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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الرابعة والستون

 2017أيلول/سبتمرب  22-11جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 11البند 

مسااااا ماو اتود تاااااي  ااااب ةننيااااا ومتابعااااة دتااااا   الماااا ةمراو الر يسااااية 
وم ةمراو القمة التاب ةعقاد ا اتمال المت ادة  اب المياداديص اي ت ااي  

 بوايجتماع

لتقااد ا الم اار   ااب ةننيااا دتااا   الماا ةمراو الر يسااية وماا ةمراو القمااة ا  
 عقدةها اتمل المت دة، ومسا ماو اتود تاي التب

 ماكرة مص أمادة اتود تاي  

 تنفيذي موجز  
يضمما اتفممار أومماا وتواءممري يب ام فمميون  ماءي(يممافو فمميونال علممو التمموا  و يتمم  قممويت   

لألوف(تممماا سااسمممصاا ة وممميا خ وتنفيمممذ المممخ التنميمممخ اليامليمممخ، وييممما  الت ايممما التممما ، امليمممد 
ة  2017-2016ساسممممتلصاا  وف ماءي(يممممافو فمممميون، ماممممااا  أمافممممخ األوف(تمممماا ة الفمممم   

ة جمممال فتمما ا املممؤ اا  الا يامميخ ومممؤ اا  ال مممخ الممم تي ممد ا األممما املت ممد   ومتاسيممختنفيممذ 
التنميخ، وي دا سيض األء(ا  لينظا ءيصا جملس التجا   والتنميخ هبمد  تيزيمز مامااا  اةليمخ 

  احل(وميخ الدوليخ ة  ذا اخلصوص،
 
 

 

 TD/B/64/6 األما املت د 

 ةمر اتمل المت دة م 
 لتجارة والتنميةل

Distr.: General 

17 July 2017 

Arabic 

Original: English 



TD/B/64/6 

GE.17-12018 2 

 مقدمة  
احلاجمخ ىل  ا فتفماإ ىل  أقصمو سمام، علمو  57/270شدا  اجلمييخ الياممخ، ة قاا  ما  -1

حد مم(ن من يبليا  األما املت د  ال ا مخ سغا  اسمتياا  تنفيمذ ا لتزامما  المم ت التيصمد هبما 
جملمس التجما   والتنميمخ ىل  ، واعمت ة ىلطما  منظوممخ األمما املت مد  ة ا ما   الا ياميخ للتنميمخ

ياصا، ة حمدوا و يتم ، ة تنفيمذ واسمتياا  الت مدا ا ماف ة تنفيمذ فتما ا املمؤ اا  الا ياميخ  أن
  ،ومؤ اا  ال مخ الم تي د ا األما املت د ، ة ىلطا  سنوا جدول أعمال  ذا  الصلخ

ينبغممأ أن يامما ا األوف(تمماا، ة ىلطمما  و يتمم ، ة تنفيممذ ومتاسيممخ وذومما اتفممار أومماا أفمم    -2
املممؤ اا  اليامليممخ ذا  الصمملخ، وينبغممأ لمم  أن يواوممق املاممااخ ة من يممري األ ممدا  اا ا يممخ  فتمما ا

  ال،11،،،   الف ا   املتفري عليصا اوليا  
 -ينبغممأ أن يواوممق األوف(تمماا اليمممق ة ىلطمما  و يتمم  وواء ممت و يممخ الدوحممخ علممو أفمم    -3

يمخ، وتام ي املموا ا املتاحمخ، ميمزفا  ة الوقمت استنااا  ىل  أ واف  الثالثخ، من أجق من يري فتما ا جمد
وة  مممذا ، ذاتممم  عمليممما  التممماف  ومهمممجيا  أوجممم  الت(اممممق مممم  عممممق املنظمممما  الدوليمممخ األاممما 

النتا ا ذا  الصلخ املنبث خ عن املؤ اا  وممؤ اا  ال ممخ ،،، ]ينفذ األوف(تاا[ الصدا، ينبغأ أن 
   نالال،18و 18   الف اتان تا ا، حاب ا قتضاماليامليخ سهأن التنميخ، وأن يتاس  تلك الن

ينبغأ لألوف(تاا أن ياصا ة تنفيذ ومتاسيخ فتا ا املؤ اا  ويذوا ماءي(يافو فيون أف    -4
، والمخ عمممق أايممس أساسمما 2030اليامليمخ ذا  الصمملخ، يفمما ة ذلممك المخ التنميممخ املاممتدامخ ليمماا 

يمخ سهممأن ة ىلطما  اتفاقيمخ األممما املت مد  ااطا  وومذلك، حامب ا قتضممام، اتفمار سما يس املي مموا 
 ال،10،،،   الف ا   تغي املناخ

وت مممدا  مممذي الوثي مممخ فظممما  عاممممخ علمممو الاممميار والو يممما  ذا  الصممملخ، والت مممدا ا ممماف،  -5
األما املت د  ع دهتا املؤ اا  الا يايخ ومؤ اا  ال مخ الم وماااا  األوف(تاا ة تنفيذ فتا ا 

سيض ا ق احا  لليمق  أيضا  ، وتيا  ال1 2017أيا /مايو  - 2016   حزياان/يوفي  أثنام الف
 املات بلأ  لس التجا   والتنميخ لينظا ءيصا،

 التجارة الدولية -أويا  
 السياق والتقدا الم ر  -ألف 

، افتها  عرب اليامل مهاعا منا ضخ لليوملمخ، وأعماا اليديمد ممن النما  2016ة عاا  -6
عن ش(ووصا ة أن ءتح احلدوا أماا تمدء ا   وو  األمموال والبهما والامل  واخلمدما    تمزال 
من مممري مصمممل تصا الفضممملو، وة اليديمممد ممممن البلمممدان املت دممممخ، منولمممت  مممذي ا مممواجس ىل  اعممما 

ن  ا  ءيممق قويممخ منا ضممخ للصجمما  وللمزيممد مممن الت(امممق التجمما ي، وسممدو ي، افت ممان، مممما أسممفا عمم
 شصد اخللاا املتيلري سالنظاا التجا ي املتيدا األطاا  منو  وبيا، 

ة املا مخ، أسلمأ ممن أي ءم   سيمد  1.7، المذي سلم  2016ووان النمو التجما ي ة عماا  -7
ة املا ممخ، وة  2.4اضمميخ حيممد ت ممد  سمممم متو  2017ال(امماا اليظمميا، وممما تيتممرب التوقيمما  ليمماا 

__________ 

    ت ايا قاااال، 2016ملزيد من التفاويق، افظا الت ايا الانوي لألوف(تاا لياا  ال1 
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سمممتظق التجممما   اليامليمممخ تيمممام ممممن ال(اممماا ممممن الناحيمممخ الت نيمممخ، وقمممد شمممصد    مممذي املامممتويا ،
البلممدان املصممد   للاممل  األساسمميخ، الممم يصممنهف اليديممد منصمما علممو أممما سلممدان فاميممخ أو مممن أقممق 

ليديمممد ممممن الامممل  األساسممميخ سيمممد البلمممدان  ممموا، متنفاممما سيمممض الهمممأم، حيمممد ا تفيمممت أسممميا  ا
حااسممميخ ااومممخ لل ممماا ا   2017، وسيهمممصد  مممو التجممما   ة عممماا 2016اخنفاضمممصا ة عممماا 

 الاياساتيخ ة جمموعخ متنوعخ من ال ضايا، 
وتضمملل  التجمما   سممدو   مماا ة املامماعد  علممو من يممري أ ممدا  التنميممخ املاممتدامخ، ووممان  -8

ملامماعد  البلممدان علممو اسممت داا التجمما   وم مما  للتنميممخ، األوف(تمماا منممذ ىلفهمما   م(اسمما سالفيممق 
وممممن منمممديا  البيامممخ املياوممما  أن يمممد   ومممافيو الاياسممما  أايمممخ تيزيمممز النظممماا التجممما ي املتيمممدا 
األطمماا ، حيمممد ييممممق ذلمممك سهممم(ق أءضمممق علمممو ىلا ا  األمممما األوثممما  هاشمممخ ة املفاوضممما  

 التجا يخ وضمان فتا ا ماتدامخ وجاميخ،

  ماو أمادة اتود تايمسا -باء 
ءايمممري ، أفهمممأ األوف(تممماا 70/186وءممري الت(ليمممف الصممماا  يفوجمممب قممماا  اجلمييمممخ الياممممخ  -9

المذي ع مد أول اجتماعاتمم  ة  اخلمربام احل(مومأ المدو  امليما س مافون وسياسمما  سايمخ املامتصلك
(ممومأ الممدو  احلسممالتوا  ممم  الممدو   اخلاماممخ عهمما  لفايممري اخلممربام  2016تهمماين األول/أوتمموسا 

الممممذي قممممدا اسممممتياا  األقمممماان اللمممموعأ لأل جنتمممم ، وأفهمممممأ  امليمممما س ممممافون املناءاممممخ وسياسممممتصا
األوف(تاا، ساعايخ سافاجم  ااقليمأ لبنام ال مد ا  ة الهمار األوسممش و مال أءاي يما، ماومزا ىلقليميما 

ق الت لمميمش للتممد يب ة جمممال سايممخ املاممتصلك ة سمميو  ليضمملل  سممدو  جصممخ التنامميري مممن أجمم
 ألفهلخ سنام ال د ا  الم ينظمصا األوف(تاا ة املنل خ وتنايري تلك األفهلخ وتنفيذ ا، 

ويواومممق األوف(تممماا قيممماا  التيممماون المممدو  ة ىلعمممداا وتن ممميح املنهمممو  املينمممون  التصمممنيف  -10
، حيممد يناممري اجلصمموا اليامليممخ اجلا يممخ لت لمميمش البيافمما  سهممأن ال2 الممدو  للتممداسي  ممي التيايفيممخ 

 ذي التداسي، وفظا أفهملخ لبنمام ال مد ا  ممن امالل حل ما  عممق متنوعمخ واو ا  تد يبيمخ ممن 
 االل شب(خ ااف فت، 

واالل الدو   الااسيخ عها  ملمؤ ا األمما املت مد  للتجما   والتنميمخ، المذي ع مد ة فميون  -11
، أوممد  األوف(تمماا ومنظمممخ األ ذيممخ والز اعممخ لألممما املت ممد  وسافمماما األممما املت ممد  2016 عمماا

منظممما  ح(وميممخ  4و سلممدا   91للبياممخ سيافمما عممن ىلعافمما  مصمما د األامما ، وحظممأ البيممان ستأييممد 
منظمخ من منظما  ا تم  املدم، واعا الدول األعضام وا تمم  المدو  ىل  املضمأ  15اوليخ و
من أ مدا  التنميمخ املامتدامخ، وعلمو  14من يري الغايا  املتيل خ سالتجا   ة ىلطا  ا د  قدما و 

  الال، واومق األوف(تمماا تيزيممز  100الن مو الصمماا  سم  ت(ليممف يفوجمب ماءي(يممافو فميون  الف مما  
سمذلك ة مما متيممدا األوجم  لت  يممري  عملم  عمن اقتصمماا ا يلما  وعمن التجمما   والبيامخ، ماممصما  

 لتنميخ املاتدامخ، أ دا  ا
ممممن سينصممما املاممما ق التجا يمممخ  ووءمممري الت(ليمممف الصممماا ، تناولمممت أفهممملخ األوف(تممماا أممممو ا   -12

