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الدورة السبعون

تقرير جملس التجارة والتنمية عن أعمال دورته الثانية والستني*
جنيف 25 - 14 ،أيلول/سبتمرب 2015

مقدمة
عُقدت الدورة الثانية والستون جمللس التجارة والتنمية يف قصر األمـم ،جنيـف ،يف الفتـرة
مــن  14إىل  25أيلول/ســبتمرب  .2015وعقــد اجمللــس ،أ نــار الــدورة 14 ،جلس ـة عامــة ــ
اجللسات من  1128إىل .1141

أوالً  -اإلجـرارات الــخت ااــل ا جملــس التجـارة والتنميــة د ــون البنــود املو ــوعية
املُدرجة يف جدول أعماله
ألف  -مسامهة األونكتاد يف تنفيل درنامج العمل لصاحل أقل البلدان منواً للعقـد - 2011
 :2020التقرير املرحل ال رادع
اال ستنتاجات املتف علياا (524د )62 -
إن جملس التجارة والتنمية،
إذ جيري مباحثاته أ نـار استعرا ـه السـنول للتقـدذ الـلل أحـر يف تنفيـل درنـامج العمـل
لصاحل أقل البلدان منواً للعقد ( 2020-2011درنامج عمل اسطنبول)،
* له الو يقة نسخ ٌة مسبقة من تقريـر جملـس التجـارة والتنميـة عـن أعمـال دورتـه الثانيـة والسـتني املعقـودة يف
مكتــا األمــم املتحــدة يف جنيــف ،يف الفتــرة مــن  14إىل  25أيلــول/ســبتمرب  .2015وستصــدر يف لــكلاا
الناائ  ،إىل جانا تقريـرل الـدورة التنفيليـة السـتني والـدورة ا اديـة والسـتني للمجلـس ،دوصـفاا الوثااق
الرمسية للجمعية العامة ،الدورة السبعون ،امللح رقم .)A/70/15( 15
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 -1يعاارع ااا ر ااا عــن األن ــطة املتنوعــة الــخت ا ــطلع دــا األونكتــاد يف تنفيــل
درنامج عمل اسطنبول كما جار يف الو يقة TD/B/62/8؛
 -2يالحااب هامتمااا خااا الــدعم الــلل قدامــه األونكتــاد لعــدة دلــدان تعمــل علـ
التخرج من فئة أقل البلدان منواً لدى األمم املتحدة؛
 -3يرحا دالتقــدذ الــلل حققتــه دعــن البلــدان علـ مريـ التخــرج مــن فئــة أقــل
البلــدان منــواً إ هال أنــه يلحــأ دقلـ ا أن دلــويف ا ــد ا ــدد يف درنــامج عمــل اســطنبول املتمثــل يف
"متكني نصـف عـدد أقـل البلـدان منـوًا مـن اسـتيفار معـاي التخـريج للـول عـاذ  "2020ال يـاال
ي كهل حتدياً ائلً؛
-4
اإلمنائيني ،عل
منــوًا مــن حتقي ـ
املستدامة ،الل

يشااج أمانــة األونكتــاد ،دــدعم مــن الــدول األعريــار وا ــا مــن ال ــركار
تكثيف اجلاود من أجل املري يف تنفيل درنامج العمل كيمـا تـتمكن أقـل البلـدان
النمــو االقتصــادل الثادــش واملنصــف وال ــامل للجميــع دــوت ة أســر والتنميــة
مني لبلويف األ دا اإلمجالية ا ددة يف درنامج العمل للول عاذ 2020؛

 -5ي ـ ث األونكتــاد عل ـ تقــدت مســامهات مو ــوعية يف اســتعرا نصــف املــدة
ال امل الرفيع املستوى ملا أُحر مـن تقـدذ يف تنفيـل درنـامج عمـل اسـطنبول ،الـلل سـيجرل يف
أنطاليا ،تركيا ،يف حايران/يونيه  ،2016من إمار واليته؛
 -6يشج حكومات أقل البلـدان منـواً علـ مـرا سياسـات واسـتراتيجيات لـاملة
دغر التغلا دصورة فعالة علـ امل ـاكل االجتماعيـة واالقتصـادية وإل ـراج تلـد البلـدان مـن
التــاميو والتخلــف ،ويرحــا دــدعم ال ــركار اإلمنــائيني يف ــلا ال ــون ،الــلل ب دوســائل منــاا
تنفيل طة التنمية املستدامة لعاذ 2030؛
 -7يؤكااد علــ اســتمرار أمهيــة يــادة القــدرات اإلنتاجيــة وت ــجيع التحــول ا يكلــ
االقتصادل ،مبا ينطـول عليـه مـن تنويـ اع القتصـادات أقـل البلـدان منـواً ،قصـد معاجلـة األسـبا اجللريـة
للتخلف يف تلد البلدان معاجلة فعالة ،وت جيع حتقي منو اقتصادل ادش و يادة فرص العمالة املنتجة؛
 -8يد و األونكتاد ،ددعم من البلدان املاحنة ،إىل تيسـ امل ـاركة الكاملـة والفعالـة
ألقل البلدان منواً يف الدورة الرادعة ع رة ملؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة والتنميـة دغيـة متكينـاا مـن
تعايا ومحاية مصا اا التجارية واإلمنائية اجلماعية أ نار انعقاد املؤمتر ودعد انتاائه؛
 -9يعاارع ااا تهاادير ملســامهة األونكتــاد يف تنفيــل اإلمــار املتكامــل املعــا ويــدعو
املنظمة إىل مواصلة أدار دور إجيايب أ نار املرحلة الثانية من إمار العمل؛
 -10يعتاار أيض ااً دالعمــل الــلل ينجــاه األونكتــاد ودالــدعم والتعــاون الــتق الق ـيام
واملستمر اللل يقدمه ألقل البلدان منواً يف عمليـة املفاو ـات املتعـددة األمـرا يف إمـار منظمـة
التجارة العاملية ،ويدعو األونكتاد إىل مواصلة لا اجلاد يف جماالت خمتلفة تتناو ا املفاو ات؛
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 -11يااد و األونكتــاد إىل مواصــلة دعــم أن ــطة تبــادل ارــربات واملمارســات اجليــدة
فيما دني أعريائه دوسائل مناا عل وجه ارصوص تنظيم اجتماعات ارربار؛
 -12حيث األمانة عل املري يف توميد عملاا فيما خيص أقل البلدان منواً ،ويـلكهر دـالفقرة 7
من املقرر الصادر عن الدورة السادعة وار مسـني للفرقـة العاملـة املعنيـة د مـار العمـل االسـتراتيج واملياانيـة
الربناجمية()1؛
 -13يشدد عل أمهية تقويـة الـدعم الـلل يقدمـه األونكتـاد للـدول اجلاريـة الصـغ ة
النامية والخت يُعترب عدد مناا أيرياً من أقل البلـدان منـواً ،يف سـعياا إىل حتقيـ تنميـة مسـتدامة ،مبـا
املعجــل للـدول اجلاريــة الصــغ ة الناميــة الــخت اعتمــد ا املــؤمتر الــدو
يتفـ مــع إجــرارات العمــل َّ
الثال ث املع دالدول اجلارية الصغ ة النامية يف ساموا ،يف أيلول/سبتمرب 2014؛
 -14ياااد و األونكتـــاد إىل إدراج درنـــامج عمـــل فيينـــا لصـــاحل البلـــدان الناميـــة اـ ـ
الســاحلية للعقــد  2024-2014يف درنــامج عملــه ،مبــا يف علــد و ــع التقــارير الســنوية عنــه،
من ما تنص عليه والية األونكتاد؛
 -15يعاارع ااا تهاادير للمــاحنني الثنــائيني عل ـ دعماــم املتواصــل وتربعــا م املاليــة
املستمرة لصندوق األونكتاد االستئماين لصاحل أقل البلدان منواً ،وي ث عل تنويـع مصـادر التمويـل
من أجل تلبية ملا أقل البلدان منوًا املتاايد علـ املسـاعدة التقنيـة ودنـار القـدرات اللـلين يقـدماما
األونكتاد.
اجللسة العامة 1141
 25أيلول/سبتمرب 2015

دار  -التنمية االقتصـادية يف أفريقيـا :حتريـر قـدرات جتـارة ارـدمات يف أفريقيـا مـن أجـل
حتقي النمو والتنمية
االستنتاجات املتف علياا (525د )62 -
إن جملس التجارة والتنمية
 -1يرحّ هتهرير التنمية االقتصادية يف أفريهيا لعا  2015الصادر عن أمانـة األونكتـاد
حتش عنوان فرع و "حترير قدرات جتارة اخلدمات يف أفريهيا ما أجل حتهي النمو والتنمية"؛
 -2يساالم دالــدور ا اســم الــلل يؤديــه قطــا ارــدمات يف التنميــة االقتصــادية يف
أفريقيــا ودـــالتااذ الاعمـــار األفــريقيني السياســ املتجـــدد د عطـــار الــا م للتجـــارة دـــني البلـــدان
األفريقية ،وإلن ار منطقة جتـارة حـرة قاريـة للـول عـاذ  ،2017مثلمـا جـار يف قـرارات رءسـار
الدول وا كومات األفريقية يف االحتاد األفريق ؛
__________
( )1انظر الو يقة  ،TD/B/WP/227ص .2
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 -3حييط لماً درسالة التقرير األساسية الخت مؤدا ـا أن د مكـان قطـا ارـدمات أن
يتحـول إىل رــرو قــول لتحقيـ منـو اقتصــادل ادــش وإلحــداأ حتـول يكلـ يف أفريقيــا ،و ــو
لللد السبا ي جع السياسات الـخت سـتعا التكامـل دـني قطـا ارـدمات وقطاعـات اقتصـادية
أ رى؛
 -4يؤكد أمهية دعـم أفريقيـا يف تنفيـل تـداد تيسـ التجـارة حـ تتحـول إىل واقـع
املسامهة املمكنة لقطا اردمات يف النمو االقتصادل يف أفريقيا؛
دمات ا ياكل األساسـية سـامهش يف عـدذ
 -5يعتر دون التحديات الخت تعتر
دلويف األدار مستويات مثلـ مـا دـني عـام  2010و ،2012ويـبني أمهيـة معاجلـة النقـائص الـخت
تعتـرل خمتلـف اللـوائ التنظيميـة والسياسـات دغيــة و ـع اسـتراتيجيات عكيـة و ـمان اســتمرار
البلدان األفريقية عل مسارات النمو؛
 -6يسلم دون ناو حاجة إىل إصلا اإلمداد خبدمات ا ياكل األساسية يف أفريقيـا
ودون للحكومات دوراً حامساً يف تصميم اللوائ التنظيمية والسياسات الخت تدعم له العملية؛
 -7يساالم دــون العديــد مــن البلــدان األفريقيــة مــرت دعمليــة التحــول مــن الاراعــة إىل
دمات اـ قادلـة للتـداول التجـارل داألسـان ،دون أن متـر دعمليـة التنميـة القائمـة علـ الصـناعة
التحويلية الخت تطبعاـا حتسـينات امـة يف اإلنتاجيـة ،وإن ـار فـرص العمـل الرمسـ  ،وتصـدير السـلع
املتطورة ،وتطبي التكنولوجيا عل االقتصاد األوسع ،م ًا إىل وجو حتقي أوجه التكامـل التـاذ
دني مجيع القطاعات ح تتمكن أفريقيا من حتريـر قـدرات ارـدمات يف قطـاع الاراعـة والصـناعة
التحويلية؛
 -8يعتر دون للحكومـات دوراً حامسـاً يف تصـميم اللـوائ التنظيميـة والسياسـات
الــخت ســتدعم ال ــركات األفريقيــة يف ااتنــاذ الفــرص التجاريــة دصــورة فعالــة عــن مريـ سلســل
القيمــــة العامليــــة اراصــــة دارــــدمات والــــخت تتطلــــا اســــتثمارات كــــب ة يف قطاعــــات النقــــل
واللوجستيات وا ياكل األساسية لإلمداد دالطاقة؛
 -9ياابن الــدور الــلل أكــن أن يؤديــه قطــا ارــدمات يف تعايــا جاــود التكامــل
اإلقليمـ وعملياتــه دغيـة يــادة املنــافع الـخت أكــن حتقيقاــا مـن يــادة حجــم التجـارة دــني البلــدان
األفريقية ،يف إمار منطقة جتارة حرة قارية؛
 -10يعتر ددور القطا اـ الرمسـ  ،الـلل أثـل  50إىل  80يف املائـة مـن النـاتج
ا ل اإلمجا يف أفريقيا ،وال سيما أمهيـة القطـا اـ الرمسـ وتـوف ه العمالـة للفئـات الريـعيفة
من السكان ،مبن فـيام النسـار وال ـبا  ،وي ـجع اجلاـود الومنيـة املدعومـة مـن اجملتمـع الـدو
الرامية إىل إ فار الصفة الرمسية عل قطا اردمات ا الرمس تو ياً لايادة إنتاجيته؛
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 -11يعتر دون تقدماً قد حتق أيرياً يف دعـن جوانـا جتـارة ارـدمات يف أفريقيـا،
وال سيما يف قطاعات النقل والسياحة وحرية تنقل األلخاص؛
 -12يالحااب ههلاا أن جتــارة ارــدمات يطغــ علياــا انفصــاذ يف السياســات علــ
املســتويات الــوم واإلقليم ـ والعــامل  ،راــم أن البلــدان األفريقيــة قــد دــللش جاــودًا ملعاجلــة
م ــاكل قطــا ارــدمات عل ـ تلــد املســتويات الــثلأ ،و ــو انفصــاذ يعي ـ فــرص أفريقيــا يف
االستفادة من املنافع النامجة عن توسيع التجارة يف اردمات؛
 -13يشاادد علــ ــرورة أن تتصــدى السياســات الومنيــة للصــفة اــ الرمسيــة الــخت
يكتسياا قطا اردمات عن مري تعايا أنظمة ريبية كفؤة وا ـد مـن األعبـار التنظيميـة وتـوف
دمات الـدعم لععمـال التجاريـة الصـغرى وحتسـني فـرص ال ـركات الصـغ ة يف ا صـول علـ
قرو ؛
 -14يشاادد علـ أمهيــة التفاعـل دــني التجــارة وارــدمات وجمــاالت جتاريــة أ ــرى يف
سبيل االستفادة من إمكانيات أفريقيا التجارية ،ويدعو اجملتمـع الـدو إىل مسـاندة أفريقيـا يف مـا
تبلله من جاود لريمان مسامهة قطا اردمات عل أمثل حنو يف منو أفريقيا االقتصادل؛
 -15حيث ال ركار اإلمنائيني ،اللين يسم ـم و ـعام دـللد ،علـ مواصـلة دعـم
ما تبلله البلدان األفريقية من جاود يف سبيل إدامـة تـدف االسـتثمار العـاذ وارـاص إىل قطاعـات
ا ياكل األساسية ح تتحق تنمية أفريقيا إىل جانا طة التنمية املستدامة لعاذ 2030؛
 -16يطل ا إىل األونكتــاد ،ــمن مــا تــنص عليــه واليتــه ،أن يواصــل عملــه عل ـ
األركان الثل ة وأن يسـتخدذ املـوارد املتاحـة ألاـرا حتريـر قـدرات جتـارة ارـدمات يف أفريقيـا
ومسامهات قطا اردمات يف منو أفريقيا وتنميتاا ال املة واملستدامة.
اجللسة العامة 1141
 25أيلول/سبتمرب 2015

