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مقدمة
عُق رردت ال رردورة التنفيذي ررة التاس ررعة والس ررتون جملل ررس التج ررارة والتنمي ررة يف قص ررر األم ررم نير ررف،
سويسرا ،يف الفرتة من  5إىل  7شباط/فرباير  ،2020ويف إطار إجراء افرتاضخل يف  6نيسان/أبريل .2020
وعقد اجمللس خالل الدورة أربع جلسات عامة وجلسة افرتاضية واحدة بدلا من اجللسة العامة اجتامية.

أولا -اإلجرراتاا الررذ ا ررذ ا جملررس التجررارة والتنميررة املررون ال نررود املو رروعية
املُدرجة يف جدول أعماله
ألف -تقرير أقل ال لدان منوا :2019 ،التمويل اإلمنائي اخلارجي يف احلا رر واملسرتق ل -
الت عية القدمية والتحدايا اجلديدة
الستنتاجاا املتفق عليها (552دا)69-
إن جملس التجارة والتنمية
يرحب مع التقدير بتقرير األونكتاد ،املعنون تقرير أقرل البلردان ًرواا :2019 ،التمويرل
-1
اإلً ررااخل اج ررارجخل يف ا اض ررر واملس ررتقبل  -التبعي ررة القدة ررة والتح رردايت اجلدي رردة ،مل ررا يطرح رره م ررن ر ى

جدي رردة بش ررأن التح رردايت ال رريت تواج ررا أق ررل البل رردان ً روا واعتماده ررا املس ررتمر عل ر املس رراعدة اإلًااي ررة
الرمسية؛

يالحظ مع القلق الزايدة البطيئة جدا يف حجم املساعدة اإلًااية الرمسية املقدمرة إىل
-2
أقل البلدان ًوا يف فرتة تنفيذ برانمج العمرل لصراأ أقرل البلردان ًروا للعقرد ( 2020-2011بررانمج عمرل
اسررطنبول  ،ممررا جيعررل سررعي ا لتحقيررق أهررداة التنميررة املسررتدامة أيثررر جملررعوبة ،ويشررجع اجمللررس البلرردان
املاحنة عل تعزيز دعم ا املايل ألقل البلدان ًوا ،مما يدعم قدرهتا اإلنتاجية وحتوهلا اهليكلخل؛
ي ي ررب مي ررع أجمل ررحاح املص ررلحة املعني ررني إىل دع ررم ومس رراعدة أق ررل البل رردان ً روا يف
-3
ا ص ررول عل ر أقصر ر ق رردر م ررن الفواار ررد م ررن النظ ررام التجر ررارري املتع رردد األطر رراة ،بسر رربل من ررا تسر ر
األفضليات التجارية املمنوحة هلا؛

يرحب بزايدة عدد الشرياء اإلًاايني ،الذري زاد مع ذلك مرن التعقيرد ،ويشرجع أقرل
-4
البلردان ًروا علر وضررع أطرر ويررل وطنيرة متكاملررة لالسرتفادة علر أفضرل حنررو مرن الفررر  ،مرع ضررمان
إدارة املعونة وإيصاهلا عل حنو فعال مبا يتماش مع السرتاتيجيات اإلًااية الوطنية؛
يسلم أبمهية عمل األونكتاد يف الريرااز الرثالا املتعلقرة ابجردمات مرن أجرل التحرول
-5
اهليكلخل ألقل البلدان ًوا؛

حيرريع علمرا ابلقررتاا الررداعخل إىل وضررع عخطررة فعاليررة املعونررة 2.0ع ،الروارد يف تقريررر
-6
أقل البلدان ًواا لعام 2019؛
يش ررجع مجي ررع أجمل ررحاح املص ررلحة املعني ررني يف اهليك ررل اجلدي ررد للمعون ررة عل ر مواءم ررة
-7
وتنسيق مشاريع م وتدفقاهتم املالية مبا يوافق خطع التنمية الوطنية ألقل البلدان ًوا؛
يرحب ابجل رود املبذولرة لتعبئرة املروارد احملليرة الريت اضرطلعت هبرا أقرل البلردان ًروا منرذ
-8
بداية القرن ،وخباجملة ابلنظر إىل القيود املالزمة ملستوى تنميت ا؛
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يشجع البلدان املاحنة والبلدان األخرى اليت هخل يف وضرع يسرمهل هلرا برذلك علر أن
-9
جتدد موارد الصندوق الستئماين لصاأ أقل البلدان ًوا التابع لألونكتاد.

اجللسة العامة الرابعة
 7شباط/فرباير 2020

ابت -اختتام الدورة التنفيذية التاسعة والستني للمجلس
القرار (553دا)69-
إن جملس التجارة والتنمية ،إذ يضع يف اعتباره أنره ل يسرتطيع الجتمرام مرادايا بسربب رروة
استثنااية ،وافق عل جدول األعمرال املؤقرت للردورة السرابعة والسرتني ،علر النحرو الروارد يف الورقرة ر
الرمسية املؤرخة  31آذار/مارس  ،2020من خالل إجراء موافقة جملرامتة انت ر يف  6نيسران/أبريل .2020
ووافررق جملررس التجررارة والتنميررة مررن خررالل ذلررك اإلج رراء نفسرره عل ر تقريررر الرردورة؛ وأذن للمقرررر ،حتررت
سلطة الرايس ،بوضع الصيغة الن ااية للتقرير الذري يُقدم إىل اجلمعية العامة ،حسرب القتضراء؛ واخترتم
رمسيا الدورة التنفيذية التاسعة والستني.

اختتام اإلجراء العام (الفرتاضخل
 6نيسان/أبريل 2020

جيم -اإلجراتاا األخرى الذ ا ذ ا اجمللس
تقريررر أقررل ال لرردان من روا :2019 ،التمويررل اإلمنررائي اخلررارجي يف احلا ررر واملسررتق ل  -الت عيررة
القدمية والتحدايا اجلديدة
اعتمد جملس التجارة والتنمية ،يف جلسته العامة الرابعرة املعقرودة يف  7شرباط/فرباير  ،2020يف
-1
إطرار بنررد جردول األعمررال ،السرتنتاجات املتفررق علي ررا الريت ُوزعررت يف القاعرة ابعتبارهررا ورقرة ر رمسيررة
(انظر الفصل األول ،الفرم ألف .

تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار الستاتيجي وامليزانية الربانجمية عن أعمال دورهتا التاسعة
والس عني
أحاط اجمللس علم ا ،يف جلسته العامة الثالثة ،املعقودة يف  6شباط/فرباير  ،2019بتقرير الفرقة
-2
العاملررة عررن دورهتررا التاسررعة والسرربعني ،بصرريغته الرواردة يف الو يقررة  ،TD/B/WP/302وأقررر السررتنتاجات
املتفق علي ا الواردة فيه.
وأ ررمم ممثررل إحرردى اجملموعررات اإلقليميررة علر عمررل الررايس واألمانررة يف تيسر العمليررة وتنظرريم
-3
الدورة ،مش ا يف الوقت نفسه إىل بعض التحدايت اليت ووج ت واليت يؤمرل أن تُرذلل يف إطرار التنقريهل
املقبل لعملية امليزانية الربانجمية ،استنادا إىل التعقيبرات املقدمرة .وطلرب إىل األمانرة أن يفخرذ يف العتبرار
آراء مجيع اجملموعات بطريقة متوازنة.
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تقرير جلنة الستثمار واململاريع والتنمية
أحر ر رراط جملر ر ررس التجر ر ررارة والتنمير ر ررة علمر ر را ،يف جلسر ر ررته العامر ر ررة الثالثر ر ررة املعقر ر ررودة يف  6شر ر ررباط/
-4
فرباير  ،2020بتقرير جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية عن دورهتا ا ادية عشرة ( ، TD/B/C.II/44وأقرر
الستنتاجات املتفق علي ا الواردة فيه.
وأيررد ممثررل جمموعررة إقليميررة مررن جديررد الرردور األساسررخل لالسررتثمار يف حتقيررق أهررداة التنميررة
-5
املستدامة ،وشدد عل أمهية عمل األونكتاد يف ذلك الصدد .ومع تسليمه أبن اجتمام املاادة املستديرة
السرنوري الثرراين للسررفراء يف جنيررف املتعلرق ابلسررتثمار يف أهررداة التنميررة املسرتدامة يشرركل آليررة مفيرردة،
أعرررح عررن قلقرره بشررأن الضررعف ا ررايل لترردفقات السررتثمار األجنررأت املباشررر العامليررة ويف ر ذلررك عل ر
سالسررل القيمررة العامليررة .وأشررار إىل أمهيررة اإلجملررالا املسررتمر لنظررام التفاقررات الدوليررة لالسررتثمار ودعررم
األونكت رراد لر رره .ودعر ررا األونكتر رراد إىل دعر ررم التنفير ررذ الكامر ررل لقر ررار اجلمعير ررة العامر ررة األول بشر ررأن تشر ررجيع
الستثمار من أجل التنمية املستدامة ،وسلع الضوء عل إمكاانت الرقمنة أل راض التنمية وعل عمل
األونكتاد يف هذا اجملال.
وبينمررا أشرراد ممثررل جمموعررة إقليميررة أخرررى ابلختتررام النرراجهل لعمررل اللجنررة ،لحررظ أن اعتمرراد
-6
الس ررتنتاجات املستفيض ررة املتف ررق علي ررا يف ي ررل م ررن جلن ررة الس ررتثمار واملش رراريع والتنمي ررة وجلن ررة التج ررارة
والتنمية ،ابإلشارة إىل اسرتمرار الرربامج واملشراريع القاامرة ،ل يتوافرق مرع روا ترتيبرات اتفراق أيررا بشرأن
بناء توافق اآلراء .وةكن أن تنطوري األحداا اجلانبية ،حىت وإن يانت مناسبة ،عل مزااي أفضل خارج
إطار اللجان.

تقرير جلنة التجارة والتنمية
أحاط اجمللس علما ،يف جلسته العامة الثالثة أيضا املعقودة يف  6شباط/فرباير  ،2020بتقرير جلنة
-7
التجارة والتنمية عن دورهتا ا ادية عشرة ( ، TD/B/C.I/49وأقر الستنتاجات املتفق علي ا الواردة فيه.
وقررال ممثررل جمموع ررة إقليميررة إن التقري ررر يس ر م يف حتس ررني ف ررم املناقش ررات املتعلقررة ابلتح رردايت
-8
الجتماعيرة والبيئيرة الرريت تعررتض ا رد مررن عردم املسراواة وهتيئررة الفرر للجميرع .وأيررد مرن جديرد أمهيررة
احملتوى التحليلخل ،حيث يان العمل السابق مبثابة مادة مرجعية.

تقرير فريق اخلربات احلكومي الدويل املعين اتمويل التنمية
أحاط اجمللرس علمر ا ،يف جلسرته العامرة الرابعرة املعقرودة يف  7شرباط/فرباير  ،2020بتقريرر فريرق
-9
اج ر ررباء ا ك ر ررومخل ال ر رردويل املع ر ررد بتموي ر ررل التنمي ر ررة ع ر ررن دورت ر رره الثالث ر ررة ،عل ر ر النح ر ررو ال ر روارد يف الو يق ر ررة
.TD/B/EFD/3/3
 -10وأقرر العديررد مررن املنرردوبني وجمموعررة إقليميررة واحردة أبمهيررة البنررد املتعلررق بتمويررل التنميررة وأعربروا
عرن دعم رم القروري لعمرل فريرق اجررباء ا كرومخل الردويل املعرد بتمويرل التنميرة الترابع لألونكتراد يف تعزيرز
النقرا املسررتن وبنرراء توافرق اآلراء ،ممررا ييسررر ج رود البلرردان الراميررة إىل اختراذ إجرراءات ملموسررة وتوجيرره
عملية حشد املوارد الداخلية واجارجية.
 -11وأعربررت بعررض اجملموعررات اإلقليميررة عررن حتفظررات بشررأن الطرااررق ا اليررة لتنظرريم فريررق اج ررباء
ا كومخل الدويل املعد بتمويرل التنميرة وبشرأن عمليرة التفراوض ،ودعرت إىل إعرادة النظرر في را مرن أجرل
إجياد مزيد من السبل البناءة لبناء توافق اآلراء.
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تقرير الفريق الستملاري اململتك املعين مبركز التجارة الدولية
 -12أحر ر رراط جملر ر ررس التجر ر ررارة والتنمير ر ررة علمر ر را ،يف جلسر ر ررته العامر ر ررة الثالثر ر ررة املعقر ر ررودة يف  6شر ر ررباط/
فرباير  ، 2020بتقرير الفريق الستشارري املشرتك املعد مبريز التجارة الدولية عن دورته الثالثة واجمسني.

مسائل أخرى

موضوم الدورة اجامسة عشرة ملؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
 -13أشار رايس اجمللس ،يف اجللسة العامة الفتتاحية للمجلس املعقرودة يف  5شرباط/فرباير ،2020
اقرتا املوضوم التايل للدورة اجامسة عشرة ملؤ ر األمرم
إىل أنه ،بعد مشاورات مع اجملموعات اإلقليميةُ ،
املتحدة للتجارة والتنمية :من عدم املساواة والضعف إىل الرخاء للجميع.
-14

واعتمد اجمللس موضوم الدورة اجامسة عشرة ملؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية.

إنشاء اللجنة التحض ية للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر
 -15أنش ررأ اجملل ررس ،يف جلس ررته العام ررة الرابع ررة املعق ررودة يف  7ش ررباط/فرباير  ،2020عم رالا ابملمارس ررة
املتبع ررة يف املاض ررخل ،اللجن ررة التحض ر ية لل رردورة اجامسر ر ة عش رررة للم ررؤ ر وانت ررب را رريس جمل ررس التج ررارة
والتنمير ررة رايسر ر ا للجنر ررة التحضر ر ية .وسر ررتُكلف اللجنر ررة التحضر ر ية بعملير ررة التحضر ر املوضر رروعية للر رردورة
اجامسة عشرة للمؤ ر.
 -16ولحظ رايس اجمللس أن من املتوقع واملعتزم أن تكون العملية التحض ية شاملة وشفافة .وقال
إنرره سرري دة إىل تنظرريم اجتماعررات اللجنررة التحض ر ية بطريقررة تزيررد إىل أقص ر حررد مررن املشررارية ،مررع
التقليررل إىل أدح حررد ممكررن مررن احتمررال عقررد اجتماعررات متزامنررة ،والعتمرراد علر منسررقخل اجملموعررات
اإلقليمية للمساعدة يف تعزيز الشفافية والنفتاا.
 -17وعررالوة علر ذلررك ،أفرراد الررايس أبن اجملموعررات اإلقليميررة تعمررل علر إعررداد ورقررات املوقررف
اجاجملررة بكررل من ررا لتقرردة ا إىل الرردورة اجامسررة عشرررة للمررؤ ر ،وأبن اجللسررة األوىل للجنررة التحض ر ية
ستُعقد يف األسابيع التالية لدى النت اء من إعداد تلك الورقات.

 -18وذيرت انابة األمني العام لألونكتاد أن األمانرة سرتوفر مجيرع األدوات الالزمرة إلعرداد مشرروم
الو يق ررة اجتامي ررة واملفاوض ررات املعمق ررة الالحق ررة ال رريت تس رربق ال رردورة اجامس ررة عش رررة للم ررؤ ر .وقال ررت إن
اهلدة هو التوجملل ،ابلتعاون مع مجيرع أجملرحاح املصرلحة ،يرل دسرب دوره ويف جمرال اختصاجملره ،إىل
اتفاق يكون مفيدا للمجتمع الدويل وللتنمية ،ول سيما للبلدان األشد ضعفا أو البلدان اليت تواجه أشد
حتدايت التنمية.

