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 مقدمة  
 ُعقدت الدورة التنفيذية  الاادةة  والاةتول  اةت الت ةارة والتن ية  يف قصةر األمةم  نيةف، 

 والتن ية  الت ارة جمات رئيت انئب وافتتح .2018شباط/فرباير  7إىل  5ة من ةويارا، يف الفت 
 .الدورة هذه خالل عام  جااات أربع ا ات وعقد .الرئيت عن نياب  الدورة( اتياند)

 اإلجراءات اليت اختذها جملس التجارة والتنمية  -أولا  
 لالتحو   املفضية إىل: احلصول نلى الطاقة 2017 منواا تقرير أقل البلدان  -ألف 

 (76-)د ت 534الستنتاجات املتفق نليها   
 إل جمات الت ارة والتن ي ،

، املعنةةةةول 2015أياول/ةةةةةبت رب  25املةةةة ر   70/1إىل قةةةةرار اة عيةةةة  العامةةةة   شةةةةريإذ  
، 17"، وخباصةةة  هةةةدم التن يةةة  املاةةةتدام  20٣0"حتويةةةا عاملنةةةاا خنةةة  التن يةةة  املاةةةتدام  لعةةةا  

الباةدال  ةاةاعدم هةاالة  كنن العديةدة اةهةات الفاعاة هي إحدى الذي ياام أبل األمم املتحدة 
يةة  املاةةتدام ، وأل الشةةرا ات مةةع اانومةةات والقنةةاع ا ةةا  وا ت ةةع عاةةحت حتقيةةد أهةةدام التن 
 ،أمر ضرورياملدين واةهات األخرى 

مبعاةةةة   ،األمةةةم املتحةةةدةمنظومةةة   املنافةةة ، ضةةة نهةةة  اة بوصةةةف األوننتةةةاد  بةةةدور يةةةذ  رو  
والتن يةة   قضةةاا الت ةةارة والتن يةة  والقضةةاا املتابنةة  يف جمةةاات الت ويةةا والتننولوجيةةا وااةةةت  ار

 معاة  متناما ، املاتدام 
 2017حزيرال/يونية   ٣0األمني العا  لألمةم املتحةدة الصةادر يف  بتقرير عا ا  حييط وإذ  
ا  فال  ماتقبا 20٣0إعادة تنظيم منظوم  األمم املتحدة اإلمنائي  من أجا تنفيذ خن  " بعنوال

ا   تنفيةةذاألمةةم املتحةةدة واا ةةا  نف ةةذتهةةدفنا املشةةت  هةةو أل أل " أفضةةا لا  يةةع"، الةةذي جةةا  فيةة 
 ،(1)"مع الت يز عاحت النتائج وثقاف  التعاول ، امال  

إىل النتائجا تنفيذ مافينيانو نةرو   األع المن ‘، املعنول بتقرير األوننتاد عا ا  يط حيوإذ  
جتاةيد مةا يننةوي عاية  مةن ألوننتةاد عةن يريةد ت بية  وضةع اياةعحت إىل "الذي  ،(2)‘يف بيئ  متغرة

عن ع ا منظ ةات أخةرى ويتةيح لة  أل ينةول  هز ، مبا يف ذلك ما كي  يف امل ارة   ي ينظت ى ومزااقو 
 ،"هلا من  ال  

واملنتةةةةةدى  7التن يةةةةة  املاةةةةةتدام  بشةةةةةفل هةةةةةدم ل املةةةةة عر العةةةةةاملي أب ةةةةةذلك   عا ةةةةةا  حيةةةةةيط وإذ  
عاةةحت التةةوا ،  يف اننةةو  ونيويةةور  الم يعقةةدالاياةةةي الرفيةةع املاةةتوى املعةةة التن يةة  املاةةتدام  ةةةو 

 ،7اةتعراض اهلدم  مع
ا ااصةول 2017لعةا   منةوا  أقةا الباةدال تقريةر ‘بعنةوال األوننتةاد بتقرير  رحبي -1 

وحاةةةن توقيةةة    توصةةةيات ومال مةةة   ودة حتاياةةةةةةة ينةةةو ه بةةة و  ،(٣)‘املفضةةةي  إىل التحةةةو ل عاةةةحت الناقةةة 
 اختيار املوضوع؛

__________ 

(1) A/72/124-E/2018/3.  

(2) UNCTAD/2017/1.  

(٣) UNCTAD/LDC/2017.  
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 لا  يةةعاملياةةورة التنافةة  النفةة ة و أبل إاتحةة  فةةر  ااصةةول عاةةحت الناقةة   قةةري -2 
التحول اهليناةي  إاتح دور رئياي يف  هلاالناق  ف   يع أبعاد التن ي ؛  يويتظا تشنا الِصا  اا

البادال حتقيد أهةدام  لني يتاىن هلذهأيضا  املناوب وهو األمر ، منوا  يف اقتصادات أقا البادال 
 أخرى؛عديدة لتحقيد أهدام  امليا ر 7اهلدم وبذلك ينول  التن ي  املاتدام ؛

، وهةةةو ضةةةي  إىل التحةةةو لاملف ااصةةةول عاةةةحت الناقةةة إاتحةةة  إمنانيةةة  بفنةةةرة  هنةةةو  ي -٣ 
 ااحتياجةات الن ية  والنوعية أيضةا   با ينفا، فحابااحتياجات األةاةي  لألةر ينفا ليت  ما

هةةذا النةوع مةةن و ؛ ل اهليناةةي لالقتصةاداتالتحةو  مةن   إاتحةة  ، و والعامةة  اإلنتاجية دامات لالةةت 
منانيةة  مةةن حيةة  اإلاملنت ةةني مةةن الناقةة   تابيةة  احتياجةةاتياةةتاز  إمنانيةة  ااصةةول عاةةحت الناقةة  

التحايةا ويقةد    والننةا  واملوثوقية  واةةدوى ااقتصةادي  والقةدرة عاةحت حت ةا التنةاليف والنفةا ة؛
 ملقرري الاياةات؛ا  قي  ا  ارد يف التقرير توجيهالو 

مةةةع الفنةةةرة القائاةةة  أبل إحةةةراحن تقةةةد  حاةةةةم ةةةةو حتقيةةةد هةةةدم التن يةةة   تفةةةدي -4 
حيةة  كنةةن ، والتحةةو ل الناقةة  متابنةة  بةةني عالقة  إجيةةاديتناةةب  منةةوا  يف أقةةا الباةةدال  7 املاةتدام 

اةةةت  ارات يف حبيةة  تنةةول االناةةب الةةالحن   إاتحةة عاةةحت  ةاةةاعدلاناقةة  امل ةةةت دا  اإلنتةةاجيلال
  إضةةافي إيةةراداتمباشةةرة أو عةةن يريةةد توليةةد بصةةورة ، ةةةوا  لان ةةو  باةةاهليا ةةا األةاةةةي  لاناقةة  قا

 ألةر املعيشي ؛ا لاناب عاحت ماتوىا  تعني حنمخ
 ،7باةةوه هةدم التن ية  املاةةتدام  ، لنةي يتاةىن هلةا منةةوا  أقةا الباةدال  أبل ياةا م -5 
يف مبا يف ذلةك  الذي يواجهها هو  فال  حصول اة يع عاحت الناق ،دي األةاةي التحةينول 

مةن حية  ل الناقة  والتحةو  لاعالقة  بةني األوننتةاد الةذي أجةراه رحةب التحايةا وي املنايد الريفي ؛
 التحول اهليناي وتنويع ااقتصادات الريفي ؛ مبا يفضي إىل إحداثعاحت املنايد الريفي ،  اننباق 

واعت ةةاد تننولوجيةةات  املتاحةة  مةةوارد الناقةة  املت ةةددة مجيةةعأبل تاةة ر  ماةةا  ي -6 
تةةيح فرصةة  سةةر ماةةبوق  إليصةةال النهةةرا  إىل يتوليةةد الالمر ةةزي، الالناقةة  املت ةةددة، مبةةا يف ذلةةك 

وحتقيد الفوائد احملت ا  لاتن ي ، يتناةب  ذلك باوهلنن  ؛منوا  أقا البادال يف املنايد النائي  أقصحت 
تنةةوير نظةةم الناقةة  الةة  تاةة  احتياجةةات املنت ةةني مةةن حيةة  لاغايةة ، وا ةةةي ا  متةةفل  د بةةذل جهةة

 لانهرا ؛ اإلنتاجيواعت اد ةياةات تن ياي  لتعزيز ااةت دا  
ة الفوائةةد احملت اةة  لالبتنةةار لنةةي يتاةةىن هلةةا جةة، منةةوا  أقةةا الباةةدال  إىل أل يشةةر -7 

الشةةةبنات املصةةةغرة و شةةةبنات ال عةةةن يريةةةدوحنيعهةةةا التننولةةةوجي يف جمةةةال توليةةةد الناقةةة  ونقاهةةةا وت
إىل دعم إضايف من ا ت ةع الةدو ، يف جمةاات الت ةارة فهي يف حاج  خارج الشبن ،  توصياوال

 ي وح أهدام التن ي  املاتدام ؛ مبا يتناةب معوالت ويا والتننولوجيا وتن ي  القدرات 
حتاةةني إمنانيةة   موض ةةحا  أل حتايةةا اةوانةةب اةناةةاني  لاناقةة  والتن يةة ،يق ةةدر  -8 

ةةةأل حياألنشةةةن  املنزليةةة  و  صةةةرم عاةةةحتالوقةةة  الةةةذي ي يقا ةةة ااصةةةول عاةةةحت الناقةةة  كنةةةن أل  ن ا 
 الفر  الت اري  والقدرات اإلنتاجي  لا رأة؛

، 7 هةدم التن ية  املاةتدام  إىل اةةت  ارات  بةرة لباةوه منةوا  حتياج أقةا الباةدال ا يقر -9 
أقةةةا  تقريةةةر‘بعنةةةوال  هةةةذا املوضةةةوع يف تقريةةةر األوننتةةةاد الةةةواردين خبصةةةو توصةةةيات التحايةةةا و الرحةةةب يو 

