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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الثالثة والستون

 2016األول/ديسمرب كانون   9-5جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 4البند 

األونكتاد في تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات  مساهمات
 االقتصادي واالجتماعيالميدانين القمة التي تعقدها األمم المتحدة في 

التقدددا المحددر  فددي تنفيددذ نتددائج المددؤتمرات الرئيسددية ومددؤتمرات القمددة   
 األونكتادومساهمات دتها األمم المتحدة، التي عق

 مذكرة من إعداد أمانة األونكتاد   

 تنفيذي موجز  
)ن( ممن الوييمة 18بما  والفقمر   57/270عماًل بقرار اجلمعية العامة لألمم  املحدمد   

املعحممممد  ل الدو مممة، ينبنمممد لألونسحممماد فن يسمممب  ل تنفيمممذ ومحابعمممة نحممما   املمممؤ را  الر يسمممية 
ايقحصممادي وايجحممماعد وممما يحصمم   امليممداننومممؤ را  القمممة الممه تعقممداا األممم  املحدممد  ل 

اي   ويسممب  األونسحمماد في يمماً ل تنفيممذ ديممة عممم  فديممت فبابمما وديممة الحنميممة هبممما مممن  مم
   2030املسحدامة لعام 

رف ل الاجممماي  املوا ممميعية وتح يممممن امممذي الوسيقمممة اعحعرا ممماً عامممماً مممموجزاً ل حقمممدم ا ممم 
إىل  2015األونسحممممماد خيبممممما دمممممالل الفمممممي  املمحمممممد  ممممممن  وف/يوليممممم   مسممممما ا الصمممم ة و  ذا 

   2016 زيران/يوني  
 
 

 

 TD/B/63/5 األم  املحدد 

ؤتمر األمم المتحدة م 
 لتجارة والتنميةل

Distr.: General 

14 October 2016 

Arabic 

Original: English 



TD/B/63/5 

GE.16-17840 2 

 مقدمة  
ع مممما ا اجممممة إىل  ،بمممما  57/270شمممدد  اجلمعيممممة العامممممة لألممممم  املحدممممد ، ل قرارامممما  -1
اعممممحعرا  تنفيممممذ اينحفمممما  إىل فقصمممما  ممممد  سممممن مممممن قليمممما  األممممم  املحدممممد  القا مممممة بنممممر  "

اي  الر يسممممية ل حنميممممة" ل إطممممار من ومممممة األممممم  املحدممممد  ل الاجممممالممممه ت الحعبممممد هبمممما ايلحزاممممما  
، ل فن يسمممب (  وهلمممذي النايمممة، دعمممت اجلمعيمممة العاممممة   مممت الح مممار  والحنميمممة إىل "27 )الفقمممر 

 مممدود وييحممم ، ل تنفيمممذ نحممما   املمممؤ را  الر يسمممية وممممؤ را  القممممة المممه تعقمممداا األمممم  املحدمممد ، 
ذا   ل إطمممار بنمممود جمممدول فعمالممم  ك ل اعمممحعرا  الحقمممدم ا مممرف ل تنفيمممذ ت مممك النحممما  وكمممذل
 )ف((  27" )الفقر  الص ة

وقمممد ات فمممد ل المممدور  الةالةمممة عممممر  ملمممؤ ر األمممم  املحدمممد  ل ح مممار  والحنميمممة )األونسحممماد(،  -2
ينفمذ ويحماب ،  سم  ، ع ا فن  ينبند لألونسحاد فن "2012املعقود  ل الدو ة ل نيسان/فبري  

" )وييمة العامليمة املعنيمة بالحنميمةوممؤ را  القممة ل ممؤ را  الر يسمية ايقح يا ، النحما   ذا  الصم ة 
 )ن((  18الدو ة، الفقر  

وتح يممممن امممذي الوسيقمممة اعحعرا ممماً عامممماً ل حقمممدم ا مممرف ل تنفيمممذ نحممما   املمممؤ را  الر يسمممية  -3
دمالل الفمي  املمحمد  تنفيمذاا األونسحماد ل  مسا ا املحدد  و ومؤ را  القمة اله عقدهتا األم  

   2016إىل  زيران/يوني   2015من  وف/يولي  

 التجارة الدولية -أوالا  
 التقدا المحر  -ألف 

يعممام مممن عممنوا  ع مما انممدي  األفمممة املاليممة، ي يممزال ايقحصمماد العمماملد عممب  بعممد مممرور  -4
ل املا مة، وامو معمدل  2.5الية  وي تمزال الح مار  تنممو  عمدل اهلماشة املو النمو والي    عف 

ل املا ة(  وي تزال  6.8) 2009-2008فبيأ  ا كان ع ي  دالل العقد السابد يندي  ففمة 
الح مار  الدوليممة تحميمز، إىل  ممد كبم ، سركممة السمم   املاديمةج بيممد فن الح مار  ل ا ممدما  وا مم ت 

مممن قاعممد  فدق  وقممد شممبد الن ممام الح مماري املحعممدد األطممرا  مزيممداً مممن منوامما وإن يسممن انيالقمماً 
النسسممما ، وتمممداور  معمممدي  الحبمممادل الح ممماري ل عديمممد ممممن ف مممعف ب مممدان العممما  ممممن جمممرا  

 فععاراا  اله اخنف يت اعحماداا المديد ع ا الس   األعاعية 

 األونكتادمساهمة  -باء 
قدم األونسحاد مساعد  إىل الدول األع يما  ل الحصمدي ل حدمديا  املرتبيمة بحنم  البي مة  -5

الح اريممة واملحمة ممة ل ايعممحفاد  مممن الفوا ممد السةمم   يقحصمماد منفممحو، ممم  العممم  ل الوقممت نفسمم  
 ع ا دفض الحساليف إىل فدق  د  
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 24-23حصادي ل ممرف ، املعقمود ل ول اجحما  ا ربا  املعين بالح ار  كأدا  ل حمسن ايق -6
، ناقش ا ربا  كيفية  مان ايتساق بن الح ار  والحمسن ايقحصادي ل مرف ، 2016فيار/مايو 

وعممم يوا ال يمممو  ع ممما عمممب  تصممممي  وتنفيمممذ "إجمممرا ا  ملوي يمممة" ممممن فجممم  ملقيمممد املسممماوا  بمممن 
وديممة عممم  فديممت  2030ة لعممام اجلنسممن و سممن املممرف  اقحصممادياً، وخقمماً  يممة الحنميممة املسممحدام

 فبابا بمأن  وي  الحنمية  
وقممد ن ممر  الممدور  الرابعممة يجحممما  ا ممربا  املحعممدد السممنوا  بمممأن الح ممار  وا ممدما   -7

