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 مقدمة  
ُعقررردت الررردورة التنفيذيرررة التاسرررعة والسرررتون جمللرررس التجرررارة والتنميرررة يف قصرررر األمرررم  نيررررف،  

. 2020نيسان/أبريل  6إطار إجراء افرتاضخل يف  ويف ،2020شباط/فرباير  7إىل  5سويسرا، يف الفرتة من 
 مة اجتامية.من اجللسة العا وعقد اجمللس خالل الدورة أربع جلسات عامة وجلسة افرتاضية واحدة بدلا 

اإلجررراتاا الررذ ا ررذ ا جملررس التجررارة والتنميررة املررون ال نررود املو رروعية  -أولا  
 املُدرجة يف جدول أعماله

 -: التمويل اإلمنائي اخلارجي يف احلا رر واملسرتق ل 2019تقرير أقل ال لدان منواا،  -ألف 
 الت عية القدمية والتحدايا اجلديدة

 ( 69-)دا552الستنتاجاا املتفق عليها   
 جملس التجارة والتنمية إن 
: التمويرل 2019تقرير أقرل البلردان ًرواا، بتقرير األونكتاد، املعنون  يرحب مع التقدير -1 

يطرحررره مرررن ر ى  ملرررا ،التبعيرررة القدةرررة والتحررردايت اجلديررردة -اإلًرررااخل اجرررارجخل يف ا اضرررر واملسرررتقبل 
ت الررريت تواج  رررا أقرررل البلررردان ًرررواا واعتمادهرررا املسرررتمر علررر  املسررراعدة اإلًاايرررة جديررردة بشرررأن التحرررداي

 الرمسية؛
يف حجم املساعدة اإلًااية الرمسية املقدمرة إىل اا جدالزايدة البطيئة  يالحظ مع القلق -2 

بررانمج عمرل ) 2020-2011للعقرد  يف فرتة تنفيذ برانمج العمرل لصراأ أقرل البلردان ًرواا اا ًو أقل البلدان 
جيعررل سررعي ا لتحقيررق أهررداة التنميررة املسررتدامة أيثررر جملررعوبة، ويشررجع اجمللررس البلرردان  ممررا اسررطنبول ،

 يدعم قدرهتا اإلنتاجية وحتوهلا اهليكلخل؛ مما املاحنة عل  تعزيز دعم ا املايل ألقل البلدان ًواا،
يف   ميرررع أجملرررحاح املصرررلحة املعنيرررني إىل دعرررم ومسررراعدة أقرررل البلررردان ًرررواا  ي يرررب -3 

ا صرررول علررر  أقصرررر  قررردر مرررن الفوااررررد مرررن النظرررام التجررررارري املتعررردد األطرررراة، بسرررربل من رررا تسرررر   
 األفضليات التجارية املمنوحة هلا؛ 

أقرل  بزايدة عدد الشرياء اإلًاايني، الذري زاد مع ذلك مرن التعقيرد، ويشرجع يرحب -4 
علر  وضررع أطرر  ويررل وطنيرة متكاملررة لالسرتفادة علرر  أفضرل حنررو مرن الفررر ، مرع ضررمان  البلردان ًررواا 

 يتماش  مع السرتاتيجيات اإلًااية الوطنية؛ مبا إدارة املعونة وإيصاهلا عل  حنو فعال
أبمهية عمل األونكتاد يف الريرااز الرثالا املتعلقرة ابجردمات مرن أجرل التحرول  يسلم -5 

 ؛هليكلخل ألقل البلدان ًواا ا
تقريررر ع، الرروارد يف 2.0ابلقرررتاا الررداعخل إىل وضررع عخطررة فعاليررة املعونررة  حيرريع علمرراا  -6 

 ؛2019 لعام اا أقل البلدان ًو 
مجيرررع أجملرررحاح املصرررلحة املعنيرررني يف اهليكرررل اجلديرررد للمعونرررة علررر  مواءمرررة  يشرررجع -7 

 ؛واا يوافق خطع التنمية الوطنية ألقل البلدان ً مبا وتنسيق مشاريع م وتدفقاهتم املالية
منرذ  ابجل رود املبذولرة لتعبئرة املروارد احملليرة الريت اضرطلعت هبرا أقرل البلردان ًرواا  يرحب -8 

 ابلنظر إىل القيود املالزمة ملستوى تنميت ا؛بداية القرن، وخباجملة 
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البلدان املاحنة والبلدان األخرى اليت هخل يف وضرع يسرمهل هلرا برذلك علر  أن  يشجع -9 
 جتدد موارد الصندوق الستئماين لصاأ أقل البلدان ًواا التابع لألونكتاد.

 اجللسة العامة الرابعة 
 2020شباط/فرباير  7

 الدورة التنفيذية التاسعة والستني للمجلساختتام  -ابت 
 (69-)دا553القرار   

يسرتطيع الجتمرام مرادايا بسربب  رروة  ل يضع يف اعتباره أنره إذ إن جملس التجارة والتنمية، 
استثنااية، وافق عل  جدول األعمرال املؤقرت للردورة السرابعة والسرتني، علر  النحرو الروارد يف الورقرة  ر  

. 2020نيسران/أبريل  6، من خالل إجراء موافقة جملرامتة انت ر  يف 2020آذار/مارس  31الرمسية املؤرخة 
ووافررق جملررس التجررارة والتنميررة مررن خررالل ذلررك اإلجررراء نفسرره علرر  تقريررر الرردورة؛ وأذن للمقرررر، حتررت 
 سلطة الرايس، بوضع الصيغة الن ااية للتقرير الذري يُقدم إىل اجلمعية العامة، حسرب القتضراء؛ واخترتم

 الدورة التنفيذية التاسعة والستني. رمسياا 
 اختتام اإلجراء العام )الفرتاضخل   

 2020نيسان/أبريل  6

 اإلجراتاا األخرى الذ ا ذ ا اجمللس  -جيم 
الت عيررة  -: التمويررل اإلمنررائي اخلررارجي يف احلا ررر واملسررتق ل 2019تقريررر أقررل ال لرردان منررواا،   

 القدمية والتحدايا اجلديدة
، يف 2020شرباط/فرباير  7عتمد جملس التجارة والتنمية، يف جلسته العامة الرابعرة املعقرودة يف ا -1

إطرار بنررد جردول األعمررال، السرتنتاجات املتفررق علي ررا الريت ُوزعررت يف القاعرة ابعتبارهررا ورقرة  رر  رمسيررة 
 )انظر الفصل األول، الفرم ألف .

اتيجي وامليزانية الربانجمية عن أعمال دورهتا التاسعة تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار الست   
 والس عني

، بتقرير الفرقة 2019شباط/فرباير  6أحاط اجمللس علماا، يف جلسته العامة الثالثة، املعقودة يف  -2
السررتنتاجات ، وأقررر TD/B/WP/302العاملررة عررن دورهتررا التاسررعة والسرربعني، بصرريغته الررواردة يف الو يقررة 

 املتفق علي ا الواردة فيه.
وأ ررمم ممثررل إحرردى اجملموعررات اإلقليميررة علرر  عمررل الرررايس واألمانررة يف تيسرر  العمليررة وتنظرريم  -3

الدورة، مش اا يف الوقت نفسه إىل بعض التحدايت اليت ووج ت واليت يؤمرل أن تُرذلل يف إطرار التنقريهل 
تناداا إىل التعقيبرات املقدمرة. وطلرب إىل األمانرة أن يفخرذ يف العتبرار املقبل لعملية امليزانية الربانجمية، اس

 آراء مجيع اجملموعات بطريقة متوازنة.
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 تقرير جلنة الستثمار واململاريع والتنمية  
 شررررررباط/ 6أحرررررراط جملررررررس التجررررررارة والتنميررررررة علمرررررراا، يف جلسررررررته العامررررررة الثالثررررررة املعقررررررودة يف  -4

 ، وأقرر TD/B/C.II/44ثمار واملشاريع والتنمية عن دورهتا ا ادية عشرة )، بتقرير جلنة الست2020 فرباير
 الستنتاجات املتفق علي ا الواردة فيه.

