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أوالا -موجز الرئيس
 -0ركز ززز اجتمز ززاع ار ز زرباء علز ززا ب ز زرامع ا دمز ززاو الجتمز ززاعي وأثر ز ززا علز ززا التنميز ززة والنمز ززو
املسززتداما والشززاملا يف الال ززدان الناميززة .ون ززاق الجتمززاع أيض زا السياسززات والس زياتيتيات
الالزم ززة لتعزي ززز احل ززد م ززن الفق ززر والتنمي ززة الش ززاملة .وتل ز ز املس ززائل الرئيس ززية ال ز ز نوقش ز ز يف
الجتماع ما يلي:


كيف ميكن للالدان النامية أن تستحدث وتدعم مسارات إمنائية أكثر تولا؟



التحول اهليكلي وإجياد فرص العمل والنمو الشامل؟
ما ي الروابط با ّ



ما ي التتارب الناجحة وأفضل املمارسات املأخوذة من الالدان النامية يف جعل النمزو
أكثر اعتمادا علا املشاركة وأكثر تولا مع أثر علا احلد من الفقر وإجيزاد فزرص العمزل
وا نصاف؟



كيززف ميكززن للالززدان الناميززة أن تززدمع سياسززات احلمايززة الجتماعيززة بصززورة أفضززل يف
السياتيتيات ا منائية الوطنية؟



مززا ززو دور املنظززور اجلنسززاين ،واملاليززة ،والقيززادة ،واليززابع غززري الرمسززي يف تعزيززز ا دمززاو
الجتماعي يف عملية النمو؟

ألف -بيان افتتاحي
 -7أشار نائب األما العام لألونكتاد إىل أن العديد من الالدان الناميزة مل تزتمكن بعزد مزن
حتقيق تنمية مسزتدامة وشزاملة رغزم أهنزا عرفز منزوا قويز ا علزا مزدد العقزدين املا زيا .وأكزد أن
عدم استحداث ما يكفي من الوظائف اجليزدة النوعيزة وعزدم وجزود ليزات مالئمزة وفعالزة لتوزيزع
فوائززد النمززو مززن العوامززل ال ز أدت إىل عززدم وجززود إدمززاو اجتمززاعي يف عمليززة النمززو يف الالززدان
النامية .ويف ذا السياق ،شدد علا احلاجة إىل اعتماد برامع إدماو اجتماعي يف الالدان الناميزة
عياء الفئات الضعيفة فرصة للمشاركة من النمو القتصادي والستفادة منه.