جيم  -استعرا

أن طة التعاون التق الخت يريطلع دا األونكتاد

املقرر (526د )62 -
إن جملس التجارة والتنمية،
 -1يؤكد جمدداً دور املساعدة التقنية الخت يقـدماا األونكتـاد دوصـفاا ركنـًا أساسـيًا
من أركان املنظمة وي دد عل أمهية التنسي دني األركان الثل ة من أجـل حتقيـ قـدر أكـرب مـن
التناس واأل ر يف توف املساعدة التقنية؛
 -2حييط لماً دتقرير األمني العـاذ لعونكتـاد عـن اسـتعرا
الخت يقوذ دا األونكتاد وعن متويلاا؛
15-18541
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 -3يعتر داملساعدة الخت يقدماا األونكتـاد ويطلـا إىل األمانـة أن تواصـل ـمان
اتساق أن طة التعاون التق مع اتفـاق أكـرا وواليـة الدوحـة ،وتوجيااـا وتركيا ـا علـ تنـاول
طــة التنميــة ملــا دعــد عــاذ  2015الــخت تتريــمن أ ــدا التنميــة املســتدامة وعلــد دالتنســي مــع
منظمات دولية أ رى عند االقتريار؛
 -4يُهدّر نوعية أن طة التعاون الـتق الـخت تُنجا ـا األمانـة دالتعـاون مـع املسـتفيدين
وال ركار اإلمنائيني ومنظمات دولية أ رى ،وييط علماً دالايـادة يف األمـوال الـخت ب تلقياـا مـن
دلدان متقدمة وأ رى نامية عل حد سوار يف عاذ  2014مقارنةً دالسنوات السادقة؛
 -5يهدّر أيضاً األدوات الخت يقدماا األونكتاد مثل قائمة الطلبات الـخت يـتم تسـلاماا
من الدول األعريار د ون املساعدة التقنية وجمموعة أدوات األونكتاد الـخت تُقـدذ للـدول األعريـار
واملاحنني فكرة عامة موجاة عن منتجات األونكتاد الرئيسية؛
 -6يؤكد جمدداً أمهية اإلدارة القائمة عل الن تائج يف تقدت املساعدة التقنية الفعالـة
مبا يتس مع املبادئ التوجياية لعمم املتحدة ،ويرحا داجلاود املتواصلة الخت تبـل ا األمانـة يف
لا ال ون؛
 -7حياايط لمااً دارتفــا ملــا البلــدان الناميــة علـ املســاعدة التقنيــة و ــو ارتفــا
ال يفوق متامًا القدر املتـاا حاليـًا مـن التمويـل ،ويـدعو الـدول املتقدمـة ولـركار إمنـائيني ـرين
يســم ــم و ــعام دــللد ،إىل تقــدت تربعــات مو عــة علـ عــدة ســنوات لصــنادي األونكتــاد
االستئمانية املخصصة للتعاون التق  -مثل الصندوق االستئماين لصـاحل أقـل البلـدان منـواً  -مـن
أجل العم ل عل توف التمويل الكايف والقادل للتوقاع ألارا التخطيط والتنفيل الفعـالني لـربامج
التعاون واملساعدة التقنية الـخت ينفـل ا األونكتـاد؛ وي ـدد علـ فائـدة الصـنادي االسـتئمانية اـ
املخصصة؛ ويطلا إىل األمانة أن تستك ف سبلً مبتكرة لتوسيع قاعدة املاحنني؛
 -8يُشج األمانة عل مان تو يـع إقليمـ متـوا دن قـدر اإلمكـان للتعـاون الـتق
داالســتناد إىل الطلــا ،ــلة دعــني االعتبــار احتياجــات أفريقيــا وأقــل البلــدان منــوًا والبلــدان اـ
الساحلية من أقل البلدان منواً والدول اجلارية الصغ ة النامية ،ويدعو األونكتاد ،يف ـلا ال ـون،
إىل أن يدرج يف صميم عمله تلد اجلوانا املتعلقة دالتعاون التق من درنـامج عمـل فيينـا لصـاحل
البلدان النامية ا الساحلية للعقد  2024 - 2014ومن إجرارات العمل املعجَّل لصاحل الـدول
اجلارية الصغ ة النامية ،حسا ما اتُّف عليه يف مؤمترات األمم املتحدة عات الصلة؛
 -9يُرحّ ددور األونكتاد الرائد يف جمموعة األمم املتحدة امل تركة دني الوكـاالت
واملعنية دالتجارة والقدرات اإلنتاجية ،ويُ جع عل تعاون أعم دني الوكاالت ودني اجملموعـات
امل تركة دني الوكاالت دغية حتقيـ مايـد مـن االتسـاق والفعاليـة واأل ـر علـ الصـعيدين الـوم
واإلقليم يف سياق سياسة "توحيد األدار" ،مع و ع البعد اإلمنائ يف االعتبار؛
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 -10يُشااج األونكتــاد عل ـ ا صــول علـ مايــد مــن األمــوال عــن مري ـ صــنادي
درنامج وحدة العمل يف األمم املتحدة؛
 -11يد و الدول األعريار إىل مواصلة م اورا ا ا الرمسية من أجـل االتفـاق علـ
جمموعة من األ دا واملبادئ املوحدة تُبىن علياا اسـتراتيجيةُ مجـع األمـوال ،ومـن مجلتـاا إن ـار
صندوق استئماين متعدد املاحنني خمصص للتجـارة والقـدرات اإلنتاجيـة دغـر الرفـع مـن كفـارة
وأ ر التعاون التق اللل تقدمه جمموعة األمـم املتحـدة امل ـتركة دـني الوكـاالت املعنيـة دالتجـارة
والقدرات اإلنتاجية عل الصعيدين الوم واإلقليم .
اجللسة العامة 1135
 18أيلول/سبتمرب 2015

دال  -أعمال أ رى قاذ دا اجمللس
مسامهة األونكتاد يف تنفيل درنـامج العمـل لصـاحل أقـل البلـدان منـوًا للعقـد 2020 - 2011
التقرير املرحل الرادع
 -1يف اجللسة العامة ( 1141ارتاميـة) الـخت عقـد ا جملـس التجـارة والتنميـة يف  25أيلـول/
سبتمرب  ،2015قدذ رئيس اللجنة األوىل للدورة تقريره إىل اجمللس .وأحاط اجمللـس علمـًا دتقريـر
اللجنة األوىل للدورة ،كما جار يف الو يقـة  ،TD/B/62/SC.I/L.1وأيـد االسـتنتاجات املتفـ علياـا
الخت ُو ِّعش يف القاعة دوصفاا ورقة ا رمسية (انظر الفصل أوالً ،الفر ألف ،أعله).
التنمية االقتصادية يف أفريقيا :حترير قدرات جتارة اردمات يف أفريقيا من أجل حتقي النمو
والتنمية
 -2يف اجللسة العامـة (ارتاميـة)  ،1141املعقـودة يف  25أيلول/سـبتمرب  ،2015قـدذ ثثـل
رئيس اللجنة الثانية للدورة التقرير إىل اجمللس .وأحاط اجمللس علماً دتقرير اللجنة الثانيـة للـدورة،
كما جار يف الو يقة  ،TD/B/62/SC.II/L.1وأيد االستنتاجات املتف علياـا الـخت أُتيحـش يف القاعـة
دوصفاا ورقة ا رمسية (انظر الفصل أوالً ،الفر دار ،أعله).
العملية التحري ية لدورة املؤمتر الرادعة ع رة
 -3يف اجللسة العامة  ،1140املعقـودة يف  24أيلول/سـبتمرب  ،2015أُملـع جملـس التجـارة
والتنميــة علـ املو ــو الرئيسـ واملوا ــيع الفرعيــة الــخت ســتتناو ا الــدورة الرادعــة ع ــرة ملــؤمتر
األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتاد الرادـع ع ـر) الـخت متـش املوافقـة علياـا دـ جرا صر صـامش
دلــهن يايتــه يــوذ ا تتــاذ أعمــال اجللســة يف  22أيلول/ســبتمرب  .2015ويــتعني أن ت ــمل نتــائج
املــؤمتر مســولة امل ـرأة وال ــبا راــم أن علــد ر يُــلكر صــراحة يف املو ــو وال يف املوا ــيع
الفرعية.
15-18541
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لللد ،ف ن املو و املقرر لعونكتاد الرادع ع ر و كالتا :
 من القرار إىل الفعل :داجتاه ديئة اقتصادية عاملية لاملة ومنصفة ادُذ التجارة والتنمية.أما املوا يع الفرعية املقررة فا :
(أ)

حتديات وفرص النظاذ املتعدد األمرا

يف ميدان التجارة والتنمية؛

( ) ت ـجيع منـو اقتصـادل ادـش ولـامل ومسـتداذ مـن ـلل التجـارة واالسـتثمار
واملال والتكنولوجيا دد حتقي الر ار للجميع؛
(ج) املري ـ يف حتقي ـ التحــول ا يكل ـ االقتصــادل والتعــاون يف دنــار القــدرة عل ـ
التكيف اقتصادياً والتغلا عل التحديات الخت تعتـر التجـارة والتنميـة وااتنـاذ الفـرص املتاحـة
عل مجيع املستويات ،من ما تنص عليه والية األونكتاد؛
(د) املسامهة يف التنفيل واملتادعة الفعالني رطة التنمية املستدامة لعاذ  2030والنتـائج
عات الصلة الخت تتمخن عناا املؤمترات والقمم العاملية املتعلقة دالتجارة والتنمية.
 -5ويف اجللسة العامة  1140أيرياً ،ووف ما جرت عليه املمارسة يف املا  ،أن ـو اجمللـس
اللجنة التحري ية للمؤمتر وا تار رئيس جملس التجارة والتنمية لرئاسـتاا .وكلـف اجمللـس اللجنـة
التحري ية دعملية التحري املوا يعية املؤدية إىل انعقاد األونكتاد الرادع ع ر.
 -6ويف اجللســة العامــة (ارتاميــة)  ،1141أقــر اجمللــس م ــرو جــدول األعمــال املؤقــش للمــؤمتر
(املرف ـ الثــاين) الــلل عُمــم عل ـ مجيــع الــدول األعريــار دوصــفه ورقــة ا ـ رمسيــة .ولــكل املو ــو
الرئيسـ واملوا ــيع الفرعيــة جــاراً ال يتجــاأ مــن م ــرو جــدول األعمــال املؤقــش الــلل تريــمن أيريـاً
عناصر إجرائية أ رى.
استعرا

أن طة األونكتاد يف جمال التعاون التق

 -7يف اجللسة العامة  1135املعقودة يف  18أيلول/سبتمرب  ،2015اعتمد اجمللـس م ـرو
املقــرر املتعل ـ دون ــطة األونكتــاد يف جمــال التعــاون الــتق ومتويــل تلــد األن ــطة الــلل اقترحتــه
الدورة ا ادية والسبعني للفرقة العاملة (الفقرة  13أدناه).
التقرير عن املساعدة الخت يقدماا األونكتاد إىل ال عا الف لسطي
 -8يف اجللســة العامــة  1137املعقــودة يف  21أيلول/ســبتمرب  ،2015أحــاط اجمللــس علم ـًا
دتقرير أمانة األونكتاد ( )TD/B/62/3ودالبيانات الخت أدىل دا دعن الوفود .وقرر اجمللس ،وفقـاً ملـا
نص عليه مقرر اجلمعية العامة  ،445/47أن يتريمَّن تقريـر جملـس التجـارة والتنميـة إىل اجلمعيـة
العامة عن دورته الثانية والستني تقريراً عن املداوالت الخت جرت حتش لا البند.
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تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة الســادع الســتعرا مجيــع جوانــا جمموعــة املبــادئ والقواعــد
املنصفة املتف علياا اتفاقاً متعدد األمرا ملكافحة املمارسات التجارية التقييدية
 -9يف اجللسة العامة  1135املعقودة يف  18أيلول/سبتمرب  ،2015أيـد اجمللـس قـرار مـؤمتر
األمم املتحدة السادع السـتعرا مجيـع جوانـا جمموعـة املبـادئ والقواعـد املنصـفة املتفـ علياـا
اتفاقــ ـاً متعــــدد األمــــرا ملكافحــــة املمارســــات التجاريــــة التقييديــــة ،كمــــا ورد يف الو يقــــة
 ،TD/RBP/CONF.8/11وأحاط علماً مب رو القرار املتعل لماية املستالد املعـرو علـ نظـر
اجلمعية العامة ومبـادئ األمـم املتحـدة التوجيايـة املنقحـة مايـة املسـتالد ،كمـا ورد نصـاا يف
الو يقة .TD/RBP/CONF.8/11/Add.1/Rev.1
مسائ ل أ رى يف جمال التجارة والتنمية
 -10حتش لا البند من جدول األعمال ،نظر اجمللس يف تقريرين.
التطور التدرجيي للهانون التجاري الدويل :التهرير السنوي الثاما واألرهعان الصاادر اا جلناة
األمم املتحدة للهانون التجاري الدويل
 -11يف اجللسة العامة  ، 1135أحاط اجمللس علمـًا دـالتقرير السـنول الصـادر عـن جلنـة األمـم
املتحدة للقانون التجارل الدو عـن دور ـا الثامنـة واألردعـني ( ،)A/70/17الـخت عُقـدت يف فيينـا
من  29حايران/يونيه إىل  16متو /يوليه .2015
تهرير الفري االستشاري املشترك املعين مبركز التجارة الدولية
 -12أحاط اجمللس علماً ،يف جلسته العامة  ،1134دتقرير الـدورة التاسـعة واألردعـني للفريـ
االست ارل امل ترو املع مبركا التجارة الدولية.
تقرير الف رقة العاملة املعنية د مار العمل االستراتيج ودالربنامج
 -13أحاط اجمللس علماً ،يف جلسته العامة  ،1135دتقرير الفرقـة العاملـة عـن دور ـا ا اديـة
والسبعني ،كما ورد يف الو يقة  ،TD/B/WP/275وأياد االستنتاجات املتف علياا الواردة فيه.
تقرير رئيس ا يئة االست ارية املن وة وفقاً للفقرة  166من طة عمل دانكوو عن تنظـيم
األمانــة حلقــات تدريبيــة يف الفتــرة  2015 - 2014ومــا متخــن عنــاا مــن أ ــر؛ وتعــيني
أعريار ا يئة االست ارية لسنة 2016
 -14يف اجللسة العامة  ،1140أحاط اجمللس علمـًا دتقريـر رئـيس (إسـبانيا) ا يئـة االست ـارية
عن فترة السنتني .2015-2014
 -15وألار أحد أعريار الوفود إىل أن من الصعا التوكيـد مبـا فيـه الكفايـة علـ املاايـا املتوتيـة مـن
درنامج الفقرة  .166فالربنامج يقـدذ م ـورة ال اـىن عنـاا فيمـا يتعلـ دالسياسـات الراميـة إىل حتقيـ
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األ دا اإلمنائية ،ويتي رءية متبصـرة فريـدة يف الطبيعـة املـتغ ة للقتصـاد الـدو  ،ويقـدذ معلومـات
مفيدة و رورية عن جماالت مناا خمتلف املسائل التجاريـة الـخت ال دـد لصـنا السياسـات مـن أ ـل ا
دعني االعتبار .ودـيان الربنـامج أيريـاً الفـرص والتحـديات املتصـلة خبيـارات التنميـة والسياسـات املتاحـة
للبلدان النامية .وقد كان لا امللتق املتعدد السنوات صيغة مفردة وفريـدة مـن نوعاـا تـدعم العمليـة.
ولكر العريو حكومات كولومبيا وموري يون وعُمان وصـرديا وسـنغافورة علـ التااماـا دالربنـامج،
مبياناً أن ر حلقة تدريبية عُقدت يف ميـدلني ،يف كولومبيـا ،اصـة دومريكـا اللتينيـة ومنطقـة البحـر
الكــاريي ،كانـش علـ قــدر مــن األمهيـة دالنســبة لوا ــع السياســات العامــة يف املنطقــة أليــا واد ـم
داسـتراتيجيات لبلــويف أ ــدا اجتماعيـة واقتصــادية .وألــاد أيريـاً دعمــل األمانــة الـخت صــمم رباء ــا
الربنـامج الــلل أمثـر نقالــات وتبـادالً للخــربات دـني البلــدان وعلقـات تـ ر دـني وا ــع السياســات
العامة.
 -16وديانش واحدة من أعريار الوفود أمهية درنامج تطوير القدرات الـلل كـان لـه دـالهن األ ـر
عل عمليـات صـنع القـرار فيمـا خيـص التنميـة االقتصـادية دالنسـبة لنظرائاـا يف املنطقـة .فـودر ت
نوعية املنا ج وكللد نوعية ارربار ودعش إىل تقـدت علـد الربنـامج سـنوياً .كمـا أدـر ت أمهيـة
ا لقات التدريبية القص ة الخت تقدَّذ ألعريار الوفود الخت تتخل من جنيف مقراً ا ،والـخت مكهنـش
من فام التقارير ا امة دالتفصيل ،ولجعش األمانة عل مواصلة تقدت الربنامج.
 -17وأقــر أحــد أعريــار الوفــود دفائــدة وأمهيــة ا لقــات التدريبيــة اإلقليميــة دالنســبة لوا ــع
السياسات .وأدر أن ا لقات التدريبية القص ة الخت تقدَّذ ألعريار الوفود الـخت تتخـل مـن جنيـف
مقراً ا مفيدة للوافدين اجلدد عل وجه ارصوص.
 -18وقال عريو ر من أعريار الوفود إن وا ـع السياسـات يف البلـدان الناميـة يتـاجون إىل
سد الثغرة املوجودة يف دنار القدرات يف جماالت التجارة ،وإن عُمـان ستواصـل دعـم جاـود األمانـة
يف تنظيم درامج إمنائية ترمـ إىل إفـادة وا ـع السياسـات يف املنطقـة وحلقـات تدريبيـة جديـدة يف
إمار الفقرة  166م ددًا عل الفرص والتحديات املرتبطة دالعوملة علـ الصـعيد الـوم واإلقليمـ
والدو .