 ممممال الح ممممارل والممممدرود املسممممحفاد  ل ل ، 2016فيار/مممممايو  20-18والحنميممممة، املعقممممود  ل 
يميمة وملريمر الح مار  ممن فجم  دعم  قيما  ا مدما   ايتساق بن السياعا  وال وا و الحن فياد  

وفكمممد عمممد  ممممماركن ف يمممة املناقممممة المممه نيريبممما ايجحمممما  ل ملسمممن خبممم  الق يمممايا السياعممماتية 
 الر يسية اله تؤسر ل اقحصاد وجتار  ا دما   

ع ممما املسمممحو  هتمممد  عم يممما  اعمممحعرا  الصمممادرا  ا  يمممرا  المممه نيريبممما األونسحممماد و  -8
إىل دعمم  الب ممدان ل ملديممد مسممار إمنمما د فكةممر اد يممراراً والسمم  ل اجتاامم  مممن فجمم  تعزيممز  المموطين

النمممممو ايقحصممممادي، وةفيممممف وطممممأ  الفقممممر، وملقيممممد ايعممممحدامة البي يممممة  ول اممممذا الصممممدد، ن مممم  
كممانون   23-22األونسحماد   قمة عمم  وطنيممة ل  بما   ما بة املصم دة ل كمم  ممن إسيوبيما، ل 

   2016شباط/خرباير  24-23، وع مان ل 2015األول/ديسمرب 
ويقح يممد اتفمماق من مممة الح ممار  العامليممة املحع ممد بحيسمم  الح ممار  نمممر وإتا ممة املع وممما   -9

 ممول إجممرا ا  ولمموا و ايعممح اد والحصممدير  وقممد ن مم  األونسحمماد، ل إطممار عم مم  املسممحمر بمممأن 
مجمم  البيانمما  املحع قممة بالحممداب  يمم  الحعريفيممة، اجحممما  دممربا  اصصمماً اعممحعر  املسمما   املحصمم ة 

صنيف الحداب  ي  الحعريفية واعحب  عم يمة لششمرا  املسمحمر ع ما امذا الحصمنيف سيم  ي م  بح
ذا   ة با حياجا   انعد السياعا  والبا ةن ومؤعسا  األعمال  وفشمر  األونسحماد ع ما 

ع قمد  ل املحصم ة هبما   قا  عم  تدريبية بمأن تصمنيف الحمداب  يم  الحعريفيمة ومجم  البيانما  
األونسحمممماد ومعبممممد نّفممممذ وإندونيسمممميا وعممممنناخور  وكمبوديمممما وكينيمممما  وعممممالو  ع مممما ذلممممك، إعممممبانيا 

البدوث ايقحصادية لرابية دول جنول شرق قعيا )قعيان( ومنيقة شرق قعيا مممروعاً ممميكاً 
اممد قعمميان بيانمما  الحممداب  يمم  الحعريفيممة وتصممنيفبا ل عمممر دول فع يمما  ل رابيممة مجمم  بمممأن 

لمممممعبية وعممممنناخور  والف بمممممن  دار السممممالم وتاي نممممد ومجبوريممممة يو الد قراطيممممة اإندونيسمممميا وبممممروم
نمام وكمبوديمما وماليزيما وميامنمار  وفد  الحعمماون بمن األونسحماد ومعبممد البدموث ايقحصممادية  وخييمت

قعممميان إىل إجنممماف املممممرو  بن مممائ  يممم  فنمممم ت قاعمممد  بيانممما  الحمممداب  يممم  الحعريفيمممة لرابيمممة 
(http://asean.i-tip.org  وف عمممد  تقمممارير قيريمممة تح يممممن مل مممياًل يسمممحند إىل بيانممما  الحمممداب  يممم )

 الحعريفية الاجمعة  
نيمممماق املسمممماعد  الحقنيممممة ودممممدما  بنمممما  توعممممي  ، وا مممم  األونسحمممماد 2015ول عممممام  -10

سمام دمدد  القدرا  اله يقدمبا إىل الب دان النامية وفق  الب دان منواً بنيمة فيماد  الموعد وتنفيمذ ف 
من ف سام اتفاق من ممة الح مار  العامليمة املحع مد بحيسم  الح مار   وبصمفة دا مة، قمدم األونسحماد 
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ال  ممان الوطنيممة لحيسمم  الح ممار ، واممو ف ممد األ سممام الر يسممية هلممذا ايتفمماق، مممن لممدع  مسمماعد  
ل تنقميو تو مية فج  تيس  تنسيد وتنفيذ ايتفاق ع ا املسحو  ا  د  وفعمب  األونسحماد في يماً 

 األم  املحدد  بمأن إنما  اي ا  وطنية لحيس  الح ار   
الح مار  ممن فجم  الحنميمة املسمحدامةج الح مار  والنفماذ وقد ت يمن تقرير األونسحاد املعنمون  -11

، اعحعرا مماً ل ممممبد الح مماري اجلديممد ملسمماعد   ممانعد إىل األعممواق، وفاممدا  الحنميممة املسممحدامة
بدمم  ل مسمما   تصمممي  السياعممة الح اريممة وتنفيممذاا وتقييمبمما  كممما تنممماول السياعمما  ع مما ال

الحعريفمممما  اجلمركيممممة،  -الحقريممممر بالبدمممم  الحفمممماعال  املعقممممد  بممممن شممممروط النفمممماذ إىل األعممممواق 
دِّدا  الحنمية املسحدامة   -والحداب  ي  الحعريفية، والربط املادي باألعواق   ود 

،  موعمممممة املبممممماد  والقواعمممممد 35/63العاممممممة، ل قراراممممما ومنمممممذ فن اعحممممممد  اجلمعيمممممة  -12
املنصممفة املحفممد ع يبمما اتفاقمماً محعممدد األطممرا  مممن فجمم  مساخدممة املمارعمما  الح اريممة الحقييديممة، 

األونسحمماد بممدور ر يسممد ل مسمماعد  الب ممدان الناميممة، والب ممدان الممه  ممر اقحصمماداهتا  ر  ممة ي يممي   
شر  األونسحاد ل تنفيذ برنا م  ا ماب بالممرق األوعمط قد سة  و انحقالية، ع ا إنما  ن   املناخ
عياعمممما  املناخسممممة و ايممممة  بنمممما  املؤعسمممما  والقممممدرا  ل  ممممالومشممممال فخريقيمممما املحع ممممد بحعزيممممز 

املسممحب ك  وي يمم  اممذا الربنممام ، الممذي عحسممحمر فنممميح  لعممد  عممنوا ، ،انيممة فع يمما ج األردن، 
 ، واجلزا ر، ولبنان، ومصر، واملنرل  واألر  الف سيينية ا ح ة، وتونت