 ؛‘املفضي  إىل التحو ل ا ااصول عاحت الناق 2017 منوا  البادال 
اااج  إىل تعزيز ااو    الرشيدة عاحت مجيع املاتوات، واارتقا  األير  يقر   -10 
 ؛األةاةي  لاناق يف اهليا ا  ااةت  ار حتانيأجا من القانوني  
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، 2017يف أياول/ةةةبت رب  منةةوا  بتفعيةةا بنةةك التننولوجيةةا ألقةةا الباةةدال  رحةةبي -11 
ويش ع الشر ا  يف التن ي ، مبا يف ذلةك القنةاع ا ةا  واألوةةاط األ ادكية  وامل ةاةات، عاةحت 

 اقةةدرا  منةةوا  مةةن تعةةزحن بنةا  أقةةا الباةدال ا  لنةي يةةت نن فعايةالتننولوجيةةا  بنةةكتقةد  تربعةةات لةدعم 
 التننولوجي ؛
 مقةةةررييف ااةةةوار مةةةع و نشةةةر نتةةةائج أحباثةةة   يفاألوننتةةةاد إىل تعزيةةةز جهةةةوده  يةةةدعو -12 

ح يةةة  قيةةةيم عاةةةحت إجةةةرا  تشةةة ع األمانةةة  يشةةةر ائها يف التن يةةة ، و مةةةع و  منةةةوا  قةةةا الباةةةدال ألالاياةةةةات 
 منةةذ أمةةد بعيةةداملنظ ةة   الةة  تبةةذهلايف اةهةةود  منةةوا  تقريةةر أقةةا الباةةدال هبةةا أل ياةةهم انيفيةة  الةة  كنةةن ل
ويةةدعو رئةةيت  ، مبةةا يف ذلةةك مةةن خةةالل وضةةع اةةةتاتي يات املتابعةة  والتنفيةةذ؛منةةوا  اةةاعدة أقةةا الباةةدال مل

عةةةرض ااةةةةتنتاجات والتوصةةةيات الةةةواردة يف إىل ، مةةةن يعي نةةة  لينةةةوب عنةةة جماةةةت الت ةةةارة والتن يةةة ، أو 
الا نةة  ااقتصةةادي  مقةةر يف املقةةرر عقةةده ، 7لتن يةة  املاةةتدام  هةةدم ا بشةةفلاملةة عر العةةاملي  أثنةةا التقريةةر 

 2٣إىل  21 يف الفةةةةتة مةةةةنوااجت اعيةةةة   ةةةةةيا واحملةةةةيط اهلةةةةادمل التابعةةةة  لألمةةةةم املتحةةةةدة يف اننةةةةو  
 التن يةة  املاةتدام ، املقةةرر عقةةده يفويف املنتةةدى الاياةةي الرفيةةع املاةةتوى املعةة  ،2018 شةباط/فرباير
 توافر املوارد؛ بشرطيف نيويور ،  يف مقر األمم املتحدة 2 018 عوحن/يولي  18 إىل 9 الفتة من
  .واي  األوننتاد ض ن منوا  أقا البادال تقرير  من ما يصدر ماتقبال   يظاأل  نابي -1٣ 

 اةاا  العام  ا تامي 
 2018شباط/فرباير  7

 وامليزانية الربانجميةتقرير الفرقة العاملة املعنية ابإلطار السرتاتيجي  -ابء 
 (76-)د ت 535القرار   

 إل جمات الت ارة والتن ي  
 عاةةةحتإىل األمانةةة  أل تةةةنظم جااةةة  إعالميةةة  إليةةةالع الةةةدول األعضةةةا   يناةةةب -1 

 :التالي  املوضوعات
عاحت ع اي  امليزن  يف األمم املتحدة، والتفثر عاحت ع اية   ال  أدخا التغيرات  )أ( 

 امليزن  يف الفرق  العاما  املعني  اإليار ااةتاتي ي وامليزاني  الربانجمي  لألوننتاد؛
 ؛2019-2018 امليزاني  الربانجمي  املقتح  لفتة الانتني املرحاي بشفل التقرير )ب( 
بع اية  إعةداد امليزانية ،  انتظةا  عا ةا  األعضا   الدول إحاي إىل األمان   يناب -2 

 .ذلك إىل الفرق  العاما ب تقرير  قدتو 
 اةاا  العام  ا تامي 

 2018شباط/فرباير  7
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 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي -جيم 
 (76-)د ت 536القرار   

 والتن ي إل جمات الت ارة  
لفريةةد ا ةةربا  اانةةومي الةةدو  املعةةة الت ةةارة  األوىلتقريةةر الةةدورة ب عا ةةا  حيةةيط  -1 

 التوصياتعتبار ااخذ يف وأي ؛TD/B/EDE/1/3  ا هو وارد يف الوثيق    ،اإللنتوني  وااقتصاد الرق ي
  ؛وصي بتقد  هذه النتائج إىل املنتدات املناةبيو  املتفد عايها الواردة في ؛

هنةةج وإجةةرا ات األع ةةال التحضةةري  لفريةةد ا ةةربا  اانةةومي  تقيةةيمإعةةادة  يقةةرر -2 
 ، مبةةةا يت اشةةةحت مةةةع اإليةةةار املرجعةةةي؛التوصةةةيات املتفةةةد عايهةةةا املوج هةةة  لا ناقشةةة الةةةدو  وصةةةياس  

 ي ةةا تةةت نن تقريةةر مةةن األمانةة  عةةن التغيةةرات يف اةةةتعراض منتصةةف املةةدة   تقةةد ناةةب  ةةذلك وي
 .من تقييم التقد  احملرحن لدول األعضا ا

 اةاا  العام  ا تامي 
 2018شباط/فرباير  7

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية -دال 
 (76-)د ت 537القرار   

 إل جمات الت ارة والتن ي  
لفريةةد ا ةةربا  اانةةومي الةةدو  املعةةة بت ويةةا  األوىلتقريةةر الةةدورة ب عا ةةا  حيةةيط  -1 
املتفةةد عايهةةةا  التوصةةياتعتبةةةار ااخةةذ يف وأي ؛TD/B/EFD/1/3، بصةةيغت  الةةةواردة يف الوثيقةة  التن يةة 

منتةدى ا اةت ااقتصةادي بوصفها ماامه  األوننتاد يف وصي بتقد  هذه النتائج يو  الواردة في ؛
 ؛التن ي وااجت اعي املعة مبتابع  عويا 

هنةةج وإجةةرا ات األع ةةال التحضةةري  لفريةةد ا ةةربا  اانةةومي  تقيةةيمإعةةادة  يقةةرر -2 
 ، مبةةةا يت اشةةةحت مةةةع اإليةةةار املرجعةةةي؛التوصةةةيات املتفةةةد عايهةةةا املوج هةةة  لا ناقشةةة الةةةدو  وصةةةياس  

 ي ةةا تةةت نن تقريةةر مةةن األمانةة  عةةن التغيةةرات يف اةةةتعراض منتصةةف املةةدة   تقةةد ناةةب  ةةذلك وي
 .ألعضا  من تقييم التقد  احملرحنلدول اا

 اةاا  العام  ا تامي 
 2018شباط/فرباير  7
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املسائل اليت تتطلب مي اجمللس اختاذ إجرراء بأرا ا إ إطرار متابعرة الردورة الرابعرة  -هاء 
 نأرة للمؤمتر

 (76-)د ت 538القرار   

 طرائق املرحلة الثانية  
 إل جمات الت ارة والتن ي  
الةةدورة الرابعةة  عشةةرة ملةة عر األمةةم املتحةةدة  املعت ةةد يف (4)مافينيةةانو نةةرو عاةةحت ا  ي  ةةد جمةةددإذ  

 املعقودة يف نرو ، لات ارة والتن ي 
ا ليةة  اانوميةة  الدوليةة   تفعيةةامةةن مافينيةةانو نةةرو  الةة  تةةدعو إىل  94إىل الفقةةرة  شةةري وإذ 

 ،20٣0تنفيذ خن  لدعم ال بغي  حتانيالقائ   لألوننتاد 
 املشةةار   فيةة  تنةةولمفتةةوح اب العضةةوي ، جةةامع  فريةةد اةتشةةاريإنشةةا   قةةرري -1 
ةةةةي ت ع الفريةةد يف ثالثةةة  اجت اعةةةات مفتوحةة  سةةةر ر يةةة  يف و   يةةةع الةةدول األعضةةةا ؛ة مفتوحةة 

 ااملواعيد التالي 
 2018شباط/فرباير  28 )أ( 

 2018آذار/مارس  22 )ب( 

 2018نياال/أبريا  10 )ج( 
ةةة ةةةةرأس -2   ؛الةةةرئيتر يعينةةة  ااجت اعةةةات رئةةةيت جماةةةت الت ةةةارة والتن يةةة  أو ميا 

 ةتقو  بدور املرشد لافريد ااةتشاري اةامع؛وةتقد  األمان  الدعم لالجت اع و 
ا ليةة  اانوميةة  الدوليةة   تفعيةةاالفريةةد ااةتشةةاري اةةةامع ةةةبا ووةةةائا  حيةةدد -٣ 

 القائ   لألوننتاد؛
توصةةيات املنب قةة  عةةن املناقشةةات إىل الةةدورة الةةةامع الفريةةد ااةتشةةاري ا يقةةد  -4 

ت ةذ القةةرار تو  انظةر فيهةةنةةي تل 2018ا اماة  والاةتني  اةةت الت ةارة والتن يةة  يف حزيرال/يونية  
 .بشفهنا املناةب

 اةاا  العام  ا تامي 
 2018شباط/فرباير  7

 جراءات األخرى اليت اختذها اجمللساإل -واو 
العاملرررة املعنيرررة ابإلطرررار السررررتاتيجي وامليزانيرررة الربانجميرررة نررري أنمرررال دور رررا تقريرررر الفرقرررة   