واجلناافيخ، وا قتصااا  وسبق الافر املبت(ا ، وا فضماا ىل  منظممخ التجما   اليامليمخ، والت(اممق 
__________ 

 منهممو ا  األممما املت مممد ،  2012، ىلوممدا  عمماا التصممنيف الممدو  للتممداسي  ممي التيايفيمممخ ،2015األوف(تمماا،  ال2 
  فيويو   وجنيفال،
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  ة مفاوضمما  منل ممخ ااقليمممأ، وءيممما يتيلممري سالت(امممق ااقليمممأ، ءمممن األوف(تمماا من مما  س ممو 
التجممما   احلممما  ال ا يمممخ، حيمممد فظممما أفهممملخ لبنمممام ال مممد ا  لصممما  املفاوضممم  وشممما   ة منتمممد  
التفممماو  وة اجتماعممما  ت نيمممخ تتلفمممخ فظمتصممما مفوضممميخ ا منممماا األءاي مممأ واللجنمممخ ا قتصممماايخ 

 ، 2017و 2016ألءاي يا ة عامأ 
ممممن البلمممدان ة ىلطممما  سافممماما أتطتممما الاياسممما  املاممماعد  لليديمممد  أيضممما  وقمممدا األوف(تممماا  -13

التجا يخ، أل اا  منصا تيزيز عمليا  تبماال اخلمربا  والمد و  املامتفاا  ة وميا خ تلمك األتطتما 
 وتنفيذ ا،

 2018-2017اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة  -جيل 
لتجممما   والتنميمممخ ءيمممما يتيلمممري ساليممممق الت ليلمممأ، سيواومممق األوف(تممماا تنممماول الصممملخ سممم  ا -14

، 2030وال(يفيخ الم مي(ن هبا للتجا   أن ت وا سدو  ا فز اجنماف المخ التنميمخ املامتدامخ ليماا 
وسممممي(مق ذلممممك تنظمممميات اجتماعمممما  ألءاقممممخ اممممربام واجتماعمممما  أامممما  لتياممممي تبمممماال اخلممممربا  

 التنميخ،  واألء(ا  من أجق مااعد  الدول األعضام علو ىلجياا فمتصتا عمليخ ملواجصخ منديا 
وة سممميار عممممق اجلمييمممخ الياممممخ لألمممما املت مممد ، سممميتيد األوف(تممماا ت ايممما األمممم  اليممماا  -15

سهمممأن التجممما   الدوليمممخ والتنميمممخ للجنمممخ الثافيمممخ، وسيصمممف الت ايممما ا  ا ممما  الاا نمممخ ة التجممما  ، 
م أومب ت شما يخ وسياسا  التجا   والتنميخ، وسيتناول اة ام الاملبيخ ىلفام ا ففتماف التجما ي الم

 سه(ق متزايد، 
للنظممماا التجممما ي املتيمممدا األطممماا ، سمممييمق األوف(تممماا لت  يمممري فمممواتا وتنظممميا  واعمممما   -16

ءياليا  تتيلري ساملؤ ا الوفا ي احلااي عها ملنظممخ التجما   اليامليمخ امل ما  ع مدي ة سموينس يبيما  
التمممداسي  مممي التيايفيمممخ،  ، وستهممممق املاممما ق موضممم  ا  تمممماا2017ة ومممافون األول/اياممممرب 

واخلدما ، والنزعخ ااقليميخ، ومفاوضما  منظممخ التجما   اليامليمخ عمن ااعافما  الضما   ة جممال 
مممن أ ممدا   6-14مصمما د األامما ، وااوممخ سممالنظا ىل  اقمم اا املوعممد النصمما أ لبلممو  ا ممد  

زيممز عملصمما ة جمممال اقتصمماا التنميممخ املاممتدامخ، وسااضمماءخ ىل  ذلممك، ستواوممق أمافممخ األوف(تمماا تي
لل مممموا ، وسممممت دا وممممذلك املهممممو   ال افوفيممممخ والممممدعا اوممممالف جمممممال  ا يلمممما ، وسممممتوءا منممممربا  

، سممممميبدأ األوف(تممممماا تنفيمممممذ مهممممماوإ 2018ااعافمممما  للبلمممممدان الناميمممممخ، وة ومممممافون الثام/ينمممممايا 
يجيا  قا ممخ علمو األالمخ حااا التنميخ ءيما يتيلري سدعا البلدان الناميخ ة منليق وتنفيذ اسم ات

ة جمممال اقتصمماا و مما   ا يلمما ، وسممييمق األوف(تمماا علممو تيزيممز شممااوات  ة  ومتامم خ سياسمماتيا  
 مممذا امليمممدان، مممم  تنظممميا ءياليممما  م ممما   مهممم وخ مممم  منظممممخ األ ذيمممخ والز اعمممخ، وامليصمممد المممدو  

 للم يمش وأمافخ ال(منولد، 
سلمممار منصممما اعممما الللبممما  اليديمممد  الممموا ا  ممممن  وسيواومممق األوف(تممماا عملممم  الت ليلمممأ، -17

المممدول األعضمممام للمهممما وخ ة استيااضممما  سياسممما  اخلمممدما  واستيااضممما  أتطتممما الاياسممما  
التجا يخ، ومن املتصو  ىلجاام جافب وبي من  ذا اليمق سا ق ان م  اليمق املتيلمري ساملفاوضما  

ص اجتمممماإ امممربام متيمممدا الامممنوا  لمممدو  اجلا يمممخ سهمممأن منل مممخ التجممما   احلممما  ال ا يمممخ، وسيت صممم
 اقتصاا و ا   اخلدما ، 
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علممو تفييممق منممرب التيمماون ة  أيضمما  ، سممييمق األوف(تمماا 2018و 2017وطمموال عممامأ  -18
جمال التجما   البيولوجيمخ، مم  ىلشماا  مؤساما  وسلمدان   ياميخ، وتبماال أءضمق املما سما  سهمأن 
التمممداسي  مممي التيايفيمممخ، واليممممق علمممو تنفيمممذ لممموا ح ىلم(افيمممخ الوومممول وت اسممما امل(اسمممب، واعممما 

خ ة جممال التجما   البيولوجيمخ، البلدان الناميخ ة سيار تصميمصا وتنفيمذ ا لرباجمصما الوطنيمخ اخلاوم
عمن ذلمك، سمي تتا األوف(تماا ا ستيااضما  الوطنيمخ للصماا ا  اخلضماام لثمافيمخ سلممدان   ءضمال  و 

 وسيتجا  ا ستياا  اخلاص سأفغو  ة ىلطا  سافاما حلااا التنميخ،
وة  مممذا الصمممدا، جيممماي ىلعمممداا ت ايممما ممممن قبمممق األوف(تممماا وميصمممد الب مممو  ا قتصممماايخ  -19
سلخ أما جنوا شار يبسيا وشار يبسيا سهأن التداسي  ي التيايفيخ ة منل خ الااسلخ، ويصد  لاا

الت ايا ىل  مااعد  وناإ الاياسا  علو تيزيز قد اهتا ة جمال تيميري الت(امق ااقليمأ واعا 
  مواممخ التهاييا ، وسيواوق األوف(تاا قيماا  التيماون المدو  ة ىلعمداا وتن ميح التصمنيف المدو 

 للتداسي  ي التيايفيخ، 
وستواوممممق أمافممممخ األوف(تمممماا تنمممماول املامممما ق املصمممممخ املتيل ممممخ  مايممممخ املاممممتصلك وقممممافون  -20

املناءاممخ وسياسممتصا، سلممار منصمما تنظمميا اجتماعمما  ألءاقممخ اخلممربام احل(وميممخ الدوليممخ علممو الن ممو 
 الصاا  س  ت(ليف من اجلمييخ اليامخ، 

لدو   الثافيخ والامت  للجنمخ وضم  املماأ ، وسمينظا ءياليمخ جافبيمخ وسياصا األوف(تاا ة ا -21
عممن أايممخ تنميممخ األفهمملخ  ممي الز اعيممخ وااوممخ للناممام، وسممتنظا اللجنممخ ة الت ممديا  والفمماص 

 ال ا مخ ة جمال من يري املااوا  س  اجلنا  و (  الناام والفتيا  الايفيا ، 

 السلع اتساسية -ثادياا  
 ق والتقدا الم ر السيا -ألف 

علو سليخ أو اثنت  ممن  فاميا   سلدا   134من س   88حلااسا  األوف(تاا، اعتمد  وء ا   -22
ة املا مخ أو أوثما ممن ىليااااهتما ممن الصماا ا  الاملييخ  60الال  األساسيخ اخلماا لل صمول علمو 

تغيمممي فامممبيا  ل  األساسممميخ اون ، وظمممق عمممدا البلمممدان الناميمممخ امليتممممد  علمممو الاممم2014ة عممماا 
املاضممممميخ،   ممممما اللفممممما  المممممم شمممممصدهتا أسممممميا  الامممممل  األساسممممميخ ة  ممممممد  الثالثممممم  عامممممما   علمممممو
، وة امل اسممممق، ح  ممممت البلممممدان الناميممممخ سيممممض الت ممممدا ة منامممم  األمممممن 2011-2003 الفمممم  

مليممون شمم ص مممن سمموم التغذيممخ  795الغممذا أ، ءوءممري ت ممدياا  منظمممخ األ ذيممخ والز اعممخ، عمما  
  ،ال3 من ع د مضو مليون ش ص 167، أي أقق يفا عداي 2015 ة عاا
، تياءمممت أسممميا  الامممل  2016ة أوا مممق عممماا  ااا  ؤ وسيمممد مممما شمممصدت  ممممن اخنفاضممما  مممم -23

األساسيخ طوال ساقأ الانخ، وعمرب ومق ا موعما ، حيمد ا تفم  مؤشما األوف(تماا ألسميا  الامل  
ة املا مخ، ومم  ذلمك،   تممزال  نما  شموا ق سهمأن الفمما ض ة  23األساسميخ  مي النفليمخ سناممبخ 

اان والنفمش والغاف، و  ا الزياا  امللاا  اليا  من الال  األساسيخ ا ست ااجيخ يفا ة ذلك املي
ة األسمميا  مممؤااا،   تممزال البلممدان الناميممخ امليتمممد  علممو  ممذي الاممل  تواجمم  فتمما ا ومميبخ علممو 

__________ 

 FAO, International Fund for Agricultural Development and World Food Programme, 2015, The ال3 

State of Food Insecurity in the World 2015: Meeting the 2015 International Hunger Targets – 

Taking Stock of Uneven Progress (FAO, Rome)،  
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وييد ا قتصاا ال(لأ ليمليا  التص يح اجلا يخ ة أسوار الال  األساسيخ مثق اخنفا  النمو 
سمممتثما يخ الداالمممخ، ووممماة تمممدء ا   أ  ا قتصمممااي، وا تفممماإ التضممم ا، وتااجممم  التمممدء ا  ا 

 ،ال4 املال اخلا جخ، وحا   اليجز الضاييب

 مسا ماو أمادة اتود تاي -باء 
ينفممذ األوف(تمماا أفهمملخ متنوعممخ مممن أجممق مامماعد  البلممدان الناميممخ امليتمممد  علممو الاممل   -24

أفهملت  املتيل ممخ سبنممام األساسميخ ة من يممري أ مداءصا الوطنيممخ وأ ممدا  التنميمخ املاممتدامخ، وة ىلطمما  
املممؤ ا سممنت ، و املنتممد  اليمماملأ للاممل  األساسمميخ الممذي يي ممد وممق تواءممري اة ام، فظمما األوف(تمماا 