وقد ع قد مؤ ر األم  املحدد  الساب  يعحعرا  مجي  جوان   موعة املباد  والقواعمد  -13
املنصمفة املحفمد ع يبمما اتفاقماً محعمدد األطممرا  ممن فجم  مساخدممة املمارعما  الح اريمة الحقييديممة ل 

وعيمممممة لقممممموانن طر اعحعرا ممممما  ن ممممرا    وفجمممممر  املممممؤ 2015 وف/يوليمممم   10إىل  6الفممممي  ممممممن 
يينيا اجلديد  وخي د، وت قما اقيا ماً يحع مد بحنقميو مبماد   -وعياعا  املناخسة ل فلبانيا وبابوا 

األممم  املحدممد  الحوجيبيممة  مايممة املسممحب ك فعدتمم  فمانممة األونسحمماد واألخرقممة العام ممة املرتبيممة هبمما  
ل  2015كممانون األول/ديسمممرب   22ذا ايقمميائ ل واعحمممد  اجلمعيممة العامممة لألممم  املحدممد  امم

  وتممممم  املبممماد  الحوجيبيمممة املنقدمممة خصممموًي جديمممد  تحع مممد با مممدما  املاليمممة، 70/186قراراممما 
والح ار  اإللسيونية، واملمارعا  الح اريمة اجليمد ، و م  املنافعما  وجمرب ال يمرر  كمما فنممأ قمرار 

ا   سوميمممماً دوليمممماً معنيمممماً بقمممموانن وعياعمممما   ايممممة اجلمعيممممة العامممممة لألممممم  املحدممممد ، خريممممد دممممرب 
املسحب ك يعم   من األونسحاد لر د تنفيذ املباد  الحوجيبية  وعيسون خريد ا ربا  امذا في يماً 
 ةابة منحد  لحبمادل فخ يم  املمارعما  وعميقدم مسماعد  تقنيمة ومسماعد  ل  مال بنما  القمدرا  

 حصاداهتا  ر  ة انحقالية  ل ب دان النامية والب دان اله  ر اق
، عقممممد األونسحمممماد، بايشمممميا  ممممم  فمانممممة 2016فيار/مممممايو  10إىل  8ول الفممممي  مممممن  -14

السمنولمم  واملعبممد الممدوي ل مدييمما ، ا  قممة الدراعممية الدوليممة بمممأن اقحصمماد وجتممار  ا ييمما ج 
ألخسمممار ايبحساريمممة مصممما د األ ممما  املسمممحدامة، والنقممم  والسممميا ة، ممممن فجممم  تقيمممي  واعمممحعرا  ا

ممممن فامممدا  الحنميمممة املسمممحدامة  وعممم يت امممذي ا  قمممة  14وفخ يممم  املمارعممما  لحدقيمممد اهلمممد  
الدراعممية ال يممو  ع مما فوجمم  المميابط القمموي بممن القياعمما  القا مممة ع مما ا ييمما  وا سممار ذا  
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ع ما ومو الص ة ع ا السياعا  املنسقة اعياتي ياً لدع   فظ ا ييا  وموارداا واعمحددامبا 
مصما د األ ما  املسمحدامةج الح مار  الدوليمة، والسياعمة مسحدام  وف در األونسحماد تقريمري املعنمون 

، الممذي ييممرئ ا  ممة الداعيممة إىل  مممان اعممحدامة مصمما د األ مما  الح اريممة، والق يممايا الحن يميممة
ا  املأعا  ا الية ويعر  دية ملوي ية تسف  اعحدامة مصا د األ ا  ل املسحقب  وتبّن كيفية إهن

 ل موارد ا ييية املميكة  
ل حنميمة ووا   األونسحاد ما ي يي   ب  من عم  لحنفيذ مممرو   سمال األمم  املحدمد   -15

ملسممممحدام ل ب يمممما  "  ول قذار/ املعنممممون "بنمممما  قممممدرا  الب ممممدان الناميممممة ع مممما الحدممممول وممممو النقمممم  ا
نما  القمدرا  ع قمد  ل نم و  ممن فجم  ، ن   األونسحماد   قمة عمم  ل حمدري  وب2015 مارد

بنممما  قمممدر  الب مممدان يممم  السممما  ية وب مممدان العبمممور ل شمممرق فخريقيممما ع ممما تصممممي  وتيممموير وتنفيمممذ 
اعياتي يا  و  ول ل  ال النق  املسحدام ل ب يا    وتسحبد  املر  ة الةانية من اذا املممرو  

 بنمما  قممدر  اممذيفي يمماً إىل واممد هتممد  ارييب، الممدول اجلزريممة الصممن   الناميممة ل منيقممة البدممر السمم
 لب دان ع ا تنفيذ ن   ل نق  املسحدام ل ب يا    ا

وقممد كانممت الممدور  الرابعممة يجحممما  ا ممربا  املحعممدد السممنوا  بمممأن النقمم ، ولوجسممحيا   -16
، 2015تممرين األول/فكحموبر  16إىل  14الح مار ، وتيسم  الح مار ، المه ع قمد  ل الفمي  ممن 

الفرب املحا ة ل بدان النامية،  ةابة منرب إلجمرا   -واله ركز  ع ا ن   النق  املسحدام ل ب يا   
ناقمممما  مو ممموعية و ممموار عياعممماي بممممأن الق يمممايا الر يسمممية المممه تنيممموي ع يبممما العالقمممة بمممن م

 الحنمية املسحدامة والنق  املسحدام ل ب يا    

 السلع األساسية -ثانياا  
"ا اجمممة إىل  2005فكمممد  الوسيقمممة ا حاميمممة ملمممؤ ر القممممة العممماملد المممذي ع قمممد ل عمممام  -17

السم   األعاعممية وإىل دعم  اجلبممود الممه تبمذهلا البممدان املعحمممد  معاجلمة فسممر  معف وتق مم  فعممعار 
ع مما السمم   األعاعممية مممن فجمم  إعمماد  ايس ممة قياعمما  عمم عبا األعاعممية وتنويعبمما وتممدعيمبا"  
وبعمممد ذلمممك بعقمممد ممممن المممزمن، اعحممممد ممممؤ ر قممممة األمممم  املحدمممد  ل حنميمممة املسمممحدامة ديمممة الحنميمممة 

مممممن فاممممدا  الحنميممممة املسممممحدامة  2)ج( مممممن اهلمممد  2ة ، وتحممممودا النايمممم2030املسمممحدامة لعممممام 
اعحمممماد تمممداب  ل يممممان عممم  عمممم  فعمممواق السممم   النذا يمممة ومممممحقاهتا ع ممما ومممو عممم ي  وتيسممم  

