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 مقدمة  

جبنيــف، ق ثةثــة أجـــزاء،                                                                ع قــدت الــدوريف الســابعة والســتون جمللــس التجـــاريف والتنميــة ق ر ــر األنــ    
. وعقـد اجمللـس،  2020تشـرين األول/أكـتوبر    2  -أيلول/سـبتمرب    28و أيلول/سبتمرب،    9-7متوز/يوليه، و   3-2 ق 

 . 1205إىل    1189جلسة عانة ق شكل افرتاضي وحضوري كليهما، هي اجللسات نن    17أثناء الدوريف، 

 ة  اإلجراءات اليت اختذها جملس التجارة والتنمي -     أول   

 املقررات املتعلقة ابملسائل اإلجرائية وما يتصل هبا  -ألف 

 املوافقة على مواعيد وطرائق اجلزء األول من الدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية -1 

 (67-)د 544املقرر   

يقرر جملس التجاريف والتنمية، فيما يتعلق بدورته السابعة والستني، أن يت  انتخـاب رـئيس جملـس التجـاريف   
 ب((، ربــل  1 دول األعمــال املؤرــت  البنــد ك اعتمــا  جــ  أ((، وكــذل 1والتنميــة وغــريه نــن أعضــاء املكتــب  البنــد  

ــاابت ق  ــلة إلجــــراء النتخـ ــا للطراـئـــق الات ال ـ ــن اـلـــدوريف ووفقـ ــزء األول نـ ــرتا ، كمــــا  اجلـ ــراء عــــدم العـ  ظــــل إجـ
 (. 19-اعتمدهتا اجلمعية العانة لألن  املتحديف ق سياق حالة طوارئ الراهنة ملر  فريوس كوروان  كوفيد 

ق  2020متوز/يوليــه  3و 2ة والســتني للمجلــس يــوني ل نــن الــدوريف الســابع                وســي عقد اجلــزء األو  
شــــكل اجتمــــا  افرتاضــــي راــــي، نــــع تــــوفري الرت ــــة الشــــفوية ابللغــــات الرايــــة الســــت لألنــــ  املتحــــديف. 

 وستشمل بنو  جدول األعمال اليت سينظر فيها نا يلي:

 التقرير السنوي لألنني العام؛  - 2البند  •

ختـــــذها األونكتـــــا  و/أو خطـــــ  هلـــــا لـــــدع  الـــــدول ات الـــــيت ااإلجـــــراء - 3البنـــــد  •
 إنعا  التجاريف وال ناعات بعد التغلب على اجلائحة؛ األعضاء ق 

 وميكن إضافة بنو  أخرى نن جدول األعمال، إالا اح الورت بذلك. •

ــال احملــــد يف   ــدول األعمـ ــو  جـ ــمل بنـ ــت املناســــب، وسيشـ ــزء األول ق الورـ ــراننج اجلـ ــيعم  بـ وسـ
 ك.ا بنو ا أخرى ميكن تناوهلا خةل اجلزء األول إالا اح الورت بذلأعةه، وكذ

 إجراء عدم العرتا  الفرتاضي 
 2020حزيران/يونيه  10

 انتخاب الرئيس وأعضاء املكتب اآلخرين -2 

 (67-ألف )د 555املقرر   

يغــاس (، انتخــاب الســيد فيــديريكو فيل67-   554                                      يقــرر جملــس التجــاريف والتنميــة، عمــة   قــرره  
                                                                              األرجنتــني( رئيســا  للمجلــس ق  ورتــه الســابعة والســتني عــن طريــق إجــراء عــدم العــرتا  الــذي  بلــرتان

 . 2020حزيران/يونيه  23اختت  ق 

 إجراء عدم العرتا  الفرتاضي  
 2020حزيران/يونيه  23
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 (67-)دابء  555املقرر   

طريــق إجــراءات  تخــب، عــنن ين(، أ67-   554يقــرر جملــس التجــاريف والتنميــة، عمــة  قــرره  
ــيد  ــان  بـــراب وس(، والسـ ــا  بةكمـ ــيد تشـ ــان(، والسـ ــيد وارـــف صـــديقوف  أالربيجـ عـــدم العـــرتا ، السـ
يوســفا أليــو كــاه  غانبيــا(، والســيد نايكــل غــاق  أيرلنــدا(، والســيد جــوا  أنــني نن ــور   هوريــة إيــران 

  هوريــة تنزانيــا املتحــديف(،  ينغــا يريشــياإلســةنية(، والســيد ســلي  بــدوريف  لبنــان(، والســيديف نيمــوان كيب
والســيديف شــارلني فــان  يــر بيــك  النمســا(، والســيديف بريســية ننســاه  اململكــة املتحــديف لربيطانيــا العظمــى 
ــال( أعضــــاء ق املكتــــب ق  ورتــــه  ــورا نــــاراي بونســــي أوغلــــديز  غواتيمـ ــدا الشــــمالية(، والســــيديف  يبـ وأيرلنـ

 السابعة والستني.

 اضية عرتا  الفرت إجراءات عدم ال
   2020حزيران/يونيه  29

 2020متوز/يوليه  1

 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني للمجلس  -3 

 (67-)د 556املقرر   

(، املتخــذ عـــن طريــق إجـــراء عـــدم 67-   553رــرر جملـــس التجــاريف والتنميـــة، بنــاء علـــى نقـــرره  
(، وبعد إعمال إجراء عدم العرتا  ق الفرتيف 67-   554، ونقرره 2020نيسان/أبريل    6العرتا  ق  

 ، اعتما  جدول األعمال املؤرت للدوريف السابعة والستني. 2020حزيران/يونيه  29إىل  25نن 

 إجراء عدم العرتا  الفرتاضي 
 2020حزيران/يونيه  29

  2020املوافقة على اجلدول الزمين لجتماعات النصف الثاين من عام  -4 

 (67-)د 557 املقرر  

                   ، وعمـة  ححكـام نقـرر 2019                                                      نظرا  للظروف الستثنائية الناشـةة عـن نـر  فـريوس كـوروان عـام  
، يقـرر جملـس التجـاريف والتنميـة، عـن 2020آالار/نـارس  27املـؤر   74/544اجلمعية العانة لألن  املتحديف 

ونكتــا  للن ــف الثــاين األ طريـق إجــراء عــدم العــرتا ، املوافقـة علــى اجلــدول الــزنين املـنقح لجتماعــات
 . 2020نن عام 

 إجراء عدم العرتا  الفرتاضي 
 2020حزيران/يونيه  30
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 اإلجراءات املتعلقة ابلبنود املوضوعية -ابء 

  تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية -1 
 نن جدول األعمال( 11 البند 

 تقين اليت يضطلع هبا األونكتاد ومتويل هذه األنشطةون الالتعااستعراض أنشطة  )أ( 

 (67-)د 558املقرر   

 إن جملس التجاريف والتنمية، 

الــدور الـذي يضــطلع بــه األونكتــا  ق جمـال التعــاون التقــين ابعتبــاره  يؤكـد نــن جديــد -1 
الثةثة نن أجـل ركان  األأحد األركان األساسية الثةثة لعمل األونكتا ؛ ويشد  على أمهية التنسيق بني

 املساعديف املتسقة واملتعاضديف؛

                                                            على أمهية التعاون التقـين الـذي يقدنـه األونكتـا   عمـا  لتحقيـق خطـة  يسل  الضوء -2 
نــن ننطلــق احلــرع علــى عــدم تــر  أي أحــد خلــف الركــب؛ ويشــد  علــى  2030التنميــة املســتدانة لعــام 

املتحديف اإلمنائية؛ ويطلـب إىل أنانـة األونكتـا   األن ظونة أمهية نشاركة األونكتا  النشطة ق إصةح نن
ي األولويــة ق إطــار  عمهــا للبلــدان النانيــة جملاهبــة التحــدايت الجتماعيــة والرت ــا ية املت ــلة عطــ أن ت

 ؛2019لعام  جبائحة نر  فريوس كوروان
ة لقائمــ اريف اللجهــو  الــيت تبــذهلا أنانــة األونكتــا  فيمــا يتعلــق ابإل  يعــرب عــن تقــديره -3 

 على النتائج؛ ويهيب ابألونكتا  أن يواصل جهو ه؛
ببدء صياغة اسرتاتيجية جديديف للتعاون التقـين؛ ويهيـب ابألونكتـا  أن يضـع  يرحب -4 

لعتما هـا يـدعو ال يغة النهائية لةسرتاتيجية ابلتعاون الوثيق نع الـدول األعضـاء وق الورـت املناسـب 
 شريف ملؤمتر األن  املتحديف للتجاريف والتنمية؛نسة عاخلا وتنفيذها نباشريف بعد الدوريف

نع التقدير ابلزاي يف ق إ ايل املسامهات ق ال نا يق الستةمانية التابعة             حيي  علما   -5 
                                                                     ؛ ويرحـب، علــى وجـه اخل ــوع، بــزاي يف تركيـز املــوار  علـى أرــل البلـدان منــوا  وعلــى 2019لألونكتـا  عــام 

طة الدخل، ويؤكد أمهية توافر متويل اثبت وأكثر رابلية للتنبؤ نن ملتوسدان اسبل جديديف للتعاون نع البل
خةل تقدمي نسامهات نتعـد يف السـنوات وغـري ة  ـة لتمويـل أنشـطة التعـاون التقـين الـيت يضـطلع هبـا 
ــة  ــديف املتعلقـ ــ  املتحـ ــا ئ األنـ ــق نبـ ــة إىل مســـني تطبيـ ــد احلاجـ ــه ىلكيـ ــت نفسـ ــرر ق الورـ ــا ، ويكـ األونكتـ

 اإل اريف القائمة على النتائج؛وكذا لة، ملساءية واابلشفاف
احلاجــة امللحــة إىل نعاجلــة الفجــويف التمويليــة ألنشــطة األونكتــا  الــيت صــدر هبــا  يؤكــد -6 

ــة،  ــن اجلمعيــــة العانـ ــا هبــــا اجمللـــس الرت ــــا ي و تكليـــف نـ ــيت أانطهـ ــاز الوليــــة الـ ــن إ ـ ــني املنظمــــة نـ متكـ
التعــاون التقـــين ق الورـــت املناســب بغيـــة نعاجلـــة ا اثر والجتمــاعي، وضـــمان التمويــل املســـتدام لتقـــدمي 

ضـمان نـا يلـزم نـن ك، يـدعو األونكتـا  إىل الجتماعية والرت ـا ية للجائحـة ق البلـدان النانيـة؛ ولـذل
 لموار  حسب األولوايت؛لخت يص 
أنانة األونكتا  على نواصلة استكشاف سبل التمويل على املستوى القطري   يشجع -7 
ي، لــدع   ت ق ســياق إصــةح ننظونــة األنــ  املتحــديف اإلمنائيــة، نثــل آليــات التمويــل اجلمــاع          الــيت حــ د   

 ات اإلنتاجية اليت يقو ها األونكتا .اجملموعة املشرتكة بني وكالت األن  املتحديف واملعنية ابلتجاريف والقدر 
 1198اجللسة العانة  

 2020أيلول/سبتمرب   28
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 اختصاصات الفرقة العاملة  )ب( 

 (67-)د 559املقرر   
 إن جملس التجاريف والتنمية 
نـن رـرار اجلمعيـة    23                                                                  إىل أن الفررة العانلة رد أنشأها جملس التجاريف والتنمية وفقا  للفقـريف  إال يشري   
نـــن النظـــام الـــداخلي    64                                                      (، وأن الفررـــة هـــي هيةـــة فرعيـــة يبعـــة للمجلـــس وفقـــا  للمـــا يف  19-    1995العانـــة  

 رتضاء، ، حسب ال 64نن املا يف    3                                هي ختضع هلذا النظام وفقا  للفقريف                           للمجلس، وبناء  على اللك ف 
حن الفررـة العانلـة رـد أنشـأها اجمللـس لكـي تضـطلع  همـة  ـد يف، هـي نعاجلـة اخلطـة وإال يقر  

 املتوسطة األجل وامليزانية الربانجمية لألونكتا ،
طــة الربانجميـــة املعنيــة ابخل(، علــى اخت اصـــات الفررــة العانلــة 65-   540              ، وفقــا  ملقــرره يوافــق 
 الربانجمي.واأل اء 

 1198انة  اجللسة الع
 2020أيلول/سبتمرب   28

التنميةةة القتصةةادية ر أفريقيةةاد التصةةدا للتةةدفقات املاليةةة نةةج املشةةروعة مةةن أجةةل التنميةةة  -2 
 املستدامة ر أفريقيا

 (67-)د 560الستنتاجات املتفق عليها   

 ،إن جملس التجاريف والتنمية 

ابلتقريـــر ال ـــا ر عـــن أنانـــة األونكتــا  املعنـــون قتقريـــر التنميـــة الرت ـــا ية ق  يرحــب -1 
الت ــدي للتــدفقات املاليــة غــري املشــروعة نــن أجــل  -التنميــة الرت ــا ية ق أفريقيــا  :2020أفريقيــا لعــام 

 التنمية املستدانة ق أفريقيا‘؛ 

ــا   -2  ــي  علمــ ــوار يف ق ال           حيــ ــالة الرئيســــية الــ ــر، ويـكـــ ابلرســ ــة نكافحــــة تقريــ ــد أمهيــ رر ىلكيــ
التــــدفقات املاليــــة غــــري املشــــروعة واملســــؤولية املشـــــرتكة عنهــــا، ويعيــــد كــــذلك ىلكيــــد احلاجــــة إىل تعزيـــــز 
 5املمارسات اجليديف بشأن كشف املوجو ات املسرورة وارتفاء أثرها واسرت ا ها،  ا يتماشى نع الف ـل 

ا املساعديف على توسيع نطاق املبا رات األفريقية بوسائل ننهنن اتفارية األن  املتحديف ملكافحة الفسا ، 
 ملكافحة غسل األنوال؛ 

القيمة واألثر الكبريين للتدفقات املالية غري املشروعة، واألنشطة  إىليشري بقلق ابلغ  -3 
 ية الــيت تكمــن وراء حــدوثهما، علــى البلــدان النانيــة، ول ســيما ابلنســبة ألفريقيــا، وعلــى التنميــة الرت ــا

 بليون  ولر الوار  ق التقرير؛  88,6ماعية واملستدانة، وحيي  علما ابلتقدير املفز  البالغ والجت

ــببها التهــــرب  يســــل  -4  ــيما تلــــك الــــيت يســ حن التــــدفقات املاليــــة غــــري املشــــروعة، ول ســ
وار  حااـة ميـة، وهـي نـ                                                                             الضرييب والفسا  واجلرمية املنظمة عرب الوطنية، تقلـل نـن تـوافر املـوار  القي  مـة للتن

(، نـن أجـل مقيـق أهـداف التنميـة 19- كوفيـد 2019األمهية للتعاق نا بعد نر  فـريوس كـوروان لعـام 
 ق البلدان األفريقية؛  2063املستدانة وجدول أعمال عام 
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تؤكــد كــذلك    19-إىل أن الضــطراابت الرت ــا ية والتجاريــة النا ــة عــن كوفيــد   يشــري  -5 
ات املالية غري املشروعة، ألهنا تقو  ردرات البلدان على الت ـدي لل ـدنات   دي للتدفق احلاجة إىل الت 

 العاملية عن طريق احلد نن احليز املايل والعملة األجنبية املتاحة للت دي للتحدايت اإلمنائية املستمريف؛  

 ابلنتــائج الــيت خلــص إليهــا التقريــر والــيت تؤكــد ضــعف النســاء واألطفــال           حيــي  علمــا   -6 
 طة اليت تكمن وراء حدوثها؛ مديدا إزاء ا اثر الضاريف للتدفقات املالية غري املشروعة واألنش

حن البلـــدان النانيـــة الغنيـــة ابملـــوار ، ول ســـيما ق أفريقيـــا، نعرضـــة بوجـــه خـــاع  يقـــر -7 
مــــة ملشــــروعة، وأن هنــــا  حاجــــة إىل زاي يف الشــــفافية علــــى انتــــدا  سةســــل القيللتــــدفقات املاليــــة غــــري ا

خـــةل مديـــد أفضـــل املمارســـات الســـلعية، ونـــن   يشـــجع األونكتـــا  علـــى  عـــ  البلـــدان األفريقيـــة نـــن 
 وتقااها وتعزيز األطر التنظيمية للتقليل إىل أ ىن حد نن التدفقات املالية غري املشروعة؛ 

جــو  هنــج نتكانــل وننســق للت ــدي للتــدفقات املاليــة غــري املشــروعة بضــروريف و  يســل  -8 
ملاليـــة غـــري املشـــروعة شـــطة الـــيت تقـــوم عليهـــا هـــذه التـــدفقات، حـــف وإن كانـــت ن ـــا ر التـــدفقات اواألن

املختلفة تتطلب ملية نستقة واستجابة سياسـاتية، نـع الرتكيـز علـى  ـد اهتا وآاثرهـا، وحنـه نـن املهـ  
زيـة املؤسسـات اجليـديف النزاهة املالية ألصحاب امل لحة املتعد ين والعوانـل اخلارجيـة ونركأيضا النظر ق 

 واحلوكمة الرشيديف؛ 

حن الت ـدي للتــدفقات املاليـة غــري املشـروعة، علــى ال ـعيد احمللــي،   ــا             يسـل  أيضــا   -9 
ي   الفــواتري التجاريــة ق البلــدان األفريقيــة، ســيتطلب أيضــا ، بيــاانت أفضــل،  ــا ق                                                                      ق اللــك التةعــب بقــ 

ــايري ــي  نعـ ــة وتبسـ ــاانت التجاريـ ــا ل البيـ ــجةت  اللـــك تبـ ــار  والسـ ــجةت اجلمـ ــذا ربـــ  سـ اإلبـــةو، وكـ
ابلقيمــة احملتملــة للنظــام ا يل للبيــاانت اجلمركيــة لألونكتــا ، ووحدتــه اجلديــديف التجاريــة، ويســل  كــذلك 

املعدنية، وإضافة إىل اللك يشجع األونكتا  إلنتاج املعا ن وت ديرها، ونظام التقيي  اإلح ائي للنواتج 
ل ان األفريقية ق مديث نظ  اجلمار  واملكوس نن أجل ضمان تبا ل أفضعلى نواصلة نساعديف البلد
 وأكثر شفافية للبياانت؛ 

إىل الــدور اهلــام الـــذي تضــطلع بــه نفوضــية المـــا  األفريقــي ق نواصــلة  فـــع  يشــري -10 
 ة التدفقات املالية غري املشروعة؛ جدول األعمال القاري ملكافح

طراف اجلارية ق القضااي الرئيسية املتعلقة و  املتعد يف األعلى ريمة اجله  يسل  الضوء -11 
بتآكــل الوعــاء الضــرييب وتقاســ  األرابح والضــرائب، ويؤكــد أمهيــة الرتكيــز علــى التنفيــذ الفعــال لل ــكو  

 لعمل املعنية ابإلجراءات املالية وهيةاهتا اإلرليمية؛ القائمة، نثل العمل اهلام الذي تقوم به فررة ا

شركاء أفريقيا ق التنمية إىل نواصلة  ع  القاريف، بروح نـن املسـؤولية املشـرتكة،  يدعو -12 
 ق الت دي لتحدايت التدفقات املالية غري املشروعة، واإلسهام ق مقيق األهداف اإلمنائية ألفريقيا؛ 

ا  أن يواصل، ق حدو  وليته واملوار  املتاحـة، البحـث والتحليـل إىل األونكت يطلب -13 
لرانيـة إىل إعـا يف ترتيـب أولـوايت أن رضااي التنمية ق أفريقيا، ويشـجع األونكتـا  علـى تعزيـز اجلهـو  ابش

 العمل املتعلق ابلتدفقات املالية غري املشروعة.