انياً  -موجا الرئيس
ألف  -البيانات االفتتاحية
 -19أدىل املتكلمون التا عكر م دبيانات افتتاحية :رئيسة جملس التجـارة والتنميـة يف دورتـه
ا ادية والسـتني املنتايـة واليتـاا (إسـبانيا)؛ األمـني العـاذ لعونكتـاد؛ ثثـل الفلـبني داسـم جمموعـة
ال  77والصني؛ ثثل مجاورية تزنانيـا املتحـدة ،داسـم اجملموعـة األفريقيـة؛ ثثـل األرجنـتني ،داسـم
جمموعــة دول أمريكــا اللتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريي؛ ثثــل االحتــاد األورويب ،داســم االحتــاد
األورويب ودولـــه األعريـــار؛ ثثـــل إســـتونيا ،داســـم اجملموعـــة دال؛ ثثـــل كنـــدا ،داســـم جمموعـــة
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جسكانا؛ ثثل دنن ،داسم أقل البلدان منواً؛ ثثل دارااوال ،داسـم البلـدان الناميـة اـ السـاحلية؛
ثثل مصر ،داسم اجملموعة العرديـة؛ ثثـل سـرل النكـا ،داسـم جمموعـة ال 15؛ ثثـل الصـني؛ ثثـل
ا ند؛ ثثـل دردـادون ،داسـم الـدول اجلاريـة الصـغ ة الناميـة؛ ثثـل سويسـرا؛ ثثـل تـونس؛ ثثـل
دنغلديو؛ ثثل كينيا؛ ثثل مبادول؛ ثثل تايلند؛ ثثل نيبال؛ ثثل اليادـان؛ ثثـل إكـوادور؛ ثثـل
املغر ؛ ثثل ديلرون؛ ثثل جنو أفريقيا؛ ثثل إ يوديا .وأدىل ثثل لبكة العار الثال ث دبيان.
 -20وألارت رئيسة جملس التجارة والتنمية املنتاية واليتاا (إسـبانيا) إىل أن عملـاا قـد ركـا
يف املقاذ األول عل األعمال التحري ية للدورة الرادعة ع رة املقبلة ملؤمتر األمم املتحـدة للتجـارة
والتنميــة (األونكتــاد الرادــع ع ــر) ،مبــا يف علــد إجــرار مفاو ــات د ــون املو ــو الرئيســ
واملوا ــيع الفرعيــة للمــؤمتر ،والتحــاور د ــون طــة التنميــة املســتدامة اجلديــدة الــخت س ـتُجا يف
نيويورو ،فريلً عن ا رص عل االعترا ددور األونكتاد.
 -21وألار األمني العاذ لعونكتاد إىل و اقـة الصـلة دـني طـة التنميـة املسـتدامة لعـاذ 2030
ورءية األونكتاد األصيلة د ون الر ار للجميع .وقد عا ت نتائج املـؤمتر الـدو الثالـ ث لتمويـل
التنميــة املعقــود يف أديــس أدادــا دور األونكتــاد داعتبــاره جاــة التنســي يف منظومــة األمــم املتحــدة
فيما يتصل دالتفاعل دني متويل التنمية وأ دا التنمية املسـتدامة .وأكـد علـ مـا دللـه األونكتـاد
من جاود ترم إىل حتسني اإلدارة ،وال سيما اإلدارة القائمـة علـ النتـائج ،وتبسـيط العمليـات،
و يــادة التعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة األ ــرى ،و يــادة أمهيــة واتســاق املن ــورات.
وافتُت مكتا األونكتاد اإلقليم ألفريقيا يف متو /يوليه يف أديس أدادـا .وعـر املن ـور املعنـون
جممو ة أدوات األونكتاد فرص التعاون التق املتاحة للبلدان يف إمـار مسـاعياا لتحقيـ أ ـدافاا
اإلمنائية .وحتسبًا للمؤمتر املقبل اللل يعقد كـل أردـع سـنوات ،ويف سـياق التحـديات الـخت تواجـه
أ دا التنمية املستدامة ،قدذ األمني العاذ تقريره إىل األونكتاد الرادع ،اللل حـدد فيـه مسـارات
العمل األردعة الخت أكن أن يُحْدأ فياا األونكتاد فارقاً من حي ث تنفيل طة عاذ .2030
 -22واعتــر ثثلــو كافــة اجملموعــات اإلقليميــة داإلســاامات الــخت داســتطاعة األونكتــاد أن
يقدماا يف سبيل تنفيل أ دا التنمية املسـتدامة مـن ـلل أركـان عملـه الثل ـة .ولـدد العديـد
من املمثلني والوفود عل أمهية األونكتاد الرادع ع ر يف سياق طة التنمية ملا دعـد عـاذ .2015
وينبغـ أيريـًا أن تؤ ــل يف ا ســبان مــؤمترات التنميــة الدوليــة الرئيســية األ ــرى الــخت ســتعقد يف
عــاذ  ،2015مثــل املــؤمتر الــو ارل العالــر ملنظمــة التجــارة العامليــة ،ومــؤمتر األمــرا ا ــادل
والع رين د ون تغ املناخ ،وعلد فيما يتعل ددور األونكتاد دوصفه جاـة التنسـي فيمـا يتصـل
داملعاجلة املتكاملة لقريايا التجارة والتنميـة ،والقريـايا املترادطـة يف جمـاالت التمويـل والتكنولوجيـا
واالستثمار والتنمية املستدامة.
 -23وألارت عدة وفود إىل خمتلف ال ـواال الـخت لـدياا د ـون ا اجـة إىل النظـر يف مسـائل
مثـل كفايـة ا يــا السياسـان للتنميــة املسـتدامة ،والقــدرات اإلنتاجيـة ،وت ــغيل ال ـبا ومتكــني
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املــرأة ،والتحــديات ال ـخت تواجااــا التجــارة والتنميــة يف أقــل البلــدان منــوًا والبلــدان الناميــة ا ـ
الساحلية .ولددت دعن الوفود عل أمهية املسؤوليات امل ـتركة ولكـن املتباينـة وعلـ ا ـ يف
التنمية ،مبا يف علد أمهيتاا دالنسبة ملؤمتر األونكتاد الرادع ع ر.
 -24وكــرر ثثــل إحــدى اجملموعــات اإلقليميــة اإلعــرا عــن القل ـ إ ار كــون التقريــر الرئيس ـ
املعنون تهرير التجارة والتنمية لعاا  2015لـن ينـاقو ـلل الـدورة ،وملـا مناق ـة التقريـر ـلل
الدورة التنفيلية جمللس التجارة والتنمية املقررة يف كـانون األول/ديسـمرب  ،2015و ـو الطلـا الـلل
أيده العديد من اجملموعات اإلقليمية األ رى .والحأ ثثل جمموعة إقليميـة أ ـرى أنـه دـالرام مـن أن
أفريقيـا ـ القـارة األسـر منـواً ،فـ ن مُحـرو علــد النمـو ـو السـلع األساسـية ،ودالتـا فاـلا النمــو
ر يســتحدأ مــا تلــاذ ا اجــة إليــه مــن فــرص عمــل لفئــة ال ــبا مــن الســكان الــخت مــا فتئــش تنمــو.
وعليه ،ينبغ أن يستمر األونكتـاد يف استك ـا سـبل التصـدل ،عـن مريـ التعـاون الـتق وأن ـطة
دنار القدرات ،ـلا التحـدل ورلفـه مـن التحـديات اإلمنائيـة الـخت تواجـه القـارة .وقـال ثثـل جمموعـة
إقليمية أ ـرى إنـه ال دـد ،يف جمـال االسـتثمار مـن أجـل التنميـة ،مـن إصـلا نظـاذ االسـتثمار الـدو
ونظــاذ تســوية املنا عــات دــني املســتثمرين والــدول ،عل ـ حنــو مــا ورد يف تهرياار االسااتثمار العاااملي
لعا .2015
 -25وملا ثثل إحدى اجملموعات اإلقليمية أن يركا األونكتاد الرادع ع ـر علـ لـواال أقـل
البلدان منوًا دون عدذ كفايـة متويـل التنميـ ة جعـل التقـدذ ا ـر صـو حتقيـ أ ـدا درنـامج عمـل
اسطنبول دعيـدًا كـل البعـد عـن املسـتوى املر ـ  .وداإللـارة إىل املناق ـات املقبلـة إلدارة الـديون،
قــال ثثــل إحــدى اجملموعــات اإلقليميــة األ ــرى إن الــدول اجلاريــة الصــغ ة الناميــة ،دســبا صــغر
حجماا و عفاا أماذ الصـدمات ارارجيـة ،وتعر ـاا للكـوارأ الطبيعيـة وارتفـا أسـعار الفائـدة
ومعدالت النمو املنخفرية ،داتش من دني أكثر البلدان املثقلة دالديون يف العار .ودعـا ثثـل جمموعـة
إقليمية أ رى ،دعد أن عكهر دالفقرة  76مـن درنـامج عمـل فيينـا ،إىل تـوف حيـا ـاص يف جـدول
أعمــال جملــس التجــارة والتنميــة ملناق ــة املســامهات املقدمــة مــن األونكتــاد إىل البلــدان الناميــة ا ـ
الساحلية ،وتعميم مثل لا العمل يف اآللية ا كومية الدولية .والحأ ثثـل جمموعـة إقليميـة أ ـرى
مرور االقتصاد الفلسطي دفترة كساد للمرة األوىل منل عاذ  .2006ورام املسـاعدة الـخت تقـدماا
املنظمــات الدوليــة والبلــدان ،ر يكــف علــد وحــده لتحقي ـ النمــو يف عمــوذ األر الفلســطينية
ا تلة.
 -26وألارت دعن الوفود إىل جاود األونكتاد املستمرة من أجـل حتسـني ا ياكـل التنظيميـة
واإلداريــة ،مبــا يف علــد اجلاــود الراميــة إىل لـ قافــة قواماــا اســتمرار التحســني دا ــل األمانــة
وتعايــا املســارلة الدا ليــة .وألــار ثثــل إحــدى اجملموعــات اإلقليميــة إىل أن التقييمــات ا ديثــة
أكــدت أمهيــة عمــل األونكتــاد ووجا تــه ،وحــددت مــوامن قوتــه ،مبــا يف علــد قدراتــه البحثيــة،
ونطــاق رباتــه الدا ليــة ولــبكاته ارارجيــة وقدرتــه علــ تقــدت اقتراحــات ملموســة د ــون
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السياسات .وألار أيرياً إىل أن عل الدول األعريار ،و تتطلع إىل األونكتاد الرادـع ع ـر ،أن
تنتقل من مرحلة اااع القرارات إىل مرحلة تنفيل اإلجرارات.