 السادسة والسبعني
 من جدول األع ال( ٣)البند 

النياب  الدول األعضا  أبل الدورة الاادة  والاةبعني  رئيت جمات الت ارة والتن ي أباغ  -1
يف  عقةةةدهاقةةةرر مةةةن املالربانجميةةة ، الةةة   ةةةال  لافرقةةة  العاماةةة  املعنيةةة  اإليةةةار ااةةةةتاتي ي وامليزانيةةة 

__________ 

(4) TD/519/Add.2.  
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 ،  اة عية  العامة قةد وافقةو  . ، قةد ججاة2017 انول األول/دياة رب   -تشرين ال اين/نوف رب 
فةةةتة ميزانيةةة  مةةةن  التحةةةو ل عاةةةحت ،2017 ةةةانول األول/دياةةة رب   24 املةةة ر  72/266 هةةةايف قرار 

  قةةةيوثيف الةةةربامج الرئياةةةيني لألوننتةةةاد  ختنةةةيط دمةةةج وثيقةةة اةةةنتني إىل فةةةتة امليزانيةةة  الاةةةنوي  و ال
  -تشةةرين ال ةةاين/نوف رب  دورة يفتناوهلةةا املواضةةيع الةة   ةةال مةةن املقةةرر ةةةُت  ع ذلك، لةةا  تبعةةو  .واحةةدة

يف   املزمةةةع عقةةةدهامواضةةةيع دورة الفرقةةة  العاماةةة  مةةةع افرقةةة  العاماةةة  ل 2017دياةةة رب  ةةةانول األول/
 .، يف دورة واحدة، لتعنت هذا التغير2018 انول األول/ديا رب 

أمان  األوننتاد مواصةا  إيةالع الةدول األعضةا  عاةحت  منجمات الت ارة والتن ي  وياب  -2
 أيضةةةا ،أمانةةة  األوننتةةةاد وةةةةتع د  .التغيةةرات املتصةةةا  بع ايةةة  امليزنةةة  )الفصةةةا األول، الفةةرع ألةةةف(

ا اةت عةن اةااة  اإلعالمية  إىل رفةع تقريةر إىل  وعات اإلقاي ي ، حاب ا ياب مم ا إحدى ا 
 .بشفل ع اي  امليزن 

 جلنة الستثمار واملأاريع والتنميةتقرير   
 من جدول األع ال( 4)البند 

 ،2018شةةباط/فرباير  6، يف اةااةة  العامةة  ال ال ةة  لاةةدورة، املعقةةودة يف عا ةةا  أحةةاط ا اةةت  -٣
 ،TD/B/C.II/33 بصةيغت  الةواردة يف الوثيقة  التاةةع بتقرير ةن  ااةةت  ار واملشةاريع والتن ية  عةن دور ةا 

 .وأي د ااةتنتاجات املتفد عايها الواردة في 

 جلنة التجارة والتنميةتقرير   
 من جدول األع ال( 5)البند 

 2018شةةةباط/فرباير  6عقةةةودة يف ، يف اةااةةة  العامةةة  ال ال ةةة  لاةةةدورة، املعا ةةةا  أحةةاط ا اةةةت  -4
 ،TD/B/C.I/43 بصةةةةيغت  الةةةةواردة يف الوثيقةةةة  التاةةةةةع والتن يةةةة  عةةةةن دور ةةةةا  الت ةةةةارةبتقريةةةةر ةنةةةة   أيضةةةةا ،
 .ااةتنتاجات املتفد عايها الواردة في  وأي د

 موجز الرئيس -اثنياا  
 اجللسة العامة الفتتاحية -ألف 

املبتنةةر ااختيةةار يف مالحظاتةة  اافتتاحيةة ، عاةةحت ، األمةةني العةةا  لألوننتةةاد الضةةو ةةةا ط  -5
 ،يف اختيةةار املواضةةيعوأخةةذت أمانةة  األوننتةةاد يف ااعتبةةار،  .واضةةيع تقةةارير األوننتةةاد الرئياةةي مل

 املعةةة التن يةة  املاةةتدام  يف املنتةةدى الاياةةةي الرفيةةع املاةةتوىذات ااهت ةةا  املقباةة  ملناقشةةتها املاةةائا 
 انة  الة   املاةائا تاةك وأخةذت يف ااعتبةار  ةذلك ا  اةت ااقتصةادي وااجت ةاعي، التابع ل
مةةدى أيضةةا  وممةةا أثةةر يف اختيةةار املواضةةيع  .لتن يةة  املاةةتدام بشةةفل امناقشةةات األمةةم املتحةةدة  حمةةور

 ا2017 منةوا  تقريةر أقةا الباةدال و ةال مةن املتوقةع أل يقةدِ    .عتع األوننتاد القةدرات يف هةذه املواضةيع
 7اإلرشةاد لا ةداوات املقباة  بشةفل هةدم التن ية  املاةتدام   املفضي  إىل التحو ل ااصول عاحت الناق 

 2018املزمةةع عقةةده يف عوحن/يوليةة   املعةةة التن يةة  املاةةتدام  املنتةةدى الاياةةةي الرفيةةع املاةةتوىيف 
وبصةف  أ  ةر  .دمويقد  التوجي  لادول األعضا  بشفل ةبا مواجه  التحدات املتصا  هبذا اهل

ومن شةفل توصةيات  أل ت ةري  ا ؛حتو ليا  تناول التقرير التحايا مافل  الناق  بوصفها رصيد ا ،حتديد
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و شةف ا نةاب  .املناقشات بشفل أةاليب الت ويا املبتنرة يف املنتدى الاياةي الرفيةع املاةتوى
ومةن ذلةك عاةةحت  ا .ول واعةدقةد ينةةظةاهرة بشةفل عويةا التن ية  أل حتديةد الفةةر  إليةال  املةوارد ال

ةبيا امل ال، فإل الاويد، إباتح  املااعدة اإلمنائي  الر ي  بغي  جعا القةروض املتعةددة األيةرام 
مةن  خالي  من امل اير، تنول قد ةاعدت مااعدة  برة يف التحفيز عاحت رصةد قةروض جديةدة

وينبغي حب  إمناني  إيال  املةوارد مةن الصةناديد الاةيادي   .منوا  البنك الدو  لصاحل أقا البادال 
 .ومن سرها من املصادر اةديدة

التن يةةة  املاةةةتدام  يف أقةةةا  اجتاهةةةات رتةةةارة يفل "انةةةو بع ،ألوننتةةةادجديةةةدة لوثيقةةة  وةةةةع   -6
 .م حتقيةد ااةةتدام  وأهةدام التن ية  املاةتدا يف ةبيا"، إىل رصد التقد  احملرحن 2018 منوا  البادال 

منظ ة  الت ةارة تاةك الة  جةرت يف إيةار وعد  إحراحن تقد  يف املفاوضةات املتعةددة األيةرام، م ةا 
ويف هةةذا  .بشةةفل ماةةائا الت ةةارة والتن يةة ا  كنةةع الةةدول األعضةةا  مةةن املضةةي قةةدم االعامليةة ، ينبغةةي أ

 عةةاانتإلبشةةفل ضةةبط اع ةةا األوننتةةاد بشةةفل اقتصةةاد احملينةةات و  ةةال الاةيا ، عاةةحت ةةةبيا امل ةةال،  
 .األ ا  وةيا  هام  لتعزيز التقد  احملرحن عاحت الصعيد الدو  لقناع صيد

والربامج ا اص  عاحت النهج  منوا  مدير شعب  األوننتاد املعني  أبفريقيا وأقا البادال وشدد  -7
 بتحقيةةةدربةةةط ااصةةةول عاةةةحت الناقةةة   وهةةةو، 2017 منةةةوا  تقريةةةر أقةةةا الباةةةدال  الةةةذي ةةةةان اةديةةةد 

مهي  نفت القدر من األيال  إب منوا  التقرير أقا البادال  نصحو  .منوا  التحول اهليناي يف أقا البادال 
 ومتنابةةةةاتاملنزليةةةة ، مةةةةع إيةةةةال  ااهت ةةةةا  احتياجةةةةات األةةةةةر و  اإلنتاجيةةةة الناقةةةة  اةةةةةت دامات 

أهةدام  باةوهو  حتقيد التحول اهليناي الاعي املزدوج إىلو  .املنت ني وامل ةاات العام  وا ت عي 
م  أمانة  وقةد   .الفعا تناب حصول اة يع عاحت الناق ةي منوا  التن ي  املاتدام  يف أقا البادال 

 .لرئياي  لاتقريراالتوصيات أيضا  األوننتاد 
 77، اةةةم جم وعةة  الةةة ا اةةتال  أدىل مم اةةو ا  وعةةات اإلقاي يةة  والوفةةود التاليةة  ببيةةاانتا  -8

 ، اةةةم ولومبيةةاو  والاةةودال، اةةةم ا  وعةة  األفريقيةة ؛ ؛منةةوا  وبةةنغالدي ، اةةةم أقةةا الباةةدال  والصةةني؛
وااحتةةاد األورو ، اةةةم ااحتةةاد والةةدول  جم وعةة  باةةدال أمرينةةا الالتينيةة  ومننقةة  البحةةر النةةاري ؛

   وعة  العربية ؛، اةةم ااةزائةرو  ةةنانز؛و والواات املتحدة األمرينية  اةةم جم وعة  ج األعضا  في ؛
وترينيةداد  وجيبويت؛ ومجهوري  إيرال اإلةالمي ؛ ونيبال؛ والانغال؛ والعةرا ؛ وتةونت؛ وإثيوبيةا؛ وميامنةار؛

 .وتواسو؛ وني را؛ ومجهوري   ورا؛ وأوسندا؛ ودول  فاانني
 التقريةةر الوفةةود أبمانةة  األوننتةةاد عاةةحت توقيةة و معظةةم ا  وعةةات اإلقاي يةة   وأشةةاد مم اةةو -9

