا  وخانااة ،عاان قلقهاام ماان أن معظاام البلاادان الناميااةقااد أعربااوا املناادوبني 

يف التجاارة علا  حناو مفياد ساتعدادها للمشااركة ل املستوايت املنريفضاةمعوقات كب ة ابلنظر إىل 
 اإللكرتونية والقتصاد الرقمي.

ااعبة وأاااار -58 أبن القتصاااد الرقمااي ماادروع  إىل وجااود اعاارتا  علاا  نطااال واساا  ماادير الش 
قد وهرت سلسالة جديادة و . مورداا اقتصادايا ابلغ األييةمتلايد ابلبياانت اليت أنبحت  عل  حنو

منصااات رقميااة  ماان جانااب وهااو مااا م يف معظمااه - ريهااا مجاا  البياااانت جاارىماان قاايم البياااانت 
نااارية  قااق رقميااة   ليليااةحلصااول علاا  معلومااات بةيااة ا ختلينهااا ومعاجلتهااا و ليلهااا مث - عامليااة
ريااه البلاادان الناميااة جماارد  تصاابأوضاا  إياااد . وأكاادت عاادة ورااود علاا  احلاجااة إىل جتنااب دخااها 
 .معاجلتهاواخلدمات املستمدة من  للنواتج ومستهلكةللبياانت اخلام  مصادر
يف حالاة  وخانة ،للتنمية ررناا  وتعور  ر خلق الثروةتتيأ أن الرقمنة إىل  أيضاا املدير وأاار  -59

ديناميااااات  بيااااد أنالصااااة ة واملتوسااااطة احلجاااام.  ومؤسسااااات األعمااااال البالةااااة الصااااةر املشاااااري 
قوي للثاروة يف عادد قلياي مان املنصاات الرقمياة العاملياة القوياة الرتكيل الالقتصاد الرقمي تؤدي إىل 

الااولايت املتحاادة األمريكيااة والصااني. وأكاادت ورااود   وخانااة ،دد قليااي ماان البلاادانعاا املنتميااة إىل
 يف القتصاد الرقمي.املتلايد املساواة  انعدامعكس الجتاه حنو  احلاجة إىلكث ة عل  

مان املهاام يكاون  ،لبيااانتاملادروع ابومان أجاي املشااركة يف اجلواناب اإلنتاجياة لهقتصاااد  -60
يف البلدان  وخانة ،القيمة يف القتصاد الرقميواقتناص خلق ا عل  نامية قدرا أن تبين البلدان ال
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عاااادة ورااااود بفائاااادة  وساااال متذات املسااااتوايت األد  ماااان السااااتعداد لهسااااتفادة ماااان الرقمنااااة. 
ماان أقااي  ماان أجااي كثاا الاايت أعجرياات و تقييمااات األونكتاااد بشااأن السااتعداد للتجااارة اإللكرتونيااة 

 البلدان منواا.
هقتصااد الرقماي لالساري   توس ا عل  أن الستفادة من ال بشكي عامووارقت ورود كث ة  -61

 تالوطنياة واإلقليمياة والدولياة. واتفقا الص اععدعل  السياسات املعتمادة علا   بدرجة مرتفعةتعتمد 
متكني ترمي إىل تنفيذ سياسات  ،الوطين الصعيدعل   ،عل  أنه من املهم أيضاا واملدير  ورود كث ة
تشاجي  رايدة األعماال والبتكاار  بوساائي مان بينهاا ،امللياد مان القيماة واقتنااص خلقالبلدان من 

جمالت السياسة اليت  تااج إىل وتشتمي الرقمنة. الهزمة لعملية طوير املهارات رضها عن تاحمللي 
وتنظايم تادرقات البياااانت  ،ابلبياااانت تصالةاملالسياساات  ني علاا ملياد مان احلااوار والتعااون الادولي

وامللكياااة الفكرياااة. ودعاااا العدياااد مااان املنااادوبني إىل  ،والعماااي ،واملنارساااة ،والضااارائب ،عااارب احلااادود
وخاناة يف حالاة  ،لضامان إساهام الرقمناة يف التنمياةوذلذ من املاحنني  قدَّمزايدة الدعم الدو  امل

صاااد الرقمااي. كمااا أباارز العديااد ماان املناادوبني أييااة نقااي يف القت تساا   طاا   قيلااةلبلاادان الاايت ا
 التكنولوجية. الفجواتمعاجلة من أجي التكنولوجيا 

ماان  وكثاا قاماات جمموعااة إقليميااة واحاادة  ، اا ت يف املناقشاااتلتوضاايأ القضااااي الاايت أع و  -62
تشاااجي  ةياااة بة يف بلااادا م نقَّاااذاخلاااربات املعيناااة والسياساااات امل إبطاااهع اآلخااارين علااا املنااادوبني 
 الرقمنة.
وأنااه مبااين  جاااء يف الوقاات املناساابقااد أن التقرياار إىل عاادة جمموعااات إقليميااة  وأاااارت -63

يف  يعساهموأنه  ،قدم  ليها متوازانا آلاثر القتصاد الرقمي عل  البلدان الناميةعل  حبوو جيدة ويع 
 يجاااة اجملاااال مللياااد مااان املناقشاااات والعماااي بشاااأن دور التجاااارة اإللكرتونياااة والقتصااااد الرقماااي يف 

 الوطنية واإلقليمية واملتعددة األطرا . الص ععدوالسياسات الهزمة عل   ،التنمية
باااني اجملموعااات اإلقليمياااة والبلااادان ريماااا يف الااارأي  النسااجاموأاااار أحاااد املنااادوبني إىل  -64
 علق ابستنتاجات التقرير وتونياته.يت

بةياة موانلة احلوار بشأن هاذا املوضاوع  أنه يللمعل  كث  من الورود بصورة عامة   ووارق -65
واملستدامة. للجمي   سني رهم الديناميات اجلديدة لهقتصاد الرقمي وآاثره عل  التنمية الشاملة 