وأيررد ممثررل جمموعررة إقليميررة مررن جديررد الرردور األساسررخل لالسررتثمار يف حتقيررق أهررداة التنميررة  -5
ن اجتمام املاادة املستديرة املستدامة، وشدد عل  أمهية عمل األونكتاد يف ذلك الصدد. ومع تسليمه أب

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 رر  ذلررك علرر  

املسررتمر لنظررام التفاقررات الدوليررة لالسررتثمار ودعررم سالسررل القيمررة العامليررة. وأشررار إىل أمهيررة اإلجملررالا 
األونكتررراد لرررره. ودعررررا األونكترررراد إىل دعررررم التنفيررررذ الكامررررل لقرررررار اجلمعيررررة العامررررة األول بشررررأن تشررررجيع 
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

السرررتنتاجات املستفيضرررة املتفرررق علي رررا يف يرررل مرررن جلنرررة السرررتثمار واملشررراريع والتنميرررة وجلنرررة التجرررارة 
اتفراق أيررا بشرأن  يتوافرق مرع روا ترتيبرات ل والتنمية، ابإلشارة إىل اسرتمرار الرربامج واملشراريع القاامرة،

بناء توافق اآلراء. وةكن أن تنطوري األحداا اجلانبية، حىت وإن يانت مناسبة، عل  مزااي أفضل خارج 
 إطار اللجان.

 تقرير جلنة التجارة والتنمية  
، بتقرير جلنة  2020شباط/فرباير    6أحاط اجمللس علماا، يف جلسته العامة الثالثة أيضاا املعقودة يف   -7

  ، وأقر الستنتاجات املتفق علي ا الواردة فيه. TD/B/C.I/49والتنمية عن دورهتا ا ادية عشرة )   التجارة 
وقررال ممثررل جمموعرررة إقليميررة إن التقريرررر يسرر م يف حتسرررني ف ررم املناقشرررات املتعلقررة ابلتحررردايت  -8

وأيررد مرن جديرد أمهيررة الجتماعيرة والبيئيرة الرريت تعررتض ا رد مررن عردم املسراواة وهتيئررة الفرر  للجميرع. 
 احملتوى التحليلخل، حيث يان العمل السابق مبثابة مادة مرجعية.

 تقرير فريق اخلربات احلكومي الدويل املعين اتمويل التنمية  
، بتقريرر فريرق 2020شرباط/فرباير  7أحاط اجمللرس علمراا، يف جلسرته العامرة الرابعرة املعقرودة يف  -9

اجررررررباء ا كرررررومخل الررررردويل املعرررررد بتمويرررررل التنميرررررة عرررررن دورتررررره الثالثرررررة، علررررر  النحرررررو الررررروارد يف الو يقرررررة 
TD/B/EFD/3/3. 

وأقرر العديررد مررن املنرردوبني وجمموعررة إقليميررة واحردة أبمهيررة البنررد املتعلررق بتمويررل التنميررة وأعربرروا  -10
لردويل املعرد بتمويرل التنميرة الترابع لألونكتراد يف تعزيرز عرن دعم رم القروري لعمرل فريرق اجررباء ا كرومخل ا

ييسررر ج رود البلرردان الراميررة إىل اختراذ إجررراءات ملموسررة وتوجيرره  ممررا النقرا  املسررتن  وبنرراء توافرق اآلراء،
 عملية حشد املوارد الداخلية واجارجية.

لتنظرريم فريررق اجرررباء وأعربررت بعررض اجملموعررات اإلقليميررة عررن حتفظررات بشررأن الطرااررق ا اليررة  -11
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  
 شررررررباط/ 6، يف جلسررررررته العامررررررة الثالثررررررة املعقررررررودة يف أحرررررراط جملررررررس التجررررررارة والتنميررررررة علمرررررراا  -12

 ، بتقرير الفريق الستشارري املشرتك املعد مبريز التجارة الدولية عن دورته الثالثة واجمسني.2020 فرباير

 مسائل أخرى  

 موضوم الدورة اجامسة عشرة ملؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  
، 2020شرباط/فرباير  5، يف اجللسة العامة الفتتاحية للمجلس املعقرودة يف أشار رايس اجمللس -13

إىل أنه، بعد مشاورات مع اجملموعات اإلقليمية، اقرُتا املوضوم التايل للدورة اجامسة عشرة ملؤ ر األمرم 
 املتحدة للتجارة والتنمية: من عدم املساواة والضعف إىل الرخاء للجميع.

 .وضوم الدورة اجامسة عشرة ملؤ ر األمم املتحدة للتجارة والتنميةواعتمد اجمللس م -14

 إنشاء اللجنة التحض ية للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر  
، عمرررالا ابملمارسرررة 2020شرررباط/فرباير  7أنشرررأ اجمللرررس، يف جلسرررته العامرررة الرابعرررة املعقرررودة يف  -15

ة عشررررة للمرررؤ ر وانت رررب راررريس جملرررس التجرررارة املتبعرررة يف املاضرررخل، اللجنرررة التحضررر ية للررردورة اجامسررر 
والتنميررررة رايسرررراا للجنررررة التحضرررر ية. وسررررُتكلف اللجنررررة التحضرررر ية بعمليررررة التحضرررر  املوضرررروعية للرررردورة 

 اجامسة عشرة للمؤ ر.
ولحظ رايس اجمللس أن من املتوقع واملعتزم أن تكون العملية التحض ية شاملة وشفافة. وقال  -16

تنظرريم اجتماعررات اللجنررة التحضرر ية بطريقررة تزيررد إىل أقصرر  حررد مررن املشررارية، مررع إنرره سرري دة إىل 
التقليررل إىل أدح حررد ممكررن مررن احتمررال عقررد اجتماعررات متزامنررة، والعتمرراد علرر  منسررقخل اجملموعررات 

 اإلقليمية للمساعدة يف تعزيز الشفافية والنفتاا.
قليميررة تعمررل علرر  إعررداد ورقررات املوقررف وعررالوة علرر  ذلررك، أفرراد الرررايس أبن اجملموعررات اإل -17

اجاجملررة بكررل من ررا لتقرردة ا إىل الرردورة اجامسررة عشرررة للمررؤ ر، وأبن اجللسررة األوىل للجنررة التحضرر ية 
 سُتعقد يف األسابيع التالية لدى النت اء من إعداد تلك الورقات.

ات الالزمرة إلعرداد مشرروم وذيرت انابة األمني العام لألونكتاد أن األمانرة سرتوفر مجيرع األدو  -18
الو يقرررة اجتاميرررة واملفاوضرررات املعمقرررة الالحقرررة الررريت تسررربق الررردورة اجامسرررة عشررررة للمرررؤ ر. وقالرررت إن 

جمرال اختصاجملره، إىل  ويف اهلدة هو التوجملل، ابلتعاون مع مجيرع أجملرحاح املصرلحة، يرل دسرب دوره
البلدان اليت تواجه أشد  أو  سيما للبلدان األشد ضعفاا  ول  للمجتمع الدويل وللتنمية،  اتفاق يكون مفيداا 
 حتدايت التنمية.

