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 التجارة والتنمية مجلس
 الدورة الثانية والستون

 2015أيلول/سبتمرب  25-14جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 9البند 

مسااااااااومات األون تاااااااااب ةاااااااا  تن يااااااا  ومتا  ااااااااة نتااااااااا   
المااااؤتمرات الر يسااااية ومااااؤتمرات الدمااااة التاااا  ت داااادوا 
    األمم المتحدة ة  الميدانين االقتصابي واالجتماع 

الماؤتمرات الر يساية وماؤتمرات الدماة التا  التددُّم المحار  ةا  تن يا  نتاا     
   عددتها األمم المتحدة، ومساومات األون تاب

   م كرة من إعداب أمانة األون تاب  

 موجز 
)ن( مـــــن و يـــــمل 18 ـــــاف وال اـــــ ة  57/270عمـــــرا  اـــــ ال امم يـــــمل ال امـــــمل ل مـــــم املتحـــــدة  

أن يســ م ت فن يــت ومتا  ــمل دتــاات املــؤس ا  ال ايســيمل ومــؤس ا  الامــمل الــ   الدوحــمل، ينب ــو ل ود تــا 
ف اــد ا األمــم املتحــدة ت امليــدادد ا قتجــا ي وا جتمــاعو ومــا يتجــي همــا مــن  ــا    ويســ م 
 األود تـا  أياــاا ت قايــد األ ــداي ااملاايـمل املت ــد علي ــا  وليــاا،  ـا اي ــا األ ــداي ااملاايــمل ل ل يــمل،

  وفتاــم ن  ــتو الو ياــمل است  ا ــاا 2015وت ال مــي امــالي ايمــا يت لــد ميــمل التنميــمل ملــا   ــد عــا  
ماتاباا للتادُّ  احمل ز ت اجملـا   املوا ـي يمل تا  الجـلمل ومسـااا  األود تـا  ت تلـا فـرل ال ـ ة 

  2015إىل حزي ان/يوديه  2014املمتدة من سوز/يوليه 
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   مددِّمة  
 ــاف، اجاجــمل إىل تا دت ــا  إىل  57/270أكــد  امم يــمل ال امــمل ل مــم املتحــدة، ت ق ال ــا  -1

أقجى حد مم ن من آليا  األمم املتحـدة الااامـمل   ـ س اسـت  اس فن يـت ا لتزامـا  الـ  هد الت  ـد 
الجـــد ، (  وت  ـــتا 27هـــا ت إ ـــال منألومـــمل األمـــم املتحـــدة ت اجملـــا   ال ايســـيمل للتنميـــملت )ال اـــ ة 

 عـــــت امم يـــــمل ال امـــــمل  لـــــىل الت"ـــــالة والتنميـــــمل إىل أن تيســـــ م، ت حـــــدو  و يتـــــه، ت فن يـــــت دتـــــاات 
املـــؤس ا  ال ايســـيمل ومـــؤس ا  الامـــمل الـــ  ف اـــد ا األمـــم املتحـــدة وكـــتلا ت اســـت  اس التاـــد  احملـــ ز ت 

 )أ(( 27 فن يت فلا النتاات ت إ ال  نو  جدول أعماله تا  الجلملت )ال ا ة
وقـد افُّ ـد ت الـدولة الثالثـمل عملـ ة ملـؤس  األمـم املتحـدة للت"ـالة والتنميـمل، امل اـو ة ت الدوحــمل  -2

أن تين ــت ويتــا س، حســض ا قتاــاف، النتــاات تا   ، علــى أدــه ينب ــو ل ود تــا 2012ت ديســان/أ  يي 
 )ن(( 18الجلمل للمؤس ا  ال ايسيمل ومؤس ا  الاممل ال امليمل امل نيمل  التنميملت )و يمل الدوحمل، ال ا ة 

وفتاــم ن  ــتو الو ياــمل است  ا ـــاا للتاــدُّ  احملــ ز ت فن يــت دتـــاات املــؤس ا  ال ايســيمل ومـــؤس ا   -3
م املتحــدة، ومســااا  األود تــا  ت  ــتا الجــد ، فــرل ال ــ ة املمتــدة مــن الامــمل الــ  عاــد ا األمــ

  2015إىل حزي ان/يوديه  2014سوز/يوليه 
  

 التجارة الدولية -أوالا  
 
فـــؤ اي الت"ـــالة  ولاا م مـــاا ت قايـــد النمـــو ا قتجـــا ي والتنميـــمل املســـتداممل والت  يـــف مـــن  -4

اعــ اي ت املــؤس ا  ال ايســيمل ومــؤس ا  الامــمل الــ  عاــد ا حــد ة ال اــ   وقــد كــان  ــتا الــدول مو ــس 
األمــم املتحــدة، كمــا حألــو  ــا ع اي ت نلــمل دجــود من ــا و يــمل الدوحــمل، وإعــرن األمــم املتحــدة 

 ل ل يمل، واأل داي ااملاايمل ل ل يمل 
  

 التددُّم المحر  -ألف 
 
الت"ــالة ال امليــمل ت زيـا ة ت ح"ــم  2014إىل عــا   2011مـن عــا  املمتــدة ال ــ ة  شـ د  -5

ف يليـــــــون  و ل ت  24حنــــــو الســــــلس وامبــــــدما   ــــــا ياــــــاله ف يليـــــــون  و ل، ليجــــــي ح"م ــــــا إىل 
ف يليودـــا   و ل(، و لـــ  دجـــيض البلـــدان الناميـــمل مـــن  5واســـتت    امبـــدما   ـــوا  ) 2014 عـــا 

ــــمل )أي لف يليــــون  و  11الجــــا لا  ال امليــــمل حنــــو    ولغــــم فزايــــد ح"ــــم الت"ــــالة  ــــد البلــــدان النامي
د  الت"ـــالة  ين ـــا لكـــو اا منـــت الت"ـــالة  ـــد  لـــدان امنـــوه( فزايـــداا كبـــ،اا فـــرل ال اـــد األفـــ،، شـــ 

ف يليودــا   5،  ل ــت قيمــمل الت"ــالة ت الســلس  ــد  لــدان امنــوه حنــو 2013  وت عــا  2011 عــا 
الت"ــالة  ــد البلــدان املتادمــمل )أي الت"ــالة  ــد  ــتو ح"ــم  و ل، و ــو مســتور ياــ ه مــن مســتور 

البلــدان الناميــمل  و تلــف لت"ــالة  لــدان الملــمال(  وهثــي  ــتا الــ قم أكثــ  مــن دجــف اج"ــم اانــا  
ت املااــمل ت أم ي ــا الرفينيــمل والبلـــدان  40 ــتو اججــمل  ــافتري األقـــاليم، إت فــ اوق  ــد مــا ي ـــو  
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ت املااـــمل ت جنـــوه آســــيا وشـــ   آســـيا  ولغــــم أن  70 حلـــمل ادتااليـــمل، وق ا ــــمل الـــ  ســـ  اقتجــــا ا ا  
حجمل من الت"ـالة  ـد  لـدان امنـوه فملـمي التـدااا   افـي األقـاليم، اـةن الت"ـالة مـس إقلـيم شـ   

  فستت    اججمل األكرب آسيا
اف يملـ د ويت لد أحـد أ ـ ز التحـديا  املي وحـمل  ـاألمن ال ـتااو  االيلـض ال ـاملو علـى ال ـت -6

السـ ان ملـواا قويـاا  ولغـم أن  لـداداا عديـدة قـد  ـول  وملو مستويا  الدفي مس الف ا  فزايداا س ي اا، 
فيوي  ــا،  ــا ت تلــا عــرب فاــدن إعادــا  ادتــا  فتــا س سياســا  ل مــن ال ــتااو، ومــن احملتمــي أن 

(، ملام  اايــلرعتبــالا   اا األغتيـمل األساســيمل، اــةن فلــا ا سـ افي"يا  قــد   ف ــون  ومــاا مم نـمل )دألــ
 وصاجمل أو مثلى من الناحيمل ا قتجا يمل، ومستداممل  يئياا 

  
 مساومات األون تاب - اء 

 
ُعاــد ا جتمــا  الثــامل عملــ  ملؤســــ  األ ـــــ اي اــــو اف اقيــمل التنــو  البيولــوجو ت  يودــ  فملــاد ،  -7

ســـا م األود تــــا  ت قـــد   و 2014األول/أكتـــو   فملـــ ين  17إىل  6مـــن ت ال ـــ ة ن وليـــمل كوليـــا، 
 مناقملا  مؤس  األ  اي 

مــؤس  الت"ــالة البيولوجيــمل الثالــع، الــتي ُعاــد أفــاق  وايمــا يت لــد  بــا لة الت"ــالة البيولوجيــمل، -8
للايــــاعد ال ــــا  منــــرباا ملــــؤس  األ ــــ اي، التــــا س فــــرل منتــــدر قيــــا  األعمــــال والتنــــو  البيولــــوجو 

مـــس املـــدمل، واملنألمــا  الدوليـــمل وااقليميـــمل، ململـــا  ة الت"ــاله و ـــع الســـبي ال  يلـــمل وامبــاد، واجملت
مملــــالكمل قيــــا  األعمــــال مملــــالكمل مســــتداممل ت أدملــــيمل الت"ــــالة البيولوجيــــمل، والســــبي ال  يلــــمل  ت زيــــز 

فيــمل التنميــمل  مــوا  ألدملــيمل الت"ــالة البيولوجيــمل،  ــا ت تلــا ت اســ افي"يا  ايت ت زيــز إ ــال سياســ
 ـتا اجـدم م ادـمل األود تـا   اعتبـالو اـاعرا لايسـياا ت ف زيـز أ ـداي أ  ز وقد   2015  د عا  ملا 

التنميـــمل املســـتداممل واجـــد مـــن ال اـــ  مـــن فـــرل أدملـــيته ال اميـــمل إىل زايـــمل التنـــو  البيولـــوجو وف زيـــزو، 
 واست دا  التنو  البيولوجو است داماا مستداماا 

او   املــؤس  الــدو  الثالــع امل ــ   الــدول امزليــمل الجــ ،ة وشــالا األود تــا  وســا م ت مــد -9
  ودألــم األود تــا  2014أيلول/ســبتمرب  4إىل  1الناميــمل، الــتي عاــد ت آ يــا، ســاموا، ت ال ــ ة مــن 

الـــدول امزليـــمل الجـــ ،ة  ـــ وا  اييـــا  اجتماعـــاا لايـــس املســـتور  ملـــتن فســـ ،  ـــاممل املـــؤس  علـــى 
لت"ـالي السـليم والناـي البحـ ي املسـتدا  واملـ ن  وسـلال  ـتا ا جتمـا  الت جـ  االناميمل من فـرل 

الـــدول امزليـــمل الجـــ ،ة الناميـــمل  ا ـــاو ت  ا قتجـــا يفوســـيس ديـــا  النملـــا  الاـــوف علـــى أايـــمل داـــي 
ــــدة ومســــتداممل )كمجــــااد األ ــــاا،  ــــمل جدي والســــياحمل، والياقــــمل املت"ــــد ة، والناــــي قياعــــا  اييي

مســتويا  التنــو  والت جــ  الت"ــالي   ي اــس أن  همــن شــتد األمــ  الــتي ،البحــ ي علــى ســبيي املثــال(
جوادــض الاــ ف وفــدمل مســتور  مــن أجــي م امــملكمــا أكــد ا جتمــا  أايــمل امل ودــمل ت دألــم الناــي 

 ال  ال 
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،  موعــــمل املبــــا ع والاواعــــد 35/63ومنــــت أن اعتمــــد  امم يــــمل ال امــــمل،  اتاــــى ق ال ــــا  -10
مت ــــد  األ ــــ اي مــــن أجــــي م ااحــــمل املمالســــا  الت"اليــــمل التاييديــــمل،  املنجــــ مل املت ــــد علي ــــا اف اقــــاا 

 ــ ق األود تــا  يــؤ ي  ولاا لايســياا ت مســاعدة البلــدان الناميــمل والبلــدان الــ  ســ  اقتجــا ا ا   حلــمل  مــا
ادتااليــــمل ت إدملــــاف دألم ــــا املت لاــــمل  املنااســــمل  وفملــــمي املســــاعدة التانيــــمل واملســــاعدة ت  ــــال  نــــاف 

وامبـدما  ا ستملـاليمل الـ  ياـدم ا األود تـا ، علـى املسـتويد الـو   وااقليمـو، مسـاعدة الادلا  
املنااســـــمل، البلـــــدان علـــــى و ـــــس أ ـــــ  قادوديـــــمل وف زيـــــز قـــــدلا ا املؤسســـــيمل علـــــى قســـــد فن يـــــت قـــــوادد 

 وا  ير   تدمليمل الدعوة إىل املنااسمل من أجي إشاعمل  ااامل املنااسمل وقسد لااو املست لا  
وكـــان مـــؤس  األمـــم املتحـــدة الســـا و  ســـت  اس نيـــس جوادـــض  موعـــمل املبـــا ع والاواعـــد  -11

املنج مل املت د علي ا اف اقاا مت د  األ  اي مـن أجـي م ااحـمل املمالسـا  الت"اليـمل التاييديـمل قـد  عـا 
األود تـــا  إىل عاـــد اجتمـــاعد ل  يـــد فـــرباف  ججـــد لبحـــع مســـتلمل ال رقـــمل  ـــد سياســـمل املنااســـمل 