دم  املةة عر العةةاملي املعةةة هبةةةيف قي ةة   مهااةةم   مب ابةةة أنةة اعتةةربواو  .عاليةة  اةةةودة  وحتايالتةة تةة وأمهي
املنتةةةدى الاياةةةةةي الرفيةةةةع يف و  2018يف اننةةةةو  يف شةةةةباط/فرباير املعقةةةود  7 التن يةةة  املاةةةةتدام 

وماةةامه  قي ةة   ، 2018يف نيويةةور  يف عوحن/يوليةة  املزمةةع عقةةده املاةةتوى املعةةة التن يةة  املاةةتدام  
أيضةا  الةدول األعضةا   انشةدواو  .عةا بوجة   بشفل أهةدام التن ية  املاةتدام   ذلك إلحراحن تقد 

التقةارير الرئياةي  ينبغةي أل بعة  ا  وعةات اإلقاي ية    واحظة .هاوتنفيذاألمان   تبة توصيات
 .ر ز عاحت واي  األوننتادتأل 
مةةةن ت ويةةةا ال جهةةةود تعبئةةة ت ديةةةد بالعديةةةد مةةةن ا  وعةةةات اإلقاي يةةة  واملنةةةدوبني واندت  -10

الناقةة  قناعةةات يف  منةةوا  التن يةة ، وا ةةةي ا حنادة املاةةاعدة اإلمنائيةة  الر يةة  إىل أقةةا الباةةدال أجةةا 
عن تعزيةز وتوةةيع ا ليةات الدولية  لنقةا التننولوجيةا يف جمةال  إلنتاج، فضال  ااهليا ا األةاةي  و و 
يف  املقنوعةة الةدول األعضةةا  احةتا  وإنفةةاذ االتزامةات  ويتحةتم عاةةحت .منةةوا  لناقة  إىل أقةةا الباةدال ا

، و ذلك االتزامات املتعهةد هبةا منوا  اتفا  اريت بشفل الت ويا املتعاد املنا  لصاحل أقا البادال 
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ريةة  املتصةةا  وانةةب حقةةو  املانيةة  الفنااتفةةا  ا ةةا    مةةن 67واملةةادة  2-66مبوجةةب املةةادة 
 .الت ارة يف إيار منظ   الت ارة العاملي 

وحةة  العديةةد مةةن املنةةدوبني ا ت ةةع الةةدو  عاةةحت دعةةم تشةةغيا بنةةك التننولوجيةةا لصةةاحل  -11
 .مزودا  بت ويا فعاي ودعم م ةاي مالئم منوا  أقا البادال 

حتقيةةةد  أل مهةةةا  األشةةةهر املقباةةة  ةةةةتنول حا ةةة  يف واحةةةدة إقاي يةةة   واحظةةة  جم وعةةة -12
 .ا لي  اانومي  الدولي  لألوننتاد، يف إيار تنفيذ مافينيانو نرو  نتائج بشفل تفعيا

التعةةةاول في ةةةا بةةةني باةةةدال حنادة أل العديةةةد مةةةن املنةةةدوبني وا  وعةةةات اإلقاي يةةة   اعتةةةربو  -1٣
 تاةةريع بغيةة  مناةةوب بدرجةة  قصةةوى 17اةنةةوب والتعةةاول ال الثةةي يف إيةةار هةةدم التن يةة  املاةةتدام  

بعة  املنةدوبني أم اة  عاةحت التعةاول اإلقاي ةي  قةد  و  .منةوا  نشر تننولوجيات الناق  يف أقا الباةدال 
امليزانيةة  عةةن ارج ا ةةأحةةد الوفةةود الباةةدال املتقدمةة  حنادة الت ويةةا  انشةةدو  .الناقةة  يف جمةةالاألفريقةةي 

  .منوا  أقا البادال الاياةات يف  مقرريع متعزيز ااوار للدعم نشر نتائج حبوث األوننتاد و 
 شةة ع مافينيةةانو نةةرو  مةةن ) ( 55  وعةةات اإلقاي يةة  أل الفقةةرة واحةةمم مم ةةا إحةةدى ا -14
لناقةة  املت ةةددة واملن فضةة  اانبعةةاعت وتنويةةع ا وتننولوجيةةاتصةةادر ااةةةت دا  املن ةةف مل عاةةحت

اإلقاي ية  بةةدعم تن ية  الناقةة     وعةةالتةزا  ا  ا  عاةةحتوأ ةةد جمةدد .الناقة  يف الباةةدال النامية  مصةادر
  قتصةةاديااعتبةةارات اا ببحةة ا  وأشةةاد األوننتةةاد لقيامةة  حتديةةد منةةوا  ا ضةةرا  يف أقةةا الباةةدال و النظيفةة  

حنادة ةةةيتناب األمةةر ضةةاف  إىل املاةةاعدة اإلمنائيةة  الر يةة ، فباإلومةةع ذلةةك،  .لاشةةبنات املصةةغ رة
 .املشروع  التدفقات املالي  سر منافح الت ويا ا ا  و 

خبصةو  تعةاول ةئا  ال  يرحها مم ا جم وع  إقاي ية  أخةرى األأمان  األوننتاد عاحت وردت  -15
 ينةةدرج ضةة نلتقريةةر عةةن الاةةبيا ةعةةا ااألوننتةةاد مةةع و ةةاات أخةةرى يف ةةةيا  ع اةة  بشةةفل الناقةة  و 

 ،بعةة  املنةةدوبنيوأعةةرب  .منةةوا  ا نةة  النوياةة  األجةةا الةة  يضةةناع هبةةا األوننتةةاد لصةةاحل أقةةا الباةةدال 
يف جمةةةا  الناقةةة  واهليا ةةةا  منةةةوا  عةةةن ااهت ةةةا  يف تقةةةد  الةةةدعم إىل أقةةةا الباةةةدال ، النيابةةة  عةةةن باةةةداهنم

ملاامه  اهلام  ال  كنةن أل تقةدمها مصةادر الناقة  املت ةددة اعدد قايا من املندوبني وأبرحن  .األةاةي 
وأعةةرب منةةدوب آخةةر عةةن قاقةة  إحنا  التحةةول عةةن التصةةنيع  .احصةةول عاةةحت الناقةة  اادي ةة  يف باةةداهنمل

 .بابب انعدا  فر  ااصول عاحت الناق  عالي  اةودة منوا  قبا األوال يف أقا البادال 
 اجتاهةات رتةارة يفعةن الوثيقة  املعنونة  "ا  مةوجز ا  عرضبعد ذلك قدم  أمان  األوننتاد و  -16

 ."2018 منوا  التن ي  املاتدام  يف أقا البادال 

املفضرية إىل  : احلصرول نلرى الطاقرة2017 منرواا أقرل البلردان  تقريرر حلقة نقاش: -ابء 
 التحو ل
 (2)البند 
جمات الت ارة والتن ي  حاق  نقاش بشفل تا ر الناق  ألسةراض التحةول اهليناةي  عقد -17
ا انئةب حاقة  النقةاشالذين جلف  مةنهم ا ربا  في ا ياي و  .منوا  التن ي  املاتدام  يف أقا البادال و 

الفريةةد اانةةومي الةةدو  املعةةة بتغةةر املنا /املاتشةةار ا ةةا  مةةن أجةةا التن يةة  املاةةتدام ،  ،رئةةيت
 مناةةد املر ةةز األفريقةةي لااياةةةات الت اريةة ، ةنةة  األمةةم املتحةةدة ااقتصةةادي  ألفريقيةةا؛و  مر ةةز اةنةةوب؛

وموظةف حبةوث،  التابع  لألمم املتحدة؛مدير شعب  الناق  املاتدام ، الا ن  ااقتصادي  ألوروا و 
 .معهد األمم املتحدة لبحوث التن ي  ااجت اعي 
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إىل الةةةذي ك ةةةا الفريةةةد اانةةةومي الةةةدو  املعةةةة بتغةةةر املنةةةا /مر ز اةنةةةوب  وأشةةةار ا بةةةر -18
أةهم  انته ها مبا ال  وحناوي  البح  الفريدة 2017 منوا  أقا البادال تقرير الذي تض ن  تحايا ال

النظةةةر   وجهةةة مةةةناملاةةةائا املتعاقةةة  الوصةةةول  بةةةنيالفصةةةا عةةةن يريةةةد  بشةةةفل التن يةةة يف التفنةةةر 
مةن " حتقيق  " يفي و "كنن حتقيق  يتعني القيا  ب  بشفل "ما مماهنا  الن ر و  .ق الضي  التقايدي  

 انةةة الةةة     شةةةاريعواةةةةع لاهنةةةا  انتشةةةار و  .لالتحةةةو  املفضةةةي  إىل الناقةةة   حيةةة  ااصةةةول عاةةةحت
 هامن ال  اةت اص فردي، لنن ا ربات والدروس ال املاتوىانجح  يف   ر من األحيال عاحت 

 منةوا  أقةا الباةدال  ا هي أفادتاحملاي، و  اعاحت الصعيد الوية و  ياتفد منها مقررو الاياةاتمل 
عاةةةحت  صةةولحالالوينيةة   نةةةطا تنفيةةذ الةة  عننهةةةا مةةن القةةةدرات امل ةاةةي   مةةن حيةة  ا تاةةاب

 منةوا  أقا الباةدال  لني تت ننأيضا   ضرورا  ا  شرييعد  املناةب القدرة امل ةاي  فا تااب  .ناق ال
ا ةدمات، تقةد  ل امل تافة  ن اذجال عاحت صعيد "بصفتها القاد  اةديد" ااةتفادة من ميز امن 

حبية  تشة ا ت يةز الودعا إىل توةةيع  .والنظم الالمر زي  ،الناق  املت ددة اةديدةوتننولوجيات 
  .يالزراع القناعيف  املنت   املرأة أدوارملاائا اةنااني  والناق  ا ا اص املااعدة اإلمنائي  

مةةن عناصةةر القةةدرات ا  رئياةةيا  د عاةةحت الناقةة  اادي ةة  اعتبارهةةا عنصةةر يتشةةدال يف معةةرضو  -19
واعتةرب أل  .التقريةر واعيةد يف إعةداداحةتا  املبر من الا نة  ااقتصةادي  ألفريقيةا نو ه ا اإلنتاجي ، 