دار  -اجلار الرفيع املستوى :استراتيجيات التنمية يف عار معور:
 - 1العمليات املتعددة األمرا إلدارة الدين ارارج السيادل
(البند (2أ) من جدول األعمال)
 -27تــولف الفري ـ امل ــارو يف ا لقــة مــن نائــا رئــيس و رار فييــش نــاذ؛ وو يــر املاليــة يف
كـــادو فـــ دل؛ وأمـــني العلقـــات االقتصـــادية الدوليـــة يف و ارة ال ـــؤون ارارجيـــة والـــدين
داألرجنتني؛ وثثل عن اللجنة من أجل إلغـار ديـون العـار الثالـ ث؛ وأسـتاع يف االقتصـاد التطبيقـ
من جامعة ليد  ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا ال مالية.
 -28وناقو امل اركون يف ا لقة أمهية القدرة علـ حتمـل الـديون مـن أجـل التنميـة وا اجـة
إىل حتسني عمليـات إعـادة يكلـة الـديون القائمـة .وسـلطش جتـار دلـدان عديـدة الريـور علـ
امل ــاكل األساســية والسياســات الناجحــة يف جمــال إدارة الــديون .وأكــدت جمموعــات إقليميــة
ووفود عدة عل أن املو و مناسا من حي ث التوقيش ومام دالنسبة للبلدان الناميـة ،ورحبـش
داإلساامات الخت قدماا األونكتاد .والحأ امل اركون يف ا لقة أن ديئة االقتصـاد الكلـ ا اليـة
الخت قواماـا ارتفـا أسـع ار الفائـدة واففـا أسـعار السـلع األساسـية قـد عر ـش للخطـر قـدرة
العديد مـن البلـدان علـ حتمـل الـديون ،ثـا يـوح دايـادة طـر وقـو م ـاكل تتعلـ دالـديون
السيادية يف املستقبل .وستظل دلـدان عديـدة عر ـة للتـو ر دـالتغ ات يف الظـرو ارارجيـة الـخت
قد تقو قدر ا عل حتمـل الـديون وتريـر دتنميتـاا .واتفـ امل ـاركون يف ا لقـة والعديـد مـن
اجملموعـات اإلقليميــة والوفــود علـ أن اجملتمــع الــدو لاجــة إىل اتبـا يــج متعــدد األمــرا يف
إعادة يكلة الديون من أجل معاجلة تلد امل اكل دصورة مجاعية.
 -29ورأى العديــد مــن الوفــود وامل ــاركني يف ا لقــة أن الصــنادي االنتاا يــة ت ــكل طــرًا
كب اً عل القدرة عل حتمل الديون .والتجردة الخت ا ـتاا األرجنـتني مـن عاـد قريـا تو ـ
جبلر مدى الريرر الـلل قـد تلحقـه الصـنادي االنتاا يـة دعمليـة إعـادة يكلـة الـديون .والحـأ
العديد من اجملموعات اإلقليمية والوفود وامل اركني أن املسولة قد أ ـ ت يف قـرار اجلمعيـة العامـة
 ،304/68الــلل دعــا إىل و ــع إمــار قــانوين متعــدد األمــرا لعمليــات إعــادة يكلــة الــديون
الســيادية .وأعردــوا أيريــًا عــن تقــدير م الكــب لعمــل األونكتــاد دصــفته األمانــة الفنيــة للجنــة
ل عـن مـد لت البحـ ث والتحليـل الـخت
املخصصة لعمليات إعادة يكلـة الـديون السـيادية ،فريـ ً
قــدماا د ــون ــله املســولة .ووافقــش وفــود كــث ة علـ أن املبــادئ األساســية الــخت اعتمــدت يف
الدورة التاسعة والسـتني للجمعيـة العامـة طـوة امـة حنـو تعايـا حتسـني عمليـات إعـادة يكلـة
الديون .ودعش الدول األعريار البلدان الخت ر ت ارو دعدُ يف ا وار إىل القياذ دللد.
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 -30ورام أن امل اركني قد اتفقوا إمجاالً عل أن مناق ة لية قانونية أمـر لـه مـا يـربره ،فقـد
رأت دعن الوفود أن صندوق النقد الدو و ا فل املناسا لعقـد املناق ـة نظـراً رربتـه التقنيـة
ودوره ا ورل يف النظاذ املا العامل  .ومع علد ،فقد رأت وفود عدة أ ـرى أن األمـم املتحـدة
ا فل األنسا ،نظراً لوجود سادقة دتناول تسوية الديون السيادية يف اجلمعيـة العامـة ،حيـ ث
تتسم ددأقرامية أكرب و أكثر لفافية ومشوالً .أما صندوق النقد الدو فليس رفلً رايداً.
 -31واتف العديد من اجملموعات اإلقليمية والوفود علـ أن األونكتـاد يريـطلع دـدور ـاذ يف
توف البحوأ والتحليـل واملسـاعدة التقنيـة ،وتقـدت الـدعم إىل عمليـة دنـار توافـ اآلرار يف جمـال
الديون .وحظ عمله ،دوصفه أمانة ،دتقـدير واسـع النطـاق ،وأيـدت البلـدان اسـتمرار م ـاركته
يف ــله العمليــة .وينبغ ـ أيري ـًا أن يتــوىل األونكتــاد متادعــة قــرار اجلمعيــة العامــة وتنفيــل املبــادئ
األساسية.
 - 2دور املرأة دوصفاا عام لً رفهااً للتجارة والتنمية
(البند  ) (2من جدول األعمال)
 -32افتت األمني العاذ لعونكتاد اجلار الرفيع املستوى .وقـدذ عرو ـاً ارـربارمل امل ـاركون يف
النقــاع عل ـ النحــو اآلن :املمثلــة اراصــة جملموعــة البنــد الــدو لــدى األمــم املتحــدة ومنظمــة
التجارة العاملية؛ ومديرة درنامج ال ـؤون اجلنسـانية والـتغ ات العامليـة يف معاـد الدراسـات العليـا
الدوليــة واإلمنائيــة جبنيــف (سويســرا)؛ وعريــو يف جملــس ســيدات األعمــال العرديــات؛ وكــب
املوظفني املعنيني دال راكات يف مصر التنمية األفريقـ  .وسـامهش املناق ـات يف يـادة األمهيـة
السياسية للقريـايا اجلنسـانية ،مفـر ة يف الوقـش عاتـه رءى جديـدة للعلقـة دـني التجـارة والتنميـة
وال ــؤون اجلنســانية .وتناولــش حلقــة النقــاع ل ــة أوجــه مــن ارطــا املتعل ـ دنــو اجلــنس
والنظريات االقتصادية  :تو حترير التجـارة يف املـرأة؛ واملـرأة دوصـفاا رفاـاًا للتنميـة الريفيـة؛
ومتكني املرأة اقتصاديًا يف إمار طة التنمية ملا دعد عـاذ  .2015وأعردـش وفـود يتجـاو عـدد ا
الع رين عن رائاا ،فويدت والية األونكتاد يف جمال التجارة وال ؤون اجلنسانية وأ نش عل مـا
حتق من نتائج.
 -33واتف العديد من الوفود عموماً عل أن متكني املرأة اقتصادياً يعود دنفع كب عل مجيـع
اجملتمعات ،وأن توف التعليم اجليد للمرأة يسـام إسـااماً كـب اً يف النمـو االقتصـادل .وداإل ـافة
إىل اجلدوى االقتصـادية مـن املسـاواة دـني اجلنسـني ،أقـرت تلـد الوفـود دـون متكـني املـرأة عنصـر
حاسم يف حتقي أ دا التنمية املستدامة.
 -34واعترفــش وفــود عــدة دــدور املــرأة يف التجــارة والتنميــة ،وال ســيما مــن ــلل امل ــاريع
الصغ ة واملؤسسات الصغ ة واملتوسطة وا جم ،وألـارت يف الوقـش عاتـه إىل العقبـات اجلنسـانية
الــخت تعتــر املــرأة .فمــا الــش ا ــواجا القانونيــة والتنظيميــة الــخت تعــوق افــراط املــرأة يف تنظــيم
امل ــاريع والعمالــة منت ــرةً يف خمتلــف البلــدان .ومثــة حاجــة إىل إصــلحات تنظيميــة إللغــار التمييــا
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الرمس يف القوانني .ورأت دعن الوفود أن العقليات واملواقف االجتماعية والثقافيـة ينبغـ أن تـتغ
أيريـاً .فووجــه التحيــا الراســخة حتــول يف الغالــا دون ترمجــة الت ــريعات والسياســات التقدميــة إىل
نتائج متساوية .ويقيد العار املادوج اللل يقع عل عات املرأة يف الرعاية والعمـل املنـتج إمكانا ـا
االقتصادية.
 -35واتف امل اركون يف املناق ة واملندودون عل أن حترير التجـارة ر يقـ ـاراً إجياديـة ال
لبس فياا ت مل اجلميع ،وأن تو ه يف املرأة عو حداين أحياناً .فقـد تكسـا املـرأة واسـر يف ن
معـًا مــن حتريــر التجــارة .ولــدى اســتعرا جتردــة أملانيــا ،يتــبني أن أمنــاط حتريــر التجــارة اقترنــش
دادتعاد املرأة تدرجيياً عن قطا الاراعة .أما يف العار العريب ،ف ن القطاعات الخت تستخدذ العمالـة
الرجاليــة دكثافــة ـ الــخت اســتفادت كــث ًا مــن حتريــر التجــارة ،وال ســيما الطاقــة واالتصــاالت؛
ويندرج معدل دطالة النسـار املتعلمـات تعليمـًا جيـدًا يف العـار العـريب ـمن أعلـ املسـتويات يف
العار.
 -36وأكن أن تؤدل التنمية االقتصادية إىل ا د مـن أوجـه التفـاوت عات املنحـ اجلنسـاين،
راــم أن ــله العمليــة لــن تكــون تلقائيــة ،دــل ال دــد مــن ااــاع تــداد اســتباقية .ولك ـ تكــون
السياسـات التجاريـة لـاملة للجميـع ،ينبغـ تنفيـل سياسـات تكميليـة ،كالسياسـات االجتماعيــة
الخت متكهن املرأة من حتقي التوا ن دني ا يـاة األسـرية وا يـاة العمليـة ،وسياسـات التنميـة الريفيـة
والسياسات التعليمية املراعيـة للعتبـارات اجلنسـانية .واأل ـم مـن علـد قيـان القيمـة االقتصـادية
لعمل الرعاية واالعترا دا.

جيم  -الترادط :األمْولة و الة االقتصاد الكل يف االقتصاد العامل
(البند  3من جدول األعمال)
 -37تناولش املـداوالت الـخت جـرت يف إمـار ـلا البنـد مـن جـدول األعمـال حالـة االقتصـاد
الكلـ العــامل علـ لفيــة الفصــلني األول والثــاين مــن تهرياار التجااارة والتنميااة :2015 ،و ا
البنيان املايل العاملي يف خدمة التنمية .ودعد مرور سبع سنوات علـ دـدر األ مـة املاليـة ،ويف ظـل
تبامؤ الطلا اإلمجا العامل  ،واستمرار عدذ املساواة يف الد ل وكـلا ا الـة املاليـة ،ظـل منـو
التجارة واإلنتـاج علـ الصـعيد العـامل ـعيفاً .وعـدذ كفايـة ت ـكيلة تـداد السياسـة العامـة يف
البلـدان املتقدمـة ،مقرونـًا دنظـاذ مـا معطــل متحيـا للسـتثمارات القصـ ة األجـل واســتثمارات
املرياردة ،رمبا يتسبا يف ن ور "فقاعات" يف قيمـة األصـول ويـدفع دـله االقتصـادات إىل ركـود
مــامن .وت ــمل العوامــل الســلبية األ ــرى املـــؤ رة يف البلــدان الناميــة اففــا أســعار الســـلع
األساسـية ،واالنعكـان ا ـاد يف مسـار تـدفقات رأن املـال يف ظـل يـادة تقلـا األسـواق املاليــة
وتعاظم امل خاو د ون القدرة عل حتمـل الـديون ،وال سـيما يف القطـا ارـاص .وترتـا علـ
األ مــة االقتصــادية العامليــة الرا نــة أن البلــدان الناميــة ر يعــد دوســعاا االعتمــاد عل ـ الصــادرات
وحــد ا لتســريع وت ـ ة النمــو ،دــل ال دــد ــا مــن البحــ ث عــن رركــات جديــدة للنمــو قواماــا
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ا طل األسواق ا لية واإلقليمية ددور أكرب .وقد أ ار علـد قلقـًا إ ار احتمـاالت حتقيـ
التنمية الطموحة ملا دعد عاذ .2015

طـة

 -38وقال عـدة مـتكلمني ،دينـام مـتكلم داسـم جمموعـة إقليميـة ،إنـه ال دـد ،يف عـار متـرادط
عل ـ الصــعيد العــامل  ،أن تكــون السياســات االقتصــادية الومنيــة متســقة عل ـ الصــعيد العــامل ،
والتداد القص ة األجل متسقة مع األ دا الطويلـة األجـل .ودينمـا تسـارل وفـدان عـن القـوى
االجتماعية ال خت أكن أن حتق ا د األدىن مـن االتسـاق الـدو الـل ذ لتنسـي السياسـات ،أملـ
أحــد أعريــار فريــ املناق ــة إىل يــادة االعتــرا دــون النمــاعج الــخت تنــب علياــا السياســات
االقتصــادية الرا نــة تتســبا يف م ــاكل دالنســبة جلميــع البلــدان ،و ــو مــا قــد يفــا عل ـ عمليــة
املراجعة اجللرية الل مة.
 -39وأ نـش عـدة وفـود علـ أمانـة األونكتـاد ملـا أدرجتـه مـن حتليـل سـليم وتوصـيات د ـون
السياسات العامة يف و ائ املعلومات األساسية عن ا الـة االقتصـادية العامليـة و ار ـا يف البلـدان
الناميـة .فقــد كــان التحليــل متعمقـًا ولــاحلًا للفكـر ،وأعطـ صــورة دقيقــة .وقالــش عــدة وفــود
أ رى إن التوصيات مناسبة ووجياـة ،وال سـيما منـاا ـرورة ت ـديد التنظـيم املـا  ،وإصـلا
اإلدارة يف املؤسسات املالية الدولية ،وتب سياسات اقتصـاد كلـ أكثـر توسـعاً .ودعـش ،عـلوة
عل علد ،إىل إجرار مناق ة مستفيرية لتهرير التجاارة والتنمياة ،2015 ،أ نـار الـدورة التنفيليـة
الثانية والستني جمللس التجارة والتنمية يف كانون األول/ديسمرب .2015

دال  -مسامهة األونكتاد يف تنفيل درنامج العمل لصاحل أقل البلدان منـوًا للعقـد - 2011
 :2020التقرير املرحل الرادع
(البند  4من جدول األعمال)
 -40لدى نظر اجمللـس يف دنـد جـدول األعمـال ،اتفقـش الـدول األعريـار عمومـاً علـ أن يكثـف
األونكتــاد اجلاــود الراميــة إىل مواصــلة تنفيــل درنــامج العمــل لصــاحل أقــل البلــدان منــواً للعقــد -2011
 2020دغية متكني له البلدان من حتقي منو اقتصادل قول ومطرد ومنصـف ولـامل ،منـ او ال ذ
لبلويف األ دا العامة لربنامج العمل للول عاذ .2020
 -41وأمجعش الدول األعريار عل دعماا القول ألن ـطة األونكتـاد لصـاحل أقـل البلـدان منـوًا
مســامه ًة منــه يف تنفيــل درنــامج العمــل .وألــارت الــدول إىل أن األركــان الثل ــة لربنــامج عمــل
األونكتاد  -البح ث وحتليل السياسات ،والتعاون التق ودنار القدرات ،ودنـار توافـ اآلرار علـ
الصعيد ا كوم الـدو  -ت ـكل أن ـطة رئيسـية يف دعـم تلـد البلـدان .والحظـش الـدول أن
اجلاود املتواصلة الخت تبل ا األمانة رورية لريمان أوجه الت ر فيما دني أركان عمـل األونكتـاد
الثل ة حي ث يتدا ل ركن البح ث وحتليل السياسات مع الركنني اآل رين دطريقة متماسكة.
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 -42وأعــر العديــد مــن البلــدان واجملموعــات اإلقليميــة عــن القل ـ ألنــه راــم حتقي ـ منــو
اقتصادل متوسط ومطرد يف أقل البلدان منواً ،ف نه يظل دون ا د املتف عليـه دوليـًا وا ـدد يف
نسبة  7يف املائة الخت من لويا أن متكن نصف أقل البلدان منواً من ارروج من تلـد الفئـة للـول
عــاذ  .2020ويســتدع علــد تطــوير القــدرات اإلنتاجيــة وتعايــا التحــول االقتصــادل ا يكل ـ
ملعاجلة األسبا اجللرية للتخلف يف تلد البلدان و مان حتقي منو اقتصـادل مسـتداذ ،وتوسـيع
نطاق العمالة املنتجة .وإعا أُريد ألقل البلدان منـوًا أن تاد ـر دبنـار القـدرات اإلنتاجيـة ،فـ ن علـ
مجيع ا لبلدان أن تواكا دالوفار مبـا التامـش دـه مـن املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة وأن تعـاا القريـايا
النُظمية العاملية .ويتعني عل له البلـدان أيريـًا أن تايـد مـن االسـتثمارات العامـة واراصـة ،وأن
حترص عل أن تكون له االستثمارات متوا نة قطاعياً .ولدى تقدت املسـاعدة اإلمنائيـة الرمسيـة،
ينبغ ل ركار التنمية أيرياً أن يواصلوا توجيه له املساعدة إىل أ عف البلدان.
 -43ولجع دعن الدول األعريار أقل البلـدان منـوًا علـ تعايـا التعـاون والتكامـل اإلقليمـيني
من أجل جلا استثمار أجني مبالر جديد ،وا صـول علـ إمكانيـة الوصـول إىل سـوق أوسـع
واالستفادة من وفورات ا جم .وعكرت إحدى اجملموعات اإلقليمية أن من املاـم دالنسـبة ألقـل
ل
البلدان منواً مواصلة سعياا إىل يئة ديئة استثمارية لفافة جللا االستثمار األجني املبالر ،فريـ ً
عن حتديد مستوى أساس لتنمية رأن املال الب رل.