 12ولااو املست لا  وقـد ُعاـد اجتمـا  ا يـد امبـرباف امل جـ  األول امل ـ   مايـمل املسـت لا يـومو 
، و لــض مــن األمادــمل إعــدا  مملــ و  فا يــ  يتاــمن ما حــا  اجــ اف عمليــمل 2012سوز/يوليــه  13و

ـــفناــي   ا يــد امبــرباف اج ــومو  كــو ينألــ  ايــهتمبــا ع األمــم املتحــدة التوجي يــمل جمايــمل املســت لات   ل
الــــدو  امل ـــــ   اـــــوادد وسياســـــا  املنااســـــمل ت  ولفـــــه الثالثـــــمل عملـــــ ة  وُعاـــــد اجتمـــــا  ا يـــــد امبـــــرباف 

 ناســبمل اد اــا  الــدولة  2013سوز/يوليــه  12و 11امل جــ  الثــامل امل ــ   مايــمل املســت لا يــومو 
تن فا يـــ  التن يـــت الـــتي أعـــدو الثالثـــمل عملـــ ة ل  يـــد امبـــرباف اج ـــومو الـــدو ، وأجـــ ر مـــداو    ملـــ

األود تــا   وقُبــي اقــ اق يــدعو إىل فملــ يي أل  ــمل أا قــمل عاملــمل ملســاعدة األمادــمل ت إعــدا  فا يــ  ياــد  
إىل مــؤس  األمــم املتحــدة الســا س  ســت  اس نيــس جوادــض  موعــمل املبــا ع والاواعــد املنجــ مل املت ــد 

الســـا  الت"اليــمل التاييديـــمل،  ــا ت تلـــا ا يـــد علي ــا اف اقـــاا مت ــد  األ ـــ اي مــن أجـــي م ااحــمل املم
ـــالنأل  ت فن يـــت  ـــظ   ودـــاقمل اجتمـــا   مبـــا ع األمـــم املتحـــدة التوجي يـــمل جمايـــمل املســـت لا عامـــي يُ 

املســت لا فا يــ اا عـــن   ااــد فناــي  املبــا ع التوجي يـــمل امل ـــ   مايــمل إ ــات ل  يــد امبــرباف امل جــ  
ر الـ  سـليت علي ـا الـدول األعاـاف وام ـا  امل نيـمل الاـوف واستنتاجافه، إ اامل إىل املسااي األفـ  
 ا لاج ا ت فناي  املبا ع التوجي يمل 

وُعاــــد  الــــدولة ال ا  ــــمل عملــــ ة ل  يــــد امبــــرباف اج ــــومو الــــدو  امل ــــ   اــــوادد وسياســــا   -12
مـــن    وأجـــ ر ا يـــد امبـــرباف است  ا ـــا   وعيـــمل2014يوليـــه سوز/ 10إىل  8اســـمل ت ال ـــ ة مـــن املنا

 وداميبيا  وادد وسياسا  املنااسمل ت سيمليي وال لبدقبي النأل اف فناولت ق
مـــن األدملـــيمل لتلبيـــمل احتياجـــا  البلـــدان الناميـــمل ت فايـــيم التـــداعيا  كبـــ، وا ـــيُلس   ـــد    -13

  ااملاايـــمل لنتـــاات املـــؤس  الـــوزالي التاســـس ملنألمـــمل الت"ـــالة ال امليـــمل، الـــتي ُعاـــد ت  ـــا ، إددوديســـيا، ت
م ت ــف ســ  اف وفــرباف  موعــمل أقــي البلــدان ملــواا،   ودألــم األود تــا  2013كــادون األول/ يســمرب 

، مــن أجــي و ــس   دــامت عمــي ملــا أساســيمل، وســا م ايــه مســاامل 2015الــتي ُعاــد ت شــبا /ارباي  
  اش  املسااي ال الامل ت جولمل الدوحمل والتحا، للمؤس  الوزالي ال فتتا  م اممل  ا  مؤس    د 
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ــــا   عمــــاا  -14 ــــدولة التاســــ مل مو ــــوعياا وقــــد  األود ت إىل الــــدول األعاــــاف فــــرل مناقملــــا  ال
 ،والستد لل"م يمل ال اممل  ملـتن مسـااي الت"ـالة الدوليـمل والتنميـمل  وسـلال األمـد ال ـا  ل مـم املتحـدة

يواجــــه فيــــ  الاــــوف علــــى أن تالنألـــا  الت"ــــالي الـــدو   ،ت فا يـــ و  ملــــتن الت"ـــالة الدوليــــمل والتنميـــمل
، األمــ  الــتي ي ــد  م كزيــمل النألــا  تحملــدو ة األ ــ اياتالت تــت مــس از يــا  ال مليــا  ااقليميــمل وفلــا 

  (A/69/179)ت الت"الي املت د  األ  اي ومجداقيته

وســـا م األود تـــا  ت ا اليـــا   تل ـــمل  ملـــتن امب"ـــ ة والتنميـــمل،  ـــا ت تلـــا ال  اليـــا  الـــ   -15
امل ـــ   ـــامب" ة، واملنألمـــمل الدوليـــمل لل "ـــ ة، والبنـــا الـــدو ، ومنألمـــمل الت"ـــالة دألم ـــا ال  يـــد ال ـــاملو 

وقـد  األود تـا  مسـااا  فت لـد  اموادـض الت"اليـمل وااملاايـمل لل "ـ ة، وشـالا ت ا جتمـا   ال امليمل 
التحاـــ،ي األول للـــ ايىل ال كـــو للمنتـــدر ال ـــاملو امل ـــ   ـــامب" ة والتنميـــمل، الـــتي ُعاـــد ت جنيـــف، 

  2014فمل ين األول/أكتو    22يس ا، ت سو 
وقـــد أســـ م األود تـــا  ت عمـــي ا يـــد امبـــرباف اململـــ ا  ـــد وكـــا   األمـــم املتحـــدة وامل ـــ   -16

 ؤشـــ ا  قايـــد األ ـــداي ااملاايـــمل ل ل يـــمل  وفملــــمي املســـااا  الـــ  قـــددم ا األود تـــا ،  الت ــــاون 
ال امليـــمل، فـــوا، البيادـــا  وإجـــ اف التحلـــير  علـــى الو يـــد مـــس م كـــز الت"ـــالة الدوليـــمل ومنألمـــمل الت"ـــالة 

مــن األ ــداي ااملاايــمل  8أســاو ســنوي مــن أجــي إعــدا  فاــالي  ادد ــمل عــن مؤشــ ا  قايــد امبــدي 
 ملـتن دســبمل الـوال ا  ااناليـمل للبلــدان  6-8ل ل يـمل  ملـتن الوصـول إىل األســوا ، و  سـيما املؤشـ  

مـــمل )مـــن حيـــع الايمـــمل و اســـتثناف األ ســـلحمل( مـــن البلـــدان الناميـــمل وأقـــي البلـــدان ملـــواا، املســـموق املتادا
 ملــتن متوســال الت  ي ــا  امم كيــمل الــ  ف   ــ ا  7-8 ــدفومبا م  ــاةا مــن ال ســو  امم كيــمل، واملؤشــ  

مــمل علــى املنت"ــا  الزلاعيــمل واملنســوجا  واملر ــىل املســتول ة مــن البلــدان الناميــمل  وقــد  البلــدان املتادا
، الــتي عــ س 2014فا يـ  األ ــداي ااملاايــمل ل ل يــمل ل ــا  اململــ ا  ــد الوكــا   أعـدد ا يــد امبــرباف 

 ايه التاييم السنوي للتادُّ  ال املو احمل ز ت ا او قايد األ داي ااملاايمل ل ل يمل 
ت قايــد األ ــداي ااملاايــمل   صــد الث ــ ا  وأســ م األود تــا  ت عمــي ا قــمل ال مــي امل نيــمل  -17

ال  قـــمل الـــ  أدملـــت ا األمـــد ال ـــا  ل مـــم املتحـــدة مـــن أجـــي قســـد لصـــد ســـ، فن يـــت  ل ل يـــمل، و ـــو
مـــن األ ـــداي ااملاايـــمل ل ل يـــمل عـــن   يـــد ا ســـت ا ة مـــن الت ـــاون  ـــد الوكـــا    وقـــدد   8امبـــدي 

فا يـــ  األود تـــا  مســـااا  قليليـــمل ت إعـــدا  ال جـــي املت لاـــد  الوصـــول إىل األســـوا  )الت"ـــالة( مـــن 
: حالــمل الملــ اكمل 2014ل مــي امل نيــمل   صــد الث ــ ا  ت فن يــت األ ــداي ااملاايــمل ل ل يــمل ل ــا  ا قــمل ا

 ال امليمل من أجي التنميمل 
وياتاــو اف ــا  فيســ، الت"ــالة الــتي و ــ ته منألمــمل الت"ــالة ال امليــمل دملــ  وإفاحــمل م لومــا   -18

البيادـا  املت لاـمل  اـوادد ولـواا   جبمـساألود تـا  وياـو  فت لد  ـةج افا  ولـواا  ا سـت،ا  والتجـدي   
ا ســــت،ا  والتجــــدي  وفجــــني  ا ت إ ــــال التجــــنيف الــــدو  للتــــدا ، غــــ، امم كيــــمل التــــا س ل ــــي مــــن 

 األود تا  وا يد الدعم املت د  الوكا   
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وياــد  األود تــا ،  اعتبــالو عاــواا ت ا يــد الــدعم التاــ  اململــ ا  ــد الوكــا  ، إســ اما   -19
ــــد  ول الت"ــــالة كوســــيلمل  ملــــتن فانيــــمل،  ــــمل لتحاي أ ــــداي التنميــــمل املســــتداممل، ت امل او ــــا  اج ومي

    2015الدوليمل اماليمل  ملتن فيمل التنميمل ملا   د عا  
وشالا األود تا  مملالكملا دملـيملا ت نيـس ا جتماعـا  الـ  فتجـي  سـااي امل ودـمل مـن أجـي  -20

يــمل ت امليــدان ا قتجــا ي ومنألمــمل الت"ــالة ال امليــمل  كمــا عاــد ا منألمــمل الت ــاون والتنموالــ  الت"ــالة 
ت ت املنملــول امل نــون 2015تالت"ــالة ت فيــمل التنميــمل ملــا   ــد عــا    نــوان األود تــا    جــي أســ م 

  2015امل ودمل من أجي الت"الة ت حململ، الجا ل ت عا  
  

 السلع األساسية -ثانياا  
 
اات املــؤس ا  ال ايســيمل ومـــؤس ا  الامــمل الــ  ف اـــد ا قاــايا الســلس األساســـيمل ت دتــفــن  ىل  -21

دتـــاات مـــؤس  الامـــمل ال ـــاملو   ملـــتن 60/1األمـــم املتحـــدة  وقـــد شـــدد   امم يـــمل ال امـــمل، ت ق ال ـــا 
، علــــى تاجاجــــمل إىل م امــــمل مســــتلمل  ــــ ف وفالــــض أســــ ال الســــلس األساســــيمل، و عــــم 2005 ل ــــا 

ســلس األساسـيمل اعـا ة  ي لــمل قياعـا  سـل  ا األساســيمل ام ـو  الـ  فبـتمبا البلــدان امل تمـدة علـى ال
(  وقـد اف ـد اململـالكون ت املـؤس  الـدو  لتمويـي التنميـمل 33وفنوي  ا وف زيز قدل ا التنااسـيملت )ال اـ ة 

ــــد ت عــــا   علــــى أن تاــــمل حاجــــمل أياــــاا للمســــاعدة املت ــــدا ة األ ــــ اي مــــن أجــــي  2002الــــتي ُعا 
د صـــا لا  البلـــدان الـــ    فـــزال ف تمـــد اعتمـــا اا شـــديداا علـــى الت  يـــف مـــن عواقـــض فالُّـــ  عوااـــ

 ( 37صا لا  السلس األساسيملت )فوااد آلاف مودت،ي، ال ا ة 
وقد أق   الو يامل امبتاميمل ملؤس  األمـم املتحـدة امل ـ   التنميـمل املسـتداممل  ـتن استئجـال شـتامل  -22

الفبا ــاا و ياــاا املــوال  اليبي يــمل،  ــو أمــول فــ فبال  ال اــ ، وأملــا  ا ســت را واادتــا  املســتداممل، وإ الة
 ملـــــتن الســـــلس  68/203 (  وأ ـــــ ز  امم يـــــمل ال امــــمل، ت ق ال ـــــا4 تحايــــد التنميـــــمل املســـــتداممل )ال اــــ ة 

األساسيمل، أايـمل ف ألـيم مسـاامل قيـا  السـلس األساسـيمل ت قايـد النمـو ا قتجـا ي املسـتم  والتنميـمل 
 املستداممل 

الدولة الثاديمل عملـ ة ملـؤس  األمـم املتحـدة للت"ـالة والتنميـمل، امل اـو ة ت أكـ ا  وقد ادبثات عن -23
، و يــــمل جام ــــمل ياــــو  علي ــــا عمــــي أمادــــمل األود تــــا  ت  ــــا   ــــالة الســــلس 2008ت ديســــان/أ  يي 