 موجز الرئيس -اثنياا  
 ال ياانا الفتتاحية -ألف 

سيشر د عقرد دورة املرؤ ر  2020 عرام أشار األمرني العرام لألونكتراد يف بيانره الفتتراحخل إىل أن -19
ات، وأيد عل  حجم التحدايت والفرر  يف السرنة املقبلرة الريت تشركل الردورة الذري يُعقد يل أربع سنو 

اجامسررررة عشرررررة للمررررؤ ر ابلنسرررربة هلررررا منرررررباا لتبررررادل األفكررررار بشررررأن الجتاهررررات العامليررررة وللوقرررروة علرررر  
الجتاهات املستقبلية وتقييم ا، ولوضع جدول أعمال يكرون ذا أمهيرة للردول األعضراء واجملتمرع الردويل. 
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يف سياق التنويه ابلروا اليت حتل  هبرا األعضراء يف سرعي م إىل التوجملرل إىل توافرق مبكرر يف اآلراء  وأيد،
يف سررياق السررتعداد لرردفع عمليررة اللجنررة التحضرر ية للتحضرر  للرردورة اجامسررة عشرررة للمررؤ ر، اسررتعداد 

إىل السررياق العرراملخل  أمانررة األونكترراد جدمررة العمليررة وتقرردم الرردعم للمفاوضررات وتيسرر  النظرررة الواسررعة
الرررراهن. وقرررال إن املرررؤ ر ةثرررل فرجملرررة لتجديرررد وليرررة األونكتررراد ويشررركل منتررردى األمرررم املتحررردة الررروزارري 
الوحيرررد املعرررد ابلتجرررارة والتنميرررة. وأضررراة أن القررررار املتعلرررق مبوضررروم املرررؤ ر قرررد وضرررع األسررراس إل رررراء 

 املناقشات.
ظواهر الداامة التغر  علر  الصرعيد العراملخل أن ترؤ ر يف وقال إن من شأن اجلغرافيا السياسية وال -20

هنايررة املطرراة علرر  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 

 سيما يف حتديد املواضيع الفرعية.  ول نتظام،يف موضوم املؤ ر اب
وأشررررار، يف سررررياق التأمررررل يف األحررررداا املاضررررية، إىل أن الفرررررتة الرررريت سرررربقت الرررردورة العاشرررررة  -21

، والريت يانرت واحردة مرن أورهل دورات املرؤ ر الرذري يُعقرد  2000 عرام للمؤ ر اليت ُعقدت يف ابنكوك يف
، شرر دت أزمررة وزيررراا  144شرررين املاضرية، حيررث شررارك في ررا يرل أربررع سررنوات، علرر  مرردى السررنوات الع
أ ر عل  العديرد مرن البلردان الناميرة  مما سيما يف آسيا، ول مزدوجة: هخل اهنيار النظم القتصادية املالية،

والناشررئة يف النصررف الثرراين مررن تسررعينيات القرررن العشرررين؛ وأزمررة املررؤ ر الرروزارري الثالررث ملنظمررة التجررارة 
يف سرياتل )الرولايت املتحردة األمريكيرة . وقرال إن الردورة العاشررة للمرؤ ر  1999 عام ملعقود يفالعاملية ا

 تعدديررررة األطررررراة ويف فرجملررررة ملررررن يرررران لرررردي م شرررركوك يف عوملررررة انشررررئة تاملعقررررودة يف ابنكرررروك أ حرررر 
ارقررات أن يتمسركوا ابملواقرف الوطنيرة، بررل أن يتحرد وا مرع املردافعني عررن تعدديرة األطرراة. ومرن املف أل

الرررذين دافعررروا عرررن تعدديرررة األطرررراة يف سرررياتل هرررم الرررذين لررردي م اآلن شررركوك، وأن مرررن يانرررت لررردي م 
شكوك ولكن م ايتسبوا نزعة إةانية هم الذين لدي م اآلن اعتقاد راسخ أبن تعددية األطراة توفر أمرالا 

للتجارة قاام عل  القواعد  يف أن تتمكن البلدان واجملتمعات من اجروج من برا ن الفقر من خالل نظام
 وةكن التنبؤ به، مع وجود آلية عادلة لتسوية املنازعات. 

وقال إن تلك الظروة املتغ ة تؤ ر عل  املزاج العراملخل، علر  الطريرق املؤديرة إىل املرؤ ر الروزارري  -22
ام جملفقات أحادية الثاين عشر ملنظمة التجارة العاملية. وهذه اآلاثر واضحة يف تزايد الضغع من أجل إبر 

حمراولت فصرل التجرارة عرن التنميرة  ويف و نااية عل  حساح نظام متعردد األطرراة قراام علر  القواعرد،
انتشار التفاقات املتعددة األطراة يبديل لتوقف العمليات  ويف  يف اجطاح يف منظمة التجارة العاملية،

اثر مضررراعفة يف بلررردان أخررررى يثررر ة، املتعرررددة األطرررراة. وةكرررن أن تكرررون لظررراهرة يف أحرررد البلررردان آ
ابلتمويررل والسررتثمار، بسرربب وجررود جمتمررع عرراملخل أيثررر  يتعلررق فيمررايف ذلررك  مبررا وبطرررق  رر  متوقعررة،

. وابملثرل، فرران السرياق ابلنسرربة لرربابدوس  رر  متوقرع، ولكررن مرن امل ررم مررة أخرررى عردم عإضرراعة تكرامالا 
جملة لت يئة فر  لتحقيق النجاا. وحىت مؤ ر منظمة األوقات املضطربة، أ حت برابدوس فر  ويف  أزمةع.

، ُعقرررد علررر  خلفيرررة ومشرررولا  التجرررارة العامليرررة الرررذري عقرررد يف الدوحرررة، والرررذري هرررو أيثرررر املرررؤ رات تطلعررراا 
. ولررذلك حررث األمررني العررام لألونكترراد الرردول األعضرراء علرر  تشررجيع 2001أيلول/سرربتمرب  11أحرداا 

ةكرن  مرا ويف رة اجامسرة عشررة للمرؤ ر، والنظرر يف الفرر  املتاحرةمشارية عدد يب  من الوزراء يف الردو 
 .2030 لعام عمله عل  حنو أفضل، وا تنام الفرجملة للتطرق إىل خطة التنمية املستدامة

، ذيرررر األمرررني العرررام أن مسرررامهات فريرررق مرررن الش صررريات البرررارزة سرررتغذري تقريرررره إىل وأخررر اا  -23
. وقرال إنره سرُيطلع الردول األعضراء علر  التقريرر الن رااخل. وأضراة أن حاليراا املؤ ر، الذري جيرري إعرداده 

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 أيضاا.
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رررر عرررن اجل ررررات التاليرررة أدىل املتحرررد ون و  -24  77ببيررراانت افتتاحيررررة: ممثرررل زامبيرررا، ابسررررم جمموعرررة الر
والصني؛ وممثل العرراق، ابسرم جمموعرة أسريا واحملريع اهلرادل؛ وممثرل إيروادور، ابسرم جمموعرة دول أمريكرا 

لية؛ وممثرل الحتراد الالتينية ومنطقة البحر الكاريأت؛ وممثل يازاخسرتان، ابسرم البلردان الناميرة  ر  السراح
األورويب، ابسرررم الحتررراد األورويب والررردول األعضررراء فيررره؛ وممثرررل زامبيرررا، ابسرررم اجملموعرررة األفريقيرررة؛ وممثرررل 

 نيبال؛ وممثل ابيستان؛ وممثل يينيا؛ وممثل ابرابدوس؛ وممثل ليبيا.
طرررراة وأعررررح ممثلرررو عررردة جمموعرررات إقليميرررة والعديرررد مرررن املنررردوبني عرررن دعم رررم لتعدديرررة األ -25