باء -الجلسات غير الرسمية
 -٣نُظِّم ز ز أعم ز ززال الجتم ز ززاع يف ث ز ززالث جلس ز ززات .وتناول ز ز اجللس ز ززة األوىل الق ز ززدرات
ا نتاجي ززة ،والتحز ززول اهليكل ز زي ،وا دمز ززاو الجتمز ززاعي  .ورك زززت اجللسز ززة الثانيز ززة علز ززا ار ز زربات
وال ززدروس املس ززتفادة م ززن ب ز زرامع ا دم ززاو الجتم ززاعي يف الال ززدان النامي ززة .أم ززا اجللس ززة األخ ززرية
فتناول مسائل شاملة مثزل املنظزور اجلنسزاين ،واملاليزة ،والقيزادة ،واليزابع غزري الرمسزي .وتضزمن
كل جلسة من اجللسات الثالث عرو ا قدمها أعضاء الفريق وتلتها مناقشات تفاعلية.
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القدرات اإلنتاجية ،والتحول الهيكلي ،واإلدماج االجتماعي
 -2قدم أمانة األونكتاد ،يف اجللسزة األوىل ،عر ز ا يزربز أةيزة بزرامع ا دمزاو الجتمزاعي
للتنمية الشزاملة .وشزددت علزا حاجزة الالزدان الناميزة إىل التحزول مزن اسزتخدام خيزط ا دمزاو
الجتماعي كإجراءات تصحيحية إىل جعلها جزءا ل يتتزأ من بناء القزدرات ا نتاجيزة والتحزول
اهليكلي .وأشري إىل أن إشراك الفقزراء يف العمليزة ا نتاجيزة طريقزة سزليمة جيزاد فزاق أفضزل هلزم
يف عملي ززة التنمي ززة .وع ززالوة عل ززا ذل ززع ،ذُك ززر أن م ززن احملا ززذ عمومز ز ا اعتمز زاد ت ززدابري وسياس ززات
لإلدماو الجتماعي يف أقرب وق ممكن يف عملية بناء القدرات ا نتاجية.
 -٥وتا ز ززادل أعض ز ززاء الفري ز ززق أيضز ز ز ا راء ز ززم بش ز ززأن مو ز ززوع اجللس ز ززة .فأك ز ززدوا أن الفقز ز زراء
مل يستمدوا فوائد امة من النمو كما يتضح من زيادة ظزا رة عزدم املسزاواة علزا الصزعيد العزاملي
خالل العقزود القليلزة املا زية ،الز تفاقمز بسزاب األزمزة العامليزة األخزرية .وأشزاروا أيضزا إىل أن
منوذو التنمية املياق حاليا يف معظم القتصادات مل يولد أعزدادا كافيزة مزن الوظزائف الالئقزة وأن
ذل ززع أس ززهم يف ا قص ززاء الجتم ززاعي .ودعز زوا إىل إجز زراء حت ززول يكل ززي يف القتص ززادات النامي ززة
وجعل برامع ا دماو الجتماعي جزءا ل يتتزأ من جدول أعمال التحول.
 -٦وشززدد عززدد مززن املشززاركا علززا حاجززة احلكومززات وامتمززع الززدو إىل معاجلززة مسززألة
عدم املساواة داخل الالدان وفيما بينها معاجلة شاملة .ورأوا أن مسؤولية تعزيز التنمية الجتماعية
ل تقع فقط علا عاتق احلكومات الوطنية ألن العديد مزن العوامزل الدوليزة تزؤثر أيضزا علزا قزدرة
احلكومات علا تعزيز ا دماو الجتمزاعي .يف زذا الصزدد ،لزوح أن ظزروف القتصزاد العزاملي
والتتززارة الدوليززة واملاليززة وسياسززات املعونززة جيززب أن تكززون أكثززر اتسززاق ا وشززفافية ززدف تعزيززز
ا دماو الجتماعي علا الصعيد العاملي.
 -2وأع ززرب بع ززء أعض ززاء الفري ززق ع ززن رأي مف ززادم أن العالق ززة ب ززا النم ززو والتنمي ززة ليسز ز
خييززة ،مبعززأ أن النمززو ل يزُزيجم تلقائيز ا إىل تنميززة الشززاملة .فعلززا سززايل املثززال ،غالاز ا مززا حيززدث
حتسززن يف املؤش زرات الجتماعيززة .وأكززد أعضززاء الفريززق أن علززا النمززو ،لكززي
النمززو دون ب زوادر ّ
يكون شامالا ،أن يؤثر علا القياعات الرئيسية الثالثة (الزراعة والصناعة واردمات) ،وأل يغفزل