(  وفـــدعو و يــمل الدوحـــمل صــاد و السياســـا  إىل قديـــد 91األساســيمل والتنميـــمل )اف ــا  أكـــ ا، ال اــ ة 
سياســـا  مناســـبمل علـــى نيـــس املســـتويا  مل امـــمل آ ـــال فالُّـــض أســـ ال الســـلس األساســـيمل علـــى وفن يـــت 

ال ئـــا  الاـــ ي مل، وفملـــ، إىل أايـــمل  عـــم البلـــدان الناميـــمل امل تمـــدة علـــى الســـلس األساســـيمل ت صـــياغمل 
تنـــو  اســ افي"يا  التنميـــمل املســـتداممل والملـــاململ،  ـــا اي ـــا ا ســـ افي"يا  الـــ  ف ـــزز إ ـــاامل الايمـــمل وال

 ( 27ا قتجا ي )ال ا ة 
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 التددُّم المحر  -ألف 
 
، ولـــوحذ  ـــتا امببـــو أظ ـــ   أســـ ال الســـلس األساســـيمل علـــى ال مـــو  ا ا ـــاا مســـتم اا حنـــو  -24

الف ــــا  ح"ــــم امل زودــــا  وواــــ ة احملاصــــيي   وفــــت    أســــ ال األغتيــــمل  2014عــــا   ــــوال ا  ــــاو 
ف اجــس أســ ال امل ــا ن امبسيســمل إىل فــدمل مســتور اليلــض والف ــا  مســتور ال ــ س ال ايســيمل  وي ــزر 

أســـــ ال الـــــن ال  ـــــتكث  مـــــن اخن اـــــت ، 2015ح"ـــــم امل زودـــــا   وت كـــــادون الثامل/ينـــــاي  وفزايـــــد 
ــــه 2014النجــــف ماالدــــمل  ســــتوا ا ت أواســــال عــــا   ســــ"لت  ــــتو ، 2015  و لــــول حزي ان/يودي

ت املااــمل مــن مســتوا ا  40و 30أقــي  نســبمل فــ اوق  ــد وا ا ظــي ، ل ــن مســت  ي ــاا الف اعــاا األســ ال 
الــن ال وال ــاز اليد  ليــد ســنمل  ومــن ال وامــي ال امنــمل ولاف اخن ــاس أســ ال الــن ال إدتــا  قبــي املســ"ي 

ــــمل،  ــــا  املتحــــدة األم ي ي ــــمل( ت الو ي و ــــ ف اليلــــض ال ــــاملو، )املســــت  جد مــــن الجــــ ول الي لي
 2015املتوق ــس أن قــااذ األســ ال الدوليـمل للســلس األساســيمل ت عــا  ومـن  والف ـا  ح"ــم امل زودــا  

 ، ول ن ا ستت  س لا ال  بو و  امل اي، التالخييمل على مستويا ا ال اليمل
  

 مساومات األون تاب - اء 
 
د دــت األود تــا   اا ــمل واســ مل مــن األدملــيمل،  ــا ت تلــا قلــير  السياســا  ال امــمل، وعاــد  -25

اجتماعــا  ح وميــمل  وليــمل، وفاــدن الــدعم التاــ  مــن أجــي مســاعدة البلــدان الناميــمل املجــدلة للســلس 
 السـلس األساسـيمل،  ـا ت تلـا قسـد قـدلا ا اادتاجيـمل املتجـلمل لتحـديا  التجـدي لاألساسيمل على 

 وس ين ا من ا ست ا ة من امل اسض الناشئمل عن إدتا  السلس األساسيمل و ال ا 
وقــــد داقملــــت الــــدولة الســــا  مل  جتمــــا  امبــــرباف املت ــــدا  الســــنوا   ملــــتن الســــلس األساســــيمل  -26

، آفــــ  التيــــولا  والتحــــدايا  ت أســــوا  2015ديســــان/أ  يي  16و 15والتنميــــمل، امل اــــو ة يــــوم و 
وفيالا  السياسـمل ال امـمل املتاحـمل لتحايـد النمـو الملـامي والتنميـمل املسـتداممل الاـاامد  السلس األساسيمل

علـــــى الســـــلس األساســـــيمل  ورلـــــت السياســـــا  ال ايســـــيمل املوصـــــى هـــــا التنويـــــس ا قتجـــــا ي وف ثيـــــف 
للتجـــدي لتالـــض أســـ ال الســـلس الت" يـــز تي الايمـــمل املاـــااملو وفجـــميم وقســـد سياســـا  مرامـــمل 

لاــمان األمــن ال ــتااوو وزيــا ة اــ د اججــول علــى املــوال  املاليــمل إىل جادــض  األساســيمل وسياســا 
ف زيــز سياســا  التجــدي لتالــض أســ ال الســلس األساســيمل والسياســا  الــ  فاــمن األمــن ال ــتااوو 

 وم اممل املسااي املت لامل  الن ات إىل السو  
ديســـان/  14و 13مو و ـــع املنتـــدر ال ـــاملو الســـا و للســـلس األساســـيمل، الـــتي ُعا ـــد يـــو  -27
، التحــديا  الــ  في ح ــا وال ــ د الــ  فتيح ــا  ــالة الســلس األساســيمل  ودألــ  املنتــدر 2015 أ  يــي

الايـــا  الت"ـــالي السويســـ ي  ودـــاقمل املنتـــدر ت آاـــا  إصـــرق اجوكمـــمل علـــى أســـاو الملـــ اايمل ت 
ت مــــن الياقــــمل تي أياــــاا  تلــــف املنألــــولا  املت لاــــمل  ةاــــا  مجــــا ل الياقــــمل املت"ــــد ة ت إ ــــال مــــزي

 2003ادب ا ـا  ك  وديـمل أقــي، و لو فـداعيا  فايــمل اـ ة ادت ـاس قيــا  السـلس األساســيمل  ـد عــام و 
 م د   التبا ل الت"الي على و التنميمل على  2011و
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ويت ــاون األود تــا  مــس أعاــاف شــب مل األمــم املتحــدة امل نيــمل  الياقــمل، و ــو آليــمل الت ــاون  ــد  -28
لياقــمل، مــن أجــي املســاعدة علــى إلســاف فــت متســد إزاف دألــا  للياقــمل املســتداممل، الوكــا   ت  ــال ا

حــد اا  2014ت جنيــف ت فملــ ين األول/أكتــو     ســيما ت البلــدان الناميــمل  وقــد دألــم األود تــا  
، ت إ ــال مو ــو  قايــد أ ــداي التنميــمل املســتداممل عــن   يــد اصــاا حــول الــن ال وال ــاز وامل ــا نف

فتيح ــا دما  حاــول الــن ال وال ــاز  وســلال  ــتا اجــدم الاــوف علــى ال ــ د الــ  ا ســتثمال ت فــ
 اململاليس ت  ا   الن ال وال از والت دين من حيع فدما  اجاول 

حالـــمل ا عتمـــا  ، ت ديســـان/أ  يي، فا يـــ  2015وفملـــمي املنملـــولا  الـــ  صـــدل  ت عـــا   -29
الـــتي يتاــــمن فولي ـــاا جملموعـــمل مــــن ااحجـــافا  عـــن مــــدر ، 2014علـــى الســـلس األساســــيمل ل ـــا  

  لداا من البلدان الناميمل  135يملمي ا عتما  على السلس األساسيمل على املستور الاي ي،  ا 
  

 االستثمار وتنمية المشاريع -ثالثاا  
 
إليـــه أكـــد  دتي"ـــمل املـــؤس  الـــدو  األول لتمويـــي التنميـــمل، أي فوااـــد ا لاف الـــتي هد التوصـــي  -30

ت مـــودت،ي، أايـــمل فـــداُّاا  للوو األمـــوال الدوليـــمل امباصـــمل،   ســـيما فـــداُّاا  ا ســـتثمال األجنـــ  
املباشـــ ، ت  عـــم ام ـــو  ااملاايـــمل املبتولـــمل علـــى الجـــ يدين الـــو   وال ـــاملو  و اا ـــاامل إىل تلـــا، 

 2002تي ُعاــد ت عــا  شــد   فيــمل فن يــت دتــاات مــؤس  الامــمل ال ــاملو امل ــ   التنميــمل املســتداممل الــ
 على مساامل ا ستثمال األجن  املباش  ت الداس   "لمل التنميمل املستداممل 

للسـاف عـز   2005 ملـتن دتـاات مـؤس  الامـمل ال ـاملو ل ـا   60/1ال اممل ويؤكد ق ال امم يمل  -31
، ت تفملـــ"يس زيـــا ة ا ســـتثمال املباشـــ ،  ـــا ت تلـــا ا ســـتثمال األجنـــ علـــى الـــدول واج ومـــا  

البلــدان الناميــمل والبلــدان الــ  ســ  اقتجــا ا ا   حلــمل ادتااليــمل مــن أجــي  عــم أدملــيت ا ااملاايــمل وزيــا ة 
(  ويملـــ، الاــ ال إىل  ـــا   25ال وااــد الــ  ه ـــن أن قاا ــا مـــن فــرل  ــتا ا ســـتثمالت )ال اــ ة 

ويتاــم ن التزامــا  ((  )23السياســمل ال امــمل تا  الجــلمل مثــي الــدول اجيــوي للايــا  امبــاد )ال اــ ة 
ت  ــــا   سياســــافيمل أفــــ ر تا  صــــلمل مثــــي اج ــــم ال شــــيد، والن ــــوس  اململــــاليس الجــــ ،ة واملتوســــيمل 

 ) (( 24 )أ((، ومسؤوليمل المل كا  ومسافلت ا )ال ا ة24اج"م )ال ا ة 
ــــت فوااــــد آلاف 2008وت عــــا   -32 ــــمل امل ــــ   اســــت  اس فن ي ــــي التنمي ــــدو  لتموي ، أقــــ  املــــؤس  ال

مــودت،ي  ــدول ا ســتثمال األجنــ  املباشــ  كم مــي حيــوي تم ــو  التنميــمل الو نيــمل والدوليــملت )إعــرن 
م ، أكـد ااعـرن الجـا ل عـن مـؤس  األمـ2011(  وت عـا  23الدوحمل  ملـتن سويـي التنميـمل، ال اـ ة 

املتحـــدة ال ا ـــس امل ـــ   تقـــي البلـــدان ملـــواا أن توجـــو  قيـــا  فـــاد  ينـــامو وك ـــؤ ومســـؤول اجتماعيـــاا، 
وماصــمل مملــاليس صــ ،ة ومتوســيمل اج"ــم، وإ ــال قــادومل مناســض، فُ ــد أمــولاا  ال ــمل األايــمل ت ف زيــز 

والتنويــس ا قتجــا يت فنألــيم اململــاليس الااامــمل علــى لوق املبــا لة، وا ســتثمال، واملنااســمل، وا  ت ــال، 
 )ه((  8)ال ا ة 
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 يئــمل  يئــمل ت  التنميــمل املســتداممل إىل وأفــ،اا،  عــت الو ياــمل امبتاميــمل ملــؤس  األمــم املتحــدة امل ــ  -33
س ينيــــمل علــــى املســــتويد الــــو   والــــدو ، ااــــرا عــــن مواصــــلمل وف زيــــز الت ــــاون الــــدو ، وماصــــمل  ت 

حــو املت ــد عليــه اف اقــاا متبــا  ا، وا  ت ــال، وليــا ة األعمــال،  ــا       داــي الت نولوجيــا، علــى الن
 ( 19و ناف الادلا ، والمل اايمل واملسافلملت )ال ا ة 

 التددُّم المحر  -ألف 
 
ف يليــــون  1.24ت املااــــمل لتبلــــ   13فــــداُّاا  ا ســــتثمال األجنــــ  املباشــــ   نســــبمل ف اج ــــت  -34

ــــــا    ــــــي ، 2014 و ل ت عــــــا   ــــــض أســــــوا   عوامــــــي الاــــــ فوتل ا قتجــــــا ي ااقليمــــــو، وفال
  ووســــ ت ا قتجــــا ا  الناميــــمل م ادت ــــا اميوسياســــوال مــــر  والســــلس األساســــيمل، وفزايــــد امبيــــ  

 55 اعتبال ــا وج ــا  م اــلمل لتــدااا  ا ســتثمال األجنــ  املباشــ  ال امليــمل الــوال ة، إت فلاــت ق ا ــمل 
إىل البلـــدان املتادمـــمل ااـــد املباشـــ  األجنـــ   ت املااـــمل مـــن  مـــو  التـــدااا   أمـــا فـــدااا  ا ســـتثمال

ت املااـــــمل،  ينمـــــا  40ت املااـــــمل، لتبلـــــ  حجـــــت ا مـــــن  مـــــو  التـــــدااا  دســـــبمل  21ف اج ـــــت  نســـــبمل 
 ف اج ت التدااا  الوال ة إىل البلدان ال  س  اقتجا ا ا   حلمل ادتااليمل إىل النجف فا يباا 

ــــدول ا، ملــــواا قويــــاا   -35 ــــمل،   ــــ  املباشــــ  مــــن البلــــدان النامي ــــداُّاا  ا ســــتثمال األجن وشــــ د  ف
مليــال  و ل ت امبــال ، أي مــا  500الملــ كا  عــرب الو نيــمل مــن ا قتجــا ا  الناميــمل حنــو واســتثم   

مليـمل إىل حجـت ا مـن التـدااا  ال اوقـد  ل ـت ت املاامل ماالدـمل  ال ـا  السـا د،  30الف اعاا  نسبمل هثي 
  وألول مــ ة، 2007ت املااــمل عــا   12ت املااــمل، ماالدــمل  نســبمل  36قياســيمل قــدل ا امبــال  إىل دســبمل 