 1205اجللسة العانة  
 2020األول/أكتوبر   تشرين  2
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املتحةةدة للقةةانون  وير التةةدر ي للقةةانون التجةةارا الةةدويد التقريةةر السةةنوا للجنةةة األمةةمالتطةة  -3 
 التجارا الدوي

 (67-)د 561املقرر   

، 2020أيلول/ســبتمرب  28املعقــو يف ق  1198يقــرر جملــس التجــاريف والتنميــة، ق جلســته العانــة  
األنـ  املتحـديف للقـانون التجـاري الـدويل نـن ا ن النتنا  عـن اختـاال إجـراء بشـأن التقريـر السـنوي للجنـة 

عن اللجنة التقرير السـنوي إىل اجمللـس لينظـر فيـه. وبنـاء علـى اللـك، سـيجري                        ف اعدا ، نا مل يقدم ممثل 
 بةو  قرر اجمللس حسب األصول.اإل

 اإلجراءات األخرى اليت اختذها اجمللس -جيم 

 ؤمترالعملية التحضجية للدورة اخلامسة عشرة للم  

 املوافقة على جدول األعمال املؤرت للدوريف اخلانسة عشريف للمؤمتر  

 تشـرين األول/ 2 اخلتانيـة( املعقـو يف ق  1205وافق جملس التجاريف والتنمية، ق جلسته العانـة  -1
، على جدول األعمال املؤرت للدوريف اخلانسة عشريف للمؤمتر، علـى النحـو الـوار  ق الوررـة 2020أكتوبر 
  انظر املرفق الثاين(. 2020أيلول/سبتمرب  25لراية املؤرخة غري ا

أفريقيةةاد التصةةدا للتةةدفقات املاليةةة نةةج املشةةروعة مةةن أجةةل التنميةةة قتصةةادية ر التنميةةة ال  
 املستدامة ر أفريقيا

، 2020تشـــرين األول/أكتـــوبر  2 اخلتانيـــة( املعقــو يف ق  1205أرــر اجمللـــس، ق جلســته العانـــة  -2
لســــــة نــــــن جــــــدول األعمــــــال الــــــيت عممــــــت ق هنايــــــة اجل 7الســـــتنتاجات املتفــــــق عليهــــــا بشــــــأن البنــــــد 

  انظر الف ل األول، الفر  ابء أعةه(. 2020تشرين األول/أكتوبر  1، املعقو يف ق 1204 العانة

                                            األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتاد دعما  ألفريقيا  

 تشــــــرين األول/ 2 اخلتانيــــــة( املعقــــــو يف ق  1205                         لــــــس علمــــــا ، ق جلســــــته العانــــــة أحــــــا  اجمل -3
املعقـــو يف  1195( الــذي حب هثـــه ق اجللســة العانـــة TD/B/67/2ا   ، بتقريـــر أنانــة األونكتـــ 2020 أكتــوبر

 .2020أيلول/سبتمرب  8 ق

 2020-2011                                                               إسهام األونكتاد ر تنفيذ برانمج العمل لصاحل أقل البلدان منوا  للعقد   

ــته العانـــة  -4 ــا ، ق جلسـ ــبتمرب  29املعقـــو يف ق  1200                                أحـــا  اجمللـــس علمـ ــر 2020أيلول/سـ ، بتقريـ
 (.TD/B/67/4ونكتا   أنانة األ

 سطيين                                                        التقرير املتعلق ابملساعدة املقد مة من األونكتاد إىل الشعب الفل  

 تشـــرين األول/ 1املعقـــو يف ق  1203                                                أحـــا  جملـــس التجـــاريف والتنميـــة علمـــا ، ق جلســـته العانـــة  -5
            ووفقـــا  ملقـــرر  ( وابلبيـــاانت الـــيت أ لـــت هبـــا الوفـــو .TD/B/67/5، بتقريـــر أنانـــة األونكتـــا   2020أكتـــوبر 

معيـــة العانـــة عـــن  ورتـــه ، سيشـــمل تقريـــر جملـــس التجـــاريف والتنميـــة املقـــدم إىل اجل47/445اجلمعيـــة العانـــة 
                                                                       السابعة والستني سر ا  للمداولت اليت جرت ق إطار هذا البند نن جدول األعمال.
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 تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية  

، ابلتقريــر 2020أيلول/ســبتمرب  28املعقــو يف ق  1198                                أحــا  اجمللــس علمــا ، ق جلســته العانــة  -6
املتعلق ابلدوريف الثمانني للفررة العانلة املعنية ابإلطـار السـرتاتيجي وامليزانيـة الربانجميـة، علـى النحـو الـوار  

 رو  املقرر الوار  فيه. ، وأرر الستنتاجات املتفق عليها واعتمد نشTD/B/WP/306ق الوثيقة 

، للفررة العانلة املعنية ابخلطة واعتمد اجمللس كذلك الخت اصات املقرتحة، الوار يف ق التقرير -7
 الربانجمية واأل اء الربانجمي  انظر الف ل األول، الفر  ابء، واملرفق األول(.

ــل هـــد -8 ــة ظـ ــة العانلـ ــا  اخت اصـــات الفررـ ــار رئـــيس اجمللـــس إىل أن اعتمـ ــا ؛  25        فا  ملـــديف وأشـ        عانـ
 .                           وابلتايل كان اعتما ها يرخييا  

 نمية مسائل أخرى ر ميدان التجارة والت  

 نن جدول األعمال، نظر جملس التجاريف والتنمية ق بندين فرعيني. 12ق إطار البند  -9

 التجاري الدويل   التطوير التدرجيي للقانون التجاري الدويل: التقرير السنوي للجنة األمم املتحدة للقانون   

ــة  -10 ــته العانـ ــيس اجمللـــس، ق جلسـ ــار رئـ ــو يف ق  1198أشـ ــبتمرب  28املعقـ ، إىل أن 2020أيلول/سـ
التقرير السنوي للجنة األن  املتحديف للقانون التجاري الدويل مل يكن نتاحا ق  ورهتـا الثالثـة واخلمسـني، 

 ألن الدوريف كانت رد اختتمت للتو.

املتحديف للقانون التجاري الدويل ينبغي أن يقدم،   أن تقرير جلنة األن   وأشار الرئيس كذلك إىل -11
(، إىل نـؤمتر األنـ  21-  2205نن الفر  الثاين نن رـرار اجلمعيـة العانـة  10على النحو املبني ق الفقريف 

وجـه  املتحديف للتجاريف والتنميـة أو جملـس التجـاريف والتنميـة للتعليـق عليـه أو اإل لء بتوصـيات بشـأنه. وإال
                                                                           إىل أن اجمللس مل يتمكن نن الستفا يف نن عرو  التقرير السنوي لسنوات عديديف، نظرا  انتباه األعضاء  

ألن ممـــثة للجنـــة مل يعـــد حيضـــر  ورات اجمللـــس، ارـــرتح أن ميتنـــع اجمللـــس عـــن اختـــاال إجـــراء بشـــأن التقريـــر 
 ظر فيه. لواجب إىل اجمللس للنالسنوي ق املستقبل، نا مل يقدم ممثل اللجنة هذا التقرير على النحو ا

ــانون  -12 ــ  املتحـــديف للقـ ــة األنـ ــنوي للجنـ ــر السـ ــأن التقريـ ــراء بشـ ــاال إجـ ووافـــق اجمللـــس علـــى عـــدم اختـ
 ((.67-  561التجاري الدويل عندنا ل يكون هنا  ممثل للجنة لتقدميه إىل اجمللس  انظر املقرر 

 الدولية تقرير الفريق الستشاري املشرت  املعين  ركز التجاريف  

                                                              أيضــا ، أبلــغ رئــيس جملــس التجــاريف والتنميــة املنــدوبني أنــه نظــرا  إلرجــاء  1198ســة العانــة ق اجلل -13
الدوريف الرابعة واخلمسني للفريق الستشاري املشرت  املعين  ركز التجاريف الدولية بسبب استمرار اجلائحة، 

                                                   سي نظر ق التقرير ق الدوريف التنفيذية السبعني للمجلس.

مةةن خطةةة عمةةل ابنكةةو  بشةةون  166لستشةةارية املنشةةوة  وجةةب الفقةةرة تقريةةر رئةةيس ا ي ةةة ا  
، وأتثةةج هةةذه الةةدوراتني وتعيةةني أعضةةاء 2020-2019تنظةةيم األمانةةة دورات تدريبيةةة ر الفةةرتة 

 ا ي ة الستشارية

الستشـارية  ، بتقريـر رئـيس اهليةـة1196                                                أحا  جملس التجاريف والتنميـة علمـا ، ق جلسـته العانـة  -14
 .2020-2019للفرتيف  ابلنيابة

وأعرب ممثلو عديف جمموعات إرليمية والعديد نن املندوبني عن تقديره  ألنشطة بناء القـدرات  -15
الــــيت تضــــطلع هبــــا أنانــــة األونكتــــا  نــــن خــــةل  ورات إرليميــــة وأراليميــــة  ريبيــــة ور ــــرييف عــــن القضــــااي 
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وبني علــى اجلهــو  املتواصــلة الــيت تبــذهلا أثــا العديــد نــن املنــدالرت ــا ية الدوليــة، وصــفت حهنــا ممتــازيف. و 
 األنانة ق  ع املشاركني نن اخلرجيني، نن مخس نناطق اننية، لتبا ل وجهات النظر عرب اإلرليمية.

وأعربت إحدى اجملموعات اإلرليمية عن تطلعها إىل نتائج نقرتحات نكـان استضـافة نـا     -16
ق آسـيا واحملـي  اهلــا ئ وأنريكـا الةتينيـة والكــارييب،  166 املنظمـة  وجـب الفقــريفنـن الـدورات التدريبيــة 

وأشــارت إىل أن إنشــاء ننــرب أرــاليمي ميثــل فرصــة لتبــا ل وجهــات النظــر واخلــربات عــرب اإلرليميــة بشــأن 
 نسارات التنمية املقارنة.

 ملتكانـــل علـــى الرت ـــا وأشـــا ت جمموعـــة إرليميـــة أخـــرى هبيكـــل املنـــاهج الدراســـية وتركيزهـــا ا -17
الكلــي والررمنــة وتيســري التجــاريف وغــري اللــك نــن املواضــيع املرتابطــة. ورــد هيــأ  تــوى الــرباننج املشــاركني 

 ب وريف أفضل ملعاجلة نسائل التنمية. 

و عــت إىل تعزيـــز  166وشــد ت جمموعــة إرليميـــة أخــرى علــى أمهيـــة الوليــة الــوار يف ق الفقـــريف  -18
 ابلفائديف على الرت ا ات النانية ويعزز املؤسسات الوطنية.ر  إضافية،  ا يعو  الرباننج نن خةل نوا

وأعربـت وفـو  كثــرييف عـن تقــديرها للبلـدان املضـيفة للــدورات اإلرليميـة. وأشــارت بعـض الوفــو  إىل   -19
 قبلة. ( ق الدورات امل 19- كوفيد   2019نعاجلة التحدايت الرت ا ية النا ة عن نر  فريوس كوروان لعام  

ــداف التنميــــة  -20 ــة و  راج أهـ ــل الــــدورات اإلرليميـ ــو  عديــــديف هبيكـ ــا ت وفـ ــتدانة. كمــــا وأشـ املسـ
شــد ت علـــى املعــارف املكتســـبة، نثــل فهـــ  ال اهــات الرت ـــا ية، وأثرهــا علـــى رــدريف املشـــاركني علـــى 

ئديف الدبلوناسيني صياغة السياسات. و عت األونكتا  إىل نواصلة تنفيذ الرباننج ق املناطق النانية ولفا
 املقيمني ق جنيف.

ــيق بـــني -21 ــى التنسـ ــدوبني علـ ــد املنـ ــا أحـ ــعي  وأثـ ن واضـ ــ  ــا ميكـ ــا،  ـ ــة كينيـ ــا  ووزاريف خارجيـ                                             األونكتـ
 السياسات ويعزز القدرات نن خةل ننهج  راسي نتكيف نع أفريقيا.

لــــدورات وأشــــار ممثــــل كولونبيــــا إىل الوضــــع احلــــايل للبلــــد نــــن حيــــث القــــدريف علــــى استضــــافة ا -22
                                   نضيفا  ألنريكا الةتينية والكارييب.    دا                                                               اإلرليمية، وأن كولونبيا ستقدم اررتاحا  إىل األونكتا  لةستمرار بل

 موجز الرئيس -      اثنيا   

 اجللسة العامة الفتتاحية واملناقشة العامة -ألف 

 اجللسة العامة الفتتاحية  

ق جملس  اليت رضاها سنة املاضيةال تفكر قر  الأشار الرئيس املنتهية وليته  أيرلندا(، ق نع -23
احملــرز ق األعمــال التحضــريية للــدوريف اخلانســة عشــريف ملــؤمتر األنــ  املتحــديف  التجــاريف والتنميــة، إىل التقــدم

 جلائحة عاملية. ا م للتجاريف والتنمية، اليت تغريت ابلضروريف نع ظهور األثر ال
طـراف أنـر ل بـد ننـه الورت احلايل، فإن العمل املتعد  األ                                 وإالا كانت العزلة ضرورية أحياان  ق -24

                                    ، كمواطنني عامليني. ورد ع قدت الدوريف ق      نعا   ميكن نواجهة التحدي العاملي إل ق  يع األورات. ول
اجلائحـــة وأوجـــه عـــدم املســـاوايف والنزاعـــات وتغـــري تتمثــل ق عــامل نتغـــري يواجـــه مـــدايت نتعـــد يف ونرتابطـــة 

ات، ينبغي أن . وعند نعاجلة األزنغري نعلوم  كانل لألزنة الرت ا ية واجملتمعية الناشةةى الاملدفاملنا .  
ين ب الرتكيز على ضمان عدم رجو  العمـل إىل األسـاليب وا راء القدميـة للعـامل. وق ظـل التهديـدات 
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وأهــداف  2030الــيت تواجههــا خطــة التنميــة، ل بــد نــن  ديــد رــويف وأنــل خطــة التنميــة املســتدانة لعــام 
 التنمية املستدانة.

النظــام الرت ــا ي العـاملي ابلكانــل نــن أجــل                                        ولقـد أ نشــأل األونكتــا  لضــمان إنكانيـة تســخري -25
                                                                                    مقيــق الز هــار للجميــع. وميثــل املــؤمتر املقبــل الــذي ي عقــد كــل أربــع ســنوات فرصــة إلثبــات أن املؤسســة 

د حلـول مويليـة للتحـدايت نرنـة  ـا يكفـي لتوليـ وفيـة ملسـؤولياهتا، و و ميكن أن تكون نتمسكة جبـذورها، 
 العاملية اجلديديف واملرتابطة.

                                                                                 ورد كان عقد اجتما  متوز/يوليه عن بعد  احا  ق حد الاته، شـأنه شـأن اللتـزام بعقـد املـؤمتر  -26
                                                                                      لدوريف خانسة عشريف طموحة وها فة، تتناول املوضو  امله  حقا  وهـو: منـن عـدم املسـاوايف والضـعف إىل 

 للجميعم. اءخر ال
تما  عاملي رئيسي رفيع املسـتوى وستكون الدوريف اخلانسة عشريف ملؤمتر التجاريف والتنمية أول اج -27

. وإن اخليــار الوحيــد القــائ  هــو المــا  إلجيــا  ســبل التغلــب علــى 19-بشــأن التنميــة ننــذ ظهــور كوفيــد
 تورعة للجائحة.نتيجة ال دنة غري امل                 اليت  ل ت واشتد تو أوجه عدم املساوايف وأوجه الضعف املتزايديف، 

نــن العمــل لتجــاوز النقســانات األيديولوجيــة والتارخييــة.  وللقيــام بــذلك، ل بــد للــدول األعضــاء   -28
                                                                                        ون التخلي عـن املبـا ئ، يتعـني أن يكـون هنـج العمـل وارعيـا  وعامليـا  ق الورـت نفسـه. ول بـد للـدول  نن و 

 يع األورات ق عـامل نتغـري ول ميكـن التنبـؤ بـه، وأن تعمـل علـى    األعضاء نن أن مرتم بعضها البعض ق 
املتحديف. وسيتطلب النهج املتبع  ن   أساس نبدأي املساوايف والحرتام املتبا ل املن وع عليهما ق نيثاق األ 

لعقد الدوريف اخلانسة عشريف للمؤمتر ق براب وس إرا يف حقيقية لتحقيق النتـائج، ولـيس لةجتمـا  فقـ ، كـي  
                                                                                        وضــ ح للعــامل الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا لتعد يــة األطــراف أن تتجــاوز تورعــات املشــك كني وأن تســه  إســهانا      ت  

ذ عــام، أفــا  اجمللــس حنــه ل ميكــن تفويــت الفرصــة الــيت تتيحهــا الــدوريف  وننــ                              حقيقيــا  ق الســتجابة العامليــة. 
 . 2020وز/يوليه  اخلانسة عشريف للمؤمتر. ورد ىلكد اللك  زيد نن الوضوح ق بداية مت 

وأفا  الرئيس اجلديد  األرجنتني( جمللس التجاريف والتنمية حنه بعـد املوافقـة علـى نوضـو  الـدوريف  -29
وإنشاء اللجنة التحضريية، ورغ  التأخريات والتعقيدات اليت  مت عن اإلغةق اخلانسة عشريف للمؤمتر 

الوفـو  األعمـال التحضـريية املوضـوعية وكانـت التارخيي الناتج عن اجلائحة، بدأت اجملموعات اإلرليمية و 
ر، نـن لمـؤمت                                                                                 على وشك النتهاء نن الوررات اليت تبني  فيها نوارفها. وأثناء تعديل األعمال التحضـريية ل

                                                                ن عامل املستقبل سيختلف اختةفا  كبريا  بطرق غري نفهونة متانا  حف ا ن.حقبول الامله  
لشـجاعة ق األورـات ال ـعبة علـى   يف بنائه، نن الضـروري التحلـي اب وعند إعا يف تقيي  العامل إلعا  -30

 ال احل العام ونستقبل اجلميع. البشرية و اوز نناطق الراحة وامل احل الفر ية نن أجل اإلميان بضروريف  ع   
ــام التجـــاري  -31 ــا  وأنـــام النظـ ــام تعد يـــة األطـــراف عمونـ ــراهن، ت طـــر ح التحـــدايت أنـ                                                                                وق الورـــت الـ

لتعد ية األطراف  ضنية                                                     ا . ول بد نن نواجهتها بشكل  اعي لتفا ي رلب اإل ازات املالدويل خ وص
 بت بشق األنفس.                                               اليت مققت على ندى عقو ، واليت ترسخت ق نبا ئ اكت س

ال ـراحة واإلن ـاف  عـا إىل ورال الرئيس اجلديد إن األنر يستلزم الثقة هسن نيـة الشـركاء، و  -32
هــــا. ور    عــــويف ســــلفه إىل نراعــــايف احتياجــــات وانشــــغالت تبنيت ا خــــرين و ق الســــتما  إىل انشــــغال

ـ ماخـتةف ا خـرم كقيمـة نـن القـي  األساسـي . 19-ة لعـامل نـا بعـد كوفيـدا خرين وشجع علـى اإلميـان ـب
وإن احلوار البناء بني  يع الدول األعضاء ق األونكتا ، الذي يعكس الرتاب  املتبا ل، ينبغي أن يرتكز 

امل ـــاحل واملنـــافع املشـــرتكة للبلـــدان املتقدنـــة والنانيـــة نـــن أجـــل تقويـــة التعـــاون الـــدويل وتعزيـــز النمـــو  علـــى
ن التهرب نن العمـل البنـاء أن يزيـد نـن إضـعاف الثقـة ابلتجـاريف والتنمية املستدانة. ونن شأ الرت ا ي

 خاصة. الدولية والنظام الرت ا ي ب وريف عانة واملؤسسات املتعد يف األطراف ب وريف
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ــا  -33 ــد عليهــ ــيت تعتمــ ــات الــ ــل وا ليــ ــنظ  ال ــــحية واهلياكــ ــعف الــ ــواطن ضــ ــة نــ ــرزت األزنــ ورــــد أبــ
لخيـارات للسلة العوارب غري املتورعـة وغـري املق ـو يف الرت ا ات. وزا ت التكلفة البشرية للجائحة وس

 سياساتية نن ىلكيد ضروريف التعاون والتنسيق الدوليني.ال
دايت علـى  يـع املسـتوايت بسـبب عـدم اليقـني لبلـدان النانيـة يواجـه مـ ول يـزال العديـد نـن ا -34

ــاريف.  ــة التجــ ــة وأنظمــ ــا ية العامليــ ــة الرت ــ ــا البيةــ ــ  هبــ ــيت تتســ ــعوابت الــ ج لت ــــحيح وال ــ ــ  ــد نــــن هنــ                     ول بــ
الــيت متنــع البلــدان النانيــة نــن املشــاركة الكانلــة واملفيــديف ق التجــاريف الدوليــة. ويبقــى ســقية الخــتةلت الن

ديد علـى                                                                                  بيةة وهيكلة ارت ا ية عاملية نواتية و اعمة أنرا  ابلغ األمهية. ونن الضـروري أيضـا  التشـ  ضمان
 ستدانة.ال عزيزأمهية مسني الظروف احمللية لت

وستكون الدوريف اخلانسة عشريف للمؤمتر نن أهـ  املـؤمترات املتعـد يف األطـراف املعنيـة ابلتنميـة ق  -35
ل فرصــة نثاليــة للعــو يف إىل األساســيات، نــع ضــمان أن يقــدم األونكتــا  عــامل نــا بعــد اجلائحــة وستشــك

تركـه راوول بـريبيو وآخـرون ق               يـا  لـثرا الـذياملسامهة الضرورية ق إعـا يف البنـاء، وأن يكـون ابلتـايل وف
 .1964عام 

د والكر الرئيس اجلديد كـذلك أنـه يـو  أن يواصـل األونكتـا  الرتكيـز علـى القضـااي القدميـة العهـ  -36
ات، والشـؤون نثل الديون والتمويل الدويل، والستثمار، والتحويل اهليكلي والت نيع، والنقل واللوجستي

                                                      اهــــات واألنظمـــــة التجاريـــــة، فضـــــة  عــــن القضـــــااي الناشـــــةة املتعلقـــــة اجلنســــانية، وتيســـــري التجـــــاريف، وال 
 ا  الررمي، نن بني رضااي أخرى.ابلتكنولوجيا، والبتكار، والدور املتناني للتجاريف اإللكرتونية والرت 

، وأزنــــات الــــديون 19-وق ظــــل األزنــــة الرت ــــا ية العامليــــة الــــيت نتجــــت عــــن جائحــــة كوفيــــد -37
أكثر نن أي ورت نضى التعاون علـى ال ـعيد  نن الستعجايلق األفق، أصبحت السيا ية اليت تلوح 

نتعـــد يف ا  طريقـــة ننظمـــة وننســـقة و ل ميكـــن مملهـــا. وإن إجيـــ الـــيت ديون الـــ الـــدويل حلـــل نشـــكلة أعبـــاء 
مل                                       مملها هو حقا  أنـر ق ن ـلحة اجلميـع. ونـااليت ل تستطيع البلدان ديون الاألطراف إلعا يف هيكلة 

لــك، فســوف يتــأثر اجملتمــع الــدويل واملنظمــات الدوليــة الــيت متثــل العمــو  الفقــري للهيكــل املــايل حيــدا ال
ديون الســيا ية. وأشــا  الــرئيس اجلديــد ابجلهــو  الــيت الــدويل بسلســلة نــن حــالت التخلــف عــن ســدا  الــ 

إطـار نبـا ريف ق                                                                             ب ذلت ابلفعل للتخفيف نن حديف أكثر املشاكل إحلاحا  فيما يتعلق بديون أفقـر البلـدان
جمموعــة العشــرين بشــأن تعليــق خدنــة الــديون، ونــع اللــك نــن الضــروري بــذل نزيــد نــن اجلهــو  لضــمان 

 ون على األندين املتوس  والطويل.ردريف  يع البلدان على ممل الدي
وأعرب ممثلو العديد نن اجملموعات اإلرليمية والعديد نن املندوبني عن تقديره  لرئيس اجمللس  -38

                                                                                 ة وليته ملا مقق نن إ ازات خةل فرتيف وليته، ول سيما ق سياق التحضـري للمـؤمتر الـذي ي عقـد  املنتهي
ظهور اجلائحـة. ورحبـوا ابلـرئيس اجلديـد للمجلـس وأعربـوا عـن  كل أربع سنوات،  ا ق اللك عند بداية

  عمه  واستعدا ه  للتعاون خةل العام املقبل احلافل ابألعمال.