مباا يف  ،الثه اة العماي مجيا  أركاان علا  امتاداد األونكتااد ألعمالالدور اهلام  وسلَّطوا الضوء عل 
ررياااااق اخلاااارباء احلكاااااومي الاااادو  املعاااااين ابلتجاااااارة  عاااان طرياااااق ،بناااااء تواراااااق اآلراءيف جماااااال ذلااااذ 

  اخلرباء األخرى املعنية بسياسات املنارسة وةاية املستهلذ. وأررقةاإللكرتونية والقتصاد الرقمي 

  ابملساعدة املقدَّمة من األونكتاد إىل الةعب الفلسطيينالتقرير املتعلق  -واو 
 من جدول األعمال( 6)البند 
 عان تقاديرهم ني دوليتانيومنظمتا اا دولاة عضاو  16وأعرب ممثلو  س جمموعاات إقليمياة  -66

الو يقااااااااااة لشااااااااااعب الفلسااااااااااطيين )إىل ااألونكتاااااااااااد املقدَّمااااااااااة ماااااااااان ساااااااااااعدة ملللتقرياااااااااار املتعلااااااااااق اب
TD/B/EX(68)/2)،  وممتاز.متبص ر وونفوه أبنه سليم و 

النامجاة عان انئب األمني العام لألونكتاد الضوء عل  القيود القتصادية واملالية  تسلَّطو  -67
رضااها عاان اخنفاااض  ،لحااتهلالنااااجة عاان الحااتهل وجمااالت البطالااة والفقاار والتكاااليف البيجيااة ا
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ل يسااتطي  األونكتاااد  ،ت علاا  احلاجاة إىل أتمااني مااوارد إضاااريةاملاااحنني. وأكااد الادعم املقاادَّم ماان
( وقرارات اجلمعياة TD/519/Add.2الو يقة بدو ا الوراء بولايته مبوجب قرارات ماريكيانو ن ويب )

 لحتهل.النامجة عن االعامة بشأن التكاليف القتصادية 
للمااارة األوىل  ،ة والتنمياااة أبناااهوخل صااات األماناااة التقريااار وتوناااياته وأبلةااات جملاااس التجاااار  -68
لوناول إىل األرض الفلساطينية لاألونكتااد أتاا ة دخاول  يإسرائيي ماووف متنأمل  ،عاماا  20 منذ

لعمااي لد( ماان ماريكيااانو ناا ويب و  )د55لتنفيااذ الفقاارة  وماان الضااروري تااوارر مااوارد إضاااريةاحملتلااة. 
بساابب الحااتهل، ويااا األمااران ين لشااعب الفلسااطيالاايت يتحملهااا ابشااأن التكاااليف القتصااادية 

 .73/18و 72/13و 71/20و 70/12و 69/20مبوجب قرارات اجلمعية العامة املطلوابن 
إىل األونكتااد املقادَّم مان دعم للاأعرب ممثاي دولاة رلساطني عان تقاديره العمياق للتقريار و و  -69
الوض  عل  القتصادية القاسية و  - الجتماعية األوضاعالضوء عل   وسلَّطلشعب الفلسطيين. ا

 ،الطبيعياااة ومياههااا ومواردهااااألرض الفلسااطينية ابسااتةهل إسااارائيي  إذ تقااوماملااا  ماا  إساارائيي. 
. وأاااار إىل أن السااهم املااوارد الاايت تعااود إلاايهمالفلسااطينيني ماان حااق السااتفادة ماان   اارمبينمااا 

 ل ينفصهن.أمران والتنمية 
وانتهاكاااات  ،نتاااائج التقريااار وحاااذروا مااان تااادهور األوضااااعأناااداء  املتكلمااانيردد مجيااا  و  -70

 ،وانعاااادام األماااان الةااااذائي ،وارتفاااااع البطالااااة ،والفقاااار الاااادخي الفااااردي،وتراجاااا   ،القااااانون الاااادو 
واحلصاااار املفاااروض علااا  غااالة وا ياااار  ،يأماااام التنق ااااملنصاااوبة واحلاااواجل  ،والعتمااااد علااا  إسااارائيي

وتوسااي   ،وضاام األراضااي الفلسااطينية ،الحااتهل عاان طريااقاجيااة وتاادم  األنااول اإلنت ،اقتصاادها
 املستوطنات غ  القانونية.

كومااااة دولااااة حلاملسااااتحقة  اإلياااارادات املاليااااةدعااااا بعااااو املناااادوبني إساااارائيي إىل  ويااااي و  -71
بااادأت يف  ااااهرايا ملياااون دولر  11.5دون خصااام غااا  ماااربر قااادره إىل هاااذه احلكوماااة رلساااطني 
عونااة امل. كمااا دعااوا اجلهااات املاحنااة إىل عكااس الجتاااه الساالا يف 2019آذار/مااارمل منااذ  تنفيااذه

 املاحنني.املقدَّمة من 
ياتمك ن ن الشاعب الفلساطيين ينبةاي أن يقاول إوارق بعو املندوبني عل  التقريار الاذي و  -72
لشااعب متويااي التنميااة عاان طريااق اسااتةهل مااوارده الطبيعيااة. وأعربااوا عاان أساافهم إلنكااار حااق ا ماان

 كلفه مليارات الدولرات.ما ي ،الفلسطيين يف استةهل نفطه وغازه الطبيعي
تضااااحية" منطقااااة أعاااارب بعااااو املناااادوبني عاااان قلقهاااام إزاء اسااااتريدام الضاااافة الةربيااااة "و  -73

وغا  النفااايت اخلطارة  لكاي تعلقاي ريهااالسالطة القائماة ابلحاتهل  جانابالبيجية مان لهعتبارات 
 ل يار البيجي يف غلة.وحذروا من ا املأمونة
أعرب بعو املندوبني عان تضاامنهم ما  الشاعب الفلساطيين ودعاوا إىل إ ااء الحاتهل و  -74
 إنشاء دولة رلسطينية ذات سيادة عانمتها القدمل الشرقية.إىل حي الدولتني و إىل و 

 الااايت ،د( مااان ماريكياااانو نااا ويب )د55املنااادوبني عااان قلقهااام ألن الفقااارة  أغلبياااةأعااارب و  -75
مل ياااتم الورااااء هبااا وحثاااوا علااا  تاااور  ماااوارد كارياااة يف هاااذا  ،بتواراااق آراء الااادول األعضااااء تمااداعتع 