وظلـت التـداُّاا  امبالجـمل مـن البلــدان أصـبحت  لـدان آسـيا الناميـمل أكـرب منياـمل مســتثم ة ت ال ـا   
   ون ف ي، ،ت م ألم ا، املتاداممل

ا سـتثمال األجنـ  املباشـ ، إت فملـ، فادي افـه إىل أن التـدااا  ويتوقس األود تـا  ادت اشـاا ت  -36
 1.5، وف ف ـــــس إىل 2015ف يليـــــون  و ل ت عـــــا   1.4ت املااـــــمل لتجـــــي إىل  12قـــــد فزيـــــد  نســـــبمل 

  2017ف يليون  و ل ت عا   1.75، مث إىل 2016ف يليون  و ل ت عا  
البلــدان اعتمــا  فــدا ، واصــلت مال، وايمــا يت لــد  ــالتيولا  علــى صــ يد سياســا  ا ســتث -37

ت املااـــمل مـــن التـــدا ،  80، ســـ ت أكثـــ  مـــن 2014لتح يـــ  وفملـــ"يس وفيســـ، ا ســـتثمال  وت عـــا  
ف كيـز فـاد علـى فيسـ، ا سـتثمال وكـان  نـاا واجـد مـن الايـو  امل  و ـمل، إىل قسد ش و  الن ات 

ــــ  املتجــــي  اياعــــا    ين ــــا،   ســــيما ت قيــــاعو امب ياكــــي األساســــيمل وامبــــدما   وحيثمــــا والتح ي
 الملــــواغي األمنيــــمل الو نيــــمل والاياعــــا  أساســــاا ُا  ــــت قيــــو  علــــى ا ســــتثمال، اةفــــا كادــــت فــــ فبال 

الياقــمل والــداا   و  فــزال التــدا ، املوج ــمل حنــو فملــ"يس ا ســتثمال ت الاياعــا  مثــي ا ســ افي"يمل، 
ت املااــمل  8 ،   ف ــن ســور2014و 2010عــام و د امل فبيــمل  التنميــمل املســتداممل  ــئيلملا دســبياا  ابــ

مـن التــدا ، املت ــتة ف مـو فجيجــاا إىل زيــا ة مملـالكمل الايــا  امبــاد ت الاياعـا  امل فبيــمل  التنميــمل 
 املستداممل 
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، ويـن  م ألم ـا علـى لرسـتثمال ، أُ ـ   واحـد و ر ـون اف اقـاا  وليـاا جديـداا 2014 وت عـا  -38
اقـــــا  ا ســـــتثمال الدوليـــــمل ليجـــــي املســـــتداممل  والف ـــــس ال ـــــد  اانـــــا   ف أح ـــــا  فت لـــــد  التنميـــــمل 

،  لــــــ  عــــــد  الااــــــايا امديــــــدة لتســــــويمل املنازعــــــا   ــــــد 2014م ا ــــــدة  وت عــــــا   3 271 إىل
لـــــدعاور امل  واـــــمل الااامـــــمل علـــــى أســـــاو قاـــــيمل، ليجـــــي ال ـــــد  اانـــــا  ل 42املســـــتثم ين والـــــدول 

ان الناميــــمل فتحمــــي ال ــــضف األكــــرب مبــــتو الــــدعاور، ل ــــن و  فــــزال البلــــد  عــــاور  608م ا ــــدا  
 دجيض البلدان املتادممل من ا آفت ت ا لف ا   وينتمو م ألم املدعد إىل  لدان متادممل 

  
 مساومات األون تاب - اء 

 
ـــ  ، 2014ت عـــا   -39 ومنتـــدر ا ســـتثمال ال ـــاملو،  فا يـــ  ا ســـتثمال ال ـــاملواألود تـــا  فجد

،   ســـيما ح صـــاا علـــى إشـــ اا 2015يـــمل إعـــدا  فيـــمل التنميـــمل ملـــا   ـــد عـــا  علـــى حـــد ســـواف، ل مل
فا يــــ  وفاــــمدن املاــــو قــــدماا ت قايــــد أ ــــداي التنميــــمل املســــتداممل  مــــن أجــــي ا ســــتثمال امبــــاد 

فاييمــاا قليليــاا لرحتياجــا  مــن ا ســتثمال للماــو قــدماا ت قايــد  2014ا ســتثمال ال ــاملو ل ــا  
عــــ س شــــاململ و موحـــمل لرســــتثمال ت التنميــــمل املســــتداممل، إىل جادــــض  التنميـــمل، وحــــد  فيــــمل عمــــي

الايـا  امبــاد مســاامل قبــي مبـا ع فوجي يــمل  ملـتن ال ي يــمل الــ  ه ـن أن يســا م هــا ا سـتثمال مــن 
 ا المل ت قايد أ داي التنميمل املستداممل 

 13مــن  ال ــ ة توعــ س منتــدر ا ســتثمال ال ــاملو ال ا ــس الــتي يُ اــد كــي ســنتد، امل اــو   -40
قـــا ة ا ســــتثمال ت جنيـــف،  ـــتو التحـــديا  ااملاايـــمل علـــى  2014فملـــ ين األول/أكتـــو    16إىل 

مو ــــو  ا ســــتثمال ت التنميــــمل املســــتداممل  وســــ ى املنتــــدر إىل فــــتمد الــــدعم مــــن ت إ ــــال ال ــــاملو 
وجيــه للوو أ ــداي التنميــمل املســتداممل و ــع ســبي داج ــمل لتقايــد الايــا  امبــاد مــن أجــي عمليــمل 

األمـوال امباصـمل حنـو التنميــمل املسـتداممل، اسـتنا اا إىل فيـمل ال مــي ت فوجيـه املناقملـا   وفـُـوا  املنتــدر 
أشــال إىل فيــمل ال مــي الــوال ة وقــد  ل ــ   جتمــا  املااــدة املســتدي ة الــوزالي ماــد  مــن ال لســاف، 

  اماليـمل مت ـد ة األ ـ اي ال اميـمل إىل  اعتبال ـا إسـ اماا م مـاا ت ال مليـا فا ي  ا سـتثمال ال ـاملوت 
صــياغمل أ ــداي التنميــمل املســتداممل وإوــا  التمويــي الــرز  لتحايــد التنميــمل  وســُتاد   التوصــيا  الوزاليــمل 

،   ســيما املــؤس  2015إىل ا جتماعــا  ال ايســيمل ت الي يــد إىل إلســاف فيــمل التنميــمل ملــا   ــد عــا  
( ومـؤس  قمـمل األمـم املتحـدة 2015سوز/يوليـه  16-13ىل أ ا ـا، الدو  الثالـع لتمويـي التنميـمل )أ يـ

 أيلــــــول/ 27-25يــــــا  املتحــــــدة، )ديويــــــولا، الو  2015 عتمــــــا  فيــــــمل التنميــــــمل ملــــــا   ــــــد عــــــا  
 ( 2015 سبتمرب
و ثــــت ا جتماعــــا  ال اي ــــمل املســــتور الرحاــــمل ســــبي إشــــ اا الايــــا  امبــــاد ت أ ــــداي  -41

 ل ـــا الســـا  ملت  و  ،ولكـــز  منـــمل ا ســـتثمال واململـــاليس والتنميـــمل  2015فيـــمل التنميـــمل ملـــا   ـــد عـــا  
، علــى حملــد ا ســتثمال مــن أجــي التنميــمل، 2015ديســان/أ  يي  24إىل  20مــن ت ال ــ ة امل اــو ة 
الل"نــمل  ولة املاــ لة ت  ــتا اجملــال  و ــع امــزف ال ايــس املســتور مــن مســااا  األود تــا  و  ســيما 
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مل وفيــالا  التمويــي املتاحــمل للبلــدان الناميــمل وإقامــمل شــ اكا  وآليــا  سويليــمل ا ا ــا  التمويــي اجاليــ
ا ت اليـــمل لزيـــا ة فت ، ـــا علـــى التنميـــمل إىل أقجـــى حـــد  وايمـــا يت لـــد  ـــدول ليـــا ة األعمـــال ت قايـــد 

 67/202ت قــــــ الي امم يــــــمل ال امــــــمل  ،ت إ ــــــال مناقملــــــا ا ،التنميــــــمل املســــــتداممل، دألــــــ   الل"نــــــمل
يـــــوي  اململـــــاليس امباـــــ اف واململـــــاليس و ثـــــت اســـــ افي"يا  ف مـــــو  ـــــاألف  إىل  عـــــم ف 69/210و

آليـا  اسـتحدام أياـاا ت ودألـ   الل"نـمل الملـباه والنسـاف  يزاومبـا ا جتماعيمل واألعمال اجـ ة الـ  
 لتمويي ا ت اليمل وا المل لتيس، إم اديمل حجول لوا  األعمال على ا

وساشـــياا مـــس فتكيـــد فوااـــد آلاف مـــودت،ي علـــى  ـــ ولة  يئـــمل منـــا  اســـتثمالي شـــ اي وقا ـــي  -42
، يــدعم   دــامت عمــي األود تــا  ال ديــد مــن البلــدان،   ســيما أقــي البلــدان ملــواا، مــن فــرل  ــه للتنبــؤ

ؤسســا  لت يئــمل امليمل وفاــدن مســاعدة فانيــمل ف كــز علــى  نــاف الاــدلا  وف زيــز افإفاحــمل قلــير  سياســ
ــــمل لرســــتثمال ااملــــااو  وايمــــا يت لــــد  تملــــ"يس ا ســــتثمال، أدملــــ  ت عــــا   ــــمل موافي م كــــز  2014 يئ

وكــا    2015إ ــاامل إىل تلــا، ك مــت جــاازة  يئــمل فــ ويت ا ســتثمال ل ــا  و لرســتثمال األفاــ   
 دافا ت الداس قدماا  ا ستثمال املستدا   يئياا ت  لفادي اا ل مل ا من  تا الابيي 

، اســـتم  إ ـــاز است  ا ـــا  سياســـا  ا ســـتثمال، فوفيـــاا لتحايـــد امبـــدي 2014وت عـــا   -43
الملــامي املتمثــي ت مســاعدة البلــدان علــى موافمــمل أ   ــا ا ســتثماليمل مــس األ ــداي ااملاايــمل، لت زيــز 

 39مباصــمل  ـــ ا ن ا ست  ا ــا  احــ  ال وااــد املتتفيــمل مــن ا ســتثمال األجنــ  املباشــ   وقــد أُ ــز  
  لداا، دج  ا من أقي البلدان ملواا، وال مي متواصي ا از أل  مل است  ا ا  أف ر 

سياســـا  ا ســـتثمال الدوليـــمل، واصـــي األود تـــا   عمـــه للبلـــدان ت  ث ـــا عـــن صـــ يد وعلــى  -44
 فيــالا  اصــرق اف اقــا  ا ســتثمال الدوليــمل مــن شــتفا أن قســن موافمــمل دألــا  اف اقــا  ا ســتثمال

األود تــا  لسياســا  ا ســتثمال مــن أجــي قايــد  الدوليــمل مــس مبــا ع التنميــمل املســتداممل  ويـُ  ــد إ ــال 
ت  ــــتا اجملــــال، و  فــــزال البلــــدان فلــــت  ــــتا اا ــــال لت"ــــد  لــــه التنميــــمل املســــتداممل مســــاامل لايســــيمل 

ال ـــــاملو فا يـــــ  ا ســـــتثمال اســـــتند قـــــد صـــــياغمل سياســـــا ا امباصـــــمل  اف اقـــــا  ا ســـــتثمال الدوليـــــمل  و و 
إىل  ــتو املســاامل مــن فــرل اقــ اق قاامــمل مــن ااجــ افا  اصــرق النألــا   و عمــت  2015 ل ــا 

،  ــا ت تلــا اجتمــا  امبــرباف  ملـــتن ايتا لاف عمــي التحليــي السياســت ام ــو  املبتولــمل لبنــاف فوااــد 
عــد  كبــ، مــن وحاـ و  2015قويـي دألــا  اف اقــا  ا ســتثمال الدوليـمل، الــتي ُعاــد ت شــبا /ارباي  

أصـــحاه املجـــلحمل ال ااـــدين ت  ـــال اف اقـــا  ا ســـتثمال الدوليـــمل  كمـــا فواصـــي فـــرل الســـنمل  ـــتل 
ام ـو  ال اميـمل إىل  نـاف الاـدلا  مـن أجـي فاـدن املسـاعدة، مـن الناحيـمل ال مليـمل، ل ااـدة البلـدان الــ  

 اف اقا  لرستثمال إ  ا  فت اوس على 
ت  ـــال حوكمـــمل الملـــ كا   وت  ـــتا ى  ـــتل ج ـــو  فاصـــمل فوااـــد آلاف مـــودت،ي علـــوحيـــع  -45

الســيا ، أصــبحت مبــا لة األمــم املتحــدة ألســوا  األولا  املاليــمل املســتداممل، الــ  يملــالا ت فنأليم ــا 
اداــم ا نــان وعملــ ون ســوقاا مــن قــد األود تــا ، ا كــاا قويــاا جــع الملــ كا  علــى التجــ ي  ســؤوليمل  و 