 مناقشة عامة  

. وأ ىل املتكلمون أ انه ببيـاانت: ممثـل زانبيـا، 2020أيلول/سبتمرب  7جرت املنارشة العانة ق  -39
ول، ابس  اجملموعة األفريقية؛ وممثل  ولة فلسطني، ابس  وممثل أنغوال ني؛  77                       نتكلما  ابس  جمموعة الـ

اجملموعــة العربيــة؛ وممثــل المــا  الروســي، ابســ  المــا  الرت ــا ي للمنطقــة األوروبيــة ا ســيوية؛ وممثــل 
؛ وممثـــل المـــا  األورواب، ابســـ  المـــا  األورواب و ولـــه األعضـــاء؛ وممثـــل املغـــرب؛ وممثـــل  هوريـــة كـــوراي

وممثــل لبنــان؛ وممثــل أالربيجــان؛ وممثــل بــراب وس، ابســ  الــدول اجلزريــة ال ــغرييف النانيــة؛ وممثــل  ابكســتان؛ 
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كازاخســتان؛ وممثــل  هوريــة إيــران اإلســةنية؛ وممثــل إســبانيا؛ وممثــل اململكــة املتحــديف لربيطانيــا العظمــى 
  ور.وأيرلندا الشمالية؛ وممثل كواب؛ وممثل نيامنار؛ وممثل إكوا

على الكيفية اليت يسعى األونكتا  هبـا  ،ق نةحظاته الفتتاحية ،ركز األنني العام لألونكتا و  -40
ونواصــــلة تقــــدمي املســــامهات الةزنــــة لتحقيــــق  19-إىل التغلــــب علــــى العاصــــفة املتنانيــــة جلائحــــة كوفيــــد

ــل أن تظ ــف ربـ ــة. وحـ ــة امليزانيـ ــربانج وعمليـ ــي  الـ ــث ختطـ ــن حيـ ــيما نـ ــا ، ل سـ ــر اجلائحـــ اإلنعـ ــد  هـ         ة، فقـ
رــرار  ميـد التعيينــات، وهــو واجــه و  2019ق املائــة نـن نيزانيتــه لعـام  15ألونكتـا  بســبب أزنـة الســيولة ا
يتسـا لألونكتـا  نواصـلة تنفيـذ  يعين نواصلة العمل  ستوى أرل نن املوار  على ندار السـنة. وكيمـا نا

ني األساسيني الذين يستوفون نن املوظفهد أ ىن على الحتفاظ  ا ر اركون أن ينبغي ولايته بفعالية، ي
بفكـريف اررتحتهـا الـدول األعضـاء لعقـد                                                          شرو  اخلربيف الرت ا ية املتطوريف واملعرفة املؤسسـية. ورحـب أيضـا  

ات واإلرشا ات الةزنة إلعدا  اخلطة الربانجمية، ه وريف مضريية غري راية جديديف نن أجل تقدمي التوجي
ق نـرحليت التخطـي  واإلنشـاء واللتـزام هبـا. والفكـريف هـي  ـريف آرائهـا  نعـ األعضاء الدول  كفالة إعرابو 

نشاورات بني جنيـف ونيويـور  بشـأن اخت اصـات الفررـة العانلـة املعنيـة ابإلطـار السـرتاتيجي وامليزانيـة 
ظيفـة ق نقل و  عملية اإلصةح اإل اري واليت تتمثلبذولة وفقا لالربانجمية. وأشار إىل اجلهو  اإلضافية امل

بعهديف وحديف التقيي  والرصد، إىل  ائريف إ اريف املوار  وتعزيز رابلية براننج                           د، اليت كانت ننوطة سابقا  الرص
 عن العمل بنظام اإل اريف القائمة على النتائج.                            عمل األونكتا  للتقيي ، فضة  

ال ـــحية  أصـــعب التحـــدايت                                                      ورـــال ممثـــل جمموعـــة إرليميـــة إن اجملتمـــع العـــاملي يواجـــه نوعـــا  نـــن  -41
      بي نــت  19-ت ـا ية الــيت شــهدها العــامل ننــذ نــا يقــرب نـن رــرن نــن الزنــان. وأكــد أن جائحــة كوفيــدوالر

بوضوح أن البلدان النانية ليست األكثر عرضة لآلاثر الضاريف لألزنة فحسب، بل إن العديد ننها شهد 
وسـل  نعظـ   زننيـة ر ـرييف. تدانة ق فـرتيف                                                    أيضا  آتكل سنوات نن التقدم حنو مقيق أهداف التنمية املسـ 

عـدم القـدريف والطويلة األند لألزنة علـى عـد  نـن القضـااي، نثـل تفـار   عررلةالوفو  الضوء على ا اثر امل
اهلياكـــل األساســـية الررميـــة، وتـــدهور القطـــا   رلـــةأعبـــاء الـــديون، واتســـا  الفجـــويف الررميـــة، و علـــى ممـــل 

أوجــه عــدم املســاوايف ق األنشــطة املت ــلة  ملنــا ، وتزايــدذائي، وتغــري االســياحي، وتزايــد انعــدام األنــن الغــ 
ابلتجاريف. وق هذا ال د ،  عت جمموعة إرليمية أخرى إىل الوفـاء ابللتزانـات ملسـاعديف البلـدان النانيـة 
علــى الت ــدي للتحــدايت غــري املســبورة الــيت أفرزهتــا اجلائحــة وأثرهــا الســليب علــى مقيــق أهــداف التنميــة 

منائية الراية. و عـت جمموعـة إرليميـة أخـرى كـذلك إىل تقـدمي الـدع  ل املساعديف اإلتدانة، نن خةاملس
 الكاق الةزم إىل البلدان النانية بطريقة غري متييزية وغري نقيديف وبروح نن التضانن والتعد ية.

 تــزال تعررــل ورــال ممثلــو بعــض اجملموعــات اإلرليميــة وعــد  نــن املنــدوبني إن األزنــة ال ــحية ل -42
                                                                                 ية وسةسل القيمة العاملية، و عوا إىل اختاال إجراءات ننسقة عامليا ، وشد وا على أن العمل التجاريف العامل

                                                                                     ق إطار تعد ية األطراف ل يزال يشكل عن را  نهما. وأعربت عديف جمموعات إرليميـة وأحـد املنـدوبني 
، نشـريين إىل الـدور 19-كوفيـد  ةأزنـ نـذ انـدل  عن التقدير لثجـراءات الفوريـة الـيت اختـذها األونكتـا  ن

املركزي الـذي يؤ يـه األونكتـا  ق جهـو  اإلنعـا  وإعـا يف البنـاء ابعتبـاره اجلهـة املكلفـة  سـاعديف البلـدان 
النانيــة علــى النــدناج بشــكل أفضــل ق الرت ــا  العــاملي. وق هــذا ال ــد ، حثــت بعــض اجملموعــات 

ــا هـــو  ملســـاعديف اعلـــى تكثيـــف اجلاإلرليميـــة وننـــدوب آخـــر األونكتـــا   لبلـــدان النانيـــة ق مقيـــق تطلعاهتـ
                                                                   لفةـات الضـعيفة بوجـه خـاع، نثـل أرـل البلـدان منـوا ، والـدول اجلزريـة ال ــغرييف لاإلمنائيـة وإيـةء الهتمـام 

النانية، والبلدان النانيـة غـري السـاحلية، والبلـدان املتوسـطة الـدخل، ل سـيما عنـدنا يتعلـق األنـر  عـا يف 
                                                  ، فضة  عن الستعدا  ملواجهـة األزنـات ق املسـتقبل. وشـد ت وأكثر نراعايف للبيةةل بناء بشكل أفضال

                                                                                        جمموعة إرليمية أخرى على أمهية أن ي بقي األونكتا  األهـداف السـرتاتيجية الطويلـة األجـل واملتمثلـة ق 
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ف الـيت اللـك نـن األهـدا                                                                 مقيق منو ارت ا ي نطر  وتنمية نستدانة ندرجـة  ق جـدول أعمالـه، ابعتبـار 
 صمي  الولية املنوطة به. تقع ق

وأفا ت وفو  عديديف حهنا تتطلع إىل نتائج الدوريف اخلانسة عشـريف ملـؤمتر األنـ  املتحـديف للتجـاريف  -43
ــة ــا  ابلـــ وإىل  ،والتنميـ ــد إىل األونكتـ ــتجابة هلــــذه و  ولايت                        أن ي عهـ ــن السـ ــتمكن نـ ــي يـ ــوار  الكافيــــة لكـ املـ

 وره اهلـام ق  يـع  لكفالةاألونكتا        تكي ف فو  الضوء على ضروريف التحدايت العاملية، وسل  بعض الو 
                                                                                         املواضـيع اإلمنائيـة وفقـا  لوليتـه. وأعربـت جمموعـة إرليميـة عـن أنلهـا ق أن تشـكل الـدوريف اخلانسـة عشــريف 

                                                               سبة ملستقبل املنظمة، ل سيما ق ضوء بعض  نن أخطر التحدايت الـيت تواجـه للمؤمتر حلظة حااة ابلن
نؤمتر يفضي إىل مـول إىل                                                         األطراف والرت ا  العاملي. و عت بعض اجملموعات اإلرليمية أيضا   تعد ية

  ة وعملية للمنظمة.استشرافيلعمل نن خةل ا لية احلكونية الدولية لبلوريف روية نشرتكة و  اىلإحقيقي و 
املفروضـــة علـــى  وأعربـــت جمموعـــة إرليميـــة أخـــرى عـــن رلقهـــا إزاء أزنـــة الســـيولة احلاليـــة والقيـــو  -44

حثـت الشـركاء ا خـرين علـى الوفـاء ابلتزانـاهت . امليزانية، مما حيد نن ردريف األونكتا  على إ ـاز وليتـه، و 
ونكتا  إىل الستفا يف نن ولضمان الستخدام الكفؤ للموار  اليت تتزايد شحتها،  عت بعض الوفو  األ

لعمـل ل ةولويـ إعطـاء األإطار أركان عملـه الثةثـة، و  العرب املستخل ة ونن اإل اريف القائمة على النتائج ق
البحوا والسياسات وفعالية  ق اجملالت األكثر فائديف نن حيث بناء توافق ا راء، واستيعاب توصيات

                                                   رليميـة إىل عمليـة امليزانيـة  اخـل األونكتـا ، نؤكـديف  علـى املساعديف التقنية. وتطررت بعض اجملموعـات اإل
                         اهبــة اجلائحــة نــثة ، واللــك نــن جملواملســاءلة فيمــا يتعلــق  عــا يف خت ــيص األنــوال،  أمهيــة مقيــق الشــفافية

خــةل الت ــال الفعــال بــني ريــا يف األونكتــا  والــدول األعضــاء، كجــزء نــن العمــل علــى نواصــلة مســني 
 لشفافية واملساءلة  اخل األونكتا .اإل اريف والكفاءيف وا

 التقرير السنوا لألمني العام  -ابء 
 نن جدول األعمال( 2  البند

تقريـر األونكتـا  السـنوي                                                             أ ىل األنني العام لألونكتا   ةحظاته الفتتاحيـة ورـدم، اسـتنا ا  إىل  -45
ــة 2019لعـــام  ــاريف والتنميـــة ق ضـــوء اجلائحـ ــا  إىل جملـــس التجـ ــة األخـــرييف. ، عمـــل األونكتـ ال ـــحية العامليـ
ســاس الت ـــدي للجائحـــة. ورـــدر األونكتـــا  العمـــل الـــذي يقـــوم بــه األونكتـــا  رـــد أرســـى ابلفعـــل أ وكــان

ــا  ق  6ق املائـــة  أي نـــا يعـــا ل  20                               اخنفاضـــا  ق التجـــاريف العامليـــة بنحـــو                                    تريليـــوانت  ولر تقريبـــا ( وتراجعـ
. واألزنــة تضــرب أشــد نــا تضــرب 2020لر( ق عــام تريليــون  و  4,4ق املائــة  أو  40الســتثمار بنســبة 

نليــون شـــخص آخـــر ممـــن  70يــث تشـــري التقـــديرات إىل أن حنـــو                               البلــدان واألشـــخاع األكثـــر ضـــعفا ، ح
                                                                                           يعيشون ق أرل البلدان منوا  سي دفعون إىل الفقر املدرع، وتتسـع إىل أبعـد ممـن هـ  أكثـر فقـرا  لتشـمل نـن 
ه  أكثر هشاشة، ونن  لة اللك الدول اجلزرية ال غرييف النانية، والنساء واملشاريع ال غرى، واملشـاريع 

 سطة احلج .ال غرييف واملتو 

                                                               يـــد نـــن اجملموعـــات اإلرليميـــة والعديـــد نـــن املنـــدوبني علـــى أن للجائحـــة آاثرا  واتفـــق ممثلـــو العد -46
ندنريف وسلطوا الضوء على الـدور احليـوي لألونكتـا  ق نسـاعديف البلـدان النانيـة، ول سـيما أرـل البلـدان 

 ـــا ي ق فـــرتيف نـــا بعـــد اجلائحـــة.                                                             منـــوا ، علـــى بنـــاء القـــدريف علـــى ال ـــمو  الرت ـــا ي وتعزيـــز النمـــو الرت
لبــت إحــدى اجملموعــات اإلرليميــة تعــاون األونكتــا  نــن أجــل بــدء  راســة تقييميــة للبلــدان األفريقيــة وط

                                                                                       بشأن أثر األزنة ال حية وسـبل إنعـا  ارت ـا ات أكثـر البلـدان تضـررا . و عـت جمموعـة إرليميـة أخـرى 
أن رضـااي الـديون، املشوريف إىل البلـدان النانيـة بشـ  والعديد نن املندوبني إىل ختفيف عبء الديون وتقدمي

                                                                                        نظرا  للتحدايت اليت تواجهها نن حيث ارتفا  تكاليف الديون والتمويل غـري املـوب بـه ألهـداف التنميـة 
املســـتدانة. ورـــال عـــديف ننـــدوبني إن الـــزاي يف األخـــرييف ق النزعـــة األحا يـــة والشـــعبوية القونيـــة أثـــرت علـــى 



TD/B/67/6 

16 GE.20-15160 

العمـل بشـأن النظـام التجـاري املتعـد  األطـراف لغ األمهية لكي يواصل األونكتـا  التجاريف، وإن الورت اب
 ملساعديف البلدان على احلد نن عدم املساوايف.

وأشا  العديد نـن اجملموعـات اإلرليميـة واملنـدوبني بعمـل األونكتـا ، ق حـني شـد ت جمموعـة  -47
وكمة املوار  وجهو  اإل اريف لتحسني احلإرليمية أخرى على ضروريف بذل نزيد نن اجلهو  نن حيث تركيز 

واملساءلة والشفافية والفعالية ق عمل األونكتا . وأعرب بعض اجملموعات اإلرليمية وعد  نن املندوبني 
عن تقديره  للعمل البحثي الذي يقوم به األونكتا  ولكنه  شد وا على ضـروريف نراعـايف السـياق الـوطين 

إلضـافة إىل اللـك، أشـارت جمموعـة نية ق التوصـيات السياسـاتية. وابوالحتياجات اخلاصة ابلبلدان النا
                                                                                               إرليمية والعديد نن املندوبني إىل أمهية وجو  اسرتاتيجية للتعـاون التقـين ومتويـل أكثـر اسـتقرارا  نـن املـوار  

 اخلارجة عن امليزانية ألغرا  التخطي  الطويل األجل.

إنعاش                             خط ط  ا لدعم الدول األعضاء ر اإلجراءات اليت اختذها األونكتاد و/أو  -جيم 
 التجارة والصناعات بعد التغلب على اجلائحة

 نن جدول األعمال( 3 البند 
رالــت انئبــة األنــني العــام لألونكتــا  إن العوارــب الجتماعيــة الرت ــا ية الكبــرييف الــيت خلفتهــا  -48

                           عت نــن وتــرييف التغــري ات اهلائلــة                                                           اجلائحــة كشــفت عــن حــدو  العوملــة املفرطــة وعــن ةاطرهــا وثغراهتــا وســر  
ــديون.  ــل الـ ــى ممـ ــة علـ ــدان النانيـ ــدريف البلـ ــي، ورـ ــا  الررمـ ــة، والرت ـ ــة العامليـ ــل القيمـ ــلة ق سةسـ احلاصـ

                                                                                إطــار ركــن البحــث والتحليــل الــذي يقــوم بــه األونكتــا ، َلــت األعمــال املضــطل ع هبــا بشــأن األزنــة  وق
ني، والتحلـــــيةت ، والرت ـــــا  والتكنولوجيـــــا الـــــررميجمـــــالت التجـــــاريف، والســـــتثمار، والـــــديون والتمويـــــل

ــاوايف بــــني اجلنســــني.  ــتهلك، واملســ ــة وملايــــة املســ ــة، واملنافســ ــا  األزرق، وا اثر البيةيــ ــة، والرت ــ القطاعيــ
واألعمال جارية وسيتضمنها ننشور على نطاق األنانة يركز على التوصيات املتعلقة ابلنتعا  نن هذه 

افـق ا راء، أبـرزت انئبـة األنـني العـام أن ا ليـة إطـار ركـن بنـاء تو  والتنميـة. وق اجلائحة ق جمـال التجـاريف
                                                                                      احلكونيــة الدوليــة رــد تكي فــت نــع الوســائل الفرتاضــية للعمــل وأرجــأت الــدوريف اخلانســة عشــريف للمــؤمتر. 

ثــل وجــرى بســرعة تكييــف املشــاريع املدرجــة ق إطــار ركــن التعــاون التقــين لتــتةءم نــع حالــة اجلائحــة، ن
ــا  ــيت يــــدع  هبـ ــة الـ ــف الطريقـ ــة للت ــــدي تكييـ ــلطات اجلمركيـ ــدابري  السـ ــاانت اجلمركيــــة تـ ــام ا يل للبيـ                                                          النظـ

ــه نشـــاريع حســـاب التنميـــة واملشـــاريع الـــيت تـــدع  املنشـــآت ال ـــغرييف واملتوســـطة  للجائحـــة، وإعـــا يف توجيـ
ــل  ور األونكتــا  ق جهــو  الت ــدي املبذولــة علــ  احلجــ ، ول ى نطــاق األنــ  ســيما ق غــرب آســيا. َو

ــد نـــ  ــه واحـ ــديف أنـ ــدي املتحـ ــركاء للت ـ ــد  الشـ ــتةماين املتعـ ــندوق السـ ــالت ك لفـــت   اريف ال ـ                                                               ن ســـت وكـ
 . 19-للعوارب الجتماعية الرت ا ية لكوفيد

وأبرزت بعض اجملموعات اإلرليمية ا اثر املدنريف اليت خلفتها اجلائحة ق البلدان النانية وعلـى  -49
ــعيد العـــاملي. فـــذكرت  ــة، ملال ـ ــل تفشـــي اجلائحـ ــه حـــف ربـ ــة يكـــ  أنـ ــق أهـــداف التنميـ ن التقـــدم حنـــو مقيـ

                                                                                            املستدانة يسري على الطريق ال حيح، وأن هنا  ىلخرا  كبريا  ق مقيقها حاليا ، نظرا  للتحدايت اإلمنائية 
                                                                                 الــيت تواجههــا بلــدان اننيــة عديــديف فعــة . ووصــفت جمموعــات إرليميــة عديــديف بطــرق ةتلفــة التحــدايت 

ميكن مملها، والقدرات اإلنتاجية احملدو يف  ائحة، وننها الديون اليت لارية واإلمنائية اليت فارمتها اجلالتج
والقيـو  اهليكليــة، والفجــوات الررميــة ا خــذيف ق التســا ، وأســواق العمــل غــري الرايــة، وخطــر الكــوارا 

 الطبيعية وتغري املنا .

حــة للتجــاريف                               وبني الضــوء  علــى تعطيــل هــذه اجلائوســلطت عــديف جمموعــات إرليميــة وبعــض املنــد -50
الدوليــــة وسةســــل القيمــــة العامليــــة، وعلــــى الــــنقص احلاصــــل ق الســــلع األساســــية واألغذيــــة، واخنفــــا  
اإليــرا ات املتأتيــة نــن اخلــدنات، نثــل الســفر والســياحة، ونــن التحــويةت املاليــة، وعلــى خطــر إغــةق 
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ا أوالعديد نن األعمال التجارية ال غرييف أبوا                          ديف وفو  أيضا  إىل ا اثر غري إعةن إفةسها. وأشارت ع       هب 
املتناســبة الــيت بــدت علــى البلــدان النانيــة الشــديديف الضــعف، نثــل الــدول اجلزريــة ال ــغرييف النانيــة، وعلــى 

 أفريقيا والبلدان املتوسطة الدخل.

الوطنيــة واإلرليميــة  وسـل  العديــد نــن املنـدوبني وجمموعــة إرليميــة واحـديف الضــوء علــى تـدابريه  -51
، بينمــا الكــرت جمموعــة إرليميــة أخــرى وبعــض املنــدوبني أن األزنــة تؤكــد 19- ــدي لكوفيــداملتخــذيف للت

                                                                                    احلاجة إىل املضي ردنا  ق جهو  التعاون اإلرليمي نثل ننطقة التجاريف احلريف القارية األفريقية.

