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 مقدمة  
 

يـــة والســـتون جمللـــس التجـــارة والتنميـــة يف قصـــر األمـــم، جنيـــف، يف الفـــرتة تاثُعقـــدت الـــدورة ال 
عامــــــة هــــــي  ةجلســــــ 14. وعقــــــد اجمللــــــس، أثنــــــاء الــــــدورة، 2015أيلول/ســــــبتمرب  25إىل  14مــــــن 

   .1141إىل  1128اجللسات من 
اإلجراءات التي اتخذهاا مجلذس التجذارة والتنميذة  اذبن الانذود المو ذوعية  -أولا  

 جدول أعماله فيالُمدرجة 
 

مسذذذذذذاامة األونيتذذذذذذاد فذذذذذذي تنصيذذذذذذه  رنذذذذذذامً العمذذذذذذ  ل ذذذذذذال  أ ذذذذذذ  الالذذذذذذدان نمذذذذذذواا  -ألف 
 را ع: التقرير المرحلي ال2020-2011 للعقد

 
 (62-)د524 تستنتاجات المتص  عليااال  

 إن جملس التجارة والتنمية، 
ذنفيــــذ برتــــامل العمــــ   أثنــــاء استعراضــــه الســــنوي للتقــــدم الــــذي أحــــرَز يفإذ جيــــري مباحثاذــــه  

 )برتامل عم  اسطنبول(، 2020-2011لصا  أق  البلدان اواا للعقد 
عـن األتشـطة املتنوعـة الـيت اضـطلع هبـا األوتاتـاد يف ذنفيـذ برتـامل  يعـرب عـن رضـا  -1 

 ؛TD/B/62/8الوثيقة  عم  اسطنبول كما جاء يف
الـــدعم الـــذي قّدمـــه األوتاتـــاد لعـــدة بلـــدان ذعمـــ  علــــ   خـــا  يالحـــا باهتمـــام -2 

 التخرج من حتئة أق  البلدان اواا لدى األمم املتحدة؛
البلـدان علـ  طريـ  التخـرج مـن حتئـة أقـ  البلـدان تقدم الذي حققته بعض بال يرحب -3 

املتمثـ  يف متمتاـني تصـف برتـامل عمـ  اسـطنبول اواا إلّ أته يالحا بقلـ   أن بلـوا افـدف ا ـدد يف 
 ؛مت ل يزال يشّا  ادياا هائالا 2020التخريل حبلول عام عدد أق  البلدان اواا من استيفاء معايري 

 عم مـن الـدول األعضـاء واريهـا مـن الشـركاء اإلاـائيني،، بـدأماتـة األوتاتـاد يشجع -4 
كيمـــا ذـــتمان أقـــ  البلـــدان اـــواا مـــن عمـــ   الذنفيـــذ برتـــامل ضـــي يف اجلهـــود مـــن أجـــ  امل ذاثيـــفعلـــ  

اقيـــــ  النمـــــو القتصـــــادي الثابـــــت واملنصـــــف والشـــــام  للجميـــــع بـــــوذرية أســـــر  والتنميـــــة املســـــتدامة، 
 ؛2020دة يف برتامل العم  حبلول عام الالزمني لبلوا األهداف اإلمجالية ا د

ث األوتاتاد عل  ذقد م مسـا ات موضـوعية يف اسـتعراض تصـف املـدة الشـام  حي -5 
يف أتطاليـــا،  جريالرحتيـــع املســـتوى ملـــا ُأحـــرَز مـــن ذقـــدم يف ذنفيـــذ برتـــامل عمـــ  اســـطنبول، الـــذي ســـي

 ضمن إطار وليته؛، 2016ذركيا، يف حزيران/يوتيه 
شــــاملة  حاومــــات أقــــ  البلـــدان اــــواا علــــ  طـــرح سياســــات واســــرتاذيجيات يشـــجع -6 

بغــــرض التغلــــب بصــــورة حتعالــــة علــــ  املشــــاك  الجتماعيــــة والقتصــــادية وإلخــــراج ذلــــ  البلــــدان مــــن 
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الــذي ب بوســائ  منهــا ذنفيــذ  ،التهمــي  والتخلــف، ويرحــب بــدعم الشــركاء اإلاــائيني يف هــذا الشــأن
 ؛ 2030التنمية املستدامة لعام  خطة

عل  استمرار أ ية زيادة القدرات اإلتتاجية وذشجيع التحـول افيالـي القتصـادي،  يؤكد -7 
مبــا ينطــوي عليــه مــن ذنويــع  لقتصــادات أقــ  البلــدان اــواا، قصــد معاجلــة األســباب اجلذريــة للتخلــف يف ذلــ  

 املنتجة؛  البلدان معاجلة حتعالة، وذشجيع اقي  او اقتصادي ثابت وزيادة حتر  العمالة
األوتاتـــاد، بـــدعم مـــن البلـــدان املااـــة، إىل ذيســـري املشـــاركة الااملـــة والفعالـــة  يـــدعو -8 

متاينهـا مـن ذعزيـز ألق  البلدان اواا يف الدورة الرابعة عشرة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة بغيـة 
 ر وبعد اتتهائه؛ ومحاية مصاحلها التجارية واإلاائية اجلماعية أثناء اتعقاد املؤمت

ــــاد يف ذنفيــــذ اإلطــــار املتاامــــ  املعــــزز ويــــدعو  يعــــرب عــــن ذقــــدير  -9  ملســــا ة األوتات
 املنظمة إىل مواصلة أداء دور إجيايب أثناء املرحلة الثاتية من إطار العم ؛ 

م بالعمـــــ  الـــــذي ينجـــــز  األوتاتـــــاد وبالـــــدعم والتعـــــاون التقـــــين القـــــيّ  يعـــــرتف أيضـــــاا  -10 
يقدمـــه ألقـــ  البلـــدان اـــواا يف عمليـــة املفاوضـــات املتعـــددة األطـــراف يف إطـــار منظمـــة واملســـتمر الـــذي 

 التجارة العاملية، ويدعو األوتاتاد إىل مواصلة هذا اجلهد يف جمالت خمتلفة ذتناوفا املفاوضات؛
األوتاتــاد إىل مواصــلة دعــم أتشــطة ذبــادل اقــربات واملمارســات اجليــدة حتيمــا  يــدعو -11 

 بوسائ  منها عل  وجه اقصو  ذنظيم اجتماعات اقرباء؛بني أعضائه 
من  7األماتة عل  املضي يف ذوطيد عملها حتيما خيص أق  البلدان اواا، ويذّكر بالفقرة  حيث -12 

 ؛ (1)املقرر الصادر عن الدورة السابعة واقمسني للفرقة العاملة املعنية بإطار العم  السرتاذيجي وامليزاتية الربتاجمية
اجلزريــــة الصــــغرية  ولدالــــذي يقدمــــه األوتاتـــاد للــــدعم الــــعلــــ  أ يــــة ذقويـــة  يشـــدد -13 

أقــ  البلــدان اــواا، يف ســعيها إىل اقيــ  ذنميــة مســتدامة، مبــا  مــنعــدد منهــا أيضــاا  عتــربالناميــة والــيت يُ 
ــ  العمــ  إجــراءاتيتفــ  مــع  الــدويل الثالــث متر اجلزريــة الصــغرية الناميــة الــيت اعتمــدها املــؤ  دوللــل املعجَّ

 ؛2014يف أيلول/سبتمرب  ،يف ساموا اجلزرية الصغرية النامية املعين بالدول
األوتاتــاد إىل إدراج برتــامل عمــ  حتيينــا لصــا  البلــدان الناميــة اــري الســاحلية  يــدعو -14 
مــا ذــنص يف برتــامل عملــه، مبــا يف ذلــ  وضــع التقــارير الســنوية عنــه، ضــمن  2024-2014للعقــد 
 األوتاتاد؛ وليةعليه 

للمــااني الثنــائيني علـ  دعمهــم املتواصــ  وذربعــاملم املاليــة املســتمرة  يعـرب عــن ذقــدير  -15 
لصــندوا األوتاتــاد الســتئماين لصــا  أقــ  البلــدان اــواا، وحيــث علــ  ذنويــع مصــادر التمويــ  مــن أجــ  

 ت اللذين يقدمهما األوتاتاد.لقدراذلبية طلب أق  البلدان اواا املتزايد عل  املساعدة التقنية وبناء ا
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أجذ  مذن تجارة الخدمات في أفريقيا تحرير  درات التنمية ال ت ادية في أفريقيا:  - اء 
 تحقي  النمو والتنمية

 
 (  62-)د525التستنتاجات المتص  علياا   

 إن جملس التجارة والتنمية 
الصــادر عــن أماتــة األوتاتــاد  2015التنميــة القتصــادية يف أحتريقيــا لعــام بتقريــر  يرحّــب -1 

 ؛متاارة اقدمات يف أحتريقيا من أج  اقي  النمو والتنميةارير قدرات متات عنوان حترعي هو 
بالـدور احلاسـم الـذي يؤديـه قطـا  اقـدمات يف التنميـة القتصـادية يف أحتريقيــا يسـّلم  -2 

السياســي املتجــدد بإعطــاء الــزخم للتجــارة بــني البلــدان األحتريقيــة، وإلتشــاء  ينيقيوبــالتزام الزعمــاء األحتــر 
، مثلمــــا جــــاء يف قــــرارات راســــاء الــــدول واحلاومــــات 2017منطقــــة اــــارة حــــرة قاريــــة حبلــــول عــــام 

 األحتريقية يف الااد األحتريقي؛
 مؤداهـــا أن بإماـــان قطـــا  اقـــدمات أن الـــيتاألساســـية لتقريـــر برســـالة احيـــيط علمـــاا  -3 

يتحــول إىل حمــري قــوي لتحقيــ  اــو اقتصــادي ثابــت وإلحــدار اــول هيالــي يف أحتريقيــا، وهــو لــذل  
 السبب يشجع السياسات اليت ستعزز التاام  بني قطا  اقدمات وقطاعات اقتصادية أخرى؛ 

 ىت ذتحــــول إىل واقــــعأ يــــة دعــــم أحتريقيــــا يف ذنفيــــذ ذــــدابري ذيســــري التجــــارة حــــ يؤكــــد -4 
 ؛ت يف النمو القتصادي يف أحتريقيااملسا ة املمانة لقطا  اقدما

عــدم بــأن التحــديات الــيت ذعــرتض خــدمات افياكــ  األساســية ســا ت يف  يعــرتف -5 
الــــيت  ، ويبــــني أ يــــة معاجلــــة النقــــائص2012و 2010بــــني عــــامي مــــا بلــــوا األداء مســــتويات مثلــــ  

بغيـة وضـع اسـرتاذيجيات ذكيـة وضـمان اسـتمرار البلـدان  والسياسـاتيميـة التنظاللـوائ  خمتلـف ذعرتي 
 األحتريقية عل  مسارات النمو؛ 

بــأن هنــاي حاجــة إىل إصــالح اإلمــداد كــدمات افياكــ  األساســية يف أحتريقيــا يسـّلم  -6 
 والسياسات اليت ذدعم هذ  العملية؛  التنظيمية وبأن للحاومات دوراا حامساا يف ذصميم اللوائ 

بأن العديد من البلدان األحتريقيـة مـرت بعمليـة التحـول مـن الزراعـة إىل خـدمات يسلّم  -7 
اــري قابلــة للتــداول التجــاري باألســامت، دون أن متــر بعمليــة التنميــة القائمــة علــ  الصــناعة التحويليــة الــيت 

رة، وذطبيــ  ذطبعهــا اســينات هامــة يف اإلتتاجيــة، وإتشــاء حتــر  العمــ  الرمســي، وذصــدير الســلع املتطــو 
التانولوجيا علـ  القتصـاد األوسـع، مشـرياا إىل وجـوب اقيـ  أوجـه التاامـ  التـام بـني مجيـع القطاعـات 

 حىت ذتمان أحتريقيا من ارير قدرات اقدمات يف قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية؛
بــأن للحاومــات دوراا حامســاا يف ذصــميم اللــوائ  التنظيميــة والسياســات الــيت يعـرتف  -8 

ستدعم الشركات األحتريقية يف ااتنام الفـر  التجاريـة بصـورة حتعالـة عـن طريـ  سالسـ  القيمـة العامليـة 
اقاصـــــة باقـــــدمات والـــــيت ذتطلـــــب اســـــتثمارات كبـــــرية يف قطاعـــــات النقـــــ  واللوجســـــتيات وافياكـــــ  

 بالطاقة؛  األساسية لإلمداد
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الـــــدور الـــــذي ياـــــن أن يؤديـــــه قطـــــا  اقـــــدمات يف ذعزيـــــز جهـــــود التاامـــــ   يبـــــني -9 
اإلقليمــــي وعملياذــــه بغيــــة زيــــادة املنــــاحتع الــــيت ياــــن اقيقهــــا مــــن زيــــادة حجــــم التجــــارة بــــني البلــــدان 

 األحتريقية، يف إطار منطقة اارة حرة قارية؛ 
يف املائــــة مــــن النــــاذل  80إىل  50بــــدور القطــــا  اــــري الرمســــي، الـــذي يثــــ   يعـــرتف -10 

ا لــي اإلمجــايل يف أحتريقيــا، ول ســيما أ يــة القطــا  اــري الرمســي وذــوحتري  العمالــة للفئــات الضــعيفة مــن 
الســاان، مبــن حتــيهم النســاء والشــباب، ويشــجع اجلهــود الوطنيــة املدعومــة مــن اجملتمــع الــدويل الراميــة 

 ري الرمسي ذوخياا لزيادة إتتاجيته؛إىل إضفاء الصفة الرمسية عل  قطا  اقدمات ا
بـــأن ذقـــدماا قـــد اقـــ  أيضـــاا يف بعـــض جواتـــب اـــارة اقـــدمات يف أحتريقيـــا،  يعـــرتف -11 

 سيما يف قطاعات النق  والسياحة وحرية ذنق  األشخا ؛  ول
اتفصـــــام يف السياســـــات علــــــ   يطغـــــ  عليهـــــاأن اـــــارة اقـــــدمات  يالحـــــا بقلـــــ  -12 

ي والعــاملي، راــم أن البلــدان األحتريقيــة قــد بــذلت جهــوداا ملعاجلــة مشــاك  املســتويات الــوطين واإلقليمــ
قطــا  اقــدمات علــ  ذلــ  املســـتويات الــثالر، وهــو اتفصــام يعيـــ  حتــر  أحتريقيــا يف الســتفادة مـــن 

 املناحتع النامجة عن ذوسيع التجارة يف اقدمات؛ 
يــة الــيت ياتســيها علــ  ضــرورة أن ذتصــدى السياســات الوطنيــة للصــفة اــري الرمسيشــدد  -13 

قطـــا  اقـــدمات عـــن طريـــ  ذعزيـــز أتظمـــة ضـــريبية كفـــؤة واحلـــد مـــن األعبـــاء التنظيميـــة وذـــوحتري خـــدمات 
 الدعم لألعمال التجارية الصغرى واسني حتر  الشركات الصغرية يف احلصول عل  قروض؛ 

يف ســبي   ااريــة أخــرى علــ  أ يــة التفاعــ  بــني التجــارة واقــدمات وجمــالتيشــدد  -14 
الستفادة من إمااتيات أحتريقيـا التجاريـة، ويـدعو اجملتمـع الـدويل إىل مسـاتدة أحتريقيـا يف مـا ذبذلـه مـن 

 جهود لضمان مسا ة قطا  اقدمات عل  أمث  او يف او أحتريقيا القتصادي؛ 
الشــركاء اإلاــائيني، الـذين يســم  فــم وضـعهم بــذل ، علــ  مواصـلة دعــم مــا حيـث  -15 

ذبذلــــه البلــــدان األحتريقيــــة مــــن جهــــود يف ســــبي  إدامــــة ذــــدحت  الســــتثمار العــــام واقــــا  إىل قطاعــــات 
 ؛ 2030افياك  األساسية حىت ذتحق  ذنمية أحتريقيا إىل جاتب خطة التنمية املستدامة لعام 

 وليتــه، أن يواصــ  عملــه علــ  األركــاند، ضــمن مــا ذــنص عليــه إىل األوتاتــايطلــب  -16 
اـــارة اقـــدمات يف أحتريقيـــا ومســـا ات  اريـــر قـــدراتوأن يســـتخدم املـــوارد املتاحـــة ألاـــراض  ةالثالثـــ

 قطا  اقدمات يف او أحتريقيا وذنميتها الشاملة واملستدامة.
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 ة التعاون التقني التي يضطلع  اا األونيتاداتستعراض أناط -جيم 
 

 (62-)د526 المقرر  
 إن جملس التجارة والتنمية، 
وتاتــاد بوصــفها ركنــاا أساســياا مــن دور املســاعدة التقنيــة الــيت يقــدمها األ يؤكــد جمــدداا  -1 
مـن أجـ  اقيـ  قـدر أكـرب مـن التناسـ   ةالثالثـ نركـااملنظمة ويشدد عل  أ يـة التنسـي  بـني األ أركان

 واألثر يف ذوحتري املساعدة التقنية؛
بتقرير األمني العـام لألوتاتـاد عـن اسـتعراض أتشـطة التعـاون التقـين الـيت  حييط علماا  -2 

 يقوم هبا األوتاتاد وعن متويلها؛
باملســـاعدة الـــيت يقـــدمها األوتاتـــاد ويطلـــب إىل األماتـــة أن ذواصـــ  ضـــمان  يعـــرتف -3 

اذســاا أتشــطة التعــاون التقــين مــع اذفــاا أكــرا ووليــة الدوحــة، وذوجيههــا وذركيزهــا علــ  ذنــاول خطــة 
تضــمن أهــداف التنميــة املســتدامة وذلــ  بالتنســي  مــع منظمــات الــيت ذ 2015التنميــة ملــا بعــد عــام 

 دولية أخرى عند القتضاء؛ 
ســـتفيدين بالتعـــاون مـــع امل توعيـــة أتشـــطة التعـــاون التقـــين الـــيت ذُنجزهـــا األماتـــة يُقـــّدر -4 