اجتمماإ اخلمربام املتيمدا الامنوا  امليما عمن  ءضمال  وامليماان،  األءاي أ لتجا   و ويق المنفمش والغماف
لصمناإ الاياسما  و مي ا ممن اجلصما  الذي يتي د سنويا والذي أتماف  سالال  األساسيخ والتنميخ

ومماحبخ املصممل خ ءاومما لتبمماال أءضممق املما سمما  وسنممام الهممااوا  ومنديممد ا سمم اتيجيا   ممذي 
البلدان حىت  تاف حالخ عدا الي   املاتما  ة أسموار الامل  األساسميخ، مم  المدء  قمدما ستنميمخ 

 الال  األساسيخ املاتدامخ،
 ت نيممخ ىل  توسممي  فلممار م(اسممب التنميممخ الممم  نيصمما البلممدانوهتممد  أفهمملخ املامماعد  ال -25

، ففممممذ األوف(تمممماا مهمممماوع  ة ىلطمممما  2016، وة عمممماا مممممن ال لمممماع  الز اعممممأ وا سممممت ااجأ
 حااا التنميخ، 

وسااضمممماءخ ىل  ذلممممك، ي ممممدا األوف(تمممماا اممممدما  تمممموءا امليلوممممما  لصممممغا  املنتجمممم  ة  -26
  الاليا ألسوار الال  األساسيخ، يفا ءيصا الغذام، البلدان الناميخ وتاصا ة التهغيق

وة سيار عمق اجلمييخ اليامخ، ييد األوف(تاا ت ايما األمم  اليماا عمن الامل  األساسميخ  -27
ال، وياومممز الت ايممما امل مممدا ىل  المممدو   70/191امل مممدا ىل  المممدو   الياايمممخ للجمييمممخ الياممممخ  ال ممماا  

  ياممي  امماال أو ، ا  ا مما  الممم شممصدهتا أسمميا  الاممل  الا يامميخ الثافيممخ والاممبي  علممو جمممال  
، التنموإ ا قتصمااي ة البلمدان الناميمخ وال و  الداءيخ الا يايخ و ام  ذي ا  ا ا   وثافيما   مؤااا  

  امليتمد  علو الال  األساسيخ،

 2018-2017اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة  -جيل 
ال أسممممموار الامممممل  2017األوف(تممممماا للامممممل  األساسممممميخ والتنميمممممخ ليممممماا وسمممميد   ت ايممممما  -28

، المماواسمش سمم  أسمميا  الاممل  األساسمميخ والتنميممخ، حيممد ال5 األساسمميخ والنمممو ا قتصممااي والتنميممخ
سيوءا امليلوما  أل اا  ت دمي التوويا  سهمأن ال(يفيمخ المم مي(من هبما للبلمدان الناميمخ امليتممد  

فممف، علممو سممبيق املثممال، مممن اةثمما  الامملبيخ لت لممب األسمميا  علممو علممو الاممل  األساسمميخ أن خ
مواطنيصا وميزافياهتا ومناِّن من ت(ييف اس اتيجياهتا اا ا يخ م  او ا  أسيا  الال  األساسيخ، 

، سيي د األوف(تاا الدو   التاسيخ لفايري اخلربام املتيدا الانوا  امليا سا عتماا 2017وة عاا 
ساسيخ والتنميخ، الم ستت صص ملوضوإ ا عتماا علو الامل  األساسميخ وأ مدا  علو الال  األ

التنميخ املاتدامخ، وسم وز المدو   علمو اخليما ا  الاياسماتيخ المم تزيمد ممن ىلم(افيمخ احلصمول علمو 
__________ 

  ،United Nations, 2016, World Economic Situation and Prospects 2016 (United Nations publication) ال4 
   ت ايا قااا، ال5 
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اال، وتيممممزف مممممن ال يمممممخ املضمممماءخ -7، 1-7 ، -2ا، -2أ، -2الغممممذام واللاقممممخ  األ ممممدا  
اال، ومنامممن ممممن ىلاا   املممموا ا اللبيييمممخ سلمممار منصممما ال(فمممام  ة -9للامممل  األساسممميخ  ا مممد  

است داا املوا ا م  احلفاظ ة الوقت ففا  علو  أ  املال املتمثق ة املوا ا اللبيييخ املامت دمخ 
 ال،15، 14، 12ة ىلفتا  املوا ا املتجدا   األ دا  

 الجنسادب والتنميةوالنوع التجارة  -ثالثاا  
 تقدا الم ر السياق وال -ألف 

ىل  منظومممخ األمممما املت ممد  ماممماعد   1995طلممب ىلعممالن ومنصممما  عمممق سيجممم  ليمماا  -29
البلدان ة جمال وض  سياسا  وسااما املااوا  سم  اجلنام ، وة  مذا ااطما ، وضم  األوف(تماا 
سافمماما عمممق عممن التجمما   والنمموإ اجلناممام والتنميممخ يصممد  ىل  اعمما البلممدان األعضممام ة تيممميا 
مااعمما  املنظممو  اجلناممام ة ومميا خ الاياسمما  وتنفيممذ ا، وااوممخ سياسمما  التجمما  ، وسالفيممق، 
ءممممن النامممام ييملمممن ة ومممناعخ املنتجممما ، و ممما   الامممل  عمممرب احلمممدوا، وىلاا   واممممتال  شممماواهتن 

مممن قممو  اليمممق ة األعمممال التجا يممخ املوجصممخ للتصممديا،  وبمميا    التجا يممخ اخلاوممخ، ويهمم(لن جممزما  
(ن ىلم(افيا  النامام ة جممال التجما     تمزال تيوقصما ة وثمي ممن األحيمان اليديمد ممن ال يموا ول

 الم يواجصنصا، 
املاماوا  سم  اجلنام  و (م  املماأ ، وذلمك  2030وتتناول الخ التنميخ املاتدامخ لياا  -30

أل مدا  ال و ايا  ااومخ سمالنوإ اجلنامام عمرب ا5من االل  د  مات ق شامق   و ا د  
 األاا ،

وي مممما ماءي(يممممافو فمممميون سالممممدو  البمممما ف الممممذي تؤايمممم  املامممماوا  سمممم  اجلنامممم  والتم(مممم   -31
ا قتصااي للماأ  ة سبيق هتياخ سياخ اقتصماايخ شماملخ، جاميمخ ومنصمفخ، ويمزوا األوف(تماا سمأقو  

 و يات  حىت اةن ة املاا ق اجلناافيخ، 

 مسا ماو أمادة اتود تاي -باء 
ممم  ىلعممالن ومنصممما  عمممق سيجمم  والتلليمما  املتيل مممخ ساملامماوا  سمم  اجلناممم  ة   اشمميا   -32

، تممماتبمش أفهمملخ األوف(تمماا علمممو ضممو اممماص يفواضممي  املممماأ  2030الممخ التنميممخ املامممتدامخ ليمماا 
والف مما، واملمماأ  وا قتصمماا، واةليمما  املؤسامميخ للنصممو  سمماملاأ ، واتامماقا ممم  أ وممان عملمم  الثالثممخ، 

ميم مخ، وينفمذ مبماا ا  ة جممال سنمام ال مد ا ، وييممق علمو توعيمخ ومناإ  جياي األوف(تماا  وثما  
 الاياسا  و ي ا من اجلصا  واحبخ املصل خ سهأن التجا   والنوإ اجلناام والتنميخ، 

وياوممز اليمممق الت ليلممأ لألوف(تمماا علممو التبيمما  اجلناممافيخ املي ممد  للتجمما   وعلممو منديممد  -33
ذا  األسما  اجلنامام المم تيمور التنميممخ الهماملخ وعلمو اعما البلمدان األعضمام ة وضمم  ال يموا 

اسمممم اتيجيا  وتممممداسي للتغلممممب علممممو  ممممذي امليوقمممما ، وأجمممما  األوف(تمممماا منلمممميال متيم مممما سهممممأن 
التبيممما  اجلنامممافيخ املي مممد  لتفتممما  والتجممما   ة ا مممال الز اعمممأ ة البلمممدان الناميمممخ، وااومممخ أقمممق 

 وا، وحدا الت ديا  والفاص الا يايخ املتيل خ سالتنوإ الايفأ وىلفهام سلالخ ال يممخ المم  البلدان
 تضا الناام الايفيا ، 
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وشمما   األوف(تمماا ة وتاسممخ ءصممق عممن التجمما   الدوليممخ ساعتبا  مما قاومما للتنميممخ ة ت ايمما  -34
 وقممدا منلمميال   ويممق التنميممخءاقممخ اليمممق املهمم وخ سمم  الوومما   املينيممخ ستمالصمماا  عممن  2016عمماا 

 عن او  الناام ومنتجا  وتاجاا ،
وفظا األوف(تاا ءياليخ جافبيخ االل الدو   احلاايخ والات  للجنخ وض  املاأ  اتصصت  -35

 لت ليق أثا سياخ التجا   علو توظيف الناام،
(تاا يوس  ممن للدو  البا ف للماا ق اجلناافيخ ة الخ التنميخ الدوليخ، ءمن األوف وفظاا   -36

فلممار أفهمملت  وينوعصمما ة  ممذا املوضمموإ لاممد الفجممو  املياءيممخ سهممأن اليالقممخ سمم  التجمما   والنمموإ 
اعما تنميممخ مباشما  املمماأ  لألعممال احلمما  مممن  أيضمما  اجلنامام والتنميممخ الهماملخ، ويواوممق األوف(تماا 

ومن أجمق منام  ءصما االل سافاما تلويا  ياا  األعمال  ىلمربيتيكال وجا ز  سيدا  األعمال، 
املاا ق اجلناافيخ ة وفو  املوظف  وفياا  قد هتا علو ىلا ا  ا عتبا ا  اجلناافيخ ة عملصما 
الت ليلممأ واملتيلممري سالتيمماون الت مما، يممنظا األوف(تمماا سممااما تد يبيممخ ة جمممال تيممميا مااعمما  املنظممو  

 اجلناام لفاا  تتلفخ من املوظف ، 

 2018-2017لنترة لعة مص اتمادة اتدشطة المتو  -جيل 
خيلمممش األوف(تمماا للماممااخ ة الممدو   الثافيممخ والامممت  للجنممخ وضمم  املمماأ  الممم سمممتتناول  -37

الت مممديا  والفممماص ة جممممال من يمممري املاممماوا  سممم  اجلناممم  و (ممم  النامممام والفتيممما  الايفيممما ، 
ممم  موضمموإ الممدو  ، واسممتنااا ىل  عملمم  الت ليلممأ، سممينظا األوف(تمماا ءياليممخ جافبيممخ عممن  و اشمميا  

  أايخ تنميخ األفهلخ  ي الز اعيخ وااوخ للناام،
وملتاسيممممخ النتمممما ا املتفممممري عليصمممما ة الممممدو   احلاايممممخ والاممممت  للجنممممخ وضمممم  املمممماأ  وتنفيممممذ  -38

الن و التا ال املاماعد  علمو تنفيمذ الاياسما  ماءي(يافو فيون، ست(ون ماااخ األوف(تاا علو 
  تيزيمممز عملممم  املتيلمممري سالصمممال  سممم  ا قتصممماايخ وا جتماعيمممخ ا ااءمممخ ىل   (ممم  املممماأ  اقتصممماايا  