، وأشرراروا إىل 2030 لعررام وللرردور األساسررخل ملؤسسررات مثررل األونكترراد يف حتقيررق خطررة التنميررة املسررتدامة
ضرمان تعزيرز  ثيرل البلردان الناميرة وإمسرام جملروهتا يف ع خلوهر من أهداة التنميرة املسرتدامة ) 6-10الغاية 

العامليرة، مرن أجرل حتقيرق املزيرد مرن الفعاليرة عملية جملنع القرار يف املؤسسات القتصرادية واملاليرة الدوليرة 
ع . وأشاروا إىل عمل األونكتاد يف جمال السرتثمار مرن أجرل واملصداقية واملساءلة والشرعية للمؤسسات

التنمية وجددوا الدعوة إىل إجملالا نظام الستثمار الدويل وإىل مواجمللة دعم األونكتاد للردول األعضراء 
عررات اإلقليميررة واملنرردوبون الضرروء علرر  أول قرررار للجمعيررة العامررة لألمررم يف هررذا اجملررال. وسررلطت اجملمو 

املتحدة بشأن تشجيع الستثمار من أجل التنمية املستدامة، وهو القررار الرذري أُنشرو مبوجبره بنرد فرعرخل 
إىل البحروا  بعنوان عتشجيع السرتثمارات مرن أجرل التنميرة املسرتدامةع، وطلبروا إىل األونكتراد، اسرتناداا 

ارية، أن حييع الدورة اجامسة والسبعني للجمعية العامة علماا هبذه املسألة، مع الرتييز بشكل خا  اجل
يواج ره مرن حتردايت وعلر  التقردم احملررز يف تعزيرز السرتثمارات مرن أجرل  ومرا جيرده مرن  غررات ما عل 

نفيذ خطة التنمية التنمية املستدامة ، ويذلك أن يقدم توجمليات ملموسة للن وض ابلستثمار من أجل ت
 . 2030 لعام املستدامة

وأشرراروا إىل ورراا عقررد الرردورات السررنوية لكررل مررن جلنررة السررتثمار واملشرراريع والتنميررة، وجلنررة  -26
التجررارة والتنميررة، وفريررق اجرررباء ا كررومخل الرردويل املعررد بتمويررل التنميررة. وأيرردوا أن املناقشررات والنتررااج 

 املشرررروعة واألنشرررطة الررريت تقررروم علي رررا هرررذه التررردفقات، وآليرررات التمويرررل املتعلقرررة ابلتررردفقات املاليرررة  ررر 
اجلديرردة، وإمكانيررات حتسررين ا، يف فريررق اجرررباء ا كررومخل الرردويل، هررخل عناجملررر أساسررية يف السررعخل إىل 

 حتقيق األهداة اإلًااية. 
ونكتررراد أن وعرررالوة علررر  ذلرررك، ذيررررت اجملموعرررات اإلقليميرررة واملنررردوبون أنررره ينبغرررخل ألمانرررة األ -27

تواجملل مجع وحتليل البياانت املتعلقة مبجالت التجرارة الريت هترم البلردان الناميرة، ومعاجلرة وتعميرق العمرل 
. وقالوا 2030 لعام املتعلق ابلصلة بني التجارة والبيئة، ابعتبارها مسألة شاملة يف خطة التنمية املستدامة

نميررة املسررتدامة والتصرردري للتحرردايت العامليررة مثررل إن نقررل التكنولوجيررا أداة أساسررية لتحقيررق أهررداة الت
تغرر  املنرراه، وهررو جمررال يضررطلع فيرره األونكترراد برردور يف تقرردم املشررورة واألدوات، فضررالا عررن أنرره حمفررل 
للمناقشات الشاملة املتعددة األطراة. وأشاروا إىل أن عالثورة الرقميةع تتطلب سياسات داعمة مناسبة، 

ج إىل دعرم حتليلرخل لتلبيرة احتياجاهتررا وحتقيرق تطلعاهترا اإلًاايرة علر  حنرو أفضررل. وأن البلردان الناميرة حتترا 
وأشرراروا أيضرراا إىل ا اجررة إىل وضررع سياسررات عامررة مناسرربة لكررخل تسرر م التجررارة يف النمررو القتصررادري 
الذري لره أ رر طويرل األمرد. وينبغرخل إدمراج السياسرات التجاريرة يف إطرار اسررتاتيجيات التصرنيع والتحرول 

يكلرررخل. ور رررم أن انتشرررار التعررراون فيمرررا برررني بلررردان اجلنررروح يررردل علررر  التضرررامن برررني شرررعوح وبلررردان اهل
يرررزال القنرراة الرايسرررية للتعررراون  ل اجلنرروح، فانررره لرريس برررديالا عرررن التعرراون برررني الشرررمال واجلنرروح، الرررذري

 اإلًااخل الدويل. 
التعراون التقرد ملريرز التجرارة الدوليرة وأخ اا، أشاروا إىل أن من األمهية البالغة أن تُنفرذ مشراريع  -28

وفقرراا لألولرروايت اإلًاايررة الوطنيررة و شررياا مررع األهررداة الشرراملة للتحررول اهليكلررخل لالقتصررادات املتعلقررة 
 بتحسني الستدامة، بينما أبرز ممثل جمموعة إقليمية أخرى أمهية إنشاء مرايز للتنمية املستدامة. 
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اا برابدوس ملستوى املشرارية ولرروا التعراون يف اختيرار موضروم وأعرح أحد املندوبني عن ارتي -29
الردورة اجامسرة عشررة للمرؤ ر؛ فقرد أ ا املوضروم طررا جمموعرة واسرعة مرن القضرااي والهتمامرات، مرع 

 مع املواضيع السابقة.  اإلجياز يف الوقت ذاته،  شياا 
موضرروم واسررع النطرراق، مررع ضررمان وأ نررت ممثلررة جمموعررة إقليميررة علرر  مبررادرة برررابدوس اقرررتاا  -30

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 

لسرررياق الررردويل اجلديرررد. وأيررردت جمررردداا أن أعضررراء الررريت تعررررتض حتقيرررق أهرررداة التنميرررة املسرررتدامة يف ا
اجملموعررة اإلقليميررة مسررتعدون للعمررل البنرراء والتعرراون املوضرروعخل وملتزمررون بررذلك يف سررياق اجل ررود الرريت 

 تسبق املؤ ر القادم الذري يُعقد يل أربع سنوات.

ألعمررررال وأشررررار ممثررررل جمموعررررة إقليميررررة أخرررررى إىل أنرررره ينبغررررخل ا فررررا  علرررر  القرررروة الدافعررررة ل -31
للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر، مع الثقة يف حتقيق النجاا وابلتحلخل  2020 عام التحض ية اليت جُترى يف
 بروا تعددية األطراة. 