اثني ا -موجز الرئيس
ألف -ال ياانا الفتتاحية
 -19أشار األمرني العرام لألونكتراد يف بيانره الفتتراحخل إىل أن عرام  2020سيشر د عقرد دورة املرؤ ر
الذري يُعقد يل أربع سنوات ،وأيد عل حجم التحدايت والفرر يف السرنة املقبلرة الريت تشركل الردورة
اجامسر ررة عشر رررة للمر ررؤ ر ابلنسر رربة هلر ررا منر رربا لتبر ررادل األفكر ررار بشر ررأن الجتاهر ررات العاملير ررة وللوقر رروة علر ر
الجتاهات املستقبلية وتقييم ا ،ولوضع جدول أعمال يكرون ذا أمهيرة للردول األعضراء واجملتمرع الردويل.
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وأيد ،يف سياق التنويه ابلروا اليت حتل هبرا األعضراء يف سرعي م إىل التوجملرل إىل توافرق مبكرر يف اآلراء
يف سررياق السررتعداد لرردفع عمليررة اللجنررة التحضر ية للتحضر للرردورة اجامسررة عشرررة للمررؤ ر ،اسررتعداد
أمانررة األونكترراد جدمررة العمليررة وتقرردم الرردعم للمفاوضررات وتيس ر النظرررة الواسررعة إىل السررياق العرراملخل
ال رراهن .وق ررال إن امل ررؤ ر ةث ررل فرجمل ررة لتجدي ررد ولي ررة األونكت رراد ويش رركل منت رردى األم ررم املتح رردة ال رروزارري
الوحي ررد املع ررد ابلتج ررارة والتنمي ررة .وأض رراة أن الق ررار املتعل ررق مبوض رروم امل ررؤ ر ق ررد وض ررع األس رراس إل رراء
املناقشات.
 -20وقال إن من شأن اجلغرافيا السياسية والظواهر الداامة التغر علر الصرعيد العراملخل أن ترؤ ر يف
هنايررة املطرراة عل ر جرردول أعمررال الرردورة اجامسررة عشرررة للمررؤ ر .وأضرراة أنرره ،ابلنظررر إىل أن الرردول
األعضاء أبدت مواقف ا وآراءها اإلقليمية والقطرية بشرأن الو يقرة اجتاميرة الن اايرة ،سريتعني إعرادة النظرر
يف موضوم املؤ ر ابنتظام ،ول سيما يف حتديد املواضيع الفرعية.
 -21وأشر ررار ،يف سر ررياق التأمر ررل يف األحر ررداا املاضر ررية ،إىل أن الفر رررتة الر رريت سر رربقت الر رردورة العاشر رررة
للمؤ ر اليت عُقدت يف ابنكوك يف عرام  ،2000والريت يانرت واحردة مرن أورهل دورات املرؤ ر الرذري يُعقرد
يرل أربررع سررنوات ،علر مرردى السررنوات العشررين املاضرية ،حيررث شررارك في ررا  144وزيررا ،شر دت أزمررة
مزدوجة :هخل اهنيار النظم القتصادية املالية ،ول سيما يف آسيا ،مما أ ر عل العديرد مرن البلردان الناميرة
والناشررئة يف النصررف الثرراين مررن تسررعينيات القرررن العشررين؛ وأزمررة املررؤ ر الرروزارري الثالررث ملنظمررة التجررارة
العاملية املعقود يف عام  1999يف سرياتل (الرولايت املتحردة األمريكيرة  .وقرال إن الردورة العاشررة للمرؤ ر
املعقر ررودة يف ابنكر رروك أ حر ر ت فرجملر ررة ملر ررن ير رران لر رردي م شر رركوك يف عوملر ررة انشر ررئة ويف تعددير ررة األطر رراة
أل يتمسركوا ابملواقرف الوطنيرة ،بررل أن يتحرد وا مرع املردافعني عررن تعدديرة األطرراة .ومرن املفارقررات أن
ال ررذين دافع روا ع ررن تعددي ررة األط رراة يف س ررياتل ه ررم ال ررذين ل رردي م اآلن ش رركوك ،وأن م ررن يان ررت ل رردي م
شكوك ولكن م ايتسبوا نزعة إةانية هم الذين لدي م اآلن اعتقاد راسخ أبن تعددية األطراة توفر أمرالا
يف أن تتمكن البلدان واجملتمعات من اجروج من برا ن الفقر من خالل نظام للتجارة قاام عل القواعد
وةكن التنبؤ به ،مع وجود آلية عادلة لتسوية املنازعات.
 -22وقال إن تلك الظروة املتغ ة تؤ ر عل املزاج العراملخل ،علر الطريرق املؤديرة إىل املرؤ ر الروزارري
الثاين عشر ملنظمة التجارة العاملية .وهذه اآلاثر واضحة يف تزايد الضغع من أجل إبرام جملفقات أحادية
و نااية عل حساح نظام متعردد األطرراة قراام علر القواعرد ،ويف حمراولت فصرل التجرارة عرن التنميرة
يف اجطاح يف منظمة التجارة العاملية ،ويف انتشار التفاقات املتعددة األطراة يبديل لتوقف العمليات
املتع ررددة األطر رراة .وةك ررن أن تك ررون لظ رراهرة يف أح ررد البل رردان آاثر مض رراعفة يف بل رردان أخ رررى يثر ر ة،
وبطرررق ر متوقعررة ،مبررا يف ذلررك فيمررا يتعلررق ابلتمويررل والسررتثمار ،بسرربب وجررود جمتمررع عرراملخل أيثررر
تكرامالا .وابملثرل ،فرران السرياق ابلنسرربة لرربابدوس ر متوقرع ،ولكررن مرن امل ررم مررة أخرررى عردم عإضرراعة
أزمةع .ويف األوقات املضطربة ،أ حت برابدوس فرجملة لت يئة فر لتحقيق النجاا .وحىت مؤ ر منظمة
التج ررارة العاملي ررة ال ررذري عق ررد يف الدوح ررة ،وال ررذري ه ررو أيث ررر امل ررؤ رات تطلع را ومش ررولا ،عُق ررد عل ر خلفي ررة
أحرداا  11أيلول/سرربتمرب  .2001ولررذلك حررث األمررني العررام لألونكترراد الرردول األعضرراء علر تشررجيع
مشارية عدد يب من الوزراء يف الردورة اجامسرة عشررة للمرؤ ر ،والنظرر يف الفرر املتاحرة ويف مرا ةكرن
عمله عل حنو أفضل ،وا تنام الفرجملة للتطرق إىل خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 -23وأخ ر ا ،ذي ررر األم ررني الع ررام أن مس ررامهات فري ررق م ررن الش ص رريات الب ررارزة س ررتغذري تقري ررره إىل
املؤ ر ،الذري جيرري إعرداده حاليرا .وقرال إنره سريُطلع الردول األعضراء علر التقريرر الن رااخل .وأضراة أن
األعمال التحض ية للمؤ ر يف بريدجتاون تتقردم بشركل جيرد ،ابلتشراور مرع البلرد املضريف .وأشرار إىل
أن العمل التحض ري ملنتدى الستثمار العاملخل وأسبوم التجارة اإللكرتونية يف آسيا يتواجملل أيضا.
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 -24وأدىل املتح ررد ون ع ررن اجل ر ررات التالي ررة ببي رراانت افتتاحير ررة :ممث ررل زامبي ررا ،ابسر ررم جمموع ررة الر ر ر
والصني؛ وممثل العرراق ،ابسرم جمموعرة أسريا واحملريع اهلرادل؛ وممثرل إيروادور ،ابسرم جمموعرة دول أمريكرا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريأت؛ وممثل يازاخسرتان ،ابسرم البلردان الناميرة ر السراحلية؛ وممثرل الحتراد
األورويب ،ابس ررم الحت رراد األورويب وال رردول األعض رراء في رره؛ وممث ررل زامبي ررا ،ابس ررم اجملموع ررة األفريقي ررة؛ وممث ررل
نيبال؛ وممثل ابيستان؛ وممثل يينيا؛ وممثل ابرابدوس؛ وممثل ليبيا.
77