ــا -52 ــدوبني األونكتـــ ــة واملنـــ ــن اجملموعـــــات اإلرليميـــ ــد نـــ ــا العديـــ ــدع  و عـــ ــو  لـــ   إىل تكثيـــــف اجلهـــ
ق اللك  ع  القـدرات اإلنتاجيـة علـى ال ـمو ، وتعزيـز  ت البلدان النانية املت لة ابجلائحة،  ااحتياجا

                                                                                              سةســل القيمــة الغذائيــة والزراعيــة اإلرليميــة، وتعبةــة املــوار  للــنظ  ال ــحية. وأشــاروا أيضــا  إىل الــدع  ق 
ف التنميـة، وجـذب السـتثمار                               ملوار  بشـرو  نيسـ ريف ونـوار  ن ـر ق اللك تعبةة ا جمال تعبةة التمويل،  ا

واســرت ا ه، وىلنــني ختفيــف عــبء الــديون، وتيســري التجــاريف، وتعزيــز التحــول الررمــي، وإ نــاج سةســل 
القيمة، والت دي للتحدايت القائمة ق ةتلف القطاعات الرت ا ية، نثل ن ائد األاا  والسياحة، 

                                      أن يكون نتوافقا  نع الستدانة على املدى                             يكون النتعا  أعمى جنسانيا  و                     فضة  عن احلرع على أل
                                                                                الطويــــل. و عــــت إحــــدى اجملموعــــات اإلرليميــــة أيضــــا  إىل نواصــــلة رصــــد تــــدابري التجــــاريف والســــتثمار، 

 سيما التدابري املتخذيف نن جانب واحد. ول

عيـة العاليـة للعمـل التحليلـي وسلطت عديف جمموعات إرليمية وبعض املندوبني الضوء علـى النو  -53
ــذي ــى أمهيــــة نواصــــلة تقــــدمي البحــــوا والتحلــــيةت واخليــــارات  الـ رــــام بــــه األونكتــــا  أثنــــاء اجلائحــــة وعلـ

السياساتية للبلدان النانية ق الورت املناسب، نشريين إىل الـدور اهلـام الـذي ينبغـي أن يؤ يـه األونكتـا  
ــن تط ــوا عـ ــل، وأعربـ ــاء علـــى حنـــو أفضـ ــا يف البنـ ــن ق إعـ ــة عـ ــر األنانـ ــي تقريـ ــدابري الت ـــدي لعهـــ  إىل تلقـ تـ

والنتعا  ننه. و عا بعض الوفو  األونكتا  إىل نواصـلة تركيـز أنشـطة التعـاون التقـين علـى  19-لكوفيد
  ع  الت دي للجائحة.

ــتخدام  -54 ــلة املنارشـــات ابسـ ــة نواصـ ــة وأحـــد املنـــدوبني إىل أمهيـ ــار بعـــض اجملموعـــات اإلرليميـ وأشـ
علـــى نســتوى الســـفراء وتبــا ل أفضـــل املمارســـات،                              يـــة، واللــك نـــثة  نــن خـــةل احلــواراتالوســائل الررم

                                                                  يزال يشكل ننربا  ري ما  للمجتمع الدويل للتوصل إىل توافق ق ا راء بشأن  وشد وا على أن األونكتا  ل
ن الت ـدي لألزنـة نـن أجـل تيسـري النتعـا  الرت ـا ي. وأعربـت جمموعـة إرليميـة أخـرى عـن رلقهـا أل

                                                               أن يكلمه  األنني العـام لـي طلعه  علـى طريقـة تكييـف األونكتـا  لعملـه ق املندوبني انتظروا أربعة أشهر 
نواجهة اجلائحة. و عت جمموعة إرليمية أخرى إىل زاي يف التنسيق للمسامهة ق الت ـدي بشـكل شـانل 

لتــــدابري التجاريــــة ق اللــــك عــــن طريــــق تركيــــز أنشــــطة التعــــاون التقــــين علــــى ا نــــن جانــــب األونكتــــا ،  ــــا
لستثمارية لتعزيز النتعا  ق النشـا  الرت ـا ي احلقيقـي، نثـل  عـ  املشـاريع ال ـغرى والرت ا ية وا

 واملنشآت ال غرييف واملتوسطة احلج .

 العملية التحضجية للدورة اخلامسة عشرة للمؤمتر -دال 
 نن جدول األعمال( 4 البند 

ســاء أســس العمليــة التحضــريية ني العــام لألونكتــا  إىل ضــروريف إر ق افتتــاح املنارشــة، أشــار األنــ  -55
                                                                                للـــدوريف اخلانســـة عشـــريف للمـــؤمتر علـــى طـــرق عمـــل نـــا بعـــد اجلائحـــة، نشـــريا  إىل اســـتةناف الجتماعـــات 
احلضــورية ابســتخدام الربوتوكــولت ال ــحية املناســبة. وتواجــه البلــدان النانيــة مــدايت نتزايــديف ق متويــل 

املستدانة. وحث الدول األعضاء على عدم تكرار  بينما تظل نلتزنة حهداف التنميةتعافيها نن األزنة 
 ربة الدوريف الثانية عشريف للمؤمتر، عندنا جـرت نفاوضـات نتعمقـة بشـأن بـراننج عمـل األونكتـا  بينمـا  
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تانيـة                                                                                   كانت تتةط  أنواج أزنة نالية عاملية، ولكن عوارب تلك األزنة مل ت دخل ابلكانـل ق الواثئـق اخل
الوثيقة اخلتانية للدوريف اخلانسة عشريف للمؤمتر أن تبدي القيا ية ق النتعا  للمؤمتر. وهكذا، كان على 

                                                                                    على حنو أفضل. والك ر املندوبني حن هذه اجلائحة متثل نقطة انعطاف ق مول الرت ا  العاملي اجلاري 
 اهـات حنـو ىل ت ـاعد القونيـة الرت ـا ية وال                                                    ننذ النتعـا  البطـيء نـن األزنـة املاليـة العامليـة، نشـريا  إ

تفكيـــك العوملـــة. وجيـــب أن تكـــون التحـــدايت الســـريعة التطـــور نوضـــع تركيـــز ق الـــدوريف اخلانســـة عشـــريف 
. وأخــريا، 1964للمــؤمتر، وهــي تتطلــب عقــد نــؤمتر وزاري يليــق بتقاليــد األونكتــا  الــيت تبلــورت ننــذ عــام 

 يته.ت نن به ق السنة األخرييف نن ولأكد نن جديد إخةصه لواجبات ونسؤوليا

وأعربت جمموعة إرليمية واحديف ونندوب واحد عـن رضـامها عـن األعمـال التحضـريية للمـؤمتر،  -56
. وأعــرب بعــض اجملموعــات 19-                                                            وأشـارا إىل أن نوضــو  املــؤمتر هــو ا ن أكثــر أمهيــة، نظــرا  جلائحــة كوفيــد

                     نـؤمترا  حضـوراي الا توجــه متر أثــر غـري نسـبوق وأن يظــل اإلرليميـة واملنـدوبني عـن أنلهــ  ق أن يكـون للمـؤ 
 إمنائي وعلى املستوى الوزاري ابلكانل و عةن نن نستوى وزاري الي ثقل سياسي حقيقي.

وأشــار العديــد نــن اجملموعــات اإلرليميــة واملنــدوبني إىل أن إعــدا  وررــات املوارــف جــار، ويركــز  -57
لتحــدايت الناشــةة نثــل  تواجــه تعد يــة األطــراف، وابشــكل ةتلــف علــى التغلــب علــى التهديــدات الــيت

اجلائحــة احلاليــة، واحلاجــة إىل تعزيــز التحــول اهليكلــي، والتغلــب علــى اهلشاشــة البيةيــة، ومــدايت الفجــويف 
الررميــة، وتعبةــة التمويــل نــن أجــل التنميــة،  ــا ق اللــك التغلــب علــى اهلشاشــة أنــام الــديون والت ــدي 

والعتمـا   19-سـاوايف الـيت تفارمـت بسـبب كوفيـدروعة، ونعاجلـة أوجـه عـدم املللتدفقات املالية غري املش
 على السلع األساسية، وكذلك نعاجلة التزانات املعونة غري املوب هبا.

وأشارت بعض اجملموعات اإلرليمية وأحد املندوبني إىل األعمال غري املنجـزيف ملافيكيـانو نـريواب  -58
 TD/519/Add.2 2030لنسـبة لعمـل األونكتـا  حـف عـام ستدانة ابأهداف التنمية امل( واستمرار أمهية ،

ول ســيما ابلنظــر إىل العقبــات الــيت تعــرت  التقــدم والــيت تفارمــت بســبب الــوابء، وكــذا الطموحــات الــيت 
تزال رائمة بزاي يف تنشي  ا لية احلكونيـة الدوليـة. و عـت بعـض اجملموعـات اإلرليميـة األخـرى وعـديف  ل

لرت ــا ية الســلبية للجائحــة، نــع اإلصــرار علــى عــدم إضــعاف ونكتــا  إىل نكافحــة ا اثر اننــدوبني األ
الوليــة احلاليــة لألونكتــا . و عــت جمموعــة إرليميــة أخــرى إىل أن يقــوم املــؤمتر بتشــخيص أوجــه الق ــور 

 ومديد  ور تركيز اسرتاتيجي نستقبلي لألونكتا .

األن  ملد اجلسور بني  روريف النظر إىل نا وراء ر روأصرت إحدى اجملموعات اإلرليمية على ض -59
العناصــر املا يــة والفرتاضــية للمناســبات التحضــريية الــيت رــد تشــمل حلقــة  راســية شــبكية افرتاضــية علــى 
الطريق إىل نؤمتر حضوري ق براب وس. و عا أحد املندوبني إىل صيغة بديلة للمؤمتر. وأوضح ممثل البلد 

ال ــحة فيمـــا جيـــري تناولـــه بتنســـيق وثيـــق نـــع أنانـــة القضـــااي املتعلقـــة ابألنـــن و  املضــيف أنـــه جيـــري تنـــاول
 األونكتا  وأن براب وس ل تزال نلتزنة  ؤمتر تشار  فيه شخ يا  يع الوفو  على املستوى الوزاري.

 الستثمار من أجل التنميةد اإلنتاج الدوي فيما بعد اجلائحة -هاء 
 نن جدول األعمال( 5 البند 

تقرير ردم ندير شعبة الستثمار واملشاريع ق نؤمتر األن  املتحديف للتجاريف والتنمية  األونكتا (  -60
، الـــذي ركـــز علـــى هبـــو  الســـتثمار : اإلنتـــاج الـــدويل فيمـــا بعـــد اجلائحـــة2020الســـتثمار العـــاملي لعـــام 

الضــوء علــى  . وســل 2030 وعلــى آفــاق اإلنتــاج الــدويل حــف عــام 19-األجنــيب املباشــر بســبب كوفيــد
 2020تقريــر الســتثمار العــاملي لعــام ال اهـات ق الســتثمار ق أهــداف التنميــة املســتدانة، املدرجـة ق 

، واملشــار إليهــا ق خطــة عمــل األونكتــا  الــيت تنطــوي علــى م فعــة  74/199                          وفقــا  لقــرار اجلمعيــة العانــة 
 .ةكبرييفم ق استثمارات القطا  اخلاع ق أهداف التنمية املستدان



TD/B/67/6 

GE.20-15160 19 

ورــدم كبــري اخلــرباء الرت ــا يني ق امل ــرف األورواب لثنشــاء والتعمــري ورئــيس الرابطــة العامليــة  -61
                                                                                    لوكالت تشجيع الستثمار نزيدا  نن األفكار املتعمقة بشأن مدايت وفرع النهو  ابلسـتثمار أثنـاء 

 باشر وتزايد احلمائية.ملانتشار اجلائحة ونا بعدها. وأاثرا شواغل بشأن تقلص الستثمار األجنيب ا

وأثا ممثلو عديف جمموعات إرليمية والعديد نن املندوبني على التحليل العايل اجلو يف لةستثمار  -62
نرصـد ال اهـات العامليـة ق جمـال األجنيب املباشر واإلنتاج الدويل الذي أجراه األونكتا ، وكذلك علـى 

. وشــد ت إحــدى اجملموعــات اإلرليميــة علــى ســتدانةملالســتثمار ورصــد الســتثمار ق أهــداف التنميــة ا
تقريـر السـتثمار العـاملي أمهية مليل آفاق الستثمار ق الورت املناسب والـنهج القـائ  علـى ال ـناعة ق 

، وكةمهــا أساســي ل ــياغة اســتجاابت سياســاتية ن ــممة حســب احلاجــة. وأعربــت بعــض 2020لعــام 
القلق إزاء تراجـع السـتثمار األجنـيب املباشـر الـذي يـؤثر بشـكل  اجملموعات اإلرليمية وعديف نندوبني عن

غري نتناسب على البلدان اليت تعتمد علـى السـتثمار األجنـيب املباشـر ق سةسـل القيمـة العامليـة وعلـى 
القطاعات اليت تضررت بشديف نن هذه اجلائحة. وأيدت عديف جمموعات إرليمية ونندوبني م فعة كبرييفم 

 داف التنمية املستدانة.هلةستثمار ق أ

وخــةل املنارشــات، رالــت عــديف وفــو  إن ال ــاه التنــازيل ق الســتثمار األجنــيب املباشــر واألثــر  -63
الســليب للجائحــة يتطلبــان بــذل نزيــد نــن اجلهــو  لتحســني أطــر سياســات الســتثمار ونبــا رات تشــجيع 

ات األونكتا  لسياسات وبني إىل استعراضاإلرليمية واملندالستثمار وتيسريه. وأشارت بعض اجملموعات 
الستثمار، وإىل برانج تشجيع الستثمار، وإىل العمل الستشاري املتعلق ابملناطق الرت ا ية اخلاصة. 
ونوهت بعض الوفو  بوضع نعاهدات استثمار ثنائية منوالجية وبروتوكول الستثمار ملنطقة التجاريف احلريف 

يف وعديف نندوبني إىل استخدام إطار سياسات الستثمار وعة إرليمية واحديقية. وأشارت جممالقارية األفر 
ــة.   ــتثمار الدوليــ ــات الســ ــة  صــــةح اتفارــ ــق املتعلقــ ــة الطريــ ــتدانة وخريطــ ــة املســ نــــن أجــــل مقيــــق التنميــ

 أشــارت بعـــض اجملموعــات اإلرليميــة وعـــديف ننــدوبني إىل أمهيــة تيســـري الســتثمار، ننـــوهني ح وات كمــا
 ونية لألونكتا .احلكونة اإللكرت 

ونوهــت عــديف جمموعــات إرليميــة وبعــض املنــدوبني بقيا يــة األونكتــا  ق جمــال الســتثمار نــن  -64
أجل التنمية، وطلبوا إىل األونكتا  نواصلة القيام هبذا الدور، نشد ين علـى أمهيـة مديـد فـرع جديـديف 

والنســـاء. ملشـــاريع ال ـــغرييف لفةـــات الضـــعيفة والةســـتثمار نـــن أجـــل التنميـــة، نـــع إيـــةء اهتمـــام خـــاع ل
يتعلــق ابلســتثمار ق أهــداف التنميــة املســتدانة، هنــا  حاجــة إىل بــذل املزيــد نــن اجلهــو  لتعبةــة  وفيمــا

 األنوال للقطاعات الات األولوية،  ا ق اللك تطوير اهلياكل األساسية.

  وملةالرتابط والسرتاتيجيات اإلمنائية ر عامل تسوده الع -واو 
 جدول األعمال(ن ن 6 البند 

تقريــر التجــاريف والتنميــة شــد  نــدير شــعبة العوملــة واســرتاتيجيات التنميــة ابألونكتــا ، ق عرضــه  -65
، علـى األثـر غـري املتناسـب   نـب ضـيا  عقـد آخـر   -نن اجلائحـة العامليـة إىل الرخـاء للجميـع   :2020لعام 

ام مقيـق أهـدافها اإلمنائيـة.  لقائمـة نـن ربـل أنـ تفـار  املعورـات ا للجائحـة علـى البلـدان النانيـة، ممـا أ ى إىل  
ونـــن بـــني العقبـــات نســـتوايت الـــديون الـــيت ل تســـتطيع مملهـــا، وعـــدم كفايـــة الســـتثمار، وعـــدم املســـاوايف  
املفرطة، والتدهور البيةي. وق نواجهة هذه التحـدايت، عرضـت ق التقريـر جمموعـة نـن التوصـيات املتعلقـة  

واإلنفــــاق العــــام القــــوي واملطــــر ، والتــــدابري الضــــريبية    الوظــــائف واألجــــور، لعانــــة، تركــــز علــــى  ابلسياســــات ا 
، ســل  التقريــر الضــوء علــى ضــروريف إحيــاء تعد يــة األطــراف نــن أجــل                                   الت ــاعدية، وتنويــع اإلنتــاج. وأخــريا  

 ائية. يق أهدافها اإلمن توفري احليز السياسا  والدع  املايل اللذين متاجهما البلدان النانية للتقدم حنو مق 
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ــا ي  -66 ــيس اجمللـــــس الرت ـــ ــا  األرجنتيـــــين ورئـــ ــر الرت ـــ ــألف نـــــن وزيـــ ــة، يتـــ ورـــــدم فريـــــق ننارشـــ
 والجتماعي لألن  املتحديف، آراء نتعمقة بشأن املسائل الرئيسية اليت تناوهلا التقرير.

اللـك التحليـل  ،  ا ق2020وشد  العضو األول لفريق املنارشة على ةتلف اات تقرير عام  -67
                                                                      ة لةرت ا  العاملي، والبدائل اليت ر دنت للمستقبل، وعـر  ومليـل التحـدايت الـيت وي للحالة الراهنالق

                                                                                       تواجههـــا البلـــدان النانيـــة حاليـــا . وأعـــرب عـــن ىلييـــده لثصـــرار الـــوار  ق التقريـــر علـــى ضـــروريف اضـــطة  
نـن اجلائحـة.  ئـ  وعـا ل ونسـتداماحلكونات بدور أكثر فاعلية ق الرت ا  نـن أجـل ضـمان تعـاف  ا

رب العضو الثـاين لفريـق املنارشـة عـن ىلييـده لةرـرتاح الـوار  ق التقريـر  عـا يف صـياغة هيكـل حوكمـة وأع
النظام الدويل، ول سيما فيما يتعلق ابلتجاريف والديون والضرائب والتمويـل. وأعـرب عضـوا فريـق املنارشـة 

ة القائمــة واملســتحدثة حقــوق الســحب اخلاصــ إىل إعــا يف توزيــع عــن  عمهمــا للــدعويف الــوار يف ق التقريــر 
 حديثا وإنشاء سلطة عاملية للديون.

نــن  2020                                                                   وأشــا  عــديف جمموعــات إرليميــة والعديــد نــن املنــدوبني ابلعمــل الــذي رــ دم ق طبعــة  -68
ه البلـدان ق التقرير، وأشاروا إىل األمهية اخلاصـة الـيت يشـكلها وضـع التقريـر للتحـدايت اهلائلـة الـيت تواجـ 

 يارها.يةة الراهنة ق سالب

وأعرب جمموعة إرليمية وعديف نندوبني عن ىلييده  ملا ور  ق التقرير نن مذير نن العو يف إىل  -69
                                                                                          الوضــع القــائ  ربـــل اجلائحــة، كمـــا أعربــوا عـــن ىلييــده  النـــداء الــوار  ق التقريـــر لتفــا ي ختـــل   نبكــر عـــن 

شـــبح عقــد ضــائع ابلنســـبة  ابة للــوابء، أنــاما احلكونـــات اســتجسياســات التوســع املــايل الـــيت أخــذت هبــ 
 للبلدان النانية.

وشــد ت عـــديف جمموعـــات إرليميـــة علـــى أمهيـــة التعـــاون الـــدويل ق متكـــني البلـــدان نـــن مالتعـــاق  -70
بشـكل أفضـلم نـن هـذه اجلائحــة، وعلـى وجـه التحديـد  ور األونكتــا  واألنـ  املتحـديف ككـل ق تنســيق 

ــد يف  ــتجابة نتعـ ــدي ااسـ ــراف للتحـ ــدت إحـــ األطـ ــاملي. وأكـ ــة  ور لعـ ــى أمهيـ ــة علـ دى اجملموعـــات اإلرليميـ
 األونكتا  املتجد ، بوجه عام، ق جمال املساعديف والتعاون التقنيني، ول سيما ق متويل التنمية.

وأعربت جمموعة إرليمية أخرى عن رلقها بشأن نسألة إيحة التقرير ق الورـت املناسـب لكـي  -71
التقارير نتاحة ربل أربعة أسابيع نـن املنارشـة ق  وريف  نبغي أن تكون هذهلدول األعضاء. ويتستعرضه ا

 نن  ورات اجمللس.