املااوا  سم  اجلنام  و (م  النامام والفتيما  والتجما   والتنميمخ  اعما المدول األعضمام ة وضم  
تممممدعا  (مممم  املمممماأ  اقتصمممماايا وأمنصمممما ا قتصممممااي وتنفيممممذ الاياسمممما  وىلفهممممام املؤسامممما  الممممم 

  االال،  ا55يخ  ماءي(يافو فيون، الف ا  وح وقصا، والم تيزف ءاوصا ا قتصاا
وة ىلطا  عمل  املتيلري سالب و  واملااعد  الت نيخ، ييمق األوف(تاا علو ىلعداا جمموعخ  -39

ت يميا اجلنامام املامبري لتمداسي التجما   أاوا  ة جمال التجما   والنموإ اجلنامام ممن أجمق ىلجماام ال
سمعمداا  أيضما  الذي سيااعد علو شاف تبيما  تنفيمذ سياسمخ  ا يمخ ميينمخ علمو النامام، وسمي وا 

ا است ال تنظا ىلحمدااا ة أثما الت(اممق ااقليممأ ة شمار أءاي يما علمو توظيمف النامام  وتتنماول 
دوا ة جنون أءاي يا وشاقصا ىلا اوا للدو  ا اا األاا  عمق املاأ  ة التجا    ي الاايخ عرب احل

علو وج  اخلصوص الذي تؤاي  التجا   عرب احلدوا ة ىلجياا ءماص اليممق وىلا ا  المداق للنامام 
 الف يا ، 

ت مدمي او اتم  التد يبيمخ علمو شمب(خ ااف فمت ة جممال التجما    أيضما  وسيواوق األوف(تاا  -40
اليمممااي املفتمموف للجصمما  وممماحبخ املصممل خ ممممن  يمم  املنممماطري  والنمموإ اجلناممام، سممموام التممد يب

 الناميخ أو التد يبا  امليد  حاب الللب لتجميا  ىلقليميخ قدا ،
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 ايستثمار وةنمية المشاريع -رابعاا  
 السياق والتقدا الم ر  -ألف 

 1.75ة املا مممخ لتبلممم  قيمتصممما  2تااجيمممت تمممدء ا  ا سمممتثما  األجنممميب املباشممما سنامممبخ  -41
، وفاا فصمممميب ا قتصممممااا  املت دمممممخ ة التممممدء ا  الداالممممخ مممممن 2016تايليممممون او   ة عمممماا 

ة املا ممخ  59ىل   2015ة املا ممخ عمماا  55ا سممتثما  األجنمميب املباشمما علممو الصممييد اليمماملأ مممن 
، مممما عممزف الت ممول ة ا  مماي الممذي سمماا خلمممس سممنوا  وافممت ءيصمما املنمماطري الناميممخ 2016عمماا 
 ا اقتصاااهتا يفاحلمخ افت اليمخ  مأ املتل مأ الا يامأ لالسمتثما  األجنميب املباشما علمو الصمييد والم 

تايليممون او  ،  1.03ة املا ممخ لتبلمم  قيمتصمما  5اليمماملأ، وفاا  التممدء ا  للبلممدان الناميممخ سناممبخ 
ز املاليخ ة منل خ ساستثنام املااو -سينما تااج  ا ستثما  األجنيب املباشا ىل  ا قتصااا  الناميخ 

ة املا ممخال، وتااجيممت التممدء ا   14 مليمما  او    فاقصمما   646ىل  ممما قيمتمم   -الب مما ال(مما ييب 
اخلا جخ من ا ستثما  األجنيب املباشا ة  ي  املناطري الا يايخ، ووافت البلدان املت دمخ مامؤولخ 

املباشمما اخلا جممخ علممو الصممييد ة املا ممخ مممن تممدء ا  ا سممتثما  األجنمميب  70عممما يتجمماوف س ليممق 
  ،2016الياملأ ة عاا 

ة تممدء ا  ا سممتثما  األجنمميب املباشمما  قممدواا   افتياشمما   2017ويتتوقمم  أن يهممصد عمماا  -42
علو الصييد الياملأ،   ا أف  من املنتظا أن تب و التدء ا  أقق س(ثي من المذ و  المم سلغتصما ة 

نمممممو ا قتصممممااي ة املنمممماطري الا يامممميخ ومناممممن أ سمممماف ، وسممممتؤاي اللفمممما  املتزامنممممخ لل2007عمممماا 
الهممماوا  ىل  تيزيمممز الث مممخ ة جممممال األعممممال التجا يمممخ، وممممن املتوقممم  أن يمممؤاي افتيممما  او ي ة 
قلمممماإ الصممممناعا  الت ويليممممخ وة التجمممما   الدوليممممخ ىل  تممممدعيا النمممممو ة البلممممدان املت دمممممخ، سينممممما 

ا قتصمممااا  الناميمممخ ة  سممميخ عمممن تيزيمممز افتيممما ستامممفا فيممماا  ماج مممخ ة أسممميا  الامممل  األسا
، وفتيجمممخ لمممذلك، يتتوقممم  أن يمممزااا ا سمممتثما  األجنممميب املباشممما علمممو الصمممييد اليممماملأ 2017 عممماا

لتبلم   2018الزيماا  ة عماا ، وأن يواومق 2017تايليون او   ة عاا  1.8لتبل  قيمت  حوا  
ي ممم  الاياسممماط والتلمممو ا  الاياسممميخ ممممن تايليمممون او  ، ول(مممن   يمممزال عمممدا ال 1.85 قيمتممم 

 عوامق اخللا الم قد تؤثا علو ا فتيا ، 
،  2016وة جمال سياسخ ا ستثما ، يتزايد تي يد وتهيب ومن  الاياسما ، وة عماا  -43

ة املا خ من التداسي املت ذ  تاتصد  النصو  سمال ويا لالسمتثما  وتياميي ومنايماي،  80وافت 
من تداسي سياسخ ا ستثما ، و و أعلو  قما  تدسيا   124سلدا ما   ي ق عن  58واعتمد حوا  

 ،2006منذ عاا 
ىلسممااا سممبيخ وثالثمم  اتفاقمما اسممتثما يا اوليمما جديممدا، ليصممبح اليممدا  2016وشممصد عمماا  -44

منافعمممممخ جديمممممد  مياوءمممممخ سممممم   62، ومممممان  نممممما  2016ميا مممممد ، وة عممممماا  3 324اا ممممما  
  منافعخ،  767املاتثماين والدول، ليبل  ىل ا  عدا ا 
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 مسا ماو أمادة اتود تاي -باء 
للت مممممديا   ال6 ممممممن ت ايممممما ا سمممممتثما  اليممممماملأ 2016 اصمممممص األوف(تممممماا طبيمممممخ عممممماا -45

الاياسمممماتيخ الممممم  ثلصمممما جنامممميا  املاممممتثماين، ويلممممق الت ايمممما أ مممما  مل(يممممخ الهمممماوا  املتيممممدا  
اجلنايا  ويد   التبيا  الاياساتيخ  ذي ا ياوق امل تا   للمل(يخ، وااوخ ة جما   سياسخ 

ذلك، ينب  الت ايا ىل  ضاو   ىلا ا  وناإ الاياسا   عن ءضال  ا ستثما  والضاا ب واملناءاخ، و 
لألثمممما املتيممممدا األطمممماا   (مممما الواقمممم  للمل(يمممما  املي ممممد  علممممو اتفاقمممما  ا سممممتثما  الدوليممممخ، 
وياممت د  قا ممممخ سمممااجااما  اليامليمممخ لتيامممي ا سممتثما  لتزويمممد المممدول يفجموعمممخ أاوا  تتيلمممري 

 ماا من يري م(اسب استثما يخ ست(لفخ من فضخ، ساخليا ا  الاياساتيخ مي(ن أن تفتح الباا أ
، الممممذي تنمممماول 2016وع ممممد األوف(تمممماا املنتممممد  اليمممماملأ اخلممممامس لالسممممتثما  ة عمممماا  -46

ممن  واحمدا   استيااضما   مات بق سياسخ ا ستثما  من أجق التنميمخ املامتدامخ، وأت األوف(تماا أيضما  
 45ليصمق ىل ما  عمدا ا ستيااضما  ىل   استيااضا  سياسخ ا سمتثما  وثالثمخ ت ما يا للتنفيمذ،

استيااضممما، وقتمممدا المممدعا ىل  البلمممدان لت ديمممد ايممما ا  ااومممالف المممم منامممن ممممن اتامممار فظممماا 
اتفاقا  ا ستثما  الدوليخ م  مباائ التنميخ املاتدامخ، وتواوق اليمق علو مااعد  البلمدان ة 

 من ا ستثما  األجنيب، منا  سياخ األعمال التجا يخ ءيصا من أجق جذا املزيد 
وة جممممممال الممممم ويا لالسمممممتثما ، عممممممق األوف(تممممماا سهممممم(ق وثيمممممري مممممم  ووممممما   الممممم ويا  -47

لالستثما  من أجق تاليمش املزيد من الضوم علو ءاص تيزيز ا ستثما  األاضا وفيماا  ىلم(افيمخ 
ثما  وومما   المم ويا لالسممت 2016جنمماف تلممك الفمماص، ووامممت جمموا ز تهممجي  ا سممتثما  ليمماا 

عممن أءضممق املما سمما  ة ىلقامممخ الهممااوا  مممن أجممق المم ويا لالسممتثما  األجنمميب املباشمما الممذي 
 ياصا ة التنميخ املاتدامخ، 

وشممما   األوف(تممماا ة تنظممميا مبممماا   البو وممما  املامممتدامخ، المممم تهمممج  علمممو الاممملو   -48
  املاؤول للهاوا ،

فايممري اخلممربام احل(ممومأ الممدو  اليامممق ل الممدو   الثالثممخ والثالثممون 2016وع ممد  ة عمماا  -49
سممال  ل يمما  ااتلممويا أاوا  ، و وممز ا جتممماإ علممو امليمما سامليممايي الدوليممخ للم اسممبخ وااسممال 

 أ دا  التنميخ املاتدامخ،  الت دا ة تنفيذ
وواوممق األوف(تمماا ت ممدمي املامماعد  الت نيممخ ة جمممال تياممي األعمممال التجا يممخ، يفمما يهمممق  -50

سواستي  اال( وفيت  عن اللموا ح التنظيميمخ اال( وفيمخ وأعممال التامجيق اال(م وم اللتم  تيمزفان 
الهممممفاءيخ ومنامممم  احلوومممممخ ة قلمممماإ األعمممممال التجا يممممخ، وممممما واوممممق منامممم  البياممممخ التهممممغيليخ 

 لألعمال التجا يخ الصغي ،
فهمما ىلطمما  األوف(تمماا لاياسمما  وقتمدا الممدعا ة جمممال تلممويا  يمماا  املهمما ي  مممن اممالل  -51

تنظيا املها ي ، الذي يصد  ىل  اعا البلدان ة وض  وتنفيذ الاياسا  الفيالخ من أجق هتيامخ 
 سياخ مواتيخ لألعمال التجا يخ الصغي ، 

__________ 

 UNCTAD, 2016, World Investment Report 2016: Investor Nationality – Policy Challenges (United ال6 
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ت ايمممما ا سممممتثما  مممممن  2017، فهمممما األوف(تمممماا طبيممممخ عمممماا 2017وة حزياان/يوفيمممم   -52
 ، ال7 ا  وا قتصاا الاقمأ، الم  وز  علو ا ستثمالياملأ