أح ززدا ،وأن يس ززتحدث الوظ ززائف ،وحي ززد م ززن ع ززدم املس ززاواة ،ويع زززز التح ززول اهليكل ززي .ويف ززذا
السياق ،لوح أن من الالزم حتقيق مزيد من التكامل با التيورات القتصادية والجتماعية.
 -2وأك ززد ع ززدد م ززن أعض ززاء الفري ززق أن السياس ززات األرثوذكس ززية (القائم ززة عل ززا الس ززوق)،
مبززا فيهززا سياسززات التحريززر وارصخصززة وسياسززات حتقيززق اسززتقرار القتصززاد الكلززي ،غززري هزززة
للتصدي لعدم املساواة (يف الزدخل والفزرص) ،واحلزد مزن الفقزر ،واسزتحداث الوظزائف .ويف زذا
الص ز ززدد ،ل ز ززوح أن بإمك ز ززان القي ز ززاع الع ز ززام أن ي ز ززؤدي دورا امز ز زا يف تعزي ز ززز التح ز ززول اهليكل ز ززي
ويف مس ززاعدة أي ززع أص ززحاب املص ززلحة عل ززا الس ززتفادة م ززن النم ززو القتص ززادي .وأُوح ززي ب ززأن
ا صالحات احلكومية يناغي أل هتدف فقط إىل تعزيز الكفاءة وإمنا يناغي أيض ا أن تراعي قضايا
وحز ززدِّدت تز ززدخالت احلكومز ززة املتعلقز ززة بتعزيز ززز القز ززدرات ا نتاجيز ززة ،وإعز ززادة توزيز ززع
ا نصز ززافُ .
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األرا ززي ،وحتس ززا الوص ززول إىل ار ززدمات العام ززة ،واملي ززام ،والتعل ززيم ام ززاين للتمي ززع ،وخ ززدمات
الصحة للتميزع ،والسزكن املزدعوم ،واحلزد األدال املالئزم لألجزور علزا أهنزا ذات أةيزة حامسزة يف
حتقيق تنمية شاملة اجتماعيا ،وواسعة النياق ،ومستدامة.
 -9وأشز ززار عز ززدد مز ززن أعضز ززاء الفريز ززق إىل أن السياسز ززات الجتماعيز ززة تز ززؤدي دورا حتويلي ز زا
زدعم القززدرات ا نتاجيزة لألفزراد ،وتعزززز ثزار إعزادة التوزيززع امليتازة عزن السياسززات
إذ ميكنهزا أن ت ّ
القتصادية ،وحتد مزن عزبء النمزو ،وحتمزي النزاس مزن املخزاطر .وعلزا زذا األسزاس ،لزوح أن
عترب استثمارا وليس رد تكلفة.
السياسات والربامع الجتماعية يناغي أن تُ ر
 -01وخالل النقاش التفاعلي ،أشار أحد املشزاركا إىل أن احلكومزات كثزريا مزا يكزون عليهزا
الختيار با نظام مساعدة اجتماعية يشزمل اجلميزع و خزر موجزه حتديزدا إىل الفقزراء .وأشزار إىل
أن ذلززع يشززكل حتززديا ام زا ،ل سززيما عنززدما يعززد اسززتهداف الفق زراء إقصززاء الياقززة الوسززيا،
و ي شرحية ل بد منها لكسب الدعم السياسي للربامع الجتماعية.
 -00ووصززف عززدد مززن املشززاركا هنززارب بلززداهنم مززع ال زربامع الجتماعيززة والصززعوبات ال ز
واجهتهززا يف التعامززل مززع املسززألة مؤكززدين أن فعاليتهززا تتوقززف علززا تضززافر جهززود أيززع أصززحاب
املص ززلحة يف امتم ززع .وس ززاعد أيضز ز ا عل ززا تعزي ززز ا دم ززاو حتس ززا إمكاني ززة الوص ززول إىل التعل ززيم
والقضززاء علززا التمييززز .ولحز املشززاركون أن بزرامع ا دمززاو الجتمززاعي تقتضززي التمويززل ،و ززو
أمززر ل ميكززن أن تقززوم بززه احلكومززات وحززد ا .ومززن الضززروري إجيززاد سززال لتحفيززز القيززاع ارززاص
علززا تززوفري التمويززل للزربامع الجتماعيززة .وأشززار املشززاركون أيضزا إىل ززرورة إجيززاد الثززروة والفززرص
للتميع و مان استدامة الربامع الجتماعية.
برامج اإلدماج االجتماعي :الخبرات والدروس المستفادة
 -07خززالل اجللسززة الثانيززة ،اسززتعرض أعضززاء الفريززق ار زربات والززدروس املسززتفادة مززن بزرامع