وارـــرتح أحـــد املنـــدوبني أن يـــنظ  األونكتـــا  سلســـلة نـــن الـــدورات الســـتثنائية ملواصـــلة ننارشـــة  -72
ت الدوليــة. ضــاء وكــذا املنظمــاالتوصــيات السياســاتية الــوار يف ق التقريــر و شــاركة خــرباء نــن الــدول األع

 ت أنانة األونكتا  عن استعدا ها لتنظي  هذه الدورات.وأعرب

التنمية القتصادية ر أفريقياد التصدا للتةدفقات املاليةة نةج املشةروعة مةن أجةل  -زاا 
 التنمية املستدامة ر أفريقيا 

 نن جدول األعمال( 7 البند 

ا ، ق إطـار هـذا البنـد نـن اخلاصـة ابألونكتـ                ن منـوا  والـربانجردم ندير شعبة أفريقيا وأرل البلـدا -73
ــا لعــــام جــــدول األعمــــال،  ــة الرت ــــا ية ق أفريقيــ الت ــــدي للتــــدفقات املاليــــة غــــري  :2020تقريــــر التنميــ

، الذي ركز على نطاق التقرير، وفه  التدفقات املالية غري املشروعة نن أجل التنمية املستدانة ق أفريقيا
ــال إن  ــاتية. ورـــ ــيات السياســـ ــية والتوصـــ ــائل الرئيســـ ــتخدنة، والرســـ ــة املســـ ــاانت واملنهجيـــ ــروعة، والبيـــ املشـــ

                                                       اعية. وجملاهبة التحدايت، ر تبت التوصيات السياساتية للتقريـر املشروعة نسؤولية   التدفقات املالية غري
نقـا  نـن أجـل الت ـدي للتـدفقات املاليـة غـري املشـروعة ق أفريقيـا، حيـث تتمحـور  10حول خطة نن 
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حــول أهــداف التنميــة املســتدانة، نــع توجيــه سياســا  يركــز علــى ركــائز التنميــة املســتدانة الــثةا، وكــذا 
 د يف ألصحاب امل لحة املعنيني.نؤسسات وإجراءات  

نعرتفــــة بتعقيــــد مليــــل نثــــل هــــذا املوضــــو ،  ورحبــــت إحــــدى اجملموعــــات اإلرليميــــة ابلتقريــــر، -74
                                                                                         وأحاطت علما  بتوصيات التقرير. وبينما رحبت جمموعة إرليمية أخرى بتقرير األونكتا ،  عت إىل بذل 

ــروعة  ــة غــــري املشــ ــدفقات املاليــ ــدي للتــ ــافريف ق الت ــ ــدوثها، جهــــو  نتضــ ــن وراء حــ ــيت تكمــ ــطة الــ واألنشــ
ــيما التهــــرب الضــــرييب والفســــا  واجلرميــــة  ول املنظمــــة عــــرب الوطنيــــة، وق الورــــت نفســــه أشــــارت بعــــض سـ

ــة  ــة العانـــــ ــرارات اجلمعيـــــ ــة إىل رـــــ ــات اإلرليميـــــ ــأن  74/206و 73/222و 72/207و 71/213اجملموعـــــ بشـــــ
نكافحة التدفقات املالية غري املشروعة، نكافحتها. ورالت جمموعة إرليمية أخرى إنه نن الضروري، ق 

ا بســرعة، حيــث أهنــا ل تــزال نــن األولــوايت الرئيســية لةمــا  ضــمان اســرت ا  األصــول املســرورة وإعا هتــ 
األفريقـــي، و عـــت إىل تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق علـــى ال ـــعيد العـــاملي. وأوصـــت جمموعـــة إرليميـــة أخـــرى 

فيهــا األونكتـا ، نــن أجــل مســني املســاءلة والشــفافية والنزاهــة   شـاركة رويــة جلميــع اجلهــات الفاعلــة،  ــا
ــال املاليـــة، ألن امل ــز علـــى التنفيـــذ الفعـ ــة الرتكيـ ــة أمهيـ ــة اإلرليميـ ــؤولية نشـــرتكة. وأكـــدت اجملموعـ ــألة نسـ سـ

لل كو  القائمة والستفا يف نـن األطـر الات ال ـلة، نثـل إطـاري فررـة العمـل املعنيـة ابإلجـراءات املاليـة 
سيساعد على   تعاون والتنمية ق امليدان الرت ا ي. والكرت جمموعة إرليمية أخرى أن التقريروننظمة ال

 صقل اسرتاتيجيات نكافحة هذه الظاهريف ق أفريقيا. 

                                                                                   ورحب العديد نن املندوبني أيضا  ابلتقرير وأعربوا عن رغبته  ق أن يزيد األونكتا  نن تعميق  -75
                                                         ألن التــدفقات املاليــة غــري املشــروعة تعــوق تنميــة أفريقيــا. وســل مت العمــل البحثــي بشــأن هــذا املوضــو ، 

                                                                          ت اإلرليميــة بعمـــل األونكتــا  ق جمـــال مليــل أثـــر التــدفقات املاليـــة غــري املشـــروعة، نظـــرا  بعــض اجملموعـــا
لتعقيدات القياس، وكذلك بدور األونكتا  فيما يبذل، ابلتعاون نع كياانت األن  املتحديف الات ال لة، 

يتعلـق  نتعد يف األطراف ترني إىل إعدا  هنج ننهجي لقيـاس هـذه التـدفقات، ول سـيما فيمـانن جهو  
 نن أهداف التنمية املستدانة. 1-4-16ابملؤشر 

وابإلشاريف إىل تقرير نبيكي عن التدفقات املالية غري املشروعة املشار إليـه ق تقريـر األونكتـا ،  -76
ــة عـــن الـــدرو  ــأن ننـــع هـــروب رووس ســـألت إحـــدى اجملموعـــات اإلرليميـ س الـــيت ميكـــن استخةصـــها بشـ

العشريف اليت متثل حنو أربعة أمخاس هذه التدفقات ق أفريقيا، ول سيما األنوال غري املشروعة نن البلدان  
نـن بلـدان القـاريف األفريقيـة الثةثـة الـيت تعـرف نسـتوايت نـن التـدفقات املاليـة غـري املشـروعة أعلـى بكثـري 

 لدان األفريقية.نقارنة بغريها نن الب

نــع املؤسســات املعنيــة. ومل يكــرر ور  املــدير حن األونكتــا  تعــاون ق هــذا املوضــو  عــن كثــب  -77
التقريــر عملهــا أو حيلــل  يــع جوانــب التــدفقات املاليــة غــري املشــروعة، ول غطــى ا ليــة الــيت يســتخدنها 

خدرات واجلرمية. ورد احن ر الرتكيز فيمـا األونكتا  حلساهبا ابلتعاون نع نكتب األن  املتحديف املعين ابمل
                                                         ا  نــن أجــل نعاجلــة هـذه املســألة،  ــا ق اللــك  ـع البيــاانت احملليــة نــن يلـزم البلــدان األفريقيــة األكثــر ىلثـر 

                                                                                         أجـل الشــفافية؛ و  رس علـى وجــه التحديــد التةعـب بقــ ي   الفــواتري التجاريـة ق القطاعــات الســتخراجية 
                                                             يـــة. وابلتـــايل، مل ي نظـــر ق  يـــع البلـــدان األفريقيـــة ول ق  يـــع القطاعـــات الـــيت توجـــد عنهـــا بيـــاانت كاف

ــرى ال ــوال الـــيت جـ ــو كانـــت تلـــك األنـ ــه لـ ــر هـــي أنـ ــية للتقريـ ــائل الرئيسـ ــدى الرسـ ســـتخراجية. وكانـــت إحـ
التةعب بقي  فواتريها نتاحة، لكان نن املمكن أن تقدم  عمـا كبـريا لتنفيـذ أهـداف التنميـة املسـتدانة. 

واجملتمـــع  ن األونكتـــا  يســـاه ، نـــن خـــةل التقريـــر وغـــريه نـــن األنشـــطة، ق عمـــل األنـــ  املتحـــديفورـــال إ
 الدويل نن أجل وضع توصيات عملية.
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                                 ضطلع هبا األونكتاد دعما  ألفريقيا ياألنشطة اليت  -حاء 
 نن جدول األعمال( 8 البند 

                                        ألفريقيــا وأرــل البلــدان منــوا  والــربانج اخلاصــة ق إطــار هــذا البنــد، عــر  نــدير شــعبة األونكتــا   -78
                     (، نـربزا  أعمـال البحـث TD/B/67/2                      ونكتا   عمـا  ألفريقيـا  التقرير املتعلق ابألنشطة اليت يضطلع هبا األ

رواعــد املنشــأ  -                  : صــ ن ع ق أفريقيــا 2019تقريــر التنميــة الرت ــا ية ق أفريقيــا لعــام والتحليــل، ول ســيما 
ق املائـــة نـــن جممـــو   40، وأنشـــطة التعـــاون التقـــين. وأشـــار إىل أن  البلـــدان األفريقيـــةلتعزيـــز التجـــاريف بـــني

                                                                               ألونكتــا  ق جمــال التعــاون التقــين نوجهــة إىل أفريقيــا. غــري أن التمويــل غــري كــاف  لتلبيــة طلــب نفقــات ا
 البلدان للمساعديف.

ركـائزه الرئيسـية الـثةا، وأثا ممثلو بعـض اجملموعـات اإلرليميـة علـى عمـل األونكتـا  ق إطـار  -79
يقيـة والتعـاون نـع جلنـة األنـ  املتحـديف ول سـيما الـدع  املقـدم نـن أجـل ننطقـة التجـاريف احلـريف القاريـة األفر 

الرت ـــا ية ألفريقيـــا ونكتـــب األنـــ  املتحـــديف املعـــين ابملخـــدرات واجلرميـــة ق ريـــاس التـــدفقات املاليـــة غـــري 
                                                     ا  على عمل األونكتا  نن أجـل أفريقيـا وشـجعوا علـى نواصـلة املشروعة. وأثا العديد نن املندوبني أيض
ليميــة األونكتــا  علــى نواصــلة تقــدمي الــدع  إىل أفريقيــا، نـــربزيف تلــك اجلهــو . وشــجعت اجملموعــات اإلر

التحــــدايت الرئيســــية املواجهــــة ونشــــرييف إىل أن الت ــــدي هلــــذه التحــــدايت أنــــر أساســــي لتحقيــــق تنميــــة 
                                                           ت جمموعـة إرليميـة أخـرى أيضـا  إىل أن أهـداف التنميـة املسـتدانة جيـب نستدانة شانلة للجميع. وأشـار 

د، على الرغ  نن األزنة ال حية والرت ا ية الراهنة، و عت إىل توفري نوار                        أن تكون  ائما  هي املق 
                                                                                     إضـــافية لألونكتـــا . ولحظـــت جمموعـــة إرليميـــة أخـــرى أن املســـاعديف التقنيـــة الـــيت يقـــد نها األونكتـــا  إىل

 . 19-ا ابلتآزر نع نؤسسات أخرى أنر أساسي ق نواجهة أوجه الضعف املرتبطة بكوفيدأفريقي
 ممثل جمموعة إرليمية أخرى ابملساعديف التقنية اليت يقدنها األونكتا  إىل أفريقيا، بيد أنهورحب   -80

لة ابإل اريف القائمة                                                                              أشار إىل أن التقرير املتعلق ابألنشطة يبدو خاليا  نن الدروس املستفا يف أو اجلهو  املت 
 التنمية.   ع  أفريقيا ق جمالعلى النتائج. وستواصل اجملموعة اإلرليمية بذل  يع اجلهو  الرانية إىل

، لحــر رئــيس اجمللــس اخنفــا  2019تقريــر التنميــة الرت ــا ية ق أفريقيــا لعــام وق إشــاريف إىل  -81
                                              . وتبـني   األررـام الـوار يف ق التقريـر بوضـوح أن  ـة نستوايت العر  والطلب ق أفريقيا نقارنة ببقية العـامل

أفريقيـــا لـــزاي يف التجـــاريف. ورـــال املـــدير إن أفريقيـــا هاجـــة إىل زاي يف  حاجـــة إىل تقـــدمي املســـاعديف التقنيـــة إىل
ــام،  ــوا  اخلـ ــناعي للمـ ــل ال ـ ــة، والتحويـ ــز القـــدرات اإلنتاجيـ ــر الـــذي يتطلـــب تعزيـ العـــر  والطلـــب، األنـ

 اري اإلرليمي.ومسني التكانل التج

 2020-2011د                                                               إسهام األونكتاد ر تنفيذ برانمج العمل لصاحل أقل البلدان منوا  للعق  -طاء  
 نن جدول األعمال( 9 البند 

(، TD/B/67/4رـــدنت أنانـــة األونكتـــا ، ق إطـــار هـــذا البنـــد نـــن جـــدول األعمـــال، التقريـــر   -82
البحـــث والتحليـــل، وبنـــاء توافـــق ا راء، والتعـــاون الـــذي يســـل  الضـــوء علـــى أنشـــطة األونكتـــا  ق جمـــال 
دايت وال دنات غـري العا يـة الـيت واجههـا النظـام التقين، وكذا على الدروس املستفا يف. ورد أ ت التح

                                                            إىل تفــار  التحــدايت اإلمنائيــة الــيت تواجــه أرــل البلــدان منــوا  نــن أوجــه  19-العــاملي نتيجــة جلائحــة كوفيــد
املكاسب الـيت مققـت ق سـياق تنفيـذ بـراننج العمـل ل ـاحل أرـل البلـدان عديديف، كما أتت على بعض 

ج عمـل إسـطنبول(. ورــد سـلطت اجلائحـة الضــوء علـى نـواطن الضــعف  بــرانن 2020-2011           منـوا  للعقـد 
                                                                                          اهليكلي هلذه البلدان واحلاجة إىل بناء ردرهتا على ال مو ، استنا ا  إىل نبا رات  لية، وبـدع  نلمـوس 

 تمع الدويل.وفاعل نن اجمل
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أكيـد علـى وكررت ممثلة إحدى اجملموعات اإلرليميـة، ق نعـر  ترحيبهـا بتقريـر األونكتـا ، الت -83
                                                                                      احلاجة إىل العمل نع اجملتمع الدويل نن أجل نساعديف أرـل البلـدان منـوا  علـى مقيـق تنميـة الات نغـزى، 

خاع ابملساعديف التقنية الـيت يقـدنها ول سيما ق األورات الراهنة اليت مل يسبق هلا نثيل. ورحبت بوجه 
األفريقيـة واألنشـطة املتعلقـة  نطقـة التجـاريف األونكتا  نن خةل رواعد املنشأ لتعزيز التجاريف بني البلـدان 

احلريف القارية األفريقية، نثـل إعـدا  تقييمـات األثـر علـى الرت ـا  وآفـاق التجـاريف، وهـي تقييمـات مظـى 
. ولحر ممثل جمموعة إرليمية أخرى أن آفاق مقيق أهداف خطة عمل بتقدير كبري نن جانب البلدان

لفعــل ربــل ظهــور اجلائحــة بســبب أوجــه الضــعف الرت ــا ية ألرــل إســطنبول كانــت آخــذيف ق الرتاجــع اب
                                                                                              البلدان األفريقية منوا . ولذلك، نن الضروري نواصلة تقدمي الدع  لتعزيز تكانل آليات التجاريف ق ننطقة 

 يف لعموم أفريقيا.التجاريف احلر 

رأ فيـــه أن ورحـــب ممثـــل جمموعـــة إرليميـــة أخـــرى ابلتقريـــر، وإن كـــان الكـــر أنـــه نـــن املقلـــق أن يقـــ  -84
ــر  ــر ق تقريــ ــا ال كــ ق، كمــ ــ  ــر التحقــ ــتظل تنتظــ ــطنبول ســ ــل إســ ــراننج عمــ ــاايت بــ ــداف وغــ ــن أهــ                                                                              العديــــد نــ

ق التنمية. ومما يثري القلق                                                              ، واللك على الرغ  نن اجلهو  املتضافريف ألرل البلدان منوا  والشركاء 2019 عام
ة ألرـل البلـدان منـوا أسـوأ نـن تلـك أكثر نن اللك اسـتنتاج التقريـر، الـذي الكـر أن ا فـاق اإلمنائيـة احلاليـ 

الــيت كانــت رائمــة ربــل عقــد نــن الــزنن. وكانــت  ــة ابررــة أنــل ممكنــة هــي العــد  املعتــرب نــن البــدان الــيت 
 لبلدان منوا، نقارنة ابلعقو  السابقة.شطبت نؤخرا أو ستشطب رريبا نن رائمة أرل ا

تعلـق بتنفيـذ بـراننج عمـل اسـطنبول، ورحبت جمموعة إرليمية أخـرى وعـديف ننـدوبني ابلتقريـر امل -85
و عوا اجملتمع الدويل إىل تعزيز الدع  املقدم إىل أرل البلدان منوا ق السياق احلايل للجائحة، حف ميكـن 

 ول.مقيق بعض أهداف براننج عمل إسطنب

 تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل الشعب الفلسطيين -ايء 
 ال(نن جدول األعم 10 البند 

                    ولـة عضـوا  وننظمتـني  19أعرب رئـيس وزراء  ولـة فلسـطني وممثلـو مخـس جمموعـات إرليميـة و -86
ــعب  ــدنها األونكتـــــا  إىل الشـــ ــيت يقـــ ــق ابملســـــاعديف الـــ ــر املتعلـــ ــن تقـــــديره  للتقريـــ الفلســـــطيين  وليتـــــني عـــ

 TD/B/67/5.ووصفوه حنه ممتاز ونتب  ر وغين ابملعلونات ،)                                         

ام لألونكتا  وممثل آخـر لألنانـة الضـوء علـى النقـا  الرئيسـية للتقريـر وسلطت انئبة األنني الع -87
                                                    ، كـــان التقريـــر بنـــدا   ائمـــا  ق جـــدول أعمـــال جملـــس التجـــاريف 1986والتوصـــيات الـــوار يف فيـــه. فمنـــذ عـــام 

ــة، ــة  والتنميـ ــطينية احملتلـ ــا ية ق األر  الفلسـ ــة الرت ـ ــاء ابلتنميـ ــدول األعضـ ــام الـ ــا يعكـــس اهتمـ ــو نـ وهـ
ونكتــا  ق التنميــة ق ظــل احــتةل طويــل األنــد. وإضــافة إىل الحــتةل، نــع بــدء جائحــة  ونســامهة األ

ري ، زا  تدهور الرت ـا  الفلسـطيين. ورـد ارتفعـت نعـدلت الفقـر والبطالـة إىل نسـتوايت غـ 19-كوفيد
نـ                                                                                      نسبورة. وواصلت املستوطنات اإلسـرائيلية التوسـع، نهـد يف مقيـق  حـل الـدولتني املـدعوم بقـرارات األ

                                                                                       املتحديف. وح ثت الدول األعضاء على تقدمي نوار  خارجة عن امليزانية للحفاظ على نساعديف األونكتـا  
 للشعب الفلسطيين.

تقــــديرمها للــــدع  الــــذي يقدنــــه  وأعــــرب رئــــيس وزراء  ولــــة فلســــطني وممثــــل عنهــــا عــــن عميــــق -88
يت تســتبعده وهتــد  حــل األونكتــا  للشــعب الفلســطيين، وأكــدا رفــض الشــعب الفلســطيين للمبــا رات الــ 

ق املائة. وليس لدى احلكونة الفلسطينية  30الدولتني وتقلص نساحة األر  الفلسطينية احملتلة بنسبة 
حيز لسياسة نالية أو نقدية. فالحتةل مينع الفلسطينيني نن الستفا يف نـن نـوار ه  اخلاصـة، كمـا أن 

ون نتواصــلة، واملســتوطنات غــري القانونيــة ناضــية أعمــال التخريــب الــيت يقــوم هبــا املســتوطنون اإلســرائيلي
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ايل للجائحـة واخنفـا  الـدع  املقـدم نـن املـاحنني، وحثـا اجملتمـع الـدويل التوسع. وشد ا على األثـر املـ  ق
 على زاي يف الدع  املايل والسياسي.

نزعاجه  نن ور    يع املندوبني النتائج اليت خلص إليها التقرير وأيدوا توصياته. وأعربوا عن ا -89
ــة ربـــل ــة الرت ـــا ية، الـــيت كانـــت ابلفعـــل نزريـ . 19-تفشـــي جائحـــة كوفيـــد تـــدهور األوضـــا  الجتماعيـ

وأشاروا إىل األثر السليب للجدار الفاصـل، والقيـو  املفروضـة علـى التنقـل، واحل ـار املفـرو  علـى غـزيف، 
 وهدم األصول، ومنو املستوطنات.

زاء الضائقة املالية و عوا إسرائيل إىل ورف تسريب املوار  وأعرب املندوبون عن رلقه  اخلاع إ -90
 نليون  ولر جراء نا تقتطعه إسرائيل.  144إىل خزينتها وورف اخلساريف السنوية البالغة    املالية الفلسطينية

ورـالوا إن تراجـع  19-وأشـار املنـدوبون إىل عـدم وجـو  حيـز نـايل فلسـطيين للتعانـل نـع كوفيـد -91
  أي ة نــن املــاحنني يهــد  مقيــق أهــداف التنميــة املســتدانة، واهلــدف املتمثــل ق عــدم تــر املعونــة املقدنــ 

 ، كما يعر  وجو  احلكونة الفلسطينية الاهتا للخطر.2030شخص خلف الركب هلول عام 

وأكــد املنــدوبون أن الحـــتةل هــو العقبــة الرت ـــا ية الرئيســية، وأنــه ينبغـــي الســماح للشـــعب  -92
وإهنـــاء  تـــع هقـــه ق التنميـــة. و عـــوا إىل احـــرتام القـــانون الـــدويل ورـــرارات األنـــ  املتحـــديف،الفلســطيين ابلتم

 ، وعاصمتها القدس الشررية.1967املستوطنات وإرانة  ولة فلسطينية على أساس حدو  عام 

وشد ت أغلبية املندوبني على أمهية براننج األونكتا  لتقدمي املساعديف إىل الشعب الفلسـطيين  -93
فيكيــانو نــريواب    ( نــن نا55علــى تعزيــزه  ــوار  إضــافية، نعربــة عــن رلقهــا لعــدم الوفــاء ابلفقــريف  وحثــت

 على الرغ  نن اررتاب الدوريف اخلانسة عشريف للمؤمتر.