ار  -التنمية االقتصـادية يف أفريقيـا :حت ريـر قـدرات جتـارة ارـدمات يف أفريقيـا مـن أجـل
حتقي النمو والتنمية
(البند  5من جدول األعمال)
 -44كمــا يف الــدورات الســادقة ،نظــر اجمللــس يف تهرياار األونكتاااد ااا التنميااة االقتصااادية يف
أفريهيا .وقدمش أمانة األونكتاد التقرير املعنون "التنمية االقتصادية يف أفريهيا ا  :2015حتريار
قدرات جتارة اخلدمات يف أفريهيا ما أجل حتهي النمو والتنمية".
 -45ولددت ثثلة إحدى اجملموعات اإلقليمية األفريقية عل أن النمو املسـتداذ يتوقـف علـ
مــدى وجــود ديئــة اقتصــادية عامليــة مســتقرة وأعردــش عــن دــالهن قلقاــا إ ار تقلــا أســعار الســلع
األساســية دــالنظر إىل اعتمــاد البلــدان األفريقيــة عل ـ الســلع األساســية ،وال ســيما الــنفط ارــاذ.
ودعش البلدان املاحنة إىل الوفـار دالتااماـا املتمثـل يف اصـيص  0.7يف املائـة مـن د لـاا القـوم
اإلمجا للمساعدة اإلمنائية الرمسية .والحأ ثثلـو دعـن اجملموعـات اإلقليميـة أمهيـة ردـط أفريقيـا
دسلسل ا لقيمـة العامليـة .وألـار ثثـل جمموعـة إقليميـة أ ـرى دـون يـدعم األونكتـاد الرادـع ع ـر
أفريقيا يف سعياا إىل إقامة منطقة جتاريـة حـرة يف القـارة ،وأن يكـون املنطلـ يف علـد مـن تعايـا
اردمات املقدمة للمسامهة يف النمو والتجارة والتنمية يف أفريقيا.
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 -46و لل حلقة النقاع ،أ ىن العديد مـن اجملموعـات اإلقليميـة والوفـود علـ األونكتـاد ملـا
متيا ده التقرير من أمهية ،ولتنظيم حلقـة النقـاع املتعلقـة داملو ـو املختـار .وأعردـش عـدة وفـود
أيريـاً عــن ا اجــة إىل يــادة قــدرة أفريقيــا علـ إجيــاد فــرص العمــل مــن ــلل تقــدت ارــدمات
و مان االنتقال من وظائف عات قيمة مريافة منخفرية إىل أ رى عات قيمـة أعلـ تعـا النمـو
والتحول ا يكل .
 -47وعكر أحـد املنـدودني أن مـن اسـتثنار ألقـل البلـدان منـوًا يف جمـال ارـدمات أثـل فرصـة
دالغـــة األمهيــة تتـــي ألقـــل البلـــدان األفريقيـــة منـــواً الوصـــول إىل أســـواق ارـــدمات دالنســـبة إىل
املصدرين ،وأن دعم األونكتاد رورل لدراسة وفام عرو األفريليات املقدمة.
ر إىل القل من أن أفريقيا ما فتئش تنصر عن قطـا الصـناعة دينمـا
 -48وألار مندو
القارة لة يف التوجه أكثر إىل قطا ارـدمات .لـلا مـن الريـرورل النظـر يف اسـتغلل مـوامن
التكامل دني كل القطاعني ح يتسىن ألفريقيا أن تُسخر دالكامـل فـرص العمـل والفـرص املـدرة
للد ل يف قطا اردمات.
ــر أيري ـًا أن دعــن البلــدان تصــدر ســندات يف األســواق الرأمساليــة
 -49والحــأ منــدو
األجنبية .وعل الرام من أن علد مسولة إجيادية ،ينبغـ مراعـاة كيفيـة تصـنيف تلـد السـندات،
وتكاليف رأن املال ،وقادلية التعر إىل األسواق املالية.

واو  -تطور النظاذ التجارل الدو واجتا اته من منظور إمنائ
(البند  6من جدول األعمال)
النظا التجاري املتعدد األطرا

املتطور

 -50حتــدأ األمــني العــاذ لعونكتــاد واملــدير التنفيــلل ملركــا التجــارة الدوليــة واملــدير العــاذ
ملنظمــة التجــارة العامليــة ،يف عرو ــام ،عــن أمهيــة التنميــة والتعــاون يف دعــم التنميــة املســتدامة
ال ــاملة للجميــع .وعكــروا أن عل ـ النظــاذ التجــارل املتعــدد األمــرا املتطــور أن يكــون أكثــر
مشوالً ،وأكثر توا ناً يف ن ر تداد ا د من الفقر وماايا األمـن الغـلائ  ،مـع ا فـاى علـ البيئـة
الطبيعية .وألاروا إىل أن ا اجة تدعو إىل التمكني ،ألن مـن الصـعا علـ البلـدان الناميـة وأقـل
البلــدان منــواً ،والنســار ،وأصــحا ا يــا ات الصــغ ة ،وامل ــاريع الصــغ ة واملتوســطة ا ج ـم
االندماج يف سلسل القيمـة العامليـة .وعـلوة علـ علـد ،مـن املاـم اسـتادا نـواتج واقعيـة يف
املؤمتر الـو ارل العالـر املقبـل ملنظمـة التجـارة العامليـة .وال يـاال يـتعني التصـدل دنجـاا لقريـايا
التنمية يف األجل األمول ،وال سيما اإلعانات الاراعية.
 -51وأعر الكث من ثثل البلدان النامية عن القلـ إ ار االتفاقـات التجاريـة واالسـتثمارية
اإلقليمية الكربى ،الخت تستبعد معظم البلدان النامية دينمـا متسـام د ـدة .وملـا أحـد الوفـود أن

18/39

15-18541

)A/70/15 (Part III

جيــرل األونكتــاد دراســة د ــون التــو ا تمــل للتفاقــات اإلقليميــة الكــربى ود ــون تســويات
املنا عات دني املستثمر والدولة.
 -52وعــر مــدير لــعبة التجــارة الدوليــة يف الســلع وارــدمات والســلع األساســية ،التادعــة
لعونكتـــاد ،مـــلكرة أعـــد ا األمانـــة حـــول ـــلا املو ـــو ( .)TD/B/62/2فوو ــ االجتا ـــات
والتغ ات األ ة يف النظاذ التجارل العامل  ،وأوىل ا تماما اصـاً للطريقـة الـخت قـد تسـا م دـا
ال تجارة ،وأعمال األونكتاد يف حتقي أ دا التنمية املسـتدامة وتنفيـل طـة التنميـة ملـا دعـد عـاذ
.2015
رهط التجارة والسياسة التجارية هأمدا

التنمية املستدامة

 -53نــاقو كبــار ثثلــ اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا وا ــيط ا ــادئ ،واللجنــة
االقتصــادية ألورودــا ،واللجنــة االقتصــادية ألمريكــا اللتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريي ،واللجنــة
االقتصادية ألفريقيا ،واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب سـيا كيفيـة ردـط التجـارة والسياسـة
التجارية دو دا التنمية املستدامة.
 -54فــل بوا إىل أن التكامــل اإلقليمــ وســيلة لتحقيــ األ ــدا االقتصــادية واالجتماعيــة
والبيئية وحتقي أ دا التنميـة املسـتدامة .وسـلط أحـد امل ـاركني يف النقـاع الريـور علـ أمهيـة
ال فافية والكفارة يف التجارة عن مري و ع معاي وتوصيات متعلقة دتيسـ التجـارة؛ وعـر
م ارو ر م اريع لتدويل امل اريع الصغ ة واملتوسـطة ا جـم ،ودصـمة الكردـون الـخت الفاـا
الصادرات من األالية وحتديد املعاي البيئية للمنتجات .دينما ع ـا م ـارو ـر إىل أن الكـث
سيتوقف ،فيما خيص أفريقيا ،عل نتائج املنطقة القارية للتجارة ا رة يف السلع واردمات.
دور املاارعني أصحا ا يا ات الصغ ة يف إنتاج السلع األساسية املستدامة والتجارة فياا
 -55يف أول عر من عـدة عـرو قـدماا امل ـاركون يف حلقـة النقـاع ،استعر ـش أمانـة
األونكتاد التحديات والفرص الرئيسـية القائمـة دالنسـبة إىل أصـحا ا يـا ات الصـغ ة يف جمـال
إنتاج السلع األساسية املستدامة والتجارة فياا .وقدذ أحـد امل ـاركني وصـفًا لربنـامج امل ـتريات
مــن أجــل التقــدذ والطريقــة الــخت يلــي دــا العديــد مــن احتياجــات أصــحا ا يــا ات الصــغ ة.
وعر م ارو ر حتليلً للسبل الكفيلة دالتصدل إلقبال امل ـاريع الصـغ ة واملتوسـطة ا جـم
األفريقية عل اكتسا قـدرات جتايـا املنتجـات الاراعيـة ،دينمـا سـلط ـر الريـور علـ الـدور
اللل تريطلع ده رادطات أصحا ا يا ات الصـغ ة يف دنـار ا لـول السـتدامة منـوعج أصـحا
ا يا ات الصغ ة.
 -56واستك ــف امل ــاركون دور أصــحا ا يــا ات الصــغ ة يف جمــال األمــن الغــلائ والتنميــة
االجتماعية ،متسائلني عن كيفية دعماـم د ـكل أفريـل .وألـاروا إىل أن حتسـني فـرص ا صـول علـ
األرا واألمسدة والتمويل أمـر ماـم السـتدامة عمليـات أصـحا ا يـا ات الصـغ ة ورليتـاا .إن
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و ع طط للحماية االجتماعية والتومني البالهن الصغر لفائدة أصـحا ا يـا ات الصـغ ة ،أمـر حاسـم
لتنميتام.
 -57وي كل توقف املفاو ات يف جولة الدوحة اجلارية عقبة أماذ حتسـني ظـرو أصـحا
ا يــا ات الصــغ ة .وعــلوة عل ـ علــد ،ألــارت عــدة وفــود إىل تعــدد ا ــواجا التقنيــة املعوقــة
للتجــارة ومعــاي الصــحة والصــحة النباتيــة ،الــخت تــرى أيــا يف الواقــع حــواجا ا ـ تعريفيــة أمــاذ
وصول صغار املنتجني إىل األسواق.

ال  -االستثمار من أجل التنمية :إصلا نظاذ االستثمار الدو
(البند  7من جدول األعمال)
املتوصـل إلياــا واملقترحــات الــواردة يف تهرياار االسااتثمار العاااملي
َّ
 -58ناق ــش الــدورة النتــائج
لعا  . 2015وعلـ النحـو املطلـو يف طـة عمـل أديـس أدادـا للمـؤمتر الـدو الثالـ ث لتمويـل
التنميــة ،كانـــش دورة اجمللـــس الثانيـــة والســتون أول اجتمـــا حكـــوم دو ملناق ـــة اتفاقـــات
االستثمار.
 -59وافتــت االجتمــا األمــني العــاذ لعونكتــاد .وقــدذ مــدير لــعبة االســتثمار وامل ــاريع يف
األونكتــاد عر ــًا عــن االجتا ــات األ ــ ة الســائدة يف االســتثمار األجــني املبالــر وسياســات
االستثمار ،واستعر املوا يع الرئيسية الخت تناو ا التقرير.
 -60وعــر امل ــاركون يف حلقــة النقــاع ،املمثلــون ألصــحا املصــلحة مــن القطــاعني العــاذ
وارــاص ،النــاج الــخت تتبعاــا دلــدايم أو جاــا م املعنيــة إ ار إصــلا اتفاقــات االســتثمار الدوليــة.
وعكـروا أن ــله النــاج جتســد يف الغالــا يــارات سياسـاتية يريــعاا األونكتــاد ،مــن قبيــل حتســني
ال روط الرئ يسية له االتفاقـات ،وتعايـا عمليـة ت ـجيع االسـتثمار ،و ـمان االسـتثمار املسـؤول
وحتسني ليات تسوية املنا عات املتعلقة داالستثمار .وأكن التوصـل إىل ـله اآلليـات ،علـ سـبيل
املثال ،من لل إن ار ركمة دولية معنية دقريايا االسـتثمار أو عـن مريـ تعايـا سـبل دديلـة ـل
املنا عات.
 -61وسلط دعن امل اركني يف حلقـة النقـاع الريـور علـ أمهيـة األمـر القانونيـة الومنيـة يف
تعايا ومحاية االستثمارات ،دينما اقتـرا ـرون يجـًا دديلـة ،مثـل جتنـا تسـوية املنا عـات دـني
املستثمرين والدول .واقترا أحد امل ـاركني يف حلقـة النقـاع إن ـار ليـة مؤسسـية منفصـلة عـن
معا ـدات اسـتثمارية رـددة ـل الزناعـات مب ـاركة أصـحا املصـلحة املتريـررين أو املاـتمني.
ولــدد عــدة م ــاركني يف حلقــة النقــاع عل ـ أمهيــة إلــراو القطــا ارــاص يف إصــلا نظــاذ
اتفاقات االستثمار الدوليـة ،م ـ ين إىل أن القطـا ارـاص قـد يريـطلع دـدور حاسـم يف حتقيـ
أ ــدا التنميــة املســتدامة ،وأن اتفاقــات االســتثمار الدوليــة ت ــكل أداة امــة مايــة االســتثمار
وجلده.
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 -62واتفقش وفود عديدة عل أن نـاو حاجـة ملحـة إىل إصـلا نظـاذ اتفاقـات االسـتثمار
الدولية .وأ نش الدول عل األونكتاد لتحليله التحديات القائمة و لولـه العمليـة املنحـ  ،مـورد ًة
أمثلة عل معا دات رددة .وعلوة علـ علـد ،دفريـل ريطـة الطريـ الـخت و ـعاا األونكتـاد
لإلصــلا يتســىن لوا ــع السياســات ا تيــار أنســا اريــارات أل ــدافام السياســاتية اراصــة.
ورحــا منــدودان د مــار سياســات االســتثمار مــن أجــل حتقي ـ التنميــة املســتدامة ،الــلل يــاود
ا كومات دتوجياات قيمة يف إعداد جيل جديد من سياسات االستثمار منل عاذ .2012
 -63ولدد ثثلو دعـن الـدول األعريـار علـ طـر اسـتمرار جتـاء نظـاذ اتفاقـات االسـتثمار
الدوليـة النامجـة عـن اتبـا البلـدان يجـًا خمتلفـة إ ار إصـلا املعا ـدات ،دومنـا ت ـاور أو تنســي
د كل صحي  .وعكرت وفـود عديـدة ا اجـة إىل يكـل دعـم متعـدد األمـرا  ،وأكـدت دور
األونكتــاد دوصــفه رفـلً لتوافـ اآلرار علـ الصــعيد الــدو لــدعم املبــادرات الدوليــة الراميــة إىل
إصلا ا وكمة يف جمال االستثمار .وأ افش أن األونكتاد قد استجا رطة عمل أديـس أدادـا
الخت تكلفه مبواصلة درناجمه ا ا للجتماعـات وامل ـاورات مـع الـدول األعريـار د ـون اتفاقـات
االستثمار الدولية.
 -64وأ نش وفود عديدة عل األونكتاد ملا يقدمـه مـن مسـاعدة تقنيـة ودنـار للقـدرات جبـودة
عالية فيمـا يتصـل داتفاقـات االسـتثمار الدوليـة ،وتعايـا قـدرات وا ـع السياسـات علـ إعـداد
اتفاقات ملئمة لتحقي التنمية املستدامة.