ا دمززاو الجتمززاعي يف الالززدان الناميززة .ولززوح أن بزرامع ا دمززاو الجتمززاعي جيززب أن تُصززمم
تصزميم ا جيزدا لتُنفزذ تنفيزذا فعززالا .ويناغزي أن يكزون اهلزدف مرتايز ا ارتااطز ا وثيقز ا مبصزا امتمززع
احمللي ومدعوم ا برؤية وا حة .وعالوة علا ذلع ،يناغزي أن تكزون الزربامع مصزممة مييز ميكزن
للمستفيدين أن يتخرجوا منها كما يناغي أن تُراعا الستدامة يف تصميم ذم الربامع.
 -0٣وأك ززد أح ززد أعض ززاء الفري ززق أن املؤسس ززات الس ززياحية اجلمعي ززة فعال ززة يف تعزي ززز ا دم ززاو
الجتماعي يف قيزاع السزياحة .وبا زافة إىل ذلزع ،فزإن املؤسسزات السزياحية األجنايزة تسزا م
أق ززل م ززن املؤسس ززات احمللي ززة يف احل ززد م ززن الفق ززر وزي ززادة رف ززام الس ززكان احمللي ززا .وذُك ززرت الت ززدابري
أو ا جراءات املتخذة لتعزيزز إمزدادات يليزة تنافسزية وميزردة مزن السزلع وارزدمات ذات األةيزة
املااشرة للصناعات املستقرة يلي ا (أي الروابط) علا أهنا ال ا دماو الجتماعي الذي رمبا مزن
األرج ززح أن يكز ززون لز ززه تز ززأثري ِّ
يفز ززز بتحويز ززل أصز ززحاب املصز ززلحة غز ززري الز ززرمسيا (مز ززثالا املزارعز ززون
وأصززحاب احلززرف اليدويززة والنتززارون ،ومززا إىل ذلززع) إىل مشززغلا رمسيززا .وذُك زر أيض زا أن مززن
4
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الضززروري أن ينيززوي أي برنززامع إدمززاو اجتمززاعي يف ززال السززياحة علززا مسززاةة يليززة غنيززة يف
القتصززاد السززياحي ،ويززرجح أن يززدفع أصززحاب املصززلحة احملليززا إىل حتسززا مهززاراهتم يف هنايززة
املي ززاف ،ل س ززيما إذا ب ززذل الدول ززة جه ززودا لتيس ززري ارتق ززاء الن ززاس م ززن الي ززابع غ ززري الرمس ززي إىل
النشاط القتصادي الرمسي.
 -02وأش ززار ع ززدد م ززن أعض ززاء الفري ززق إىل أن إجي ززاد ف ززرص العم ززل أم ززر ب ززالأل األةي ززة للتنمي ززة
الشاملة وأن نظم زمان فزرص العمزل مزن السزال الز سزلكتها احلكومزات حملاولزة تعزيزز ا دمزاو
الجتمززاعي .ويف ززذا السززياق ،ذُكززر أن ال زربامع الجتماعيززة يناغززي أن تُشززغل إىل أقصززا درجززة
لتحقيق األثر املنشود .ومن املهم أيضا السزتثمار يف املؤسسزات لتعزيزز قزدرة احلكومزة علزا إدارة
الربامع وتنفيذ ا بفعالية.
 -0٥وخززالل النقززاش التفززاعلي ،أعززرب بعززء املشززاركا عززن رأي مفززادم أن ل وجززود لنمززوذو
أو برنززامع أو صززع موحززد لتعزيززز ا دمززاو الجتمززاعي .ول بززد لكززل بلززد أن يضززع السياسززات
والسزياتيتيات علززا أسزاس ظروفززه اراصزة ،وقاعززدة مزواردم ،ونظامززه الثقزايف واملؤسسززي .و نززاك
مززع ذلززع نززوع مززن توافززق اآلراء علززا أن الالززدان الناميززة مياجززة إىل بنززاء قززدراهتا ا نتاجيززة ،وحفززز
التحول القتصادي اهليكلي ،وتعزيز الوظائف الالئقة ،واعتماد سياسات اجتماعية شاملة تعيزي
الفئات الضعيفة فرصة للمشاركة يف النمو القتصادي والستفادة منه.
 -0٦وسز ززأل أحز ززد املشز ززاركا عمز ززا إذا كز ززان نز ززاك أي دليز ززل يشز ززري إىل أن ل ز زربامع ا دمز ززاو
الجتماعي أثرا إجيابيا علا التحزول اهليكلزي .وردا علزا زذا السزؤال ،ذُكزر أن ةزة أدلزة تشزري إىل
أن الزربامع الجتماعيززة تسززا م يف ا نتاجيززة ،غززري أن مززن الصززعب إثاززات أثززر ززذم الزربامع علززا