شـــــ كمل ت إ ــــال ســــو  ماليـــــمل فبلــــ  قيمت ـــــا  17 000ا لة،  ــــا هثــــي أســــوا  األولا  املاليــــمل إىل املبـــــ
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ف يليـــون  و ل  كمـــا دألـــم األود تـــا  الـــدولة اجا يـــمل والثر ـــد ل  يـــد امبـــرباف اج ـــومو  36ااناليـــمل 
الــدو  ال امــي امل ـــ   امل ــاي، الدوليـــمل للمحاســبمل واا ــرى، علـــى  ــاممل منتـــدر ا ســتثمال ال ـــاملو 

علــى لصــد مــدر م اعــاة وإد ــات املتيلبــا  الــ  جــ   ت الــدولة بت املناقملــا  ، وادجــ2014ل ــا  
 الدوليمل امباصمل  اا رى 

وجـــو  قيـــا  أعمـــال يتميـــز  ال  ـــافة   يـــمل فوااـــد آلاف مـــودت،ي إىل أدـــه مـــن امـــو  ي ويملـــ،  -46
مســـاعدفه حملـــد التمويـــي امبـــاد مـــن أجـــي التنميـــمل  وت  ـــتا الســـيا ، اســـتم  األود تـــا  ت فاـــدن 

التانيــمل مــن أجــي فيــوي  ليــا ة األعمــال،  وســااي من ــا   دــامت فنألــيم اململــاليس )  دــامت تإمربيتيــات(، 
األعمـــال منـــت  مـــن لو ا  361 000 لـــداا، والـــتي ه ت إ ـــالو فـــدليض  36حاليـــاا ت د الـــتي يُيب ـــ

  1988إ رقه ت عا  
ال ــــــاملو ال ا ــــــس امل ــــــ   ملــــــؤس ا اللــــــتين اعتمــــــداا ووااــــــاا اعــــــرن ومن ــــــا  عمــــــي  ي"ــــــد -47

ارمبا ا قتجـــــــا ي،  ـــــــتل  ـــــــا ت تلـــــــا اســـــــتإىل الن ـــــــوس  اـــــــو  املـــــــ أة،  عـــــــا الـــــــتي   ـــــــامل أة،
، صـــدل فا يـــ  2014ج ـــو اا عديـــدة لت مـــيم مســـتلمل س ـــد املـــ أة ت أدملـــيته  وت عـــا   األود تـــا 

 Investment by Transnational Corporations and Gender: Preliminary Assessment and:  نــــــــــــــــــــــــــــوان

Way Forward  الملـــ كا  عـــرب الو نيــمل واملنألـــول امنســـامل: فايــيم أو  ودألـــ ة مســـتابليمل( )اســتثمالا ،
يتاـــمن فوصـــيا  فت لـــد  السياســـا  املســـت دامل وإجـــ افا  الملـــ كا  ل  الـــمل إاـــا ة النســـاف ت و ــو 

ت تإمربيتيــات  ــتل ج ــو و ال اميــمل وواصــي   دــامالبلــدان الناميــمل مــن عمليــا  الملــ كا  عــرب الو نيــمل  
إىل فملــ"يس ا لفاــاف  النســاف املاــاو  ،   ســيما مــن فــرل مــن  جــاازة ســيدا  األعمــال، املادمــمل 

الاــوف علــى إ ــازا  اململــاليس الــ  فاو  ــا حيــع ُســلدال ، 2014ت املنتــدر ال ــاملو لرســتثمال ل ــا  
 البلدان ملواا  لداا من البلدان الناميمل وأقي  11النساف ت 

  
 اتساق النظم النددية والمالية والتجارية الدولية -را  اا  

 
 نــافا علــى دتــاات مــؤس  األمــم املتحــدة امل ــ   األزمــمل املاليــمل وا قتجــا يمل ال امليــمل وأ   ــا علــى  -48

ا  ، فملــ، و يــمل الدوحــمل إىل الــدول امل ــم لسياســا  ا قتجــ2009التنميــمل، امل اــو  ت حزي ان/يوديــه 
ال لــو ال  دالــمل واســ افي"يا  التنميــمل ت منــس األزمــا  والت ــات من ــا  وفملــ، فلــا الو يــمل أياــاا إىل 
الت امي ااقليمو والت اون األقاليمو كوسـيلتد لـدعم اسـ افي"يا  التنميـمل الو نيـمل، واجـد مـن التـت ُّ  

  الجدما  امبالجيمل، وقسد دألا  اجوكممل ال املو 
ـــمل، وإت ف يـــد و  -49  يـــمل الدوحـــمل فتكيـــد فوااـــد آلاف مـــودت،ي وإعـــرن الدوحـــمل  ملـــتن سويـــي التنمي

اةفــا فســلال الاــوف علــى أايــمل ف بئــمل نيــس مجــا ل التمويــي واســت دام ا ال   ــال مــن أجــي التنميــمل  
و ـــاألف ، فملـــ، فلـــا الو يـــمل إىل  ول التمويـــي ت  عـــم ا قتجـــا  اجاياـــو مـــن أجـــي قايـــد ملـــو 

مـمل والناميـمل اقتجا ي مستدن علـى  وشـامي ومنجـف وفنميـمل مسـتداممل، وفبـد أن نيـس البلـدان، املتادا
 ، ه ن أن فت بد ف اليف سياسيمل واجتماعيمل واقتجا يمل  ا ألمل دتي"ملا للجدما  املاليمل حد سواف
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 التددم المحر  -ألف 
 
الـــتي شـــ دفه األعـــوا  األل  ـــمل  مـــن مســـال النمـــو البيـــوف  يـــت ل  ا قتجـــا  ال ـــاملو   ـــد  -50

مـــن ا قتجـــا ا  امبامـــمل األفـــ،ة  وينب ـــو لوا ـــ و السياســـا  ت  تلـــف أحنـــاف ال ـــا ،   ســـيما ت 
ــــمل الندألميــــمل ــــاو فايــــيم الــــنُّ ت و أن حي صــــوا علــــى ، الناحي ــــرف مزيــــد مــــن ا دتب  رمــــا  ا  ــــي اه لإي

، لغــم أدــه 2014اا متوا ــ اا ت عــا  شــ د النمــو ا قتجــا ي ال ــاملو قســنوقــد ا قتجــا ي امــالي  
األزمـــمل  والف ـــس النمـــو ادـــد     ثـــ، مـــن املســـتويا  امل ف  ـــمل الـــ  ســـ"ل ا قبـــي أ ىن مســـتواو يألـــي 

األمـ  الـتي ي جـس أساسـاا ، 2014ت املااـمل عـا   3و 2.5ال املو الف اعاا م تـد ا،  نسـبمل فـ اوق  ـد 
ت املااـــمل  1.8إىل  1.3ســـنت دســـبته ل ف ـــس مـــن إىل النمـــو املســـ"ي ت البلـــدان املتادمـــمل، حيـــع ق

ت املااــــمل، و  فــــزال  5و 4.5يــــ اوق  ــــد م ــــدل ملــــو ،  ينمــــا شــــ د  البلــــدان الناميــــمل 2014عــــا  
   ي اا فمل د ملواا البلدان ال  س  اقتجا ا ا   حلمل ادتااليمل 

فــــمل،  موعــــمل مــــن ورـــي مــــزيت السياســــا  املتبــــس ت ا قتجــــا ا  املتادمـــمل،  ــــدلجا  مت او  -51
فـــدا ، التاملـــف املـــا ، واحتـــواف األجـــول، والتوســـس الناـــدي، أمـــرا ت ف زيـــز  اـــمل املســـتثم ين  أمـــا ت 
ا قتجــا ا  الناشــئمل، الــم يتاــ    ــد إىل أي مــدر كادــت الزيــا ة ت اليلــض احمللــو مدعومــمل  زيــا ة 

و م ــ    وشــدة التــت   ت الــدفي أو   ااعــا  غــ، مســتداممل ت أســ ال األصــول واقــ اس اســت رك
ـــالبنيـــمل احملتمـــي لرقتجـــا ا  الناميـــمل والناشـــئمل قـــد فزيـــد مـــن حدفـــه أوجـــه الاـــ ف املســـتم ة ت   ملاملالي

كبــ،ة وإن   ف ــن  اامــاا  ــون لتــدااا  للوو األمــوال آ ــال  ف  وت فلــا الألــ وي، ه ــن أن ملالدوليــ
علــى مواج ــمل الجــدما   قــدلة ماــ لي السياســا وعلــى ، علــى ا قتجــا  اجاياــو ،مو ــس ف حيــض
 غ، املتوق مل 

  
 مساومات األون تاب - اء 

 
: اجوكمـــمل ال امليـــمل وح يـــمل افتيـــال السياســـا  2014فا يـــ  الت"ـــالة والتنميـــمل ل ـــا  اســـت  س  -52

ـــمل ا  ا ـــا  األفـــ،ة ت ا قتجـــا  ال ـــاملو، و ـــع مـــدر افســـا  واســـتداممل  مـــن أجـــي قايـــد التنمي
، وفنـــاول  التحليـــي بلـــدان و موعـــا  البلـــدان ال ايســـيملالحاليـــاا السياســـا  ا قتجـــا يمل الـــ  فتب  ـــا 

التا يـــ  فيـــول حيدـــز وفنـــاول مـــدر وقـــس ا  ـــال املاليـــمل غـــ، املباشـــ ة علـــى الـــ ا ال ا قتجـــا ي ال ـــاملو  
الداعمــمل للنمــو والألــ وي اجاليــمل مبــتا اجيــز،  الملــاململ لــرز  لتن يــت اســ افي"يا  التنميــمل السياســا  ا
الســـبي ال  يلـــمل  تم ـــد البلـــدان مـــن قســـد إ الة فـــدااا  للوو األمـــوال   يـــمل التا يـــ  كمـــا دـــاقمل 

ا، إ ـــاامل إىل تلـــو اســـ افي"يا ا ااملاايـــمل  فن يـــت فوســـيس اجيـــز املتـــاق لسياســـا ا مـــن أجـــي مواصـــلمل 
ســـلال التا يـــ  الاـــوف علـــى اململـــاكي النانـــمل عـــن إ ـــال ا ســـتثمال الـــدو  اجـــا  ومـــا يتجـــي  ـــه مـــن 

و ــو وظــااف ُفســند عــا ةا إىل  ، يئــا  ق ــيم  ججــمل فولــت وظــااف  امــمل ت  ــال و ــس الاــوادد
ال ة الــدول  واعتــرب التا يــ  أن حيــز السياســا    يتوقــف ااــال علــى الاواعــد وا لتزامــا  الااامــمل الــو 

ا ف ــا  املــرب  ت إ ــال منألمــمل الت"ــالة ال امليــمل  ملــتن فيســ، الت"ــالة وغــ،و مــن ا ف اقــا  الثناايــمل ت 
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املـــوال  لتمويـــي السياســـا  ف بئـــمل إم اديـــمل مـــدر أياـــاا علـــى إدـــه يتوقـــف ،  ـــي أو مت ـــد ة األ ـــ اي
مــن منألــول ، ا  يملــ ياجيــز املــالجــناعيمل وا ســتثمال والنمــو  وأفــ،اا، ســلال التا يــ  الاــوف علــى أن 

وت  ـــتا الســـيا ، ينب ـــو أن فبحـــع الدولـــمل التنمويـــمل، جادبـــاا أساســـياا مـــن جوادـــض حيـــز السياســـا   
ااـــدان اايـــ ا ا  النـــاجم عـــن التـــدااا  املاليـــمل غـــ، اململـــ وعمل، مســـتلمل م امـــمل ســـبي البلـــدان الناميـــمل 

  ست  اجيمل واملرتا  الا يبيمل، وعد  ك ايمل الا ااض امل  و مل على الجناعا  ا
صــدل  دملــ ا  سياســافيمل مــوجزة هــدي عــ س دتــاات البحــوم  ملــ ي مــوجز و يــع قــد و  -53

املناقملــا  املوا ــي يمل، مــس ال كيــز  جــ مل فاصــمل علــى يســ ي ا  ــر  علي ــا،  ــا ي ــدي إىل  ميــس 
 اممل أ داي التنميمل املستدوقايد املسااي املت لامل  النااس الداا  حول التمويي من أجي التنميمل 

وواصــــي األود تــــا  ا  ــــير   ــــدول دملــــال ت فاــــدن امبــــدما  ا ستملــــاليمل إىل  موعــــمل  -54
مســـااي ال ملــ ين  ملــتن الااــايا املتجــلمل  السياســا  ا قتجـــا يمل ال ليــمل والسياســا  ااملاايــمل، مثــي 

مل غــ، املباشــ ة ال مالـمل، وا فــتر   ال امليــمل، واجوكمــمل ا قتجــا يمل ال امليــمل،  ـا ت تلــا ا  ــال ال امليــ
للسياســــا  ا قتجــــا يمل ال ليــــمل ت البلــــدان املتادمــــمل  و ــــاألف ، شــــالا األود تــــا  ت اجتماعــــا  

 ال  يد ال امي التا س جملموعمل ال مل ين وامل    ة ال النمو الاوي واملستدا  واملتوازن 
 يايــــا وت وواصــــي األود تــــا  فن يــــت مملــــالي ه ال اميــــمل إىل  نــــاف الاــــدلا  ت غــــ ه ووســــال أا -55