والشـــركاء اإلاـــائيني ومنظمـــات دوليـــة أخـــرى، وحيـــيط علمـــاا بالزيـــادة يف األمـــوال الـــيت ب ذلقيهـــا مـــن 
 مقارتةا بالسنوات السابقة؛ 2014بلدان متقدمة وأخرى تامية عل  حد سواء يف عام 

 يــتم ذســل مها األدوات الــيت يقــدمها األوتاتــاد مثــ  قائمــة الطلبــات الــيت ر أيضــاا يقــدّ  -5 
مــن الــدول األعضــاء بشــأن املســاعدة التقنيــة وجمموعــة أدوات األوتاتــاد الــيت ذُقــدم للــدول األعضــاء 

 واملااني حتارة عامة موجزة عن منتجات األوتاتاد الرئيسية؛
أ يــة اإلدارة القائمــة علــ  النتــائل يف ذقــد م املســاعدة التقنيــة الفعالــة  يؤكــد جمــدداا  -6 

املبــادا التوجيهيــة لألمــم املتحــدة، ويرحــب بــاجلهود املتواصــلة الــيت ذبــذفا األماتــة يف يتســ  مــع  مبــا
 هذا الشأن؛
 وهــــو ارذفــــا بارذفــــا  طلــــب البلــــدان الناميــــة علــــ  املســــاعدة التقنيــــة  حيــــيط علمــــاا  -7 

يسـم  متاماا القدر املتاح حاليـاا مـن التمويـ ، ويـدعو الـدول املتقدمـة وشـركاء إاـائيني  خـرين  فواي ل
الســـتئماتية فـــم وضـــعهم بـــذل ، إىل ذقـــد م ذربعـــات موزعـــة علـــ  عـــدة ســـنوات لصـــنادي  األوتاتـــاد 

مــن أجــ  العمــ   -مثــ  الصــندوا الســتئماين لصــا  أقــ  البلــدان اــواا  -املخصصــة للتعــاون التقــين 
التعــــاون  علــــ  ذــــوحتري التمويــــ  الاــــايف والقابــــ  للتوق ــــع ألاــــراض التخطــــيط والتنفيــــذ الفعــــالني لــــربامل

واملســاعدة التقنيــة الــيت ينفــذها األوتاتــاد؛ ويشــدد علــ  حتائــدة الصــنادي  الســتئماتية اــري املخصصــة؛ 
 ويطلب إىل األماتة أن ذستاشف سبالا مبتارة لتوسيع قاعدة املااني؛
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األماتـــة علـــ  ضـــمان ذوزيـــع إقليمـــي متـــوازن  قـــدر اإلماـــان للتعـــاون التقـــين  يُشـــجع -8 
لــــب،  خــــذة بعــــني العتبــــار احتياجــــات أحتريقيــــا وأقــــ  البلــــدان اــــواا والبلــــدان اــــري بالســــتناد إىل الط

والــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة، ويــدعو األوتاتــاد، يف هــذا الشــأن،  مــن أقــ  البلــدان اــواا الســاحلية 
اجلواتــب املتعلقــة بالتعــاون التقــين مــن برتــامل عمــ  حتيينــا لصــا   ذلــ  يف صــميم عملــهأن يــدرج إىل 
ــ  لصــا  الــدول  2024 - 2014لــدان الناميــة اــري الســاحلية للعقــد الب ومــن إجــراءات العمــ  املعجَّ

 اجلزرية الصغرية النامية، حسب ما اذ ف  عليه يف مؤمترات األمم املتحدة ذات الصلة؛
ـــاد الرائـــد يف جمموعـــة األمـــم املتحـــدة املشـــرتكة بـــني الوكـــالت  يُرحّـــب -9  بـــدور األوتات

اجملموعـــات وبـــني ارة والقـــدرات اإلتتاجيـــة، وُيشـــجع علـــ  ذعـــاون أعمـــ  بـــني الوكـــالت واملعنيـــة بالتجـــ
والفعاليــــة واألثــــر علــــ  الصــــعيدين الــــوطين  ذســــاااقيــــ  مزيــــد مــــن البغيــــة املشــــرتكة بــــني الوكــــالت 

 واإلقليمي يف سياا سياسة متذوحيد األداءمت، مع وضع البعد اإلاائي يف العتبار؛
علـ  احلصـول علـ  مزيـد مـن األمـوال عـن طريـ  صـنادي  برتـامل األوتاتـاد  يُشجع -10 

 وحدة العم  يف األمم املتحدة؛
الــدول األعضــاء إىل مواصــلة مشــاوراملا اــري الرمسيــة مــن أجــ  الذفــاا علــ   يــدعو -11 

مجـــع األمـــوال، ومـــن مجلتهـــا إتشـــاء  اســـرتاذيجيةُ  ذُبـــل عليهـــاجمموعـــة مـــن األهـــداف واملبـــادا املوحـــدة 
اإلتتاجيــة بغــرض الرحتــع مــن كفــاءة وأثــر  اتماين متعــدد املــااني خمصــص للتجــارة والقــدر ئتســصــندوا ا

 اتوالقــدر  كة بــني الوكــالت املعنيـة بالتجــارةالتعـاون التقــين الـذي ذقدمــه جمموعــة األمـم املتحــدة املشـرت 
 اإلتتاجية عل  الصعيدين الوطين واإلقليمي.

 1135اجللسة العامة 
 2015أيلول/سبتمرب  18

  
 أعمال أخرى  ام  اا المجلس -دال 

 
 2020-2011مساامة األونيتاد في تنصيه  رنذامً العمذ  ل ذال  أ ذ  الالذدان نمذواا للعقذد   

 التقرير المرحلي الرا ع
 أيلــــول/ 25)اقتاميــــة( الـــيت عقـــدها جملــــس التجـــارة والتنميـــة يف  1141يف اجللســـة العامـــة  -1

لـــدورة ذقريـــر  إىل اجمللـــس. وأحـــا  اجمللـــس علمـــاا بتقريـــر ، قـــدم رئـــيس اللجنـــة األوىل ل2015ســـبتمرب 
، وأيـــد الســـتنتاجات املتفـــ  عليهـــا TD/B/62/SC.I/L.1اللجنـــة األوىل للـــدورة، كمـــا جـــاء يف الوثيقـــة 

 اليت ُوزِّعت يف القاعة بوصفها ورقة اري رمسية )اتظر الفص  أولا، الفر  ألف، أعال (.
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أجذ  تحقيذ  تحريذر  ذدرات تجذارة الخذدمات فذي أفريقيذا مذن التنمية ال ت ادية فذي أفريقيذا:   
 النمو والتنمية

، قــــدم  ثــــ  2015أيلول/ســــبتمرب  25، املعقــــودة يف 1141يف اجللســــة العامــــة )اقتاميــــة(  -2
رئــيس اللجنـــة الثاتيــة للـــدورة التقريـــر إىل اجمللــس. وأحـــا  اجمللــس علمـــاا بتقريـــر اللجنــة الثاتيـــة للـــدورة،  

، وأيــد الســتنتاجات املتفــ  عليهــا الــيت أُذيحــت يف القاعــة TD/B/62/SC.II/L.1يقــة كمــا جــاء يف الوث
 بوصفها ورقة اري رمسية )اتظر الفص  أولا، الفر  باء، أعال (. 

 
 العملية التحضيرية لدورة المؤتمر الرا عة عارة  

، أُطلــــع جملــــس التجــــارة 2015أيلول/ســــبتمرب  24، املعقــــودة يف 1140يف اجللســــة العامــــة  -3
والتنميـــة علـــ  املوضـــو  الرئيســـي واملواضـــيع الفرعيـــة الـــيت ســـتتناوفا الـــدورة الرابعـــة عشـــرة ملـــؤمتر األمـــم 

بلــهن يايتــه املتحـدة للتجــارة والتنميــة )األوتاتــاد الرابــع عشــر( الــيت متـت املواحتقــة عليهــا بــإجراء  صــامت 
مســـألة املـــؤمتر  ويتعـــني أن ذشـــم  تتـــائل. 2015أيلول/ســـبتمرب  22يـــوم اختتـــام أعمـــال اجللســـة يف 

 يف املواضيع الفرعية. والشباب رام أن ذل  مل يُذكر صراحة يف املوضو  ول رأةامل
 لذل ، حتإن املوضو  املقرر لألوتاتاد الرابع عشر هو كالتايل: -4

 بااا  بيئة اقتصادية عاملية شاملة ومنصفة ختُدم التجارة والتنمية. من القرار إىل الفع : - 
 أما املواضيع الفرعية املقررة حتهي: 
 اديات وحتر  النظام املتعدد األطراف يف ميدان التجارة والتنمية؛  )أ( 
ذشــــجيع اــــو اقتصــــادي ثابــــت وشــــام  ومســــتدام مــــن خــــالل التجــــارة والســــتثمار  )ب( 

 للجميع؛ رخاءا هبدف اقي  الواملال والتانولوجي
ـــــاء القـــــدر  )ج(  ـــــي القتصـــــادي والتعـــــاون يف بن ـــــ  التحـــــول افيال ـــــ   ةاملضـــــي يف اقي عل

املتاحـــة التايـــف اقتصـــادياا والتغلـــب علـــ  التحـــديات الـــيت ذعـــرتض التجـــارة والتنميـــة وااتنـــام الفـــر  
 عل  مجيع املستويات، ضمن ما ذنص عليه ولية األوتاتاد؛

والنتــائل  2030يف التنفيــذ واملتابعــة الفعــالني قطــة التنميــة املســتدامة لعــام املســا ة  )د( 
 ذات الصلة اليت ذتمخض عنها املؤمترات والقمم العاملية املتعلقة بالتجارة والتنمية.

أيضــاا، ووحتــ  مــا جــرت عليــه املمارســة يف املاضــي، أتشــأ اجمللــس  1140ويف اجللســة العامــة  -5
ر واختـــار رئـــيس جملـــس التجـــارة والتنميـــة لرئاســـتها. وكلـــف اجمللـــس اللجنـــة اللجنـــة التحضـــريية للمـــؤمت

 التحضريية بعملية التحضري املواضيعية املؤدية إىل اتعقاد األوتاتاد الرابع عشر.
، أقــر اجمللــس مشــرو  جــدول األعمــال املؤقــت للمــؤمتر )املرحتــ  1141ويف اجللســة العامــة )اقتاميــة(  -6

مجيــع الــدول األعضــاء بوصــفه ورقــة اــري رمسيــة. وشــا  املوضــو  الرئيســي واملواضــيع الثــاين( الــذي ُعمــم علــ  
 الفرعية جزءاا ل يتجزأ من مشرو  جدول األعمال املؤقت الذي ذضمن أيضاا عناصر إجرائية أخرى.
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 اتستعراض أناطة األونيتاد في مجال التعاون التقني  
، اعتمـــد اجمللـــس مشـــرو  2015بتمرب أيلول/ســـ 18املعقـــودة يف  1135يف اجللســـة العامـــة  -7

املقــرر املتعلــ  بأتشــطة األوتاتــاد يف جمــال التعــاون التقــين ومتويــ  ذلــ  األتشــطة الــذي اقرتحتــه الــدورة 
 أدتا (. 13احلادية والسبعني للفرقة العاملة )الفقرة 

 
 التقرير عن المساعدة التي يقدماا األونيتاد إلى الاعب الصلسطيني  

، أحـــــا  اجمللـــــس علمـــــاا 2015أيلول/ســـــبتمرب  21املعقـــــودة يف  1137العامـــــة يف اجللســـــة  -8
( وبالبياتــات الــيت أدىل هبــا بعــض الوحتــود. وقــرر اجمللــس، وحتقــاا ملــا TD/B/62/3بتقريــر أماتــة األوتاتــاد )

، أن يتضـــمَّن ذقريـــر جملـــس التجـــارة والتنميـــة إىل اجلمعيـــة 47/445تـــص عليـــه مقـــرر اجلمعيـــة العامـــة 
 دورذه الثاتية والستني ذقريراا عن املداولت اليت جرت ات هذا البند.العامة عن 

 
تقريذذر مذذؤتمر األمذذم المتحذذدة السذذا ع لتسذذتعراض جميذذع جوانذذب مجموعذذة الماذذاد  والقواعذذد   

 المن صة المتص  علياا اتصا اا متعدد األطراف لميافحة الممارتسات التجارية التقييدية
، أيـــد اجمللـــس قـــرار مـــؤمتر 2015أيلول/ســـبتمرب  18املعقـــودة يف  1135يف اجللســـة العامـــة  -9

األمم املتحدة السابع لستعراض مجيع جواتـب جمموعـة املبـادا والقواعـد املنصـفة املتفـ  عليهـا اذفاقـاا 
متعـــــــــــــــدد األطـــــــــــــــراف ملااحتحـــــــــــــــة املمارســـــــــــــــات التجاريـــــــــــــــة التقييديـــــــــــــــة، كمـــــــــــــــا ورد يف الوثيقـــــــــــــــة 

TD/RBP/CONF.8/11 وأحـــا  علمـــاا مبشـــرو  القـــرار املتعلـــ  حبمايـــة املســـتهل  املعـــروض علـــ  تظـــر ،
اجلمعيــــة العامــــة ومبــــادا األمــــم املتحــــدة التوجيهيــــة املنقحــــة حلمايــــة املســــتهل ، كمــــا ورد تصــــها يف 

 .TD/RBP/CONF.8/11/Add.1/Rev.1الوثيقة 
 

   أخرى في مجال التجارة والتنميةمسائ  

 جدول األعمال، تظر اجمللس يف ذقريرين.ات هذا البند من  -10
 

الـــدويل: التقريـــر الســـنوي الثـــامن واألربعـــني الصـــادر عـــن جلنـــة  يلقـــاتون التجـــار لالتطـــور التـــدرجيي   
 الدويل يلقاتون التجار لاألمم املتحدة 

، أحـــا  اجمللـــس علمـــاا بـــالتقرير الســـنوي الصـــادر عـــن جلنـــة األمـــم 1135يف اجللســـة العامـــة  -11
يف حتيينــــا  تقـــديت عُ (، الـــA/70/17الـــدويل عـــن دورملــــا الثامنـــة واألربعـــني ) يقـــاتون التجـــار لاملتحـــدة ل

 .2015متوز/يوليه  16حزيران/يوتيه إىل  29 من
 

 ذقرير الفري  الستشاري املشرتي املعين مبركز التجارة الدولية  
، بتقريـــر الـــدورة التاســـعة واألربعـــني للفريـــ  1134العامـــة  تهيف جلســـ ،أحـــا  اجمللـــس علمـــاا  -12

 الستشاري املشرتي املعين مبركز التجارة الدولية. 
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  إطار العم  التستراتيجي و الارنامً ةالمعني ةالعامل ر ةتقرير الص  
احلاديـــة  اعـــن دورملـــ ةالعاملـــ رقـــةفبتقريـــر ال ،1135العامـــة  تهيف جلســـ، أحـــا  اجمللـــس علمـــاا  -13

 ، وأيّد الستنتاجات املتف  عليها الواردة حتيه.TD/B/WP/275رد يف الوثيقة والسبعني، كما و 
 

 تنظذيم عذنمن خطذة عمذ   ذانيو   166تقرير رئيس الايئة التستاارية المنابة وفقاا للصقرة   
ومذذذا تمخذذذ  عناذذذا مذذذن أ ذذذر  وتعيذذذين  2015-2014فذذذي الصتذذذرة حلقذذذات تدريايذذذة األمانذذذة 

 2016أعضاء الايئة التستاارية لسنة 
، أحـــا  اجمللـــس علمـــاا بتقريـــر رئـــيس )إســـباتيا( افيئـــة الستشـــارية 1140يف اجللســـة العامـــة  -14

 .2015-2014عن حترتة السنتني 
ن مـــعلــ  املزايـــا املتأذيــة مبــا حتيــه الافايـــة التأكيـــد  مـــن الصــعبوأشــار أحــد أعضـــاء الوحتــود إىل أن  -15

اقيــــ   ىلالراميــــة إحتيمــــا يتعلــــ  بالسياســــات  عنهــــال اــــل . حتالربتــــامل يقــــدم مشــــورة 166برتــــامل الفقــــرة 
، ويقــــدم معلومــــات دويلاألهــــداف اإلاائيــــة، ويتــــي  رايــــة متبصــــرة حتريــــدة يف الطبيعــــة املتغــــرية لالقتصــــاد الــــ

أخـــذها  مـــن مفيـــدة وضـــرورية عـــن جمـــالت منهـــا خمتلـــف املســـائ  التجاريـــة الـــيت ل بـــد لصـــنا  السياســـات
يــــارات التنميــــة والسياســــات املتاحــــة املتصــــلة كيضــــاا الفــــر  والتحــــديات الربتــــامل أ بــــنّي . و بعــــني العتبــــار

دعم العمليـــة. ذــحتريــدة مـــن توعهــا مفــردة و املتعــدد الســـنوات صــيغة قــد كـــان هــذا امللتقــ  للبلــدان الناميــة. و 
مــان وصــربيا وســنغاحتورة علــ  التزامهــا بالربتــامل، مبيّنــاا حاومــات كولومبيــا وموريشــيومت وعُ العضــو وشــار 
 ،الاــارييمنطقــة البحــر أمرياــا الالذينيــة و خاصــة بدلني، يف كولومبيــا، يــيــة ُعقــدت يف مذدريبحلقــة  أن  خــر
باســرتاذيجيات  مالسياســات العامــة يف املنطقــة أليــا زّودملــ واضــعية بالنســبة لت علــ  قــدر مــن األ يــكاتــ

 أمثــرالربتــامل الــذي  هــاا لبلــوا أهــداف اجتماعيــة واقتصــادية. وأشــاد أيضــاا بعمــ  األماتــة الــيت صــمم خربا
 السياسات العامة.  واضعيللخربات بني البلدان وعالقات ذآزر بني  تقاشات وذبادلا 

أعضـــاء الوحتـــود أ يـــة برتـــامل ذطـــوير القـــدرات الـــذي كـــان لـــه بـــالهن األثـــر  واحـــدة مـــن تبيّنـــو  -16
أبرزت توعيـة حتـة. يف املنطقـ اعل  عمليات صنع القـرار حتيمـا خيـص التنميـة القتصـادية بالنسـبة لنظرائهـ
أبـــرزت أ يـــة احللقـــات كمـــا املنـــاهل وكـــذل  توعيـــة اقـــرباء ودعـــت إىل ذقـــد م ذلـــ  الربتـــامل ســـنوياا.  