حار  -العملية التحري ية لدورة املؤمتر الرادعة ع رة
(البند  8من جدول األعمال)
 -65يف إمــار ــلا البنــد مــن جــدول األعمــال ،أدلــهن رئــيس اجمللــس الــدول األعريــار داعتمــاد
املو ــو الرئيسـ واملوا ــيع الفرعيــة للمــؤمتر دعــد االنتــاار مــن إجــرار املوافقــة الصــامتة يف 22
أيلول/ســبتمرب  .2015وألــار الــرئيس إىل أن االتفــاق ب عل ـ أســان أن ت ــكل مســولة املــرأة
وال با جاراً من نتائج األونكتاد الرادع ع ر .وألار الرئيس كللد إىل أن اللجنـة التحريـ ية
لعونكتــاد الرادــع ع ــر ،املن ــوة رمسيــًا أ نــار الــدورة ،ســتكلعف داملســائل املو ــوعية للعمليــة
التحري ية.
 -66وأدىل ثثل د و دبيان قدذ فيه إىل اجمللس تو يحاً رمسياً ومفصـلً لعسـبا القـا رة الـخت
أجربت ا كومة عل اجلاذ دويـا ر تعـد قـادرة علـ استريـافة األونكتـاد الرادـع ع ـر .وقـال إن
القرار جار استجادة الة فريدة وا متوقعة ،وسيعمل عل أن جيـرل املـؤمتر يف ظـرو مُر ـية
يف دلد مرييف ر .وأعردش حكومة د و عن أسفاا البالهن ملا قد يسببه لا القـرار مـن عثـرات
وأعردش عن لكر ا للعديد من اجلاات الخت أعردش عن م اعر االحتراذ والتريامن(.)2

__________
( )2انظر أيرياً الو يقة .TD/B/62/10
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 -67وقدذ رئيس اجمللس درنامج عمله املقترا للجنة التحريـ ية ،الـلل يرمـ إىل أقصـ قـدر
من امل اركة وإىل أدىن ا االت من تاامن االجتماعات ،ودعـا منسـق اجملموعـات اإلقليميـة إىل
املساعدة يف تعايا ال ـفافية واالنفتـاا .وإعا كـان اإلعـلن األ ـ د ـون مكـان عقـد املـؤمتر قـد
أو ـ أن تــو ًا مفيفـًا يف مواعيــد املــؤمتر ســيكون أمــرًا حتميـاً ،فـ ن تنظــيم العمــل ياــد إىل
مان روج األونكتاد الرادع ع ر دنتائج جيدة .وقال إنه سيعد "مسـودة أوىل" ت ـكل أساسـًا
للمري قدماً يف املفاو ات من أجل تعايا األونكتاد و مان دوره ا قيقـ والـل ذ دغيـة دلـويف
د الر ار للجميع .وستستند املسودة األوىل إىل ورقـات موقـف سـتعد ا خمتلـف اجملموعـات
اإلقليمية؛ وجرى الترحيا أيرياً دورقات موقف مقدمة من كل وفد علـ حـدة .أمـا املـد لت
األ ــرى فست ــمل تقريــر األمــني العــاذ املقــدذ إىل األونكتــاد الرادــع ع ــر والنتــائج عات الصــلة
املنبثقة عن املؤمترات ومؤمترات القمة العاملية.
 -68وقال إنه يعتاذ عقد اجتمـا للجنـة التحريـ ية يف  10ت ـرين الثـاين/نوفمرب ،2015
دغيــة إتاحــة الفرصــة أمــاذ اجملموعــات اإلقليميــة والوفــود لعــر ورقــات موقفاــا .وأكــن عقــد
اجتماعــات ا ـ رمسيــة دعــد علــد مــن أجــل تو ــي كــل ورقــات املوقــف .وأكــن ألمانــة
األونكتاد أيرياً أن تنظم دورات إعلمية إ افية حسا ا اجـة مـن أجـل معاجلـة مسـائل فنيـة
رــددة .وا ــد ــو إعــداد املســودة األوىل دناايــة ت ــرين الثــاين/نوفمرب  2015وتقــدأاا إىل
اللجنــــة التحريــ ـ ية يف  7كــــانون األول/ديســــمرب  ،2015ثــــا ســــيتي للــــدول األعريــــار
واجملموعــات اإلقليميــة مــا يكف ـ مــن الوقــش لتحري ـ القــرارة األوىل .ومــن املتوقــع أن جتــرل
القرارة األوىل يف مطلع كانون الثاين/يناير .2016
 -69ومبا أن الوفود لن يكون دوسعاا التعلي عل درنامج العمل املقتـرا ـلل دورة اجمللـس
ا الية ،تبيَّن له أن الدورة األوىل للجنة التحريـ ية سـتجرل يف  2ت ـرين األول/أكتـودر 2015
حتسباً الحتمال متكن الوفود من االتفاق عل درنامج العمل املقتـرا للمرحلـة األوىل مـن العمليـة
التحري ية .ويف تلد اجللسة األوىل للجنة التحري ية ،ستتمكن الوفود أيريًا مـن اإلدالر دبيانـات
عامة د ون رءا ا لعونكتاد الرادع ع ر ونتائجه.
 -70وأعر ثثلو العديد مـن اجملموعـات اإلقليميـة عـن اسـتعداد م للم ـاركة يف املناق ـات
واملفاو ــات اجلاريــة يف إمــار العمليــة التحري ـ ية ،ح ـ خيــرج األونكتــاد الرادــع ع ــر دنتــائج
ناجحة .وعكر املمثلون أن االتفاق علـ املو ـو الرئيسـ واملوا ـيع الفرعيـة للمـؤمتر قـد أدـان
عن حسن النية وجسد روا التعاون وامل اركة البنـارة .وألـارت جمموعـات إقليميـة إىل اتفاقاـا
العاذ مع القرارة األوىل املقترحة للمسودة األوىل للو يقة ارتامية يف كانون الثاين/يناير .2016
 -71وعكرت ثثلة إحدى اجملموعات اإلقليمية أنه يف معـر االنتقـال مـن التفـاو إىل دنـار
التواف ـ يف اآلرار ،أُافــل أن ارــل مك ـوان أساس ـ للتفــاق .وأ ــافش أن األونكتــاد أن ـ
حتديداً من أجل التداول والتفاو واااع القرارات واإلجرارات عل الصعيد ا كـوم الـدو .
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ولــدى ممونــة لــركار األونكتــاد مــن اجملموعــات اإلقليميــة دــون القريــايا الــخت ماــم سـتُدرج يف
الو يقــة ارتاميــة للمــؤمتر ،يف إمــار روا دنــارة ،ســاد توقــع دــون القريــايا الــخت حتظـ دومهيــة لــدى
البلــدان الناميــة س ـتُدرج أيري ـاً ،علــد أن مــن لــون ــله املناق ــة املو ــوعية الصــادقة للقريــايا
الرئيسية أن تُسام يف دنار تواف حقيق لآلرار .وأعردش عـن أملـاا يف أن تكـون الـدورة الرادعـة
ع رة للمؤمتر يف مستوى مموحات ال ركار وتوقعـا م .ومـن لـون تعايـا األونكتـاد أن يـؤدل
إىل تعايا النظاذ املتعدد األمرا  .وأعـر ثثـل جمموعـة إقليميـة أ ـرى عـن االلتـااذ داألونكتـاد
الرادع ع ر دصفته وسيلة لتعايا اجملاالت امل مولة دواليته ،ودعم الدول اجلاريـة الصـغ ة الناميـة
وأقل البلدان منواً ،األمر اللل سيمكن من االنتقال من القرارات إىل اإلجرارات.

مار  -مسامهات األونكتـاد يف تنفيـل ومتادعـة نتـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة
الخت تعقد ا األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادل واالجتماع
(البند  9من جدول األعمال)
 -72يف إمار لا البند من جـدول األعمـال ،أوجـا نائـا األمـني العـاذ مسـامهات األونكتـاد
يف تنفيل ومتادعة نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة الخت تعقد ا األمـم املتحـدة يف امليـدانني
االقتصادل واالجتماع  .وسلط الريور عل جاـود األونكتـاد املبلولـة يف جمموعـة مـن اجملـاالت
عات الصــلة دواليتــه ،و ـ التجــارة والتموي ـل والســلع األساســية واالســتثمار وتطــوير امل ــاريع
وتسخ التكنولوجيا ألارا التنمية.
نــاقو أعمــال املــؤمتر الــدو الثالــ ث لتمويــل التنميــة الــلل عقــد يف أديــس أدادــا يف
-73
متو /يوليه  ،2015مركااً عل مسامهات األونكتـاد الـخت جـرت مـؤ راً يف إمـار متادعـة املـؤمتر.
وســلط الريــور عل ـ تعايــا دور األونكتــاد دوصــفه إحــدى اجلاــات املؤسســية الرئيســية ارمــس
صــاحبة املصــلحة يف عمليــة املــؤمتر الــدو لتمويــل التنميــة ،وعلـ قــدرة األونكتــاد علـ توجيــه
املفاو ات من لل اإلحامـات اإلعلميـة وا لقـات الدراسـية وحلقـات العمـل وامل ـاركة يف
استريافة املناسبات الخت ينظماا مكتـا األونكتـاد يف نيويـورو .وألـار إىل أن دور األونكتـاد يف
مسـاعدة البلـدان مـن أجـل رصـد وتنفيـل سياسـات التجـارة والتنميـة قـد تعـا  ،وألـار إىل عكــر
األونكتــاد يف الو يقــة ارتاميــة ،و طــة عمــل أديــس أدادــا (الفقــرات  88و ،91و ،97و123
و.)132
 -74وأعر ثثل إحدى اجملموعات اإلقليمية عن ارتياحه للتقرير.

يار  -تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل ال عا الفلسطي
(البند  ) (10من جدول األعمال)
 -75ردت ســـش جمموعـــات و 14دولـــة عريـــواً ومنظمـــة دوليـــة واحـــدة علــ التقريـــر املتعلـ ـ
داملســـاعدة املقدمـــة مـــن األونكتـــاد إىل ال ـــعا الفلســـطي ( .)TD/B/62/3فـــومجعوا علــ تقـــدير م
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للتقرير ،ورددوا ما ورد فيه من نتـائج وتوصـيات ،وقـالوا عنـه إنـه تقريـر دقيـ لـامل جـار يف الوقـش
املناسا.
 -76ولـدى تلخــيص التقريــر ،ألــار ثثــل األمانـة إىل اآلفــاق االقتصــادية القامتــة الــخت تلــوا يف
األر الفلســطينية ا تلــة ،وإىل احتجــا اإليــرادات الفلســطينية مــن لــدن ا كومــة اإلســرائيلية
وظــرو العــيو ا ـ اللئقــة الســائدة يف قطــا اــاة .وقــال إن نــاو حاجــة إىل رفــع ا صــار
املفرو عل ااة وإعادة تفعيل اتفاق التنقل والعبور لعاذ  .2005وح ث الدول األعريـار علـ
تومني املوارد من أجل تنفيل قرار اجلمعية العامة  20/69وم اريع دنار القدرات.
 -77والحـــأ ثثـــل اجمللـــس االقتصـــادل الفلســـطي للتنميـــة والـــتعم الـــبطر ا اصـــل يف
عملية إعادة إعمار ااة وتلقـ املبـال هن املقدمـة مـن اجلاـات املاحنـة .ومـع دلـويف عـدد املسـتومنني
اإلسرائيليني  651 000مستومن ،صـار االحـتلل اإلسـرائيل ـيكلً اسـتعمارياً للمسـتومنني،
يقري ـ عل ـ ا ــل القــائم عل ـ وجــود دولــتني .وإعا اســتمرت االجتا ــات الدأغرافيــة ا اليــة،
ستصــب إســرائيل دولــة فصــل عنصــرل لكــم القــانون .لــلا ينبغ ـ تنفيــل قــرار اجلمعيــة العامــة
ل مع تقدت املوارد الل مة ،وينبغـ للتقريـر املقبـل املتعلـ داملسـاعدة املقدمـة
 20/69تنفيلاً كام ً
من األونكتاد إىل ال عا الفلسطي أن يركا عل القدن.
 -78ورحبش وفود عديـدة دـالقرار ،الـلل ملـا إىل األونكتـاد "أن يقـدذ إىل اجلمعيـة العامـة
تقريراً عن التكاليف االقتصادية الخت يتكبد ا ال ـعا الفلسـطي دسـبا االحـتلل اإلسـرائيل "،
وحثش الدول األعريار واألمم املتحدة عل مان املوارد الل مة لتنفيله.
 -79وتوافقـــش رار األعريـــار علـــ أن تـــد ور الظـــرو االجتماعيـــة االقتصـــادية يف األر
الفلسطينية ا تلة يبع ث عل القلـ  .وثـا سـا م يف تـد ور ـله الظـرو إقـداذ إسـرائيل علـ فـر
القيــود ومصــادرة املــوارد ودنــار املســتومنات وتــدم األصــول ولــن العمليــات العســكرية .وملــا
منــدودون عديــدون أن تلتــاذ حكومــة إســرائيل دوحكــاذ القــانون الــدو  .وألــاد منــدودون عديــدون
داإلصـلحات الـخت تنفـل ا الســلطة الفلسـطينية ،إع رأى فياـا ثثـل إحــدى اجملموعـات األسـان الــلل
ستقوذ عليه الدولة الفلسطينية وحل الدولتني يف املستقبل ،موصياً مبواصلة اإلصـلحات ونـا سـلا
اجلماعات اإلر ادية.
 -80وأعر معظم الوفود عن القل إ ار ا كومة اإلسرائيلية ودأدا عل احتجـا اإليـرادات
الريريبية الفلسـطينية ،واصـفني علـد دالعقـا اجلمـاع  .وحثـوا ا كومـة علـ االلتـااذ دتحويـل
اإليرادات الفلسطينية من دون لروط.
 -81ود كل عاذ ،اتف املندودون عل أن جمات إسـرائيل العسـكرية وحصـار ا املفـرو
علـ اـاة ورار "تقـوين التنميـة" يف اــاة ومـا يسـود فياـا مـن فقــر وظـرو عـيو اـ الئقــة.
وألــار دعــن املنــدودني إىل أن "س ـجن" الســكان دوكملــام أمــر ال ينبغ ـ القبــول دــه يف القــرن
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ا ادل والع رين .وأعر دعن املندودني عن أسـفام لـبطر جاـود إعـادة اإلعمـار ،ودعـوا إىل
إجرار تغي أساس يف البيئة السياسية واالقتصادية.
 -82ورحا معظـم املنـدودني دنجـاا تنفيـل م ـاريع املسـاعدة التقنيـة يف األر الفلسـطينية ا تلـة،
وملبــوا إىل األونكتــاد أن يواصــل تقــدت مســاعدته وحثــوا اجلاــات املاحنــة عل ـ تقــدت املــوارد الل مــة
لللد.