مسةةاتات األونكتةةاد ر تنفيةةذ ومتابعةةة نتةةائج املةةؤمترات الرئيسةةية ومةةؤمترات القمةةة  -كاف 
  القتصادا والجتماعي اليت تعقدها األمم املتحدة ر امليدانني

 نن جدول األعمال( 13 البند 
                                                           لعــام لألونكتــا   ةحظــات اســتهةلية، نشــرييف  إىل الطــابع الشــانل لعمــل أ لــت انئبــة األنــني ا -94

وخطـة عمـل  2030األونكتا  وندى اتساره نع أهداف التنمية املسـتدانة وخطـة التنميـة املسـتدانة لعـام 
لس إنه يتورـع ق ظـل اجلائحـة الراهنـة وأثرهـا علـى التجـاريف والتنميـة أن يتـابع أ يس أاباب. ورال رئيس اجمل

 تمع الدويل عن كثب أعمال الدوريف اخلانسة عشريف ملؤمتر األن  املتحديف للتجاريف والتنمية. اجمل
وشد  ممثل جمموعة إرليمية وأحد املنـدوبني علـى أمهيـة عـد  نـن الواثئـق اخلتانيـة ال ـا ريف عـن  -95

ــانو نــــؤمترات نــــريواب  ســــابقة ملــــا تتســــ  بــــه نــــن أمهيــــة ابلغــــة ابلنســــبة لعمــــل األونكتــــا ، و اصــــة نافيكيــ
 TD/519/Add.2 ــام ــتدانة لعـ ــة املسـ ــة التنميـ ــل أ يـــس أاباب A/RES/70/1  2030(، وخطـ ــة عمـ (، وخطـ

ــة   ــدويل الثالــــث لتمويــــل التنميــ ــؤمتر الــ ــن املــ ــا ريف عــ ــة A/RES/69/313ال ــ ــة اإلرليميــ (. وحثــــت اجملموعــ
ة ونعاجلــــة أوجــــه ونكتــــا  علــــى تكثيــــف اجلهــــو  ملســــاعديف البلــــدان النانيــــة ق مقيــــق تطلعاهتــــا اإلمنائيــــ األ

                                                                                               الضعف اليت تعـاين ننهـا الـدول اجلزريـة ال ـغرييف النانيـة وأرـل البلـدان منـوا  والبلـدان النانيـة غـري السـاحلية 
  فيما يتعلق  جراءات العمل والبلدان النانية األخرى. ونوهت عديف جمموعات إرليمية حعمال األونكتا

ل للـــــدول اجلزريـــــة ال ـــــغرييف النانيــــة  نســـــار ـســــ                                            انوا(، وبـــــراننج العمــــل ل ـــــاحل أرـــــل البلـــــدان منـــــوا                                             املعجــــ 
 براننج عمل اسطنبول(، وبراننج عمل فيينا ل ـاحل البلـدان النانيـة غـري السـاحلية  2020-2011 للعقد
رليمية عـن الرغبـة ق أن تشـكل الـدوريف اخلانسـة . وأعرب ممثلو بعض اجملموعات اإل2024-2014للعقد 

                                                         ديف اخلــــانس املعــــين حرــــل البلــــدان منــــوا  فرصــــة  لتعزيــــز  ور األونكتــــا  عشــــريف للمــــؤمتر ونــــؤمتر األنــــ  املتحــــ 
                        يتعلق حرل البلدان منوا . فيما
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كن أن ورالت جمموعة إرليمية إن الدوريف اخلانسة عشريف ملؤمتر األن  املتحديف للتجاريف والتنمية مي -96
تكون حلظة حااـة ابلنسـبة للعمـل املتعـد  األطـراف، وطلبـت إىل األونكتـا  أن  خـذ ق العتبـار آخـر 

 التطورات ق األعمال التحضريية للدوريف. 
 19-ى التحـدايت اإلمنائيـة الراهنـة الـيت يطرحهـا كوفيـدوأكدت بعـض اجملموعـات اإلرليميـة علـ  -97

  املــايل وضــائقة الــديون. وأعــرب ننــدوب عــن تقــديره لعمــل ونــا يت ــل بــذلك نــن شــواغل تتعلــق ابلــدع
وبناء القدريف على ال مو ، ورال إنه يرحب بتلقي أي نعلونات  19-األونكتا  ق جماهبة جائحة كوفيد
                             د ثة عن املشاريع الات ال لة.

، مال واجلنــوب، وفيمــا بــني بلــدان اجلنــوبوأبــرزت بعــض الوفــو  احلاجــة إىل التعــاون بــني الشــ  -98
                                                                                        والتعاون الثةثي، نشرييف  إىل أمهية عمل األونكتا  ق هذا اجملال. وأعرب وفد آخـر عـن الرغبـة ق إجـراء 

 حوار رفيع املستوى بشأن التعاون والتمويل فيما بني بلدان اجلنوب.
 مل املتعد  األطراف.وأشار نندوب إىل أن النزعة النفرا ية تشكل عقبة أنام الع -99

جمموعات إرليمية وبعض املندوبني عن التقدير للعمل الذي يضطلع به األونكتا    وأعربت عديف -100
ق عد  نن اجملالت املواضيعية. وأكدت جمموعـة إرليميـة أمهيـة األنشـطة الـيت يضـطلع هبـا األونكتـا  ق 

ق جه التآزر بـني أركـان العمـل الثةثـة، جمايل البحث والتحليل. وشد ت جمموعة إرليمية أخرى على أو 
حني أشارت جمموعة إرليمية أخرى إىل احلاجة إىل نواصلة اجلهو  للنهو  هبا، وأكد رئيس اجمللس أن 
                                                                                          هذه األركان أكثر أمهية نن أي ورت نضى. وأعربت جمموعة إرليمية أخرى عن الرغبة ق أن ي قد م تقرير 

 رييف النانية.                                األونكتا   عما  للدول اجلزرية ال غ نستكمل عن األنشطة اليت يضطلع هبا
موحـديف األ اءم،  وشد ت جمموعة إرليمية أخـرى علـى ضـروريف متسـك ننظونـة األنـ  املتحـديف ب -101

                                                                                    اليت تنطبق أيضا  على نسامهات األونكتا  ق املؤمترات املتعد يف األطراف األخرى الات ال لة، وكـذلك 
حسـب الرتضـاء. ولحـر  سـامهات املنظمـات األخـرى ق نداولتـه،                             على ضروريف أن ي دنج األونكتـا  ن

رئيس اجمللس احلاجة إىل تعزيز التساق  اخل ننظونة األن  املتحديف، ق حني أشارت بعض الوفو  إىل 
ضــروريف إرانــة روابــ  أفضــل نــع العمليــات اجلاريــة ق نيويــور ، ول ســيما نــع اللجنــة الثانيــة والعمــل نــع 

 والجتماعي. اجمللس الرت ا ي

 تاميةاجللسة العامة اخل -لم 

أبــدى رئــيس اجمللــس، ق نةحظاتــه اخلتانيــة، انطباعاتــه عمــا حب إ ــازه خــةل الــدوريف وعــر   -102
أفكــاره بشــأن الطريــق إىل األنــام. وشــكر الوفــو  وأنانــة األونكتــا  علــى املســامهات واملشــاركة ق األجــزاء 

على نستوى التحدي وأن  -احلكونات  -ا لية احلكونية الدولية الثةثة، وأشار إىل ضروريف أن تكون 
تتكيف وتواجه املسؤوليات اليت تقع على عاتقها ق كل نـا تضـطلع بـه، ول سـيما ق الظـروف الراهنـة. 

املسـتمريف؛ والوضـع لـيس وضـع عـامل نـا بعـد   19-فالتجاريف والتنمية وارعتان مت ىلثري كبري جلائحة كوفيـد
أنانة األونكتا ، على  يع املستوايت، مل تسـتمر الراهن. واعرتف حن  19-ا عامل كوفيدوإمن 19-كوفيد

ق اتبا  هنج العمل كاملعتا ، بل أخذت ق العتبار الوابء وىلثريه اهلائل؛ ونتيجة لذلك، أعدت األنانة 
ن اجلائحــة. وكــان تقــارير تقنيــة عاليــة اجلــو يف عــن طائفــة نــن املواضــيع، تقــدم ملــية للمشــاكل الناشــةة عــ 

رى نقارانت ، وابلتايل فإن العمل كاملعتا  ل ميكـن أن يكـون الـنهج املتبـع 1930نع أزنة عام                   البعض جي 
ق ا لية احلكونية الدولية. ولذلك، فقد حان الورت لكي تستفيد ا لية احلكونية الدولية نـن نسـامهة 

ألة ا  لرفــع التحــدي املتمثــل ق نعاجلــة نســ أنانــة األونكتــا  وأن تكــون علــى نفــس املســتوى نــن الســتعد
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إعــدا  خريطــة طريــق األونكتــا  للســنوات األربــع القا نــة، نــع اتبــا  هنــج عميــق ونتعمــق وم ــيل إ را  
 ابلعيو ق عامل جديد. 

ــزاج العمــــل املقبــــل للجنــــة   -103 ــار النهائيــــة، ق ضــــب  نـ ــو يتقاســــ  هــــذه األفكـ ــرب عــــن أنلــــه، وهـ وأعـ
الوفـو . غـري أنـه لحـر أن اللـك هـو نيـزيف  وليـةم، الـيت رـد ل تكـون نرضـية لـبعض  التحضـريية وماملسـو يف األ 

ركن بنـاء توافـق ا راء ق األونكتـا ؛ وكـان علـى احلكونـات أن تكـون ق نسـتوى نهمـة التوصـل إىل توافـق  
.      ضا  ق ا راء. فة يوجد أي خيار آخر؛ وتعد ية األطراف هي السبيل إىل األنام، والقا يف يقولون اللك أي 

كونية الدولية حكثر الطرق كفاءيف ووارعية، وإنه يتطلع إىل العمل نـع  يـع  ورال إنه ينبغي مريك ا لية احل 
                                                   ، عندنا تبدأ احملا اثت واملنارشات بشأن املسو  يف األولية. 2020الوفو  ابتداء نن الربع األخري نن عام  

 دع  العملية احلكونية الدولية.وأعربت انئبة األنني العام لألونكتا  عن التزانه ب -104

 املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا -   ا  اثلث 

 افتتاح الدورة -ألف 

افتــتح الســيد نايكــل غــاق  أيرلنــدا(، الــرئيس املنتهيــة وليتــه جمللــس التجــاريف والتنميــة ق  ورتــه  -105
 .2020متوز/يوليه  2السا سة والستني، الدوريف السابعة والستني للمجلس ق 

 انتخاب أعضاء املكتب -ابء 
 نن جدول األعمال(  أ(1 البند 

ــابعة و  -106 ــة نـــن خـــةل جـــرى انتخـــاب أعضـــاء نكتـــب الـــدوريف السـ الســـتني جمللـــس التجـــاريف والتنميـ
ــديف  ــ  املتحـ ــة لألنـ ــة العانـ ــرر اجلمعيـ ــام نقـ ــا  ألحكـ ــرتا ، وفقـ ــدم العـ ــراءات عـ ــن إجـ ــلة نـ  74/544                                                                        سلسـ

ر  ألــف(. وهكــذا (  انظـر الف ــل األول، الفـ 67-   554، ونقـرر اجمللــس 2020آالار/نــارس  27 املـؤر 
ر رئــيس اجمللــس املنتهيــة وليتــه  أيرلنــدا(، ق  متــوز/ 2 الفتتاحيــة( املعقــو يف ق  1189جلســته العانــة                                           الكــ 

، املشـــاركني حن نقـــرر انتخـــاب رئـــيس الـــدوريف الســـابعة والســـتني جمللـــس التجـــاريف والتنميـــة رـــد 2020 يوليـــه
. و ا أنـه مل يـر  أي اعـرتا  2020يران/يونيه حز  23إىل  17                                  أ خضع إلجراء عدم العرتا  ق الفرتيف نن 

وعد النهائي، فقد انتخب اجمللـس السـيد فيـديريكو فيليغـاس بلـرتان  األرجنتـني( رئيسـا على املقرر ربل امل
 للمجلس ق  ورته السابعة والستني. 

. وأجرى اجمللس انتخاب أعضـاء املكتـب للعمـل ق نكتـب اجمللـس ق  ورتـه السـابعة والسـتني -107
ول األعضاء ق القائمة  ال ليسـت ق وأشار الرئيس اجلديد للمجلس  األرجنتني( إىل أنه نظرا ألن الد

وضع يسمح هلا حن ترشح ملن ب املقرر وفقا لدوريف التناوب املكرسـة، فقـد فـتح ابب الرتشـيحات أنـام 
إجـــراءات عـــدم                                                                     يـــع اجملموعـــات. ورـــد انت خـــب نـــواب الـــرئيس بعـــد تلقـــي الرتشـــيحات. وهكـــذا، وبعـــد 

انتخاب نواب  1189 اجللسة العانة الفتتاحية العرتا  ابلنسبة جلميع املناصب، أكد رئيس اجمللس ق
                                                                                        الــرئيس واملقــرر. وســي نظر ق ترشــيح واحــد ل يــزال ينتظــر البــت فيــه فيمــا بعــد. وعليــه، انت خــب أعضــاء 

 املكتب التالية أااوه :

 ان  األرجنتني(السيد فيديريكو فيليغاس بلرت   الرئيس:

 السيد وارف صديقوف  أالربيجان(؛ نواب الرئيس:

 السيد تشا  بةكمان  براب وس(
 السيد يوسفا أليو كاه  غانبيا(
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 السيد نايكل غاق  أيرلندا(
 السيد جوا  أنني نن ور   هورية إيران اإلسةنية(

 السيد سلي  بدوريف  لبنان(
 نزانيا املتحديف(السيديف نيموان كيبينغا يريشي   هورية ت

 فان  ير بيك  النمسا( السيديف شارلني
 السيديف بريسية ننساه  اململكة املتحديف لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(، 

 السيديف  يبورا ناراي بونسي أوغلديز  غواتيمال(  املقرريف:

يميــة وجمموعـــات                                                                 ووفقــا  للممارســة املت بعــة، اتفــق اجمللــس علــى إشــرا  ننســقي اجملموعــات اإلرل -108
 ى املعرتف هبا ب وريف كانلة ق عمل نكتب اجمللس.األونكتا  األخر 

ــة، املعقــــو يف ق  -109 ــة الفتتاحيــ ــة العانــ ــه  2وق نفــــس اجللســ ــيس اجمللــــس 2020متوز/يوليــ ، أبلــــغ رئــ
ب املشاركني حن أنانة األونكتا  تلقت نداخلة نن البعثة الدائمة للولايت املتحديف األنريكية لدى نكت

ــات الد ــ  املتحــــديف واملنظمـ ــفوية. وانضــــمت الــــولايت األنـ وليــــة األخــــرى ق جنيـــف ق شــــكل نــــذكريف شـ
املتحــــديف األنريكيــــة إىل توافــــق ا راء بشــــأن انتخــــاب نكتــــب الــــدوريف الســــابعة والســــتني جمللــــس التجــــاريف 

كة  هوريــة والتنميــة. بيــد أن الــولايت املتحــديف األنريكيــة أعربــت، ق نــداخلتها، عــن رلقهــا إزاء نشــار 
هذه اهليةة، ابلنظر إىل وجهة نظرها حن  هورية إيران اإلسةنية هـي إحـدى الـدول  إيران اإلسةنية ق

الرئيسية الراعية لثرهاب، وإىل النتهاكات املستمريف اليت ترتكبها إيران للمعايري الدولية،  ا ق اللك نن 
وفقــا للممارســة  تــوايت املــذكريف الشــفوية ســتدرج،خــةل التجــاريف غــري املشــروعة. وأشــار الــرئيس إىل أن  

املتبعـــة، ق نرفـــق تقريـــر الـــدوريف احلاليـــة للمجلـــس، وستنشـــر نســـخة نـــن املـــذكريف الشـــفوية علـــى ال ـــفحة 
 الشبكية للدوريف السابعة والستني للمجلس  انظر املرفق الثالث(. 

ــتحفر الــــذي أبد -110 ــةنية عــــن أســــفه للـ ــة إيــــران اإلسـ ــرب ممثــــل  هوريـ ــه الــــولايت املتحــــديف وأعـ تـ
بشــأن عضــوية حكونــة بــة ه ق نكتــب اجمللــس. ولحــر ممثــل  هوريــة إيــران اإلســةنية أن  األنريكيــة

ننظونة األن  املتحديف نلك جلميع الدول األعضاء، ونن   فإن لوفد بة ه احلق ق املشاركة بفاعلية ق 
لــتحفر غــري عيــة. وأي نــو  نــن العــرتا  أو اعمليــة صــنع القــرار واملنارشــات ق اهليةــات الرئيســية والفر 

املــربر أو الي البواعــث السياســية نــن جانــب  ولــة عضــو ضــد عضــوية  ولــة أخــرى نــن جمموعــة إرليميــة 
                                                                                      أخــرى ق احملافــل الدوليــة هــو، ق رأي وفــد بــة ه، انتهــا  حلقــوق الــدول الات الســيا يف، وي عتــرب هتديــدا  

شــأهنا أن تكــون نفيــديف ق  بيــة والبنــاءيف هــي وحــدها الــيت نــنلتعد يــة األطــراف. ورــال إن املوارــف اإلجيا
 ننارشات جملس التجاريف والتنمية  انظر املرفق الرابع(. 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة  -جيم 
  ب( نن جدول األعمال(1 البند 

، إىل 2020يوليه /متوز 2 الفتتاحية( املعقو يف ق  1189أشار رئيس اجمللس، ق جلسته العانة  -111
                                                                  ل الـــــدوريف الســـــابعة والســــتني رـــــد اعتمـــــد، نـــــن خــــةل إجـــــراء عـــــدم العـــــرتا ، وفقـــــا  أن جــــدول أعمـــــا

 آالار/ 27املــــؤر   74/544ألحكــــام نقــــرر اجلمعيــــة العانــــة لألنــــ  املتحــــديف           ( ووفقــــا  67-   554 ملقررهــــا
 اخلانس(.  انظر املرفق Corr.1و TD/B/67/1، على النحو الوار  ق الوثيقة 2020 نارس

 لس تنظي  األعمال ق بداية كل جزء نن األجزاء الثةثة للدوريف.وأوجز رئيس اجمل -112
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 جدول األعمال املؤقت للدورة السبعني جمللس التجارة والتنمية  -دال 
 نن جدول األعمال( 14 البند 

 تشـرين األول/ 2ق  اخلتانيـة( املعقـو يف  1205وافق جملس التجاريف والتنمية، ق جلسته العانـة  -113
 (. الرابع، على جدول األعمال املؤرت للدوريف السبعني للمجلس  انظر املرفق 2020أكتوبر 

 جدول األعمال املؤقت للجنة الستثمار واملشاريع والتنمية، الدورة الثانية عشرة  -هاء 
 نن جدول األعمال( 15 البند 

 تشــــــرين األول/ 2نــــــة اخلتانيــــــة املعقــــــو يف ق وافــــــق جملــــــس التجــــــاريف والتنميــــــة، ق جلســــــته العا -114
، علــى جــدول األعمــال املؤرــت للــدوريف الثانيــة عشــريف للجنــة الســتثمار واملشــاريع والتنميــة، 2020 أكتــوبر

 سابع(. انظر املرفق ال 2020أيلول/سبتمرب  25على النحو الوار  ق الوررة غري الراية املؤرخة 

 تجارة والتنمية، الدورة الثانية عشرة جدول األعمال املؤقت للجنة ال -واو 
 نن جدول األعمال( 16 البند 

 تشــرين األول/ 2وافــق جملــس التجــاريف والتنميــة كــذلك، ق جلســته العانــة اخلتانيــة املعقــو يف ق  -115
نــة التجــاريف والتنميــة، علــى النحــو ، علــى جــدول األعمــال املؤرــت للــدوريف الثانيــة عشــريف للج2020أكتــوبر 
  انظر املرفق الثانن(.  2020أيلول/سبتمرب  25الوررة غري الراية املؤرخة الوار  ق 

 املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا  -زاا 
 نن جدول األعمال( 17 البند 

خطةةة عمةةل ابنكةةو  بشةةون مةةن  166تقريةةر رئةةيس ا ي ةةة الستشةةارية املنشةةوة  وجةةب الفقةةرة   
، وأتثةةج هةةذه الةةدوراتني وتعيةةني أعضةةاء 2020-2019دريبيةةة ر الفةةرتة تنظةةيم األمانةةة دورات ت

 ا ي ة الستشارية

انتخــــب اجمللــــس، ق جلســــته العانــــة اخلتانيــــة، أعضــــاء اهليةــــة الستشــــارية ملــــديف ســــنة واحــــديف،  -116
ر يشـي  ألبانيـا(، والسـيديف كيفـا لـورين بـني  جـز ، على النحو التـايل: السـيديف رافيسـا ل2020/2021 للفرتيف

ــيكيا(،  ــيد بيـــرت غاجدوشـــيك  تشـ ــيد نـــار  بيكســـتني  ي بويتســـويرف  بلجيكـــا(، والسـ البهانـــا(، والسـ
والسيديف را ريف أملـد حسـن  جيبـو (، والسـيديف كاترينـا انوت  اجلمهوريـة الدونينيكيـة(، والسـيد فرانسـوا 

والسيد خليل هاَي  يلو  كينيا(، والسيد كوو نو تون  نيامنار(،ريفاسو  فرنسا(، والسيد كليواب  . نا
  ابكستان(، والسيديف هيلدا اهلنائي  عمان(، والسيد جوتو توسه  الكانريون(.

                                                                                  ووافق اجمللس أيضا  على أن يرأس رئيس  اجمللس اهليةة  الستشارية للفرتيف نفسـها، وفـق املمارسـة  -117
 املتبعة ق املاضي.