 حتهــم، والــيت مّانــت مــن مقــراا فــا جنيــف الــيت ذتخــذ مــنيــة القصــرية الــيت ذقــدَّم ألعضــاء الوحتــود تدريبال
 الربتامل.، وشجعت األماتة عل  مواصلة ذقد م بالتفصي التقارير افامة 

 واضـــــعياإلقليميـــــة بالنســـــبة ل لقـــــات التدريبيـــــةوأقـــــر أحـــــد أعضـــــاء الوحتـــــود بفائـــــدة وأ يـــــة احل -17
 جنيــف الــيت ذتخــذ مــنالقصــرية الــيت ذقــدَّم ألعضــاء الوحتــود  لقــات التدريبيــةالسياســات. وأبــرز أن احل

 .  عل  وجه اقصو  مفيدة للواحتدين اجلدد مقراا فا
السياســـات يف البلـــدان الناميـــة حيتـــاجون إىل  واضـــعيالوحتـــود إن وقـــال عضـــو  خـــر مـــن أعضـــاء  -18

ن ُعمــان ستواصــ  دعــم جهــود األماتــة يف إســد الثغــرة املوجــودة يف بنــاء القــدرات يف جمــالت التجــارة، و 
يف إطـــار  حلقــات ذدريبيــة جديــدةالسياســات يف املنطقــة و واضـــعي ذنظــيم بــرامل إاائيــة ذرمــي إىل إحتــادة 

 ل  الفر  والتحديات املرذبطة بالعوملة عل  الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.ع اا شددم 166الفقرة 
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 موجز الرئيس - انياا  
 

 الايانات الفتتاحية -ألف 
 
ـــة: رئيســـة جملـــس التجـــارة والتنميـــة يف دورذـــه  -19 أدىل املتالمـــون التـــايل ذكـــرهم ببياتـــات احتتتاحي

احلاديــــة والســــتني املنتهيــــة وليتهــــا )إســــباتيا(؛ األمــــني العــــام لألوتاتــــاد؛  ثــــ  الفلبــــني باســــم جمموعــــة 
نتــــني، باســــم والصــــني؛  ثــــ  مجهوريــــة ذنزاتيــــا املتحــــدة، باســــم اجملموعــــة األحتريقيــــة؛  ثــــ  األرج 77  ال

جمموعــة دول أمرياــا الالذينيــة ومنطقــة البحــر الاــاريي؛  ثــ  الاــاد األورويب، باســم الاــاد األورويب 
ودولـه األعضـاء؛  ثـ  إســتوتيا، باسـم اجملموعـة دال؛  ثــ  كنـدا، باسـم جمموعــة جسـااتز؛  ثـ  بــنن، 

اـــري الســـاحلية؛  ثـــ  مصـــر، باســـم باســـم أقـــ  البلـــدان اـــواا؛  ثـــ  بـــارااواي، باســـم البلـــدان الناميـــة 
؛  ثــ  الصــني؛  ثــ  افنــد؛  ثــ  بربــادومت، 15  لتاــا، باســم جمموعــة ال اجملموعــة العربيــة؛  ثــ  ســري

باســم الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة؛  ثــ  سويســرا؛  ثــ  ذــوتس؛  ثــ  بــنغالدي ؛  ثــ  كينيــا؛  ثــ  
بــان؛  ثــ  إكــوادور؛  ثــ  املغــرب؛  ثــ  بــيالرومت؛  ثــ  زمبــابوي؛  ثــ  ذايلنــد؛  ثــ  تيبــال؛  ثــ  اليا

 جنوب أحتريقيا؛  ث  إثيوبيا. وأدىل  ث  شباة العامل الثالث ببيان.

وأشــارت رئيســة جملــس التجــارة والتنميــة املنتهيــة وليتهــا )إســباتيا( إىل أن عملهــا قــد ركــز يف  -20
شــــرة املقبلــــة ملــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتجــــارة املقــــام األول علــــ  األعمــــال التحضــــريية للــــدورة الرابعــــة ع

يف ذلــ  إجــراء مفاوضــات بشــأن املوضــو  الرئيســي واملواضــيع  والتنميــة )األوتاتــاد الرابــع عشــر(، مبــا
الفرعيـــة للمـــؤمتر، والتحـــاور بشـــأن خطـــة التنميـــة املســـتدامة اجلديـــدة الـــيت ســـُتجاز يف تيويـــوري، حتضـــالا 

 د.عن احلر  عل  العرتاف بدور األوتاتا
 2030 وأشـــار األمـــني العـــام لألوتاتـــاد إىل وثاقـــة الصـــلة بـــني خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام -21

ورايـــة األوتاتـــاد األصـــيلة بشـــأن الرخـــاء للجميـــع. وقـــد عـــززت تتـــائل املـــؤمتر الـــدويل الثالـــث لتمويـــ  
ــــاد باعتبــــار  جهــــة التنســــي  يف منظومــــة األمــــم ــــة املعقــــود يف أديــــس أبابــــا دور األوتات املتحــــدة  التنمي

بذلــه األوتاتــاد  يتصــ  بالتفاعــ  بــني متويــ  التنميــة وأهــداف التنميــة املســتدامة. وأكــد علــ  مــا حتيمــا
ســـيما اإلدارة القائمـــة علـــ  النتـــائل، وذبســـيط العمليـــات،  مـــن جهـــود ذرمـــي إىل اســـني اإلدارة، ول

ســاا املنشــورات. واحتتُـــت  وزيــادة التعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليـــة األخــرى، وزيــادة أ يــة واذ
 جمموعـــةماتـــب األوتاتـــاد اإلقليمـــي ألحتريقيـــا يف متوز/يوليـــه يف أديـــس أبابـــا. وعـــرض املنشـــور املعنـــون 

حتــر  التعــاون التقــين املتاحــة للبلــدان يف إطــار مســاعيها لتحقيــ  أهــداحتها اإلاائيــة.  أدوات األوتاتــاد
ســـياا التحـــديات الـــيت ذواجـــه أهـــداف  واســـباا للمـــؤمتر املقبـــ  الـــذي يعقـــد كـــ  أربـــع ســـنوات، ويف

التنميـــة املســـتدامة، قـــدم األمـــني العـــام ذقريـــر  إىل األوتاتـــاد الرابـــع، الـــذي حـــدد حتيـــه مســـارات العمـــ  
 .  2030 ارقاا من حيث ذنفيذ خطة عامحتيها األوتاتاد حت دراألربعة اليت يان أن حيُْ 

لــيت باســتطاعة األوتاتــاد أن يقــدمها واعــرتف  ثلــو كاحتــة اجملموعــات اإلقليميــة باإلســهامات ا -22
يف سبي  ذنفيذ أهـداف التنميـة املسـتدامة مـن خـالل أركـان عملـه الثالثـة. وشـدد العديـد مـن املمثلـني 
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. وينبغــي أيضــاا 2015 بعــد عـام والوحتـود علــ  أ يـة األوتاتــاد الرابـع عشــر يف ســياا خطـة التنميــة ملـا
، مثـــ  2015 الرئيســية األخـــرى الــيت ســـتعقد يف عــامأن ذؤخــذ يف احلســبان مـــؤمترات التنميــة الدوليـــة 

املـؤمتر الــوزاري العاشــر ملنظمــة التجــارة العامليــة، ومـؤمتر األطــراف احلــادي والعشــرين بشــأن ذغــري املنــا ، 
يتعلـــ  بـــدور األوتاتـــاد بوصـــفه جهـــة التنســـي  حتيمـــا يتصـــ  باملعاجلـــة املتااملـــة لقضـــايا  وذلـــ  حتيمـــا

 رتابطة يف جمالت التموي  والتانولوجيا والستثمار والتنمية املستدامة.التجارة والتنمية، والقضايا امل
وأشارت عدة وحتود إىل خمتلـف الشـواا  الـيت لـديها بشـأن احلاجـة إىل النظـر يف مسـائ  مثـ    -23

ـــة، وذشـــغي  الشـــباب ومتاـــني املـــرأة،  كفايـــة احليـــز السياســـا  للتنميـــة املســـتدامة، والقـــدرات اإلتتاجي
يت ذواجههــــا التجــــارة والتنميــــة يف أقــــ  البلــــدان اــــواا والبلــــدان الناميــــة اــــري الســــاحلية. والتحــــديات الــــ

يف  احلــ  يف التنميــة، مبــاعلــ  وشــددت بعــض الوحتــود علــ  أ يــة املســؤوليات املشــرتكة ولاــن املتباينــة و 
 ذل  أ يتها بالنسبة ملؤمتر األوتاتاد الرابع عشر.

يـــة اإلعـــراب عـــن القلـــ  إزاء كـــون التقريـــر الرئيســـي املعنـــون وكـــرر  ثـــ  إحـــدى اجملموعـــات اإلقليم -24
  خــــالل الــــدورة، وطلــــب مناقشــــة التقريــــر خــــالل الــــدورة ينــــاقَ  لــــن 2015 ذقريــــر التجــــارة والتنميــــة لعــــام

، وهــــو الطلــــب الــــذي أيــــد  2015التنفيذيــــة جمللــــس التجــــارة والتنميــــة املقــــررة يف كــــاتون األول/ديســــمرب 
ميــة األخــرى. ولحــا  ثــ  جمموعــة إقليميــة أخــرى أتــه بــالرام مــن أن أحتريقيــا العديــد مــن اجملموعــات اإلقلي

يســتحدر  هــي القــارة األســر  اــواا، حتــإن حُمــري ذلــ  النمــو هــو الســلع األساســية، وبالتــايل حتهــذا النمــو مل
حتتئـــت ذنمــو. وعليــه، ينبغـــي أن  الســـاان الــيت مــاالشــباب مــن ذلــزم احلاجــة إليـــه مــن حتــر  عمـــ  لفئــة  مــا

ألوتاتــاد يف استاشــاف ســب  التصــدي، عــن طريــ  التعــاون التقــين وأتشــطة بنــاء القــدرات، فــذا يســتمر ا
بــد،  التحــدي وقالحتــه مــن التحــديات اإلاائيــة الــيت ذواجــه القــارة. وقــال  ثــ  جمموعــة إقليميــة أخــرى إتــه ل

ملنازعــات بــني يف جمــال الســتثمار مــن أجــ  التنميــة، مــن إصــالح تظــام الســتثمار الــدويل وتظــام ذســوية ا
 .2015 ذقرير الستثمار العاملي لعامورد يف  املستثمرين والدول، عل  او ما

وطلـــب  ثـــ  إحـــدى اجملموعـــات اإلقليميـــة أن يركـــز األوتاتـــاد الرابـــع عشـــر علـــ  شـــواا  أقـــ   -25
البلـــدان اـــواا بـــأن عـــدم كفايـــة متويـــ  التنميـــة جعـــ  التقـــدم ا ـــرز صـــوب اقيـــ  أهـــداف برتـــامل عمـــ  

دارة الـــديون، قـــال إلطنبول بعيـــداا كــ  البعـــد عــن املســـتوى املرضـــي. وباإلشــارة إىل املناقشـــات املقبلــة اســ
 ثـــ  إحـــدى اجملموعـــات اإلقليميـــة األخـــرى إن الـــدول اجلزريـــة الصـــغرية الناميـــة، بســـبب صـــغر حجمهـــا 

معــــدلت وضــــعفها أمــــام الصــــدمات اقارجيــــة، وذعرضــــها للاــــوارر الطبيعيــــة وارذفــــا  أســــعار الفائــــدة و 
النمـــو املنخفضـــة، باذـــت مـــن بـــني أكثـــر البلـــدان املثقلـــة بالـــديون يف العـــامل. ودعـــا  ثـــ  جمموعـــة إقليميـــة 

مـــن برتـــامل عمـــ  حتيينـــا، إىل ذـــوحتري حيـــز خـــا  يف جـــدول أعمـــال  76أخـــرى، بعـــد أن ذّكـــر بـــالفقرة 
لناميـــة اـــري الســـاحلية، جملـــس التجـــارة والتنميـــة ملناقشـــة املســـا ات املقدمـــة مـــن األوتاتـــاد إىل البلـــدان ا

ــــة. ولحــــا  ثــــ  جمموعــــة إقليميــــة أخــــرى مــــرور  وذعمــــيم مثــــ  هــــذا العمــــ  يف اوليــــة احلاوميــــة الدولي
ـــــذ عـــــام . وراـــــم املســـــاعدة الـــــيت ذقـــــدمها 2006 القتصـــــاد الفلســـــطيين بفـــــرتة كســـــاد للمـــــرة األوىل من

 رض الفلسطينية ا تلة.املنظمات الدولية والبلدان، مل ياف ذل  وحد  لتحقي  النمو يف عموم األ
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وأشـــارت بعـــض الوحتـــود إىل جهـــود األوتاتـــاد املســـتمرة مـــن أجـــ  اســـني افياكـــ  التنظيميـــة  -26
األماتــة وذعزيــز  داخــ يف ذلــ  اجلهــود الراميــة إىل خلــ  ثقاحتــة قوامهــا اســتمرار التحســني  واإلداريــة، مبــا

أكــدت أ يــة  احلديثــةأن التقييمــات  املســاءلة الداخليــة. وأشــار  ثــ  إحــدى اجملموعــات اإلقليميــة إىل
ــــه، مبــــا ــــه، وحــــددت مــــواطن قوذ ــــاد ووجاهت ــــه  عمــــ  األوتات ــــة، وتطــــاا خرباذ ــــه البحثي ــــ  قدراذ يف ذل

الداخليــة وشــبااذه اقارجيــة وقدرذــه علــ  ذقــد م اقرتاحــات ملموســة بشــأن السياســات. وأشــار أيضــاا 
عشـــر، أن ذنتقـــ  مـــن مرحلـــة اختـــاذ  إىل أن علـــ  الـــدول األعضـــاء، وهـــي ذتطلـــع إىل األوتاتـــاد الرابـــع

 القرارات إىل مرحلة ذنفيذ اإلجراءات.
  

 الجزء الرفيع المستوى: اتستراتيجيات التنمية في عالم معولم:  - اء 
 

  العمليات المتعددة األطراف إلدارة الدين الخارجي السيادي -1 
 )أ( من جدول األعمال(2)البند 
ذــــــألف الفريــــــ  املشــــــاري يف احللقــــــة مــــــن تائــــــب رئــــــيس وزراء حتييــــــت تــــــام؛ ووزيــــــر املاليــــــة يف   -27
حتـــريدي؛ وأمـــني العالقـــات القتصـــادية الدوليـــة يف وزارة الشـــؤون اقارجيـــة والـــدين بـــاألرجنتني؛  كـــابو

لقتصـــاد التطبيقـــي مـــن جامعـــة يف او ثـــ  عـــن اللجنـــة مـــن أجـــ  إلغـــاء ديـــون العـــامل الثالـــث؛ وأســـتاذ 
 .لربيطاتيا العظم  وأيرلندا الشمالية ، اململاة املتحدةليدز
وتــاق  املشــاركون يف احللقــة أ يــة القــدرة علــ  امــ  الــديون مــن أجــ  التنميــة واحلاجــة إىل  -28

اسـني عمليـات إعـادة هيالـة الـديون القائمـة. وسـلطت اـارب بلـدان عديـدة الضـوء علـ  املشــاك  
ل إدارة الــديون. وأكــدت جمموعــات إقليميــة ووحتــود عــدة علــ  األساســية والسياســات الناجحــة يف جمــا

أن املوضــو  مناســب مــن حيــث التوقيــت ومهــم بالنســبة للبلــدان الناميــة، ورحبــت باإلســهامات الــيت 
قــدمها األوتاتــاد. ولحــا املشــاركون يف احللقــة أن بيئــة القتصــاد الالــي احلاليــة الــيت قوامهــا ارذفــا  

الســلع األساســية قــد عرضــت للخطــر قــدرة العديــد مــن البلــدان علــ   أســعار الفائــدة وا فــاض أســعار
امــ  الــديون،  ــا يــوحي بزيــادة خطــر وقــو  مشــاك  ذتعلــ  بالــديون الســيادية يف املســتقب . وســتظ  
بلدان عديدة عرضة للتأثر بالتغريات يف الظـروف اقارجيـة الـيت قـد ذقـوض قـدرملا علـ  امـ  الـديون 

ــــة والوحتــــود علــــ  أن وذضــــر بتنميتهــــا. واذفــــ  امل ــــد مــــن اجملموعــــات اإلقليمي شــــاركون يف احللقــــة والعدي
اجملتمـع الـدويل حباجــة إىل اذبـا  يــل متعـدد األطــراف يف إعـادة هيالـة الــديون مـن أجــ  معاجلـة ذلــ  

 املشاك  بصورة مجاعية.
بـــرياا ورأى العديـــد مـــن الوحتـــود واملشـــاركني يف احللقـــة أن الصـــنادي  التتهازيـــة ذشـــا  خطـــراا ك -29

علـــ  القـــدرة علـــ  امـــ  الـــديون. والتجربـــة الـــيت خاضـــتها األرجنتـــني مـــن عهـــد قريـــب ذوضـــ   ـــالء 
مدى الضـرر الـذي قـد ذلحقـه الصـنادي  التتهازيـة بعمليـة إعـادة هيالـة الـديون. ولحـا العديـد مـن 

، 68/304 اجملموعـــات اإلقليميـــة والوحتـــود واملشـــاركني أن املســـألة قـــد أثـــريت يف قـــرار اجلمعيـــة العامـــة
الــذي دعــا إىل وضــع إطــار قــاتوين متعــدد األطــراف لعمليــات إعــادة هيالــة الــديون الســيادية. وأعربــوا 
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أيضــاا عــن ذقــديرهم الابــري لعمــ  األوتاتــاد بصــفته األماتــة الفنيــة للجنــة املخصصــة لعمليــات إعــادة 
ذ  املســـألة. هيالــة الـــديون الســيادية، حتضـــالا عـــن مــدخالت البحـــث والتحليــ  الـــيت قـــدمها بشــأن هـــ

وواحتقــت وحتــود كثــرية علــ  أن املبــادا األساســية الــيت اعتمــدت يف الــدورة التاســعة والســتني للجمعيــة 
العامة خطوة هامة او ذعزيز اسني عمليات إعـادة هيالـة الـديون. ودعـت الـدول األعضـاء البلـدان 

 اليت مل ذشاري بعُد يف احلوار إىل القيام بذل .
د اذفقوا إمجالا علـ  أن مناقشـة  ليـة قاتوتيـة أمـر لـه مـا يـربر ، حتقـد رأت ورام أن املشاركني ق -30

بعــض الوحتــود أن صــندوا النقــد الــدويل هــو ا فــ  املناســب لعقــد املناقشــة تظــراا قربذــه التقنيــة ودور  
ا وري يف النظام املايل العاملي. ومع ذل ، حتقد رأت وحتـود عـدة أخـرى أن األمـم املتحـدة هـي ا فـ  

ــــة العامــــة، حيــــث ذتســــم األ ــــديون الســــيادية يف اجلمعي ــــاول ذســــوية ال تســــب، تظــــراا لوجــــود ســــابقة بتن
 بديقراطية أكرب وهي أكثر شفاحتية ومشولا. أما صندوا النقد الدويل حتليس حمفالا حمايداا. 