كا  -متادعــة تقريــر وحــدة التفتــيو امل ــتركة واالســتنتاجات املتف ـ علياــا يف الــدورة
االستثنائية السادسة والع رين جمللس التجارة والتنمية
(البند  12من جدول األعمال)
 -83أملع نائا األمني العاذ لعونكتاد الدول األعريار علـ التقـدذ الـلل أحر تـه األمانـة يف
متادعة تقرير وحدة التفتيو امل تركة وتنفيل طة العمل الخت واف علياا جملس التجـارة والتنميـة
يف دورته التاسعة وارمسني .وأو أيرياً املبادرات والتـداد اإل ـافية الـخت ااـل ا األمانـة مـن
أجل تعايا األونكتاد.
 -84ورحبــش االبيــة الوفــود دتعاــد األمــني العــاذ ونائــا األمــني العــاذ دتعايــا األونكتــاد
واالستفادة إىل أقص حد من أ ر أن طته .وأعر ثثل إحدى اجملموعـات اإلقليميـة عـن تقـديره
ألن القــرارات الصــادرة عــن اجمللــس فيمــا خيــص نظــره يف تقريــر وحــدة التفتــيو امل ــتركة قــد ب
االمتثال ا دالكامل.
 -85وملبــش وفــود إىل األمانــة تقــدت حتــديثات منتظمــة عــن تنفيــل طــة العمــل يف إمــار
التحريـ لعونكتــاد الرادــع ع ــر ،وكــللد دعــد املــؤمتر .وملــا وفــد ــر إىل األمانــة أن تقــدذ
معلومات أكثر دقة د ون املنجاات ا قعقة ومبيعة التحديات املتبقية.
 -86ولدد معظـم الوفـود علـ أمهيـة اإلدارة القائمـة علـ النتـائج مـن أجـل حتسـني الكفـارة
والفعالية واألمهية يف عمل األونكتاد .وح ث وفـد األمانـة علـ ااـاع إجـرارات ملموسـة ورـددة
لدى تطبيقاا اإلدارة القائمة عل النتائج وأن تقدذ تقريراً عن علد.
 -87ولدد ثثل جمموعة إقليمية عل أمهية التقييم دوصفه أداة الااع القـرار والـتعلم املسـتمر.
وح ث الوفد عل تطوير قافة التقييم يف األونكتاد ،وأكد من جديد أمهية ا رص عل اصـيص
املوارد الل مة مـن أجـل ـمان فعاليـة مامـة التقيـيم .وأعردـش جمموعـات إقليميـة عـن تقـدير ا
ملناجية التقييم ارارج لكل درنامج فرع تادع لعونكتاد ،ولجعش األمانة علـ االسـتمرار يف
لا االجتاه .وجرى الت جيع أيرياً عل االستمرار يف الن ر الفعال لتقارير التقييم.
 -88وأعر ثثل جمموعة إقليمية عن تقديره لعمل األمانة عل حتسني اتصاال ا وعـن توييـده
إد ال مايد من التحسينات ،مبا يف علد استخداذ املؤلرات واإلحصارات ال ـبكية ،فريـلً عـن
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التعريف دعمل األونكتـاد علـ الصـعيدين الـوم واإلقليمـ  .وحـ ث املمثـل أيريـاً علـ التفاعـل
د كل أو مع اجملتمع املدين والقطا اراص.
 -89وفيمــا خيــص من ــورات األونكتــاد ،أوص ـ املمثــل أيري ـاً (أ) مبواصــلة افــين عــدد املن ــورات
املطبوعــة؛ ( ) وإعــداد املايــد مــن املن ــورات الــخت تصــدر مــرة كــل ســنتني؛ (ج) واالســتفادة املثلـ مــن
اريــارات املتاحــة إلصــدار من ــورات إلكترونيــة .ولــجع األمانــة كــللد عل ـ تعايــا تنســي املن ــورات
واتساقاا.
 -90وألــارت وفــود إىل يــادة عــدد مــلكرات التفــا م املربمــة دــني األونكتــاد ومنظمــات
أ رى .ولجعش وفود أ رى األونكتاد عل مواصلة حتسني أوجه الت ر مـع املنظمـات الدوليـة
األ رى ،وأعادت التوكيد علـ حاجـة األونكتـاد إىل التركيـا علـ والياتـه األساسـية واجملـاالت
الخت أتلد فياا ربة اصة .وملا ثثل جمموعة إقليمية إىل األمانـة أن تن ـر مـلكرات التفـا م
عل املوقع ال بك لعونكتاد أو عل دوادة املندودني.
 -91وملــا ثثلــون مــن جمموعــات إقليميــة إىل األونكتــاد مواصــلة حتســني التمثيــل اجلغــرايف
واجلنســاين العــادل .ديــد أن ثثــل جمموعــة إقليميــة لــدد علـ ــرورة اإلدقــار علـ ارــربات املانيــة
دوصفاا معاي اال تيار الرئيسية .ولـجع األونكتـاد أيريـًا علـ حتسـني إدارة مـوارده الب ـرية عـن
مري ـ تنــاول مســائل التوظيــف واال تيــار والترقيــة والتعــيني والتقاعــد دقــدر أكــرب مــن املناجيــة
والكفارة وال فافية.
 -92ورحا ا ثثل جمموعة إقليمية أ رى د ن ار اتفاقات املديرين ،ودعـا األونكتـاد إىل يـادة
االعتماد عل أ دا األدار يف تقييمات أدار املوظفني.
 -93ولــدد ثثــل إحــدى اجملموع ـات إقليميــة عل ـ أمهيــة و ــع اســتراتيجية جلمــع األمــوال،
ولدد عل أن تكون االستراتيجية مرتبطـة ارتبامـًا و يقـًا د مـار متكامـل وفعـال لـإلدارة القائمـة
عل النتائج ودتعايا القدرة عل الرصد والتقييم.
 -94وأعر ثثل جمموعة إقليمية أ رى عن تقديره السـتجادة األمانـة للتوصـيات الـواردة يف
تقيــيم أجــراه مكتــا ــدمات الرقادــة الدا ليــة مــؤ راً ،وحــ ث عل ـ تنفيــل تلــد التوصــيات
دالكامل.

الذ  -اجللسة العامة ارتامية
 -95يف اجللسة العامة ارتامية ،أدىل نائا األمني العاذ مبلحظـات تاميـة .والحـأ أن علـد
اليــوذ صــاد الوقــش الــلل صــارت فيــه طــة التنميــة ملــا دعــد عــاذ  2015وأ ــدا التنميــة
املستدامة جارًا من ا ا ر حي ث إن قـادة العـار اجملتمعـون يف نيويـورو علـ ولـد أن يعتمـدوا
تلد اجملموعة ال املة والطموحة من األ دا العاملية الرامية إىل مان حتقيـ الر ـار والكرامـة
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للجميــع وكوكــا أفريــل لصــاحل اجلميــع .وقــال إنــه ال دــد للــدول األعريــار مــن ترمجــة تلــد
القرارات إىل أفعال تبدأ دتمايد الطري إىل األونكتاد الرادع ع ـر الـلل سـيُعقد يف عـاذ ،2016
و ـو أول مـؤمتر ـاذ يُعقـد يف حقبـة مـا دعـد  .2015وداالتفـاق علـ مو ـو املـؤمتر الرئيسـ
وموا يعه الفرعية ،ناو قدر كب من التلق دني تلد املوا يع ورءيـة األمـني العـاذ مثلمـا ـ
مبينة يف تقريره إىل املؤمتر .وال تاال ناو مفاو ات سـتُعقد و لفـات سـتُثار و ـو أمـر مبيعـ
عندما تتم مناق ة أمور عات أمهية .و لا و السبا اللل جيعل األونكتاد مفيدًا ومنتدى جلميـع
البلدان لك جتد فيـه نقـاط التلقـ يف ريـم لفا ـا .واألمانـة علـ اسـتعداد للمسـاعدة دـول
مريقة ثكنة.
 -96ولدد نائا األمني العاذ أيرياً عل أن تلد األ ـدا  ،يف ـور اعتمـاد أ ـدا التنميـة
املستدامة ،ترتبط ارتباماً مبالراً داألونكتاد و ترد عل موقـع األونكتـاد علـ اإلنترنـش حتـش
عنــوان "األونكتــاد يق ـ نتــائج فيمــا يتعل ـ داأل ــدا العامليــة" .ومــن األمهيــة مبكــان ،إع نبــدأ
التحري للمؤمتر ،عدذ إافال كيف أكن لعونكتاد ـمن واليتـه ،و يئـات األمـم املتحـدة كـل
من واليته ،أن يققا أفريل النتائج فيما يتعل داأل دا الخت ستتف علياا ا كومات.
 -97وفيما يتعل د حدى املسائل العملية ،وكجـار مـن التحسـينات الـخت تُـد ل علـ اإلدارة
القائمة عل النتائج ،ستُجرل أمانة األونكتاد استقصار للرأل يتنـاول جتـار الوفـود فيمـا يتعلـ
دالــدورة الثاني ـة والســتني جمللــس التجــارة والتنميــة ،منــل مرحلــة التخطــيط وح ـ مرحلــة التنفيــل
والتجار الخت تلتاا .وسيُعمم االستقصار يف اريون األياذ الع رة املقبلة .والحـأ نائـا األمـني
العاذ ،م ـجعًا مجيـع الـدول األعريـار علـ اصـيص الوقـش للـرد علـ االستقصـار ،أمهيـة لـ ث
كيــف أكــن حتســني تنظـيم و يكلــة االجتماعــات علـ النحــو األفريــل و ــمان أفريــل مســتوى
ثكن من التفاعل وحتقي أفريل النتائج من تلـد االجتماعـات .ومـن األمثلـة علـ امل ـاكل الـخت
قــد تُث ــا الــدول األعريــار يف االستقصــار توقيــش عقــد الــدورة الــلل يتــاامن مــع انعقــاد جملــس
حقوق اإلنسان ،وال اال املتمثل يف عد ذ إجـرار م ـاورات كافيـة قبـل اقتـراا الربنـامج ارـاص
داجمللس األمـر الـلل أدى إىل إمالـة أمـد ارـل علـ مو ـو اجلـار الرفيـع املسـتوى ،ومـا إعا
كان مستوى امل اركني ملئماً أو ما إعا كان عدد املتكلمني أكثـر ثـا ينبغـ أو أقـل ثـا ينبغـ ،
وما إعا كان ا تيار املوا يع يتلرذ مع اايات البلدان .فاألجودة عل علد االستقصار ستُسـاعد
يف لحل مهة اآللية ا كومية الدولية لك ادذ مصاحل واحتياجات الوفود عل حنو أفريل.
 -98و نو ثثل إحدى اجملموعات اإلقليمية الرئيسة عل التوصل إىل اسـتنتاجات متفـ علياـا
د ون مسائل عات أمهية دالنسبة للمجموعة ،وال سيما دنود جدول األعمال املتعل دوقـل البلـدان
منــواً وأفريقيــا .وأعردــش الرئيســة عــن تقــدير ا ملــا أددتــه الوفــود مــن روا تعــاون مكعنــش الــدول
األعريار من االتفاق عل االستنتاجات وحتقي تقـدُّذ فيمـا يتعلـ مبوا ـيع املـؤمتر وإقـرار جـدول
أعماله املؤقـش .وحثـش جمموعـة دول أمر يكـا اللتينيـة ومنطقـة البحـر الكـاريي علـ أن تُجيـا
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عل مسولة البلد املرييف للمؤمتر املقبل ،دغيـة ـمان أن يقـ الفائـدة للجميـع وال سـيما للعـار
النام .

الثاً  -املسائل اإلجرائية وما يتصل دا من مسائل
ألف  -افتتاا الدورة
 -99افتتحـش الــدورة الثانيــة والســتني للمجلــس الســيدة نــا ماريــا مينينــديس د يــس (إســبانيا)،
رئيس ـة جملــس التجــارة والتنميــة يف دورتــه ا اديــة الســتني املنتايــة واليتــاا ،يف  14أيلول/ســبتمرب
.2015

دار  -انتخا أعريار املكتا
(البند (1أ) من جدول األعمال)
 -100انتخــا اجمللــس ،يف جلســته العامــة (االفتتاحيــة)  ،1128الســيد ألب تــو ديــدرو دالُومــو
(األرجنتني) رئيسًا للمجلس يف دورته الثانية والستني.
 -101وانتخـا اجمللـس أعريـار مكتــا دورتـه الثانيـة والسـتني دانتخــا نـوا الـرئيس ــلل
اجللسة العامة  .1128وعليه ،انتُخا أعريار املكتا التالية أمساء م:
الرقيس:

السيد ألب تو ديدرو دالومو (األرجنتني)

نواع الرقيس :السيدة فيوريتا كودرا (ألبانيا)
السيد عمرو رمريان (مصر)
السيد أولريو ايدنب ار (أملانيا)
السيد تريونو ويبووو (إندونيسيا)
السيد ستيفن إندواو كاراو (كينيا)
السيد (ألفريدو سويسكاذ (دنما)
السيدة أنا ماريا مينينديس د يس (إسبانيا)
 -102ووفق ـًا للممارســة املتبعــة ،اتف ـ اجمللــس عل ـ أن ي ــارو منســقو اجملموعــات اإلقليميــة
واجملموعات األ رى املعتر دا يف األونكتاد م اركة كاملة يف أعمال مكتا اجمللس.

جيم  -إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل الدورة
(البند  ) (1من جدول األعمال)
 -103أقرا اجمللس ،يف جلسته العامـة االفتتاحيـة ،جـدول األعمـال املؤقـش للـدورة كمـا ورد يف
الو يقة ( TD/B/62/1انظر املرف األول).
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 -104وانتُخا ال خصان التاليان امسامهـا عريـوين يف مكتـا اللجنـة األوىل للـدورة مـن أجـل
النظر يف البند  4من جدول األعمال املعنون "مسـامهة األونكتـاد يف تنفيـل درنـامج العمـل لصـاحل
أقل البلدان منواً للعقد  :2020-2011التقرير املرحل الرادع":
الرقيس:

السيد إلوا الورو (دنن)

ناق الرقيس  -املهرر :السيد رمد أوجار (املغر )
 -105وانتُخا ال خصان التاليان امسامهـا عريـوين يف مكتـا اللجنـة الثانيـة للـدورة مـن أجـل
النظر يف البند  5مـن جـدول األعمـال املعنـون "التنميـة االقتصـادية يف أفريقيـا :حتريـر قـدرات جتـارة
اردمات يف أفريقيا من أجل حتقي النمو والتنمية":
الرقيس:

السيد موديسش جونا ان م و (مجاورية تزنانيا املتحدة)

ناق الرقيس  -املهرر :السيد ر .ذ .مايكل تي (إندونيسيا)

دال  -املسائل املؤسسية والتنظيمية و اإلدارية وما يتصل دا من مسائل
(البند  15من جدول األعمال)
التقريــر املُق ـداذ مــن رئــيس ا يئــة االست ــارية املن ــوة وفق ـاً للفقــرة  166مــن طــة عمــل
دـــانكوو د ـــون تنظـــيم األمانـــة دورات تدريبيـــة يف الفتـــرة  2015 - 2014ومـــا ـــله
الدورات من تو ؛ وتعيني أعريار ا يئة االست ارية لعاذ 2016
 -106انتخـــا اجمللـــس ،يف جلســـته العامـــة (ارتاميـــة)  ،1140أعريـــار ا يئـــة االست ـــارية
لعــاذ  2016عل ـ النحــو التــا  :الســيد فرانســوا كاافي ـ إنغــارامي (روانــدا) ،والســيد كواديــو
أدجومــاين (كــوت ديفــوار) ،والســيد ألفريــدو سويســكاذ (دنمــا) ،والســيد يكتــور كا انويفــا
(لــيل ) ،والســيد ر .ذ .مايكــل تــي (إندونيســيا) ،والســيد أندريــه دونــهن (إســتونيا) ،والســيد
ج ل داورسك (دولندا).
 -107واتف اجمللس أيرياً عل أن يترأن رئيس اجمللس ا يئة االست ارية يف عاذ .2016
تسمية ا يئات ا كومية الدوليـة ألاـرا
والتنمية
 -108ر تُعر

عل نظر اجمللس أل ملبات جديدة.