منياــمل أم ي ــا الرفينيــمل والبحــ  ال ــالي  مــن أجــي مســاعدة البلــدان علــى ف زيــز قــدلا ا ت  ــال إ الة 
ا قتجــا  ال لــو علــى حنــو مــوا   للنمــو، وفملــ"يس الت ــاون املــا  والناــدي علــى الجــ يد ااقليمــو  

 غــ ه أا يايــا، ومتيلبــا  تأُ ــز   ــوم جديــدة فناولــت أ ــ  ا قــا  املــا  والناــدي ااقليمــو قــد و 
 عـــــــم مملـــــــاليس امبياكـــــــي األساســـــــيمل املا يـــــــمل األقاليميـــــــمل ت أم ي ـــــــا الرفينيـــــــمل وأمـــــــاكن أفـــــــ ر  وت 

، استاــاي األود تــا  حلاــمل  لاســيمل  ملــتن الت امــي والت ــاون املــاليد ت غــ ه 2015حزي ان/يوديــه 
لــوزالا ، ومجــالي التنميــمل املســؤولد عــن و ــس السياســا  ال امــمل ت اووســال أا يايــا  ودــاقمل كبــال 

واملجــالي امل كزيـمل، ووكــا   األمـم املتحــدة، السياسـا  الرزمــمل لتم ـد التمويــي ااملــااو ااقليميـمل، 
 على املدر الب يد من أ اف  ولو ت فمل"يس ا ستثمال ت امبياكي األساسيمل والت"الة األقاليميمل 

  
 التنمية مساومات األون تاب ة  مجال  الديون وتمويل -جيم 

 
، أعــد األود تــا  فا يــ  األمــد ال ــا  ل مــم املتحــدة عــن الاــدلة علــى قمــي 2014ت عــا   -56

امبـــالجو ومملـــاكي الــديون ن التا يــ  قلـــيرا شــامرا جالـــمل فاـــمد قــد الـــدين امبــالجو والتنميـــمل  و أعبــاف 
التملـديد  حلـمل ادتااليـمل، مـس ن الـ  فواج  ـا البلـدان الناميـمل والبلـدان الـ  سـ  اقتجـا ا ا  و فدممل الدي

التيــولا  وا  ا ــا  امديــدة ت  ــال الــدين التا يــ   جــ مل فاصــمل علــى أقــي البلــدان ملــواا  وفنــاول 
تمويـــي التنميـــمل، ودـــاقمل مســـااي شـــ   امبـــالجو، واملســـاعدة ااملاايـــمل ال  يـــمل، واجملـــا   تا  الجـــلمل 

الــديون الســيا يمل، إىل جادــض الــدول الــتي إعــا ة  ي لــمل مســتلمل فت لــد  تجــميم آليــمل منألمــمل مل امــمل 
لتـــداول قاـــايا السياســـا  ال امـــمل تا  الجـــلمل   أساســـاا وألســـى فؤ يـــه وكـــا   التجـــنيف ا اتمـــامل، 
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وت إ ـــال  ـــتا ال مـــي، حيـــ د األود تـــا  أياـــاا علـــى فيســـ، امل او ـــا   ـــد الـــدول األعاـــاف كـــو 
 والتنميمل  ملامبالجياف الديون أعبالادلة على قمي فتوصي امم يمل ال اممل إىل حي  ملتن 

وســــاعد األود تــــا  أياــــاا عــــد اا مــــن أقــــي البلــــدان ملــــواا مــــن فــــرل مملــــ وعه امبــــاد  بنــــاف  -57
ــــمل واملؤسســــيمل للــــديون الســــيا يمل   ــــمل ت  الاــــدلا  ت  ــــال اا الة التنأليمي وُعاــــد  حلاــــمل عمــــي أولي

مـــن التاليــمل امبمســـمل  ، حاـــ  ا مملــالكون مـــن البلــدان2015آتال/مــالو  31و 30كاسادــدو يـــومو 
 ــــد أقــــي البلــــدان ملــــواا:  ــــن ر يمل، وفوغــــو، وموليتاديــــا، وديبــــال، و ــــاي   وي مــــو  ــــتا اململــــ و  إىل 
فمل"يس األ  اي امل نيد  ااق اس وا ق اس السـيا يد و ـة الة الـديون السـيا يمل عمومـاا علـى قمـي 

 مزيد من املسؤوليمل 
، منـــمل  ججــمل لتتـــوىل و ــس إ ـــال 69/247ق ال ــا أدملــت  امم يـــمل ال امــمل،  وجـــض وقــد  -58

أمادـمل الل"نـمل م ـا  األود تـا  ويتـوىل قادومل مت د  األ  اي ل مليا  إعـا ة  ي لـمل الـديون السـيا يمل  
امل ججــــمل  ودألمــــت  ر ــــمل اجتماعــــا  لل"نــــمل امل ججــــمل  نيويــــولا ت شــــبا /ارباي  وديســــان/أ  يي 

  2015وحزي ان/يوديه 
كـــــتلا  عمـــــه إىل البلـــــدان الداانـــــمل ت األعمـــــال التحاـــــ،يمل مل او ـــــا ا   وياـــــد  األود تـــــا  -59

 الديون ال  يمل الثناايمل ت إ ال دا ي  اليىل  ي لمل املت لامل  ةعا ة جدولمل أو إعا ة 
مــن املســلم  ــه، مــن فــرل األ ــداي ااملاايــمل ل ل يــمل، أدــه    ــد مــن  نــاف قــدلا  و نيــمل و  -60

ســـ ياا إىل قايـــد  ـــدي اجـــد مـــن ال اـــ   ااألـــمل علـــى  ـــتو الاـــدلا  واحملقويـــمل ت  ـــال إ الة الـــدين 
األ ــداي ااملاايـــمل قايــد وياــد  األود تــا ،  جــ ته عاـــواا ت ا قــمل ال مــي امل نيــمل   صـــد الث ــ ا  ت 

األ ــداي  قايــدفا يــ  ا قــمل ال مــي امل نيــمل   صــد الث ــ ا  ت ل ل يــمل، ف لياــا  ومســااا  ت إعــدا  
مـن األ ـداي  8امبـالجو، ت إ ـال امبـدي أعبـاف الـدين الاـدلة علـى قمـي ت  ـال  ااملاايمل ل ل يمل
 ااملاايمل ل ل يمل 

و اا ـــــاامل إىل تلـــــا، صـــــاى األود تـــــا ، ت إ ـــــال مملـــــ و  فملـــــ"يس ااقـــــ اس وا قـــــ اس  -61
ــــــه ممالســــــا  ااقــــــ اس وا قــــــ اس الســــــيا يد  ــــــا ع لتوجي الســــــيا يد املســــــؤولد،  موعــــــمل مــــــن املب

مملـــاولا  م ث ـــمل مـــس فـــرباف  ـــالزين ت  ـــا   الاـــادون والتمويـــي إجـــ اف عاـــض وتلـــا لد، املســـؤو 
اململــ و  و ــس مبــا ع مابولـــمل  وليــاا للتمويــي الســيا ي املســؤول، وفلــا مســـتلمل  ويتــوفىوا قتجــا   

قديــد مبــا ع مت ــد علي ــا امبيــوة األوىل ت عمليــمل ويُ ــد م مــمل فاتاــو  ثــاا علــى الجــ يد الــدو   
ملــاكي الــديون ت املســتابي )وفســويت ا عنــد ا قتاــاف(  وســتحد   ــتو املبــا ع اا ــال الــتي منــس م

 ستـُ  دُّ اديرقاا منه مبا ع فوجي يمل أكث  ف جيرا 
واستم    دامت دألا  األود تا  ا الة الـديون والتحليـي املـا ، و ـو ج ـمل لااـدة مـن ام ـا   -62

لبلــدان إىل ات  ــال إ الة الــديون، ت فاــدن املســاعدة  الــ  فاــد  مســاعدة فانيــمل وفــدما  استملــاليمل
مسـتداممل، مـس ال كيـز  جـ مل فاصـمل علـى أقـي  الـديون إ الةا الناميمل من أجي قسد قـدل ا علـى إ الة 

مؤسسـمل، فـرل  85 لـداا ومـس  57الربدـامت مباشـ ة علـى الجـ يد الايـ ي ت  ُبـد البلدان ملـواا  وإت 
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سـاعد علـى ااـد ال مليـمل ت  ـتا اجملـال امـو  ي، ، مـن أجـي فاـدن املسـاعدة ال  ة اململمولمل  ـالتا ي 
ف زيـز قـدلة املســت دمد علـى الت امــي اليـومو مــس إ الة امبجـو  املاليــمل ال امـمل وإصــدال  يادـا  مو وقــمل 

  ملتن الديون ألغ اس و س السياسا  
  
ت نولوجيااات  تساارير ال لاام والت نولوجيااا أللااراة التنميااة،  مااا ةاا   لاا  -خامساا  

 تالم لومات واالتصاال
 
اعتمد  الاممل ال امليمل جملتمس امل لومـا  لليـمل مملـ كمل جملتمـس م لومـا  اـولو النـاو وشـامي  -63

لل"ميــس وإملــااو املنحــى  واعتمــد  الامــمل أل ــس و ــااد فتاميــمل فســ ى ل نــمل  ــتو ال ليــمل إىل أ ــداي 
، وموا ــــيس  11جادــــض  ، إىل2015ُقاــــد  لــــول عــــا   وغايــــا  ومااصــــد ملموســــمل مســــال عمــــي 

لايســيمل  وعــد اجمللــىل ا قتجــا ي وا جتمــاعو ل مــم املتحــدة األود تــا ، مــن فــرل منــمل فســ ، 
ال لــم والت نولوجيــا ألغــ اس التنميــمل، لي ــون  ثا ــمل ج ــمل التنســيد علــى ديــا  منألومــمل األمــم املتحــدة 

اامل إىل تلــا، ياــيلس األود تــا   ــدول امليســ  ملتا  ــمل دتــاات الامــمل ال امليــمل جملتمــس امل لومــا   و اا ــ
اململالا ملسال ال مـي املتجـي  األعمـال الت"اليـمل اال  وديـمل، وُيسـ م ت قيـاو التاـد  احملـ ز ت ا ـاو 
قايـــد أ ـــداي الامـــمل عـــرب تالملـــ اكمل مـــن أجـــي قيـــاو اســـت دا  ف نولوجيـــا  امل لومـــا  وا فجـــال 

 ألغ اس التنميملت 
  

 التددم المحر  -ألف 
 
فواصــــي النمــــو املســــ"ي ت اعتمــــا  ف نولوجيــــا  امل لومــــا  وا فجــــا   واســــت دام ا ت  -64

البلــــدان املتادمــــمل والناميــــمل علــــى حــــد ســــواف  ا لــــى الجــــ يد ال ــــاملو،  ــــاوز عــــد  ا شــــ اكا  ت 
مليـــالا   ومـــس تلـــا، اـــةن ال ديـــد مـــن املنـــا د ال ي يـــمل  6.9الناالـــمل  -امبوافـــف امبليويـــمل شـــب ا  

يــمل ت البلــدان الناميــمل   فــزال غــ، مملـــمولمل  ملــب ا  امبوافــف الناالــمل، و  يســتييس ال ثــ، مـــن والناا
يـــزال يتوســـس، حيـــع  املـــوا ند قمـــي ف ـــاليف  ـــتو امبوافـــف  كمـــا أن اســـت دا  شـــب مل ااد دـــت  

مليــال شــ    وفتــوا  لــدر دســبمل متزايــدة  2.9يبلــ  عــد  مســت دمي ا علــى ديــا  ال ــا  أكثــ  مــن 
ت دمو ااد دــت إم اديــمل الوصــول إىل شــب ا  وفــدما  النيــا  ال ــ يع ال اليــمل الســ عمل، مــن مســ

ول ــن إم اديــمل الوصــول  ــتو غــ، متاحــمل و  ميســولة ال ل ــمل ت منــا د واســ مل مــن البلــدان الناميــمل  
و ــال غم مــن التيــولا  ااوا يــمل الــ  حــد ت ت ا ــاو فاــييد ال "ــوة ال قميــمل، يلــز  إيــرف مزيــد مــن 

 تمــا  لاــمان قــدلة البلــدان الناميــمل علــى فســ ، ف نولوجيــا  امل لومــا  وا فجــا   ألغــ اس ا 
 فيبياا ا وفدما ا فيول التنميمل، مس استم ال 

  
 مساومات األون تاب - اء 

 
واصــلت منــمل فســ ، ال لــم والت نولوجيــا ألغــ اس التنميــمل لصــد فن يــت ومتا  ــمل دتــاات الامــمل  -65

ال امليــمل جملتمــس امل لومــا  علــى الجــ يدين الــدو  وااقليمــو، وأعــد  التا يــ  الســنوي املاا ــي الــتي 
 األمد ال ا  ل مم املتحدة  صدل عن
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مســـتدي ة وزاليـــمل ومناقملـــمل م مـــمل  ملـــتن دألمـــت مااـــدة وت إ ـــال أدملـــيمل املتا  ـــمل الســـنويمل،  -66
اســـت  اس التاـــد  احملـــ ز   ـــد ماـــو عملـــ  ســـنوا  ت فن يـــت دتـــاات الامـــمل ال امليـــمل جملتمـــس امل لومـــا  