التحول اهليكلي ،والااحثون مل يعاجلوا ذم املسألة معاجلة كاملة.
 -02ومززن املسززائل األخ ززرد ال ز أثار ززا املش ززاركون أثنززاء النقززاش التف ززاعلي أن تنفيززذ ال زربامع
الجتماعية يتيلب متويالا وأن ةزة حاجزة إىل بزذل جهزود لجتزذاب تزدفقات القيزاع ارزاص إىل
أنش ززية القي ززاع الجتم ززاعي .ويف ززذا الس ززياق ،اق ز ُزيا أن عل ززا األونكت ززاد أن يض ززيلع ب ززدور يف
توجيه القياع اراص لدعم الربامع الجتماعية.
دور التمويل والمنظور الجنساني والطابع غير الرسمي والقيادة في تعزيز اإلدماج االجتماعي
 -02خززالل اجللسززة الثالثززة ،أكززد أحززد أعضززاء الفريززق أن املنظززور اجلنسززاين يكمززن يف صززلب
السياسات الرامية إىل تعزيزز ا دمزاو الجتمزاعيم ومزن ل ،علزا احلكومزات أن هنزد سزاالا لزدمع
القضايا اجلنسانية والشواغل اجلنسانية بشزكل أعزم يف السزياتيتيات ا منائيزة الوطنيزة .وذكزر أن
املسززاواة بززا اجلنسززا حززق مززن احلقززوق وأن للدولززة دورا يف ززمان ززذا احلززق وإنفززاذم .ولح ز
أيض ا أن املرأة تتحمل عبء ا قصاء الجتماعي وأن إجياد فرص عمزل لئزق مزن خزالل التحزول
اهليكلززي أمززر حاسززم شزراك املزرأة يف عمليززة النمززو .ورغززم أن التحززول اهليكلززي بززالأل األةيززة ،فقززد
شززدد علززا أن م ززن واجززب احلكومززات أن تتع ززرف علززا امل زرأة وحت ززدد مكاهنززا بعنايززة يف املناقش ززة
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املتعلقة بالتحول اهليكلي .واعترب عضو الفريق أن زذا أمزر ذو أةيزة حامسزة ألن التحزول إذا أدد
إىل تعزيز أنشية ل تشارك فيها النساء بكثرة ،فإن من غري املرجح يعزز ا دماو الجتماعي.
 -09وسلط عضو خر يف الفريق الضوء علا هنزع لزدمع املنظزور اجلنسزاين يف متويزل املشزاريع
والز زربامع الزراعي ززة .ويني ززوي ال ززنهع عل ززا حتدي ززد الفئ ززة املس ززتهدفة ،وتص ززميم الربن ززامع ،والتنفي ززذ
والرصززد ،والتقيززيم وتقززدير األثززر .ولحز أن هننززب يمنززة النخاززة والضززغط السياسززي ،فضزالا عززن
قياس الربامع وتقييمها ،حتديات مرتاية بتنفيذ املشاريع .وشدد أعضاء الفريق أيض ا علزا احلاجزة
إىل النظر يف التحول القتصادي علا مستود األسرة املعيشية وليس فقزط علزا الصزعيد الزوطد.
وذكززر أن مززن الص ززعب حتقيززق ا دم ززاو الجتمززاعي إذا كان ز امل زرأة ل ص ززوت هلززا يف الاي ز أو
ل سييرة هلا علا الدخل.
 -71وشزدد أحزد أعضزاء الفريزق أيضزا علززا أةيزة القيزادة يف تعزيزز التنميزة الشزاملة .وذكززر أن
عف ا دارة يؤثر علا احليز املا للحكومات وقزدرهتا علزا متويزل بزرامع ا دمزاو الجتمزاعي.
و نززاك ،بالتززا  ،حاجززة إىل احلززد مززن الفسززاد يف القيززاع العززام .وبا ززافة إىل ذلززع ،يناغززي أن
تكززون القيززادة تقدميززة وأن يكززون لززديها ا رادة السياسززية ل ززاذ إج زراءات تصززحيحية مززن أجززل
معاجلة قضايا ا قصاء الجتماعي .واقزيا أن لتزوفري التعلزيم اجليزد ،والقضزاء علزا الفسزاد ،وردع
السززتهالك املسززرف ،وتشززتيع ثقافززة الدخززار أةيززة رئيسززية يف تعزيززز النمززو الشززامل .وةززة أيض زا
حاجة إىل قيادة تادي الرمحة والعيف واحلساسية لحتياجات الفئات الضعيفة يف امتمع.