هااذا عليهااا مقرتحااة بشااأن  اا الصاادد. وذكاارت ممثلااة جمموعااة إقليميااة أ ااا سااتقدم اسااتنتاجات متفقاا
 لنظر ريها. من أجي اجدول األعمال من بند ال
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 عماا ألفريقيااألنةطة اليت يضطل  هبا األونكتاد د -زا  
 من جدول األعمال( 7)البند 
رريقياااا دعمااااا ألأماناااة األونكتااااد األنشاااطة الرئيساااية الااايت اضاااطل  هباااا األونكتااااد  عرضااات -76

 واااتملت النتاائج والتاأ  ات علا . وأت  ا ا، وما يتعلق هبا من موارد مالياة ونتائج هذه األنشطة
وجعي  ،و سني القدرة التنارسية ،وبناء املرونة القتصادية ،حول  ويي القتصاداتتدور أنشطة 

 والستثمار يف املستقبي. ،ومتكني األرراد ،تؤد ي عملهاتعددة اجلنسيات املالشركات 
األونكتاااد  العمااي الااذي قااام بااهماان املناادوبني  وكثاا عاادة جمموعااات إقليميااة  وامتاادحت -77

ية والجتماعياة يف أرريقياا. وقالات إحادى اجملموعاات خهل العام املاضي لتعليل التنمياة القتصااد
خطااة ال اااد ساااعد البلاادان األرريقيااة الاايت تعمااي علاا   قيااق قااد اإلقليميااة إن عمااي األونكتاااد 

أن يواناي  احلاجاة إىلأحاد املنادوبني علا   وأك اد. نصبو إليهاص أرريقيا اليت 2063 األرريقي لعام
يف القارة. وأعرب منادوب آخار عان للجمي  النمو الشامي  قيق ضمان ل تقدم الدعماألونكتاد 
عان طرياق نقاي امللياد مان  أعماهلااودعاا األماني العاام لألونكتااد إىل زايدة  الش عبة، ألعمالتقديره 

 .إليها مووفي الفجة الفنية
 ،اهليكلي يف أرريقيا تحو لاألونكتاد بشأن اهلجرة وال أعمالوأاارت جمموعة إقليمية إىل  -78

مفااهيم ماا سااعد علا  تةيا   ،تنظايم حادو جاانا يف اجلمعياة العاماة لألمام املتحادةإىل وكذلذ 
 عن اهلجرة األرريقية. خاطجة معينة

والتجاااارة غااا  أكاااد بعاااو املنااادوبني علااا  أيياااة كااابأ التااادرقات املالياااة غااا  املشاااروعة و  -79
تعاااااون دو  أكااارب. واااااجعوا األونكتااااد واللجنااااة القتصااااادية إجياااااد احلاجاااة إىل علاااا  و  املشاااروعة

 التدرقات املالية غ  املشروعة.أحجام ألرريقيا عل  بذل جهود يف  ديد وتقدير 
اإلدارة القائمااة علاا   بشااأنعلاا  جهااود األونكتاااد  إحاادى اجملموعااات اإلقليميااةوأ ناات  -80

املنتاادى  وأضااارت أنل للتحسااني. النتااائج يف بعااو جمااالت العمااي ولكنهااا لحظاات وجااود جمااا
 هااي مواضااي  هلاااوالعمااي املتعلااق ابملساااواة بااني اجلنسااني  ،والتجااارة اإللكرتونيااة ،العاااملي لهسااتثمار
يف ماريكياانو نا ويب املنصوص عليهاا من بني األولوايت هي املساواة بني اجلنسني رأيية خانة. 

 وينبةي تعميمها يف مجي  أعمال األونكتاد.
دعاام األونكتاااد للتفاااوض بشااأن منطقااة التجااارة احلاارة الضااوء علاا  ورااود كثاا ة طت وساالَّ  -81

مان  قدَّممرحلة تنفيذها. وأاار أحد الورود إىل الدعم املإىل الدعم تقدم القارية األرريقية وطلبت 
اادمكتااب األونكتاااد اإلقليمااي ألرريقيااا إىل ال اااد األرريقااي.  ماان املناادوبني علاا  الاادور  كثاا   وأك 

، ويف النهااااوض األونكتاااااد يف تعلياااال التجااااارة والتكامااااي اإلقليمااااياألييااااة الااااذي قااااام بااااه احلاساااام 
أقااي  تقاادم الاادعم إىلبينمااا أباارز بعااو املناادوبني احلاجااة إىل مواناالة  ،والتنميااة الصااناعية لتنوياا اب

 البلدان منواا.
 عااان طرياااقذلاااذ مباااا يف رايدة األعماااال أيياااة أنشاااطة علااا  أكاااد العدياااد مااان املنااادوبني و  -82

. وذكاار مناادوبون آخاارون احلاجااة إىل تااور  مااوارد أكاارب باارانمج تطااوير رايدة األعمااال )إمربيتيااذ(
تيساااا  التجااااارة وأنشااااطة العلااااوم والتكنولوجيااااا وإىل أنشااااطة  لااااربانمج التاااادريب ماااان أجااااي التجااااارة

القطان األونكتااد مثاي إطاار مشاروع منتجاات  ابلدعم املقدَّم مانبعو الورود  ونو هتوالبتكار. 
الااادعم يف مفاوضاااات منظماااة التجاااارة تقااادم الثانوياااة وإطاااار السياساااة التجارياااة وطلباااوا اساااتمرار 
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واملؤمتر الوزاري الثاين عشر  والتفاضليةوكذلذ بشأن التجارة اإللكرتونية واملعاملة اخلانة  ،العاملية
 .2020يف عام 

وخانااة  ،كيااد علا  أيياة املسااعدة التقنيااة الايت يقادمها األونكتاادكاررت عادة وراود التأو  -83
 التعجياااايتقييماااات الساااتعداد للتجاااارة اإللكرتونياااة. ودعاااا أحاااد املنااادوبني األونكتااااد إىل بشاااأن 

تصاابأ كااي القتصاااد الرقمااي كجاالء مان خطااط نيجاا اي لبشاأن اساارتاتيجية  املتعلااق بوضاا لعماي اب
 العانمة الرقمية ألرريقيا.