اتنامةةا لا  يشةنا  ديةد إبمنانية  ااصةول عايهةا وثةو ال وعةد ناقة  عةد  وجةود مةا ينفةي مةن ال
فةةر  تعزيةةز ل إمنةةاانت القاريةة  مةةن لت ةارة ااةةرةامننقةة   مةةا تت تةةع بةة  بةةني  و  .ااقتصةادي الةةدينامي
تعزيةةز تحاةةني ااةةوافز ااةةةت  اري  و وذلةةك بل يف أفريقيةةا التحةةو  املفضةةي  إىل ااصةةول عاةةحت الناقةة  

الناقةةة   مصةةةادرتنويةةةع يتةةةيح ا مبةةةفةةةورات اا ةةةم عةةةن يريةةةد التعةةةاول يف تةةةوفر اهليا ةةةا األةاةةةةي ، و 
بعةةة  ومثةةة   .اإلقاي يةةة  وتعزيةةةز القةةةدرات التنظي يةةة  وامل ةاةةةي  عاةةةحت الصةةةعيدين اإلقاي ةةةي والةةةوية

ل التحةو   املفضةي  إىلااصول عاحت الناقة  يع لتار بوج  خا  مواتي  ااتفا   املتوخاة يف وانباة
 ةاةةةات وامل)ب(  تحريةةةر خةةةدمات اهليا ةةةا األةاةةةةي ؛لولويةةة  األا )أ( إعنةةةا  ، وهةةةييف أفريقيةةةا

ا اةةةت ملرافةةةد و نظ ةةةي اقاي يةةة  لرصةةةد وتعزيةةةز التنفيةةةذ وتياةةةر التعةةةاول )م ةةةا احملفةةةا األفريقةةةي ملاإل
هةةةدم إدمةةةاج اهليا ةةةا األةاةةةةي  لاناقةةة  و ج( ) ألع ةةةال الت اريةةة  واملرصةةةد الت ةةةاري(؛األفريقةةةي ل

 .  املتابن اإلقاي ي الناق عاحت الصعيد القاري من خالل جم عات 
مةةةزاا مةةةن حيةةة   بةةةرانمج تنةةةوير البنيةةة  التحتيةةة  يف أفريقيةةةاأل يقةةةد  أيضةةةا  ا  و ةةةال متوقعةةة -20

صةول عاةحت ااصول عاحت خدمات حدي ة  أخةرى )م ةا امليةاه( إضةاف  إىل املةزاا يف حنادة فةر  اا
 2017 منةةوا  تقريةةر أقةةا الباةةدال و .الناقةة  اادي ةة  بتنافةة  من فضةة  ويف تنويةةع مصةةادر الناقةة  اإلقاي يةة 

 إةةةهامها مةن حية  يف القةارة   الناشةةئ يةالت ار  تقيةيم اإلصةالحاتوةةيا  كنةن مةةن خالهلةا  عبةارة عةن
 .املفضي  إىل التحو ل يف ااصول عاحت الناق 

ااصةةول  إحنا  ماةةفل ا بةةر مةةن الا نةة  ااقتصةةادي  ألوروا إىل اتبةةاع هنةةج متنامةةا  دعةةاو  -21
مةع    املتعةددةأوجة  ترابنةو  7التن ية  املاةتدام   هلةدمعاحت األمهي  احملوري   التشديدعاحت الناق ، 

األع ةةال  الةة  ع ضةة  عنهةةا األفنةةارورددت نتةةائج التقريةةر  .األخةةرى أهةةدام التن يةة  املاةةتدام 
مةةن  الةةذي، 2018لعةةا   ضةةري  لا نتةةدى الاياةةةي الرفيةةع املاةةتوى املعةةة التن يةة  املاةةتدام التح

ةةن  .7اهلةةدم  املنتظةةر أل يبحةة  التحاةةي التعةةاول وااةةوار في ةةا بةةني الا ةةال اإلقاي يةة  مةةن وقةةد من 
 .ااصول عاحت الناق ملاائا املتعاق  إبمناني  ا إحنا  املنايد رتاف يفبردة فعا أقوى 



TD/B/EX(66)/2 

11 GE.18-06488 

لا نتةةةدى  واملةةةواد املقتحةةة  لا نةةة  ااقتصةةةادي  ألورواويف معةةةرض إبةةةراحن األنشةةةن  التحضةةةري   -22
، حد د ا بر بعة  الصةعوات يف الةن هج إحنا  ماةفل  الاياةي الرفيع املاتوى املعة التن ي  املاتدام 

   فايةةةة  إقاةةةةيم الا نةةةة ، مبةةةةا يف ذلةةةةك عةةةةدااصةةةول عاةةةةحت الناقةةةة  والت ةةةةارة يف الناقةةةة  مةةةةن وجهةةةة  نظةةةةر 
امل شةةرات املاةةةت دم ، والقصةةور يف البيةةةاانت، ومةةةدى القةةدرة عاةةةحت مجةةةع البيةةاانت لتحاةةةني امل شةةةرات 
لةةةةةدى الةةةةةدول األعضةةةةةا ، وأوجةةةةة  القصةةةةةور يف الن ةةةةةاذج التقايديةةةةة  إلدارة املرافةةةةةد القائ ةةةةة  عاةةةةةحت التزويةةةةةد 

ائ ةةةة  عاةةةةحت التزويةةةةد وبةةةةني  املةةةةزاا الةةةة  كنةةةةن أل تةةةةن م عةةةةن منةةةةاذج اإلدارة الق .النياةةةةووات يف الاةةةةاع 
خبدمات الناق ا التعزيز املتبادل لألمناط املفيدة لالةتقاللي  يف جمةال الناقة ؛ وإعنةا  األولوية  لانفةا ة 

  .فوريحمن حي  الناق  وإدارة انبعاعت املي ال؛ والت ا   من اإلعاانت املتعاق  الوقود األ
ي  ااجت اعي  أل ا عر الاابي  لتغةر من معهد األمم املتحدة لبحوث التن  ةا بر  ذ رتو  -2٣

البيئي  ااجت اعية   لاتصورات  األولوي إعنا ، مما يتناب وقعها متفاوت من مننق  إىل أخرىاملنا  
التفصيا يف التقرير   املبين املعت د، لانهج وتت  ا املزاا اا يدة .  وااةتدام يف حتايا التغير التحو  

يف أل ماةفل  ،    مةن أجةا التغيةر التحةو  يالاياةة اابتنةاراتبعنوال تها منظ الصادر عن الرئياي 
يف  فالةة  العدالة  ااجت اعية  ألهنةا حمورية  لاةدفع بع اةة   تنتاةي أمهية  قصةوىااصةول عاةحت الناقة  

حتقيد األهدام اإلمنائي  األخرى، مبا يف ذلك التصدي لعد  املااواة بةني  من ت ننيلا أداة  و التن ي  
 منوا  ومن العناصر الالحنم  لتحقيد ااصول عاحت الناق  املفضي  إىل التحول يف أقا البادال  .اةناني
يةةة  إىل أمهأيضةةةا  ا بةةةرة وأشةةةارت  .حنادة املاةةةاعدة اإلمنائيةةة  الر يةةة  والت ويةةةا املتعاةةةد املنةةةا  ضةةةرورة
  .العدال  ااجت اعي  واخنرايهم الفعال إلحقا لانال احملايني امشار   

أمهيةة  الناقةة   عاةةحتد يةةف الت منةةوا  بعةة  املنةةدوبني مةةن أقةةا الباةةدال  جةةدداملناقشةة ،  أثنةةا و  -24
 .ل اهليناةيالتحةو  لتحقيةد ا  مياةر  عةامال  القةدرات اإلنتاجية  و  ا تاابيف ا  أةاةيا  بوصفها عنصر 

ألوننتاد عاحت معاة  موضوع ااصول عاحت الناق ، واحةمم أل املاةاعدة اوأشاد أحد املندوبني 
، منةوا  دور الةغ األمهية  يف توةةيع ننةا  الناقة  املت ةددة يف أقةا الباةدال تضةناع بةاإلمنائي  الر ية  

وشةدد  .دةنظم الناقة  املت ةدلةرأس املةال األو    برة مةن حية   تناليفل عاحت اعتبار أهنا ختضع
باةةده عاةةحت الوقةةود األحفةةوري واةهةةود اةاريةة  مةةن أجةةا تنويةةع مصةةادر اعت ةةاد منةةدوب آخةةر عاةةحت 

واةتفاةةر عةن احت ةةاات  . النوويةاملةوارد املت ةةددة و الناقة  الناقة ، مبةا يف ذلةةك مةن خةالل مةةوارد 
 .من هذه املوارد الفحم القائم عاحت  يااااةتغالل املاتدا  ل

 كنةةةن ألاحت ةةةاحن النربةةةول وختزينةةة  رين القةةةول إل تننولوجيةةةات وجةةةادل أحةةةد املتحةةةاو  -25
الناقة  حمةدودة  مصةادرمةن جعاهةا الفحةم، ورمبةا  القةائم عاةحت  يةااالبص   النربونية  لمن  ختفف

 .وأضةةام أل الت ويةةا النةةايف وآليةةات تاةةعر النربةةول شةةريال ماةةبقال .اانبعةةاعت مةةن النربةةول
يةةدة بشةةفل اةانةةب ااقتصةةادي لاناقةة  النوويةة ، يف ظةةا واحةةمم أل إمنانيةة  إجةةرا  مناقشةةات حما
 .املنا  العايفي واملاي ت ااا ، دون  قيود

إحنا  التفنةةةةر اإلمنةةةةائي وتنبيقةةةة  يف جمةةةةال ا  واحةةةةمم متحةةةةاور آخةةةةر أل الةةةةن هج املتبةةةةع حاليةةةة -26
ةةز بصةةورة رئياةةي  عاةةحت العةةرض وجةةادل اا ةة  مةةن أجةةا التحةةو ل إىل  .ااصةةول عاةةحت الناقةة  ير  