وقررال ممثررل جمموعررة إقليميررة أخرررى إن تقريررر األمررني العررام لألونكترراد يشرركل جررزءاا م مرراا مرررن  -32
. وأشار إىل أن الت ديدات املتزايدة اليت تواجه تعددية األعمال التحض ية للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر

األطررراة، 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 

ة املستدامة. وأضراة أن هرذا الوضرع سريتطلب أقصر  قردر مرن الهتمرام يف املرؤ ر املقبرل أهداة التنمي
وبذل ج ود مجاعيرة للتوجملرل إىل توافرق يف اآلراء. وينبغرخل أن ترويل الردورة اجامسرة عشررة للمرؤ ر أولويرة 

اه والتنميررة، للتحرردايت الرايسررية، مثررل تزايررد أوجرره عرردم املسرراواة داخررل البلرردان وفيمررا بين ررا، وتغرر  املنرر 
وتسرر   التكنولوجيررات الرقميررة والتكنولوجيررات اجلديرردة جدمررة التنميررة، وإ حررة فرجملررة منصررفة للبلرردان 
الناميرررة لالسرررتفادة مرررن الثرررورة الصرررناعية الرابعرررة، و ويرررل التنميرررة، ومعاجلرررة مسرررألة الرررديون. وأشرررار أحرررد 

يضررراا يف جمرررايل حقررروق اإلنسررران والبيئرررة، املنررردوبني إىل أن اآلاثر السرررلبية ألوجررره عررردم املسررراواة واضرررحة أ
فضررالا عررن تغرر  املنرراه. وهكررذا، ينبغررخل للو يقررة اجتاميررة للرردورة اجامسررة عشرررة للمررؤ ر أن تسرراعد علرر  

 الت فيف من آاثر أوجه عدم املساواة وأوجه الضعف. 
ء، وإىل أن اآلليرة  وأشارت جمموعة إقليمية إىل األمهيرة اجاجملرة لردور األونكتراد يف بنراء توافرق اآلرا  -33

ا كوميررة الدوليررة تشرركل حمفررالا يترريهل للرردول األعضرراء أن تنرراقر فيرره قضررااي التجررارة والتنميررة، وأن تضرريق  
الفجررروات بررررني اآلراء واملواقرررف، وأن تعطررررخل التوجيرررره للبحرررث والتحليررررل واملسرررراعدة التقنيرررة، ويترررريهل للرررردول  

بشررأن تنفيرذ وليت ررا. وقالررت إن مررن الضرررورري    األعضراء فرجملررة أيضرراا للتفاعررل مرع األمانررة وتقرردم تعليقررات 
زايدة تعزيرز اآلليرة ا كوميرة الدوليرة لكرخل يتسرمم هلرا أداء ذلرك الردور الرايسرخل. ومرن  ، مرن األمهيرة مبكران  

  املتعلرررق  65-)دت 540يف اتبرررام هنرررج قررراام علررر  توافرررق اآلراء والنطرررالق مرررن مقررررر اجمللرررس    املضرررخل قررردماا 
 .دولية بتنشيع اآللية ا كومية ال 

وبينمرررا رحرررب ممثلرررو عررردة جمموعرررات إقليميرررة والعديرررد مرررن املنررردوبني مبناقشرررة القضرررااي اجلديررردة  -34
يسرمهل ففراق جديردة وابلرتعلم، فقرد أيردوا أيضراا علر  توقرع أن تكرون  مبرا والناشئة يف إطرار األونكتراد،

دراج قضررااي جديرردة، قررردر القاعرردة؛ ودعررروا إىل إ ل املناقشررات يف املنترردايت  رر  الرمسيرررة هررخل السررتثناء
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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ث أحررررد املنرررردوبني األونكترررراد علرررر  مواجملررررلة برررررامج مسرررراعدة البلرررردان الناميررررة يف مسرررراال وحرررر  -35
يف ذلك إعادة النظر يف معاهدات الستثمار الثناايرة. وأشرار إىل أحرد اجملرالت  مبا الستثمار والتجارة،

لكيرة الفكريرة األخرى اليت ينبغخل مواجمللة دراست ا وحتليل را تشرمل القيمرة القتصرادية للبيراانت واايرة امل
يف القتصرراد الرقمررخل؛ ودعررا إىل تعزيررز العمررل املتعلررق ابلقتصرراد الرقمررخل مررن أجررل التصرردري للتحرردايت 
الناشئة. وحث املندوح الدول األعضراء علر  أن تؤيرد جمردداا دعم را السياسرخل لتعزيرز وليرة األونكتراد، 

اال التجارة والتنمية واملساال املرتابطرة بوجملفه مريز تنسيق النظام املتعدد األطراة للمعاجلة املتكاملة ملس
  يف جمالت التمويل والتكنولوجيا والستثمار والتنمية املستدامة.

: التمويرررل اإلًرررااخل اجرررارجخل يف 2019بتقريرررر أقرررل البلررردان ًرررواا، ورحرررب ممثرررل جمموعرررة اقليميرررة  -36
، حيرث أاثر التقريرر العديرد مرن القضرااي امل مرة اجلديردةالتبعية القدةة والتحردايت  -ا اضر واملستقبل 

وقرردم حتلرريالا سررليماا 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 ًواا 

وإىل  2019 لعررام تقريررر أقرل البلرردان ًرواا شرارت ممثلرة جمموعررة إقليميرة أخرررى أيضراا إىل جرودة وأ -37
اجل ود املبذولة لطرا خيارات يف جمال السياسة القتصادية، اليت برز من را التحرول القتصرادري اهليكلرخل 

هرررو ا رررال  يمرررا  ن،وتنويرررع اإلنتررراج. وأعربرررت عرررن قلق رررا إزاء املديونيرررة املفرطرررة وخطرررر اإلفرررراط يف الرررديو 
. وقالت إن معاجلة ا اجرة إىل التمويرل لغررض حتقيرق أهرداة ابلنسبة هلاييت و  ها من أقل البلدان ًواا 
هخل إحدى األولوايت. وأضافت أن الستنتاجات  2030 لعام التنمية املستدامة وخطة التنمية املستدامة

يررق اجرررباء ا كررومخل الرردويل املعررد بتمويررل التنميررة، الررواردة يف التقريررر بشررأن أقررل البلرردان ًررواا، ونتررااج فر 
وأهداة التنمية املستدامة، يرل  2030 عام ويذلك األعمال املتعلقة مبسامهة الستثمار اجا  يف خطة

 ذلك ينبغخل أن يؤخذ يف العتبار يف اجل ود الرامية إىل الوفاء بتلك اللتزامات.
ةثل بداية ِعقد العمرل الرذري ي ردة إىل  2020 عام أنوأشار ممثل جمموعة إقليمية أخرى إىل  -38

 حتقيق أهداة التنمية املستدامة. وأضاة أن برانمج العمل اجلديرد ألقرل البلردان ًرواا الرذري سرُيعتمد يف
يتررررزامن مررررع العقررررد، وي رررردة يالمهررررا إىل السررررعخل إىل حتقيررررق عوملررررة عادلررررة، وتعزيررررز النمررررو  2021 عررررام

و يرررق الصرررلة  2019 لعرررام تقريرررر أقرررل البلررردان ًرررواا ت. وهكرررذا، فررران النزاعرررا القتصرررادري، ومنرررع نشررروح
علرر  التغلررب علرر   ابملوضرروم. ومررن امل ررم والعملررخل ترييررز اجل ررود الدوليررة علرر  مسرراعدة أقررل البلرردان ًررواا 

 التحدايت احملددة املقبلة. 
يرررق وذيرررر ممثرررل جمموعرررة إقليميرررة أخررررى أن مرررن املتوقرررع أن تؤيرررد التوجملررريات علررر  خريطرررة طر  -39

القتصررادري والوجملررول إىل جمموعررة مررن  -واضررحة للبلرردان األفريقيررة هترردة إىل تعزيررز النمررو الجتمرراعخل 
مصررادر التمويررل اجررارجخل، يف إطررار اهليكررل اجلديررد للمعونررة، وحتقيررق أهررداة التنميررة املسررتدامة وخطررة 

يرررة م مرررة يف توجيررره عمرررل . وقرررال إن التقرررارير الررريت سرررتتناوهلا الررردورة التنفيذ2063 لعرررام الحتررراد األفريقرررخل
األونكتاد وتلبية احتياجات البلدان األفريقية. ومن  ، فمن امل م إيالء أولوية ملوارد األونكتاد مرن أجرل 

يف ذلررك يف جمررال  مبررا حتقيررق الوليررة املتمثلررة يف بنرراء املعررارة والرردعم التقررد الالزمررني للبلرردان األفريقيررة،
 التمويل والتنمية.