 النظام الداخلي للمجلس من 76ي ات احلكومية الدولية ألنراض املادة تسمية ا   

ــر  ق  -118 ــا. وتــــــــــــ ــر فيهــــــــــــ ــي ينظــــــــــــ ــات جديــــــــــــــديف لكــــــــــــ ــى اجمللــــــــــــــس أي طلبــــــــــــ                                                       مل ت عــــــــــــــر  علــــــــــــ
                                                                  رائمة ابهليةات احلكونية الدولية احلائزيف حاليا  على نركز لدى األونكتا ،  TD/B/IGO/LIST/11 الوثيقة

 هيةة. 115والبالغ عد ها 
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 النظام الداخلي للمجلسمن  77تسمية املنظمات نج احلكومية ألنراض املادة   

ــر  ق  -119 ــا. وتــــــــــــ ــر فيهــــــــــــ ــي ينظــــــــــــ ــات جديــــــــــــــديف لكــــــــــــ ــى اجمللــــــــــــــس أي طلبــــــــــــ                                                       مل ت عــــــــــــــر  علــــــــــــ
،                                                              رائمة ابملنظمات غري احلكونية احلائزيف على نركز لدى األونكتا  حاليا   TD/B/NGO/LIST/26 الوثيقة

 .241والبالغ عد ها 

 استعراض اجلدول الزمين لالجتماعات  

        ، وفقـــا  2020دول الـــزنين املـــنقح لجتماعـــات الن ـــف الثـــاين نـــن عـــام وافـــق اجمللـــس علـــى اجلـــ  -120
،  ـــا ق اللـــك (1 لف ـــل األول، الفـــر  ألـــف( انظـــر ا 2020حزيران/يونيـــه  30(، ق 67-   557للمقــرر 

تـواري  األجـزاء الثةثــة نـن الــدوريف السـابعة والسـتني للمجلــس، واملواعيـد املؤجلــة لةجتماعـات احلكونيــة 
، وىلجيــل الــدوريف اخلانســة 2020                                            كــان نــن املقــرر أصــة  عقــدها ق الن ــف األول نــن عــام الدوليــة الــيت  

 والتنمية. عشريف ملؤمتر األن  املتحديف للتجاريف

، علــــى اجلــــدول 2020أيلول/ســــبتمرب  8املعقــــو يف ق  1996ووافــــق اجمللــــس، ق جلســــته العانــــة  -121
 7الــوار  ق الوررــة غــري الرايــة املؤرخــة ، علــى النحــو 2021الــزنين لجتماعــات الن ــف األول نــن عــام 

2020أيلول/سبتمرب  
دوريف الثمانني للفررة العانلة رد                                              . وأبلغ رئيس اجمللس املشاركني أيضا  حن نواعيد ال(2 

، واللـك بسـبب 2020أيلول/سـبتمرب  17و 16و 14لت ـبح  2020أيلول/سـبتمرب  16إىل  14تغريت نـن 
 األن  املتحديف ق جنيف.نسائل لوجستية غري نتورعة ق نكتب 

، علــى تغيــري ق 2020أيلول/ســبتمرب  28املعقــو يف ق  1198ووافــق اجمللــس، ق جلســته العانــة  -122
. وعلـى وجــه 2021والن ــف األول نـن عــام  2020اجلـدول الـزنين لجتماعــات الن ـف الثــاين نـن عـام 

رباء املتعـد  السـنوات بشـأن السـلع التحديد، وافق اجمللـس علـى ىلجيـل الـدوريف الثانيـة عشـريف لجتمـا  اخلـ 
 . 2021شبا /فرباير  9و 8ىل يوني ، إ2020عقده ق أيلول/سبتمرب                                     األساسية والتنمية، الذي كان نقررا  

 عضوية الفرقة العاملة  

، إىل اعتما  2020أيلول/سبتمرب  28املعقو يف ق  1198أشار رئيس اجمللس، ق جلسته العانة  -123
((، حيث 67-   559لعانلة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية  املقرر اخت اصات الفررة ا

(. ولــذلك، مل تعــد 1مــاكي عضــوية الفررــة العانلــة  وجبهــا عضــوية اجمللــس  انظــر املرفــق األول، الفقــريف 
لفررة العانلة  اررتح على اجمللس إلغاء عضوية اهنا  حاجة إىل انتخاب أعضاء جد  ق الفررة العانلة. و 

 كبند  ائ .

 ووافق اجمللس على حذف عضوية الفررة العانلة نن جدول أعمال اجمللس. -124

 ( 19-)د1995استعراض قوائم الدول الواردة ر مرفق قرار اجلمعية العامة   

 . TD/B/INF.245عضوية احلالية ق الوثيقة  مل يتخذ أي إجراء فيما يتعلق بقائمة العضوية. وتر  رائمة ال  -125

 اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة على إجراءات اجمللس  

ذت ق  ورته السابعة والستني  -126                                                                                  أ بلغ اجمللس، ق جلسته العانة اخلتانية، حن اإلجراءات اليت اخت 
 ل ترتتب عليها أي آاثر نالية إضافية.

__________ 

 .TD/B/INF.247بوصفه الوثيقة  2020سي در اجلدول الزنين الراي للن ف الثاين نن عام  (1 

 .TD/B/INF.248بوصفه الوثيقة  2021سي در اجلدول الزنين الراي للن ف األول نن عام  (2 
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 املتعلق بواثئق التفويضاعتماد التقرير  -حاء 
 جدول األعمال( ج( نن 1 البند 

، تقريـر املكتـب املتعلـق بواثئـق                                                          اعتمد جملس التجـاريف والتنميـة، ق جلسـته العانـة اخلتانيـة أيضـا   -127
ــوار  ق  ــو الـــــــ ــابعة والســـــــــتني للمجلـــــــــس، علـــــــــى النحـــــــ تفـــــــــويض املمثلـــــــــني املشـــــــــاركني ق الـــــــــدوريف الســـــــ

 .TD/B/67/L.2 الوثيقة

 ل أخرى مسائ -طاء 
 نن جدول األعمال( 18 البند 

 مل تعر  أي نسائل أخرى على اجمللس للنظر فيها.  -128

 اعتماد التقرير -ايء 
 نن جدول األعمال( 19 البند 

اعتمد جملس التجاريف والتنمية، ق جلسته العانـة اخلتانيـة، تقريـره الـذي يتضـمن السـتنتاجات  -129
ــار البنـــد  ــا ق إطـ ــراءات األخـــرى الـــيت ، واإل11ملقـــرر والخت اصـــات  وجـــب البنـــد ، وا7املتفـــق عليهـ جـ

اختـذها اجمللــس خــةل األجــزاء الثةثــة نــن الــدوريف، ونـوجز الــرئيس عــن  يــع البنــو  املوضــوعية، وجــداول 
األعمـــال املؤرتـــة للـــدوريف اخلانســـة عشـــريف للمـــؤمتر والـــدوريف التنفيذيـــة الســـبعني للمجلـــس وجلنـــة الســـتثمار 

ســائل اإلجرائيــة واملســائل املت ــلة هبــا. وأالن اجمللــس  نميــة، وجلنــة التجــاريف والتنميــة، وكــذا املواملشــاريع والت
كــذلك للمقــرريف حن تقــوم علــى النحــو املناســب، مــت ســلطة الــرئيس، بوضــع ال ــيغة النهائيــة للتقريــر 

                                                                      املقد م إىل اجلمعية العانة، نع أخذ نداولت اجللسة العانة اخلتانية ق احلسبان.
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 املرفق األول

 املعنية ابخلطة الربانجمية واألداء الربانجمي العاملةاختصاصات الفرقة   
 العضوية -ألف 

تكــون عضــوية الفررــة العانلــة املعنيــة ابخلطــة الربانجميــة واأل اء الربانجمــي نطابقــة لعضــوية جملــس  -1
املقـــرر(  وريف التنـــاوب  -التجـــاريف والتنميـــة. وتتبـــع  وريف تنـــاوب أعضـــاء املكتـــب  الـــرئيس وانئـــب الـــرئيس 

 . (1 النحو احملد  ق املرفق األول ابلنظام الداخلي جمللس التجاريف والتنميةيف، على املقرر 

 تواتر الجتماعات ومدهتا  -ابء 
 تمع الفررة العانلة نرتني أو ثةا نرات ق السنة، وتستمر كل  وريف نديف أر اها ثةثـة إىل  -2

 يتجاوز جممو  وحدات الجتما  ينبغي ألأربعة أايم، نا مل يقرر جملس التجاريف والتنمية خةف اللك. و 
 . (2 وحديف ق السنة 18ق الفررة العانلة 

 وسرياعي توريت الدورات اجلدول الزنين لعملية امليزنة ق األن  املتحديف. -3

 املهام ونطاق العمل -جيم 
جميـــــة  الفررــــة العانلـــــة املعنيــــة ابخلطـــــة الربانجميـــــة واأل اء الربانجمــــي نكلفـــــة ابســــتعرا  اخلطـــــة الربان  -4

ونعلونات األ اء الربانجمي لألونكتا ، املقرر إ راجها ق امليزانيـة الربانجميـة املقرتحـة الـيت يعـدها األنـني العـام  
طة التعــاون التقــين، والتقييمــات، وسياســة  لألنــ  املتحــديف لكــي تنظــر فيهــا اجلمعيــة العانــة؛ واســتعرا  أنشــ 

  در به تكليف نن جملس التجاريف والتنمية.  املنشورات واسرتاتيجية الت الت؛ وأي نوضو  آخر ي 
وتعمل الفررة العانلة  ثابة  فل ملنارشة القضااي املتعد يف اجلوانب املشمولة ق عمل األونكتا   -5

ثقــة عـــن  ورات نـــؤمتر األنـــ  املتحــديف للتجـــاريف والتنميـــة، نثـــل تعزيـــز والــيت يـــت  مديـــدها ق الـــولايت املنب
 ب واملساوايف بني اجلنسني، ومتكني املرأيف.التنمية املستدانة، والشبا

                                                                                   وتعمل الفررة العانلة أيضا   ثابة ننتدى يتيح للدول األعضاء إنكانية الطة  على التكـوين  -6
 اجلغراق واجلنساين ألنانة األونكتا .

 تنظيم الدورات وحمتواها  -دال 
ربانجمـي جملـس التجـاريف والتنميـة ق أ اء تساعد الفررـة العانلـة املعنيـة ابخلطـة الربانجميـة واأل اء ال -7

نهمتــــه الررابيــــة فيمــــا يتعلــــق ابخلطــــة الربانجميــــة واملعلونــــات املتعلقــــة ابأل اء الربانجمــــي، وتســــاعده بوجــــه 
لألونكتا  ق اخلطة الربانجمية املقرتحة واملعلونات املتعلقـة ابأل اء  اخل وع ق تر ة الولايت التشريعية

                                                                       ثــر فعاليــة وشــفافية. ومقيقــا  هلــذا اهلــدف، ســتعقد الفررــة العانلــة  ورتــني أو ثــةا جمــي، جلعلهــا أكانالرب 
  ورات على النحو املف ل ق الفرو  التالية.

__________ 

 1) TD/B/16/Rev.4 وCorr.1 . 

 = جلسة ندهتا ثةا ساعات.  اجتما  وحديف  1 (2 
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  د 1الدورة   
 راض التعاون التقين والتقييمدورة حتضجية للخطة الربانجميةني واستع

  اء الربانجميالدوريف التحضريية للخطة الربانجمية واملعلونات املتعلقة ابأل  
للفررة العانلة املعنية ابخلطة الربانجميـة واأل اء الربانجمـي، سـتقدم الـدوريف األوىل  2                استبارا  للدوريف  -8

طـــة الربانجميـــة لألونكتـــا  واملعلونـــات املتعلقـــة اإلرشـــا  والتوجيـــه الةزنـــني إلعـــدا  الوثيقـــة الـــيت تعـــر  اخل
 ة الربانجمية املقرتحة.                                    ابأل اء الربانجمي، واليت ست درج ق امليزاني

ــة  -9 ــا  للرويـــ ــة األونكتـــ ــه أنانـــ ــة إىل عـــــر  تقدنـــ ــري الرايـــ ــا ل غـــ ــتند عمليـــــات التبـــ وســـــوف تســـ
جمموعـة ةتـاريف نـن النتـائج املقـرتح  السرتاتيجية العانة وجمالت الرتكيز اليت مد ها املنظمة،  ا ق اللك

                                      اييس األ اء اليت ي توخى إ راجها ق وثيقة إطار كل براننج فرعي وأنثلة على نق تسلي  الضوء عليها ق
على األكثر، عر  أويل هلذه الروية واجملالت،  ا ق اللك أي رضااي انشةة و روس   اخلطة الربانجمية، أو

ا أنانة األونكتا  الات صلة وميكن السرتشا  هبا/أو الستفا يف ننها عناصر أخرى تعتربه  نستفا يف، وأي
 انجمية. وستعم  أنانة األونكتا  وررة غري راية لتيسري املنارشة.ق صياغة وثيقة اخلطة الرب 

 استعرا  أنشطة التعاون التقين اليت يضطلع هبا األونكتا  ومتويل هذه األنشطة ونراربتها  
الات ال ــلة ال ـا ريف عــن  ورات نـؤمتر األنــ  املتحـديف للتجــاريف والتنميـة وجملــس              وفقـا  للـولايت  -10

ستتوىل الفررة العانلة املعنية ابخلطة الربانجمية واأل اء الربانجمي استعرا  أنشطة التعاون التجاريف والتنمية،  
طة وكفاءهتــا، التقــين الــيت يضــطلع هبــا األونكتــا ، واللــك بغيــة  لــة أنــور ننهــا مســني فعاليــة هــذه األنشــ 

تملـة. وسيسرتشـد وتعزيز الشفافية، وتقاسـ  التجـارب الناجحـة، وتشـجيع الت ـال ابجلهـات املتلقيـة احمل
 الستعرا  الذي  ريه الفررة العانلة بتقرير تقدنه أنانة األونكتا  يتضمن العناصر التالية:

 ؛ (3 طلبات املساعديف التقنية، حسب املنتج واجملموعة املواضيعية  أ( 
القــدريف الســتيعابية ألنانـــة األونكتــا ،  ـــا ق اللــك املســـائل املت ــلة  ـــدى   ب( 
ر   نرتبو حسب املنتج و/أو اجملموعة املواضيعية، حسب الرتضاء( لت ـمي  وتنفيـذ توافر املوا

 أنشطة التعاون التقين اليت تطلبها الدول األعضاء؛
                               الـرباننج واملشـرو  املقـرتح، فضـة  عـن  توافر نوار  نن خارج امليزانية للموضـو  و   ج(  

 ة التنبؤ ابملوار  اخلارجة عن امليزانية؛ املسائل املت لة جبمع األنوال ومسني الستدانة وإنكاني 
املــوار  املكرســة جلمــع األنــوال وإ اريف املشــاريع وتقييمهــا، ولةت ــالت نــع    ( 

 الدول األعضاء بشأن املساعديف التقنية؛
تــائج أنشــطة التعــاون التقــين ق املاضــي،  ــا ق اللــك التجــارب أ اء و/أو ن  ه( 
 الناجحة؛
ــو  ا  و(  ــات عـــــن اجلهـــ ــاون التقـــــين نعلونـــ ــطة التعـــ ــة لتحســـــني إ اريف أنشـــ ملبذولـــ

 وتقييمها وتقدمي التقارير املت لة هبا ومتويلها.
األنــوال                                                                       وســتنظر الفررــة العانلــة أيضــا  ق استكشــاف اخليــارات والســبل الكفيلــة بتحســني  ــع  -11

 ونكتا .                                                                            وتنويع التمويل املخ ص للتعاون التقين، استنا ا  إىل املعلونات اليت تقدنها أنانة األ
__________ 

ســتقدم أنانــة األونكتــا  نعلونــات نســتكملة ابنتظــام عــن الطلبــات الــيت تــر  للح ــول علــى املســاعديف التقنيــة نــن  (3 
وسيشــمل اللــك نعلونــات عــن نــدى  اإلنرتنــت.نكتا ، واللك نن خةل راعديف بياانت ة  ة على شبكة األو 

 توافر التمويل الةزم للطلبات.
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 استعرا  أنشطة التقيي  واملتابعة  
                                                                                      وفقا  لسياسة األونكتا  للتقيي  ورواعد التقيي  اليت وضـعها فريـق األنـ  املتحـديف املعـين ابلتقيـي ،  -12

و  الـيت يبـذهلا األونكتـا  فيمـا يتعلـق بعمليـات التقيـي  الـداخلي واخلـارجي ستستعر  الفررة العانلـة اجلهـ 
فـاءيف والفعاليـة والشــفافية واملسـاءلة املرتبطـة بعمليـات التقيـي . وق هـذا الســياق، بغيـة مسـني عناصـر الك

                                                                                   جيــــب علــــى أنانــــة األونكتــــا  أن  ــــري التقييمــــات وفقــــا  ملبا ئهــــا التوجيهيــــة لكــــي تضــــطلع  ســــؤوليتها 
يتعلــق ابملســاءلة العانــة وتكفــل الــتعل  ق إطــار املؤسســة. وسيسرتشــد الســتعرا  الــذي تقــوم بــه  مــافي
لفررة العانلة املعنية ابخلطة الربانجمية واأل اء الربانجمي بتقرير تقيي  تـوليفي تقدنـه أنانـة األونكتـا  ويتـيح ا

روس املســـتفا يف. وتقـــارير التقيـــي  تقـــدمي نعلونـــات كانلـــة عـــن  يـــع أنشـــطة التقيـــي  ويعـــزز املســـاءلة والـــد
ا هلـــا، وتعـــزز التعليـــق علـــى تقييمـــات التوليفيـــة هـــي نؤلفـــات نعرفيـــة تتـــيح توحيـــد املعـــارف املكتســـبة وتب

 يتعلق هبذه التقييمات. األونكتا  والتح يل املستمر فيما
يتعلـق ابلتقييمـات وستستعر  الفررة العانلة خطة التقيي  اخلاصة ابألونكتا ، ول سـيما فيمـا  -13

ارجي علـى أسـاس املتعمقة اليت يطلبها جملس التجاريف والتنمية. وسـتنارو عمليـات التقيـي  الـداخلي واخلـ 
                                                                                      التقريـــــر التـــــوليفي املـــــذكور أعـــــةه. وتنســـــق وحـــــديف التقيـــــي  والرصـــــد عمليـــــة  نتابعـــــة التقييمـــــات وتكفـــــل 

ن التقييمــات املتعمقـــة الســنوية الـــيت طلبتهـــا التقريـــر املرحلــي املقـــرر تقدميــه إىل الفررـــة العانلــة بشـــأ إعــدا 
 وتقدميه ق الورت املناسب.

  د2الدورة   
 ربانجمية واملعلومات املتعلقة ابألداء الربانجمياستعراض اخلطة ال

ــا   -14 ــة الربانجميـــة لألونكتـ ــة الربانجميـــة واأل اء الربانجمـــي اخلطـ ــة املعنيـــة ابخلطـ ســـتدرس الفررـــة العانلـ
                                                                            األ اء اخلاصـــة برباجمـــه الـــيت ســـت درج ق امليزانيــة الربانجميـــة املقرتحـــة، بغيـــة تقـــدمي أي توصـــيات ونعلونــات 

التجــاريف والتنميــة. وسيســتند الســتعرا  إىل نــا إالا كــان الرصــيد املخ ــص لألنشــطة  ضــرورية إىل جملــس
ات ال ا ريف عن                                                                        واألولوايت اليت أ سندت، حسبما تقرتحه األنانة، نناسبا ق ضوء التوجيهات واإلرشا 

عتمـديف اهليةات اإل ارية لألونكتا ، ول سيما خـةل الـدوريف األوىل للفررـة العانلـة، والـوار يف ق القـرار 
 
      ات امل
 
     

 نن اجلمعية العانة.
                                                                                    وبناء  عليه، ستتخذ الفررة العانلة هذا اإلجـراء ملسـاعديف األنـني العـام لألونكتـا  واألنـني العـام  -15

يزانيــة الربانجميــة املقرتحــة، لكــي تستعرضــها جلنــة الــرباننج والتنســيق واجلمعيــة لألنــ  املتحــديف ق صــياغة امل
 العانة ق ورت لحق.

                                                                                    دوريف التالية للفررة العانلة، سي طل ع األنني العام لألونكتا  الدول األعضاء على احتياجـات  وق ال  -16
 ية الربانجمية املقرتحة. األونكتا  نن الوظائف ونن غري الوظائف، على النحو املف ل ق امليزان 

  3الدورة   
                                              املواضيع األخرى اليت يقر ها جملس التجارة والتنمية

ــة جيـــوز جمللـــس الت -17 ــة ابخلطـ ــة املعنيـ ــة العانلـ ــة للفررـ ــي   وريف اثلثـ ــرر تنظـ ــا  أن يقـ ــة أيضـ ــاريف والتنميـ                                                                        جـ
 يلي: الربانجمية واأل اء الربانجمي نن أجل تقيي  نا

تيجية الت الت، نع الرتكيز على كفـاءيف وفعاليـة سياسة املنشورات واسرتا  أ( 
 الت الت ق املنشورات؛
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جــل أو نوضــو  آخــر يــدخل ق نطــاق التخطــي  الســرتاتيجي الطويــل األ  ب( 
نهام الفررة العانلة ونع الحرتام الواجب ل ةحيات جلنة الرباننج والتنسـيق واجلمعيـة العانـة 

 اإل ارية واملت لة ابمليزانية.وهيةاهتا الفرعية املعنية ابملسائل 

 النتائج -هاء 
ــة العانلـــ  -18 ــا  ورات الفررـ ــائج الـــيت تـــتمخض عنهـ ــة ميكـــن أن تشـــمل النتـ ــة الربانجميـ ة املعنيـــة ابخلطـ

                                                                                   واأل اء الربانجمــي الســتنتاجات املتفــق عليهــا، ونشــاريع املقــررات والتوصــيات الــيت ســت عر  علــى جملــس 
واإلجراءات الـيت يتعـني علـى أنانـة األونكتـا  اختاالهـا، عنـد الرتضـاء. التجاريف والتنمية لكي ينظر فيها، 

ــى ــس علـ ــدها اجمللـ ــيت يعتمـ ــررات الـ ــديف،                                     وت عـــر  املقـ ــ  املتحـ ــام لألنـ ــني العـ ــا  واألنـ ــام لألونكتـ األنـــني العـ
 واهليةات الات ال لة ق نيويور ، حسب الرتضاء.