 -70واقززيا عضززو خززر يف الفريززق أن العمالززة غززري الرمسيززة متثززل غالايززة العمالززة يف أقززل الالززدان
منوا وأن العمل احلر ميثل حصة كارية من العمالزة غزري الرمسيزة .ويف زذا السزياق ،لحز أن نزاك
صزلة بززا اليزابع غززري الرمسززي وا قصزاء الجتمززاعي يف الالزدان الناميززة .وشززدد عضزو الفريززق علززا
أن الالززدان الناميززة ل ميكززن أن تعتمززد علززا النمززو للحززد مززن اليززابع غززري الرمسززي ،مش زريا إىل أن
معاجلززة اليززابع غززري الرمسززي يتيلززب حتززولا يكلي زا .وعلززا وجززه ارصززوص ،يتيلززب ذلززع إخ زراو
الناس من األنشية غزري الرمسيزة ومنخفضزة ا نتاجيزة .وذكزر أيضز ا أن طايعزة ا دمزاو الجتمزاعي
مهمززة ألن ا دمززاو يف امتمعززات قززد يكززون غززري م زؤات ،وبالتززا يناغززي اعتاززار شززروط ا دمززاو
مهمة.
 -77وخ ززالل النق ززاش التف ززاعلي ،أك ززد املش ززاركون أةي ززة بن ززاء الق ززدرات يف تقوي ززة دور القي ززاع
اراص لتعزيز التنمية الشاملة .وشتعوا احلكومات علا مواصلة برامع ا دماو الجتماعي وحملوا
إىل رورة إ فاء اليابع املؤسسي علا ذم الربامع بدلا من تنفيذ ا تنفيذا خمصص الغرض.
 -7٣وتسز ززاءل أحز ززد املشز ززاركا عمز ززا إذا كان ز ز القيز ززادة ل تتمشز ززا مز ززع املسز ززاواة وا دمز ززاو
الجتمززاعي .وردا علززا ذلززع ،أشززار عززدد مززن املشززاركا إىل أن تركيززز النقززاش املتعلززق با دمززاو
ل ينصززب علززا املسززاواة بززل علززا ا نصززاف .ولح ز أن نززاك فرق ز ا بززا املسززاواة وا نصززاف،
إذ يُعأ معظم املناقشات املتعلقة با دماو الجتماعي بقضايا ا نصاف ،وتوفر القيادة للضعفاء
الا لالستفادة من التنمية واللحاق بالركب يف عملية التنمية.
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 -72وأكززد بعززء املشززاركا أن التحززدي الززذي ميثلززه اليززابع غززري الرمسززي يف أفريقيززا يسززتدعي
مزيدا من املناقشة ،مشريين إىل أن عف اهلياكل األساسية يسا م يف وجزود اليزابع غزري الرمسزي
يف الق ززارة .وأش ززاروا أيض ز زا إىل أن الش ززركات الصز ززغرية تواج ززه ص ززعوبات يف التح ززول إىل شز ززركات
متوسززية وكاززرية وأن القيززاع املززا ل يززدعم الشززركات الصززغرية يف النمززو .ورأوا أيض ز ا أن ا دمززاو
الجتماعي ل ميكن حتقيقزه دون ا دمزاو املزا مزن حيز الوصزول إىل ارزدمات املاليزة وجودهتزا
واستخدامها .ولذلع يناغي للحكومات أن هنعزل مزن ا دمزاو املزا عنصزرا رئيسزيا يف سياسزات
ا دماو الجتماعي.
 -7٥وذكززر أحززد املشززاركا أن مشززكلة ا قصززاء الجتمززاعي لززيس حك زرا علززا القيززاع غززري
الرمسززي ألن القتصززاد الرمسززي يعززاين أيضزا مززن مشززاكل مماثلززة يف الالززدان الناميززة والالززدان املتقدمززة
علا السواء .ويف ذا السياق ،من املهم معاجلة مشكلة ا قصاء الجتماعي بيريقة شاملة بزدلا
من اليكيز علا القتصاد غري الرمسي.
 -7٦وأش ززار ع ززدد م ززن املش ززاركا إىل أن مش ززكلة س ززوء ا دارة ليسز ز حكز زرا عل ززا الال ززدان
املصدرة للنفط ،ولذلع سيكون من اريأ ا حياء بأن املزوارد اليايعيزة زي سزاب سزوء ا دارة يف
الالدان النامية .وأكزدوا أن نزاك بلزدانا لزديها مزوارد طايعيزة وفزرية تزدير ا وتسزتخدمها بفعاليزة يف
دعم التحول القتصادي والتنمية الشاملة.