  وداقملـــت 2015أيال/مـــايو  8إىل  4مـــن ت ال ـــ ة فـــرل الـــدولة الثامنـــمل عملـــ ة لل"نـــمل، امل اـــو ة 
ـــــــوجو  ـــــــ  يتيح ـــــــا الت ـــــــ، الت نول ـــــــدة ال ـــــــا  امل لومـــــــا  وادتملـــــــال الل"نـــــــمل ال ـــــــ د امدي ف نولوجي
 يئـــمل موافيـــمل لتيـــول ف نولوجيـــا  وجـــو  وا فجـــا  ، إىل جادـــض التحـــديا  املي وحـــمل وأايـــمل ك الـــمل 

 امل لوما  وا فجا   
و حألـــت الل"نـــمل أدـــه  ينمـــا ُأحـــ  ز  فاـــد  كبـــ، ت زيـــا ة اـــ د ا ســـت ا ة مـــن ف نولوجيـــا   -67

امــمل ال امليــمل جملتمــس امل لومــا ،   فــزال اــمل ا"ــوا  واســ مل الامل لومــا  وا فجــا   وقايــد أ ــداي 
مــن حيـــع املوصـــوليمل والتوصـــيي ايمـــا  ـــد البلـــدان و افل ـــا  وت  ـــتا الســـيا ، اســـ عو ا دتبـــاو إىل 

ـــــــوال ة ت التا يـــــــ  املو ـــــــوعو ألما دـــــــمل الل"نـــــــمل، الـــــــتي جـــــــاف قـــــــت عنـــــــوان: األ لـــــــمل املست ياـــــــمل ال
Implementing WSIS Outcomes: A Ten-year Review  فن يــــــــــــت دتــــــــــــاات الامــــــــــــمل ال امليــــــــــــمل جملتمــــــــــــس(

  امل لوما : است  اس التاد  احمل ز   د ماو عمل  سنوا (
اجــدم ال ايــس املســتور  ملــتن الامــمل ، شــالا األود تــا  ت فنألــيم 2014وت حزي ان/يوديــه  -68

ا قــا  الــدو  ال امليــمل جملتمــس امل لومــا    ــد ادااــاف عملــ  ســنوا  علــى عاــد ا، وتلــا إىل جادــض 
ومنألمـــمل األمـــم املتحـــدة لل  يـــمل وال لـــم والثاااـــمل  كمـــا  لرفجـــا   و  دـــامت األمـــم املتحـــدة ااملـــااو

  وفـــرل 2015الامـــمل ال امليـــمل جملتمـــس امل لومـــا  ت أيال/مـــايو شـــالا األود تـــا  ت فنألـــيم منتـــدر 
اال  وديـــمل، والت"ـــالة   ـــتا اجـــدم، دألـــم األود تـــا  جلســـا  موا ـــي يمل فت لـــد  األعمـــال الت"اليـــمل

اال  وديــمل الدوليــمل  النســبمل للبلــدان الناميــمل، وقيــاو  تمــس امل لومــا ، واســت  اس منــمل فســ ، ال لــم 
والت نولوجيا ألغـ اس التنميـمل لنتـاات الامـمل ال امليـمل جملتمـس امل لومـا    ـد ادااـاف عملـ  سـنوا  علـى 

 عاد ا 
 ــــــةج اف  ،2014/27و 2013/9 ق اليــــــه وأوصــــــى اجمللــــــىل ا قتجــــــا ي وا جتمــــــاعو، ت -69

اســـت  اس للتاـــد  احملـــ ز علـــى مـــدر الســـنوا  ال ملـــ  املا ـــيمل ت فن يـــت دتـــاات الامـــمل ال امليـــمل جملتمـــس 
تدملــيمل فاصــمل  الل"نــمل،  اا ــاامل إىل متا  ت ــا الســنويمل لنتــاات الامــمل، ا ــيل ت امل لومــا   وعليــه، 

الثامنـمل عملــ ة لل"نـمل مناقملـمل مو ـوعيمل  ملــتن   اسـت  اس اـ ة السـنوا  ال ملـ   وجــ   فـرل الـدولة
 ــتا ا ســت  اس، كمــا أشــ،  أعــرو  وجــ ر  ميــس ااســ اما  املادمــمل مــن نيــس أصــحاه املجــلحمل 

مســــاامل  100ق ا ـــمل أااـــى إىل فاـــدن مـــن فـــرل اســـتبيان أُ ل  علــــى املوقـــس الملـــب و لل"نـــمل، ممــــا 
سـبس مملـاولا  توج ــاا لوجـهت ت ســيا  فييـمل مـن اج ومــا  وغ، ـا مـن ام ــا  امل نيـمل  وُعاــد  

ا اليا   وليمل أف ر، وادجض ف كيز ا على منـا د م ينـمل  وأعـد  أمادـمل الل"نـمل فا يـ اا مو ـوعياا مـن 
أجــــي مســــاعدة الل"نــــمل ت  ــــع اســــت  اس اــــ ة الســــنوا  ال ملــــ ، فــــرل  ول ــــا الثامنــــمل عملــــ ة  

 ســــت  اس ال ــــا  الــــتي ســــت" يه وســــي ون ا ســــت  اس الــــتي ســــت" يه الل"نــــمل  ثا ــــمل مســــاامل ت ا
 لنتاات الاممل ال امليمل جملتمس امل لوما   2015امم يمل ال اممل ت عا  
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وواصي األود تا ،  جـ ته أمادـمل الل"نـمل، اسـت  اس قاـايا السياسـا  ال امـمل الدوليـمل املتجـلمل  -70
الـــتي  اشـــ و ال  يـــد ال امـــي امل ـــ   ت زيـــز الت ـــاون، حســـبما أوصـــى  ـــه و ـــو ا ســـت  اس  ااد دـــت، 

ت اجتماع ـــــا فـــــرل   وداقملـــــت الل"نـــــمل، 2014/27اجمللـــــىل ا قتجـــــا ي وا جتمـــــاعو ت قـــــ الو 
ــــدولفد عــــا   ــــتي أ زفــــه  2014ال ــــ ة ال اصــــلمل  ــــد ال ــــمل عملــــ ة، دتــــاات ال مــــي ال وت  ول ــــا الثامن

 األمادمل 

لت"ــالة إ ــر  الياقــا  ال امنــمل لســبي   ملــتن اقتجــا  امل لومــا  2015فا يــ  عــا  و ــع  -71
اال  وديــمل لجــاب البلــدان الناميــمل  وأشــال التا يــ  إىل أن ديــا  الت"ــالة اال  وديــمل األرــي آفــت ت 
ا فســا  دألــ اا لتحســن املوصــوليمل، وفيــوي  فــدما  ومنجــا  وحلــول جديــدة للت"ــالة اال  وديـــمل، 

اال  وديــمل ت  لــدان امنــوه  كمــا أصــدل األود تــا   لــيرا عمليــاا  ملــتن ســبي  وملــو شــ كا  الت"ــالة
فاييمـــاا لايـــاو  ، وأحـــ رس ـــد النســـاف املاـــاو   مـــن فـــرل ف نولوجيـــا  امل لومـــا  وا فجـــا  

 ف نولوجيا  امل لوما  وا فجا   واملنألول امنسامل 
  
 البلدان الت  تواجه أوضاعاا خاصة -سابساا  

  
 أقل البلدان نمواا  -ألف 

 
 2020-2011التددم المحر  ة  تن ي   رنام  ال مل لصالح أقل البلدان نمواا لل دد  -1 

) ( مــــن و يــــمل الدوحــــمل،  عــــم األود تــــا     اليــــمل  ــــدي 41)و( و41عمــــرا  ــــال ا فد  -72
كحــد أ ىن،     دــامت ال مــي لجــاب أقــي البلــدان ملــواا املتمثــي ت س ــد دجــف عــد  أقــي البلــدان ملــوا،

 ( 28)ال ا ة  2020من استي اف م اي، امب و  من ائمل أقي البلدان ملواا  لول عا  
ف وج ــا الــ  يُ فاــض ويملـمي  ــتا الــدول فاــدن فــدما  استملــاليمل ومسـاعدة فانيــمل للبلــدان  -73
 قــ ال ف وج ــا الــتي فت ــتو  يئــا صــدول ائــمل أقــي البلــدان ملــواا، إمــا فــرل ال ــ ة الــ  فســبد مــن 

األمــم املتحــدة امل تجــمل، أو فــرل ال ــ ة الرحاــمل )مــد ا عــا ةا  ــرم ســنوا (   ــات  ــتا الاــ ال 
والســا امل مبــ و  البلــد مــن فلــا ال ئــمل  وعاــض مــؤس  األمــم املتحــدة ال ا ــس امل ــ   تقــي البلــدان ملــواا، 

اموا، ت كــادون الــتي ُعاــد ت اســينبول، ف كيــا، ف جــت إحــدر الــدول مــن ائــمل أقــي البلــدان ملــواا )ســ
ـــو أن (، وا2014الثامل/ينـــاي    ـــرم  ول إ ـــاايمل قـــد أصـــبحت مؤ لـــمل لل ـــ و  مـــن  ـــتو ال ئـــمل لفُئ

ــــــــادوافو وأد ــــــــو  ت حزي ان/ ــــــــا ا ســــــــتواايمل وا ــــــــه )ســــــــت    من ــــــــا غيني  ، وكــــــــادون األول/2017يودي
 ي ، علــى التــوا (  وفــرل ا ســت  اس الــتي ُأجــ2018، وكــادون األول/ يســمرب 2017  يســمرب
لااامـــمل أقـــي البلـــدان ملـــواا الـــ  و ـــ ت ا األمـــم املتحـــدة، الفُئـــو أن البلـــدان امبمســـمل  2015ت عـــا  
قــد صــال  مؤ لــمل مبــداياا لل ــ و  مــن فلــا ال ئــمل )أي أدــه ســي" ي اســت  اس مــدر فت ل ــا التاليــمل 

ليملـــــــ ، وجـــــــزل ســـــــليمان، وســـــــان فـــــــومو  -(:  وفـــــــان، وفيمـــــــول 2018 ال امـــــــي ت آتال/مـــــــالو 
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 ، وديبـال  وفلاـت  ـتو الـدول، أو أفـا سـتتلاى، مسـاعدة مـن األود تـا  قجـد ا دتاــال إىل و  ينسـي
 ما   د امب و  من ائمل أقي البلدان ملواا م حلمل 

 
 مساومات األون تاب -2 

فيــمل فنميــمل ملــا  -: النمــو املاــ ن  تحــول  ي لــو 2014فا يــ  أقــي البلــدان ملــواا ل ــا  ســلال  -74
 نمـــو اقتجـــا ي غـــ، مســـبو  منـــت  لـــى أن أقـــي البلـــدان ملـــواا قـــد حأليـــتالاـــوف ع 2015  ـــد عـــا  

، ل ــن م ألم ــا لــن حياــد أغلبيــمل األ ــداي ااملاايــمل ل ل يــمل، وقــد أشــال التا يــ  إىل  ــتا 2000 عــا 
 أقــي البلــدان ملــواا إن   وأكــد التا يــ  علــى مــا يلــو: تأقــي البلــدان ملــواا مســت دماا ف بــ، تم القــمل الو ــس 
و و   ــــد أن ياــــ ن النمــــو ا قتجــــا ي م  غــــمل مــــن الت لــــف ا قتجــــا ي والبملــــ يت حلاــــمل حبيســـمل 

البلــدان  أقــي اــ د لل مــي الراــد ت األدملــيمل األعلــى إدتاجيــملو و ــد م القــملوفلــد  تحــول  ي لــو 
ــــمل  اجاجــــمل إىل إ ــــال سياســــ ــــمل ل ل ي ــــد ملــــواا ايتملــــواا جــــتول ا ت عــــد  اعــــ اي األ ــــداي ااملااي  يول

أقــي البلــدان ملــواا عــن قايــد التحــول امبي لــوو وإتا ألا   أقــي البلــدان ملــواا أن فبلــ  قويليــاا، وع"ــز 
 يئـمل فالجيـمل فيـ ق قـديا  أكـرب، اةدـه ينب ـو ظـي ت  ال التنميمل املستداممل ت  اا  موحأكث  أ داااا 

مبـــا أن ف كـــز علـــى ك الـــمل قـــول  ي لـــو حنـــو اقتجـــا  عجـــ ي ومتنـــو و وإ ـــاامل إىل ادت ـــا  سياســـا  
ليــــمل مرامــــمل، اــــةن قايــــد أ ــــداي التنميــــمل املســــتداممل ت أقــــي البلــــدان ملــــواا ســــيتيلض  ــــتل ج ــــو  ا

 متااا ة من جادض اجملتمس الدو ، فتناسض مس اليموق امل سخ ت فلا األ داي 
وين ت األود تا  أدملـيمل لبنـاف الاـدلا  قجـد ف زيـز قـدلة وا ـ و السياسـا  ت أقـي البلـدان  -75

فملــ ين و  ــ ة مــا  ــد فملــ ين األول/أكتــو   أ ــداا م املت لاــمل  ربدــامت ال مــي  وت ال ملــواا علــى قايــد
قـــت عنـــوان تالسياســـا  ااملاايـــمل ت  األود تـــا   ولة  لاســـيمل ت ديبـــالدألـــم ، 2014الثـــامل/دوامرب 

األود تــا   ولة  لاســيمل إقليميــمل  ملــتن دألدــم ، 2015ت  وت شــبا /ارباي  2015ســيا  مــا   ــد عــا  
ي ال ايســـيمل ت الربدـــامت ا قتجـــا ي الـــدو ، ل ااـــدة مســـؤولد وأكـــا هيد مـــن أا يايـــا،  ـــا ت املســـاا