واذفـــ  العديـــد مـــن اجملموعـــات اإلقليميـــة والوحتـــود علـــ  أن األوتاتـــاد يضـــطلع بـــدور هـــام يف  -31
لبحــــور والتحليــــ  واملســــاعدة التقنيــــة، وذقــــد م الــــدعم إىل عمليــــة بنــــاء ذواحتــــ  اوراء يف جمــــال ذــــوحتري ا

الــديون. وحظــي عملــه، بوصــفه أماتــة، بتقــدير واســع النطــاا، وأيــدت البلــدان اســتمرار مشــاركته يف 
 ألساسية.هذ  العملية. وينبغي أيضاا أن يتوىل األوتاتاد متابعة قرار اجلمعية العامة وذنفيذ املبادا ا

 
  دور المرأة  وصصاا عامالا محّصزاا للتجارة والتنمية -2 

 )ب( من جدول األعمال(2)البند 
احتتـــت  األمــــني العــــام لألوتاتــــاد اجلــــزء الرحتيـــع املســــتوى. وقــــدم عروضــــاا اقــــرباُء املشــــاركون يف  -32

النقاش عل  النحو او : املمثلة اقاصة جملموعـة البنـ  الـدويل لـدى األمـم املتحـدة ومنظمـة التجـارة 
ــــة يف معهــــد الدراســــات ا ــــامل الشــــؤون اجلنســــاتية والتغــــريات العاملي ــــة العامليــــة؛ ومــــديرة برت ــــا الدولي لعلي

واإلاائيــة  نيــف )سويســرا(؛ وعضــو يف جملــس ســيدات األعمــال العربيــات؛ وكبــري املــو فني املعنيــني 
األحتريقـــي. وســـا ت املناقشـــات يف زيـــادة األ يـــة السياســـية للقضـــايا  لتنميـــةا مصـــرفبالشـــراكات يف 

يــــة والشـــؤون اجلنســــاتية. اجلنســـاتية، مفـــرزة يف الوقــــت ذاذـــه راى جديــــدة للعالقـــة بــــني التجـــارة والتنم
وذناولـــت حلقـــة النقـــاش ثالثـــة أوجـــه مـــن اقطـــاب املتعلـــ  بنـــو  اجلـــنس والنظريـــات القتصـــادية هـــي: 
ـــزاا للتنميـــة الريفيـــة؛ ومتاـــني املـــرأة اقتصـــادياا يف إطـــار  ذـــأثري اريـــر التجـــارة يف املـــرأة؛ واملـــرأة بوصـــفها حمفِّ

العشـرين عـن  رائهـا، حتأيـدت وليـة عـددها اوز تجـي. وأعربـت وحتـود 2015خطة التنميـة ملـا بعـد عـام 
 األوتاتاد يف جمال التجارة والشؤون اجلنساتية وأثنت عل  ما اق  من تتائل.

واذفــ  العديــد مــن الوحتــود عمومــاا علــ  أن متاــني املــرأة اقتصــادياا يعــود بنفــع كبــري علــ  مجيــع  -33
كبــرياا يف النمــو القتصــادي. وباإلضــاحتة إىل اجملتمعــات، وأن ذــوحتري التعلــيم اجليــد للمــرأة يســهم إســهاماا  

اجلدوى القتصـادية مـن املسـاواة بـني اجلنسـني، أقـرت ذلـ  الوحتـود بـأن متاـني املـرأة عنصـر حاسـم يف 
 اقي  أهداف التنمية املستدامة.
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واعرتحتـــت وحتـــود عـــدة بـــدور املـــرأة يف التجـــارة والتنميـــة، ول ســـيما مـــن خـــالل املشـــاريع الصـــغرية  -34
ات الصــغرية واملتوســطة واحلجــم، وأشــارت يف الوقــت ذاذــه إىل العقبــات اجلنســاتية الــيت ذعــرتض واملؤسســ

املــــرأة. حتمــــا زالــــت احلــــواجز القاتوتيــــة والتنظيميــــة الــــيت ذعــــوا ا ــــرا  املــــرأة يف ذنظــــيم املشــــاريع والعمالــــة 
ي يف القــــواتني. شـــرةا يف خمتلــــف البلـــدان. ومثــــة حاجــــة إىل إصـــالحات ذنظيميــــة إللغــــاء التمييـــز الرمســــتمن

ورأت بعـــض الوحتـــود أن العقليـــات واملواقـــف الجتماعيـــة والثقاحتيـــة ينبغـــي أن ذتغـــري أيضـــاا. حتأوجـــه التحيـــز 
ــــد  ــــائل متســــاوية. ويقي ــــة إىل تت ــــب دون ذرمجــــة التشــــريعات والسياســــات التقدمي الراســــخة اــــول يف الغال

 تل إمااتاملا القتصادية.العبء املزدوج الذي يقع عل  عاذ  املرأة يف الرعاية والعم  املن
واذفـ  املشـاركون يف املناقشـة واملنـدوبون علـ  أن اريـر التجـارة مل حيقـ   ثـاراا إجيابيـة ل لــبس  -35

حتيها ذشم  اجلميع، وأن ذـأثري  يف املـرأة ذو حـّدين أحياتـاا. حتقـد ذاسـب املـرأة وختسـر يف  ن معـاا مـن 
تبـــني أن أاـــا  اريـــر التجـــارة اقرتتـــت بابتعـــاد املـــرأة اريـــر التجـــارة. ولـــدى اســـتعراض اربـــة أملاتيـــا، ي

ذـــدرجيياا عـــن قطـــا  الزراعـــة. أمـــا يف العـــامل العـــريب، حتـــإن القطاعـــات الـــيت ذســـتخدم العمالـــة الرجاليـــة 
باثاحتــة هــي الــيت اســتفادت كثــرياا مــن اريــر التجــارة، ول ســيما الطاقــة والذصــالت؛ وينــدرج معــدل 

 اا جيداا يف العامل العريب ضمن أعل  املستويات يف العامل.بطالة النساء املتعلمات ذعليم
وياـــن أن ذـــؤدي التنميـــة القتصـــادية إىل احلـــد مـــن أوجـــه التفـــاوت ذات املنحـــ  اجلنســـاين،  -36

راـــــم أن هـــــذ  العمليـــــة لـــــن ذاـــــون ذلقائيـــــة، بـــــ  ل بـــــد مـــــن اختـــــاذ ذـــــدابري اســـــتباقية. ولاـــــي ذاـــــون 
ي ذنفيــذ سياســات ذاميليــة، كالسياســات الجتماعيــة الــيت السياســات التجاريــة شــاملة للجميــع، ينبغــ

متّاـــــن املـــــرأة مـــــن اقيـــــ  التـــــوازن بـــــني احليـــــاة األســـــرية واحليـــــاة العمليـــــة، وسياســـــات التنميـــــة الريفيـــــة 
والسياســـات التعليميــــة املراعيــــة لالعتبــــارات اجلنســــاتية. واألهــــم مــــن ذلــــ  قيــــامت القيمــــة القتصــــادية 

 لعم  الرعاية والعرتاف هبا.
  

  الترا ط: األْمَولة واااشة ال ت اد اليلي في ال ت اد العالمي -جيم 
  من جدول األعمال( 3)البند 
ذناولـــت املــــداولت الــــيت جــــرت يف إطــــار هــــذا البنـــد مــــن جــــدول األعمــــال حالــــة القتصــــاد  -37

وضـع البنيـان : 2015، ذقريـر التجـارة والتنميـةالالي العـاملي علـ  خلفيـة الفصـلني األول والثـاين مـن 
األزمـــة املاليـــة، ويف  ـــ  ذبـــاطؤ  بـــدء. وبعـــد مـــرور ســـبع ســـنوات علـــ  املـــايل العـــاملي يف خدمـــة التنميـــة

الطلــب اإلمجــايل العــاملي، واســتمرار عــدم املســاواة يف الــدخ  وكــذا افشاشــة املاليــة،  ــ  اــو التجــارة 
سياســــة العامــــة يف البلــــدان واإلتتــــاج علــــ  الصــــعيد العــــاملي ضــــعيفاا. وعــــدم كفايــــة ذشــــايلة ذــــدابري ال

الســتثمارات القصــرية األجــ  واســتثمارات املضــاربة، رمبــا لاملتقدمــة، مقروتــاا بنظــام مــايل معطــ  متحيــز 
يتســـبب يف تشـــوء متحتقاعـــاتمت يف قيمـــة األصـــول ويـــدحتع هبـــذ  القتصـــادات إىل ركـــود مـــزمن. وذشـــم  

عار الســـلع األساســـية، والتعاـــامت العوامـــ  الســـلبية األخـــرى املـــؤثرة يف البلـــدان الناميـــة ا فـــاض أســـ
احلـــاد يف مســـار ذـــدحتقات رأمت املـــال يف  ـــ  زيـــادة ذقلـــب األســـواا املاليـــة وذعـــا م املخـــاوف بشـــأن 
القـــدرة علـــ  امـــ  الـــديون، ول ســـيما يف القطـــا  اقـــا . وذرذـــب علـــ  األزمـــة القتصـــادية العامليـــة 
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وذــرية النمــو، بــ  تســريع لصــادرات وحــدها لالراهنــة أن البلــدان الناميــة مل يعــد بوســعها العتمــاد علــ  ا
ل بــد فــا مــن البحــث عــن حمركــات جديــدة للنمــو قوامهــا اضــطال  األســواا ا ليــة واإلقليميــة بــدور 

 .2015لتنمية الطموحة ملا بعد عام أكرب. وقد أثار ذل  قلقاا إزاء احتمالت اقي  خطة ا
يميـة، إتـه ل بـد، يف عـامل مـرتابط علـ  وقال عدة متالمـني، بيـنهم مـتالم باسـم جمموعـة إقل -38

الصـــعيد العـــاملي، أن ذاـــون السياســـات القتصـــادية الوطنيـــة متســـقة علـــ  الصـــعيد العـــاملي، والتـــدابري 
القصــرية األجــ  متســقة مــع األهــداف الطويلــة األجــ . وبينمــا ذســاءل وحتــدان عــن القــوى الجتماعيــة 

الــالزم لتنســي  السياســات، أملــ  أحــد أعضــاء  الــيت ياــن أن اقــ  احلــد األدس مــن الذســاا الــدويل
حتريــــ  املناقشــــة إىل زيــــادة العــــرتاف بــــأن النمــــاذج الــــيت ذنبــــين عليهــــا السياســــات القتصــــادية الراهنــــة 
 ذتسبب يف مشاك  بالنسبة جلميع البلدان، وهو ما قد حيفز عل  عملية املراجعة اجلذرية الالزمة. 

اد ملــــا أدرجتــــه مــــن اليــــ  ســــليم وذوصــــيات بشــــأن وأثنــــت عــــدة وحتــــود علــــ  أماتــــة األوتاتــــ -39
السياســـات العامـــة يف وثـــائ  املعلومـــات األساســـية عـــن احلالـــة القتصـــادية العامليـــة و ثارهـــا يف البلـــدان 
الناميــة. حتقــد كــان التحليــ  متعمقــاا وشــاحذاا للفاــر، وأعطــ  صــورة دقيقــة. وقالــت عــدة وحتــود أخــرى 

منهـــا ضـــرورة ذشـــديد التنظـــيم املـــايل، وإصـــالح اإلدارة يف إن التوصـــيات مناســـبة ووجيهـــة، ول ســـيما 
، عــالوة علــ  ذلــ ، تاملؤسســات املاليــة الدوليــة، وذبــين سياســات اقتصــاد كلــي أكثــر ذوســعاا. ودعــ

، أثنــاء الــدورة التنفيذيــة الثاتيــة والســتني 2015لتقريــر التجــارة والتنميــة، إىل إجــراء مناقشــة مستفيضــة 
   .2015كاتون األول/ديسمرب جمللس التجارة والتنمية يف  

  
مسذذذذذذاامة األونيتذذذذذذاد فذذذذذذي تنصيذذذذذذه  رنذذذذذذامً العمذذذذذذ  ل ذذذذذذال  أ ذذذذذذ  الالذذذذذذدان نمذذذذذذواا  -دال 

  التقرير المرحلي الرا ع :2020-2011 للعقد
  من جدول األعمال( 4)البند 
لـــدى تظـــر اجمللـــس يف بنـــد جـــدول األعمـــال، اذفقـــت الـــدول األعضـــاء عمومـــاا علـــ  أن ياثـــف  -40

 2020-2011 اجلهــود الراميــة إىل مواصــلة ذنفيــذ برتــامل العمــ  لصــا  أقــ  البلــدان اــواا للعقــداألوتاتــاد 
شـــام ، اـــو  لزم لبلـــوا و مطـــرد ومنصـــف و بغيـــة متاـــني هـــذ  البلـــدان مـــن اقيـــ  اـــو اقتصـــادي قـــوي 

 .2020األهداف العامة لربتامل العم  حبلول عام 

تشــطة األوتاتـــاد لصـــا  أقـــ  البلـــدان اـــواا وأمجعــت الـــدول األعضـــاء علـــ  دعمهـــا القـــوي أل -41
مســــــا ةا منــــــه يف ذنفيــــــذ برتــــــامل العمــــــ . وأشــــــارت الــــــدول إىل أن األركــــــان الثالثــــــة لربتــــــامل عمــــــ  

البحـــث واليـــ  السياســـات، والتعـــاون التقـــين وبنـــاء القـــدرات، وبنـــاء ذواحتـــ  اوراء علـــ   - األوتاتـــاد
دعــــم ذلــــ  البلــــدان. ولحظــــت الــــدول أن ذشــــا  أتشــــطة رئيســــية يف  -الصــــعيد احلاــــومي الــــدويل 

اجلهـــود املتواصـــلة الـــيت ذبـــذفا األماتـــة ضـــرورية لضـــمان أوجـــه التـــآزر حتيمـــا بـــني أركـــان عمـــ  األوتاتـــاد 
 الثالثة حيث يتداخ  ركن البحث والي  السياسات مع الركنني اوخرين بطريقة متماساة.
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القلــ  ألتــه راــم اقيــ  اــو اقتصــادي وأعــرب العديــد مــن البلــدان واجملموعــات اإلقليميــة عــن  -42
يف  7متوســط ومطــرد يف أقــ  البلــدان اــواا، حتإتــه يظــ  دون افــدف املتفــ  عليــه دوليــاا وا ــدد يف تســبة 
. 2020املائة اليت من شأيا أن متان تصف أق  البلدان اـواا مـن اقـروج مـن ذلـ  الفئـة حبلـول عـام 

يـــز التحـــول القتصـــادي افيالـــي ملعاجلـــة األســـباب ويســـتدعي ذلـــ  ذطـــوير القـــدرات اإلتتاجيـــة وذعز 
ـــة  اجلذريـــة للتخلـــف يف ذلـــ  البلـــدان وضـــمان اقيـــ  اـــو اقتصـــادي مســـتدام، وذوســـيع تطـــاا العمال
املنتجــة. وإذا أُريــد ألقــ  البلــدان اــواا أن ذزدهــر ببنــاء القــدرات اإلتتاجيــة، حتــإن علــ  مجيــع البلــدان أن 

ســـاعدة اإلاائيـــة الرمسيـــة وأن ذعـــاُ القضـــايا الُنظميـــة العامليـــة. ذواكـــب بالوحتـــاء مبـــا التزمـــت بـــه مـــن امل
ويتعـــني علـــ  هـــذ  البلـــدان أيضـــاا أن ذزيـــد مـــن الســـتثمارات العامـــة واقاصـــة، وأن اـــر  علـــ  أن 
ـــاا. ولـــدى ذقـــد م املســـاعدة اإلاائيـــة الرمسيـــة، ينبغـــي لشـــركاء  ذاـــون هـــذ  الســـتثمارات متوازتـــة قطاعي

 صلوا ذوجيه هذ  املساعدة إىل أضعف البلدان.التنمية أيضاا أن يوا
وشجع بعض الـدول األعضـاء أقـ  البلـدان اـواا علـ  ذعزيـز التعـاون والتاامـ  اإلقليميـني مـن  -43

أجــــ  جلــــب اســــتثمار أجنــــي مباشــــر جديــــد، واحلصــــول علــــ  إمااتيــــة الوصــــول إىل ســــوا أوســــع 
يميـــة أن مـــن املهـــم بالنســـبة ألقـــ  والســـتفادة مـــن وحتـــورات احلجـــم. وذكـــرت إحـــدى اجملموعـــات اإلقل

البلــدان اــواا مواصــلة ســعيها إىل مليئــة بيئــة اســتثمارية شــفاحتة جللــب الســتثمار األجنــي املباشــر، حتضــالا 
 عن اديد مستوى أساسي لتنمية رأمت املال البشري.