ثانيا -المسائل التنظيمية
ألف -انتخاب أعضاء المكتب

(الاند  0من جدول األعمال)

 -72انتخب اجتماع اررباء ،يف جلسته العامة الفتتاحية ،أعضاء املكتب التالية أمساؤ م:
الرئيسة:

السيدة ناتاليا باتشيكو (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)

نائب الرئيس  -المقرر :السيد يمد تقدير (إندونيسيا)

باء -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(الاند  7من جدول األعمال)

 -72أق ززر اجتم ززاع ارز زرباء املتع ززدد الس ززنوات ،يف جلس ززته العام ززة الفتتاحي ززة املعق ززودة يف 72
تشرين الثاين/نوفمرب  ،7102جدول األعمال املؤق للدورة ) .(TD/B/C.I/EM.7/1وبذلع كان
جدول األعمال كاآليت:
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انتخاب أعضاء املكتب
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-٣

برامع ا دماو الجتماعي وأثر ا علا التنمية والنمو املستداما والشاملا

-2

اعتماد تقرير الجتماع

 -79واتفق اجتماع ارزرباء ،يف جلسزته العامزة الفتتاحيزة أيضزا ،علزا أن يتزوىل الزرئيس إعزداد
موجز للمناقشات.

جيم -اعتماد تقرير االجتماع

(الاند  2من جدول األعمال)

 -٣1أذن اجتمز ز ززاع ار ز ز زرباء ،يف جلسز ز ززته العامز ز ززة ارتاميز ز ززة املعقز ز ززودة يف  72تش ز ز زرين الثز ز ززاين/
نززوفمرب  ،7102لنائززب الزرئيس-املقززرر بززأن يتززوىل ،حتز إشزراف الرئيسزة ،إعززداد التقريززر بصززيغته
النهائية بعد اختتام الجتماع.
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المرفق
الحضور

*

-0

حضر اجتماع اررباء ممثلو الدول األعضاء التالية يف األونكتاد:
إثيوبيا
إساانيا
أفغانستان
إكوادور
إندونيسيا
الربازيل
بنغالدي
بولندا
تايلند
توغو
تونس
اجلزائر
اجلمهورية الدومينيكية

سنغافورة
السودان
سويسرا
شيلي
الصا
الفلاا
ماليزيا
املغرب
املكسيع
اململكة العربية السعودية
موزامايق
ميامنار
نياال

-7

وكان األجهزة واهليئات والربامع التالية التابعة لألمم املتحدة ممثلة يف الدورة:
إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية
اللتنة القتصادية ألفريقيا
معهد األمم املتحدة للتدريب والاح
معهد األمم املتحدة لاحوث التنمية الجتماعية

-٣

املتخصصة التالية ممثلة يف الدورة:
وكان الوكالت
ِّ
الصندوق الدو للتنمية الزراعية
منظمة العمل الدولية
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

-2

وكان ممثلةا يف الدورة املنظمات غري احلكومية التالية:

*

الفئة العامة

املنظمة الكامريونية لتعزيز التعاون القتصادي الدو
منظمة القرية السويسرية

__________

*
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