بعاااو الوراااود علااا  نقااا  املاااوارد كعاااائق رئيساااي يف ترمجاااة تونااايات السياساااة  توأكاااد -84
 إىل مساعدة تقنية. املستمدة من عمي األونكتاد البحثي والتحليليالعامة 
الرامياة إىل العديد من املنادوبني أنشاطة بنااء القادرات املتعاددة اجلواناب واملتنوعاة  وامتدح -85
املشاااااركني علاااا  بعااااو املناااادوبني وأطلاااا  دات األرريقيااااة. حلااااد ماااان مااااواطن الضااااعف يف القتصاااااا

 املعااارض ومنتاادايت السااتثمار عاان طريااقمبااا يف ذلااذ  ،تطااورات جدياادة يف تعاااو م ماا  إرريقيااا
 القادمة.

أمانااة األونكتاااد ابحلاجااة إىل مواناالة دعاام أنشااطة التجااارة والتنميااة يف أرريقيااا. وساال مت  -86
الرامياة إىل وأقاي البلادان مناواا والاربامج اخلاناة إىل زايدة اجلهاود وسيسع  األونكتاد وااعبة أرريقياا 

جلمي  املقرتحات التموياي الاهزم  ل يتواررولكن  ،ترمجة نتائج البحوو إىل مشاري  للتعاون التقين
. األمااااوالليااااد ماااان مجاااا  ويلاااالم القيااااام مب. مباااااارة العماااايلهنتقااااال ماااان توناااايات السياسااااات إىل 

عل  الرغم و ذات الصلة.  الش ععبة املرتدة بشأن أنشطة التعاون التقين م  تقاسم التةذي وسيجري
اإلنفال عل  الدعم اإلقليمي رإن  ،يف املائة 40 عند نسبة ،اثبتاا  اإلنفال اإلمجا  قد ويمن أن 

إىل  2017يف عاام دولر من دولرات الولايت املتحدة مليون  15من قد ازداد وداخي املنطقة 
  .2018يف عام دولر من دولرات الولايت املتحدة مليون  17.5

 مسائ  أخرى يف ميدان التجارة والتنمية -حال 
 من جدول األعمال( 9)البند 
ألونكتاااد عرضاااا عاان حالااة التجااارة ابقاادم ماادير اااعبة التجااارة الدوليااة والساال  األساسااية  -87

لتااوترات التجاريااة يتساام اباملشااهد التجاااري العاااملي احلااا   وقااال إن. وآاثرهااا علاا  التنميااةالعامليااة 
النماااو كاااان   ،2018فاااي عاااام ريف النظاااام التجااااري املتعااادد األطااارا .  التااايق نعااادم بو املتصااااعدة 

ااوهدت و عل  الرغم من تبااطؤه يف النصاف الثااين مان العاام.  ،قوايا بشكي عام سنوي للتجارةال
ركاود يف مناو  رقد حادو ،2019يف عام أم ا . 2018مكاسب كب ة يف جتارة اخلدمات يف عام 

 ب أسعار السل  األساسية.التجارة كنتيجة مباارة للايدة القيود التجارية ابإلضارة إىل تقل  
 ومان احملتمايمناو النااتج احمللاي اإلمجاا .  علا  معادلت النماوتلياد  أل  ق  األونكتاد يتو و  -88
ريماااا يتعلاااق و . ملياااداا مااان التةيااا  يف الجتاااه النااالو  ابلتجاااارة العامليااة املتعلقاااة توق عااااتلتشااهد اأن 
مناااو التجاااارة  توق عااااتأعجريااات ختفيضاااات كبااا ة يف  ،التجارياااة ملنظماااة التجاااارة العاملياااة توق عااااتابل
مناااااو أحجاااااام جتاااااارة البضاااااائ  العاملياااااة يف توق عاااااات اخنفضااااات رقاااااد . 2020و 2019عاااااامي  يف
 2020يف املائاة. كماا اخنفضات الالايدة املتوقعاة يف عاام  1.2نسابة إىل  2.6نسبة من  2019 عام
 يف املائة. 2.7 نسبة إىل 3.0نسبة من 
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اااعبةأجااارت وقاااد  -89 التاااوترات التجارياااة علااا  القتصااااد العااااملي   ااا اتأت لتوضااايأ حباااواثا  الش 
باي أسافرت بادلا مان ذلاذ  ،مل تؤد اللايدات يف التجاارة إىل تعليال اإلنتااج احمللايو وأمنا  التجارة. 

ابلقارتان ما   ،أن اللايدات التعريفية أيضاا  وأوضحت البحوو. اثلثة ويي التجارة إىل بلدان  عن
لكااااة املتحاااادة لربيطانيااااا العظماااا  وأيرلناااادا الشاااامالية مبةااااادرة ال اااااد اآلاثر املرتتبااااة علاااا  قاااارار املم

ميكن أن يكون هلا أت   سلا  ،رمبا به اتفال ،أو "خروج بريطانيا من ال اد األورويب" ،األورويب
 .عل  الصادرات من البلدان النامية وأقي البلدان منواا 

القتصاااادية احلالياااة لضاااةو  متلايااادة بسااابب تةااا  املنااااخ والكاااوارو  األوضااااعتتعااارض و  -90
البلاادان الناميااة  أوجااه الضااعف لاادى إىل تفاااقماملرياااطر املرتبطااة بتةاا  املناااخ  رقااد أد تالطبيعيااة. 