 املسائل التنظيمية -واو 
ية ابخلطة الربانجمية واأل اء الربانجمي ق كل  وريف على جدول األعمال توافق الفررة العانلة املعن -19

 املؤرت للدوريف التالية.
ول األعضـــاء الواثئــق اخلاصـــة جبميـــع البنــو  املوضـــوعية نـــن جــدول أعمـــال الفررـــة وســتتاح للـــد -20

 العانلة ربل أربعة أسابيع على األرل نن بدء الدوريف.
تعديل اخت اصات الفررة العانلة املعنية ابخلطة الربانجمية واأل اء   وجيوز جمللس التجاريف والتنمية -21

 انلة.                                    الربانجمي بناء  على توصية نن الفررة الع
 ويبني اجلدول الوار  فيما يلي اجلدول الزنين للدورات واألعمال اليت يت  الضطة  هبا ق كل  وريف.  -22

 نطاق العمل املهمة  واملديف( وعدامل دوريفال

أكتــــوبر  تشــــرين األول/ أوائــــل   1    
 نــــديف ت ــــل إىل أربعــــة أايم،  
ــد ق   ــوم واحـ ــرتاحة ليـ ــع اسـ نـ

 األثناء( 

يـــة الـــدوريف التحضـــريية للخطـــة الربانجم
 واملعلونات املتعلقة ابأل اء الربانجمي

تقـــــدمي اإلرشـــــا  والتوجيـــــه إلعـــــدا  وثيقـــــة 
اخلطـــــة الربانجميــــــة لألونكتـــــا  واملعلونــــــات 

 املتعلقة ح ائه الربانجمي

اســــــتعرا  أنشــــــطة التعــــــاون التقــــــين   
 ومتويل هذه األنشطة ونراربتها

العمــــــل  ثابــــــة ننتــــــدى للــــــدول األعضــــــاء 
ة ابلتعـــاون التقـــين، لتنـــاول القضـــااي املتعلقـــ 

 ا ق اللك املسائل املت لة ابهليكل املايل 
ــؤ  ــة التنبـ ــوار  وإنكانيـ ــتدانة املـ ومســـني اسـ
ــاعديف التقنيــــة  ــة املسـ ــة  عــــن فعاليـ ــا، فضـ                                    هبـ

 يقدنها األونكتا اليت 

النظــر ق تقريــر التقيــي  التجميعــي عــن  يــع   استعرا  أنشطة التقيي  واملتابعة  
 التقيـــــي  املتعمـــــق  أنشـــــطة التقيـــــي  والنظـــــر ق 

رى ســنواي                                         الــداخلي و/أو اخلــارجي الــذي جيــ 
ألحــــد الــــربانج الفرعيــــة لألونكتــــا ، وتقــــدمي  
التوجيــــه الفــــين بشــــأن ا ــــاه الــــربانج الفرعيــــة  

 نا  إىل تقارير التقيي  ابلست 
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 نطاق العمل املهمة  واملديف( وعدامل دوريفال

كـــــانون الثاين/ينـــــاير  نـــــديف  2
 ت ل إىل ثةثة أايم(

ــة  ــة الربانجميـــــــــــــــ ــتعرا  اخلطـــــــــــــــ اســـــــــــــــ
 ابأل اء الربانجميواملعلونات املتعلقة 

ــــــا    ــــــة لألونكـت  راســـــــة وثيقـــــــة اخلطـــــــة الربانجمـي
ــه الربانجمـــي، وتقـــدمي   واملعلونـــات املتعلقـــة ح اـئ
ــل   ــذا ال ــــد  رـبـ ــرورية ق هــ ــيات ضــ أي توصــ

ــــربانج  تقـــــدمي ا  ــي  اـل ــــب ختطـــ ــة إىل نكـت لوثيقـــ
ــة واستعراضـــها لحقـــا  نـــن رـبــل                                              واملالـيــة وامليزانـي

 جلنة الرباننج والتنسيق واجلمعية العانة 

حســـــــــــبما يقـــــــــــرره جملــــــــــــس  3
ــة و/أو  التجــــــــــــــاريف والتنميــــــــــــ
الفررــــــــــــة العانلــــــــــــة املعنيــــــــــــة 
ابلتخطي  الربانجمي واأل اء 
الربانجمـــــي  نـــــديف ت ـــــل إىل 

 ثةثة أايم(

املنشورات واسـرتاتيجية تقيي  سياسة 
الت ــــــــــــــــــــــــــالت أو التخطـــــــــــــــــــــــــــي  
الســـــــــرتاتيجي الطويـــــــــل األجـــــــــل أو 
نوضــــو  آخــــر، علــــى النحــــو الــــذي 

 لتنميةيقرره جملس التجاريف وا

د ت ق   ــ  ــرى حــــــــ ــااي أخــــــــ ــر ق رضــــــــ                            النظــــــــ
الخت اصــات ابعتبارهــا تــدخل ق نطــاق  
ــي    ــة ابلتخطــــ ــة املعنيــــ ــة العانلــــ ــام الفررــــ نهــــ

ــي أو   ــيع  الربانجمـــي واأل اء الربانجمـ أي نواضـ
أخرى حيد ها جملـس التجـاريف والتنميـة، نـع  
املراعــايف الواجبــة ل ــةحيات جلنــة الـــرباننج  

هتــا الفرعيـــة  والتنســيق واجلمعيــة العانـــة وهيةا 
 املعنية ابملسائل اإل ارية واملت لة ابمليزانية. 
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 املرفق الثاين

املتحةةةدة جةةةدول األعمةةةال املؤقةةةت للةةةدورة اخلامسةةةة عشةةةرة ملةةةؤمتر األمةةةم   
 للتجارة والتنمية

 افتتاح املؤمتر. -1

 انتخاب الرئيس. -2

 إنشاء هيةات الدوريف. -3

 انتخاب نواب الرئيس واملقرر. -4

  :تفويض املمثلني لدى املؤمترواثئق  -5

 تعيني جلنة واثئق التفويض؛  أ( 

 تقرير جلنة واثئق التفويض.  ب( 

 إررار جدول األعمال. -6

 عانة.ننارشة  -7

 نن عدم املساوايف والضعف إىل الرخاء للجميع. -8

  :نسائل أخرى -9

 (؛19-   1995استعرا  روائ  الدول الوار يف ق نرفق ررار اجلمعية العانة   أ( 

 تقرير جملس التجاريف والتنمية إىل املؤمتر؛  ب( 

 ا اثر املالية املرتتبة على إجراءات املؤمتر.  ج( 

 ؤمتر إىل اجلمعية العانة.اعتما  تقرير امل -10
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Annex III 

  Note verbale from the Permanent Mission of the United 
States of America to the United Nations Office and other 
international organizations in Geneva, to the Secretary of the 
Trade and Development Board 5F

* 

[English only] 

 

 

No. 19-20  

 

 

The Permanent Mission of the United States of America to the United Nations and 

Other International Organizations presents its compliments to Secretary of the Trade and 

Development Board and has the honor to inform the Secretary of the Trade and 

Development Board that the United States joins consensus on the election of the Bureau for 

the sixty-seventh session of the Trade and Development Board. However, the United States 

would like to express concern about Iran’s participation in this body given its role as one of 

the leading state sponsors of terror and its continued violations of international norms, 

including through illicit trade. 

 

The Permanent Mission of the United States of America to the United Nations and 

Other International Organizations avails itself of this opportunity to renew to the Secretary 

of the Trade and Development Board the assurances of its highest consideration. 

 

 

 

 

Geneva, June 29, 2020 

 

 

Secretary of the Trade and Development Board 

Geneva 

 

__________ 

 * The present annex is reproduced in the language in which it was received and without formal editing. 

__________ 
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Annex IV 

  Note verbale from the Permanent Mission of the Islamic 
Republic of Iran to the United Nations Office and other 
international organizations in Geneva, to the UNCTAD 
secretariat6F

* 

[English only] 

In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 

Ref. 2050/483510 

 

 

The Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations Office 

and other international organizations in Geneva presents its complements to the Secretariat 

of the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and with 

reference to the United States Note Verbale No. 19-20 dated 29 June 2020 addressed to the 

Secretariat on the membership of the Islamic Republic of Iran in the Bureau of the 67th 

session of the Trade and Development Board and, has the honor to state the following in 

exercise of its right of reply. 

 

 The Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran considers membership of the 

Bureau as the sovereign right of all UN Member States and the expression of concern by 

the United States, as one Member State from another regional group, over the membership 

of Iran from the Asia-Pacific Group in the Bureau is unwarranted, unprofessional and 

politically motivated. In addition, UNCTAD as a trade and development related body of the 

United Nations system should be able to freely benefit from the expertise and contributions 

of all Member States in discharging its mandate. Any unreasonable attempt from any 

country to hamper the collective endeavor of Member States, which undermines the ability 

of UNCTAD to fulfill its mandate, is counted as a sign of unilateralism with dire 

consequences for multilateralism, rule of international law and international cooperation. It 

is manifested in the form of unilateral coercive measures in defiance of international law 

and withdrawal from international organizations and multilateral treaties. Radical 

unilateralism continues to adversely affect the multilateral trading system and the process 

of development across the globe, as well. It is unfortunate that such policies and measures 

are being pursued while the international community is in urgent need for solidarity and 

cooperation in order to overcome the devastating impacts of Covid-19 pandemic. 

 

The Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran requests the Secretariat of 

UNCTAD to post this Note Verbale in its website next to the uploaded Note Verbale of the 

United State for the kind attention of all Member States. 

 

The Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran avails itself of this 

opportunity to renew to the Secretariat of the UNCTAD the assurances of its highest 

consideration. 

 

Geneva, 8 July 2020 

 

Secretariat of the United Nations  

Conference on Trade and Development 

Geneva 

__________ 

 * The present annex is reproduced in the language in which it is received and without formal editing. 

__________ 
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 املرفق اخلامس

 جدول أعمال الدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية  
 املسائل اإلجرائية: -1

 انتخاب أعضاء املكتب؛  أ(

 أعمال الدوريف؛إررار جدول األعمال وتنظي    ب(

 اعتما  التقرير املتعلق بواثئق التفويض.  ج(

 التقرير السنوي لألنني العام. -2

اإلجــراءات الــيت اختــذها األونكتــا  و/أو خطــ  هلــا لــدع  الــدول األعضــاء ق إنعــا  التجــاريف  -3
 وال ناعات بعد التغلب على اجلائحة.

 العملية التحضريية للدوريف اخلانسة عشريف للمؤمتر: -4

 املوافقة على جدول األعمال املؤرت للدوريف اخلانسة عشريف للمؤمتر. •

 ة: اإلنتاج الدويل فيما بعد اجلائحة.الستثمار نن أجل التنمي -5

 الرتاب  والسرتاتيجيات اإلمنائية ق عامل تسو ه العوملة. -6

ن أجــــل التنميــــة التنميــــة الرت ــــا ية ق أفريقيــــا: الت ــــدي للتــــدفقات املاليــــة غــــري املشــــروعة نــــ  -7
 املستدانة ق أفريقيا.

                                            األنشطة اليت يضطلع هبا األونكتا   عما  ألفريقيا. -8

 2020-2011                                                               إسهام األونكتا  ق تنفيذ براننج العمل ل احل أرل البلدان منوا  للعقد  -9

 تقرير عن املساعديف املقدنة نن األونكتا  إىل الشعب الفلسطيين. -10

 ة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية.تقرير الفررة العانل -11

 نمية:نسائل أخرى ق نيدان التجاريف والت -12

التطـــوير التـــدرجيي للقـــانون التجـــاري الـــدويل: التقريـــر الســـنوي للجنـــة األنـــ  املتحـــديف   أ(
 للقانون التجاري الدويل؛

 لدولية.تقرير الفريق الستشاري املشرت  املعين  ركز التجاريف ا  ب(

يت تعقــدها نســامهات األونكتــا  ق تنفيــذ ونتابعــة نتــائج املــؤمترات الرئيســية ونــؤمترات القمــة الــ  -13
 األن  املتحديف ق امليدانني الرت ا ي والجتماعي.

 جدول األعمال املؤرت للدوريف التنفيذية السبعني جمللس التجاريف والتنمية. -14

 الستثمار واملشاريع والتنمية، الدوريف الثانية عشريفجدول األعمال املؤرت للجنة  -15

 ية، الدوريف الثانية عشريفجدول األعمال املؤرت للجنة التجاريف والتنم -16
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 املسائل املؤسسية والتنظيمية واإل ارية ونا يت ل هبا: -17

نــن خطــة عمــل ابنكــو   166تقريــر رئــيس اهليةــة الستشــارية املنشــأيف  وجــب الفقــريف   أ(
، وىلثــري هــذه الــدورات؛ 2020-2019نظــي  األنانــة  ورات تدريبيــة ق الفــرتيف بشــأن ت

 ارية؛وتعيني أعضاء اهليةة الستش

 نن النظام الداخلي للمجلس؛ 76تسمية اهليةات احلكونية الدولية ألغرا  املا يف   ب(

 نن النظام الداخلي للمجلس؛ 77تسمية املنظمات غري احلكونية ألغرا  املا يف   ج(

 استعرا  اجلدول الزنين لةجتماعات؛   (

 عضوية الفررة العانلة؛  ه(

 (؛19-   1995 نرفق ررار اجلمعية العانة استعرا  روائ  الدول الوار يف ق  و(

 ت اجمللس.ا اثر اإل ارية واملالية املرتتبة على إجراءا  ز(

 نسائل أخرى. -18

 اعتما  التقرير. -19
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 املرفق السادس

 جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السبعني جمللس التجارة والتنمية  

 إررار جدول األعمال وتنظي  األعمال. -1

 القدرات اإلنتاجية للعقد اجلديد. :2020                            تقرير أرل البلدان منوا  لعام  -2

 لعانلة املعنية ابإلطار السرتاتيجي وامليزانية الربانجمية عن  ورهتا احلا ية والثماننيتقرير الفررة ا -3

ن ــفة تقريـر نــؤمتر األنــ  املتحــديف الثــانن لســتعرا   يـع جوانــب جمموعــة املبــا ئ والقواعــد امل -4
 .                                                                          املتفق عليها اتفارا  نتعد  األطراف نن أجل نكافحة املمارسات التجارية التقييدية

 قرير فريق اخلرباء احلكوني الدويل املعين ابلتجاريف اإللكرتونية والرت ا  الررمي.ت -5

 تقرير فريق اخلرباء احلكوني الدويل املعين بتمويل التنمية. -6

                                   قد م إىل الدوريف اخلانسة عشريف للمؤمتر.تقرير اللجنة التحضريية امل -7

  ركز التجاريف الدولية.تقرير الفريق الستشاري املشرت  املعين  -8

 جدول األعمال املؤرت للدوريف الثاننة والستني جمللس التجاريف والتنمية. -9

 نسائل أخرى. -10

 تقرير جملس التجاريف والتنمية عن أعمال  ورته التنفيذية السبعني. -11
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 املرفق السابع

الةةةدورة جةةةدول األعمةةةال املؤقةةةت للجنةةةة السةةةتثمار واملشةةةاريع والتنميةةةة،   
 الثانية عشرة

 انتخاب أعضاء املكتب. -1

 إررار جدول األعمال وتنظي  األعمال. -2

 تقارير اجتماعات اخلرباء: -3

ألعمــال تقريــر اجتمــا  اخلــرباء املتعــد  الســنوات بشــأن الســتثمار والبتكــار وراي يف ا  أ(
 نن أجل بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية املستدانة؛ 

اخلـــــرباء احلكـــــوني الـــــدويل العانـــــل املعـــــين ابملعـــــايري الدوليـــــة للمحاســـــبة  تقريـــــر فريـــــق  ب(
 واإلبةو.

 نن عدم املساوايف والضعف إىل الرخاء للجميع. -4

 لثةثة.التقرير املرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التآزر بني أركان العمل ا -5

 نسائل أخرى. -6

 والتنمية.                                          اعتما  تقرير اللجنة املقد م إىل جملس التجاريف  -7
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 املرفق الثامن

 جدول األعمال املؤقت للجنة التجارة والتنمية، الدورة الثانية عشرة  

 انتخاب أعضاء املكتب. -1

 إررار جدول األعمال وتنظي  األعمال. -2

 تقارير اجتماعات اخلرباء: -3

 تقارير اجتماعات اخلرباء املتعد يف السنوات واألحا ية السنة:  أ(
 اجتما  اخلرباء املتعد  السنوات بشأن السلع األساسية والتنمية؛ ‘1ق
 اجتما  اخلرباء املتعد  السنوات بشأن التجاريف واخلدنات والتنمية؛ ‘2ق
ـــ ا ية نوات ‘3ق ـ ــنوات بشــــأن تعزيــــز بيةــــة ارـت يــــة علــــى  يــــع اجتمــــا  اخلــــرباء املتعــــد  الســ

نــــل والتعــــاون ق امليــــدان                                                   املســــتوايت  عمــــا  لتنميــــة شــــانلة ونســــتدانة، وتعزيــــز التكا
 الرت ا ي؛

 اجتما  اخلرباء املتعد  السنوات بشأن النقل واللوجستيات التجارية وتيسري التجاريف. ‘4ق
 نن عدم املساوايف والضعف إىل الرخاء للجميع. -4

 زيز أوجه التآزر بني أركان العمل الثةثة.التقرير املرحلي عن تشجيع وتع -5

 نسائل أخرى. -6

                                                ا  تقرير اللجنة املقد م إىل جملس التجاريف والتنمية.اعتم -7
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 املرفق التاسع

  *احلضور  
 حضر الدوريف ممثلو الدول التالية األعضاء ق جملس التجاريف والتنمية: -1

 الما  الروسي
 إثيوبيا

 أالربيجان
 األرجنتني

 ر ناأل
 أرنينيا
 إسبانيا
 أسرتاليا
 إستونيا

 أفغانستان
 إكوا ور
 ألبانيا
 أملانيا

 العربية املتحديفاإلنارات 
 إندونيسيا

 أنغول
 أوروغواي
 أوزبكستان

 أوغندا
 أوكرانيا

 اإلسةنية( -إيران   هورية 
 أيرلندا
 أيرلندا
 إيطاليا

 ابكستان
 البحرين
 الربازيل
 براب وس
 الربتغال

 بلجيكا
 بلغاراي

 بنغة يو
 بنما
 بوين

 بوركينا فاسو
 بوروندي
 بولندا

 املتعد يف القونيات( -بوليفيا   ولة 
 بريو

 بيةروس
 ييلند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيدا  وتوابغو
 تشيكيا
 توغو
 تونس

 جانايكا
 اجلزائر

  هورية تنزانيا املتحديف
 اجلمهورية الدونينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
  هورية كوراي

  هورية كوراي الشعبية الدميقراطية
  هورية نولدوفا
 جنوب أفريقيا

 نوب السو انج
 جورجيا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 TD/B/67/INF.1تتضمن رائمة احلضور هذه املشاركني املسجلني. ولةطة  على رائمة املشاركني، انظر الوثيقة  *
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 جيبو 
  ولة فلسطني

 رواندا
 رونانيا
 زانبيا

 زنبابوي
 سري لنكا
 السلفا ور
 سلوفاكيا

 وفينياسل
 السنغال
 السو ان
 سويسرا
 سرياليون
 شيلي
 صربيا
 ال ني

 طاجيكستان
 العراق
 عمان
 غابون
 غانبيا
 غاان

 غواتيمال
 غياان

 فانواتو
 فرنسا
 الفلبني
 البوليفارية( -  هورية فنزوية 
 فنلندا

 فييت انم
 رربع
 رطر

 كابو فري ي
 كازاخستان

 الكانريون
 كرواتيا
 كمبو اي

 كندا
 كواب

 اركوت  يفو 
 كوستاريكا
 كولونبيا
 الكونغو
 الكويت
 كينيا
 لتفيا
 لبنان
 ليرباي

 ليسوتو
 نايل

 ناليزاي
 ندغشقر

 ن ر
 املغرب

 نقدونيا الشمالية
 املكسيك
 نةوي

 اململكة العربية السعو ية
 اململكة املتحديف لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 ننغوليا
 نوريشيوس
 نوزانبيق
 نيامنار
 اننيبيا
 انورو
 النمسا
 نيبال

 نيجرياي
 اهلند
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 س:وحضر الدوريف أعضاء املؤمتر التالية أااوه ، نن غري األعضاء ق اجملل -2

 جزر البهانا

 النيجر

 الكرسي الرسويل

 وحضر الدوريف ممثلو املنظمات احلكونية الدولية التالية: -3

 اللجنة الرت ا ية للمنطقة األوروبية ا سيوية 

 الما  األورواب 

 يق الدراسة الدويل للمطا فر 

 املنظمة الدولية للفرنكوفونية

 واحملي  اهلا ئننظمة  ول أفريقيا والبحر الكارييب 

 ننظمة  ول شرق الكارييب

 ننظمة التعاون اإلسةني

 نركز اجلنوب

                                                               وكانت أجهزيف وهيةات وبرانج األن  املتحديف التالية مم ث لة ق الدوريف: -4

 نركز التجاريف الدولية

 نج األن  املتحديف اإلمنائيبران

 ق الدوريف:                                                     وكانت الوكالت املتخ  ة واملنظمات املعنية التالية مم ثلة   -5

 ننظمة األغذية والزراعة لألن  املتحديف

 ننظمة األن  املتحديف للتنمية ال ناعية

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية

 ننظمة التجاريف العاملية

                             ونية التالية ممث لة ق الدوريف:وكانت املنظمات غري احلك -6

 الفةة العانة

 األبيض املتوس جملس األعمال األورواب ألفريقيا والبحر 

 املبا ريف الثقافية

    