نرردوبني إىل أنرره، ر ررم أن عقررد العمررل الررذري ي رردة إىل حتقيررق أهررداة التنميررة وأشررار أحررد امل -40
، توجرررد مؤشررررات علررر  يفخرررر عرررن اجلررردول الرررزمد. و رررة حاجرررة إىل دفرررع 2020 عرررام املسرررتدامة بررردأ يف

السررتثمار بشرركل منسررق علرر  الصررعيد العرراملخل لتحقيررق هررذه األهررداة يف الوقررت املناسررب. وقرررال إن 
التبعيررررة القدةررررة  -: التمويررررل اإلًررررااخل اجررررارجخل يف ا اضررررر واملسررررتقبل 2019اا، أقررررل البلرررردان ًررررو تقريررررر 

، يسرررلع الضررروء علررر  حتررردايت التمويرررل هرررذه يف الوقرررت الرررذري يكرررافهل فيررره النظرررام والتحررردايت اجلديررردة
انعكرس أيضراا  مرا املتعدد األطراة من أجل دعم استقرار األسواق وهتيئرة منراه اسرتثمارري جملرحخل، وهرو
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. وأشررار إىل أن الررروابع بررني التمويررل اإلًررااخل اجررارجخل وأولرروايت 2019 لعررام ل البلرردان ًررواا تقريررر أقرر يف 
 علرر  القردرة علر  تلبيررة متطلبرات خطررة التنميرة املسررتدامة التنميرة الوطنيرة آخررذة يف الضرعف وتررؤ ر سرلباا 

ثررال، مدمرراج . وتواجرره بلرردان أخرررى أيضرراا حترردايت ماليررة. فقررد قامررت يينيررا، علرر  سرربيل امل2030 لعررام
أهداة التنمية املستدامة يف مشروم خطرة التنميرة الوطنيرة، هبردة حتويرل يينيرا إىل بلرد متوسرع الردخل 

 حديث التصنيع.
وأشرررار ممثرررل جمموعرررة إقليميرررة إىل أمهيرررة وعرررخل اإلدارة العليرررا  ميرررع تعليقرررات الررردول األعضررراء،  -41

الفرتة اليت تسبق الدورة اجامسة عشرة للمؤ ر،  ويف  وذلك للنظر في ا بعناية قبل اختاذ القرارات اإلدارية.
ينبغررخل أن توضررع الرردروس املسررتفادة منررذ دورة نرر 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 

ل إن دور األونكتاد حاسم؛ وينبغخل أن تريز اإلجراءات عل  الوضع الذري تكون فيه القيمة املتاحة. وقا
املضررافة أيرررب، مررع ضررمان عرردم التررداخل مررع ج ررود الكيرراانت األخرررى. ودعررا إىل أن جيمررع بنرراء توافررق 

تعدة إىل أن اجملموعرررة اإلقليميرررة مسررر  اآلراء بررني لتلرررف العتبرررارات بكرررل مصرررداقية وأمانررة. وأشرررار أيضررراا 
 لتقدم مسامهت ا يف املسودة األولية للنص التفاوضخل. أساساا 

وأيد األمني العام لألونكتاد للوفود أنه سيواجملل السعخل إىل حتقيق توازن بني املشارية املباشرة  -42
 يف العملية ا كومية الدولية وبني اللتزامات األخرى.

ودعررررت عرررردة جمموعررررات إقليميررررة والعديررررد مررررن املنرررردوبني أمانررررة األونكترررراد إىل مواجملررررلة رجملررررد  -43
الجتاهات والسياسات والتوترات التجارية اليت تؤ ر عل  النظام التجارري املتعدد األطراة وإىل اإلبالغ 

تتفق  ل اجلانب اليتالتجارية األحادية  أو املالية أو سيما تلك النامجة عن التداب  القتصادية ول  عن ا،
 يعوق التحقيق الكامل للتنمية القتصادية والجتماعية.  مما مع القانون الدويل وميثاق األمم املتحدة،

وذير أحد املندوبني أن مسألة أمن واستقرار اجملتمعرات طُرحرت ضرمنياا يف املناقشرات املتعلقرة  -44
طلررب مراعرراة هتيئررة الظررروة الرريت تسررمهل بتحقيررق ابلقتصرراد العرراملخل والنمررو الجتمرراعخل، األمررر الررذري يت

ذلررك النمررو. وقررال إن حتقيررق األمررن والسررتقرار يف ليبيررا ةكررن أن يسرر م بشرركل ملمرروس يف النتعررا  
 والنمو القتصاديني يف القارة األفريقية. 

 -: التمويل اإلمنائي اخلارجي يف احلا رر واملسرتق ل 2019تقرير أقل ال لدان منواا،  -ابت 
  عية القدمية والتحدايا اجلديدةالت

 من جدول األعمال  2)البند 

أشرار ممثلرو عرردة جمموعرات إقليميررة، وعردد مرن املنرردوبني، ومنظمرة حكوميررة دوليرة واحرردة إىل  -45
ورد فيرره مررن حتليررل سررليم ونتررااج. وأيرردوا علرر  أن التمويررل اجررارجخل عنصررر حاسرررم  ومررا جررودة التقريررر

لكخل حتقق أهداة التنمية املستدامة والتحول اهليكلخل. ودعت جمموعة إقليمية قل البلدان ًواا  ابلنسبة أل
األونكتاد إىل أن يؤدري دوراا نشطاا وحمورايا يف التحض  ملؤ ر األمم املتحردة اجرامس املعرد أبقرل البلردان 

حتليررل وتوجملرريات ابلنسرربة جلميررع ورد يف التقريررر مررن  مررا عقررده. وأبرررز عرردد مررن املشرراريني أمهيررة ويف ًررواا 
البلدان النامية، وابلنسبة إىل ِعقد العمل. وأعلنرت جمموعرة إقليميرة عرن اعتزام را زايدة إشرراك األونكتراد 

ابألعمرررال التحضررر ية ملرررؤ ر األمرررم املتحررردة اجرررامس وخطرررة  يتعلرررق فيمرررايف املسررراال الررريت يتناوهلرررا التقريرررر 
 .2063 لعام الحتاد األفريقخل

يرد عرردد مرن اجملموعررات اإلقليميرة واملنرردوبني القررتاا الررذري تضرمنه التقريررر أبن ينفرذ اجملتمررع وأ -46
، اليت هتدة إىل تعزيز إدارة املعونرة وفعاليت را واايرة مصراأ أقرل البلردان 2.0الدويل خطة فعالية املعونة 
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إقليميرة أن مبرادل امللكيرة  ةهذا الصدد، ذيرت جمموعر  ويف مع تغ  مش د التعاون اإلًااخل. ،  شياا ًواا 
واملواءمة واملساءلة املتبادلة تتسم أبمهية خاجملة، وأبرزت جمموعة إقليمية أخرى أمهية اإلجراءات احمللية يف 

يف ذلك تعزيز أطر التمويل الوطنية املتكاملة. ودعرت  مبا توسيع نطاق امللكية الوطنية لعمليات التنمية،
ض التعاون اإلًااخل الذري يشمل القطام اجرا  مرن أجرل مواءمرة هرذا جمموعة إقليمية أخرى إىل استعرا

 التعاون مع األولوايت اإلًااية للبلدان املتلقية ومع أهداة التنمية املستدامة.
علر  أقرل البلردان ًرواا وأيد بعرض املنردوبني التوجملرية الرواردة يف التقريرر والداعيرة إىل تعزيرز قردرة  -47

يتوافرق مرع األولروايت اإلًاايرة الوطنيرة وتنفيرذ أهرداة التنميرة  مبرا ًااخل اجارجخلإدارة وتوجيه التمويل اإل
 املستدامة.