وتطلعااا إىل . أااد البلادان ضاعفاا كانت الادول اجللرياة الصاة ة النامياة مان باني و  ؛وأقي البلدان منواا 
يف  وكياف ميكان تعميماهاملنااخ زايدة املرونة إزاء تة    حعدد موضوع ،سة عشرة للمؤمتردورة اخلامال

إجيااااد حلاااول ميكنهاااا رصاااي إىل حاجاااة ملحاااة  وتوجااادأولوياااة. موضاااوع ذي السياساااة التجارياااة ك
 جتنب تقويو  قيق أهدا  التنمية املستدامة.بةية النبعااثت عن التقدم القتصادي 

هااو املكاسااب املتأتيااة ماان التجااارة ابلنفاا  علاا  اجلمياا  تعااود ن أن ومشااول اجلمياا  لضااما -91
التنمياة مان أهادا   11-17 الةايةابلنظر إىل عدم إحراز تقدم حنو  قيق  مسألة حامسة األيية

اادد موضااوعماان التجااارة العامليااة.  إىل مضاااعفة نصاايب أقااي البلاادان منااواا  الاايت تاادعو ،املسااتدامة  وحع
مان  كمجال من جمالت التادخ ي الرئيسايةل  األساسية يف تلذ البلدان  معاجلة العتماد عل  الس

 تنوي  الصادرات. عن طريقيف املستقبي  هذه الةايةأجي  قيق 
التجاارة غا  وهاو  ،جمال العمي اجلدياد للش اعبةالنتباه إىل  وج هت مديرة الش عبة ،وأخ اا  -92

يف  هااذا اجملاااالالعماااي يف القيااام مبلياااد ماان لة بنااااء الاالخم ملوانااا جاارى. وأاااارت إىل أناااه املشااروعة
 .2019متوز/يوليه يف  التجارة غ  املشروعة أعجريأعقاب حوار أو  بشأن 

ااعبة أعمااالأعرباات عاادة جمموعااات إقليميااة وورااود عاان اسااتعدادها لاادعم و  -93 ت ساالَّط. و الش 
بعو اجملموعات اإلقليمية الضوء عل  الادول اجللرياة الصاة ة النامياة كمجاال ذي أولوياة ودعات 

 تكي افتصبأ أكثر قادرة علا  الكي خيارات سياساتية لتيس  إعادة بناء القتصادات لإجياد إىل 
 لبلدان.يف تلذ ا حمدَّدة اهلد  بدرجة أكرب إىل القيام أبعمالبوجه عام دعت و  ،املناختة   م  
مااااان مبسااااااعدة  ،يف الااااادورة اخلامساااااة عشااااارة للماااااؤمتر جياااااري اقاااارتح بعاااااو املنااااادوبني أنو  -94

إحاااادى  وأاااااارتقضااااااي الاااادول اجللريااااة الصااااة ة الناميااااة. ب املتعلااااقالنظاااار يف العمااااي  ،األونكتاااااد
 التجااارة العامليااة ودعاات إىل تقاادم تونااياتيف أقااي البلاادان منااواا  إىل نصاايباجملموعااات اإلقليميااة 

أن معاجلاة هااذه القضااية ينبةااي أن  مبينااةا  ،ملموساة وزايدة التفاعااي ماا  األمانااة بشاأن هااذه القضااية
 يف نتائج املؤمتر. مكاانا ابرزاا  تشةي

 العملية التحض ية للدورة اخلامسة عةرة للمؤمتر -طال 
 من جدول األعمال( 10)البند 
أن الااادورة اخلامساااة عشاااارة  ،ليةيف مهحظاتااااه الساااتهه ،أكاااد األماااني العاااام لألونكتااااد -95

وكاذلذ  ،عاام بوجاه ،تعددياة األطارا للمؤمتر تتيأ ررنة ةرخيية للتصدي للتحدايت اليت تواجاه 
دعاا  ،التجارة والتنمية. واستناداا إىل الادرومل املساتفادة مان الادورة الرابعاة عشارة للماؤمتر يف نا ويب



TD/B/EX(68)/5 

GE.19-22133 22 

التوانااااي الفعااااال بااااني املسااااؤولني التقنيااااني واملسااااؤولني األمااااني العااااام الاااادول األعضاااااء إىل ضاااامان 
أماناة األونكتااد  الدور التيس ي الذي تقاوم باهإقامة توازن بني  احلاجة إىلعل   ادَّدالسياسيني و 

 املساائيعلا  مركَّالة املناقشاات  إبقاءعل  أيية أيضاا أكد و . والعملية اليت تقودها الدول األعضاء
ااا بشاااأنشاااات املطولاااة املوضاااوعية وجتناااب املناق ر األماااني العاااام اجمللاااس املساااائي اإلجرائياااة. كماااا ذكَّ

الااادورة الرابعاااة عشااارة مااا   القاااادم ابملقارناااةاملاااؤمتر  ابلوضااا  املريتلاااف متامااااا الاااذي سااايععقعد يف ولاااه
تواراق اآلراء بشاأن تعددياة األطارا  عقااب ب اتسام فاي حاني ععقاد هاذا األخا  يف وقااترللماؤمترص 

تعددياااة يف جمااال عقد املااؤمتر القاااادم يف ساايال أزماااة سااايع  ،التنمياااة املسااتدامة التفااال علااا  أهاادا 
كيفيااة   لاارت  بصاامة واضااحة علاا مااا جيعااي الاادورة اخلامسااة عشاارة للمااؤمتر حلظااة حامسااة  ،األطاارا 

 .2030إنهح تعددية األطرا  وتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
ااو  -96 الرئيساااية  معاااامل الطرياااققاااة غااا  رمسياااة  ااادد ر رئااايس اجمللاااس الااادول األعضااااء أبن ور ذكَّ

توزيعهااا  جاارىاملااؤمتر والقارارات الرئيسااية الاايت ساايتعني علاا  اجمللاس اختاذهااا قااد  تساابقللعملياة الاايت 
 اإلجرائية يف ذلذ الوقت. املسائي تناولميكن و للنظر ريها يف اجللسة العامة اخلتامية. 

مهاااا ابملشااااركة يف العملياااة التحضااا ية أكااادت عااادة جمموعاااات إقليمياااة مااان جدياااد التلاو  -97
 للمؤمتر.