لةةنُةُهج املوج هةة  صةةوب الناةةب وا ةةدمات، وهةةو مةةا قةةد ياةةهِ ا األخةةذ الالمر زيةة  يف أقةةا الباةةدال ا
عاةحت أةةاس ميزا ةا  وهنةا القةاد  اةديةد ويتةيح هلةا ااةةتفادة مةن ماةتهاني الناقة  بوصةفهم  منوا  

 .منت ني لاناق 
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ضةةةعف معادلةةة  وشةةةد د متحةةةاور آخةةةر عاةةةحت أل جتزئةةة  أةةةةوا  الناقةةة  يف أفريقيةةةا أدى إىل  -27
وأشةةار إىل اإلمنةةاانت احملت اةة  الناشةةئ  عةةن مننقةة  الت ةةارة ااةةرة  .الت ةةارة وااةةةت  ار يف الناقةة 

القاريةةةة ، لننةةةة  حةةةةذ ر مةةةةن أل الف ةةةةوة النائنةةةة  بةةةةني ا نةةةةط والتنفيةةةةذ والتحةةةةدي املت  ةةةةا يف حنادة 
 .مل يتان التغاب عايه ا بعدا  ااةت  ارات تدرجيي

عاةةحت أل ماةةفل  ااصةةول عاةةحت الناقةة  تننةةوي عاةةحت آعر ا  جمةةدد متحةةاورة أخةةرىوأ  ةةدت  -28
 .اجت اعيةةةة  وةياةةةةةي  مل تُعةةةةاا عاةةةةحت النحةةةةو املناةةةةةب مةةةةن خةةةةالل اااةةةةول التننولوجيةةةة  وحةةةةدها

وشةةددت عاةةحت الةةدور األةاةةةي ملشةةار   أصةةحاب املصةةاح  وعاةةحت ع ايةة  التفةةاوض اة ةةاعي يف 
 .التوفيد بني شىت ااحتياجات والتفضيالت وا عر

 تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين ابلتجارة اإللكرتونية والقتصاد الرقمي -جيم 
 (6 البند)

انئةةب رئةةيت فريةةد ا ةةربا  اانةةومي الةةدو  املعةةة الت ةةارة اإللنتونيةة  وااقتصةةاد عةةرض  -29
 .الدورة األوىل عنيف إيار هذا البند من جدول األع ال، التقرير  ،الرق ي
 وضةةةعالجت ةةةاع و لعةةةداد اإلقاةةةد إحنا  ع ايةةةات البعةةة  ا  وعةةةات اإلقاي يةةة  عةةةن بةةة  وأعر  -٣0

واقتحةة  إعةةادة النظةةر يف الةةنهج الةةذي يتبعةة  فريةةد  .ا يف جمةةال الاياةةة  العامةة توصةةيات متفةةد عايهةة
تفةد املتوصةيات اعتبار أل المع اختصاصات ، عاحت   اي   ا    ئتواحبي  ينول ما ربا  اانومي الدو  

مةةن ا  أةاةةةالقةةادمني مناقشةةات ا ةةربا ،  انجتةة  عةةنينبغةةي أل تنةةول  يف جمةةال الاياةةة  العامةة ا عايهةة
بعةةة  ا  وعةةةات   ويابةةة .نيأ  ةةةر منةةة  ةياةةةةي نيتقنيةةة وانونةةةي الةةةذين ينبغةةةي ألو  معواصةةةم باةةةداهن

 جااةةات مواحنيةة  يف الةةدورات املقباةة  لفريةةد ا ةةربا  اانةةومي الةةدو ، عقةةدضةةرورة جتنةةب، اإلقاي يةة  
جم وعةةةات إقاي يةةة  والعديةةةد مةةةن املنةةةدوبني إىل اإلحايةةةات  أشةةةارت عةةةدةو  .فيهةةةا مفاوضةةةات جتةةةري

يف األع ةةال التحضةةري  قبةةا انعقةةاد دورة فريةةد ا ةةربا  ا   يفيةة  املضةةي قةةدم  عةةناإلعالميةة  واملناقشةةات 
وإجةةةةرا   لاياةةةةة  العامةةةة يف جمةةةةال اإعةةةةداد توصةةةةيات متفةةةةد عايهةةةةا  يعتةةةةربوا ألاانةةةةومي الةةةةدو ، ومل 

 وشةةدد عةةدة منةةدوبني  ةةذلك عاةةحت أل ااختصاصةةات .مةةا هبةةذا ا صةةو  ينةةرح إشةةناا   قشةةاتمنا
فريةد ا ةربا  اانةةومي الةدو  إجةرا ات وأةةاليب ع ةا موحةدة لالجت اعةةات  ضةرورة اتبةاع اقتحة 

 مةةن هةةووأشةةارت عةةدة وفةةود إىل الصةةعوات يف حتديةةد  .األوننتةةاد يف عقةةدتاانوميةة  الدوليةة  الةة  
 .االدول األعضا  نفاه منها، وهو ما حتددها  خافي  ينبغي أل ينول قادم ومن أي ا بر
تتعاةد أبةةاوب  م ةار اإلشةنالتوضيح ما إذا  ان  املاةفل   ضرورةواتفق  الوفود عاحت  -٣1

 ا .حتديدلتوصيات اض ول مبفريد ا ربا  اانومي الدو  أو 

 بتمويل التنميةتقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين  -دال 
 (7)البند 
فريةةد ا ةةربا  اانةةومي الةةدو  املعةةة بت ويةةا التن يةة ، يف إيةةار هةةذا البنةةد  عرضةة  رئياةة  -٣2

أل أمهيةة  فريةةد ا ةةربا  اانةةومي عاةةحت وأ ةةدت  .الةةدورة األوىل عةةنمةةن جةةدول األع ةةال، التقريةةر 
لةةةدعم اةهةةةود الراميةةة  إىل  النةةةايفتةةةوفر الت ويةةةا  ماةةةفل  الةةةدو  لاباةةةدال الناميةةة  تن ةةةن يف معاةةةة 

ا ةاات   يتا ةويف معةرض  .الظةروم ااقتصةادي  العاملية  الراهنة  ظاحتول هيناي يف  إحداث
 الةةدقيدالةدورة األوىل، شةددت عاةةحت أل الع ةا  الة  جةرت أثنةةا  اتملناقشةةواا اةامهات الرئياةي  ل
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 تعنةةتالةة  املتفةةد عايهةةا مةةن التوصةةيات  متينةة قةةد أةةةفر عةةن جم وعةة  الةةذي اضةةنُاع بةة  وعةةا  جةةودة 
 .املاامهات املقد م 

  ةةا يتعاةةدبعةة  ا  وعةةات اإلقاي يةة  شةةواسا إجرائيةة  مماثاةة  لتاةةك الةة  أثةةرت فيوأعرت  -٣٣
 ويةةةدخا يفتقريةةر فريةةد ا ةةربا  اانةةةومي الةةدو  املعةةة الت ةةارة اإللنتونيةةة  وااقتصةةاد الرق ةةي، ب

أل أمانة  و ا ةربا   مل تنةن ماةت دة مةن اياةة  العامة يف جمةال ال تفةد عايهةااملتوصةيات أل الذلةك 
أمانةةة  واحظةةة   .اخةةةارج ننةةةا  وايتهةةة    تصةةةرفمتبةةةع ااختصاصةةةات ذات الصةةةا ، تاألوننتةةةاد مل 
جمةةةاات  تالةةة  حةةةدد ،الختصاصةةةاتلا   ةةةال مراعيةةةل جةةةدول أع ةةةال الةةةدورة األوىل  أاألوننتةةةاد 

املواضةيع الة  جةرى ف .خنة  ع ةا أديةت أاايف الةواردة اات الع ةا احملةددة  ةا  وفق اتا ناقشل
شت   بني الو اات املعنية  املع ا الالفصول املقابا  من تقارير فرق  يف  هي مواضيع حموري تناوهلا 

يف ع ايةة  املصةاح  مةةن اةهةات ذات رئياةي   ي م ةاةوبوصةف األوننتةةاد جهة   .بت ويةا التن ية 
شت   بني الو اات املعنية  بت ويةا التن ية ، املع ا اليف فرق  ا  عويا التن ي  وعضو ومراجع  متابع  

 .ا ااتفإل اختصاص  يش ا هذه 
قاي يةة  والعديةةد مةةن املنةةدوبني عاةةحت أمهيةة  فريةةد ا ةةربا  اإل وعةةات ا  شةةدد العديةةد مةةنو  -٣4

عر األمةةم مةةن نتةةائج الةةدورة الرابعةة  عشةةرة ملةة   رئياةةي  اعتبةةاره نتي ةة هلةةم، الناةةب  اانةةومي الةةدو  
ضةور جيةد، حب اتا   ا اا  األوىل ال لعن ارتياحهم  وأعربوا  ذلكاملتحدة لات ارة والتن ي ، 

 إحةةدى ا  وعةةات اإلقاي يةة  بع ةةا فريةةد ا ةةربا ورحبةة   .مبهةةارة ا بةةرجمةةاات ع ةةا هامةة   تناولةة و 
عويةةةا  اجعةةة يف ع ايةةة  متابعةةة  ومر منتظ ةةة    ماةةةامه اعتبةةةار هةةةذا الع ةةةا يشةةةنااانةةومي الةةةدو  

  .20٣0 التن ي  املاتدام  لعا  تنفيذ خن يف التن ي  و 
وأبرحن عدة مندوبني أل اإلجرا ات ال  اتُّبع  خبصةو  الةدورة األوىل  انة  متاةق  مةع  -٣5

ا  اإلجرا ات املوحدة وأةاليب ع ا ااجت اعات اانومي  الدولي  ال  تعقد يف األوننتاد، عاشي
 ا  اانةةومي الةةدو ، وأل املواضةةيع احملةةددة لاةةدورة األوىل  انةة  قةةد ُوحن ِعةة مةةع اختصاصةةات فريةةد ا ةةرب 