وأبررررزت بعرررض اجملموعرررات اإلقليميرررة أمهيرررة حقررروق اإلنسررران ابلنسررربة للتنميرررة وحتقيرررق أهرررداة  -48
ل مجيررع ذُيررر يف التقريررر، وأيرردت أن إعمررال ا ررق يف التنميررة مرردخل إىل إعمررا ايمرر   التنميررة املسررتدامة،

حقوق اإلنسان واملكانة املريزية للحماية الشاملة  قوق اإلنسان، ودعت إىل املشارية النشرطة يف تلرك 
 القضااي.

ودعا عدد من اجملموعات اإلقليميرة واملنردوبني اجل رات املقدمرة للمسراعدة اإلًاايرة الرمسيرة إىل  -49
إىل تقدم املعونة إىل أقل البلدان ًواا. وأشاروا إىل أن   الوفاء ابلتزاماهتا وفقاا لألهداة املتفق علي ا الرامية

بررذلت ج رروداا يبرر ة ابلفعررل  شررد املرروارد احملليررة، وأعربرروا عررن أسررف م لترردهور  ررروة أقررل البلرردان ًررواا 
املسرراعدة اإلًاايررة الرمسيررة واسفرراض مسررتوايت املسرراعدة اإلًاايررة الرمسيررة الرريت تسررت دة تنميررة القرردرات 

وتنظرريم املشرراريع احملليررة. وقرردمت عرردة وفررود وأحررد املشرراريني معلومررات عررن مبررادراهتم املتعلقررة  اإلنتاجيررة
، بطرق من را شرطب الرديون ومرنهل قرروض دون فااردة، وزايدة بتقدم املساعدة اإلًااية ألقل البلدان ًواا 

ساسرية للنقرل والرروابع وتنويع ا وافظ السرتثمارية يف تلرك البلردان، وتعزيرز السرتثمارات يف اهليايرل األ
التجارية، وتوليد بياانت عامة أفضل عن التعاون اإلًااخل، مع إيالء العتبار الواجب للم اطر املرتبطة 

 مب تلف طرااق املعونة.
وأشارت بعض الوفود ومنظمة حكومية دولية واحدة إىل الدور امل م الذري يؤديه التعاون فيمرا  -50

اا مكمالا للمساعدة اإلًااية الرمسية )ل بديالا عن ا . ودعا أحرد الوفرود بني بلدان اجلنوح بوجملفه عنصر 
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.
ية وأحد املندوبني إىل أن يكون تعزيرز عمرل األونكتراد املتعلرق ودعت بعض اجملموعات اإلقليم -51

أبقل البلدان ًرواا 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 تعزيرررز القررردرات اإلنتاجيرررة وحشرررد السرررتثمار يف القطاعرررات اإلنتاجيرررة ومشررراريع اهليايرررل األساسرررية. 
وطلرررب املنررردوح إىل األونكتررراد أن ييسرررر وضرررع جيرررل جديرررد مرررن السياسرررات لصررراأ أقرررل البلررردان ًرررواا 

عررن اهتمام ررا  الضررعيفة ذاتيرراا وهيكليرراا يف جمررال القرردرات اإلنتاجيررة والتجررارة. وأعلنررت جمموعررة إقليميررة
مجراء دوا بشأن تعزيز دور التحويالت املالية وإدارهتا. وشددت جمموعرة إقليميرة أخررى علر  ضررورة 
أن يقدم األونكتاد املساعدة إىل البلدان النامية وأقل البلدان ًرواا، وفقراا لوليتره وابلتنسريق مرع الكيراانت 

 األخرى يف منظومة األمم املتحدة اإلًااية.
د عدد من اجملموعات اإلقليمية واملندوبني ومنظمة حكومية دولية واحدة عل  ا اجة إىل وأي -52

. وأشررراروا إىل ا اجرررة إىل 2030 لعرررام اايرررة تعدديرررة األطرررراة مرررن أجرررل تنفيرررذ خطرررة التنميرررة املسرررتدامة
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يف ذلررك  مبررا جتديررد الشرررايات اإلًاايررة الدوليررة واخترراذ إجررراءات دوليررة منسررقة بشررأن املسرراال النظاميررة،
 التمويل اإلًااخل اجارجخل والقدرة عل  حتمل الديون.

ودعرررت جممررروم إقليميرررة األونكتررراد أيضررراا إىل تعزيرررز الررردعم التقرررد املقررردم إىل أقرررل البلررردان ًرررواا  -53
لتحسني استفادهتا من تداب  الدعم الدوليرة، مثرل اإلعفراء الرذري  نحره منظمرة التجرارة العامليرة يف جمرال 

 اجدمات.

 يتصل هبا من مسائل وما املسائل اإلجرائية -اثلثاا  
 إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -ألف 

 من جدول األعمال  1)البند 
، 2020شرباط/ فربايرر  5أقر جملرس التجرارة والتنميرة، يف جلسرته العامرة الفتتاحيرة املعقرودة يف  -54

. TD/B/EX(69)/1بصيغته الواردة يف الو يقة  جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية التاسعة والستني،
 وبناءا عل  ذلك، يان جدول أعمال الدورة التنفيذية عل  النحو التايل:

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل -1
 -: التمويررل اإلًررااخل اجررارجخل يف ا اضررر واملسررتقبل 2019تقريررر أقررل البلرردان ًررواا،  -2

 .ايت اجلديدةالتبعية القدةة والتحد
تقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجخل وامليزانية الربانجمية عرن أعمرال دورهترا  -3

 التاسعة والسبعني.
 تقرير جلنة الستثمار واملشاريع والتنمية. -4
 تقرير جلنة التجارة والتنمية. -5
 التنمية.تقرير فريق اجرباء ا كومخل الدويل املعد بتمويل  -6
 تقرير الفريق الستشارري املشرتك املعد مبريز التجارة الدولية. -7
 جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة والستني جمللس التجارة والتنمية. -8
 جدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السبعني جمللس التجارة والتنمية. -9
 مساال أخرى. -10
 التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية التاسعة والستني.تقرير جملس  -11

، انت رراح 2020شررباط/فرباير  5وقرررر اجمللررس يف جلسررته العامررة الفتتاحيررة أيضرراا، املعقررودة يف  -55
مررن خطررة  166السرريد فرراييف جملررادقوة )أذربيجرران  عضررواا يف اهليئررة الستشررارية املنشررأة وفقرراا للفقرررة 

ويف رر  هررذه  2020-2019تعلقررة بتنفيررذ األمانررة لرردورات تدريبيررة يف الفرررتة عمررل ابنكرروك، وهررخل الفقرررة امل
 .  1)الدورات، ابإلضافة إىل األعضاء املنت بني يف الدورة السادسة والستني للمجلس

__________ 

  .87و 86، الفصل الثالث، الفقرتني TD/B/66/7انظر الو يقة   1)
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 تنظيم العمل  
، 2020شرررباط/فرباير  7اقررررتا راررريس اجمللرررس، يف اجللسرررة العامرررة الرابعرررة للمجلرررس املعقرررودة يف  -56

. وبرذلك، سررتُبلل الرردول 11، والبنررد 10، وأري مسراال يف إطررار البنرد 9، والبنررد 8ظررر يف البنرد يفجيرل الن
ذلرررك الوقرررت، ستسرررتمر وخُتترررتم املناقشرررات بشرررأن البنرررود  ويف األعضررراء مبوعرررد اجللسرررة العامرررة اجتاميرررة.

اولت اللجنررة أن خُتتررتم الرردورة التنفيذيررة التاسررعة والسررتون قبيررل برردء مررد املعلقررة. وسرريكون اهلرردة أيضرراا 
 التحض ية.