  
التنمية ال ت ادية في أفريقيا: تحرير  درات تجارة الخدمات في أفريقيذا مذن أجذ   -ااء 

  حقي  النمو والتنميةت
  من جدول األعمال( 5)البند 
ــــدورات الســــابقة، تظــــر اجمللــــس يف  -44 ــــر األوتاتــــاد عــــن التنميــــة القتصــــادية يف كمــــا يف ال ذقري

: اريـــر 2015متالتنميــة القتصــادية يف أحتريقيــا عــام . وقــدمت أماتــة األوتاتــاد التقريــر املعنــون أحتريقيــا
 .  من أج  اقي  النمو والتنميةمتقدرات اارة اقدمات يف أحتريقيا 

وشــددت  ثلــة إحــدى اجملموعــات اإلقليميــة األحتريقيــة علــ  أن النمــو املســتدام يتوقــف علــ   -45
مدى وجود بيئة اقتصادية عاملية مسـتقرة وأعربـت عـن بـالهن قلقهـا إزاء ذقلـب أسـعار السـلع األساسـية 

ة، ول ســيما الــنفط اقــام. ودعــت البلــدان بــالنظر إىل اعتمــاد البلــدان األحتريقيــة علــ  الســلع األساســي
يف املائـة مـن دخلهـا القـومي اإلمجـايل للمسـاعدة  0.7املااة إىل الوحتـاء بالتزامهـا املتمثـ  يف ختصـيص 

اإلاائية الرمسية. ولحا  ثلـو بعـض اجملموعـات اإلقليميـة أ يـة ربـط أحتريقيـا بسالسـ  القيمـة العامليـة. 
ـــاد الرابـــع عشـــر أحتريقيـــا يف ســـعيها إىل إقامـــة وأشـــار  ثـــ  جمموعـــة إقليميـــة أ خـــرى بـــأن يـــدعم األوتات

منطقــة ااريــة حــرة يف القــارة، وأن ياــون املنطلــ  يف ذلــ  مــن ذعزيــز اقــدمات املقدمــة للمســا ة يف 
 النمو والتجارة والتنمية يف أحتريقيا. 
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األوتاتـاد ملـا متيـز  وخالل حلقـة النقـاش، أثـل العديـد مـن اجملموعـات اإلقليميـة والوحتـود علـ  -46
به التقريـر مـن أ يـة، ولتنظـيم حلقـة النقـاش املتعلقـة باملوضـو  املختـار. وأعربـت عـدة وحتـود أيضـاا عـن 
احلاجــة إىل زيــادة قــدرة أحتريقيــا علــ  إجيــاد حتــر  العمــ  مــن خــالل ذقــد م اقــدمات وضــمان التتقــال 

 زز النمو والتحول افيالي. من و ائف ذات قيمة مضاحتة منخفضة إىل أخرى ذات قيمة أعل  ذع

بالغــة وذكـر أحــد املنــدوبني أن مــن  اسـتثناء ألقــ  البلــدان اــواا يف جمـال اقــدمات يثــ  حترصــة  -47
ة ذتـــي  ألقـــ  البلـــدان األحتريقيـــة اـــواا الوصـــول إىل أســـواا اقـــدمات بالنســـبة إىل املصـــدرين، وأن األ يـــ

 املقدمة. دعم األوتاتاد ضروري لدراسة وحتهم عروض األحتضليات 

وأشــار منــدوب  خــر إىل القلــ  مــن أن أحتريقيــا مــا حتتئــت ذنصــرف عــن قطــا  الصــناعة بينمــا  -48
القـــارة  خــــذة يف التوجــــه أكثــــر إىل قطــــا  اقــــدمات. لـــذا مــــن الضــــروري النظــــر يف اســــتغالل مــــواطن 
ة التاامـــ  بـــني كـــال القطـــاعني حـــىت يتســـل ألحتريقيـــا أن ُذســـخر بالاامـــ  حتـــر  العمـــ  والفـــر  املـــدر 

 للدخ  يف قطا  اقدمات. 

ـــــة  -49 ـــــدان ذصـــــدر ســـــندات يف األســـــواا الرأمسالي ـــــدوب  خـــــر أيضـــــاا أن بعـــــض البل ولحـــــا من
األجنبيــة. وعلـــ  الـــرام مـــن أن ذلـــ  مســـألة إجيابيـــة، ينبغـــي مراعـــاة كيفيـــة ذصـــنيف ذلـــ  الســـندات، 

 وذااليف رأمت املال، وقابلية التعرض إىل األسواا املالية. 
  

  النظام التجاري الدولي واتجاااته من منظور إنمائيتطور  -واو 
  من جدول األعمال( 6)البند 

 النظام التجاري املتعدد األطراف املتطور  
اــدر األمــني العــام لألوتاتــاد واملــدير التنفيــذي ملركــز التجــارة الدوليــة واملــدير العــام ملنظمــة  -50

التعـــــاون يف دعـــــم التنميـــــة املســـــتدامة الشـــــاملة التجـــــارة العامليـــــة، يف عروضـــــهم، عـــــن أ يـــــة التنميـــــة و 
للجميـــع. وذكـــروا أن علـــ  النظـــام التجـــاري املتعـــدد األطـــراف املتطـــور أن ياـــون أكثـــر مشـــولا، وأكثـــر 
ذوازتاا يف تشـر ذـدابري احلـد مـن الفقـر ومزايـا األمـن الغـذائي، مـع احلفـائ علـ  البيئـة الطبيعيـة. وأشـاروا 

، ألن مـــــن الصـــــعب علـــــ  البلـــــدان الناميـــــة وأقـــــ  البلـــــدان اـــــواا، إىل أن احلاجـــــة ذـــــدعو إىل التماـــــني
والنســـاء، وأصـــحاب احليـــازات الصـــغرية، واملشـــاريع الصـــغرية واملتوســـطة احلجـــم التـــدماج يف سالســـ  
القيمة العاملية. وعالوة عل  ذل ، من املهم اسـتهداف تـواذل واقعيـة يف املـؤمتر الـوزاري العاشـر املقبـ  

ملية. ول يزال يتعـني التصـدي بنجـاح لقضـايا التنميـة يف األجـ  األطـول، ول سـيما ملنظمة التجارة العا
 اإلعاتات الزراعية.

وأعـــرب الاثـــري مـــن  ثلـــي البلـــدان الناميـــة عـــن القلـــ  إزاء الذفاقـــات التجاريـــة والســـتثمارية  -51
اإلقليميــة الاــربى، الــيت ذســتبعد معظــم البلــدان الناميــة بينمــا متســهم بشــدة. وطلــب أحــد الوحتــود أن 

نازعـات ذسـويات املبشـأن الذفاقـات اإلقليميـة الاـربى و لجيري األوتاتاد دراسـة بشـأن التـأثري ا تمـ  
 بني املستثمر والدولة.
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ـــــرض مـــــدير شـــــعبة التجـــــارة الدوليـــــة يف الســـــلع واقـــــدمات والســـــلع األساســـــية، التابعـــــة  -52 وَع
(. حتأوضــ  الااهــات والتغــريات TD/B/62/2لألوتاتــاد، مــذكرة أعــدملا األماتــة حــول هــذا املوضــو  )

قـــة الــــيت قـــد ذســــاهم هبـــا التجــــارة، لطريلاألخـــرية يف النظــــام التجـــاري العــــاملي، وأوىل اهتمامـــا خاصــــاا 
 .2015وأعمال األوتاتاد يف اقي  أهداف التنمية املستدامة وذنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

 
 ربط التجارة والسياسة التجارية بأهداف التنمية املستدامة  

ــــــة  -53 تــــــاق  كبــــــار  ثلــــــي اللجنــــــة القتصــــــادية والجتماعيــــــة وســــــيا وا ــــــيط افــــــادا، واللجن
القتصــــــادية ألوروبــــــا، واللجنــــــة القتصــــــادية ألمرياــــــا الالذينيــــــة ومنطقــــــة البحــــــر الاــــــاريي، واللجنــــــة 

واللجنــــة القتصـــادية والجتماعيــــة لغــــريب  ســــيا كيفيـــَة ربــــط التجــــارة والسياســــة  ،القتصـــادية ألحتريقيــــا
 التجارية بأهداف التنمية املستدامة.

تحقيــ  األهــداف القتصــادية والجتماعيــة والبيئيــة حتــذهبوا إىل أن التاامــ  اإلقليمــي وســيلة ل -54
واقيـــ  أهـــداف التنميـــة املســـتدامة. وســـلط أحـــد املشـــاركني يف النقـــاش الضـــوء علـــ  أ يـــة الشـــفاحتية 
والافاءة يف التجارة عن طريـ  وضـع معـايري وذوصـيات متعلقـة بتيسـري التجـارة؛ وعـرض مشـاري  خـر 

ة احلجـــم، وبصـــمة الاربـــون الـــيت ختلفهـــا الصـــادرات مـــن تـــدوي  املشـــاريع الصـــغرية واملتوســـطلمشـــاريع 
، حتيمــا ســيتوقفالاثــري  األاذيــة واديــد املعــايري البيئيــة للمنتجــات. بينمــا ذهــب مشــاري  خــر إىل أن
 خيص أحتريقيا، عل  تتائل املنطقة القارية للتجارة احلرة يف السلع واقدمات.

 
 السلع األتساتسية المستدامة والتجارة فياا دور المزارعين أصحاب الحيازات ال غيرة في إنتاج  

يف أول عــــرض مــــن عــــدة عــــروض قــــدمها املشــــاركون يف حلقــــة النقــــاش، استعرضــــت أماتــــة  -55
األوتاتــــاد التحــــديات والفــــر  الرئيســــية القائمــــة بالنســــبة إىل أصــــحاب احليــــازات الصــــغرية يف جمــــال 

شــاركني وصــفاا لربتــامل املشــرتيات مــن إتتــاج الســلع األساســية املســتدامة والتجــارة حتيهــا. وقــدم أحــد امل
أجـــ  التقـــدم والطريقـــة الـــيت يلـــي هبـــا العديـــد مـــن احتياجـــات أصـــحاب احليـــازات الصـــغرية. وعـــرض 
مشــاري  خــر الــيالا للســب  الافيلــة بالتصــدي إلقبــال املشــاريع الصــغرية واملتوســطة احلجــم األحتريقيــة 

لط  خــر الضــوء علــ  الــدور الــذي ذضــطلع علـ  اكتســاب قــدرات اهيــز املنتجــات الزراعيــة، بينمــا ســ
 به رابطات أصحاب احليازات الصغرية يف بناء احللول لستدامة اوذج أصحاب احليازات الصغرية.

واستاشــــــف املشــــــاركون دور أصــــــحاب احليــــــازات الصــــــغرية يف جمــــــال األمــــــن الغــــــذائي والتنميــــــة  -56
إىل أن اســـني حتـــر  احلصـــول علـــ  الجتماعيـــة، متســـائلني عـــن كيفيـــة دعمهـــم بشـــا  أحتضـــ . وأشـــاروا 

األراضي واألمسدة والتموي  أمـر مهـم لسـتدامة عمليـات أصـحاب احليـازات الصـغرية ورحبيتهـا.   إن وضـع 
 خطط للحماية الجتماعية والتأمني البالهن الصغر لفائدة أصحاب احليازات الصغرية، أمر حاسم لتنميتهم.

اجلاريـــة عقبـــة أمـــام اســـني  ـــروف أصـــحاب ويشـــا  ذوقـــف املفاوضـــات يف جولـــة الدوحـــة  -57
احليــازات الصــغرية. وعــالوة علــ  ذلــ ، أشــارت عــدة وحتــود إىل ذعــدد احلــواجز التقنيــة املعوقــة للتجــارة 
ومعــايري الصــحة والصــحة النباذيـــة، الــيت ذــرى أيـــا يف الواقــع حــواجز اــري ذعريفيـــة أمــام وصــول صـــغار 

 املنتجني إىل األسواا.
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  أج  التنمية: إصالح نظام التستثمار الدولي التستثمار من  -زاي 
  من جدول األعمال( 7)البند 
ـــــ -58 ذقريـــــر الســـــتثمار العـــــاملي   إليهـــــا واملقرتحـــــات الـــــواردة يف تاقشـــــت الـــــدورة النتـــــائل املتوصَّ
. وعلــــ  النحــــو املطلــــوب يف خطــــة عمــــ  أديــــس أبابــــا للمــــؤمتر الــــدويل الثالــــث لتمويــــ  2015 لعــــام

 اجمللس الثاتية والستون أول اجتما  حاومي دويل ملناقشة اذفاقات الستثمار. التنمية، كاتت دورة

احتتـــــت  الجتمـــــا  األمـــــني العـــــام لألوتاتـــــاد. وقـــــدم مـــــدير شـــــعبة الســـــتثمار واملشـــــاريع يف و  -59
األوتاتــــــاد عرضــــــاا عــــــن الااهــــــات األخــــــرية الســــــائدة يف الســــــتثمار األجنــــــي املباشــــــر وسياســــــات 

 املواضيع الرئيسية اليت ذناوفا التقرير.الستثمار، واستعرض 

وعـــــرض املشـــــاركون يف حلقـــــة النقـــــاش، املمثلـــــون ألصـــــحاب املصـــــلحة مـــــن القطـــــاعني العـــــام  -60
واقـا ، الـنهل الــيت ذتبعهـا بلـدايم أو جهــاملم املعنيـة إزاء إصـالح اذفاقــات السـتثمار الدوليـة. وذكــروا 

ة يضــــعها األوتاتــــاد، مــــن قبيــــ  اســــني الشــــرو  أن هــــذ  الــــنهل اســــد يف الغالــــب خيــــارات سياســــاذي
الرئيســــية فــــذ  الذفاقــــات، وذعزيــــز عمليــــة ذشــــجيع الســــتثمار، وضــــمان الســــتثمار املســــؤول واســــني 
 ليـات ذســوية املنازعـات املتعلقــة بالسـتثمار. وياــن التوصـ  إىل هــذ  اوليـات، علــ  سـبي  املثــال، مــن 

 لستثمار أو عن طري  ذعزيز سب  بديلة حل  املنازعات.خالل إتشاء حمامة دولية معنية بقضايا ا

وسلط بعـض املشـاركني يف حلقـة النقـاش الضـوء علـ  أ يـة األطـر القاتوتيـة الوطنيـة يف ذعزيـز  -61
ومحايــة الســتثمارات، بينمــا اقــرتح  خــرون يجــاا بديلــة، مثــ  انــب ذســوية املنازعــات بــني املســتثمرين 

 يف حلقــــة النقــــاش إتشــــاء  ليــــة مؤسســــية منفصــــلة عــــن معاهــــدات والــــدول. واقــــرتح أحــــد املشــــاركني
اســـتثمارية حمــــددة حلــــ  النزاعــــات مبشــــاركة أصــــحاب املصــــلحة املتضــــررين أو املهتمــــني. وشــــدد عــــدة 
مشــاركني يف حلقــة النقـــاش علــ  أ يــة إشـــراي القطــا  اقــا  يف إصـــالح تظــام اذفاقــات الســـتثمار 

ـــــة، مشـــــريين إىل أن القطـــــا  اقـــــا   ـــــ  أهـــــداف التنميـــــة الدولي ـــــدور حاســـــم يف اقي قـــــد يضـــــطلع ب
 املستدامة، وأن اذفاقات الستثمار الدولية ذشا  أداة هامة حلماية الستثمار وجذبه.

واذفقـــت وحتـــود عديـــدة علـــ  أن هنـــاي حاجـــة ملحـــة إىل إصـــالح تظـــام اذفاقـــات الســـتثمار  -62
مـــة وحللولـــه العمليـــة املنحـــ ، مـــوردةا الدوليـــة. وأثنـــت الـــدول علـــ  األوتاتـــاد لتحليلـــه التحـــديات القائ

معاهـــدات حمـــددة. وعـــالوة علـــ  ذلـــ ، بفضـــ  خريطـــة الطريـــ  الـــيت وضـــعها األوتاتـــاد  لـــ أمثلـــة ع
لإلصــــالح يتســـــل لواضـــــعي السياســـــات اختيـــــار أتســــب اقيـــــارات ألهـــــداحتهم السياســـــاذية اقاصـــــة. 

امة، الـــــذي يـــــزود ورحـــــب منـــــدوبان بإطـــــار سياســـــات الســـــتثمار مـــــن أجـــــ  اقيـــــ  التنميـــــة املســـــتد
 .2012احلاومات بتوجيهات قيمة يف إعداد جي  جديد من سياسات الستثمار منذ عام 

وشـــدد  ثلـــو بعـــض الـــدول األعضـــاء علـــ  خطـــر اســـتمرار اـــزا تظـــام اذفاقـــات الســـتثمار  -63
الدوليــــة النامجــــة عــــن اذبــــا  البلــــدان يجــــاا خمتلفــــة إزاء إصــــالح املعاهــــدات، دواــــا ذشــــاور أو ذنســــي  
بشــــا  صــــحي . وذكــــرت وحتــــود عديــــدة احلاجــــة إىل هياــــ  دعــــم متعــــدد األطــــراف، وأكــــدت دور 
األوتاتــــاد بوصــــفه حمفــــالا لتواحتــــ  اوراء علــــ  الصـــــعيد الــــدويل لــــدعم املبــــادرات الدوليــــة الراميـــــة إىل 
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إصــالح احلوكمــة يف جمــال الســتثمار. وأضــاحتت أن األوتاتــاد قــد اســتجاب قطــة عمــ  أديــس أبابــا 
مبواصـــلة برتاجمـــه احلـــايل لالجتماعـــات واملشـــاورات مـــع الـــدول األعضـــاء بشـــأن اذفاقـــات  الـــيت ذالفـــه

 الستثمار الدولية.