قنوات اتصال قوية يف الفرتة اليت  ابت باععن التلامها  إحدى اجملموعات اإلقليميةأعربت و  -98
الدول األعضااء دور األمانة و  دور قيق التوازن بني  طعرلتسبق املؤمتر وأبدت استعدادها ملناقشة 

 يف العملية التحض ية.
أعربات جمموعاة إقليميااة أخارى عاان أملهاا يف أن تاؤدي األعمااال التحضا ية للمااؤمتر إىل و  -99

 ربانمج عمي األونكتاد للسنوات األرب  القادمة.ل تعشك  ي توجيهاا و يقة ختامية عملية 

 اجللسة العامة اخلتامية -ايل 
أن وب واحااد طلااب ممثااي إحاادى اجملموعااات اإلقليميااة ومنااد ،يف اجللسااة العامااة اخلتاميااة -100

مشروع الستنتاجات املتفاق عليهاا الايت اقرتحتهاا اجملموعاة اإلقليمياة بشاأن  يعدرعج يف موجل الرئيس
بلاادها يف  املقاارتح املقاادَّم ماان اإلاااارة إىل مندوبااة أخاارى ت. وطلباا(2)ماان جاادول األعمااال 6البنااد 

 والذي أيدته بلدان أخرى. ،من جدول األعمال 2إطار البند 
الاارئيس  مااوجلدرج يف والبياااانت الاايت سااتع هااي يس اجمللااس أن طلبااات اإلاااارة لحااذ رئااو  -101

  للقواعد واملمارسة املعمول هبا. سيجري تلبيتها ورقاا 

__________ 

، الاذي يتنااول التقريار املتعلاق 6مشاروع الساتنتاجات املتفاق عليهاا بشاأن البناد ععرض يف جلساة ملكتاب اجمللاس  (2)
  ابملساعدة املقدَّمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين )انظر املررق األول(.
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 املسائ  التنظيمية -اثلثاا  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العم   -ألف 

  من جدول األعمال( 1)البند 
 أيلاااااول/ 30جلساااااته العاماااااة الرتتاحياااااة املعقاااااودة يف أقااااار جملاااااس التجاااااارة والتنمياااااة، يف  -102
، جااادول األعماااال املؤقااات للااادورة التنفيذياااة الثامناااة والساااتني بصااايةته الاااواردة يف 2019 سااابتمرب
 . وتبعاا لذلذ، كان جدول أعمال الدورة التنفيذية كما يليصTD/B/EX(68)/1الو يقة 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة. -1
 يف عامل تسوده العوملة. السرتاتيجيات اإلمنائيةالرتابط و  -2
 الستثمار من أجي التنمية. -3
تسري  قواعد املنشأ من أجاي  -التنمية القتصادية يف أرريقياص نعن  يف أرريقيا  -4

 .تعليل التجارة ريما بني البلدان األرريقية
 اقتناص القيمة يف القتصاد الرقمي. -5
 .تعلق ابملساعدة املقدَّمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيينالتقرير امل -6
 األنشطة اليت يضطل  هبا األونكتاد دعماا ألرريقيا. -7
 .الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليلانية الربانجمية تقرير -8
 صمسائي أخرى يف ميدان التجارة والتنمية -9

للقانون التجاري الدو ص التقرير السنوي للجنة األمام التطوير التدرجيي  )أ( 
 املتحدة للقانون التجاري الدو ؛

 تقرير الفريق الستشاري املشرت  املعين مبركل التجارة الدولية. )ب( 
 العملية التحض ية للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر. -10
النظااااام الااااداخلي ماااان  77تساااامية املنظمااااات غاااا  احلكوميااااة ألغااااراض املااااادة  -11

 للمجلس.
 مسائي أخرى. -12
 اعتماد التقرير. -13

ااارلني راان ’انتريب أيضاا جملس التجارة والتنمية السيدة  ،ويف اجللسة العامة الرتتاحية -103
)النمساااا( انئباااةا للااارئيس يف املكتاااب، ابإلضاااارة إىل التعياااني املنتظعااار ألعضااااء املكتاااب  ‘ديااار بياااذ

ويف اجللسااة . 2019التاسااعة والسااتني للمجلااس املعقااودة يف حليران/يونيااه املشااار إليااه يف الاادورة 
 ،أبلغ رئيس اجمللس الدول األعضاء بتشكيي جمموعاة إقليمياة جديادةللمجلس، العامة الرتتاحية 

أرمينيااا وبيهروساايا و  تضاام ال اااد الروسااي ،ةاآلساايوي ةاألوروبيااللمنطقااة هااي ال اااد القتصااادي 
 ال اد الروسي. حالياا  أمل اجملموعة وسستان. وقرغيلستان وكازاخ
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أماار  إنشاااءهاأاااار ممثلااو بعااو الاادول األعضاااء يف اجملموعااة اإلقليميااة اجلدياادة إىل أن و  -104
ن. وميكااان للاادول األعضااااء ريهااا أن تتحااادو بشاااكي يأعضاااء آخااار  ياادو انضااامامطااوعي وقاااد 

أعضااء يف اجملموعاة دال. ومان املتوقا   وهي ل تالالرردي وأن تكون أعضاء يف جمموعات أخرى 
املؤدياة الطرياق  علا مبا يف ذلذ  ،األونكتاد أعمالكب ة يف   إسهاماتأن تقدم اجملموعة اإلقليمية 

 إىل الدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر.

 لعملية التحض ية للدورة اخلامسة عةرة للمؤمترا -ابل 
  من جدول األعمال( 10)البند 
 تشاااااارين األول/ 4يف  املعقااااااودة ،لااااااس التجااااااارة والتنميااااااةجمل العامااااااة اخلتاميااااااة اجللسااااااةيف  -105
 ،2019تشارين األول/أكتاوبر  3إجاراء مشااورات يف اجتمااع للمكتاب يف  عقاب، 2019 أكتوبر

ماان التونااي إىل توارااق آراء بشااأن إنشاااء جلنااة  ضاا ية للاادورة اخلامسااة عشاارة اجمللااس مل يااتمكن 
إذا  ،أااااار رئااايس اجمللاااس إىل أناااه مااان الناحياااة اإلجرائياااةو . ملاااؤمتر األمااام املتحااادة للتجاااارة والتنمياااة

عقاد جلساة  يكون من الضاروري ،تونلت الدول األعضاء إىل اتفال قبي الدورة التالية للمجلس
 اذ قرار رمسي بشأن هذه املسألة.خانة من أجي اخت