، يفجيررررل دورترررره 2020شررررباط/فرباير  7وقرررررر اجمللررررس، يف جلسررررته العامررررة الرابعررررة املعقررررودة يف  -57
 التنفيذية التاسعة والستني مؤقتاا واختتام املناقشات يف الوقت املناسب.

 ، وفقررررراا ، قررررررر اجمللرررررس اختترررررام الررررردورة التنفيذيرررررة التاسرررررعة والسرررررتني2020نيسررررران/أبريل  6ويف  -58
  )انظرررر الفصرررل األول، الفررررم ابء أعررراله ، عقرررب اختترررام إجرررراء املوافقرررة الصرررامتة 69-)دت553 ملقررررره

يتسن  مل ، ودون تسجيل أري اعرتاضات من الدول األعضاء، حيث2020نيسان/أبريل  6الفرتاضخل يف 
 عقد اجللسة العامة اجتامية املؤجلة انعقاداا فعلياا.

 األعمال املؤقت للدورة السااعة والستني جمللس التجارة والتنميةجدول  -ابت 
 من جدول األعمال  8)البند 

 ، عل  69-)دت553أيضاا، وفقاا ملقرره  2020نيسان/أبريل  6وافق جملس التجارة والتنمية يف   -59
 31يررة املؤرخررة جرردول األعمررال املؤقررت للرردورة السررابعة والسررتني، علرر  النحررو الرروارد يف الورقررة  رر  الرمس

 )انظر املرفق األول . 2020آذار/مارس 

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

 ، عل  69-)دت553أيضاا، وفقاا ملقرره  2020نيسان/أبريل  6وافق جملس التجارة والتنمية يف   -60
 ا البند من جدول األعمال إىل دورته السابعة والستني )انظر املرفق األول . إرجاء النظر يف هذ

 مسائل أخرى -دال 
 من جدول األعمال  10)البند 

، علررررر  جررررردول 2020شرررررباط/فرباير  7وافرررررق اجمللرررررس، يف جلسرررررته العامرررررة الرابعرررررة املعقرررررودة يف  -61
 5 الورقرررررة  ررررر  الرمسيرررررة املؤرخرررررة ، علررررر  النحرررررو الررررروارد يف2020 عرررررام الجتماعرررررات للفررررررتة املتبقيرررررة مرررررن

 . 2020شباط/فرباير 
ولحظ راريس اجمللرس أن اجلردول الرزمد إطرار مررن لالجتماعرات ا كوميرة الدوليرة ولألعمرال  -62

 .  2)التحض ية للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر

__________ 

  .TD/B/INF.246سيصدر اجلدول الزمد الرمسخل لالجتماعات بوجملفه الو يقة   2)



TD/B/EX(69)/2 

15 GE.20-08251 

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

 ، عل  69-)دت553أيضاا، وفقاا ملقرره  2020نيسان/أبريل  6وافق جملس التجارة والتنمية يف   -63
تقريرررر الررردورة وأذن للمقررررر أن يضرررع، حترررت سرررلطة الررررايس، الصررريغة الن اايرررة للتقريرررر الرررذري سرررُيقدم إىل 

 اجلمعية العامة، حسب القتضاء.



TD/B/EX(69)/2 

GE.20-08251 16 

 ولاملرفق األ

 جدول األعمال املؤقت للدورة السااعة والستني جمللس التجارة والتنمية  
  :املساال اإلجرااية -1

 انت اح أعضاء املكتب )أ 
 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة )ح 
 اعتماد التقرير املتعلق بواثاق التفويض. )ج 

 التقرير السنوري لألمني العام لألونكتاد. -2
اإلجررراءات الرريت اختررذها األونكترراد و/أو خطررع هلررا لرردعم الرردول األعضرراء يف إنعررا  التجررارة  -3

 والصناعات بعد التغلب عل  اجلااحة.
 .*الستثمار من أجل التنمية -4
 األنشطة اليت اضطلع هبا األونكتاد دعماا ألفريقيا. -5
  :العملية التحض ية للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر -6

 املوافقة عل  جدول األعمال املؤقت للدورة اجامسة عشرة للمؤ ر. •
مسررامهات األونكترراد يف تنفيررذ ومتابعررة نتررااج املررؤ رات الرايسررية ومررؤ رات القمررة الرريت تعقرردها  -7

 األمم املتحدة يف امليدانني القتصادري والجتماعخل.
 .لتجارة والتنميةجدول األعمال املؤقت للدورة التنفيذية السبعني جمللس ا -8
 يتصل هبا: وما املساال املؤسسية والتنظيمية واإلدارية -9

مرررن خطرررة عمرررل ابنكررروك  166تقريرررر راررريس اهليئرررة الستشرررارية املنشرررأة وفقررراا للفقررررة  )أ 
ويف   هرذه الردورات؛  2020-2019املتعلقة بتنفيذ األمانة لدورات تدريبية يف الفرتة 

 ةوتعيني أعضاء اهليئة الستشاري
 من النظام الداخلخل للمجلس 76تسمية اهليئات ا كومية الدولية أل راض املادة  )ح 
 من النظام الداخلخل للمجلس 77تسمية اهليئات    ا كومية أل راض املادة  )ج 
 استعراض اجلدول الزمد لالجتماعات )د 
 عضوية الفرقة العاملة  )هر 
    19-)د1995قرار اجلمعية العامة استعراض قواام الدول الواردة يف مرفق  )و 
 اآلاثر اإلدارية واملالية املرتتبة عل  إجراءات اجمللس. )ز 

 مساال أخرى. -10
 اعتماد التقرير. -11

__________ 

 حُيدَّد العنوان الفرعخل فيما بعد. *
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 املرفق الثاين

 *احلضور  
  :حضر الدورة ممثلو الدول التالية، األعضاء يف جملس التجارة والتنمية -1

 زمبابوري الحتاد الروسخل
 السلفادور األردن
 السنغال إسبانيا
 جملربيا ألبانيا
 الصني أملانيا
 ُعمان أو ندا

  امبيا اإلسالمية  -إيران )مج ورية 
  واتيمال أيرلندا

 فنلندا ابيستان
 انم فييت البحرين
 يازاخستان بلغاراي

 الكام ون بنغالدير
 يندا بنما

 يواب فاسو بوريينا
 الكونغو واهلرسكالبوسنة 

 يينيا املتعددة القوميات  -بوليفيا )دولة 
 لبنان ترييا
 ليبيا تو و
 ليسوتو تونس

 مايل جزر الب اما
 مصر اجلم ورية العربية السورية

 املكسيك مج ورية الكونغو الدةقراطية
 اململكة العربية السعودية مج ورية تنزانيا املتحدة

 منغوليا مج ورية مولدوفا
 موريتانيا جنوح أفريقيا

 النمسا جيبويت
 نيبال دولة فلسطني

 نيج اي رومانيا
 هندوراس زامبيا

__________ 

تتضرررررررمن قاامرررررررة ا ضرررررررور هرررررررذه املشررررررراريني املسرررررررجلني. ولالطرررررررالم علررررررر  قاامرررررررة املشررررررراريني، انظرررررررر الو يقرررررررة  *
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 وحضر الدورة أعضاء املؤ ر التالية أمسا هم، من    األعضاء يف اجمللس: -2
 الكرسخل الرسويل

 ويانت املنظمات ا كومية الدولية التالية مُمثلة يف الدورة: -3
 الحتاد األورويب

 منظمة التعاون اإلسالمخل
 منظمة دول أفريقيا والبحر الكاريأت واحمليع اهلادل 

 ويانت الويالت املت صصة واملنظمات ذات الصلة التالية أمسا ها مُمثلة يف الدورة: -4
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 منظمة التجارة العاملية
    