 2018-2017اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة  -جيل 
سيواومممق األوف(تممماا ا ضممملالإ سمممدو   ا مممد ة اعممما ا سمممتثما  وومممن  الاياسممما  ة  -53

املؤساا  علو الصتيتد الياملأ وااقليمأ والوطا، و و يات دا مخس أاوا  سياساتيخ ة  مذا 
مممن يمممق الالممخ سمما  ا سممتثما  مممن أجممق من يممري التنميممخ املاممتدامخ، و املامميو، و ممأال ىلطمما  سيا

قا ممخ ااجمااما  اليامليمخ ممن أجمق تيامي ، و التنميمخ املامتدامخأ مدا   ستثما  اخلاص ة أجق ا
  ، وىلطا  سياسا  تنظيا املها ي ، وأاا  تلويا ا اسبخ،ا ستثما 

للممؤ اا  الا يامميخ، حامب ا قتضمام، وعلممو  وسمي دا األوف(تماا مما  أامما  املمداال  -54
ة منام  ىلم(افياهتما وقمد اهتا ة جممال  وج  اخلصوص، سيواوق عمل  ملاماعد  أقمق البلمدان  موا  

 جذا ا ستثما  األجنيب وتياي األعمال التجا يخ، 
، وومما حمد  ة الاماسري، 2018وسيتي د املنتمد  اليماملأ الاماا  لالسمتثما  ة عماا  -55

 األوف(تاا سالتياون م  ووا   اوليخ أاا  علو تغليخ جمموعخ منوعخ من ال ضايا، سييمق
وسمممي دا األوف(تممماا ىلسمممصاما  ة املمممؤ ا الثالمممد واليهممماين لألطممماا  ة اتفاقيمممخ األمممما  -56

ال، وساملثممممق، سيتاممممصا 2017املت ممممد  ااطا يممممخ سهممممأن تغممممي املنمممماخ  سممممون، تهمممماين الثممممام/فوءمرب 
ؤ ا الممممموفا ي احلمممممااي عهممممما ملنظممممممخ التجممممما   اليامليمممممخ  سممممموينس يبيممممما ، ومممممافون األوف(تممممماا ة املممممم
   سوينس يبيا ال، 2018ال ومؤ ا قمخ جمموعخ اليهاين لياا 2017األول/ايامرب 

 القضايا الُنُظمية العالمية: اي ت اي ال لب والمالية والديص -خامساا  
 السياق والتقدا الم ر  -ألف 

تهمممممق ميظمممما أعمممممال األوف(تمممماا  أ ممممداءا   2030اممممتدامخ ليمممماا منممممدا الممممخ التنميممممخ امل -57
أايمخ  17و 10و 9و 8و 1الب ثيخ والت ليليخ وااحصا يخ، وت(تاب أ دا  التنميخ املاتدامخ 

 150ااوخ ة  ذا اخلصوص، وي وا األوف(تاا سأعمال التجمي  والت  ري والتجصيز ألوثما ممن 
   الدوليمممخ، وا  ا ممما  ا قتصممماايخ، وا سمممتثما  وسلاممملخ فمنيمممخ ىلحصممما يخ لت ليمممق التجممما مؤشممماا  

األجنيب املباشا، واملواا املاليخ اخلا جيخ، وقضايا الا(ان وقو  اليمق، والال  األساسيخ، واقتصاا 
 امليلوما ، والن ق الب اي، 

ومنممدا الممخ عمممق أايممس أساسمما عممد  و يمما  وأولويمما  متيل ممخ سيمممق األوف(تمماا، مثممق  -58
لدين واحلاجخ ىل  مااعد  البلدان الناميخ ة سلو  ال د   علو منمق الدين ة األجق تيزيز ىلاا   ا

اللويق من االل سياسا  منا خ تيزف التمويق سا ق ا  وخفيف عبم الدين وىلعاا   ي(لت  
وىلاا تمممم  الاممممليمخ، وتاحممممب اخللممممخ ساليمممممق علممممو ىلفهممممام ميممممايي منصجيممممخ وتيزيممممز ااتاحممممخ اليامممممخ 

__________ 

 UNCTAD, 2017, World Investment Report 2017: Investment and the Digital Economy (United ال7 
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لمممدين الاممميااي اليممماا واملضممممون ممممن الدولمممخ، وىل ممما  التزامممما  المممدين اخلممما جأ، للبيافممما  عمممن ا
 وسيافا   س  سنويخ أوثا  و  عن الديون،

وسااضاءخ ىل  ذلمك، تضما اخللمخ التزامما يفاماعد  البلمدان الناميمخ ة من يمري ال مد   علمو  -59
لبلمدان الف مي  املث لمخ سالمديون منمق الديون علو املمد  اللويمق ومياجلمخ مامألخ المديون اخلا جيمخ ل

ا لتمزاا ستيزيمز المدعا المدو   أيضا  ال، وت(ا  4-17ااااجصا من حالخ املديوفيخ احلاجخ  ا د  
لتنفيممذ أفهمملخ ءيالممخ وقممدا  ا ممد  ة جمممال سنممام ال ممد ا  ة البلممدان الناميممخ، و ممو ممما يتناولمم  

 ليق املا ،األوف(تاا من االل سافاما فظاا ىلاا   الديون والت 
اليممممق سممم  املمممدين  والمممدا ن  ممممن أجمممق منممم  وتامممويخ  أيضممما  وتهمممج  المممدول األعضمممام  -60

املتيل مخ ستيزيمز ااقماا  األوف(تاا باائ يف علما  حا   الدين الذي   مي(ن منمل ، م  ااحاطخ 
ليممممممق ، وي ممممممدا األوف(تمممممماا ماممممممااا  ة جممممممما  ااحصممممممام ومنوا قمممممم ا  الامممممميااي   املاممممممؤول  

الاياسا  سهأن احلد من التدء ا  املاليخ  ي املهماوعخ ممن البلمدان الناميمخ، وىلومالف املاماعد  
اا ا يممخ الاايممخ، وم(اء ممخ التصمماا مممن الضمماا ب و نممب اءيصمما، واألسمماليب ذا  الصمملخ لزيمماا  

 تيباخ املوا ا اليامخ واخلاوخ،

 مسا ماو أمادة اتود تاي -باء 
، واومق األوف(تماا مواجصمخ املهماوق والت مديا  الناشماخ المم 2017-2016ة الف    -61

والمخ عممق  2030تتيا   ا البلدان الناميخ ة ا ا   املهمولخ خبلخ التنميخ املامتدامخ ليماا 
 أايس أساسا، 

 ،ال8 ضمو ومف خ عامليمخ جديمد  –ال مما سيمد الت همف 2017ءت ايا التجا   والتنميخ ليماا  -62
ممن أ ممدا  التنميمخ املاممتدامخ،  9يتنماول مامألخ الت ممول ا ي(لمأ، الممم تيتمرب ذا  وملخ سا ممد  

وواومممق األوف(تممماا عملممم  سهمممأن ىلعمممداا ااحصممماما  جلميممم  اقتصمممااا  اليمممامل ت ايبممما، مامممتصدءا 
ىلجاام منليق أوثا ءياليخ للماا ق الناشاخ والياجلخ ة ىلطا  من ا  ا ا  طويلمخ األممد والنلمار 

 اجلغااة الواس ،  
عمل  ة جما  التمويق سا ق ا  و ويمق التنميمخ، وساعتبما ي ممن  أيضا  ويواوق األوف(تاا  -63

اجلصما  املؤساميخ الا ياميخ وماحبخ املصمل خ ة عمليمخ  ويمق التنميمخ، يامصا األوف(تماا ة ىلعممداا 
ة جممممال المممديون وال مممد   علمممو  ءاقمممخ اليممممق املهممم وخ سممم  الووممما   املينيمممخ ستمويمممق التنميمممخت ايممما 

، قمدا 2017و 2016منملصا، ووذلك ة املاا ق النتظتميخ يفجمال ا قتصماا ال(لمأ، وة عمامأ 
 األوف(تاا ماااا  ليدا من ءصول الت ايا،

وقمممد وتلمممف األوف(تممماا سمعمممداا الت ايممما الامممنوي لألمممم  اليممماا لألمممما املت مممد  امل مممدا ىل   -64
 2016علممو منممممق الممدين اخلمما جأ والتنميمممخ، واسممتيا  ت ايمما عممماا  اجلمييممخ اليامممخ عمممن ال ممد  

 A/71/276 ال التلممممو  األاممممي الممممذي شممممصدت  مؤشمممماا  الممممدين للبلممممدان الناميممممخ والبلممممدان الممممم  مممما
اقتصمممماااهتا يفاحلممممخ افت اليممممخ، وسااضمممماءخ ىل  ذلممممك، تيصممممد األوف(تمممماا مفاوضمممما  اجلمييممممخ اليامممممخ 

  الدين اخلا جأ والتنميخ، عن منمق 71/216املتيل خ سال اا  

__________ 

   ت ايا قااا، ال8 
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، املتيل مخ ستيزيمز ااقماا  وا قم ا  الاميااي   املامؤول  ويواوق األوف(تاا فهما مباا م   -65
يفمما ة ذلممك ة منتممد  سمما يس الممذي أقمما سأايتصمما، ومممن أجممق تيزيممز تنفيممذ  ممذي املبمماائ، واوممق 

ىلطمما  حامماا التنميممخ عممن  مممن اممالل مهمماوإ ة األوف(تمماا مامماعد  مخاممخ مممن أقممق البلممدان  مموا  
 سنام ال د ا  ة ىلاا   الديون الاياايخ من الناحيت  التنظيميخ واملؤسايخ، 

 جملخ ييق لل افون الدو وشا   األوف(تاا ة فها طبيخ ااوخ عن الديون الاياايخ من  -66
ت(ليمممممممف ، وفظممممممما ءياليمممممممخ جافبيمممممممخ للجنمممممممخ الثافيمممممممخ للجمييمممممممخ الياممممممممخ، وءمممممممري ال9 2016ة عممممممماا 
، عممن الممدا ن  الااءضمم   ي(لممخ الممدين، وسااضمماءخ ىل  ذلممك، شمما   األوف(تمماا ة 70/1 ال مماا 

عمممن ف ممما  الضممميف املتيل مممخ سالمممديون الامممياايخ وءاومممخ ىلفهمممام يبليمممخ  77حل مممخ عممممق  موعمممخ المممم 
ة فيويمممو    عمليمممخ اجلمييمممخ الياممممخ لألمممما املت مممد ، عت مممد جديمممد  لتامممويخ المممديون اسمممتنااا ىل  

 ،2016تهاين األول/أوتوسا  31يا  املت د  ة سالو 
ة املااحمق النصا يمخ، ىلاا   المديون وءيما يتيلري سالتيماون الت ما واخلمدما  ا ستهما يخ ة  -67

واوق األوف(تاا من االل سافاجمم  لنظماا ىلاا   المدين والت ليمق املما  ت مدمي املاماعد  ىل  البلمدان 
مممممن ممممممن منملممممم ، مممممم  ال ويمممممز ىلاا   المممممدين سأسممممملوا مي الناميمممممخ ممممممن أجمممممق مناممممم  قمممممد هتا علمممممو ِّ)

شما  علمو املامتو  ال لماي ة ، وة سميار عممق الربفماما مباااص علو أقق البلمدان  موا   سه(ق
مؤساممممخ، ء ممممد سمممماعد علمممو تيزيممممز قممممد   املاممممت دم  ة اااا   اليوميممممخ  85و سلممممدا   60 حممموا 