 -25وأع رررح ممثل ررو ع رردة جمموع ررات إقليمي ررة والعدي ررد م ررن املن رردوبني ع ررن دعم ررم لتعددي ررة األط رراة
وللرردور األساسررخل ملؤسسررات مثررل األونكترراد يف حتقيررق خطررة التنميررة املسررتدامة لعررام  ،2030وأشرراروا إىل
الغاية  6-10من أهداة التنميرة املسرتدامة (وهر خل عضرمان تعزيرز ثيرل البلردان الناميرة وإمسرام جملروهتا يف
عملية جملنع القرار يف املؤسسات القتصرادية واملاليرة الدوليرة العامليرة ،مرن أجرل حتقيرق املزيرد مرن الفعاليرة
واملصداقية واملساءلة والشرعية للمؤسساتع  .وأشاروا إىل عمل األونكتاد يف جمال السرتثمار مرن أجرل
التنمية وجددوا الدعوة إىل إجملالا نظام الستثمار الدويل وإىل مواجمللة دعم األونكتاد للردول األعضراء
يف هررذا اجملررال .وسررلطت اجملموعررات اإلقليميررة واملنرردوبون الضرروء عل ر أول ق ررار للجمعيررة العامررة لألمررم
املتحدة بشأن تشجيع الستثمار من أجل التنمية املستدامة ،وهو القررار الرذري أُنشرو مبوجبره بنرد فرعرخل
بعنوان عتشجيع السرتثمارات مرن أجرل التنميرة املسرتدامةع ،وطلبروا إىل األونكتراد ،اسرتنادا إىل البحروا
اجلارية ،أن حييع الدورة اجامسة والسبعني للجمعية العامة علما هبذه املسألة ،مع الرتييز بشكل خا
عل ما جيرده مرن غررات ومرا يواج ره مرن حتردايت وعلر التقردم احملررز يف تعزيرز السرتثمارات مرن أجرل
التنمية املستدامة  ،ويذلك أن يقدم توجمليات ملموسة للن وض ابلستثمار من أجل تنفيذ خطة التنمية
املستدامة لعام .2030
 -26وأشرراروا إىل ورراا عقررد الرردورات السررنوية لكررل مررن جلنررة السررتثمار واملشرراريع والتنميررة ،وجلنررة
التجررارة والتنميررة ،وفريررق اج ررباء ا كررومخل الرردويل املعررد بتمويررل التنميررة .وأيرردوا أن املناقشررات والنتررااج
املتعلق ررة ابلت رردفقات املالي ررة ر املش ررروعة واألنش ررطة ال رريت تق رروم علي ررا ه ررذه الت رردفقات ،وآلي ررات التموي ررل
اجلديرردة ،وإمكانيررات حتسررين ا ،يف فريررق اج ررباء ا كررومخل الرردويل ،هررخل عناجملررر أساسررية يف السررعخل إىل
حتقيق األهداة اإلًااية.
 -27وع ررالوة عل ر ذل ررك ،ذي رررت اجملموع ررات اإلقليمي ررة واملن رردوبون أن رره ينبغ ررخل ألمان ررة األونكت رراد أن
تواجملل مجع وحتليل البياانت املتعلقة مبجالت التجرارة الريت هترم البلردان الناميرة ،ومعاجلرة وتعميرق العمرل
املتعلق ابلصلة بني التجارة والبيئة ،ابعتبارها مسألة شاملة يف خطة التنمية املستدامة لعام  .2030وقالوا
إن نقررل التكنولوجيررا أداة أساسررية لتحقيررق أهررداة التنميررة املسررتدامة والتصرردري للتحرردايت العامليررة مثررل
تغ ر املنرراه ،وهررو جمررال يضررطلع فيرره األونكترراد برردور يف تقرردم املشررورة واألدوات ،فض رالا عررن أنرره حمفررل
للمناقشات الشاملة املتعددة األطراة .وأشاروا إىل أن عالثورة الرقميةع تتطلب سياسات داعمة مناسبة،
وأن البلردان الناميرة حتتراج إىل دعرم حتليلرخل لتلبيرة احتياجاهتررا وحتقيرق تطلعاهترا اإلًاايرة علر حنرو أفضررل.
وأشرراروا أيض را إىل ا اجررة إىل وضررع سياسررات عامررة مناسرربة لكررخل تس ر م التجررارة يف النمررو القتصررادري
الذري لره أ رر طويرل األمرد .وينبغرخل إدمراج السياسرات التجاريرة يف إطرار اسررتاتيجيات التصرنيع والتحرول
اهل يكل ررخل .ور ررم أن انتش ررار التع رراون فيم ررا ب ررني بل رردان اجلن رروح ي رردل عل ر التض ررامن ب ررني ش ررعوح وبل رردان
اجلنرروح ،فان رره لرريس ب ررديالا ع ررن التعرراون ب ررني الش ررمال واجلنرروح ،ال ررذري ل ي رزال القنرراة الرايس ررية للتع رراون
اإلًااخل الدويل.
 -28وأخ ا ،أشاروا إىل أن من األمهية البالغة أن تُنفرذ مشراريع التعراون التقرد ملريرز التجرارة الدوليرة
وفق ر ا لألولرروايت اإلًاايررة الوطنيررة و شرري ا مررع األهررداة الشرراملة للتحررول اهليكلررخل لالقتصررادات املتعلقررة
بتحسني الستدامة ،بينما أبرز ممثل جمموعة إقليمية أخرى أمهية إنشاء مرايز للتنمية املستدامة.
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 -29وأعرح أحد املندوبني عن ارتياا برابدوس ملستوى املشرارية ولرروا التعراون يف اختيرار موضروم
الردورة اجامسرة عشررة للمرؤ ر؛ فقرد أ ا املوضروم طررا جمموعرة واسرعة مرن القضرااي والهتمامرات ،مرع
اإلجياز يف الوقت ذاته ،شي ا مع املواضيع السابقة.
 -30وأ نررت ممثلررة جمموعررة إقليميررة علر مبررادرة بررابدوس اقررتاا موضرروم واسررع النطرراق ،مررع ضررمان
مشارية مجيع الدول األعضاء يف الوقت نفسه .وقالت إن جدول أعمرال الردورة اجامسرة عشررة للمرؤ ر
ينبغخل أن يستند إىل توافق آراء مجيع األعضاء وأن يريز عل تعزيز دور األونكتاد يف مواج ة التحدايت
ال رريت تع رررتض حتقي ررق أه ررداة التنمي ررة املس ررتدامة يف الس ررياق ال رردويل اجلدي ررد .وأي رردت جم ررددا أن أعض رراء
اجملموعررة اإلقليميررة مسررتعدون للعمررل البنرراء والتعرراون املوضرروعخل وملتزمررون بررذلك يف سررياق اجل ررود الرريت
تسبق املؤ ر القادم الذري يُعقد يل أربع سنوات.