أاااار ممثااي جمموعااة إقليميااة واحاادة وبعااو املناادوبني إىل أ اام يتاااجون إىل وقاات للنظاار و  -106
يف هاذا إمكانياة اختااذ قارار  إىل أحاد املنادوبني وأااارإبنشاء اللجنة التحض ية.  املقرتععح املتعلقيف 

 .2020يف عام الصدد 

 من النظام الداخلي للمجلس  77حلكومية ألغراض املادة تسمية املنظمات غ  ا -جيم 
  من جدول األعمال( 11)البند 
وارااق اجمللااس  ،2019 تشاارين األول/أكتااوبر 2يف  عقااودةامل ،يف اجللسااة العامااة السادسااة -107

الو يقااااااااة ) مؤسسااااااااة اخلاااااااايط والصاااااااانارة الدوليااااااااةماااااااان  مقدَّمااااااااةعلاااااااا  أربعااااااااة طلبااااااااات جدياااااااادة 
TD/B/EX(68)/R.1)،  و( الو يقة الرابطة الوطنية حلماية املستهلذTD/B/EX(68)/R.2)،  واجلمعياة
رابطاة العماي اإلنسااين مان أجاي التنمياة املتكاملاة ( و TD/B/EX(68)/R.3الو يقاة العاملية للشباب )

فجااة ال مانمنأ نافة مراقاب لاادى األونكتااد ( والايت سااتع TD/B/EX (68)/R.4)الو يقاة  يف السانةال
 .(3)العامة

  مسائ  أخرى -دال 
  من جدول األعمال( 12)البند 
 تشاااااارين األول/ 4يف  عقااااااودةامل ،يف اجللسااااااة العامااااااة اخلتاميااااااة جمللااااااس التجااااااارة والتنميااااااة -108
 رئيس اجمللس أرب  قضااي للنظر ريها. عرض ،2019 أكتوبر
املقااارر  ،التنفيذياااة التاسااعة والساااتنيوارااق اجمللاااس علاا  جااادول األعمااال املؤقااات لدورتااه و  -109
 أعتيحتعل  النحو الوارد يف ورقة غ  رمسية  ،2020ررباير /ابا  7إىل  5يف الفرتة من  اعقده

 يف القاعة )املررق الثاين(.

__________ 

  .TD/B/NGO/LIST/26ستصدر القائمة احملدَّ ة بونفها الو يقة  (3)
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للدورة الرابعة لفريق اخلرباء احملدَّدين وارق اجمللس أيضاا عل  املوضوع واألسجلة التوجيهية و  -110
  املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي )املررق الثالث(.احلكومي الدو 

قاارر اجمللااس أن يونااي اجلمعيااة العامااة لألماام املتحاادة بعقااد مااؤمتر لألماام املتحاادة الثااامن و  -111
ساااتعراض مجيااا  جواناااب جمموعاااة املباااادئ والقواعاااد املنصااافة املتفاااق عليهاااا اتفاقااااا متعااادد املعاااين اب

 (.الفرع "جيم" ،)أولا( ارسات التجارية التقييدية )انظر الفصي األولاألطرا  ملكارحة املم
يف اهليجاة  عضاواا قرر اجمللس انترياب السيدة ماكيدا أنطوان كامربدج )ترينيداد وتوابغاو( و  -112

ماان خطااة عمااي ابنكااو  بشااأن تنفيااذ األمانااة لاادورات يف  166للفقاارة  ورقاااا الستشااارية املنشااأة 
ابإلضااارة إىل األعضاااء املنتريبااني يف الاادورة وذلااذ  ،. وأت  هااا ذي الصاالة2019-2018الفاارتة 

 .(4)السادسة والستني للمجلس

 اعتماد التقرير -هال 
 من جدول األعمال( 13)البند 
تقريااره عاان الاادورة التنفيذيااة  ،يف جلسااته العامااة اخلتاميااة ،والتنميااةاعتمااد جملااس التجااارة  -113

ماا مباا يف ذلاذ  ،الثامنة والستني. وسيشمي التقرير مجي  اإلجراءات والقرارات اليت اختاذها اجمللاس
رضها عن  ،وموجل الرئيس بشأن البنود املوضوعية ،ملسائي اإلجرائية واملسائي ذات الصلةيتعلق اب

أبن يقااوم علاا  النحااو  ولت اجللسااة العامااة اخلتاميااة. وأذن اجمللااس كااذلذ للمقاارريعكااس ماادا أنااه
 أخاذما   تقرير املقادَّم إىل اجلمعياة العاماة،بوض  الصيةة النهائية لل ، ت سلطة الرئيس ،املناسب

 .يف احلسبان مداولت اجللسة العامة اخلتامية

__________ 

  .87و 86اا(، الفقرتني ، الفصي الثالث )اثلثTD/B/66/7انظر الو يقة  (4)
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 املرفق األول

، الذ  اقرتحتره جمموعرة 6ن ال ند مةروع الستنتاجات املتفق عليها ية   
 *والصني 77الر 

 إن جملس التجارة والتنمية، 
يف التقرياار املتعلااق ابملساااعدة املقدَّمااة ماان األونكتاااد إىل الشااعب الفلساااطيينص  وقااد نظاار 

، TD/B/EX68/4التطااااورات الاااايت اااااهدها اقتصاااااد األرض الفلسااااطينية احملتلااااة، الااااوارد يف الو يقااااة 
 د( من ماريكيانو ن ويب؛ )د55والفقرة 
عب لشاااااملاااااا يقدماااااه مااااان مسااااااعدة ودعااااام إىل اعااااان تقاااااديره لألونكتااااااد  يعااااارب -1 

 ؛لنتائج والتونيات الواردة يف التقريرلالفلسطيين و 
تقاااااادم املساااااااعدة إىل الشااااااعب ب املتعلااااااقأبن باااااارانمج األونكتاااااااد  ياااااايط علماااااااا  -2 