وأثنـــت وحتـــود عديـــدة علـــ  األوتاتـــاد ملـــا يقدمـــه مـــن مســـاعدة ذقنيـــة وبنـــاء للقـــدرات  ـــودة  -64
د عاليــــة حتيمــــا يتصــــ  باذفاقــــات الســــتثمار الدوليــــة، وذعزيــــز قــــدرات واضــــعي السياســــات علــــ  إعــــدا

 اذفاقات مالئمة لتحقي  التنمية املستدامة.
  

  الرا عة عارة المؤتمر العملية التحضيرية لدورة -حاء 
  من جدول األعمال( 8)البند 
يف إطــــار هــــذا البنــــد مــــن جــــدول األعمــــال، أبلــــهن رئــــيس اجمللــــس الــــدول األعضــــاء باعتمــــاد  -65

 22مـــــن إجـــــراء املواحتقـــــة الصـــــامتة يف  املوضـــــو  الرئيســـــي واملواضـــــيع الفرعيـــــة للمـــــؤمتر بعـــــد التتهـــــاء
ـــــ  أســـــامت أن ذشـــــا  مســـــألة املـــــرأة 2015أيلول/ســـــبتمرب  . وأشـــــار الـــــرئيس إىل أن الذفـــــاا ب عل

والشـــباب جـــزءاا مـــن تتـــائل األوتاتـــاد الرابـــع عشـــر. وأشـــار الـــرئيس كـــذل  إىل أن اللجنـــة التحضـــريية 
 ف باملسائ  املوضوعية للعملية التحضريية.لألوتاتاد الرابع عشر، املنشأة رمسياا أثناء الدورة، ستالَّ 

وأدىل  ثـــ  بـــريو ببيـــان قـــدم حتيـــه إىل اجمللـــس ذوضـــيحاا رمسيـــاا ومفصـــالا لألســـباب القـــاهرة الـــيت  -66
أجربت احلاومة عل  اجلزم بأيا مل ذعـد قـادرة علـ  استضـاحتة األوتاتـاد الرابـع عشـر. وقـال إن القـرار 

بلـــد يف ة، وســـيعم  علــ  أن جيــري املـــؤمتر يف  ــروف ُمرضــية جــاء اســتجابة حلالــة حتريـــدة واــري متوقعــ
مضـيف  خــر. وأعربـت حاومــة بـريو عــن أسـفها البــالهن ملــا قـد يســببه هـذا القــرار مـن عثــرات وأعربــت 

 .(2)عن شارها للعديد من اجلهات اليت أعربت عن مشاعر الحرتام والتضامن
ريية، الـذي يرمـي إىل أقصـ  قـدر مـن وقدم رئيس اجمللـس برتـامل عملـه املقـرتح للجنـة التحضـ -67

املشـــــاركة وإىل أدس احلـــــالت مـــــن ذـــــزامن الجتماعـــــات، ودعـــــا منســـــقي اجملموعـــــات اإلقليميـــــة إىل 
املســــاعدة يف ذعزيــــز الشــــفاحتية والتفتــــاح. وإذا كــــان اإلعــــالن األخــــري بشــــأن ماــــان عقــــد املــــؤمتر قــــد 

تميـاا، حتـإن ذنظـيم العمـ  يهـدف إىل ضـمان أوض  أن ذأخرياا طفيفـاا يف مواعيـد املـؤمتر سـياون أمـراا ح
. وقــال إتــه ســيعد متمســودة أوىلمت ذشــا  أساســاا للمضــي بنتــائل جيــدة ألوتاتــاد الرابــع عشــرخــروج ا

قــــدماا يف املفاوضــــات مــــن أجــــ  ذعزيــــز األوتاتــــاد وضــــمان دور  احلقيقــــي والــــالزم بغيــــة بلــــوا هــــدف 
ســتعدها خمتلــف اجملموعــات اإلقليميــة؛  الرخــاء للجميــع. وستســتند املســودة األوىل إىل ورقــات موقــف

وجـــرى الرتحيـــب أيضـــاا بورقـــات موقـــف مقدمـــة مـــن كـــ  وحتـــد علـــ  حـــدة. أمـــا املـــدخالت األخـــرى 
حتستشـــم  ذقريـــر األمــــني العـــام املقـــدم إىل األوتاتــــاد الرابـــع عشـــر والنتــــائل ذات الصـــلة املنبثقـــة عــــن 

 املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية.

__________ 

 .TD/B/62/10اتظر أيضاا الوثيقة  (2) 
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، 2015ذشــــرين الثــــاين/توحتمرب  10عقــــد اجتمــــا  للجنــــة التحضــــريية يف وقــــال إتــــه يعتــــزم  -68
بغيــــة إذاحـــــة الفرصـــــة أمـــــام اجملموعـــــات اإلقليميـــــة والوحتـــــود لعـــــرض ورقـــــات موقفهـــــا. وياـــــن عقـــــد 
اجتماعــات اــري رمسيــة بعــد ذلــ  مــن أجــ  ذوضــي  كــ  ورقــات املوقــف. وياــن ألماتــة األوتاتــاد 

ب احلاجــــة مـــن أجــــ  معاجلــــة مســـائ  حتنيــــة حمــــددة. أيضـــاا أن ذــــنظم دورات إعالميــــة إضـــاحتية حســــ
وذقـــــديها إىل اللجنـــــة  2015وافـــــدف هـــــو إعـــــداد املســـــودة األوىل بنهايـــــة ذشـــــرين الثـــــاين/توحتمرب 

،  ـــــــا ســـــــيتي  للـــــــدول األعضـــــــاء واجملموعـــــــات 2015 كـــــــاتون األول/ديســـــــمرب  7التحضـــــــريية يف 
املتوقـــع أن اـــري القـــراءة األوىل يف يافـــي مـــن الوقـــت لتحضـــري القـــراءة األوىل. ومـــن  اإلقليميـــة مـــا

 .2016مطلع كاتون الثاين/يناير 
ومبـــا أن الوحتـــود لـــن ياـــون بوســـعها التعليـــ  علـــ  برتـــامل العمـــ  املقـــرتح خـــالل دورة اجمللـــس  -69

 2015ذشــــرين األول/أكتــــوبر  2احلاليــــة، ذبــــنيَّ لــــه أن الــــدورة األوىل للجنــــة التحضــــريية ســــتجري يف 
لوحتـــود مـــن الذفـــاا علـــ  برتـــامل العمـــ  املقـــرتح للمرحلـــة األوىل مـــن العمليـــة اســـباا لحتمـــال متاـــن ا

التحضــريية. ويف ذلــ  اجللســة األوىل للجنــة التحضــريية، ســتتمان الوحتــود أيضــاا مــن اإلدلء ببياتــات 
 عامة بشأن رااها لألوتاتاد الرابع عشر وتتائجه.

دادهم للمشــــاركة يف املناقشــــات وأعـــرب  ثلــــو العديــــد مـــن اجملموعــــات اإلقليميــــة عـــن اســــتع -70
واملفاوضــات اجلاريــة يف إطــار العمليــة التحضــريية، حــىت خيــرج األوتاتــاد الرابــع عشــر بنتــائل تاجحــة. 
وذكر املمثلون أن الذفاا عل  املوضو  الرئيسـي واملواضـيع الفرعيـة للمـؤمتر قـد أبـان عـن حسـن النيـة 

وعــــات إقليميــــة إىل اذفاقهــــا العــــام مــــع القــــراءة وجســــد روح التعــــاون واملشــــاركة البنــــاءة. وأشــــارت جمم
 .2016األوىل املقرتحة للمسودة األوىل للوثيقة اقتامية يف كاتون الثاين/يناير 

وذكـــرت  ثلـــة إحـــدى اجملموعـــات اإلقليميـــة أتـــه يف معـــرض التتقـــال مـــن التفـــاوض إىل بنـــاء  -71
وأضــاحتت أن األوتاتــاد أتشــا اديــداا التواحتــ  يف اوراء، أُافــ  أن اقــالف ماــّون أساســي لالذفــاا. 

مـــن أجـــ  التـــداول والتفـــاوض واختـــاذ القـــرارات واإلجـــراءات علـــ  الصـــعيد احلاـــومي الـــدويل. ولـــدى 
طمأتة شركاء األوتاتاد من اجملموعات اإلقليميـة بـأن القضـايا الـيت ملمهـم سـُتدرج يف الوثيقـة اقتاميـة 

ايا الــيت اظــ  بأ يــة لــدى البلــدان الناميــة ســُتدرج للمـؤمتر، يف إطــار روح بنــاءة، ســاد ذوقــع بــأن القضــ
أيضاا، ذل  أن من شأن هـذ  املناقشـة املوضـوعية الصـادقة للقضـايا الرئيسـية أن ُذسـهم يف بنـاء ذواحتـ  
حقيقــي لــ.راء. وأعربــت عــن أملهــا يف أن ذاــون الــدورة الرابعــة عشــرة للمــؤمتر يف مســتوى طموحــات 

ز األوتاتــاد أن يــؤدي إىل ذعزيــز النظــام املتعــدد األطــراف. وأعــرب الشــركاء وذوقعــاملم. ومــن شــأن ذعزيــ
 ثــــ  جمموعــــة إقليميــــة أخــــرى عــــن اللتــــزام باألوتاتــــاد الرابــــع عشــــر بصــــفته وســــيلة لتعزيــــز اجملــــالت 
املشــمولة بوليتــه، ودعــم الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة وأقــ  البلــدان اــواا، األمــر الــذي ســيمان مــن 

 ارات إىل اإلجراءات.التتقال من القر 
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مساامات األونيتاد في تنصيه ومتا عة نتائً المؤتمرات الرئيسية ومذؤتمرات القمذة  -طاء 
  التي تعقداا األمم المتحدة في الميدانين ال ت ادي والجتماعي

  من جدول األعمال( 9)البند 
ات األوتاتــاد يف يف إطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال، أوجــز تائــب األمــني العــام مســا  -72

ذنفيــــذ ومتابعــــة تتــــائل املــــؤمترات الرئيســــية ومــــؤمترات القمــــة الــــيت ذعقــــدها األمــــم املتحــــدة يف امليــــداتني 
القتصـــادي والجتمـــاعي. وســـلط الضـــوء علـــ  جهـــود األوتاتـــاد املبذولـــة يف جمموعـــة مـــن اجملـــالت 

ار وذطــوير املشــاريع وذســخري والســتثم ةوالســلع األساســي  ذات الصــلة بوليتــه، وهــي التجــارة والتمويــ
 التانولوجيا ألاراض التنمية.

  تـــــاق  أعمـــــال املـــــؤمتر الـــــدويل الثالـــــث لتمويـــــ  التنميـــــة الـــــذي عقـــــد يف أديـــــس أبابـــــا يف  -73
، مركزاا علـ  مسـا ات األوتاتـاد الـيت جـرت مـؤخراا يف إطـار متابعـة املـؤمتر. وسـلط 2015متوز/يوليه 

بوصـــــفه إحـــــدى اجلهـــــات املؤسســـــية الرئيســـــية اقمـــــس صـــــاحبة الضـــــوء علـــــ  ذعزيـــــز دور األوتاتـــــاد 
املصــلحة يف عمليــة املــؤمتر الــدويل لتمويــ  التنميــة، وعلــ  قــدرة األوتاتــاد علــ  ذوجيــه املفاوضــات مــن 
خــالل اإلحاطــات اإلعالميــة واحللقــات الدراســية وحلقــات العمــ  واملشــاركة يف استضــاحتة املناســبات 

يويـــوري. وأشـــار إىل أن دور األوتاتـــاد يف مســـاعدة البلـــدان مـــن الـــيت ينظمهـــا ماتـــب األوتاتـــاد يف ت
أجــــ  رصــــد وذنفيـــــذ سياســــات التجـــــارة والتنميــــة قــــد ذعـــــزز، وأشــــار إىل ذكـــــر األوتاتــــاد يف الوثيقـــــة 

 (.132و 123، و97، و91و 88اقتامية، وخطة عم  أديس أبابا )الفقرات 
 تقرير.وأعرب  ث  إحدى اجملموعات اإلقليمية عن ارذياحه لل -74

  
  تقرير عن المساعدة المقدمة من األونيتاد إلى الاعب الصلسطيني  -ياء 

  (من جدول األعمال )ب(10)البند 
دولــة عضـــواا ومنظمــة دوليــة واحــدة علـــ  التقريــر املتعلــ  باملســـاعدة  14ردت ســت جمموعــات و -75

ذقــــديرهم للتقريــــر، ورددوا (. حتــــأمجعوا علــــ  TD/B/62/3املقدمــــة مــــن األوتاتــــاد إىل الشــــعب الفلســــطيين )
 ورد حتيه من تتائل وذوصيات، وقالوا عنه إته ذقرير دقي  شام  جاء يف الوقت املناسب. ما
ولــــدى ذلخــــيص التقريــــر، أشــــار  ثــــ  األماتــــة إىل اوحتــــاا القتصــــادية القامتــــة الــــيت ذلــــوح يف  -76

احلاومـــــة اإلســــــرائيلية  األرض الفلســـــطينية ا تلـــــة، وإىل احتجــــــاز اإليـــــرادات الفلســــــطينية مـــــن لــــــدن
اـري الالئقـة السـائدة يف قطـا  اـزة. وقـال إن هنـاي حاجـة إىل رحتـع احلصـار املفـروض العي  و روف 

. وحـــث الـــدول األعضـــاء علـــ  ذـــأمني 2005 علـــ  اـــزة وإعـــادة ذفعيـــ  اذفـــاا التنقـــ  والعبـــور لعـــام
 ومشاريع بناء القدرات. 69/20 املوارد من أج  ذنفيذ قرار اجلمعية العامة

ولحــــــــا  ثــــــــ  اجمللــــــــس القتصــــــــادي الفلســــــــطيين للتنميــــــــة والتعمــــــــري الــــــــبطء احلاصــــــــ  يف  -77
إعـــادة إعمـــار اـــزة وذلقـــي املبـــالهن املقدمـــة مـــن اجلهـــات املااـــة. ومـــع بلـــوا عـــدد املســـتوطنني  عمليـــة

مســــتوطن، صــــار الحــــتالل اإلســــرائيلي هــــياالا اســــتعمارياا للمســــتوطنني،  651 000اإلســــرائيليني 
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حلــ  القــائم علــ  وجــود دولتــني. وإذا اســتمرت الااهــات الديغراحتيــة احلاليــة، ستصــب  يقضــي علــ  ا
ذنفيـــذاا   69/20 إســرائي  دولـــة حتصـــ  عنصـــري حباـــم القـــاتون. لـــذا ينبغـــي ذنفيـــذ قـــرار اجلمعيـــة العامـــة

د إىل كــامالا مــع ذقــد م املــوارد الالزمــة، وينبغــي للتقريــر املقبــ  املتعلــ  باملســاعدة املقدمــة مــن األوتاتــا
 الشعب الفلسطيين أن يركز عل  القدمت.

ورحبــــت وحتــــود عديــــدة بــــالقرار، الــــذي طلــــب إىل األوتاتــــاد متأن يقــــدم إىل اجلمعيــــة العامــــة  -78
الشـــعب الفلســـطيين بســـبب الحـــتالل اإلســـرائيليمت،  ذقريـــراا عـــن التاـــاليف القتصـــادية الـــيت يتابـــدها

 وحثت الدول األعضاء واألمم املتحدة عل  ضمان املوارد الالزمة لتنفيذ .
 راء األعضــاء علــ  أن ذــدهور الظــروف الجتماعيــة القتصــادية يف األرض الفلســطينية  توذواحتقــ -79

ام إســرائي  علــ  حتــرض القيــود ومصــادرة القلــ . و ــا ســاهم يف ذــدهور هــذ  الظــروف إقــد يبعــث علــ ا تلــة 
املــوارد وبنــاء املســتوطنات وذــدمري األصــول وشــن العمليــات العســارية. وطلــب منــدوبون عديــدون أن ذلتــزم 

وأشـــاد منـــدوبون عديـــدون باإلصـــالحات الـــيت ذنفـــذها الســـلطة  حاومـــة إســـرائي  بأحاـــام القـــاتون الـــدويل.
األســـامَت الـــذي ســـتقوم عليـــه الدولـــة الفلســـطينية وحـــ   الفلســـطينية، إذ رأى حتيهـــا  ثـــ  إحـــدى اجملموعـــات

 الدولتني يف املستقب ، موصياا مبواصلة اإلصالحات وتز  سالح اجلماعات اإلرهابية.
وأعـــرب معظـــم الوحتـــود عـــن القلـــ  إزاء احلاومـــة اإلســـرائيلية ودأهبـــا علـــ  احتجـــاز اإليـــرادات  -80

وحثــــوا احلاومــــة علــــ  اللتــــزام بتحويــــ   الضــــريبية الفلســــطينية، واصــــفني ذلــــ  بالعقــــاب اجلمــــاعي.
 اإليرادات الفلسطينية من دون شرو .

وبشـــا  عـــام، اذفـــ  املنـــدوبون علـــ  أن هجمـــات إســـرائي  العســـارية وحصـــارها املفـــروض  -81
اــري لئقــة. وأشــار عــي  علــ  اــزة وراء متذقــويض التنميــةمت يف اــزة ومــا يســود حتيهــا مــن حتقــر و ــروف 

الســـــاان بــــأكملهم أمـــــر ل ينبغــــي الَقبـــــول بــــه يف القـــــرن احلـــــادي  جنمتبعــــض املنـــــدوبني إىل أن متَســــ
والعشــرين. وأعــرب بعــض املنــدوبني عــن أســفهم لــبطء جهــود إعــادة اإلعمــار، ودعــوا إىل إجــراء ذغيــري 

 أساسي يف البيئة السياسية والقتصادية.
ــــة يف األرض الفلســــطي -82 ــــذ مشــــاريع املســــاعدة التقني ــــدوبني بنجــــاح ذنفي ــــة، ورحــــب معظــــم املن نية ا تل

 وطلبوا إىل األوتاتاد أن يواص  ذقد م مساعدذه وحثوا اجلهات املااة عل  ذقد م املوارد الالزمة لذل .
  