 أقي البلدان ملواا ائمل  لدان من  10تلا من 
  

 الدول الجزرية الصغيرة النامية - اء 
 

ماااان مسااااار إجااااراءات ال ماااال  التداااادم المحاااار  ةاااا  تن ياااا  ال ناصاااار  ات الصاااالة  األون تاااااب -1 
 الم جَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية

، الو ياــمل امبتاميــمل لرجتمــا  ال ايــس املســتور 65/2اعتمـد  امم يــمل ال امــمل،  وجــض ق ال ــا  -76
النألــ  ت ا ــات فــدا ، اســنمل  عــت إىل  ســت  اس فن يــت اســ افي"يمل موليملــيوو، و ــو الو ياــمل الــ  

يــد مــن ال  اليــمل ت م امــمل مــوا ن الاــ ف ال  يــدة وامباصــمل الــ  ف ــامل من ــا الــدول وإ ــاايمل فوفيــاا ملز 
دتي"ــمل املــؤس  الــدو  الثالــع  - ا ااملاايــمل  وت  يباجـمل املســالوفلبيــمل احتياجا ــامزليـمل الجــ ،ة الناميــمل 

كيــد التزام ــا امل ــ   الــدول امزليــمل الجــ ،ة الناميــمل الــتي ُعاــد ت ســاموا، أعــا   الــدول األعاــاف فت
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ت ا ـــات إجـــ افا  عاجلـــمل واـــد ة للتجـــدي مل امـــمل مـــوا ن الاـــ ف الـــ  ف ـــامل من ـــا الـــدول امزليـــمل 
الجــ ،ة الناميــملت وتال مــي  جــولة متاــاا ة اوــا  مزيــد مــن اجلــول للتحــديا  ال ــربر الــ  فواج  ــا 

مل ال امــمل عاــدين مــن عمــي (  ووســد قــ ال ومســال امم يــ22الــدول امزليــمل الجــ ،ة الناميــملت )ال اــ ة 
ا كـــاا الـــدول امزليـــمل الجـــ ،ة الناميـــمل األود تـــا ، لكـــز م ألمـــه علـــى ج ـــي الاـــ ف الـــتي ف ـــامل منـــه 
   ات فدا ، على الج يد الدو  فاصمل  دعم  تو الدول 

مـــــن املســـــال، اع اـــــت الـــــدول  107وايمـــــا يت لـــــد  ســـــتلمل الت"ـــــالة، كمـــــا فناولت ـــــا ال اـــــ ة  -77
يا  الـــ  فملـــ و من ـــا الـــدول امزليـــمل الجـــ ،ة الناميـــمل، و ـــ ولة  ـــتل ج ـــو  لـــدعم األعاـــاف  الســـلب

فلـــا الـــدول  وفســـتدعو  ـــ ولة ا ـــات فـــدا ، فاصـــمل لـــدعم ج ـــو   نـــاف الاـــدلة علـــى الت يـــف الـــ  
فبتمبا الدول امزليـمل الجـ ،ة الناميـمل، كملـ   مسـبد، ا عـ اي  و ـ  ا  اعتبال ـا  و ا جزليـمل صـ ،ة 

مابولــمل علــى الجــ يد الــدو   ولياملــا شــد  ف ــون ه  ــ ولة و ــس قاامــمل  تلــا الــدول داميــمل، ومــن 
مـــن  ـــدي ائـــمل فاصـــمل  الـــدول امزليـــمل الجـــ ،ة الناميـــمل، وتلـــا  اســـتحداماألود تـــا  علـــى  ـــ ولة 

لو ـــس ف  يـــف للـــدول األ ـــداي الـــ  يجـــ ض  لوغ ـــا ت غيـــاه م ـــاي، علـــى صـــ يد األمـــم املتحـــدة 
  الناميملامزليمل الج ،ة 

 
 مساومات األون تاب -2 

ــ  ممثلــو  -78 الـــدول امزليــمل الجــ ،ة الناميـــمل لاي ــو املســتور ت ســـاموا،   ســيما  ناســبمل لاـــاف تك 
م املـمل الـدول امزليـمل الجـ ،ة الناميـمل م املـمل جاد  دألمـه األود تـا ، فـتك،اا قويـاا  اجاجـمل امللحـمل إىل 

ف للـت  ـتو ام ـو  وت ا ودـمل األفـ،ة، امبـ و  مـن ائـمل أقـي البلـدان ملـواا  فاصمل ايما يت لد  سـتلمل 
 ت آتال/ ،اململــــ كمل  الن"ــــاق إىل حـــــد مــــا، إت قـــــ ل  منــــمل األمـــــم املتحــــدة امل نيـــــمل  سياســــمل التنميـــــمل

أ  فوصـــو مـــ و  ك،يبـــاو مـــن  ـــتو ال ئـــمل، لغـــم فت ـــي البلـــد فانيـــاا لل ـــ و  من ـــا   ،2015 مـــالو
، و ـــو قـــ ا يـــمل الجـــ ،ة الناميـــمل األكثـــ   ـــ  اا فـــت األمـــم املتحـــدة إزاف الـــدول امزل و ـــتا التحـــ ا ت 

يؤ يــه الــتي الــدعوي  مــي الإىل حــد   يــد، إىل يــدل علــى حــدوم فاــد  دأُُلمــو، ه ــن أن يُ ــزر، 
 األود تا  

  
 البلدان النامية لير الساحلية  -جيم 

 
ون تاااب ماان  رنااام  عماال ةيينااا لصاااالح التداادم المحاار  ةاا  تن ياا  ال ناصاار  ات الصااالة  األ -1 

 2024-2014البلدان النامية لير الساحلية لل دد 
افاحــمل   دــامت رــو  جديــد يتمحــول  2014  دــامت عمــي ايينــا، الــتي اعُتمــد ت عــا  إن  -79

ــــمل غــــ، الســــاحليملالتجــــدي لحــــول  إىل املســــاامل ت  ي ــــدي لتحــــديا  الــــ  فواج  ــــا البلــــدان النامي
غـ، السـاحلو، مـن فـرل فن يـت إجـ افا  فاصـمل الناجم عن موقـس  ـتو البلـدان  ا  الاااف على ال

 ت  ا   اد ة تا  أولويمل 
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واجملـــا   الســـتمل تا  األولويـــمل  ـــو كـــا يت: املســـااي األساســـيمل املتجـــلمل  سياســـا  ال بـــولو  -80
وجيــــا امل لومــــا  وفيــــوي  امبياكــــي األساســــيمل وصــــيادت ا،   ســــيما ت  ــــا   الناــــي والياقــــمل وف نول

وا فجا  و والت"الة الدوليـمل وفيسـ، الت"ـالةو والت امـي والت ـاون علـى الجـ يد ااقليمـوو والتحـول 
ا قتجـــا ي امبي لـــوو ووســـااي التن يـــت  ومـــن الســـما  ا  ت اليـــمل األساســـيمل الـــ  يتميـــز هـــا   دـــامت 

وفيــوي  شـب مل الناــي، وف زيــز  عمـي ايينــا ف كيـزو امبــاد علـى و ــس دألـم ا الــمل لل بـول وفوســيس دياق ـا
الاـــدلة علـــى املنااســـمل، وفوســـيس ديـــا  ال رقـــا  الت"اليـــمل، وإجـــ اف قـــو    ي ليـــمل، وإقامـــمل ف ـــاون 
إقليمــو وف زيــز النمــو ا قتجــا ي الملــامي والتنميــمل املســتداممل   يــمل اجــد مــن ال اــ ، و نــاف الاــدلة علــى 

دة البلـــدان الناميـــمل غـــ، الســـاحليمل علـــى الت يـــف، وســـد الث ـــ ا  ا قتجـــا يمل وا جتماعيـــمل، ومســـاع
 التحول ت فايمل املياي إىل  لدان م ا يمل   ا 

 
 مساومات األون تاب -2 

ســـا م األود تـــا  ت مـــؤس  األمـــم املتحـــدة الثـــامل امل ـــ   البلـــدان الناميـــمل غـــ، الســـاحليمل ت  -81
فن يــت ااجــ افا  واألولويــا  تا  الجــلمل مــن   دــامت عمــي ايينــا  و الت ــاون مــس الجــندو  اململــ ا 

ســـاحليمل للســـلس األساســـيمل وم تـــض املمثـــي الســـامو امل ـــ   تقـــي البلـــدان ملـــواا والبلـــدان الناميـــمل غـــ، ال
والــدول امزليــمل الجــ ،ة الناميــمل، ين ــت األود تــا  مملــ وعاا يت لــد  تحديــد اــ د النمــو وفــدا ، الــدعم 
لتيســــ، ا ســــتثمال ت سرســــي قيمــــمل الســــلس األساســــيمل ت البلــــدان الناميــــمل غــــ، الســــاحليمل  وي مــــو 

ــــا وم ــــالاغواي و وفســــوادا وزامبي ــــا، إىل إجــــ اف اململــــ و ، املاــــ ل إ ــــازو ت كــــي مــــن أوز  ســــتان و  ن ولي
 لاســـا  اجـــا   الاي يـــمل لتحليـــي مـــدر فـــت ، املوقـــس غـــ، الســـاحلو ت الاـــدلة علـــى سلســـلمل مـــن 

شـــ دلت ، 2014و 2011فيـــوي  قيـــا  مســـتدا  للســـلس األساســـيمل  وت ال ـــ ة املمتـــدة  ـــد عـــامو 
مـو  عـد    لـداا مـن  27إىل السلس األساسيمل األوليـمل أكثـ  مـن دجـف الجـا لا   النسـبمل صا لا  

 ،إىل حـد كبـ، ، لـداا  واعتمـا  البلـدان الناميـمل غـ، السـاحليمل 32البلدان الناميمل غـ، السـاحليمل البـال  
على صـا لا  السـلس األساسـيمل األوليـمل املن  اـمل الايمـمل وال بـ،ة اج"ـم، علمـاا أفـا   فيـي مباشـ ة 

 ــــتا الو ــــس  ــــتل ج ــــو  علــــى البحــــ ، ياــــوس قــــدل ا التنااســــيمل علــــى الجــــ يد الــــدو   ويتيلــــض 
متواصـــــلمل افاحـــــمل  ياكـــــي أساســـــيمل ا الـــــمل للناـــــي الـــــربي، واجـــــ د علـــــى إ ـــــاامل الايمـــــمل إىل الســـــلس 

 ، والتنسيد مس  لدان ال بول اجملاولة اا ف نولوجيوفيوي  ا األساسيمل األوليمل 
وي مــو اململــ و  إىل قديــد و ــع اــ د النمــو وفــدا ، الــدعم الــ  مــن شــتفا فيســ، مملــالكمل  -82

البلــدان الناميــمل غــ، الســاحليمل ت سرســي قيمــمل الســلس األساســيمل علــى الجــ يدين ااقليمــو وال ــاملو  
 املنبثاـــمل عـــن اململـــ و  ت فن يـــت   دـــامت عمـــي ايينـــا، مـــنالسياســـافيمل وستســـا م النتـــاات والتوصـــيا  

فن يـــت إصـــرحا  ف كـــز علـــى قســـد امبياكـــي ت إجـــ اف فـــرل إلشـــا  البلـــدان الناميـــمل غـــ، الســـاحليمل 
األساســيمل، وفيســ، الت"ــالة مــن فــرل الت امــي ااقليمــو، وقويــي ا قتجــا ا   ي ليــاا عــرب ف ميــد 

 قـــد ســـاات تالسياســـافيمل النتـــاات والتوصـــيا   أن تلـــاوياـــاي إىل اململـــالكمل ت سرســـي الايمـــمل  
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غــ، ا جتمــا  ال ايــس املســتور امل ــ   تا  ــمل دتــاات مــؤس  األمــم املتحــدة الثــامل امل ــ   البلــدان الناميــمل 
  2015حزي ان/يوديه  4إىل  2من ت ال  ة الساحليمل، التي ُعاد ت لي ن ستون، زامبيا، 

غـــ، الســـاحليمل  ـــ  األود تـــا  ت فن يـــت مملـــ و  يت لـــد  ت زيـــز قـــدلا  البلـــدان الناميـــمل قـــد و  -83
علـــى اجتـــتاه ا ســـتثمال األجنـــ  املباشـــ  مـــن أجـــي فنميـــمل الاـــدلا  اادتاجيـــمل وقـــديث ا  وســـا م 
ــــمل ت البلــــدان املســــت يدة، و ــــو  ــــ وليمل  اململــــ و  ت قســــد الاــــدلا  البملــــ يمل واملؤسســــيمل والتنأليمي

  وا سـت ا ة منـه   يـمل ملساعدة البلدان الناميمل غ، الساحليمل علـى اجتـتاه ا سـتثمال األجنـ  املباشـ
ــــمل وقــــديث ا  ومــــن فــــرل اململــــ و ،  ــــان فنميــــمل قــــدلا ا اادتاجي ــــدة  وف ــــمل اســــتثماليمل ل اا صــــدل  أ ل

و ولكينــــا ااســــو ولوادــــدا  وجــــ ر فن يــــت عمليــــمل ادتاــــال إىل األ لــــمل ا ســــتثماليمل الملــــب يمل، أو األ لــــمل 
 ي من  ولوددي ولواددا وديبال (، وقد صدل  األ لمل اال  وديمل األوىل ل iGuidesاال  وديمل )

    