 ا صول ل الوقت املناع  ع ا املع وما  السوقية،  ا ل ذلك عن اي حياطيا  النذا ية  
اً ع مما السمم   األوليممة كمصممدر فعاعممد وي تممزال عممد  ب ممدان ناميممة تعحمممد اعحممماداً شممديد -18

إليراداهتمما مممن الصممادرا ، والعمالممة، وتوليممد الممدد ، واملممددرا  ا  يممة، واممد ملحمماج إىل مصممادر 
 إ اخية ل نمو  

وقد انبةقت عن الدور  الةانيمة عممر  ملمؤ ر األمم  املحدمد  ل ح مار  والحنميمة )األونسحماد(،  -19
، الويية المام ة اجلامعة اله يقوم ع يبا عم  فمانمة 2008  اله ع قد  ل فكرا ل نيسان/فبري
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(  وتمممدعو الوييمممة 91األونسحممماد ل  ممماي جتمممار  السممم   األعاعمممية والحنميمممة )اتفممماق فكمممرا، الفقمممر  
املعحمد  ل الدو ة إىل مسماعد  الب مدان الناميمة املعحممد  ع ما السم   األعاعمية ل ملديمد وتنفيمذ 

يمم  املسممحويا  ملعاجلممة قسممار تق مم  فعممعار السمم   األعاعممية، و ممياية عياعمما  مال مممة ع مما مج
اعممياتي ية تنميممة مسممحدامة وشممام ة ل  ميمم ، وي عمميما السياعمما  الممه تزيممد مممن إ مماخة القيمممة 

 (  27والحنوي  ايقحصادي )الفقر  

 التقدا المحر  -ألف 
الزراعممة والياقممة  ، اخنف يممت فعممعار مع مم  السمم   األعاعممية ل قياعمما 2015ل عممام  -20

)الممممنفط والنمممماف(، واملعممممادن )الندمممماد والنسمممم  وركمممماف ا ديممممد(  ول العديممممد مممممن فعممممواق السمممم   
األعاعمممية، كمممان اجتممماي اهلبممموط العمممام لألعمممعار مقينممماً في يممماً بحق بممما  قصممم   األجممم   وكمممان هلمممذي 

وع مما اجلبمما  الحيممورا  تممأس  ع مما اقحصممادا  الب ممدان الناميممة املعحمممد  ع مما السمم   األعاعممية 
 الفاع ة ع ا امحداد عالع  القيمة العاملية، من ا قول إىل املسحب سن النبا ين  

 األونكتادمساهمة  -باء 
ذ األونسحمممماد طا فممممة واعمممم  مممممن األنمممممية،  مممما ل ذلممممك مل يمممم  السياعمممما ، وعقممممد نف مممم -21

ان الناميمة املعحممد  اجحماعا   سومية دوليمة، وتقمدا املسماعد  الحقنيمة، ممن فجم  مسماعد  الب مد
ع مممما السمممم   األعاعممممية ع مممما الحصممممدي ل حدممممديا  املحصمممم ة بالسمممم   األعاعممممية وايعممممحفاد  مممممن 

 املساع  الناش ة عن إنحاج وجتار  الس   األعاعية  
وقممد ناقمممت الممدور  الةامنممة يجحممما  ا ممربا  املحعممدد السممنوا  بمممأن السمم   األعاعمممية  -22

الحيمورا  والحدمديا  اجلديمد  ل قدمر ، 2016نيسان/فبري   22و 21والحنمية، املعقود  يومد 
فعواق الس   األعاعية وا يارا  السياعماتية لحدقيمد النممو الممام  والحنميمة املسمحدامة القما من 
ع مما السمم   األعاعممية  ونمماقش ا ممربا  واعحعر مموا اجلبممود الممه تبممذهلا األمانممة لحعزيممز إنحمماج السمم   

ناميممممة املعحممممد  ع ممما السمممم   األعاعمممية وملسمممن األمممممن النمممذا د والقممممدر  األعاعمممية ل الب مممدان ال
 ملقيد فادا  الحنمية املسحدامة  بنية الحناخسية الحصديرية 

د  ل ياقمممممة، وامممممد قليمممممة الحعممممماون ويحعممممماون األونسحممممماد مممممم  فع يممممما  مبمممممادر  األمممممم  املحدممممم -23
  ل اجتممممماي ن مممممام محسمممممد ل عممممممالوكممممماي  ل  مممممال الياقمممممة، ل مسممممماعد  ع ممممما و ممممم  هنممممم   بمممممن

تممممممرين الةمممممام/  26إىل  23ن املسمممممحدامة، وي عممممميما ل الب مممممدان الناميمممممة  ول الفمممممي  مممممم ل ياقمممممة
عممر بمممأن جتممار   واملعمر  األخممريقين السمماب ، ن مم  األونسحماد ل ا رطمموم املممؤ ر 2015 نموخمرب

ر    وقمد ركمز املمؤ مممار  700و وي  المنفط والنماف واملنماج ، ال مذين شمار  خيبمما مما يزيمد ع ما 
وتعزيز وفكةر اعحقراراً وتعزيز النمو ايقحصادي، و اية البي ة،  ع ا مسا   توخ  خرب عم  ي د

بأن تيوير ا حو  ا  د او ا ر  الر يسد   مد خمرب العمم  وعّ   املؤ ر اإلدماج ايجحماعد  
 وبنا  القدرا  ونق  الحسنولوجيا  
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بعنمممموان  2015كممممانون األول/ديسمممممرب   17في يمممماً   قممممة مناقمممممة ل وعقممممد األونسحمممماد  -24
ممت امذي  ّ ، وقمد ن  ""ابوط فععار الس   األعاعيةج ا سار املالية ع ا مصدري الس   األعاعمية

ا  قة ك ز  من ع س ة من األ داث الرخيعمة املسمحو  المه ن ممت بايشميا  مم   سوممة كينيما 
ن مممة الح مممار  العامليممة الممذي ع قممد ل نمم و   ول   قممة النقممما ،  مموافا  املممؤ ر المموفاري العاشممر مل

القمدر  ل املحدمدسون البمارفون تمأس  اجتماي اهلبموط ا ماي ل المدور  السمرب  ل سم   األعاعمية تناول 
ع مما ملممم  الممديون ا ارجيممة ل الب ممدان الناميممة املعحمممد  ع مما السمم   األعاعممية، وناقممموا ا سممار 

 اعية  السياعاتية األع
ع ممما  2015تقريمممر السممم   األعاعمممية والحنميمممة لعمممام وقمممد ركمممز تقريمممر األونسحممماد املعنمممون  -25