  يون أل اا  ون  الاياسا ،لاللتزاما  اليامخ و صيز سيافا  موثوقخ عن الد

 2018-2017اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة  -جيل 
ماما ق اليوملمخ وعمدا املاماوا  والنممو سأ مدا   2017ياسمش ت ايا التجما   والتنميمخ ليماا  -68

التنميخ املاتدامخ، وي  ف اتبماإ مما سياسماط عماملأ ة تنماول  مذي املاما ق، وااومخ الاوسوتما ، 
وملممخ ي  والنمممو الهممامق، وجوافممب ا قتصمماا ال(لممأ لل ضممايا اجلناممافيخ والنمممو الهممامق، واليوالتصممن

 وويوا الاأااليخ، 
وءيمممما يتيلمممري سممماألاوا  الاياسممماتيخ ااحصممما يخ والت ليليمممخ، سيواومممق األوف(تممماا تممموءي  -69

داا ىلعممم أيضممما  ااحصممماما  املتيل مممخ سهممم(ق عممماا ست  يمممري المممدول األعضمممام لأل مممدا ، وسيواومممق 
مؤشاات  اجلديد  لألوضماإ املاليمخ للبلمدان الناميمخ، وومذلك عملم  املتيلمري س يما  التمدء ا  الن ديمخ 
  ي املهاوعخ من البلدان الناميخ، سالتياون م  م(تب األما املت د  امليا سامل د ا  واجلاميخ، 

سافمماما ىلاا   وة ىلطمما  عملمم  ة جمممال التيمماون الت مما، سيواوممق األوف(تمماا، مممن اممالل  -70
المديون والت ليمق املما ، التيماون مم  عمدا وبمي ممن البلمدان الناميمخ سهمأن ىلاا   المديون ة املااحممق 

 النصا يخ وسنام ال د ا ،
ووءممري الت(ليممف الصمماا  ة ماءي(يممافو فمميون، سمميتيصد األوف(تمماا ءايممري اخلممربام احل(ممومأ  -71

يخ، وسييزف من أوج  التاف  املوضوعيخ س  عممق ءايمري الدو  اجلديد التاس  ل  وامليا ستمويق التنم
 اخلربام وعمليا  املتاسيخ املتيل خ ستمويق التنميخ ة م ا األما املت د  ة فيويو  ،

__________ 
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، سيهمما   األوف(تماا ة فهمما مؤلهمف عممن منليمق ا  تمممان 2017ومم  حلمول مايممخ عماا  -72
  الناميخ،ة البلدان  واألفما  البالغخ الصغاالبال  الصغا 

 2017 عمماا لممدول األعضممام ة وقممت  حممري مممنوخيلمممش األوف(تمماا لي ممد اجتممماإ ممم  ممثلممأ ا -73
 حااا التنميخ ة تنفيذ الخ عمق أايس أساسا،  ال10 يفاااخ أحد مها ي  علما  احاطتصا 

وييمممق األوف(تمماا، سالتيمماون ممم  اللجنممخ ااحصمما يخ التاسيممخ لالمنمماا ا قتصممااي والن ممدي  -74
أءاي يممما، علمممو وضممم  منصجيمممخ وفظممماا متناسممم   ممممن أجمممق  ممم  ااحصممماما  عمممن التجممما    لغممماا

ءاقممخ اليمممق املهمم وخ سمم  الوومما   مممن  أيضمما  الدوليممخ ة اخلممدما ، ويتل ممو  ممذا املهمماوإ الممدعا 
 ،17، والم ستاصا ة من يري ا د  املينيخ سمحصاما  التجا   الدوليخ

أاا  تيلمممما ىلل(مممم وم ت(ميليممممخ ة جمممممال ىلحصمممماما  التجمممما   ة  أيضمممما  وأعممممد األوف(تمممماا  -75
اخلمممدما ، و مممأ متاحمممخ حاليممما ساللغمممخ ااف(ليزيمممخ، وجيممماي ىلعمممداا فاممم خ منصممما ساللغمممخ الفافاممميخ، 

أمممموال حاممماا التنميمممخ اعمممداا أاا  تيلممما ىلل(ممم وم ت(ميليمممخ ة جممممال  ممما    أيضممما  وسيامممت دا 
 البضا  ، 

اا التنميخ، سيبدأ األوف(تاا وم(تب األمما املت مد  امليما وة سيار أحد مها ي  حا -76
سهممأن قيمما   2018سامل ممد ا  واجلاميممخ واللجنممخ ا قتصمماايخ ألءاي يمما اليمممق املفمما يمأ ة عمماا 

 ،4-16التدء ا  املاليخ  ي املهاوعخ، ة ىلطا  تناول ا د  

ة نولوجياااو ةساارير العلاال والت نولوجيااا تلااراة التنميااة، بمااا يشاام   -سايساا  
 المعلوماو واية ايو

 السياق والتقدا الم ر  -ألف 
اعتممد  ال مممخ اليامليمخ  تممم  امليلوممما  أ سم  وثمما ري اتاميممخ يف اومد وأ ممدا  و ايمما   -77

من ماا ا  اليمق واملواضي  الا يايخ،  11، ىل  جافب 2015ثاستخ، يتي  من ي صا  لول عاا 
وا جتماعأ لألما املت د  ست(ليف األوف(تاا، من االل اللجنمخ املينيمخ وقاا ا لس ا قتصااي 

ستامم ي اليلمما والت(نولوجيمما أل مماا  التنميممخ، سا ضمملالإ سممدو  جصممخ التنامميري ة متاسيممخ فتمما ا 
علو فلار املنظومخ، وسااضاءخ ىل  ذلك، يه   األوف(تاا ة تياي ماما  اليممق املتيلمري  ال مخ

اال( وفيخ وياصا ة قيما  الت مدا ا ماف ة من يمري أ مدا  ال ممخ ممن امالل  ساألعمال التجا يخ
 ،امليلوما  وا تصا   أل اا  التنميخ االهااوخ املينيخ س يا  ت(نولوجي

واعممت اجلمييممخ اليامممخ ىل  التناممميري الوثيممري سمم  عمليممخ ال ممممخ اليامليممخ  تممم  امليلومممما   -78
، فهمممما  2015، وة  ممممذا اخلصمممموص، وة أيا /مممممايو 2030والممممخ التنميممممخ املاممممتدامخ ليمممماا 

اجلصا  واحبخ املصل خ ة سيار ال مخ اليامليخ  تم  امليلوما  مصفوءخ مندا الماواسمش املباشما  
سممأن  أيضمما  سمم  مامما ا  عمممق  ممذي ال مممخ وأ ممدا  التنميممخ املاممتدامخ، وأووممت اجلمييممخ اليامممخ 

، ممن ضممن 2025املذوو  ، امل ا  ع دي ة عاا  ت(ون تاجا  ا ستياا  امل بق لنتا ا ال مخ
 ، 2030مداال  عمليخ ا ستياا  اخلاوخ خبلخ عاا 

__________ 

   ،يتناول املهاوإ سنام ال د ا  ة جمال ىلاا   الدين الايااي من الناحيت  التنظيميخ واملؤسايخ ال10 
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 مسا ماو أمادة اتود تاي -باء 
سووممف  ميثممق أمافمممخ اللجنممخ املينيممخ ستاممم ي اليلمما والت(نولوجيمما أل ممماا  التنميممخ، واومممق  -79

  امليلومممما  علمممو الصمممييدين المممدو  األوف(تممماا  ومممد تنفيمممذ ومتاسيمممخ فتممما ا ال ممممخ اليامليمممخ  تمممم
، وة ىلطمما  أفهمملخ املتاسيممخ الاممنويخ، ال11 وااقليمممأ، وأعممد الت ايمما الاممنوي ذا الصمملخ لألممم  اليمماا

فتظا اجتماإ ما د  ماتديا   ءيم  املامتو  سينموان  اسمتياا  الت مدا ا ماف ة تنفيمذ فتما ا ال ممخ 
           8اليامليمممخ  تمممم  امليلومممما   ة المممدو   اليهممماين للجنمممخ، المممم ع مممد  ة جنيمممف ة الفممم   ممممن 

 ،  2017أيا /مايو  12ىل  
او  ت(نولوجيا  ا تصا   وامليلوما  ة املااعد  علو تيزيز  ا  وفاقهت اللجنخ أيض -80

ا است(ا  جديمد  لمدعا تنفيمذ أ مدا  التنميمخ املامتدامخ، وااومخ ة سميار املامااخ ة من يمري  مت
املتيلري سمقامخ سىن منتيخ قاا   علو الصموا، وتيزيمز التصمني  الهمامق واملامتداا، و عايمخ  9ا د  

النمممو الامماي  ة شممب(ا  النفمماذ سالنلممار اليممايض، وااوممخ ة  أيضمما  للجنممخ ا ست(مما ، وأا وممت ا
 البلدان املت دمخ، وشدا  علو احلاجخ ىل  مياجلخ الفجوا  الاقميخ املتناميخ سه(ق عاجق،

وواوممق األوف(تمماا تمموءي الممدعا الفمما ليمممق الفايممري اليامممق امليمما ستيزيممز التيمماون التمماس   -81
، وع ممممد الفايممممري اليامممممق ثالثممممخ 70/125مييممممخ اليامممممخ يفوجممممب قاا  مممما للجنممممخ والممممذي أفهممممأت  اجل
لتنظممما ءيممم  اللجنمممخ املينيمممخ ستاممم ي اليلممما  وسمممي دا ت ايممماا   2017و 2016اجتماعمما  ة عمممامأ 

  ،2018والت(نولوجيا أل اا  التنميخ ة او هتا احلاايخ واليهاين ة عاا 
يمخ  تممم  امليلومما ، ىل  جافممب ا منمماا وشما   األوف(تمماا ة تنظميا منتممد  ال مممخ اليامل -82

الدو  لالتصا   وسافاما األما املت د  اا ا أ ومنظمخ األمما املت مد  لل سيمخ واليلما والث اءمخ، 
وأساف األوف(تاا سه(ق ااص ىلم(افيما  التجما   اال( وفيمخ ة اعما أ مدا  التنميمخ املامتدامخ، 

جيممما امليلومممما  وا تصممما   ة اعممما المممخ التنميمممخ وومممذلك أايمممخ ااحصممماما  املتيل مممخ ست(نولو 
الهممااوخ املينيممخ ، وة  ممذا الامميار، يواوممق األوف(تمماا ااسممصاا ة عمممق 2030املاممتدامخ ليمماا 
 ،  امليلوما  وا تصا   أل اا  التنميخ اس يا  ت(نولوجي

  قيمممما  ت(نولوجيمممما امليلومممممامممممن فلممممار عملمممم  ة جمممممال  وقممممد وسمممم  األوف(تمممماا مممممؤااا   -83
، ة اخلمممدما  ال ا ممممخ علمممو ت(نولوجيممما امليلومممما  وا تصممما  وا تصممما   أل ممماا  التجممما   

الناميمممممممخ، امل ممممممما  ىلجااو ممممممما ة  ويهممممممممق ذلمممممممك ا ست صممممممماما  ااحصممممممما يخ الاا مممممممد  ة البلمممممممدان
، ومممن الضمماو ي منامم  ىلم(افيممخ ا طممالإ علممو  ممذي ااحصمماما  أل مماا  وممن  2017 عمماا