 -31وأشر ررار ممثر ررل جمموعر ررة إقليمير ررة أخر رررى إىل أنر رره ينبغر ررخل ا فر ررا علر ر القر رروة الدافعر ررة لألعمر ررال
التحض ية اليت ُجترى يف عام  2020للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر ،مع الثقة يف حتقيق النجاا وابلتحلخل
بروا تعددية األطراة.
 -32وقررال ممثررل جمموعررة إقليميررة أخرررى إن تقريررر األمررني العررام لألونكترراد يشرركل جررزءا م م را م ررن
األعمال التحض ية للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر .وأشار إىل أن الت ديدات املتزايدة اليت تواجه تعددية
األط رراة ،وتزايررد سياسررة ا مايررة ،والترروترات التجاريررة بررني القرروى القتصررادية العامليررة الكررربى ،تعرررض
الستقرار والزدهار العامليني لل طر يف األجل الطويل ،وتقوض ج ود البلدان النامية الرامية إىل حتقيرق
أهداة التنمي ة املستدامة .وأضراة أن هرذا الوضرع سريتطلب أقصر قردر مرن الهتمرام يف املرؤ ر املقبرل
وبذل ج ود مجاعيرة للتوجملرل إىل توافرق يف اآلراء .وينبغرخل أن ترويل الردورة اجامسرة عشررة للمرؤ ر أولويرة
للتحرردايت الرايسررية ،مثررل تزايررد أوجرره عرردم املسرراواة داخررل البلرردان وفيمررا بين ررا ،وتغ ر املنر اه والتنميررة،
وتسر التكنولوجيررات الرقميررة والتكنولوجيررات اجلديرردة جدمررة التنميررة ،وإ حررة فرجملررة منصررفة للبلرردان
النامي ررة لالس ررتفادة م ررن الث ررورة الص ررناعية الرابع ررة ،و وي ررل التنمي ررة ،ومعاجل ررة مس ررألة ال ررديون .وأش ررار أح ررد
املن رردوبني إىل أن اآلاثر الس ررلبية ألوج رره ع رردم املس رراواة واض ررحة أيض ر ا يف جم ررايل حق رروق اإلنس رران والبيئ ررة،
فضرالا عررن تغر املنرراه .وهكررذا ،ينبغررخل للو يقررة اجتاميررة للرردورة اجامسررة عشرررة للمررؤ ر أن تسرراعد علر
الت فيف من آاثر أوجه عدم املساواة وأوجه الضعف.
 -33وأشارت جمموعة إقليمية إىل األمهيرة اجاجملرة لردور األونكتراد يف بنراء توافرق اآلراء ،وإىل أن اآلليرة
ا كوميررة الدوليررة تشرركل حمفرالا يترريهل للرردول األعضرراء أن تنرراقر فيرره قضررااي التجررارة والتنميررة ،وأن تضرريق
الفجر روات بر ررني اآلراء واملواق ررف ،وأن تعطر ررخل التوجير رره للبح ررث والتحلير ررل واملسر رراعدة التقني ررة ،ويتر رريهل للر رردول
األعضراء فرجملررة أيضرا للتفاعررل مرع األمانررة وتقرردم تعليقررات بشررأن تنفيرذ وليت ررا .وقالررت إن مررن الضرررورري
زايدة تعزيرز اآلليرة ا كوميرة الدوليرة لكرخل يتسرمم هلرا أداء ذلرك الردور الرايسرخل .ومرن  ،مرن األمهيرة مبكران
املض ررخل ق رردما يف اتب ررام هن ررج ق رراام عل ر تواف ررق اآلراء والنط ررالق م ررن مق رررر اجملل ررس (540دت 65-املتعل ررق
بتنشيع اآللية ا كومية الدولية.
 -34وبينم ررا رح ررب ممثل ررو ع رردة جمموع ررات إقليمي ررة والعدي ررد م ررن املن رردوبني مبناقش ررة القض ررااي اجلدي رردة
والناشئة يف إطرار األونكتراد ،مبرا يسرمهل ففراق جديردة وابلرتعلم ،فقرد أيردوا أيضرا علر توقرع أن تكرون
املناقشررات يف املنترردايت ر الرمسي ررة هررخل السررتثناء ل القاعرردة؛ ودع روا إىل إدراج قضررااي جديرردة ،ق رردر
اإلمكران ،يف اآلليررة ا كوميرة الدوليررة الرمسيررة لألونكتراد ،إل حررة إمكانيررة التوجملرل إىل توافررق آراء متعرردد
األطراة يف شكل نتااج متفق علي ا ةكن أن تس م عل حنو أيثر فعاليرة يف عمليرة وضرع السياسرات
والعمليات ا كومية الدولية يف أماين أخرى.
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 -35وحر ر ث أحر ررد املنر رردوبني األونكتر رراد علر ر مواجملر ررلة بر ررامج مسر رراعدة البلر رردان النامير ررة يف مسر رراال
الستثمار والتجارة ،مبا يف ذلك إعادة النظر يف معاهدات الستثمار الثناايرة .وأشرار إىل أحرد اجملرالت
األخرى اليت ينبغخل مواجمللة دراست ا وحتليل را تشرمل القيمرة القتصرادية للبيراانت واايرة امللكيرة الفكريرة
يف القتصرراد الرقمررخل؛ ودعررا إىل تعزيررز العمررل املتعلررق ابلقتصرراد الرقمررخل مررن أجررل التصرردري للتحرردايت
الناشئة .وحث املندوح الدول األعضراء علر أن تؤيرد جمرددا دعم را السياسرخل لتعزيرز وليرة األونكتراد،
بوجملفه مريز تنسيق النظام املتعدد األطراة للمعاجلة املتكاملة ملساال التجارة والتنمية واملساال املرتابطرة
يف جمالت التمويل والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستدامة.

 -36ورح ررب ممث ررل جمموع ررة اقليمي ررة بتقري ررر أق ررل البل رردان ً رواا :2019 ،التموي ررل اإلً ررااخل اج ررارجخل يف
ا اضر واملستقبل  -التبعية القدةة والتحردايت اجلديردة ،حيرث أاثر التقريرر العديرد مرن القضرااي امل مرة

وقرردم حتلرريالا سررليم ا بشررأن التمويررل اإلًررااخل اجررارجخل .وأشررار أحررد املنرردوبني إىل أن التقريررر يقرردم جملررورة
عاملية لالعتماد عل املعونة وللموارد اجارجية بغية حتقيق التحول اهليكلخل لالقتصاد يف أقل البلدان ًوا.

 -37وأشرارت ممثلرة جمموعررة إقليميرة أخرررى أيضرا إىل جرودة تقريررر أقرل البلرردان ًرواا لعررام  2019وإىل
اجل ود املبذولة لطرا خيارات يف جمال السياسة القتصادية ،اليت برز من را التحرول القتصرادري اهليكلرخل
وتنوي ررع اإلنت رراج .وأعرب ررت ع ررن قلق ررا إزاء املديوني ررة املفرط ررة وخط ررر اإلف رراط يف ال ررديون ،يم ررا ه ررو ا ررال
ابلنسبة هلاييت و ها من أقل البلدان ًوا .وقالت إن معاجلة ا اجرة إىل التمويرل لغررض حتقيرق أهرداة
التنمية املستدامة وخطة التنمية املستدامة لعام  2030هخل إحدى األولوايت .وأضافت أن الستنتاجات
الرواردة يف التقريررر بشررأن أقررل البلرردان ًروا ،ونتررااج فريررق اجررباء ا كررومخل الرردويل املعررد بتمويررل التنميررة،
ويذلك األعمال املتعلقة مبسامهة الستثمار اجا يف خطة عام  2030وأهداة التنمية املستدامة ،يرل
ذلك ينبغخل أن يؤخذ يف العتبار يف اجل ود الرامية إىل الوفاء بتلك اللتزامات.
 -38وأشار ممثل جمموعة إقليمية أخرى إىل أن عام  2020ةثل بداية ِعقد العمرل الرذري ي ردة إىل