الق يمممايا الر يسمممية المممه يواجببممما املزارعمممون ف مممدال ا يمممافا  الصمممن   ل الب مممدان الناميمممة، مةممم  
 األيذيمممممة الزراعيمممممة، وإنحممممماج السممممم   األعاعمممممية، والحنميمممممة املسمممممحدامة  ويح يممممممن الحقريمممممر تو ممممميا 

بو مفب  ف مدال املمزارعن إلمسانماهت  السام مة  منار عياعاتية بمأن المروط الالفممة لحدقيمد 
 فعمال مسحدامة مند ة ل األعواق ا  ية واإلق يمية والدولية  مماري  

وقمممد ت ملمممدي  برنمممام  األونسحممماد ا مممماب باملع ومممما  السممموقية عمممن السممم   األعاعممممية  -26
اعمممممية واملع ومممممما  السممممموقية، جتمممممار  السممممم   األعت عمممممئ  سممممما   الزراعيمممممة، وامممممو بوابمممممة إلسيونيمممممة 

منح ممماً ممممن املنح ممما  الزراعيمممة املدحمممار ج املممموف والساكممماو وجممموف اهلنمممد والممم  والقيمممن  11 بإ ممماخة
  واملماننو وفيمت النديم  واألنانماد وخمول الصمويا والمماي  كمما تبمذل جبمود لحوعمي  وال بان العمر 

بالفرنسمية ف ماًل، ممن دمالل  عمدّ نياق النمر  املعنونة " ما  مموجز  عمن السم   األعاعمية" المه ت  
 المرو  ل إ اخة ترمجحبا بال نحن اإلنس يزية واإلعبانية  

 االستثمار وتنمية المشاريع -ثالثاا  
في تواخممد قرا   ،(2002فكممد  الوسيقممة ا حاميممة ل مممؤ ر الممدوي األول لحمويمم  الحنميممة ) -27

ايعمحةمار األجنميب تمدخقا  مونح ي، ف ية الحدخقا  الدوليمة لمرسود األمموال ا ا مة، وي عميما 
اميمممة مت الوسيقمممة ا حاملباشمممر، ل دعممم  اجلبمممود اإلمنا يمممة الوطنيمممة والعامليمممة  ول وقمممت فقمممرل، عممم ّ 

"    املسمما ة   (، في ديممة عممم  فديممت فبابمما، ب2015ل مممؤ ر الممدوي الةالمم  لحمويمم  الحنميممة )
اهلامة اله  سن لالعحةمار املباشمر،  ما ل ذلمك ايعمحةمار األجنميب املباشمر، فن يقمدمبا لحدقيمد 

  تنفيمممذ ا يمممة "فن يوا ممم (  وقمممد ط  ممم  ممممن األونسحممماد ل امممذي45الحنميمممة املسمممحدامة" )الفقمممر  
برنا ممم  ا ممماي لعقمممد ايجحماعممما  واملمممماورا  مممم  المممدول األع يممما  بممممأن اتفاقممما  ايعمممحةمار" 

 (  91)الفقر  
، فكمممد إعمممالن ممممؤ ر األمممم  املحدمممد  الرابممم  املعمممين بأقممم  الب مممدان منمممواً فن 2011ول عمممام  -28

 مممن    وجمممود "قيممما  دممماب دينمممامد يعمممم  بسفممما   ومسمممؤول اجحماعيممماً، وي عممميما مؤعسممما 
ومحوعمممية ا  ممم ، وتممموخر إطمممار قمممانوم مناعممم ، فممممران بالنممما األ يمممة لحمممم ي  تن مممي  املمممماري ، 

)ل((  وقممممد ف عيممممد تأكيممممد 8وايعممممحةمار، واملناخسممممة، وايبحسممممار، والحنويمممم  ايقحصممممادي" )الفقممممر  
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ممممة ا اجمممة إىل تقمممدا مسممماعد  دمممدد  اهلمممد  إىل ايقحصممماديا  ال يمممعيفة ايس يممماً والصمممن   واهل
المممه دعمممت إىل "    املسممماعد  اإلمنا يمممة الر يمممة  2030وذلمممك ل ديمممة الحنميمممة املسمممحدامة لعمممام 

والحممدخقا  املاليممة،  مما ل ذلممك تممدخقا  ايعممحةمار األجنمميب املباشممر، إىل الممدول الممه تسممون خيبمما 
زريمة الصمن   اذي ا اجمة ع ما فشمداا، وي عميما فقم  الب مدان منمواً والب مدان األخريقيمة، والمدول اجل

ممن فامدا   10النامية، والب دان النامية ي  السا  ية، وخقاً  ييبما وبرا بما الوطنيمة" )اهلمد  
 (  ل-10الحنمية املسحدامة، الناية 

، فكمممد ممممؤ ر األمممم  املحدمممد  املعمممين بالحنميمممة املسمممحدامة ف يمممة عمممدد ممممن 2012ول عمممام  -29
يعمممحةمار،  ممما ل ذلمممك ايعمممحةمار األجنممميب املباشمممر،  ممماي  برنمممام  عمممم  األونسحممماد املحع مممد با

واملماري  وإدار  المركا   ول الوسيقة ا حامية ل مؤ ر املعنونة "املسمحقب  المذي نصمبو إليم " )قمرار 
، املرخمممد(، دعممما املمممؤ ر إىل هتي مممة "بي مممة  سينيمممة ع ممما املسمممحوين الممموطين 66/288اجلمعيمممة العاممممة 

ة وتعزيمممز الحعممماون المممدوي، وي عممميما ل  ممماي  الحمويممم ، والمممديون، والمممدوي، خ يممماًل عمممن موا ممم 
والح ار  ونق  الحسنولوجيا، ع ما الندمو املحفمد ع يم  اتفاقماً محبمادًي، وايبحسمار، وتن مي  املمماري ، 

 (  19وبنا  القدرا ، والمفاخية واملسا لة" )الفقر  
عحمممممماد ديمممممة الحنميمممممة ملممممما بعمممممد ، كمممممّرر ممممممؤ ر قممممممة األمممممم  املحدمممممد  ي2015ول عمممممام  -30
الممدعو  الممه وجببمما مممؤ ر األممم  املحدممد  املعممين بالحنميممة املسممحدامة مممن فجمم  تقممدا  2015 عممام

الممدع  لحنميممة املممماري  )"تعزيممز السياعمما  املوّجبممة وممو الحنميممة الممه تممدع  األنمممية اإلنحاجيممة، 
سمار، وتمم   إ مفا  اليماب  الر مد ود د خرب العم  الال د، وتن مي  املمماري ، واإلبمدا  وايبح