الممممممخ ة جممممممما   ت(نولوجيمممممما امليلوممممممما  وا تصمممممما  ، والتجمممممما   الاياسمممممما  ال مممممما ا علممممممو األ
 اال( وفيخ، والتجا  ،  

وأطلممري األوف(تمماا مبمماا   جديممد  منممت مامممو  التجمما   اال( وفيممخ للجميمم   مممن أجممق  -84
مااعد  البلدان الناميخ علو منا  استيداا ا ة جمال التجا   اال( وفيمخ، وأتطل مت املبماا   ة 

، وسممممممدأ عمممممممق منصممممممتصا علممممممو ااف فممممممت 2016  الااسيممممممخ عهمممممما  للمممممممؤ ا ة  وف/يوليمممممم  الممممممدو  
 etradeforall.org وتاممممح 2017ال ة أسمممبوإ األوف(تممماا للتجممما   اال( وفيمممخ ة فيامممان/أسايق ،

املنصممخ للبلممدان الناميممخ سمجيمماا امليلوممما  ساممصولخ عممن األشمم(ال امل تلفممخ للمامماعد  الممم تياضممصا 
__________ 

  ،A/72/64-E/2017/12 ، افظاال2016تفاويق سهأن األفهلخ ة عاا اللالطالإ علو  ال11 
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مهممممما    1 000إ، الت مممممو أوثممممما ممممممن الهممممماي(خ ة املبممممماا  ، وامممممالل ذلمممممك األسمممممبو املنظمممممما  
 ، سلد ملناقهخ ويفيخ جيق التجا   اال( وفيخ أوثا  و    100 من
أاا  جديممد ،  ممأ الت ييممما  الامماييخ ملممد  ا سممتيداا للتجمما    أيضمما  وأطلممري األوف(تمماا  -85

يا وستتتاف لبلدان أاا  من أقق البلدان  موا، وتاومز اال( وفيخ، الم ت ااتبا  ا ة سوتان وومبوا
الت ييممما  علممو سممبيخ جممما   سياسمماتيخ تيتممرب مصمممخ للبلممدان مممن أجممق أن  مما امل(اسممب مممن 

 التجا   اال( وفيخ، وت  ف علو وناإ الاياسا  ىلجااما  ملموسخ لتجاوف امليوقا ،
والمخ عممق أايمس  2030امتدامخ ليماا وءيما يتيلري ساألفهلخ الداعمخ خللخ التنميخ امل -86

أساسا، ا ست اللجنمخ املينيمخ ستام ي اليلما والت(نولوجيما أل ماا  التنميمخ موضموع  ذوي أولويمخ، 
ممما ا ست(ممما  اجلديمممد  لمممدعا تنفيمممذ أ مممدا  التنميمممخ املامممتدامخ واو  اليلممما والت(نولوجيممما  اممماال فمتصت

مممن اممالل تنمماول  ممذين املوضمموع ، ، و 2030وا ست(مما  ة ضمممان األمممن الغممذا أ  لممول عمماا 
أشممما   اللجنمممخ ىل  أن سياسممما  اليلممما والت(نولوجيممما وا ست(ممما  جيمممب أن ت(مممون متاممم خ ملياجلمممخ 
األسيممماا الثالثمممخ للتنميمممخ املامممتدامخ و مممأ التنميمممخ ا قتصممماايخ والت مممدا ا جتمممماعأ وسايمممخ البياممممخ، 

ا ست(مما  أل مماا  التنميممخ، سممينظا وواء ممت اللجنممخ علممو مهمماوإ قمماا  سهممأن اليلمما والت(نولوجيمما و 
 اقاا ي،  2017ءي  ا لس ا قتصااي وا جتماعأ ة  وف/يولي  

يما ستام ي اليلما املهم   سم  ووما   األمما املت مد  امليممق الءايري ة  عضوا  وسصفت   -87
يممممق ا   األوف(تممماا ة ماممما  ال، شممموالت(نولوجيممما وا ست(ممما  أل ممماا  أ مممدا  التنميمممخ املامممتدامخ

سهممأن الت لمميمش ملبمماا ا  اليلمما والت(نولوجيمما وا ست(مما ، مممما أسممفا عممن وضمم  ت ايمما يضمما  5  قما
  امل لمش األو   ذي املباا ا  ة منظومخ األما املت د ،

التاسيخ لألما املت د ،  ءاقخ اليمق امله وخ س  الووا   املينيخ ستمويق التنميخوة ىلطا   -88
، وعتممما  الت ايممما علمممو 2017و 2016اا ت ايممماي ءاقمممخ اليممممق ليمممامأ سممما ا األوف(تممماا ة ىلعمممد

ة الت ممدا ا مماف  2017منتممد   ويممق التنميممخ الممذي  حممب ستوومميا  الت ايمما، وينظمما ت ايمما عمماا 
  ، 2017االل الانخ األو  لتنفيذ الخ عمق أايس أساسا وسي دها ة املنتد  ة  وف/يولي  

 2018-2017اتمادة للنترة اتدشطة المتو عة مص  -جيل 
سمميربف األوف(تمماا سهمم(ق امماص ىلم(افيمما  التجمما   اال( وفيممخ ة اعمما أ ممدا  التنميممخ  -89

عمن أايمخ ىلحصماما  ت(نولوجيمما امليلومما  وا تصما   ة اعما المخ التنميممخ  ءضمال  املامتدامخ، 
الهممااوخ املينيمممخ  ، وة  ممذا الاممميار، يواوممق األوف(تممماا املاممااخ ة عممممق2030املاممتدامخ ليممماا 
 ،امليلوما  وا تصا   أل اا  التنميخ اس يا  ت(نولوجي

وسيواومممق األوف(تممماا اعممما تنفيمممذ ماممما  عممممق ال ممممخ اليامليمممخ  تمممم  امليلومممما  امليممما  -90
ساألعمممال التجا يمممخ اال( وفيمممخ، وسممميي د ا جتمممماإ األول لفايممري اخلمممربام احل(مممومأ المممدو  امليممما 

فيممخ وا قتصمماا الاقمممأ، وسممينظا وممذلك أسممبوإ التجمما   اال( وفيممخ، وسيتصممد  سالتجمما   اال( و 
ال الاقمنممخ والتجمما   والتنميممخ  ت ايمما قمماااال، وسيواوممق 2017ت ايمما اقتصمماا امليلوممما  ليمماا  أيضمما  

تلممويا شممب(خ التجمما   اال( وفيممخ للجميمم ، وسممي(مق الد اسمما  الاا ممد  سهممأن قيمما  التجمما   ة 
علو ت(نولوجيا ا تصا   وامليلوما ، وسميللري اسم اتيجيا  وطنيمخ ة جممال  اخلدما  ال ا مخ
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التجمما   اال( وفيممخ ة  وافممدا ومصمما، وسمميجاي عممد  ت ييممما  سمماييخ ملممد  ا سممتيداا للتجمما   
 اال( وفيخ، يفا يهمق التياون م  ااطا  املت(امق امليزف، 

قتصمممممممممااي وا جتمممممممممماعأ ة ا  وعلممممممممو الن مممممممممو الصممممممممماا  سمممممممم  ت(ليمممممممممف ممممممممممن ا لممممممممس -91
، ستواومممممق اللجنمممممخ املينيمممممخ ستاممممم ي اليلممممما والت(نولوجيممممما أل ممممماا  التنميمممممخ 2006/46 ال ممممماا 

ا ضلالإ سدو  جصخ التنايري ة سيار املتاسيخ علو فلمار املنظوممخ لنتما ا ال ممخ اليامليمخ  تمم  
لامنويخ سهمأن تنفيمذ فتما ا امليلوما ، وة ىلطا  أفهملخ املتاسيمخ، ستواومق اللجنمخ ىلعمداا الت ما يا ا

وءممري ممما طلبتمم   2030 ممذي ال مممخ، ممم  مااعمما  متاسيممخ واسممتياا  الممخ التنميممخ املاممتدامخ ليمماا 
  ،70/125اجلمييخ اليامخ ة ال اا  

، سممتد   اللجنممخ اثنمم  مممن املواضممي  ذا  األولويممخ املتامم خ 2018-2017وة الفمم    -92
او  اليلا والت(نولوجيا وا ست(ما  لت  يمري فيماا   ، واا منديدا2030سه(ق وثيري م  الخ عاا 

، وسنام ال(فاما  الاقميخ من أجمق ا سمتفاا  2030وبي  ة حصخ اللاقخ املتجدا   لول عاا 
من الت(نولوجيا  ال ا مخ والناشاخ، م  ال ويز سه(ق ااص علمو البيمد اجلنامام والبيمد املتيلمري 

  سالهباا،
سياسماتيخ املن مو ممن أجممق تيزيمز أتطتماي الاياسمماتيخ ة  أعممما    أيضما  وسميتجاي األوف(تماا  -93

جمممال تامم ي اليلمما والت(نولوجيمما وا ست(مما  أل مماا  التنميممخ وذلممك لضمممان منامم  ا تاممار ممم  
، وااوممخ ءيممما يتيلممري يفاممألم الهممموليخ وا سممتدامخ، وليممني(س  ممذا ة عملمم  2030الممخ عمماا 

(مما  علممو الصممييد المموطا  استيااضمما  الاياسمما  املتيل ممخ املتيلممري ساياسمما  الت(نولوجيمما وا ست
 ساليلا والت(نولوجيا وا ست(ا ال، 

وسيواوق األوف(تاا املاااخ ة عمق ءايري اليمق امله   سم  الووما   امليما ستام ي  -94
ليممق ءاقمخ االيلا والت(نولوجيا وا ست(ا ، وااسصاا ة اليمق املتيلري سالت(نولوجيا المذي ت موا سم  

 ، امله وخ س  الووا   املينيخ ستمويق التنميخ

 خاصة البلدان التب ةواجه أوضاعاا  -سابعاا  
 أ   البلدان دمواا  -ألف 

  2020-2011للعقد  التقدا الم ر   ب ةننيا بردام  العم  ل الح أ   البلدان دمواا   
األوف(تمماا سنهمما   ممد   اال مممن ماءي(يممافو فمميون، يممدعا 76 أال و10للف ممات   وء مما   -95

 سافمماما عمممق اسمملنبولال املتمثممق  2020-2011سافمماما اليمممق لصمما  أقممق البلممدان  مموا للي ممد 
ة  (مم  فصممف عممدا أقممق البلممدان  مموا، و ممد أا ، مممن اسممتيفام ميممايي اخلمماو  مممن  ممذي الفاممخ 

  ال،28 الف ا   2020 لول عاا 
املمممد  لربفممماما عممممق اسممملنبول تتبممم  ، حممماول اسمممتياا  منتصمممف 2016وة أيا /ممممايو  -96

 الت دا ا اف ومنديد سبق املضأ قدما لت  يري األ دا  امل ا  ،



TD/B/64/6 

GE.17-12018 18 

 مسا ماو أمادة اتود تاي  
ياممممممصا األوف(تمممممماا ة تنفيممممممذ سافمممممماما عمممممممق اسمممممملنبول مممممممن اممممممالل الب ممممممو  ومنليممممممق  -97

 لدو ، الاياسا ، ووذلك التياون الت ا وسنام تواءري اة ام علو الصييد احل(ومأ ا
من يمممري  -ومممما سيمممدي اخلممماو  ال اللايمممري ىل  2016ليممماا  أقمممق البلمممدان  ممموا  وتنممماول ت ايممما  -98