عاةةحت الةةدول األعضةةا  وأتيحةة  يف جااةة  إحايةة  إعالميةة  متتةةاليتني قةةدمتا لاةةدول األعضةةا  قبةةا 
اةدول األعضةا  الفرصة  إلعرة ل  اتحةمندوب آخر عاحت أل األمان  العامة  قةد أ ات فدو  .ااجت اع
العديةةد شةةدد و  .مبشةةار   ا ةةربا  يف فريةد ا ةةربا  اانةةومي الةدو  أقةر  ة األوىل و قبةةا الةةدور  هاشةواسا

 تاةةك هةةاا أةةةاس هلةةا، مبةةا في الةة  أثةةرتمةةن ا  وعةةات اإلقاي يةة  والوفةةود عاةةحت أل الشةةواسا اإلجرائيةة  
  .من ذلك شواسا موضوعي  بدا   إعرةا  وعات اإلقاي ي   وااملتعاق  بعد  وجود واي ، وانشد

 اجللسة اخلتامية -هاء 
مشةةةار   فعالةةة  انئةةةب األمةةةني العةةةا  لألوننتةةةاد عةةةن تقةةةديره ملشةةةار   الةةةدول األعضةةةا  أعةةةرب  -٣6

املناقشةةةات وقةةةال إل  .منةةوا  املاةةةفل  ااا ةةة  املت  اةة  يف ااصةةةول عاةةةحت الناقةة  يف أقةةةا الباةةةدال  خبصةةو 
 لتحةةةو حت الناقةةة  املفضةةةي  إىل الااصةةةول عاةةةا 2017لعةةةا   منةةةوا  تقريةةةر أقةةةا الباةةةدال اةةةةتنتاجات  بشةةةفل

األصةةةيا املوضةةةوع امل تةةةار، والتحايةةةا و  ،و ةةةال هنةةةا  رضةةةا عةةةا  عةةةن التقريةةةر .شةةةهدت حضةةةورا  جيةةةدا  
إةةةةها  مب ابةةة  العديةةةد مةةةن الوفةةةود أل التقريةةةر  ىورأ .تهةةةاوأمهي النةةةوعي، ومال مةةة  التوصةةةيات الاياةةةةاتي و 

 .2018يف عوحن/يولية  املزمةع عقةده املنتدى الاياةي الرفيةع املاةتوى املعةة التن ية  املاةتدام   قوي يف
حاقةة  النقةةاش الةة  مجعةة  خةةربا  رفيعةةي املاةةتوى يف جمةةال تاةة ر الناقةة  ألسةةراض التحةةول ويف أثنةةا  

 أشةةارو  .وىا نتةةدى الاياةةي الرفيةةع املاةت، جةرى شةةرح الع اية  امل صصة  لاهليناةي والتن ية  املاةةتدام 
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لنقةةاش، م ةةا اإليةةار امل ةاةةي وبنةةا  القةةدرات مةةن أجةةا إدارة امواضةةيع أخةةرى ذات صةةا  إىل ا ةةربا  
 املاامه  احملت ا  ملننق  الت ارة ااةرة القارية  يف التصةدي لتحةدات أفريقيةاو ، إدارة انجح  قناع الناق 

ا ااةةت  ار يف جمةال  فةا ة اةةت دا  قةدمهيعن املاامه  ااا   ال  كنن أل  ، فضال  يف جمال الناق 
أل إجيةةاد أوجةة  التةة حنر بةةني أيضةةا  ت حاقةة  النقةةاش وأ ةةد .7التن يةة  املاةةتدام  هةةدم الناقةة  يف حتقيةةد 

 . ذلك  منوا  ال الث أمر الغ األمهي  الناب  لابيئ ، والناب  ألقا البادال  لتن ي  املاتدام ا ر ائز
 لقةة  متصةةا  مب تاةةف بنةةود جةةدول األع ةةال،اماةةائا عانقشةة  الةةدول األعضةةا  وبعةةد ذلةةك  -٣7

 إحةدى ا  وعةاتذ ةرت ، من جدول األع ةال 8وفي ا خي  البند  .قبا التوصا إىل توافد يف ا را 
ااقةةتاح أل فةةتض تالتةةا  أهنةةا و  متعاةةد اةةةوهر جةةرى توحنيعةة عاةةحت اقةةتاح ا  ددو اإلقاي يةة  أهنةةا مل تتاةةد ر 

 .وافق امل عاحت دليال   الانوت راعتباينبغي  أن  اجم وعات إقاي ي  أخرى   وأوضح .مقبول

 املسائل التنظيمية -اثلثاا  
 إقرار جدول األنمال وتنظيم العمل -ألف 

 من جدول األع ال( 1)البند 
 ،2018شةباط/فرباير  5يةو  يف جاات  العامة  اافتتاحية ، املعقةودة  ،أقر جمات الت ارة والتن ي  -٣8

 عاةةحت ذلةةك، ضةةم وبنةةا    .TD/B/EX(66)/1جةةدول األع ةةال امل قةة  لاةةدورة بصةةيغت  الةةواردة يف الوثيقةة  
 جدول أع ال الدورة التنفيذي  البنود التالي ا

 إقرار جدول األع ال وتنظيم الع ا -1
 ا ااصول عاحت الناق  املفضي  إىل التحول2017لعا   منوا  تقرير أقا البادال  -2
العاماةة  املعنيةة  اإليةةار ااةةةتاتي ي وامليزانيةة  الربانجميةة  عةةن أع ةةال  تقريةر الفرقةة  -٣

 دور ا الاادة  والابعني
 تقرير ةن  ااةت  ار واملشاريع والتن ي  -4
 تقرير ةن  الت ارة والتن ي  -5
 تقرير فريد ا ربا  اانومي الدو  املعة الت ارة اإللنتوني  وااقتصاد الرق ي -6
 فريد ا ربا  اانومي الدو  املعة بت ويا التن ي  تقرير -7
املاةةةائا الةةة  تتناةةةب مةةةن ا اةةةت اختةةةاذ إجةةةرا  بشةةةفهنا يف إيةةةار متابعةةة  الةةةدورة  -8

 الرابع  عشرة لا  عر
 ماائا أخرى -9

 .والاتني الاادة تقرير جمات الت ارة والتن ي  عن دورت  التنفيذي   -10
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 مسائل أخرى -ابء 
 من جدول األع ال( 9)البند 
رئةةةيت جماةةةت عةةةرض ، 2018شةةةباط/فرباير  7يف اةااةةة  العامةةة  ا تاميةةة ، املعقةةةودة يف  -٣9

الةرئيت  .ثالث ماائا لانظر فيها يف إيار هذا البند من جدول األع ال النياب الت ارة والتن ي  
 النياب ا
ةة )أ(  املتعةةددة الاةةنوات  ل املواضةةيع الةة  ةةةتتناوهلا اجت اعةةات ا ةةربا أبر الوفةةود ذ  

 .2017 عايها املنتب املوةع لا  ات يف تشرين ال اين/نوف رب وافد 2018 يف
أل مشةروع جةدول األع ةال امل قة  لاةدورة ا اماة  والاةتني لا  اةت  احةمم )ب( 

 شةباط/ 7وارد يف ورق  سر ر ية  م رخة     ا هو  ا ،متاحات  ها  ا ذلكوشنا الدورة ونتائ 
ناقشة  عامة  ملةدة مبا  متبوعةيةومني، ملةدة  رفيةع املاةتوىجةز  تتةفلف مةن الةدورة  وأل، 2018فربايةر 

ملةةدة  دورة ماةةتفنف  إضةةاف  إىل، 2018أربعةة  أا  يف حزيرال/يونيةة  ملةةدة يةةو  واحةةد، وجةةز  عةةادي 
 .2018أربع  أا  يف تشرين األول/أ توبر 

الةةدورة و أل املنتةةب املوةةةع توصةةا إىل اتفةةا  بشةةفل توقيةة  الا ةةال  أشةةار إىل )ج( 
اةةةدول الةةزمة  خبصةةو تةةواريا اجت اعةةات ا ةةربا   بشةةفلا اماةة  والاةةتني املاةةتفنف  لا  اةةت و 

 .2018جت اعات عا  ا
 2018قةةرر ا اةةت إدراج املواضةةيع الةة  ةةةتتناوهلا اجت اعةةات ا ةةربا  املتعةةددة الاةةنوات يف و  -40
 .(املرفد األول)ا  ر يا  بوصف  حمضر ير الدورة التنفيذي  الاادة  والاتني، تقر  يف
وافةةد ا اةةةت عاةةةحت جةةةدول األع ةةةال امل قةة  لدورتةةة  ا اماةةة  والاةةةتني )املرفةةةد ال ةةةاين(، و  -41

فرصة  ةةتتاح هلةم ، عاةحت أةةاس أل أعضةا  املنتةب املوةةع 2018يف حزيرال/يوني   ااملقرر عقده
 املنتةةب إىل ألا  نظةةر و  .القضةةاا الةة  ةيشةة اها التقريةةر الاةةنوي لألمةةني العةةا  لتقةةد  اقتاحةةات بشةةفل

أبل ينظةةةر ياةةب ا اةةةت فقةةةد نتةةائج الةةةدورة ا اماةة  والاةةةتني،  يةةة تةةتح هلةةةا فرصةة  النظةةةر يف نوع مل
 .املنتب املوةع يف هذه املافل  بغي  التوصا إىل اتفا  يف أقرب وق  ممنن

بصةةيغت  الةةواردة يف  ،2018 عةةا وافةةد ا اةةت عاةةحت اةةةدول الةةزمة املةةنقح اجت اعةةات و  -42
وأدرج يف اااةةبال ااتفةةةا  اةةةدول أخةةةذ وقةةد ، 2018شةةباط/فرباير  7ورقةة  سةةر ر يةة  م رخةةة  

  .(5)عن الفتات الزمني  املتاح  تواريا ااجت اعات األخرى، فضال  

 والستني  السادسةأنمال دورت  التنفيذية  تقرير جملس التجارة والتنمية ني -جيم 
 من جدول األع ال( 10)البند 
اختتةا   ةةتن ال التقريةر عقةبيف اةاا  العام  ا تامية ، أذل جماةت الت ةارة والتن ية  ا -4٣