حتقيق أهداة التنمية املستدامة .وأضاة أن برانمج العمل اجلديرد ألقرل البلردان ًروا الرذري سريُعتمد يف
عر ررام  2021يت ر رزامن مر ررع العقر ررد ،وي ر رردة يالمهر ررا إىل السر ررعخل إىل حتقير ررق عوملر ررة عادلر ررة ،وتعزير ررز النمر ررو
القتص ررادري ،ومن ررع نش رروح النزاع ررات .وهك ررذا ،ف رران تقري ررر أق ررل البل رردان ً رواا لع ررام  2019و ي ررق الص ررلة
ابملوضرروم .ومررن امل ررم والعملررخل ترييررز اجل ررود الدوليررة علر مسرراعدة أقررل البلرردان ًروا علر التغلررب علر
التحدايت احملددة املقبلة.
 -39وذي ررر ممث ررل جمموع ررة إقليمي ررة أخ رررى أن م ررن املتوق ررع أن تؤي ررد التوجمل رريات عل ر خريط ررة طري ررق
واضررحة للبلرردان األفريقيررة هترردة إىل تعزيررز النمررو الجتمرراعخل  -القتصررادري والوجملررول إىل جمموعررة مررن
مصررادر التمويررل اجررارجخل ،يف إطررار اهليكررل اجلديررد للمعونررة ،وحتقيررق أهررداة التنميررة املسررتدامة وخطررة
الحت رراد األفريق ررخل لع ررام  .2063وق ررال إن التق ررارير ال رريت س ررتتناوهلا ال رردورة التنفيذي ررة م م ررة يف توجي رره عم ررل
األونكتاد وتلبية احتياجات البلدان األفريقية .ومن  ،فمن امل م إيالء أولوية ملوارد األونكتاد مرن أجرل
حتقيررق الوليررة املتمثلررة يف بنرراء املعررارة والرردعم التقررد الالزمررني للبلرردان األفريقيررة ،مبررا يف ذلررك يف جمررال
التمويل والتنمية.
 -40وأشررار أحررد امل نرردوبني إىل أنرره ،ر ررم أن عقررد العمررل الررذري ي رردة إىل حتقيررق أهررداة التنميررة
املس ررتدامة ب رردأ يف ع ررام  ، 2020توج ررد مؤش ررات عل ر يفخ ررر ع ررن اجل رردول ال ررزمد .و ررة حاج ررة إىل دف ررع
السررتثمار بشرركل منسررق عل ر الصررعيد العرراملخل لتحقيررق هررذه األهررداة يف الوقررت املناسررب .وق ررال إن
تقرير ررر أقر ررل البلر رردان ًر ررواا :2019 ،التموير ررل اإلًر ررااخل اجر ررارجخل يف ا اضر ررر واملسر ررتقبل  -التبعير ررة القدةر ررة
والتح رردايت اجلدي رردة  ،يس ررلع الض رروء عل ر حت رردايت التموي ررل ه ررذه يف الوق ررت ال ررذري يك ررافهل في رره النظ ررام
املتعدد األطراة من أجل دعم استقرار األسواق وهتيئرة منراه اسرتثمارري جملرحخل ،وهرو مرا انعكرس أيضر ا
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يف تقريررر أقر ل البلرردان ً رواا لعررام  .2019وأشررار إىل أن الررروابع بررني التمويررل اإلًررااخل اجررارجخل وأولرروايت
التنميرة الوطنيرة آخررذة يف الضرعف وتررؤ ر سرلبا علر القردرة علر تلبيررة متطلبرات خطررة التنميرة املسررتدامة
لعررام  .2030وتواجرره بلرردان أخرررى أيضر ا حترردايت ماليررة .فقررد قامررت يينيررا ،علر سرربيل املثررال ،مدمرراج
أهداة التنمية املستدامة يف مشروم خطرة التنميرة الوطنيرة ،هبردة حتويرل يينيرا إىل بلرد متوسرع الردخل
حديث التصنيع.
 -41وأش ررار ممث ررل جمموع ررة إقليمي ررة إىل أمهي ررة وع ررخل اإلدارة العلي ررا مي ررع تعليق ررات ال رردول األعض رراء،
وذلك للنظر في ا بعناية قبل اختاذ القرارات اإلدارية .ويف الفرتة اليت تسبق الدورة اجامسة عشرة للمؤ ر،
ينبغررخل أن توضررع الرردروس املسررتفادة منررذ دورة نر ويب موضررع التنفيررذ يف فرررتة الوليررة املقبلررة .وأضرراة أن
هناك حتدايت يب ة أمام حتقيق أهداة التنمية املسرتدامة ،ابلنظرر إىل القيرود العامرة الريت حترد مرن املروارد
املتاحة .وقا ل إن دور األونكتاد حاسم؛ وينبغخل أن تريز اإلجراءات عل الوضع الذري تكون فيه القيمة
املضررافة أيرررب ،مررع ضررمان عرردم التررداخل مررع ج ررود الكيرراانت األخرررى .ودعررا إىل أن جيمررع بنرراء توافررق
اآلراء بررني لتل ررف العتب ررارات بك ررل مص ررداقية وأمانررة .وأش ررار أيض ر ا إىل أن اجملموع ررة اإلقليمي ررة مسر تعدة
أساسا لتقدم مسامهت ا يف املسودة األولية للنص التفاوضخل.
 -42وأيد األمني العام لألونكتاد للوفود أنه سيواجملل السعخل إىل حتقيق توازن بني املشارية املباشرة
يف العملية ا كومية الدولية وبني اللتزامات األخرى.
 -43ودعر ررت عر رردة جمموعر ررات إقليمير ررة والعدير ررد مر ررن املنر رردوبني أمانر ررة األونكتر رراد إىل مواجملر ررلة رجملر ررد
الجتاهات والسياسات والتوترات التجارية اليت تؤ ر عل النظام التجارري املتعدد األطراة وإىل اإلبالغ
عن ا ،ول سيما تلك النامجة عن التداب القتصادية أو املالية أو التجارية األحادية اجلانب اليت ل تتفق
مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ،مما يعوق التحقيق الكامل للتنمية القتصادية والجتماعية.
 -44وذير أحد املندوبني أن مسألة أمن واستقرار اجملتمعرات طُرحرت ضرمنيا يف املناقشرات املتعلقرة
ابلقتصرراد العرراملخل والنمررو الجتمرراعخل ،األمررر الررذري يتطلررب مراعرراة هتيئررة الظررروة الرريت تسررمهل بتحقيررق
ذلررك النمررو .وقررال إن حتقيررق األمررن والسررتقرار يف ليبيررا ةكررن أن يس ر م بشرركل ملمرروس يف النتعررا
والنمو القتصاديني يف القارة األفريقية.

ابت -تقرير أقل ال لدان منوا :2019 ،التمويل اإلمنائي اخلارجي يف احلا رر واملسرتق ل -
الت عية القدمية والتحدايا اجلديدة
(البند  2من جدول األعمال