متا عذذذة تقريذذذر وحذذذدة التصتذذذيا الماذذذتركة والتسذذذتنتاجات المتصذذذ  علياذذذا فذذذي الذذذدورة  -كاف 
  التستثنائية السادتسة والعارين لمجلس التجارة والتنمية

  دول األعمال(من ج 12)البند 
أطلــع تائــب األمــني العــام لألوتاتــاد الــدول األعضــاء علــ  التقــدم الــذي أحرزذــه األماتــة يف  -83

متابعـة ذقريـر وحـدة التفتـي  املشـرتكة وذنفيـذ خطـة العمـ  الـيت واحتـ  عليهـا جملـس التجـارة والتنميـة يف 
ة الــيت اختــذملا األماتــة مــن أجــ  وأوضــ  أيضــاا املبــادرات والتــدابري اإلضــاحتي دورذــه التاســعة واقمســني. 

 ذعزيز األوتاتاد.
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ورحبــت االبيــة الوحتــود بتعهــد األمــني العــام وتائــب األمــني العــام بتعزيــز األوتاتــاد والســتفادة  -84
إىل أقصـ  حـد مـن أثـر أتشــطته. وأعـرب  ثـ  إحـدى اجملموعــات اإلقليميـة عـن ذقـدير  ألن القــرارات 

 لاام .با ب المتثال فاالصادرة عن اجمللس حتيما خيص تظر  يف ذقرير وحدة التفتي  املشرتكة قد 
وطلبت وحتود إىل األماتـة ذقـد م اـديثات منتظمـة عـن ذنفيـذ خطـة العمـ  يف إطـار التحضـري  -85

لألوتاتــاد الرابــع عشــر، وكــذل  بعــد املــؤمتر. وطلــب وحتــد  خــر إىل األماتــة أن ذقــدم معلومــات أكثــر 
 بشأن املنجزات ا قَّقة وطبيعة التحديات املتبقية.دقة 
أ يـــة اإلدارة القائمــــة علــــ  النتــــائل مـــن أجــــ  اســــني الافــــاءة وشـــدد معظــــم الوحتــــود علــــ   -86

ذ إجـراءات ملموسـة وحمـددة لـدى اختـاوالفعالية واأل ية يف عم  األوتاتاد. وحـث وحتـد األماتـة علـ  
 ذطبيقها اإلدارة القائمة عل  النتائل وأن ذقدم ذقريراا عن ذل .

ه أداة لختــاذ القــرار والــتعلم املســتمر. وشــدد  ثــ  جمموعــة إقليميــة علــ  أ يــة التقيــيم بوصــف -87
وحــث الوحتــد علــ  ذطــوير ثقاحتــة التقيــيم يف األوتاتــاد، وأكــد مــن جديــد أ يــة احلــر  علــ  ختصــيص 
املــــوارد الالزمــــة مــــن أجــــ  ضــــمان حتعاليــــة مهمــــة التقيــــيم. وأعربــــت جمموعــــات إقليميــــة عــــن ذقــــديرها 

اد، وشــجعت األماتــَة علــ  الســتمرار يف ملنهجيــة التقيــيم اقــارجي لاــ  برتــامل حترعــي ذــابع لألوتاتــ
 هذا الاا . وجرى التشجيع أيضاا عل  الستمرار يف النشر الفعال لتقارير التقييم.

وأعــرب  ثــ  جمموعــة إقليميــة عــن ذقــدير  لعمــ  األماتــة علــ  اســني اذصــالملا وعــن ذأييــد   -88
حصــاءات الشــباية، حتضــالا عــن إدخــال مزيــد مــن التحســينات، مبــا يف ذلــ  اســتخدام املؤشــرات واإل

عمــــ  األوتاتــــاد علــــ  الصــــعيدين الــــوطين واإلقليمــــي. وحــــث املمثــــ  أيضــــاا علــــ  التفاعــــ  ب التعريـــف
 بشا  أوث  مع اجملتمع املدين والقطا  اقا .

وحتيمـــــا خيـــــص منشـــــورات األوتاتـــــاد، أوصـــــ  املمثـــــ  أيضـــــاا )أ( مبواصـــــلة ختفـــــيض عـــــدد املنشـــــورات  -89
مـرة كـ  سـنتني؛ )ج( والسـتفادة املثلـ  مـن اقيـارات  الـيت ذصـدرملزيـد مـن املنشـورات املطبوعة؛ )ب( وإعداد ا

 منشورات إلارتوتية. وشجع األماتة كذل  عل  ذعزيز ذنسي  املنشورات واذساقها.صدار املتاحة إل
وأشـــارت وحتـــود إىل زيـــادة عـــدد مـــذكرات التفـــاهم املربمـــة بـــني األوتاتـــاد ومنظمـــات أخـــرى.  -90

أخــرى األوتاتــاد علــ  مواصــلة اســني أوجــه التــآزر مــع املنظمــات الدوليــة األخــرى،  وشــجعت وحتــود
وأعادت التأكيد عل  حاجـة األوتاتـاد إىل الرتكيـز علـ  ولياذـه األساسـية واجملـالت الـيت يتلـ  حتيهـا 
ــــة إىل األماتــــة أن ذنشــــر مــــذكرات التفــــاهم علــــ  املوقــــع  خــــربة خاصــــة. وطلــــب  ثــــ  جمموعــــة إقليمي

 ألوتاتاد أو عل  بوابة املندوبني.الشباي ل
وطلــــــب  ثلــــــون مــــــن جمموعــــــات إقليميــــــة إىل األوتاتــــــاد مواصــــــلة اســــــني التمثيــــــ  اجلغــــــرايف  -91

واجلنساين العادل. بيد أن  ث  جمموعـة إقليميـة شـدد علـ  ضـرورة اإلبقـاء علـ  اقـربات املهنيـة بوصـفها 
اســني إدارة مــوارد  البشــرية عــن طريــ  ذنــاول  معــايري الختيــار الرئيســية. وشــجع األوتاتــاد أيضــاا علــ 

 مسائ  التو يف والختيار والرتقية والتعيني والتقاعد بقدر أكرب من املنهجية والافاءة والشفاحتية.
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زيـــادة  ب  ثـــ  جمموعـــة إقليميـــة أخـــرى بإتشـــاء اذفاقـــات املـــديرين، ودعـــا األوتاتـــاد إىلورّحـــ -92
 أهداف األداء يف ذقييمات أداء املو فني. العتماد عل 

إقليميــة علــ  أ يــة وضــع اســرتاذيجية جلمــع األمــوال، وشــدد  اتموعــإحــدى اجملوشــدد  ثــ   -93
عل  أن ذاـون السـرتاذيجية مرذبطـة ارذباطـاا وثيقـاا بإطـار متاامـ  وحتعـال لـإلدارة القائمـة علـ  النتـائل 

 وبتعزيز القدرة عل  الرصد والتقييم.
وأعـــرب  ثـــ  جمموعـــة إقليميـــة أخـــرى عـــن ذقـــدير  لســـتجابة األماتـــة للتوصـــيات الـــواردة يف  -94

 ذقييم أجرا  ماتب خدمات الرقابة الداخلية مؤخراا، وحث عل  ذنفيذ ذل  التوصيات بالاام .
  

 الجلسة العامة الختامية -لم 
 
ختاميــة. ولحــا أن ذلــ   يف اجللســة العامــة اقتاميــة، أدىل تائــب األمــني العــام مبالحظــات -95

وأهـداف التنميـة املسـتدامة  2015اليوم صادف الوقـت الـذي صـارت حتيـه خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام 
جـزءاا مـن احلاضــر حيـث إن قـادة العــامل اجملتمعـون يف تيويــوري علـ  وشـ  أن يعتمــدوا ذلـ  اجملموعــة 

لرخــاء والارامــة للجميــع وكوكــب الشــاملة والطموحــة مــن األهــداف العامليــة الراميــة إىل ضــمان اقيــ  ا
أحتضـــ  لصـــا  اجلميـــع. وقـــال إتـــه ل بـــد للـــدول األعضـــاء مـــن ذرمجـــة ذلـــ  القـــرارات إىل أحتعـــال ذبـــدأ 

، وهــو أول مــؤمتر هــام يُعقــد 2016بتمهيــد الطريــ  إىل األوتاتــاد الرابــع عشــر الــذي ســُيعقد يف عــام 
ي ومواضـــيعه الفرعيـــة، هنـــاي قـــدر  . وبالذفـــاا علـــ  موضـــو  املـــؤمتر الرئيســـ2015يف حقبـــة مـــا بعـــد 

كبــــري مــــن التالقــــي بــــني ذلــــ  املواضــــيع ورايــــة األمــــني العــــام مثلمــــا هــــي مبينــــة يف ذقريــــر  إىل املــــؤمتر. 
ذــزال هنــاي مفاوضــات ســُتعقد وخالحتــات ســتُثار وهــو أمــر طبيعــي عنــدما ذــتم مناقشــة أمــور ذات  ول

ى جلميــع البلــدان لاــي اــد حتيــه تقــا  أ يــة. وهــذا هــو الســبب الــذي جيعــ  األوتاتــاد مفيــداا ومنتــد
 التالقي يف خضم خالحتاملا. واألماتة عل  استعداد للمساعدة بأي طريقة  انة.

وشــدد تائــب األمــني العــام أيضــاا علــ  أن ذلــ  األهــداف، يف ضــوء اعتمــاد أهــداف التنميــة  -96
د علـــ  اإلترتتـــت اـــت املســـتدامة، ذـــرذبط ارذباطـــاا مباشـــراا باألوتاتـــاد وهـــي ذـــرد علـــ  موقـــع األوتاتـــا

عنوان متاألوتاتاد حيق  تتـائل حتيمـا يتعلـ  باألهـداف العامليـةمت. ومـن األ يـة مباـان، إذ تبـدأ التحضـري 
للمؤمتر، عدم إافال كيف ياـن لألوتاتـاد ضـمن وليتـه، وفيئـات األمـم املتحـدة كـ  ضـمن وليتـه، 

 ها احلاومات.أن حيققا أحتض  النتائل حتيما يتعل  باألهداف اليت ستتف  علي
وحتيمـــا يتعلـــ  بإحـــدى املســـائ  العمليـــة، وكجـــزء مـــن التحســـينات الـــيت ذُـــدَخ  علـــ  اإلدارة  -97

القائمـــة علـــ  النتـــائل، ســـُتجري أماتـــة األوتاتـــاد استقصـــاء للـــرأي يتنـــاول اـــارب الوحتـــود حتيمـــا يتعلـــ  
رحلـة التنفيـذ والتجـارب بالدورة الثاتية والستني جمللـس التجـارة والتنميـة، منـذ مرحلـة التخطـيط وحـىت م

الــــيت ذلتهــــا. وســــُيعمم الستقصــــاء يف اضــــون األيــــام العشــــرة املقبلــــة. ولحــــا تائــــب األمــــني العــــام، 
مشـجعاا مجيـع الـدول األعضــاء علـ  ختصـيص الوقــت للـرد علـ  الستقصـاء، أ يــة حبـث كيـف ياــن 

ن مـن التفاعـ  اسني ذنظـيم وهيالـة الجتماعـات علـ  النحـو األحتضـ  وضـمان أحتضـ  مسـتوى  اـ
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واقيـــ  أحتضـــ  النتـــائل مـــن ذلـــ  الجتماعـــات. ومـــن األمثلـــة علـــ  املشـــاك  الـــيت قـــد ذُثريهـــا الـــدول 
ــــزامن مــــع اتعقــــاد جملــــس حقــــوا اإلتســــان،  ــــذي يت ــــدورة ال األعضــــاء يف الستقصــــاء ذوقيــــت عقــــد ال

مــر الـــذي والشــاا  املتمثــ  يف عــدم إجــراء مشــاورات كاحتيــة قبـــ  اقــرتاح الربتــامل اقــا  بــاجمللس األ
أدى إىل إطالـــة أمـــد اقـــالف علـــ  موضـــو  اجلـــزء الرحتيـــع املســـتوى، ومـــا إذا كـــان مســـتوى املشـــاركني 
مالئمــــاا أو مــــا إذا كــــان عــــدد املتالمــــني أكثــــر  ــــا ينبغــــي أو أقــــ   ــــا ينبغــــي، ومــــا إذا كــــان اختيــــار 

ذ  ــة اوليــة املواضـيع يــتالءم مــع اايـات البلــدان. حتاألجوبــة علـ  ذلــ  الستقصــاء سُتسـاعد يف شــح
 احلاومية الدولية لاي ختدم مصا  واحتياجات الوحتود عل  او أحتض . 

وهنــأ  ثــ  إحــدى اجملموعــات اإلقليميــة الرئيســة علــ  التوصــ  إىل اســتنتاجات متفــ  عليهــا  -98
ســيما بنــود جــدول األعمــال املتعلــ  بأقــ  البلــدان  بشــأن مســائ  ذات أ يــة بالنســبة للمجموعــة، ول

ريقيــا. وأعربــت الرئيســة عــن ذقــديرها ملــا أبدذــه الوحتــود مــن روح ذعــاون ماَّنــت الــدول األعضــاء اــواا وأحت
وإقـــرار جـــدول أعمالــــه  مـــن الذفـــاا علـــ  الســـتنتاجات واقيـــ  ذقـــد م حتيمــــا يتعلـــ  مبواضـــيع املـــؤمتر

 املؤقــت. وحثــت جمموعــة دول أمرياــا الالذينيــة ومنطقــة البحــر الاــاريي علــ  أن ُايــب علــ  مســألة
 سيما للعامل النامي. البلد املضيف للمؤمتر املقب ، بغية ضمان أن حيق  الفائدة للجميع ول

  
 المسائ  اإلجرائية وما يت    اا من مسائ  - الثاا  
 

 افتتاح الدورة -ألف 
 
 ة(، رئيســ تـا ماريــا مينينـديس بــرييس )إسـباتيا ةيـة والســتني للمجلـس الســيدتاثال الــدورةَ  تاحتتتحـ -99

 .2015أيلول/سبتمرب  14، يف االستني املنتهية وليتهاحلادية  ذهدور يف جملس التجارة والتنمية 
  

  انتخاب أعضاء الميتب - اء 
  من جدول األعمال( )أ(1)البند 
ألبريذــــو بيـــــدرو داُلوطـــــو  ، الســـــيد1128اتتخــــب اجمللـــــس، يف جلســـــته العامــــة )الحتتتاحيـــــة(  -100

 ية والستني.ثاتللمجلس يف دورذه ال اا ( رئيس)األرجنتني
ــــه ال اتتخــــبو  -101 ــــرئيس خــــالل تاثاجمللــــس أعضــــاء ماتــــب دورذ ــــواب ال ــــة والســــتني باتتخــــاب ت ي

 :التالية أمسااهمأعضاء املاتب  اتُتخب، عليه. و 1128اجللسة العامة 
 السيد ألبريذو بيدرو دالوطو )األرجنتني( :الرئيس

 )ألباتيا(السيدة حتيوريتا كودرا  :تواب الرئيس
 السيد عمرو رمضان )مصر( 
 (أملاتيا) أولري  زايدتبريارالسيد  
 ا(تيسيو إتد) ذريوتو ويبوووالسيد  
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 السيد ستيفن إتدواو كاراو )كينيا( 
 السيد )ألفريدو سويساام )بنما( 
 السيدة أتا ماريا مينينديس برييس )إسباتيا( 

ووحتقـــــاا للممارســـــة املتبعـــــة، اذفـــــ  اجمللـــــس علـــــ  أن يشـــــاري منســـــقو اجملموعـــــات اإلقليميــــــة  -102
 واجملموعات األخرى املعرتف هبا يف األوتاتاد مشاركة كاملة يف أعمال ماتب اجمللس. 