ع ممما املمممماري  الصمممنر  والصمممن   واملحوعمممية ا  ممم  ومنواممما، بوعممما   منبممما إتا مممة الو مممول إىل 
مممن فاممدا  الحنميممة املسممحدامة(  وفكممد  الوسيقممة  8مممن اهلممد   3-8ا ممدما  املاليممة"، النايممة 

،  ما ل ذلمكج إدار  الممركا  ا حامية في ياً ف ية عد   اي  فدر  من برنام  عم  األونسحماد
)"تم ي  المركا ، ودصو اً المركا  السب   والممركا  عمرب الوطنيمة، ع ما اعحمماد  ارعما  

ممممن  6-12مسمممحدامة وإدمممماج املع ومممما  املحع قمممة بايعمممحدامة ل دور  تقمممدا تقاريراممما"، النايمممة 
)"تيموير مؤعسما  خعالمة  من فامدا  الحنميمة املسمحدامة(، وتيسم  األعممال الح اريمة 12اهلد  

ممن فامدا   16ممن اهلمد   6-16وشفاخة ودا معة ل مسما لة ع ما مجيم  املسمحويا "، النايمة 
الحنميممة املسممحدامة(، وتممم ي  ايعممحةمار )"باعحممماد وتنفيممذ ن مم  لحممم ي  ايعممحةمار لصمما  فقمم  

 من فادا  الحنمية املسحدامة(  17من اهلد   5-17الب دان منواً"، الناية 

 التقدا المحر  -فأل 
تري يممون  1.76، فاد  تممدخقا  ايعممحةمار األجنمميب املباشممر لحصمم  إىل 2015ل عممام  -31

ل املا ة(، واو فع ا مسمحو  هلما منمذ انمدي  األفممة ايقحصمادية واملاليمة العامليمة ل  38دوير )+
مار   وعمم  ت  صممة ايقحصممادا  املحقدمممة مممن  مممو  تممدخقا  ايعممحة2009-2008الفممي  

ل املا مة ل  55إىل  2014ل املا مة ل عمام  41األجنيب املباشمر العامليمة الموارد  فيماد  كبم   ممن 
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، عاكسمممة بمممذلك اجتااممماً عممماد ملمممد  خمممت عمممنوا  ف مممبدت دالهلممما املنممماطد الناميمممة 2015عمممام 
مار األجنممميب واملنممماطد المممه  مممر اقحصممماداهتا  ر  مممة انحقاليمممة  ةممم  املح قيمممة الر يسمممية لحمممدخقا  ايعمممحة

املباشممر العامليممة  وفاد  تممدخقا  ايعممحةمار األجنمميب املباشممر إىل الب ممدان الناميممة، باعممحةنا  املراكممز 
 ل املا ة(   9م يار دوير )+ 765املالية الساريبية، لحص  إىل مسحو  جديد مرتف  قدري 

باشمر ا ارجمة وبعد اخنفا  اعحمر سالث عنوا ، فاد  تدخقا  ايعحةمار األجنيب امل -32
تري يممون دوير، وي عمميما مممن فوروبمما    1.1ل املا ممة لحصمم  إىل  33مممن الب ممدان املحقدمممة بنسممبة 

ممممن اليابمممان بدرجمممة فقممم   ونحي مممة لمممذلك، خمممإن تمممدخقا  ايعمممحةمار األجنممميب املباشمممر ممممن الب مممدان 
املباشر العاملية إىل ل املا ة من  مو  تدخقا  ايعحةمار األجنيب  72ملحقدمة شس ت ما نسبح  ا

  واخنف يمممت تمممدخقا  2014ل املا مممة ل عمممام  61، مقابممم  مممما نسمممبح  2015ا مممارج ل عمممام 
ايعحةمار األجنيب املباشر إىل ا ارج ل مع   الب دان النامية والب دان المه  مر اقحصماداهتا  ر  مة 

ا  اعمممحةماراا األجنممميب انحقاليمممة، باعمممحةنا  بمممارف وا مممد يحمةممم  ل  المممة الصمممنج خقمممد   مممت تمممدخق
 م يار دوير   128إىل  123املباشر إىل ا ارج مرتفعة، إذ فاد  من 

 2015اتفاقممماً جديمممداً ممممن اتفاقممما  ايعمممحةمار الدوليمممة ل عمممام  31وف بمممرم مممما  موعممم   -33
معااممممدا  ت يمممممن مع مبمممما ف ساممممماً تحصمممم  بالحنميممممة املسممممحدامة   3 304مش ممممت ممممما  موعمممم  

ممم  ت عممما  بمممن املسمممحةمر والدولمممة ل يمممد  معروخمممة ممممن دعممماو  تسممموية املناف دعمممو  جد 70 وع 
، واممو عممدد قياعممد مممن الممدعاو  السممنوية  وتحزايممد  صممة الب ممدان املحقدمممة مممن اممذي 2015 عممام

المممدعاو ،  يممم  ف قمممي  س ممم  المممدعاو  ل إطمممار معاامممد  ميةممماق الياقمممة، وكمممان مع ممم  ف مممدال 
 الدعاو  من الب دان املحقدمة  

 مات األونكتادمساه -باء 
ملو ممممو  تقريممممر ايعمممحةمار العمممماملد ، دصممممو األونسحمممماد تقريمممري املعنممممون 2015ل عمممام  -34

إ الئ إدار  ايعحةمار الدوي، بنيمة تعزيمز ب عمد الحنميمة املسمحدامة  وت يممن الحقريمر تقييمماً مل ي يماً 
عمممن فمنممماط  مممريبة  لن مممام اتفاقممما  ايعمممحةمار الدوليمممة واملنافعممما  بمممن املسمممحةمر والدولمممة، خ يمممالً 

المركا  العاملية  واقيئ الحقرير دارطة طريد إل الئ ن ام ايعحةمار الدوي و موعة إجرا ا  
ملسمماعد  الب ممدان ع مما  مموت معااممدا  اعممحةمار منوذجيممة لحدسممن دعمم  ملقيممد فاممدا  الحنميممة 

سياعما  ال يمريبية املسحدامة  وخيما يحع مد بال يمرا  ، عمر  الحقريمر ديمارا  عياعماتية ملوا ممة ال
الرامية إىل إهنا  جتّن  المركا  لدخ  ال يرا   وهتّرهبا منبا مم  عياعما  ايعمحةمار المه تمم   

 ايعحةمارا  األجنبية ا ا ة ل ايقحصادا  الوطنية  
ل م دممممممو فعممممممدي  2014لعممممممام  وقممممممد انعسسممممممت نحمممممما   منحممممممد  ايعممممممحةمار العمممممماملد -35