تســمية املنظمــات اـ ا كوميــة ألاــرا
والتنمية
 -109ر تُعر
15-18541

املـادة  76مـن النظـاذ الـدا ل جمللـس التجـارة

املــادة  77مــن النظــاذ الــدا ل جمللــس التجــارة

عل نظر اجمللس أل ملبات جديدة.
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اس تعرا

اجلدول الام للجتماعات

 -110أقرا اجمللس ،يف جلسته العامة ارتامية ،جدول االجتماعات للفترة املتبقيـة مـن عـاذ 2015
وجــدول االجتماعــات اإلرلــادل للفتــرة مـا دــني كــانون الثاين/ينــاير و عار /مــارن  ،2016عل ـ
النحــو الــوارد يف الورقــة ا ـ الرمسيــة املؤر ــة  24أيلول/ســبتمرب  ،2015الــخت استعر ــاا مكتــا
اجمللــس املوســع يف أ نــار اجتماعــه املعقــود يف نفــس علــد التــاريت .ويقتصــر اجلــدول الــام عل ـ
االجتماعات الخت ستُعقد ح عار/مارن  ،2016وسـينقع حاملـا تتوكـد تـواريت انعقـاد األونكتـاد
الرادع ع ر(.)3
عريو ية الفرقة العاملة لعاذ 2016
 -111أقرا اجمللس يف جلسته العامة ارتامية أيريًا عريـوية الفرقـة العاملـة لعـاذ  2016علـ النحـو
التــــا  :أســــتراليا ٬وإســــتونيا ٬وأملانيــــا ٬وأوانــــدا ٬والربا يــــل ٬ودــــيلرون ٬واجلماوريــــة
الدومينيكيـــة ٬و مبـــادول ٬والســـنغال ٬والصـــني ٬واواتيمـــاال ٬وفرنســـا ٬وكنـــدا ٬والتفيـــا٬
والنمسا ٬والواليات املتحدة األمريكية.
 -112وأُدلهن اجمللس دون تسمية ل ة األعريار يف الفرقة العاملة ال تاال منتظـرة مـن جمموعـة سـيا
 ا يط ا ادل .وستُقدذ التسميات الـواردة قبـل كـانون األول/ديسـمرب  2015إىل اجمللـس مـنأجل املوافقة علياا يف دورته التنفيلية الثانية والستني.
استعرا

قوائم الدول الواردة يف مرف قرار اجلمعية العامة (1995د )19 -

 -113ر يتعني اااع أل إجرار حتش لا البند من جدول األعمال.
اآل ار اإلدارية واملالية املترتبة عل إجرارات اجمللس
 -114يف اجللســة العامــة ارتاميــة أيري ـاً ،أُدلــهن اجمللــس دــون اإلجــرارات الــخت اتُخــلت يف دورتــه
الثانية والستني ال تترتا علياا أل ار مالية إ افية.

ار  -اع تماد التقرير املتعل دو ائ التفوين
(البند (1ج) من جدول األعمال)
 -115اعتمد اجمللس ،يف جلسته العامة (ارتامية) ،تقرير املكتا املتعل دو ائ تفوين املمـثلني
امل اركني يف الدورة الثانية والستني للمجلس مثلما ورد يف الو يقة .TD/B/62/L.2

__________
( )3سيصدر اجلدول الام الرمس للجتماعات يف لكل الو يقة .TD/B/INF.233
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واو  -مسائل أ رى
(البند  16من جدول األعمال)
 -116أقــر اجمللــس ،يف جلسـته العامــة ارتاميــة أيريـاً ،تبعـًا الســتعرا أجــراه املكتــا ،جــدول
األعمال املؤقش للدورة التنفيلية الثانيـة والسـتني جمللـس التجـارة والتنميـة ،الـخت سـتُعقد يف الفتـرة
من  9إىل  11كانون األول/ديسمرب  ،2015عل حنـو مـا جـار يف الو يقـة اـ الرمسيـة املؤر ـة
 18أيلول/سبتمرب ( 2015املرف الثال ث).

ال  -جدول األعمال املؤقش للدورة الثالثة والستني جمللس التجارة والتنمية
(البند (1د) من جدول األعمال)
 -117أحيل النظر يف لا البند إىل امل اورات الخت سيعقد ا رئـيس اجمللـس .وسـيُعر
األعمال املؤقش دغر إقراره يف الوقش املناسا.

جـدول

حار  -اعتماد التقرير
(البند  17من جدول األعمال)
 -118اعتمد اجمللس ،يف جلسته العامة ارتامية ،تقريره عل النحو الـوارد يف الو ـائ
و Add.1إىل  ،TD/B/62/L.3 ،TD/B/62/L.2 ،Add.8و ،TD/B/62/SC.I/L.1و،TD/B/62/SC.II/L.2
إىل جانــا الو ــائ ا ـ الرمسيــة املتاحــة عــن االســتنتاجات املتف ـ علياــا والقــرار الصــادر حتــش
البنـد (10أ) د ــون التعــاون الــتق  .وأعِن اجمللــس للــرئيس دــون يســتكمل التقريــر النــاائ حســا
االقتريــار ،وا ــعاً يف اعتبــاره مــداوالت اجللســة العامــة ارتاميــة ،وأن يُعـ اد تقريــر جملــس التجــارة
والتنمية اللل سيُقدذ إىل اجلمعية العامة.
TD/B/62/L.1
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املرف األول
جدول أعمال الدورة الثان ية والستني جمللس التجارة والتنمية
-1

املسائل اإلجرائية:
(أ)

انتخا أعريار املكتا


الدورة
( ) إقرار جدول األعمال وتنظيم عمل

-2

(ج)

اعتماد التقرير املتعل دو ائ التفوين

(د)

جدول األعمال املؤقش للدورة الثالثة والستني للمجلس

اجلار الرفيع املستوى :استراتيجيات التنمية يف عار معور:
(أ)

العمليات املتعددة األمرا

إلدارة الدين ارارج السيادل

( ) دور املرأة دوصفاا عاملً رفهااً للتجارة والتنمية
-3

الترادط :األمْولة و الة االقتصاد الكل يف االقتصاد العامل

-4

مســامهة األونكتــاد يف تنفيــل درنــامج العمــل لصــاحل أقــل البلــدان منــوًا للعقــد -2011
 :2020التقرير املرحل الرادع

-5

التنمية االقتصادية يف أفريقيا :حتريـر قـدرات جتـارة ارـدمات يف أفريقيـا مـن أجـل حتقيـ
النمو والتنمية

-6

تطوُّر النظاذ التجارل الدو واجتا اته من منظور إمنائ :
• دور املاارعني أصحا ا يا ات الصغ ة يف إنتاج السـلع األساسـية املسـتدامة والتجـارة
فياا

-7

االستثمار من أجل التنمية :إصلا نظاذ االستثمار الدو

-8

العملية التحري ية لدورة املؤمتر الرادعة ع رة:
(أ)

إن ار اللجنة التحري ية

( ) إقرار جدول األعمال املؤقش للمؤمتر
-9

مســامهات األونكتـاد يف تنفيــل ومتادعــة نتــائج املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات القمــة الــخت
تعقد ا األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادل واالجتماع 

 -10أن طة التعاون التق
(أ)
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( ) تقرير عن املساعدة املقدمة من األونكتاد إىل ال عا الفلسطي 
 -11تقرير مؤمتر األمم املتحدة السادع املع داستعرا مجيع جوانا جمموعة املبـادئ والقواعـد
املنصــفة املتفــ علياــا اتفاقــًا متعــدد األمــرا مــن أجــل مكافحــة املمارســات التجاريــة

التقييدية
 -12متادعة تقرير وحدة التفتيو امل تركة واالسـتنتاجات املتفـ علياـا يف الـدورة االسـتثنائية
السادسة والع رين جمللس التجارة والتنمية
 -13تقرير الفرقة العاملة املعنية داإلمار االستراتيج واملياانية الربناجمية
 -14مسائل أ رى يف ميدان التجارة والتنمية:
(أ)

التطــوير التــدرجي لقــانون التجــارة الدوليــة :التقريــر الســنول الثــامن واألردعــون
للجنة األمم املتحدة للقانون التجارل الدو 

( ) تقرير الفري االست ارل امل ترو املع مبركا التجارة الدولية
 -15املسائل املؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل دا من مسائل:
(أ)

التقرير املقداذ من رئيس ا يئة االست ـارية املن ـوة وفقـًا للفقـرة  166مـن طـة
عمــل دــانكوو د ــون تنظــيم األمانــة دورات تدريبيــة يف الفتــرة 2015-2014
وما له الدورات من تو ؛ وتعيني أعريار ا يئة االست ارية لعاذ 2016

( ) تسمية ا يئات ا كومية الدولية ألارا
التجارة والتنمية

املـادة  76مـن النظـاذ الـدا ل جمللـس

(ج)

تسمية املنظمات ا ا كوميـة ألاـرا
التجارة والتنمية

املـادة  77مـن النظـاذ الـدا ل جمللـس

(د)

استعرا

اجلدول الام للجتماعات

(ه)

عريوية الفرقة العاملة لعاذ 2016
قوائم الدول الواردة يف مرف قرار اجلمعية العامة (1995د)19-

(و)

استعرا

()

اآل ار اإلدارية واملالية املترتبة عل إجرارات اجمللس

 -16مسائل أ رى
 -17اعتماد التقرير.

15-18541
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املرف الثاين
جدول األعمال املؤقش للدورة ال رادعة ع رة ملؤمتر األمم املتحدة للتجـارة
والتنمية
-1

افتتاا املؤمتر

-2

انتخا الرئيس

-3

إن ار يئات الدورة

-4

انتخا نوا الرئيس واملقرر

-5

و ائ تفوين املمثلني لدى املؤمتر:
(أ)

تعيني جلنة و ائ التفوين

( ) تقرير جلنة و ائ التفوين
-6

إقرار جدول األعمال

-7

املناق ة العامة

-8
والتنمية

مــن القــرار إىل الفعــل :داجتــاه ديئــة اقتصــادية عامليــة لــاملة للجميــع ومنصــفة ا ـدُذ التجــارة
(أ)

حتديات وفرص النظاذ املتعدد األمرا

يف ميدان التجارة والتنمية

( ) ت ــجيع منــو اقتصــادل ادــش ولــامل للجميــع ومســتداذ مــن ــلل التجــارة
واالستثمار واملال والتكنولوجيا دد حتقي الر ار للجميع

-9

(ج)

املري ـ يف حتقي ـ التحــول ا يكل ـ االقتصــادل والتعــاون يف دنــار القــدرة عل ـ
التكيف اقتصادياً والتغلا عل التحديات الخت تعتر التجارة والتنميـة وااتنـاذ
الفرص املتاحة عل مجيع املستويات ،من ما تنص عليه والية األونكتاد

(د)

املسامهة يف التنفيل واملتادعة الفعالني رطة التنمية املستدامة لعاذ  2030والنتـائج
عات الصــلة الــخت تــتمخن عنــاا املــؤمترات والقمــم العامليــة املتعلقــة دالتجــارة
والتنمية

مسائل أ رى:
(أ)

االسـتعرا الــدورل الـلل جيريــه املــؤمتر لقـوائم الــدول املدرجـة يف مرفـ قــرار
اجلمعية العامة (1995د)19-

( ) التقرير املقدَّذ من جملس التجارة والتنمية إىل املؤمتر
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(ج)

اآل ار املالية املترتبة عل إجرارات املؤمتر

 -10اعتماد تقرير املؤمتر إىل اجلمعية العامة.
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املرف الثال ث
جــــدول األعمــــال املؤقــــش للــــدورة التنفيليــــة الثانيــــة والســــتني جمللــــس
التجارة والتنمية

36/39

-1

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل

-2

تقرير عن أقل البلدان منواً ،عاذ  :2015تغي االقتصادات الريفية
البنيان املايل العاملي يف خدمة التنمية

-3

تهرير التجارة والتنمية ،ا  :2015و

4

تهرياار الفرقااة العاملااة املعنيااة هاتطااار االسااتراتيجي وامليزانيااة الربناجميااة ااا دور ااا الثانيااة
والسبعن

-5

مسائل أ رى

-6

تقرير جملس التجارة والتنمية عن دورته التنفيلية الثانية والستني.
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املرف الرادع
ا ريور

()4

-1

حرير الدورة ثثلو الدول التالية األعريار يف جملس التجارة والتنمية:

إ يوديا
أعرديجان
األرجنتني
األردن
إستونيا
إسرائيل
أفغانستان
إكوادور
ألبانيا
أملانيا
إندونيسيا
أنغوال
إيران (مجاورية  -اإلسلمية)
الربا يل
دردادون
دلغاريا
دنن
دوتان
دوتسوانا
دوركينا فاسو
دوروندل
البوسنة وا رسد
دوليفيا (دولة  -املتعددة القوميات)
ديلرون
اجلاائر
جار البااما

مجاورية أفريقيا الوسط
اجلماورية الت يكية
اجلماورية الدومينيكية
مجاورية كوريا ال عبية الدأقرامية
مجاورية الكونغو الدأقرامية
ليل
الصني
العراق
اانا
اواتيماال
فرنسا
فنلندا
ق اياستان
كادو ف دل
كمبوديا
كندا
كودا
كوت ديفوار
كولومبيا
كينيا
التفيا
لكسمربيف
مالطة
ما
ماليايا
مصر

( )4تتريمن قائمة ا ريور له امل اركني املسجلني .وللمل عل قائمة امل اركني ،انظر .TD/B/62/INF.1
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املغر
املكسيد
موري يون
ميامنار
ناميبيا
النمسا
نيبال
-2

نيكارااوا
ايخت
ا ند
نغاريا
ولندا
اليادان
اليونان

وحرير الدورة عريو املؤمتر التا امسه:
الكرس الرسو

-3

حرير الدورة الدولة املراقبة ا العريو التالية:
دولة فلسطني

-4

وكانش املنظمات ا كومية الدولية التالية مُمثلة يف الدورة:
جمموعة دول أفريقيا والبحر الكاريي وا يط ا ادئ
مصر التنمية األفريق
االحتاد األفريق
اللجنة االقتصادية األورودية  -اآلسيوية
االحتاد األورويب
منظمة دول لرق الكاريي
منظمة التعاون اإلسلم
مركا اجلنو

-5
الدورة:

وكانــش األجاــاة وا يئــات والــربامج التادعــة لعمــم املتحــدة التاليــة أمساء ــا مُمثلــة يف
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب سيا
اللجنة االقتصادية ألورودا
اللجنة االقتصادية ألمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريي
مركا التجارة الدولية
منظمة دول لرق البحر الكاريي
اللجنة االقتصادية ألفريقيا
يئة األمم املتحدة للمساواة دني اجلنسني ومتكني املرأة
درنامج األالية العامل
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-6

وكانش الوكاالت املتخصصة واملنظمات عات الصلة التالية أمساء ا مُمثلة يف الدورة:
منظمة األمم املتحدة لعالية والاراعة
منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
جمموعة البند الدو
منظمة التجارة العاملية

-7

وكانش املنظمات ا ا كومية التالية مُمثلة يف الدورة:
الفئة العامة
مؤمتر التجار العامل
ماندسو العار
ارفة التجارة الدولية
املعاد الدو للتنمية املستدامة
املنظمة الكام ونية لتعايا التعاون االقتصادل الدو
لبكة العار الثال ث
منظمة القرية السويسرية
الفئة اخلاصة
املعاد الدو للمحيطات
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