الت مدي المذي تواجصم   مذي البلمدان ة سمبيق اخلماو   اخلماو ،أقصو ما مي(ن من ي   ممن عمليمخ 
مما ة سمبيق من ءاخ أقق البلدان  وا، ويذوا الت ايا أفم  يتيم  النظما ىل  اخلماو  ساعتبما ي ىلجنمافا مص

من يممري التنميممخ ا قتصمماايخ وا جتماعيممخ اللويلممخ األجممق لبلممد ممما، ولمميس ساعتبمما ي مايممخ امللممما ، 
  ولذلك يتي  أ  ينصب ال ويز علو اخلاو  ة حد ذات ، وىل ا علو  اخلاو  م  عزا املواولخ ،

بول املتيل مخ لاويمخ اسملن اعمما   2016واضلل  األوف(تاا سمجااما  قلايخ  امخ ة عاا  -99
، سممممحااف ت مممدا  ي(لمممأ ميجمممق ضمممو حمممدوا اخلممماو  ة أومممرب عمممدا مم(مممن ممممن أقمممق البلمممدان  ممموا  

واستفاا  ستخ سلدان من املااعد  الت نيمخ ة سميار جصوا ما الااميمخ ىل  ااعمداا  فت مال فماجح 
 ، ىل  ما سيد ماوز أقق البلدان  وا  

مهماوإ عمن سنمام قمد ا  سلمدان تتما   ممن أقمق تنفيمذ  2016وواوق األوف(تماا ة عماا  -100
البلدان  وا ممن أجمق ا  ت مام سصماا اهتا الامم(يخ وتنوييصما ة أقمق البلمدان  موا، وسما ا املهماوإ 
ة اجلصمممموا الااميممممخ ىل  ا  ت ممممام سامليمممما   واخلممممربا  الت نيممممخ ة البلممممدان املاممممتفيد  للتغلممممب علممممو 

خ علممو الصمماا ا  الاممم(يخ، وسااضمماءخ ىل  ذلممك، سمماعد الت ممديا  الممم تفاضممصا امليممايي الدوليمم
املهممماوإ ة ىلعمممداا وتيمممب ىل شمممااي مصمممما حامممب ظممماو  ومممق سلمممد وا اسمممخ اخلمممربا  الناج مممخ 
وأءضمممق املما سممما  لمممد  البلمممدان األاممما  ة سمممبيق ا سمممتفاا  ممممن حاومممخ التجممما   املنصمممفخ ة 

ا  اليضمممويخ وااومممخ ة أو وسممما، البلمممدان املت دممممخ واألسممميا  األعلمممو المممم ت مممدمصا سمممور املنتجممم
وأاممميا، أوومممو املهممماوإ ساياسممما  واسممم اتيجيا  للتنفيمممذ هبمممد  مناممم  ال مممد   علمممو ا متثمممال 
للميمممايي الدوليمممخ والنصمممو  س مممد ا  أقمممق البلمممدان  ممموا علمممو تلمممويا وتنويممم  وممماا اهتا ممممن امممالل 

 استغالل ىلم(افياهتا ة جمال مصا د األاا ،

  غيرة الناميةالدول الجزرية ال -باء 
 إجراءاو العم  المعجَّ  للدول الجزرية ال غيرة الناميةالتقدا الم ر   ب ةننيا   

ىل  ت مدمي  تووميا  ملموسمخ   65/2، اعت اجلمييمخ الياممخ ة قاا  ما 2010ة عاا  -101
ا ءيمما قمد يتيم  اخمماذي ممن تمداسي ىلضماءيخ أءضمق ملياجلممخ أوجم  الضميف المم تنفماا هبمموىل  النظما  
وتلبيمممخ احتياجاهتممما ة جممممال التنميمممخ علمممو ضمممو أوثممما  المممدول اجلز يمممخ الصمممغي  الناميمممخسوجممم  اممماص 

ال، 2014مامما  سمماموا   - ، وة ىلجممااما  اليمممق امليجممق للممدول اجلز يممخ الصممغي  الناميممخ ءياليممخ
ىلجممااما  عاجلممخ وقممدا  ملياجلممخ مممواطن الضمميف الممم أوممد  البلممدان علممو تيصممد ا سممأن تت ممذ  

 ، مما حفز التزاا األوف(تاا وىلجاامات  ة اعا جصموا سنمام ام منصا الدول اجلز يخ الصغي  الناميختي
 ال د   علو التأقلا لد   ذي البلدان، 
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 مسا ماو أمادة اتود تاي  
املمؤ ا المدو  الثالمد مثلما تيصد  الدول األعضام ة ماا  سماموا، المذي ميثمق فتيجمخ  -102

، أعممماا األوف(تممماا عمممن التزامممم  سمممأن يمممدعا سنهممما  اجلصممموا ز يمممخ الصمممغي  الناميمممخامليممما سالمممدول اجل
الااميخ ىل  سنام قد    ذي البلدان علو التأقلا، واخذ األوف(تاا ىلجااما  علو  مذي اجلبصمخ واقم ف 

هبممد  مممنح مييممما   ىلوممالف ال اعممد  املتيل ممخ ست ديمممد حمما   اخلمماو  ممممن ءاممخ أقممق البلممدان  ممموا  
ة عمليخ ومن  ال ماا  سهمأن مامألخ اخلماو ، ىل  حمد اسمتبياا اخلماو  ال اماي  ءا  ا   ا  الضيف وفف

الممم تتامما سضمميف سممال ، وستاممتفيد عممد  اول جز يممخ وممغي  فاميممخ مممن أقممق  ألقممق البلممدان  مموا  
املاماعد  الت نيمخ ىل  سمتخ ممن  مذي البلمدان  من  ذا ااومالف، وقمدا األوف(تماا أيضما   البلدان  وا  
سذلك املاحلخ األوليخ اطا  مات بلأ مت(اممق ة جممال التيماون الت ما مم   ، تتربا  2016ة عاا 

    ذي الدول، ياوز علو اعا ىلجااما  سنام ال د   علو التأقلا ومااعأ من يري ت دا اقتصااي  ي(لأ،

 البلدان النامية لير الساحلية -جيل 
التقاااادا الم اااار   ااااب ةننيااااا بردااااام  عماااا   يينااااا ل ااااالح البلاااادان الناميااااة لياااار الساااااحلية   

 2024-2014 للعقد
 2024-2014يصد  سافماما عممق ءيينما لصما  البلمدان الناميمخ  مي الاماحليخ للي مد  -103

ىل  املاااخ ة ال ضمام علمو الف ما النماجا عمن املوقم   مي الاماحلأ، ممن امالل تنفيمذ ىلجمااما  
 يينصا ة جما   قدا  ذا  أولويخ، س

 مسا ماو أمادة اتود تاي   
عممداا مممن األفهمملخ ا امممخ اعممما للبلممدان الناميممخ  ممي  2016أجمما  األوف(تمماا ة عمماا  -104

الامممماحليخ، وسمممماات  ممممذي األفهمممملخ ة سنممممام ال ممممد ا  ة جمممممال ومممميا خ وتنفيممممذ الاياسمممما  ة 
م سامليممما   واخلمممربا  الت نيمممخ ممممن أجمممق التغلمممب علمممو البلمممدان املامممتفيد  وسممماعد  علمممو ا  ت ممما

 الت ديا  الم تفاضصا امليايي الدوليخ علو واا ا  األاا  ة أو ندا، 

 2018-2017اتدشطة المقترحة لمجلس التجارة والتنمية للنترة  -ثامناا  
ىل   مممذي املمممذوا  وت ممما يا ا جتماعممما  واملممموجزا  والو قممما  ذا  الصممملخ المممم  اسمممتنااا   -105

فهمماهتا أمافممخ األوف(تمماا، قممد يمموا جملممس التجمما   والتنميممخ النظمما ة اخمماذ عممدا مممن ااجممااما  ة 
  الياا امل بق، علو الن و التا ال

ا  املتيل مخ قد يوا ا لس أن ينظا ة تيزيز مداالت  ة ا جتماعما  واليمليم  أال 
سالتنميممخ اااممق منظومممخ األممما املت ممد  ة فلاقصمما األوسمم ، وقممد يمموا سالتمما  أن ي ممدا مممداال  
مباشمما  وق(مممخ سهمم(ق أوممرب ة املناقهمما  ذا  الصمملخ اااممق اجلمييممخ اليامممخ، وااوممخ اللجنممخ 

ل وومممذلك ممممن امممال -ت ايممما المممدو   الياايمممخ للمجلمممس  -الثافيمممخ، ممممن امممالل املامممااا  احلاليمممخ 
ممممداال  مواضممميييخ أوثممما، ومي(مممن أن يهممممق ذلمممك مامممااا  ة عمليممما  متاسيمممخ قمممدا  مثمممق 
 ويق التنميخ، ووذلك يبليا  قدا  مثمق املنتمد  الاياسمأ الاءيم  املامتو  للمجلمس ا قتصمااي 

 وا جتماعأ  
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ىلجمماام مناقهممخ أوثمما تاويممزا عممن الت ممديا  الاا نممخ الممم  أيضمما  وقممد يمموا ا لممس   اال 
تواج  النظاا التجا ي املتيدا األطاا ، وقد يوا أن ينظا، علو سبيق املثال، ة مناقهمخ اقتصماا 
ا يلا  س د  أورب من التفصيق وأن يزوا اجلمييخ اليامخ يفوجز  ذي املمداو  ، وممداال  ة 

 ا األما املت د  ة فيويو   اليمق ذي الصلخ الذي يتا ة م 
واع اءما  ساألايممخ املتزايممد  للمامما ق اجلنامافيخ ة الممخ التنميممخ اليامليممخ، سممي(ون    ال 

ممممن املناسمممب أن يتنممماول األوف(تممماا  مممذي املاممما ق، لممميس ء ممممش ممممن امممالل  وممما الب مممو  وسنمممام 
سميار مما سمبري، أن ممن امالل الماون احل(مومأ المدو ، وقمد يموا ا لمس، ة  أيضما  ال د ا ، سمق 

         ينظمما ة تيزيممز الن مما  سهممأن  التنمموإ وىلفهممام سلامملخ ال يمممخ الممم تضمما الناممام الايفيمما  ، و ممو 
ما مي(ن أن يوءا مداال  للمداو   ذا  الصلخ ة األما املت د  ة فيويو  ، مثمق ممداو   

 جلنخ وض  املاأ  التاسيخ للمجلس ا قتصااي وا جتماعأ  
امما ق املتيل مممخ ست(نولوجيمما ا تصممما   وامليلوممما ، وا قتصممماا وءيممما خيمممص امل  اال 

الاقممممأ، والتجممما   اال( وفيمممخ ممممن أجمممق التنميمممخ، وتاممم ي اليلممما والت(نولوجيممما ممممن أجمممق التنميمممخ 
املاتدامخ، قد يوا ا لس ت دمي مداال  مباشا  س د  أورب للمناقها  ذا  الصلخ ة اجلمييخ 

ا جتمممماعأ، وي مممدا ءايمممري اخلمممربام احل(مممومأ المممدو  امليممما سالتجممما   الياممممخ وا لمممس ا قتصمممااي و 
اال( وفيخ وا قتصاا الاقمأ، سوج  ااص، ءاوخ ممتاف  اعداا توويا  سياساتيخ مي(من  لمس 

   ا، التجا   والتنميخ أن ينظا ءيصا ويلو  
    