المممممممذي قمممممممدم إعمممممممباما  جممممممما   ل  املسمممممممحدير  الممممممموفاريملمممممممداوي  اجحمممممممما  املا مممممممد   المممممممر يت
املناع  اعحفاد  منبا املناقما  اله جر  دمالل املمؤ ر المدوي الةالم  لحمويم  الحنميمة  الوقت
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( ومممؤ ر قمممة األمم  املحدممد  يعحممماد ديمة الحنميممة ملمما 2015 وف/يوليم   16-13)فديمت فبابمما، 
 (  2015في ول/عبحمرب  27-25)نيويور ، الوييا  املحدد  األمريسية،  2015بعد عام 

لنحمما   املممؤ را  الر يسممية، يقممدم األونسحمماد، مممن دممالل مل يمم  السياعمما  وتقممدا ووخقمماً  -36
املساعد  الحقنية، الدع  لعد  ب دان، وي عيما فق  الب دان منواً، ل  ال بنما  القمدرا  املؤعسمية 
مممممن فجمممم  إشمممماعة منمممما  اعممممحةماري ممممموا ت ل حنميممممة  وخيممممما يحع ممممد بحممممم ي  ايعممممحةمار، وا مممم  

عممم  عممن كةمم  ممم  وكمماي  تممم ي  ايعممحةمار مممن فجمم  فيمماد  إبممراف مسانممة و يويممة األونسحمماد ال
خمممرب تمممم ي  ايعمممحةمار األد يمممر، بوعممما   منبممما منمممرب  اإللسممميوم بممممأن ايعمممحةمار األجنممميب 

وكممماي   2015مممت جمموا ز تمممم ي  ايعممحةمار الممه م ندممت ل عممام املباشممر األد يممر  وقممد كرّ 
ا  املمحمماف ل اعممحددام شممبسة اإلنينممت لحممم ي  ايعممحةمار تممم ي  ايعممحةمار فو ف ممدال األد

األجنمميب املباشممر األد يممر  ووا مم  األونسحمماد في يمماً العممم  ممم  وكمماي  ايعممحةمار ل ا ممارج مممن 
 وكالة وتقيي  مد  الحزامبا بأادا  الحنمية املسحدامة   101دالل إجرا  اعحعرا  ر د ألدا  

د إجمممرا  اعحعرا مممات  لسياعممما  ايعمممحةمار ا ا مممة ، وا ممم  األونسحممما2015ول عمممام  -37
ب مممداً، نصمممفبا ممممن فقممم  الب مممدان منمممواً،  43بالب مممدان الناميمممة  وقمممد ف جنمممز   ممم  ا ن اعحعرا ممما  

ويحوا مممممم  العممممممم  ع مممممما إجنمممممماف خسممممممة اعحعرا مممممما  فدممممممر  )البوعممممممنة واهلرعممممممك، والسممممممودان، 
ق يمممممممد األول لسياعمممممما  وق ييزعممممممحان، والسوننممممممو، ومديمممممممقر(، خ يمممممماًل عممممممن ايعممممممحعرا  اإل

  ايعحةمار ل منيقة جنول شرق فوروبا 
ووا   األونسحاد دع  الب دان ل ملديد ديارا  اإل الئ اله  سن فن ملّسمن موا ممة  -38

سمممة  ن مممام اتفاقممما  ايعمممحةمار الدوليمممة مممم  مبممماد  الحنميمممة املسمممحدامة  و ةممم  إطمممالق النسمممدة ا د 
ةمار مممن فجمم  الحنميممة املسممحدامة إعممباماً ر يسممياً ل اممذا الاجممال، إلطممار األونسحمماد لسياعممة ايعممح

وتوا ممم  الب مممدان اعمممحددام امممذا اإلطمممار إلعممماد   مممياية عياعممماهتا املحع قمممة باتفاقممما  ايعمممحةمار 
يعممحعرا  شمممبساهتا اممذا إطممار عياعممة ايعممحةمار ب ممد  مم  ا ن  100وقممد اعممحددم الدوليممة  

امذا اإلطممار لصممياية  اعممحددم ب مداً  60ة، كمما فن انمما  وممو ا ا مة باتفاقمما  ايعمحةمار الدوليمم
بنمممود املعاامممدا   ونممممر األونسحممماد في يممماً دارطمممة اليريمممد المممه فعمممداا إل مممالئ ن مممام اتفاقممما  
ايعمحةمار الدوليمة، وامد دارطمة تعمر  ديمارا  ل ب مدان المه تسمعا إل مالئ عياعماهتا الوطنيمة 

وو إ الئ بي ة ايعحةمار املحعدد  األطرا   وعماًل ل  ال ايعحةمار، باإل اخة إىل مسارا  
(، وا م  األونسحماد بمذل جبمودي ممن فجم  بنما  91 ا دعت إلي  دية عم  فديت فبابا )الفقر  

تواخممد ا را ، وي عمميما مممن دممالل اجحممما  ا ممربا  املحعممدد السممنوا  بمممأن ايعممحةمار وايبحسممار 
إلنحاجية والحنميمة املسمحدامة ل دورتم  الرابعمة المه عقمد  وتن ي  املماري  من فج  بنا  القدرا  ا

والمممه تناولمممت مسمممألة ملمممّول ن مممام اتفاقممما  ايعمممحةمار الدوليمممة  ووا ممم   2016ل قذار/ممممارد 
ا  ايعممممحةمار مممممن دممممالل فنمممممية األونسحمممماد في يمممماً مسمممماعد  الب ممممدان ل الحفمممماو  ع مممما اتفاقمممم

  القدرا   بنا 
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ع ممما بمممذل  ،وكمممذلك نحممما   املمممؤ را  الر يسمممية ،ة املسمممحدامةفامممدا  الحنميممموسيقمممة وملممم   -39
جبممود دا ممة ل  ممال إدار  المممركا   ول اممذا السممياق، ف ممبدت مبممادر  البور مما  املسممحدامة 

، 2015 ةمم  فدا   سينيممة قويممة لحممم ي  عمم و  المممركا  الممذي يحسمم  بممروئ املسممؤولية  ول عممام 
ب ممداً بر  ممة عمموقية تب ممم   52بور مممة مممن  48  إىل فاد عممدد البور مما  األع يمما  ل اممذي املبممادر 

، ن ّمم  األونسحمماد 2015تمممرين الةممام/نوخمرب  6إىل  4تري يممون دوير  ول الفممي  مممن  48 قرابممة
في يمممماً الممممدور  الةانيممممة والةالسممممن لفريممممد ا ممممربا  ا سممممومد الممممدوي العاممممم  املعممممين باملعمممماي  الدوليممممة 