 -45أشرار ممثلرو عرردة جمموعرات إقليميررة ،وعردد مرن املنرردوبني ،ومنظمرة حكوميررة دوليرة واحرردة إىل
جررودة التقريررر ومررا ورد فيرره مررن حتليررل سررليم ونتررااج .وأيرردوا عل ر أن التمويررل اجررارجخل عنصررر حاس ررم
ابلنسبة ألقل البلدان ًوا لكخل حتقق أهداة التنمية املستدامة والتحول اهليكلخل .ودعت جمموعة إقليمية
األونكتاد إىل أن يؤدري دورا نشط ا وحمورايا يف التحض ملؤ ر األمم املتحردة اجرامس املعرد أبقرل البلردان
ًروا ويف عقررده .وأبرررز عرردد مررن املشرراريني أمهيررة مررا ورد يف التقريررر مررن حتليررل وتوجملرريات ابلنسرربة جلميررع
البلدان النامية ،وابلنسبة إىل ِعقد العمل .وأعلنرت جمموعرة إقليميرة عرن اعتزام را زايدة إشرراك األونكتراد
يف املس رراال ال رريت يتناوهل ررا التقري ررر فيم ررا يتعل ررق ابألعم ررال التحض ر ية مل ررؤ ر األم ررم املتح رردة اج ررامس وخط ررة
الحتاد األفريقخل لعام .2063
 -46وأ يرد عرردد مرن اجملموعررات اإلقليميرة واملنرردوبني القررتاا الررذري تضرمنه التقريررر أبن ينفرذ اجملتمررع
الدويل خطة فعالية املعونة  ، 2.0اليت هتدة إىل تعزيز إدارة املعونرة وفعاليت را واايرة مصراأ أقرل البلردان
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ًوا ،شي ا مع تغ مش د التعاون اإلًااخل .ويف هذا الصدد ،ذيرت جمموعر ة إقليميرة أن مبرادل امللكيرة
واملواءمة واملساءلة املتبادلة تتسم أبمهية خاجملة ،وأبرزت جمموعة إقليمية أخرى أمهية اإلجراءات احمللية يف
توسيع نطاق امللكية الوطنية لعمليات التنمية ،مبا يف ذلك تعزيز أطر التمويل الوطنية املتكاملة .ودعرت
جمموعة إقليمية أخرى إىل استعراض التعاون اإلًااخل الذري يشمل القطام اجرا مرن أجرل مواءمرة هرذا
التعاون مع األولوايت اإلًااية للبلدان املتلقية ومع أهداة التنمية املستدامة.
 -47وأيد بعرض املنردوبني التوجملرية الرواردة يف التقريرر والداعيرة إىل تعزيرز قردرة أقرل البلردان ًروا علر
إدارة وتوجيه التمويل اإلًااخل اجارجخل مبرا يتوافرق مرع األولروايت اإلًاايرة الوطنيرة وتنفيرذ أهرداة التنميرة
املستدامة.
 -48وأب رررزت بع ررض اجملموع ررات اإلقليمي ررة أمهي ررة حق رروق اإلنس رران ابلنس رربة للتنمي ررة وحتقي ررق أه ررداة
التنميررة املسررتدامة ،يمر ا ذُيررر يف التقريررر ،وأيرردت أن إعمررال ا ررق يف التنميررة مرردخل إىل إعمررال مجيررع
حقوق اإلنسان واملكانة املريزية للحماية الشاملة قوق اإلنسان ،ودعت إىل املشارية النشرطة يف تلرك
القضااي.
 -49ودعا عدد من اجملموعات اإلقليميرة واملنردوبني اجل رات املقدمرة للمسراعدة اإلًاايرة الرمسيرة إىل
الوفاء ابلتزاماهتا وفق ا لألهداة املتفق علي ا الرامية إىل تقدم املعونة إىل أقل البلدان ًوا .وأشاروا إىل أن
أقررل البلرردان ً روا بررذلت ج ررودا يب ر ة ابلفعررل شررد امل روارد احملليررة ،وأعرب روا عررن أسررف م لترردهور ررروة
املسرراعدة اإلًاايررة الرمسيررة واسفرراض مسررتوايت املسرراعدة اإلًاايررة الرمسيررة الرريت تسررت دة تنميررة القرردرات
اإلنتاجيررة وتنظرريم املشرراريع احملليررة .وقرردمت عرردة وفررود وأحررد املشرراريني معلومررات عررن مبررادراهتم املتعلقررة
بتقدم املساعدة اإلًااية ألقل البلدان ًوا ،بطرق من را شرطب الرديون ومرنهل قرروض دون فااردة ،وزايدة
وتنويع ا وافظ السرتثمارية يف تلرك البلردان ،وتعزيرز السرتثمارات يف اهليايرل األساسرية للنقرل والرروابع
التجارية ،وتوليد بياانت عامة أفضل عن التعاون اإلًااخل ،مع إيالء العتبار الواجب للم اطر املرتبطة
مب تلف طرااق املعونة.
 -50وأشارت بعض الوفود ومنظمة حكومية دولية واحدة إىل الدور امل م الذري يؤديه التعاون فيمرا
بني بلدان اجلنوح بوجملفه عنصرا مكمالا للمساعدة اإلًااية الرمسية (ل بديالا عن ا  .ودعا أحرد الوفرود
األونكترراد إىل مسرراعدة البلرردان يف الت فيررف مررن التحرردايت الرريت تعرررتض املشررارية يف التعرراون فيمررا بررني
بلدان اجلنوح ،بطرق من ا تشجيع املزيد من النقا وتبادل اجربات.
 -51ودعت بعض اجملموعات اإلقليمية وأحد املندوبني إىل أن يكون تعزيرز عمرل األونكتراد املتعلرق
أبقل البلدان ًروا مرن برني العناجملرر الريت تنظرر في را الردورة اجامسرة عشررة للمرؤ ر ،ابإلضرافة إىل املسراال
املثارة يف التقرير .وأشار أحرد املنردوبني إىل أن أحرد اجملرالت الريت هرخل داجرة إىل التعزيرز دور األونكتراد
يف تعزي ررز الق رردرات اإلنتاجي ررة وحش ررد الس ررتثمار يف القطاع ررات اإلنتاجي ررة ومش رراريع اهلياي ررل األساس ررية.
وطل ررب املن رردوح إىل األونكت رراد أن ييس ررر وض ررع جي ررل جدي ررد م ررن السياس ررات لص رراأ أق ررل البل رردان ً روا
الضررعيفة ذاتي را وهيكلي را يف جمررال القرردرات اإلنتاجيررة والتجررارة .وأعلنررت جمموعررة إقليميررة عررن اهتمام ررا
مجراء دوا بشأن تعزيز دور التحويالت املالية وإدارهتا .وشددت جمموعرة إقليميرة أخررى علر ضررورة
أن يقدم األونكتاد املساعدة إىل البلدان النامية وأقل البلدان ًروا ،وفقرا لوليتره وابلتنسريق مرع الكيراانت
األخرى يف منظومة األمم املتحدة اإلًااية.
 -52وأيد عدد من اجملموعات اإلقليمية واملندوبني ومنظمة حكومية دولية واحدة عل ا اجة إىل
ااي ررة تعددي ررة األط رراة م ررن أج ررل تنفي ررذ خط ررة التنمي ررة املس ررتدامة لع ررام  .2030وأش رراروا إىل ا اج ررة إىل
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جتديررد الش ررايات اإلًاايررة الدوليررة واخترراذ إج رراءات دوليررة منسررقة بشررأن املسرراال النظاميررة ،مبررا يف ذلررك
التمويل اإلًااخل اجارجخل والقدرة عل حتمل الديون.
 -53ودع ررت جمم رروم إقليمي ررة األونكت رراد أيض را إىل تعزي ررز ال رردعم التق ررد املق رردم إىل أق ررل البل رردان ً روا
لتحسني استفادهتا من تداب الدعم الدوليرة ،مثرل اإلعفراء الرذري نحره منظمرة التجرارة العامليرة يف جمرال
اجدمات.

اثلثا -املسائل اإلجرائية وما يتصل هبا من مسائل
ألف -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  1من جدول األعمال

 -54أقر جملرس التجرارة والتنميرة ،يف جلسرته العامرة الفتتاحيرة املعقرودة يف  5شرباط /فربايرر ،2020
جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة والستني ،بصيغته الواردة يف الو يقة .TD/B/EX(69)/1
وبناءا عل ذلك ،يان جدول أعمال الدورة التنفيذية عل النحو التايل:
-1

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-2

تقريررر أقررل البلرردان ً رواا :2019 ،التمويررل اإلًررااخل اجررارجخل يف ا اضررر واملسررتقبل -
التبعية القدةة والتحدايت اجلديدة.

-3

تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجخل وامليزانية الربانجمية عرن أعمرال دورهترا
التاسعة والسبعني.

-4

تقرير جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية.

-5

تقرير جلنة التجارة والتنمية.

-6

تقرير فريق اجرباء ا كومخل الدويل املعد بتمويل التنمية.

-7

تقرير الفريق الستشارري املشرتك املعد مبريز التجارة الدولية.

-8

جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية.

-9

جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السبعني جمللس التجارة والتنمية.

-10

مساال أخرى.

-11

تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية التاسعة والستني.