 TD/519/Add.2لو يقاة  أررد ااعمي األونكتاد الايت أحد اجملالت األربعة الوحيدة لالفلسطيين هو 
)دد( ماان هااذه 55أن الفقاارة و  ،"اقااررت "تعليلهااو ابلااذكر  الراباا  عشاارمااؤمتر األونكتاااد ماان واثئااق 
 ؛2020ذ ومل تنعكس يف اإلطار السرتاتيجي املقرتح وامليلانية الربانجمية لعام الو يقة مل تنفَّ 
ناااا ويب تنفيااااذاا   )دد( ماااان ماريكياااانو55إىل األونكتاااااد أن ينفاااذ الفقاااارة  يطلاااب -3 

كامها عن طريق تعليل مساعدته لربانمج الشعب الفلسطيين مبوارد بشارية كارياة وماوارد كارياة مان 
 القادماةيف الادورة وذلاذ الادول األعضااء ابلتقادم احملارز يف هاذا الصادد  وأن يعبلاغ ،امليلانية العادية

 العاملة.فرقة لل

__________ 

 الن  مستنساخ كما ورد، بدون  رير رمسي. *
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 الثايناملرفق 

والسرتني جمللرس التجرارة التنفيذية التاسعة ة جدول األعمال املؤقت للدور   
 والتنمية

 العمي.إقرار جدول األعمال وتنظيم  -1
ص حاضر ومستقبي التمويي اخلاارجي للتنمياة 2019التقرير املتعلق أبقي البلدان منواا لعام  -2

 .اعتماد اديد قدم، و دايت جديدة -
عاان أعمااال دور اااا  يجي وامليلانيااة الربانجمياااةالفرقااة العاملااة املعنياااة ابإلطااار الساارتات تقرياار -3

 .التاسعة والسبعني
 .تقرير جلنة الستثمار واملشاري  والتنمية -4
 .تقرير جلنة التجارة والتنمية -5
 .بتمويي التنميةتقرير رريق اخلرباء احلكومي الدو  املعين  -6
 التجارة الدولية.تقرير الفريق الستشاري املشرت  املعين مبركل  -7
 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية. -8
 جمللس التجارة والتنمية. السبعنيجدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية  -9
 مسائي أخرى. -10
 تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورته التنفيذية التاسعة والستني. -11
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 الثالث املرفق

لفريررررق اخلررررربال  الرايعررررةللرررردورة ن ااحملرررردَّد التوجيهيررررةاملو رررروع واألسرررر لة   
 احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي

 املو وع  
 املنصات الرقمية وخلق القيمة يف البلدان الناميةص آاثر ذلذ عل  السياسات الوطنية والدولية

 األس لة التوجيهية  
لعق القيمة يف أنشطة القتصااد الرقماي وماا هاي آاثر ذلاذ علا  البلادان كي • ف ختع

 اليت تتسم مبستوايت خمتلفة من الستعداد الرقمي؟

ما هي الفرص والتحدايت اليت تواجهها البلادان النامياة ريماا يتعلاق  لاق القيماة  •
 عندما تتعامي هذه البلدان م  املنصات الرقمية العاملية؟ 

ذي ميكاان للسياسااات الوطنياة أن تؤد يااه ملساااعدة البلادان علاا  خلااق ماا الاادور الا •
واقتنااص مليااد ماان القيمااة، مبااا يف ذلااذ سااد الفجااوات الرقميااة، والنهااوض باارايدة 

 األعمال الرقمية، وتسري  املنصات الرقمية احمللية؟

مااا هاااو الاادور الاااذي ميكااان لرساام السياساااات والتعااااون علاا  الصاااعيد الااادو  أن  •
 لعمي عل  إجياد اقتصاد رقمي أكثر مشولا للجمي ؟يؤد ايه يف ا
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 الراي املرفق 
  *احلضور  

 حضر الدورة ممثلون عن الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنميةص -1
 ال اد الروسي

 إ يوبيا

 األرجنتني

 األردن

 إسبانيا

 إكوادور

 ألبانيا

 أملانيا

 إندونيسيا

 أوغندا

 أوكرانيا

 اإلسهمية( -إيران )مجهورية 

 ابكستان

 البحرين

 الربازيي

 برابدومل

 بروين دار السهم

 بلجيكا

 بلةاراي

 بنةهدير

 بنما

 بوركينا راسو

 بوروندي

 البوسنة واهلرسذ

 بولندا

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 ب و

 بيهرومل

 ةيلند

 تركيا

 ترينيداد وتوابغو

 تشيكيا

 توغو

 تونس

 جامايكا

 اجلبي األسود

 جلر البهاما

 مجهورية كوراي

 مجهورية الكونةو الدميقراطية

 مجهورية مولدورا

 جيبويت

 دولة رلسطني

 زامبيا

 زمبابوي

 سري لنكا

 السلفادور

 السنةال

 سويسرا

 نربيا

 الصني

 العرال

 عمان

 غابون

 غواتيمال

 غياان

 ررنسا

 الفلبني

 البوليفارية( -رنلويه )مجهورية 

 قربص

 كازاخستان

 الكام ون

 كواب

 كوت ديفوار

 الكونةو

__________ 
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 الكويت

 كينيا

 لتفيا

 لبنان
 ليسوتو

 ماليلاي

 املةرب

 الشماليةمقدونيا 

 املكسيذ

 مهوي

 ملديف

 اململكة العربية السعودية

 منةوليا

 موريشيومل

 موزامبيق

 ميامنار

 انميبيا

 النمسا

 النيجر

 نيج اي

 هولندا

 الولايت املتحدة األمريكية

 اليمن

ثل املنظمات احلكومية الدولية التاليةوكانت  -2  يف الدورةص ةممع
 جمموعة دول أرريقيا والبحر الكاريا واحمليط اهلادئ

 جامعة الدول العربية
 منظمة التعاون اإلسهمي

 صوكانت الوكالت املتريصصة واملنظمات ذات الصلة التالية ممثلة يف الدورة -3
 منظمة األغذية واللراعة لألمم املتحدة

 ال اد الدو  لهتصالت
 ات غ  احلكومية التالية ممثلة يف الدورةصوكانت املنظم -4

 الفجة العامةص 
 الشبكة الدولية لتوحيد اهادات التعليم العا 

 املنظمة الدولية ألرابب العمي
 منظمة القرية السويسرية.

    