  
  إ رار جدول األعمال وتنظيم عم  الدورة -جيم 

  من جدول األعمال( )ب(1)البند 
ورد يف  كمــــا  جلســــته العامــــة الحتتتاحيــــة، جــــدول األعمــــال املؤقــــت للــــدورةأقــــّر اجمللــــس، يف  -103
 )اتظر املرحت  األول(. TD/B/62/1الوثيقة 
يف ماتـــب اللجنــــة األوىل للـــدورة مـــن أجــــ   وينعضـــ امسا ــــا انالتاليـــ انواتُتخـــب الشخصـــ -104

ل العمـــ  لصـــا  ن متمســـا ة األوتاتـــاد يف ذنفيـــذ برتـــاممـــن جـــدول األعمـــال املعنـــوَ  4النظـــر يف البنـــد 
 مت:رابع: التقرير املرحلي ال2020-2011أق  البلدان اواا للعقد 

 (بنن) إلوا لوروالسيد  :الرئيس
 (املغرب) حممد أوجارالسيد  :املقرر -تائب الرئيس 

يف ماتـــب اللجنـــة الثاتيـــة للـــدورة مـــن أجـــ   وينعضـــ امسا ـــا انالتاليـــ انواتُتخـــب الشخصـــ -105
التنميــــة القتصــــادية يف أحتريقيــــا: اريــــر قــــدرات اــــارة مــــن جــــدول األعمــــال املعنــــون مت 5النظــــر يف البنــــد 

 :متاقدمات يف أحتريقيا من أج  اقي  النمو والتنمية
 (مجهورية ذنزاتيا املتحدة) موديست جوتاثان مريوالسيد  :الرئيس

 (إتدوتيسيا) ر. م. مايا  ذيينالسيد  :املقرر -تائب الرئيس 
  

  اإلدارية وما يت    اا من مسائ  المؤتسسية والتنظيمية و  المسائ  -دال 
  من جدول األعمال( 15)البند 

مذذذن خطذذذة عمذذذ   166التقريذذذر الُمقذذذّدم مذذذن رئذذذيس الايئذذذة التستاذذذارية المناذذذبة وفقذذذاا للصقذذذرة   
ومذا لاذها الذدورات  2015-2014 انيو   ابن تنظيم األمانذة دورات تدريايذة فذي الصتذرة 

 2016من تب ير  وتعيين أعضاء الايئة التستاارية لعام 
، أعضــــــــاء افيئــــــــة الستشــــــــارية 1140اتتخــــــــب اجمللــــــــس، يف جلســــــــته العامــــــــة )اقتاميــــــــة(  -106
كواديـو أدجومــاين   (، والسـيدحتراتســوا كزاحتيـي إتغـارامي )رواتــداعلـ  النحــو التـايل: السـيد  2016 لعـام

(، والســـيد شـــيلي) هياتـــور كازاتويفـــا م )بنمـــا(، والســـيدا(، والســـيد ألفريـــدو سويســـا)كـــوت ديفـــوار
 م. مايا  ذيين )إتدوتيسيا(، والسيد أتدريه بوتهن )إستوتيا(، والسيد جريزي باورساي )بولندا(. ر.
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 .2016يف عام الستشارية أيضاا عل  أن يرتأمت رئيس اجمللس افيئة اجمللس  اذف و  -107
 

مذذذذن النظذذذذام الذذذذداخلي لمجلذذذذس  76يئذذذذات الحيوميذذذذة الدوليذذذذة أل ذذذذراض المذذذذادة تسذذذذمية الا  
 التجارة والتنمية

 .أي طلبات جديدةاجمللس مل ذُعرض عل  تظر  -108
 

مذن النظذام الذداخلي لمجلذس التجذارة  77تسمية المنظمات  ير الحيومية أل راض المذادة   
 والتنمية
 .ةأي طلبات جديداجمللس مل ذُعرض عل  تظر  -109

 
 اتستعراض الجدول الزمني لالجتماعات  

 2015 أقــّر اجمللــس، يف جلســته العامــة اقتاميــة، جــدول الجتماعــات للفــرتة املتبقيــة مــن عــام -110
علــ  النحــو ، 2016 مــارمت بــني كــاتون الثاين/ينــاير و ذار/ الفــرتة مــوجــدول الجتماعــات اإلرشــادي ل

 املوســع ، الــيت استعرضــها ماتــب اجمللــس2015لول/ســبتمرب أي 24اــري الرمسيــة املؤرخــة  قــةر الــوارد يف الو 
يف تفس ذل  التاريخ. ويقتصر اجلـدول الـزمين علـ  الجتماعـات الـيت سـتُعقد  يف أثناء اجتماعه املعقود

   .(3)اتعقاد األوتاتاد الرابع عشر نقَّ  حاملا ذتأكد ذواريخوسي، 2016حىت  ذار/مارمت 
 

 2016عضوية الصر ة العاملة لعام   
علــ  النحـــو  2016أيضـــاا عضــوية الفرقــة العاملــة لعــام  يف جلســته العامــة اقتاميــة أقــّر اجمللــس -111

 ،وزمبــابوي ،واجلمهوريــة الدومينيايــة ،وبــيالرومت ،والربازيــ  ،وأوانــدا ،وأملاتيــا ،وإســتوتيا ،التــايل: أســرتاليا
 والوليات املتحدة األمرياية. ،والنمسا ،ولذفيا ،وكندا ،وحترتسا ،واواذيمال ،والصني ،والسنغال
 - اة العاملـة ل ذـزال منتظـرة مـن جمموعـة  سـيرقـاألعضـاء يف الفثالثـة وأُبلهن اجمللس بـأن ذسـمية  -112

إىل اجمللــس مــن أجــ   2015. وســُتقدم التســميات الــواردة قبــ  كــاتون األول/ديســمرب ا ــيط افــادي
 الستني.الثاتية و املواحتقة عليها يف دورذه التنفيذية 

 
 (19-)د1995اتستعراض  وائم الدول الواردة في مرف   رار الجمعية العامة   

 .ات هذا البند من جدول األعمال مل يتعني اختاذ أي إجراء -113
 

 اآل ار اإلدارية والمالية المترتاة على إجراءات المجلس  
يــة ثاتاإلجــراءات الــيت اخُتــذت يف دورذــه اليف اجللســة العامــة اقتاميــة أيضــاا، أُبلــهن اجمللــس بــأن  -114

  ثار مالية إضاحتية. أي والستني ل ذرتذب عليها
__________ 

 .TD/B/INF.233سيصدر اجلدول الزمين الرمسي لالجتماعات يف شا  الوثيقة  (3) 
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  اعتماد التقرير المتعل   و ائ  التصوي  -ااء 
  من جدول األعمال( )ج(1)البند 
اعتمــد اجمللــس، يف جلســته العامــة )اقتاميــة(، ذقريــر املاتــب املتعلــ  بوثــائ  ذفــويض املمثلــني  -115
 .TD/B/62/L.2يف الوثيقة  مثلما ورد ية والستني للمجلسثاتني يف الدورة الاملشارك

  
  مسائ  أخرى -واو 

  من جدول األعمال( 16)البند 
جــــدول ذبعــــاا لســــتعراض أجــــرا  املاتــــب، العامــــة اقتاميــــة أيضــــاا،  تهيف جلســــ ،اجمللــــس أقــــر -116

التجــــارة والتنميــــة، الـــيت ســــُتعقد يف الفــــرتة للــــدورة التنفيذيـــة الثاتيــــة والســــتني جمللـــس األعمـــال املؤقــــت 
 18، علــ  اــو مــا جــاء يف الوثيقــة اــري الرمسيــة املؤرخــة 2015كــاتون األول/ديســمرب   11إىل  9 مــن

 .)املرحت  الثالث( 2015أيلول/سبتمرب 
  

  للدورة الثالثة والستين لمجلس التجارة والتنميةجدول األعمال المؤ ت  -زاي 
  األعمال()د( من جدول 1)البند 
أحيـــ  النظـــر يف هـــذا البنـــد إىل املشـــاورات الـــيت ســـيعقدها رئـــيس اجمللـــس. وســـُيعَرض جـــدول  -117

 األعمال املؤقت بغرض إقرار  يف الوقت املناسب.
  

    عتماد التقريرا -حاء  
 من جدول األعمال( 17)البند 

 
 TD/B/62/L.1 الوثــائ  الــوارد يفاعتمــد اجمللــس، يف جلســته العامــة اقتاميــة، ذقريــر  علــ  النحــو  -118

، TD/B/62/SC.II/L.2و ،TD/B/62/SC.I/L.1، وAdd.8 ،TD/B/62/L.2 ،TD/B/62/L.3إىل  Add.1و
إىل جاتـــــب الوثـــــائ  اـــــري الرمسيـــــة املتاحـــــة عـــــن الســـــتنتاجات املتفـــــ  عليهـــــا والقـــــرار الصـــــادر اـــــت 

ســــتام  التقريــــر النهــــائي حســــب بــــأن ي ئيسللــــر اجمللــــس وأَِذن )أ( بشــــأن التعــــاون التقــــين. 10 البنــــد
، واضعاا يف اعتبـار  مـداولت اجللسـة العامـة اقتاميـة، وأن يُعـّد ذقريـر جملـس التجـارة والتنميـة القتضاء

 الذي سُيقدم إىل اجلمعية العامة.
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 المرف  األول
 

 ية والستين لمجلس التجارة والتنميةناثجدول أعمال الدورة ال  
 
 املسائ  اإلجرائية: -1

                    اتتخاب أعضاء املاتب )أ(  

                    الدورة عم إقرار جدول األعمال وذنظيم  )ب(  

                    اعتماد التقرير املتعل  بوثائ  التفويض )ج(  

                    جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والستني للمجلس )د(  

 اجلزء الرحتيع املستوى: اسرتاذيجيات التنمية يف عامل معومل: -2

 العمليات املتعددة األطراف إلدارة الدين اقارجي السيادي )أ( 

 للتجارة والتنمية حمّفزاا دور املرأة بوصفها عامالا  )ب( 

 رتابط: األْمَولة وهشاشة القتصاد الالي يف القتصاد العامليال -3

: 2020-2011يف ذنفيــذ برتــامل العمــ  لصــا  أقــ  البلــدان اــواا للعقــد  مسـا ة األوتاتــاد  -4
                    التقرير املرحلي الرابع

التنميـــة القتصــــادية يف أحتريقيــــا: اريـــر قــــدرات اــــارة اقــــدمات يف أحتريقيـــا مــــن أجــــ  اقيــــ    -5
                    النمو والتنمية

 :يل واااهاذه من منظور إاائيذطو ر النظام التجاري الدو  -6

 والتجارة حتيها يف إتتاج السلع األساسية املستدامة أصحاب احليازات الصغرية دور املزارعني • 

 الستثمار من أج  التنمية: إصالح تظام الستثمار الدويل -7

 :عشرةالعملية التحضريية لدورة املؤمتر الرابعة  -8

 إتشاء اللجنة التحضريية )أ( 

 إقرار جدول األعمال املؤقت للمؤمتر )ب( 

مسا ات األوتاتـاد يف ذنفيـذ ومتابعـة تتـائل املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت ذعقـدها  -9
 األمم املتحدة يف امليداتني القتصادي والجتماعي

 أتشطة التعاون التقين -10

                    تاتاداستعراض أتشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األو  )أ(  

                    ذقرير عن املساعدة املقدمة من األوتاتاد إىل الشعب الفلسطيين )ب(  
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مــؤمتر األمــم املتحــدة الســابع املعــين باســتعراض مجيــع جواتــب جمموعــة املبــادا والقواعــد  ذقريــر  -11
                    املمارسات التجارية التقييدية املنصفة املتف  عليها اذفاقاا متعدد األطراف من أج  مااحتحة

متابعــــة ذقريــــر وحــــدة التفتــــي  املشــــرتكة والســــتنتاجات املتفــــ  عليهــــا يف الــــدورة الســــتثنائية  -12
 السادسة والعشرين جمللس التجارة والتنمية

 ذقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار السرتاذيجي وامليزاتية الربتاجمية -13

 مسائ  أخرى يف ميدان التجارة والتنمية: -14

التطــوير التــدرجيي لقــاتون التجــارة الدوليــة: التقريــر الســنوي الثــامن واألربعــون للجنــة  )أ(  
                    األمم املتحدة للقاتون التجاري الدويل

                    ذقرير الفري  الستشاري املشرتي املعين مبركز التجارة الدولية )ب(  
 :اإلدارية وما يتص  هبا من مسائ املسائ  املؤسسية والتنظيمية و  -15

مـــن خطـــة  166قـــّدم مـــن رئـــيس افيئـــة الستشـــارية املنشـــأة وحتقـــاا للفقـــرة التقريـــر امل )أ( 
ومــا  2015-2014عمــ  بــاتاوي بشــأن ذنظــيم األماتــة دورات ذدريبيــة يف الفــرتة 

 2016أعضاء افيئة الستشارية لعام فذ  الدورات من ذأثري؛ وذعيني 
مــن النظـــام الــداخلي جمللـــس  76ذســمية افيئــات احلاوميـــة الدوليــة ألاـــراض املــادة  )ب( 

 التجارة والتنمية
مـــن النظـــام الـــداخلي جمللـــس  77ذســـمية املنظمـــات اـــري احلاوميـــة ألاـــراض املـــادة  )ج( 

 التجارة والتنمية
 استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات )د( 
 2016عضوية الفرقة العاملة لعام  )ه( 
 (19-)د1995استعراض قوائم الدول الواردة يف مرحت  قرار اجلمعية العامة  )و( 
 اوثار اإلدارية واملالية املرتذبة عل  إجراءات اجمللس )ز( 

 مسائ  أخرى -16
 .      عتماد التقريرا -17
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 المرف  الثاني
 

ة عاذذذرة لمذذذؤتمر األمذذذم المتحذذذدة را عذذذجذذذدول األعمذذذال المؤ ذذذت للذذذدورة ال  
 للتجارة والتنمية

 
 احتتتاح املؤمتر -1
 اتتخاب الرئيس -2
 إتشاء هيئات الدورة -3
 اتتخاب تواب الرئيس واملقرر -4
 وثائ  ذفويض املمثلني لدى املؤمتر: -5

 ذعيني جلنة وثائ  التفويض )أ( 
 ذقرير جلنة وثائ  التفويض )ب( 

 إقرار جدول األعمال -6
 املناقشة العامة -7
 من القرار إىل الفع : بااا  بيئة اقتصادية عاملية شاملة للجميع ومنصفة ختُدم التجارة والتنمية -8

 اديات وحتر  النظام املتعدد األطراف يف ميدان التجارة والتنمية )أ( 
ـــــع ذشـــــجيع اـــــو اقتصـــــادي ثابـــــت وشـــــام  )ب(  ومســـــتدام مـــــن خـــــالل التجـــــارة  للجمي

 للجميع رخاءواملال والتانولوجيا هبدف اقي  الوالستثمار 
ـــــ   )ج(  ـــــاء القـــــدرة عل ـــــي القتصـــــادي والتعـــــاون يف بن ـــــ  التحـــــول افيال املضـــــي يف اقي

التايــف اقتصــادياا والتغلــب علــ  التحــديات الــيت ذعــرتض التجــارة والتنميــة وااتنــام 
 دعل  مجيع املستويات، ضمن ما ذنص عليه ولية األوتاتا املتاحةالفر  

والنتــائل  2030املســا ة يف التنفيــذ واملتابعــة الفعــالني قطــة التنميــة املســتدامة لعــام  )د( 
 ذات الصلة اليت ذتمخض عنها املؤمترات والقمم العاملية املتعلقة بالتجارة والتنمية

 مسائ  أخرى: -9
اجلمعيـة  الستعراض الدوري الـذي جيريـه املـؤمتر لقـوائم الـدول املدرجـة يف مرحتـ  قـرار )أ( 

 (19-)د1995العامة 
 التقرير املقدَّم من جملس التجارة والتنمية إىل املؤمتر )ب( 
 اوثار املالية املرتذبة عل  إجراءات املؤمتر )ج( 

 اعتماد ذقرير املؤمتر إىل اجلمعية العامة. -10
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 المرف  الثالث
 

للذذذذذدورة التنصيهيذذذذذة الثانيذذذذذة والسذذذذذتين لمجلذذذذذس  جذذذذذدول األعمذذذذذال المؤ ذذذذذت  
 والتنمية التجارة

 
 إقرار جدول األعمال وذنظيم العم  -1
 : ذغيري القتصادات الريفية2015ذقرير عن أق  البلدان اواا، عام  -2
 : وضع البنيان املايل العاملي يف خدمة التنمية2015ذقرير التجارة والتنمية، عام  -3
 عن دورملا الثاتية والسبعني ذقرير الفرقة العاملة املعنية باإلطار السرتاذيجي وامليزاتية الربتاجمية 4
 مسائ  أخرى -5
 .ية والستنيتاثالتجارة والتنمية عن دورذه التنفيذية ال ذقرير جملس -6
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 المرف  الرا ع
 

 (4)الحضور  
 
 حضر الدورة  ثلو الدول التالية األعضاء يف جملس التجارة والتنمية: -1

 اإثيوبي
 أذربيجان
 األرجنتني
 األردن
 إستوتيا
 إسرائي 

 أحتغاتستان
 إكوادور
 األباتي
 أملاتيا

 إتدوتيسيا
 أتغول

 اإلسالمية( -إيران )مجهورية 
 الربازي 
 بربادومت
 بلغاريا
 بنن
 بوذان

 بوذسواتا
 بوركينا حتاسو
 بوروتدي

 البوسنة وافرس 
 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دولة 

 بيالرومت
 اجلزائر

 جزر البهاما

 مجهورية أحتريقيا الوسط 
 اجلمهورية التشياية
 ةاجلمهورية الدومينياي

 مجهورية كوريا الشعبية الديقراطية 
 مجهورية الاوتغو الديقراطية 

 شيلي
 الصني
 العراا
 ااتا

 لاواذيما
 حترتسا
 حتنلندا

 قريايزستان
 كابو حتريدي
 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كولومبيا
 كينيا
 لذفيا

 لاسمربا
 مالطة
 مايل
 ماليزيا
 مصر

 
 

 .TD/B/62/INF.1سجلني. ولالطال  عل  قائمة املشاركني، اتظر احلضور هذ  املشاركني املذتضمن قائمة  (4) 
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 املغرب
 املاسي 
 موريشيومت

 ميااار
 تاميبيا
 النمسا
 تيبال

 تياارااوا
 هاييت
 افند

 هنغاريا
 هولندا
 اليابان
 اليوتان

 :امسه التايلاملؤمتر وحضر الدورة عضو  -2
 الارسي الرسويل

 حضر الدورة الدولة املراقبة اري العضو التالية: -3
 دولة حتلسطني 

 التالية ُ ثلة يف الدورة:وكاتت املنظمات احلاومية الدولية  -4
 جمموعة دول أحتريقيا والبحر الااريي وا يط افادا 
 مصرف التنمية األحتريقي 
 الااد األحتريقي 
 اوسيوية -اللجنة القتصادية األوروبية  
 الااد األورويب 
 منظمة دول شرا الااريي 
 منظمة التعاون اإلسالمي 
 مركز اجلنوب 

 ُ ثلة يف الدورة: أمسااها التالية وافيئات والربامل التابعة لألمم املتحدةاألجهزة وكاتت  -5
 اللجنة القتصادية والجتماعية لغريب  سيا

 اللجنة القتصادية ألوروبا
 اللجنة القتصادية ألمرياا الالذينية ومنطقة البحر الااريي

 مركز التجارة الدولية
 منظمة دول شرا البحر الااريي

 القتصادية ألحتريقيااللجنة 
 هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتاني املرأة

 برتامل األاذية العاملي
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 ُ ثلة يف الدورة: أمسااها التالية الوكالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلةوكاتت  -6
 منظمة األمم املتحدة لألاذية والزراعة 
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
 جمموعة البن  الدويل 
 منظمة التجارة العاملية 

 وكاتت املنظمات اري احلاومية التالية ُ ثلة يف الدورة: -7
 الفئة العامة 
 مؤمتر التجار العاملي 
 مهندسو العامل 
 ارحتة التجارة الدولية 
 املعهد الدويل للتنمية املستدامة 
 ويلاملنظمة الاامريوتية لتعزيز التعاون القتصادي الد 
 شباة العامل الثالث 
 منظمة القرية السويسرية 
 الفئة اقاصة 
 املعهد الدويل للمحيطات 

 