 -55وقرررر اجمللررس يف جلسررته العامررة الفتتاحيررة أيضر ا ،املعقررودة يف  5شررباط/فرباير  ،2020انت رراح
السرريد فرراييف جملررادقوة (أذربيجرران عض روا يف اهليئررة الستشررارية املنشررأة وفق را للفقرررة  166مررن خطررة
عمررل ابنكرروك ،وهررخل الفقرررة املتعلقررة بتنفيررذ األمانررة لرردورات تدريبيررة يف الفرررتة  2020-2019ويف ر هررذه
الدورات ،ابإلضافة إىل األعضاء املنت بني يف الدورة السادسة والستني للمجلس(. 1

__________

(1
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تنظيم العمل
 -56اق رررتا را رريس اجملل ررس ،يف اجللس ررة العام ررة الرابع ررة للمجل ررس املعق ررودة يف  7ش ررباط/فرباير ،2020
يفجيرل النظررر يف البنرد  ،8والبنررد  ،9وأري مسراال يف إطررار البنرد  ،10والبنررد  .11وبرذلك ،سررتُبلل الرردول
وختت ررتم املناقش ررات بش ررأن البن ررود
األعض رراء مبوع ررد اجللس ررة العام ررة اجتامي ررة .ويف ذل ررك الوق ررت ،ستس ررتمر ُ
املعلقررة .وسرريكون اهلرردة أيضر ا أن ُختتررتم الرردورة التنفيذيررة التاسررعة والسررتون قبيررل برردء مررداولت اللجنررة
التحض ية.
 -57وقر رررر اجمللر ررس ،يف جلسر ررته العامر ررة الرابعر ررة املعقر ررودة يف  7شر ررباط/فرباير  ،2020يفجير ررل دورتر رره
التنفيذية التاسعة والستني مؤقت ا واختتام املناقشات يف الوقت املناسب.
 -58ويف  6نيس ر رران/أبريل  ،2020ق ر رررر اجملل ر ررس اختت ر ررام ال ر رردورة التنفيذي ر ررة التاس ر ررعة والس ر ررتني ،وفق ر ر ا
ملق رررره (553دت( 69-انظ ررر الفص ررل األول ،الف رررم ابء أع رراله  ،عق ررب اختت ررام إج رراء املوافق ررة الص ررامتة
الفرتاضخل يف  6نيسان/أبريل  ،2020ودون تسجيل أري اعرتاضات من الدول األعضاء ،حيث مل يتسن
عقد اجللسة العامة اجتامية املؤجلة انعقادا فعليا.

ابت -جدول األعمال املؤقت للدورة السااعة والستني جمللس التجارة والتنمية
(البند  8من جدول األعمال

 -59وافق جملس التجارة والتنمية يف  6نيسان/أبريل  2020أيض ا ،وفق ا ملقرره (553دت ، 69-عل
جرردول األعمررال املؤقررت للرردورة السررابعة والسررتني ،عل ر النحررو ال روارد يف الورقررة ر الرمسيررة املؤرخررة 31
آذار/مارس ( 2020انظر املرفق األول .

جيم -جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية الس عني جمللس التجارة والتنمية
(البند  9من جدول األعمال

 -60وافق جملس التجارة والتنمية يف  6نيسان/أبريل  2020أيضا ،وفقا ملقرره (553دت ، 69-عل
إرجاء النظر يف هذا البند من جدول األعمال إىل دورته السابعة والستني (انظر املرفق األول .

دال -مسائل أخرى

(البند  10من جدول األعمال

 -61واف ر ررق اجملل ر ررس ،يف جلس ر ررته العام ر ررة الرابع ر ررة املعق ر ررودة يف  7ش ر ررباط/فرباير  ،2020عل ر ر ج ر رردول
الجتماع ر ررات للف ر رررتة املتبقي ر ررة م ر ررن ع ر ررام  ،2020عل ر ر النح ر ررو ال ر روارد يف الورق ر ررة ر ر الرمسي ر ررة املؤرخ ر ررة 5
شباط/فرباير .2020
 -62ولحظ راريس اجمللرس أن اجلردول الرزمد إطرار مررن لالجتماعرات ا كوميرة الدوليرة ولألعمرال
التحض ية للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر(. 2

__________

(2
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ات -تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورته التنفيذية التاسعة والستني
(البند  11من جدول األعمال

 -63وافق جملس التجارة والتنمية يف  6نيسان/أبريل  2020أيض ا ،وفق ا ملقرره (553دت ، 69-عل
تقري ررر ال رردورة وأذن للمق رررر أن يض ررع ،حت ررت س ررلطة ال ررايس ،الص رريغة الن ااي ررة للتقري ررر ال ررذري س رريُقدم إىل
اجلمعية العامة ،حسب القتضاء.

GE.20-08251
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املرفق األول
جدول األعمال املؤقت للدورة السااعة والستني جمللس التجارة والتنمية
-1

املساال

اإلجرااية:

(أ

انت اح أعضاء املكتب

(ح

إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة

(ج

اعتماد التقرير املتعلق بواثاق التفويض.

-2

التقرير السنوري لألمني العام لألونكتاد.

-3

اإلج رراءات الرريت اختررذها األونكترراد و/أو خطررع هلررا لرردعم الرردول األعضرراء يف إنعررا التجررارة
والصناعات بعد التغلب عل اجلااحة.

-4

الستثمار من أجل التنمية*.

-5

األنشطة اليت اضطلع هبا األونكتاد دعم ا ألفريقيا.

-6

العملية التحض ية للدورة اجامسة عشرة للمؤ
•

ر:

املوافقة عل جدول األعمال املؤقت للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر.

-7

مسررامهات األونكترراد يف تنفيررذ ومتابعررة نتررااج املررؤ رات الرايسررية ومررؤ رات القمررة الرريت تعقرردها
األمم املتحدة يف امليدانني القتصادري والجتماعخل.

-8

جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السبعني جمللس التجارة والتنمية.

-9

املساال املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل هبا:
(أ

تقري ررر را رريس اهليئ ررة الستش ررارية املنش ررأة وفق ر ا للفق رررة  166م ررن خط ررة عم ررل ابنك رروك
املتعلقة بتنفيذ األمانة لدورات تدريبية يف الفرتة  2020-2019ويف هرذه الردورات؛
وتعيني أعضاء اهليئة الستشارية

(ح

تسمية اهليئات ا كومية الدولية أل راض املادة  76من النظام الداخلخل للمجلس

(ج

تسمية اهليئات

(د

استعراض اجلدول الزمد لالجتماعات

(هر

عضوية الفرقة العاملة

(و

استعراض قواام الدول الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة

(ز

اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة عل إجراءات اجمللس.

-10

مساال أخرى.

-11

اعتماد التقرير.

ا كومية أل راض املادة  77من النظام الداخلخل للمجلس

(1995د19-

__________

*
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املرفق الثاين
احلضور*
-1

حضر الدورة ممثلو الدول التالية ،األعضاء يف جملس التجارة
الحتاد الروسخل
األردن
إسبانيا
ألبانيا
أملانيا
أو ندا
إيران (مج ورية  -اإلسالمية
أيرلندا
ابيستان
البحرين
بلغاراي
بنغالدير
بنما
بوريينا فاسو
البوسنة واهلرسك
بوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات
ترييا
تو و
تونس
جزر الب اما
اجلم ورية العربية السورية
مج ورية الكونغو الدةقراطية
مج ورية تنزانيا املتحدة
مج ورية مولدوفا
جنوح أفريقيا
جيبويت
دولة فلسطني
رومانيا
زامبيا

والتنمية:

زمبابوري
السلفادور
السنغال
جملربيا
الصني
عُمان
امبيا
واتيمال
فنلندا
فييت انم
يازاخستان
الكام ون
يندا
يواب
الكونغو
يينيا
لبنان
ليبيا
ليسوتو
مايل
مصر
املكسيك
اململكة العربية السعودية
منغوليا
موريتانيا
النمسا
نيبال
نيج اي
هندوراس

__________

*
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-2

وحضر الدورة أعضاء املؤ ر التالية أمسا هم ،من

األعضاء يف اجمللس:

الكرسخل الرسويل
-3

ويانت املنظمات ا كومية الدولية التالية ُممثلة يف الدورة:
الحتاد األورويب
منظمة التعاون اإلسالمخل
منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريأت واحمليع اهلادل

-4

ويانت الويالت املت صصة واملنظمات ذات الصلة التالية أمسا ها ُممثلة يف الدورة:
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
منظمة التجارة العاملية
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