 .النياب  اةاا  وإبشرام من الرئيت

__________ 

 .TD/B/INF.238/Rev.1ةيصدر اةدول الزمة الر ي لالجت اعات بوصف  الوثيق   (5)
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 األول املرفق

 2018 نام مواضيع لجتمانات اخلرباء املتعددة السنوات إ  
موضةةوع الةةدورة الاادةةة  اجت ةةاع ا ةةربا  املتعةةدد الاةةنوات املعةةة النقةةا والاوجاةةتيات  -1

 20٣0الت اري  وتيار الت ارةا نقا البضائع املاتدا  يف دعم خن  التن ي  املاتدام  لعا  
موضةةةوع الةةةدورة الاادةةةة  اجت ةةةاع ا ةةةربا  املتعةةةدد الاةةةنوات بشةةةفل الت ةةةارة وا ةةةدمات  -2

 الت ارة يف ا دمات من أجا التن ي  الشاما  لا  يع واملاتدام والتن ي ا 
 االدورة العاشرة اجت اع ا ربا  املتعدد الانوات املعة الااع األةاةي  والتن ي موضوع  -٣

 التنويع وإضاف  القي   )أ( 
 التنورات األخرة والتحدات والفر  يف أةوا  الااع األةاةي  )ب( 

الاادة  اجت اع ا ربا  املتعدد الانوات بشفل ااةت  ار واابتنةار وتنظةيم موضوع الدورة  -4
املشةةةةاريع مةةةةن أجةةةةا بنةةةةا  القةةةةدرات اإلنتاجيةةةة  والتن يةةةة  املاةةةةتدام ا فعاليةةةة  تاةةةة ر العاةةةةم والتننولوجيةةةةا 

 واابتنار لتحقيد أهدام التن ي  املاتدام 
وات بشةةفل تعزيةةز البيئةة  ااقتصةةادي  الةةدورة ال انيةة  اجت ةةاع ا ةةربا  املتعةةدد الاةةن موضةةوع -5

 ااتن ية  الشةاما  واملاةتدام ، وتعزيةز التنامةا والتعةاول ااقتصةادينيلدعم لةاملواتي  عاحت مجيع املاةتوات 
 تنييف الاياةات الصناعي  لاتنويع ااقتصادي والتحو ل اهليناي إىل عامل رق ي
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 الثاين املرفق

 *والستني جمللس التجارة والتنميةجدول األنمال املؤقت للدورة اخلامسة   
 املاائا اإلجرائي ا -1

 انت اب أعضا  املنتب )أ( 
 إقرار جدول األع ال وتنظيم ع ا الدورة )ب( 
 اعت اد التقرير املتعاد بوعئد التفوي  )ج( 
 جدول األع ال امل ق  لادورة الاادة  والاتني  ات الت ارة والتن ي  )د( 

 وىااةز  الرفيع املات -2
تعدديةةةة  نظةةةةا  أحنمةةةة  هبةةةةا النةةةةر  اةديةةةةدة الةةةة  كنةةةةن لألمةةةةم املتحةةةةدة أل تعةةةةاا  )أ( 

ماةةامه   الةةذي ةةةتنول عايةة  مةةاو األيةةرام والت ةةارة وآلياتةة  يف جمةةال التن يةة ، 
 األوننتاد

 الاياةات الصناعي  وةياةات القدرة اإلنتاجي  اقتصاد رق ي )ب( 
ارد احملاية  والدولية  لتحقيةد أهةدام التن ية  ةد ثغرات التارب املا  وتعبئ  املةو  )ج( 

 املاتدام 
لنةةاس ا تاحةةدبنةةا  القةةدرة عاةةحت الصةة ود يف مواجهةة  الصةةدمات املتعةةددة الةة   )د( 

 لتن ي  املاتدام او 
 مناقش  عام  -٣
  التقرير الانوي لألمني العا  -4
 ااةتاتي يات اإلمنائي  يف عامل معوملالتابط و  -5
 ااقتصادي  يف أفريقياالتن ي   -6
 وةيا  فعال  لتنفيذ أهدام التن ي  املاتدام اعتبارمها التننولوجيا واابتنار  -7
 ااةت  ار من أجا التن ي  -8
األنشن  ال  يضناع هبا األوننتةاد دع ةا  لاةدول اةزرية  الصةغرة النامية  ودع ةا  لاباةدال  -9

 وبادال العبور النامي  النامي  سر الااحاي 
 تقرير فريد ا ربا  اانومي الدو  املعة الت ارة اإللنتوني  وااقتصاد الرق ي -10
 2020-2011 لاعقد منوا  ماامه  األوننتاد يف تنفيذ برانمج الع ا لصاحل أقا البادال  -11
 تقرير عن املااعدة املقدم  من األوننتاد إىل الشعب الفاانية -12

__________ 

 ن الدورة.مالعادي  اةز ض ن  19إىل  4تندرج بنود جدول األع ال من  *
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املاائا ال  تتناب من ا ات اختةاذ إجةرا  بشةفهنا يف إيةار متابعة  الةدورة الرابعة  عشةرة  -1٣
 لا  عر

 تقييم واةتعراض تنفيذ األوننتاد نتائج امل عر الذي يعقد  ا أربع ةنوات -14

 ماةةامهات األوننتةةاد يف تنفيةةذ ومتابعةة  نتةةائج املةة عرات الرئياةةي  ومةة عرات الق ةة  الةة  تعقةةدها -15
  ألمم املتحدة يف امليدانني ااقتصادي وااجت اعيا

  ااواملاائا املتصا  هباملاائا امل ةاي  والتنظي ي  واإلداري   -16

مةةةن خنةةة  ع ةةةا  166تقريةةةر رئةةةيت اهليئةةة  ااةتشةةةاري  املنشةةةفة مبوجةةةب الفقةةةرة  )أ( 
وأثرهةةا  2018-2017اننةةو  بشةةفل تنظةةيم األمانةة  دورات تدريبيةة  يف الفةةتة 

 وتعيني أعضا  اهليئ  ااةتشاري  الصا ؛ذي 

 من النظا  الداخاي لا  ات 76تا ي  اهليئات اانومي  الدولي  ألسراض املادة  )ب( 

 من النظا  الداخاي لا  ات 77تا ي  املنظ ات سر اانومي  ألسراض املادة  )ج( 
 اةتعراض اةدول الزمة لالجت اعات )د( 
 عضوي  الفرق  العاما  )ه( 
 (19-)د1995اةتعراض قوائم الدول الواردة يف مرفد قرار اة عي  العام   )و( 
 ا عر اإلداري  واملالي  املتتب  عاحت إجرا ات ا ات )حن( 

 جدول األع ال امل ق  لادورة التنفيذي  الاابع  والاتني  ات الت ارة والتن ي  -17
 ماائا أخرى -18
 اعت اد التقرير -19
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 الثالث املرفق
 *احلضور  

 حضر الدورة مم او الدول التالي  األعضا  يف جمات الت ارة والتن ي ا -1
 ااحتاد الروةي

 إثيوبيا
 األرجنتني
 األردل
 إةبانيا
 إةتونيا
 ألبانيا
 أملانيا
 أوسندا

 اإلةالمي ( -إيرال )مجهوري  
 ا اتال
 البحرين
 الرباحنيا

 بروين دار الاال 
 باغارا

 بنغالدي 
 بنن

 بوروندي
 بولندا

 املتعددة القوميات( -بوليفيا )دول  
 برو
 اتياند

 ترينيداد وتواسو
 دتشا
 توسو
 تونت

 اةبا األةود
 اةزائر

 اة هوري  العربي  الاوري 
  ورامجهوري   

 مجهوري  مولدوفا
 جنوب أفريقيا

 جورجيا
 جيبويت
 رومانيا
 حنامبيا

 ةاوفينيا
 الانغال
 ةواحنياند
 الاودال
 الاويد

 ةراليول
 شياي
 صربيا
 الصني
 العرا 
 ع ال
 سابول

 سواتي اا
 سينيا
 فرناا
 الفابني

 البوليفاري ( -فنزويال )مجهوري  
 فناندا
 ان  فيي 
 قرب 
  رواتيا
  وا

  وت ديفوار
  ولومبيا
 النونغو
 النوي 
 لياوتو

 مدسشقر
 مصر
 املغرب

 املنايك
 منغوليا

 موريشيوس
 موحنامبيد
 ميامنار
 انميبيا
 الن اا
 نيبال

 ني را
 نيناراسوا

 اهلند
 هندوراس

 الواات املتحدة األمريني 
 الياال
 الي ن

__________ 

 ولاليالع عاحت قائ   املشار ني، انظر TD/B/EX(66)/INF.1.تتض ن قائ   ااضور هذه املشار ني املا اني.  *
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 وحضر الدورة مم او الدول  املراقب  سر العضو التالي ا -2
 دول  فاانني 

 و ان  املنظ ات اانومي  الدولي  التالي  مم ا  يف الدورةا -٣
 جم وع  دول أفريقيا والناري  واحمليط اهلادمل 
 ااحتاد األورو  
 جامع  الدول العربي  
 منظ   التعاول اإلةالمي 
 مر ز اةنوب 

 و ان  أجهزة األمم املتحدة وهيئا ا وبراجمها التالي  مُم ا  يف الدورةا -4
 الا ن  ااقتصادي  ألفريقيا 
 ة العاملي مر ز الت ارة الدولي  التابع مل عر األمم املتحدة لات ارة والتن ي  ومنظ   الت ار  

  ان  الو اات املت صص  واملنظ ات ذات الصا  التالي  مم ا  يف الدورةاو  -5
 منظ   األسذي  والزراع  لألمم املتحدة 

 و ان  املنظ ات سر اانومي  التالي  مم ا  يف الدورةا -6
 الفئ  العام  
 مهندةو العامل 
 املر ز الدو  لات ارة والتن ي  املاتدام  
 الدولي  لتوحيد شهادات التعايم العا الشبن   

    