  ا  بمأن ر د امحةال وإنفاذ محي با  اإلبالت الدولية ل مداعبة واإلبالت  ي  دار  مناقم
، خ يممماًل عمممن وسممما د 2030وقمممد دعمممت الوسيقمممة ا حاميمممة  يمممة الحنميمممة املسمممحدامة لعمممام  -40

تواخمد قرا  ممونح ي والوسيقمة ا حاميمة ملمؤ ر األمم  املحدمد  املعمين وسيقمة دحامية عابقة،  ا ل ذلك 
الحمويممم  ا ممماب ل حنميمممة، وا اجمممة املاعمممة ل نبمممو  بقيممما  فعممممال بالحنميمممة املسمممحدامة، إىل تعب مممة 

جتاريمة يعمم  بسفما    ول امذا السمياق، وا م  األونسحماد تقمدا املسماعد  الحقنيمة ل  مال تيسمم  
بمممال وا و الحن يميمممة ممممن دمممالل البممموابحن اإللسيونيحمممن ا ا مممحن األعمممال الح اريمممة،  ممما ل ذلمممك 

ونيمممة ال حمممن تمممم عان الممممفاخية وملّسمممنان اإلدار  ل قيممما  األعممممال، وعم يممما  الحسممم ي  اإللسي 
خ يممماًل عمممن ملسمممن البي مممة الحممممني ية ملؤعسممما  األعممممال الصمممن    وقمممدم األونسحممماد في يممماً دعمممماً 

املحع قممة بحن ممي  املممماري  الممذي السياعمما  لحيمموير مممماري  ريمماد  األعمممال مممن دممالل نمممر إطممار 
صمي  وتنفيذ عياعا  خعالمة لحبي مة بي مة مواتيمة ملؤعسما  األعممال يبد  إىل دع  الب دان ل ت

  الصن   
املعممين بمماملرف  ووخقمماً إلعممالن ومنبمماج عممم  بي ممن ال ممذين اعحمممد ا املممؤ ر العمماملد الرابمم   -41

المذي دعما إىل النبمو  سقموق املمرف ،  مما ل ذلمك اعمحقالهلا ايقحصمادي، وا م  األونسحماد إيممال  
فنمممميح  لحمسمممن املمممرف   وقمممد عمممزف برنمممام  الحمممدري  ل  مممال تن مممي  املمممماري  )برنمممام  فولويمممة ل 

قممدر  النسمما  ع مما تن ممي  املممماري ، وي عمميما مممن دممالل برنممام  جمموا زي الممه تنميممة "إمربيحيممك"( 
ممنو ل نسمما  را ممدا  األعمممال الممذي عمم  ط ال يممو  ع مما إجنممافا  مممماري  األعمممال الممه تقودامما    

  ب داً من الب دان النامية وفق  الب دان منواً  12نسا  ل 

 اتساق النظم النقدية والمالية والتجارية الدولية  -رابعاا  
فط د ممؤ ر األمم  املحدمد  املعمين باألفممة املاليمة وايقحصمادية العامليمة وفسراما ع ما الحنميمة،  -42

املالية الدولية الالفمة لحفادي تسرر ،  واراً بمأن ملوي  البنية 2009الذي ع قد ل  زيران/يوني  
  وقمممد كممممفت امممذي 2009-2008األفممممة املاليمممة وايقحصمممادية العامليمممة المممه  مممدست ل الفمممي  

ان   عف كب   ل الن ام املماي وايقحصمادي المدوي  وقمد انعسمت و األفمة عن وجود ااطر وج
كيمدي ل ديمة عمم  فديمت فبابما المه ذلك في ياً ل ويية األونسحاد املعحمد  ل الدو مة وفعيمد تأ

،  ي  عرّب  الوسيقحمان ك حا ما عمن 2015اعحمداا املؤ ر الدوي الةال  لحموي  الحنمية ل عام 
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الحزام عياعد قوي بالحصدي لحدديا  الحموي  وهتي ة بي ة  سينية ع ا املسحويا  كاخة من فج  
 العاملين   ملقيد الحنمية املسحدامة بروئ من المراكة والح يامن

 التقدا المحر  -ألف 
ي تزال معدي  النمو العاملد فدق من املسحويا  اله ب نحبا قب  اندي  األفممة  و م   -43

ل املا مممة منمممذ  2.5ايقحصممماد العممماملد يسممم  ع ممما مسمممار منمممو بيمممد   عمممدل ب ممم  ل محوعمممي  ومممو 
عمنوا  ممن انمدي  األفممة، عمب    وبعد فكةمر ممن 2009-2008األفمة اله  دست ل الفي  

األجممور ونقممو كبمم  ل اعممحددام قممو  مسممحويا  تممزال انمما  اجتاامما  انسماشممية واخنفمما  ل  ي
العم   وع ا الري  من املسحو  املحدم تارخيياً ألععار الفا د  منمذ انمدي  األفممة، ،مة نقمو ل 

عممممدي   مقينممممة  الي مممم  العمممماملد الفع ممممد  ول الوقممممت نفسمممم ، فدممممذ   صممممو األربممممائ ترتفمممم 
 اعحدانة مفرطة، و   ديون مياكمة كب  وتدخقا  مالية كب   قص   األج  ومحق بة  

ل املا مممة ل السمممنة ع ممما ممممد  العقمممدين  6.8بنسمممبة قمممد منمممت الح مممار  العامليمممة كانمممت و  -44
ل املا ممة منممذ بدايمممة  2.5السممابقن ينممدي  األفمممة، ع مما النقممميض مممن معممدل منوامما المممذي ب مم  

منو النات  ا  د اإلمجماي العماملد  وي  يما  إىل ذلمك فن معدل يحماشا م  مسحو  األفمة، واو 
 2015و 2014ت اخنفا ممماً كبممم اً ل عمممامد مع ممم  األعمممعار الدوليمممة ل سممم   األعاعمممية اخنف يممم

    إن 2012-2011موا مم ة بممذلك اجتمماي ابمموط مممن مسممحويا  الممذرو  الممه ب نحبمما ل الفممي  
الزيمماد  ل فعممعار الفا ممد  ا ممدد   مممن ن ممام اي حيمماطد الفيممدراي ل وييمما  املحدممد  تممم  إىل 

  كمما فهنما تمم  إىل هنايمة خمي  ممن الحمدخقا  انحبا  السياعة النقدية الحوععية ل الب مدان املحقدممة
الرف اليمممة السبممم   إىل الب مممدان الناميمممة، بممم  إن األشمممبر ايسمممين عممممر األدممم   قمممد شمممبد  بالفعممم  

 تدخقا   اخية لرسود األموال من الب دان النامية  
   منمممو لحمممدخقا  الرف اليمممة إىل ا مممارج، وبمممط  وتممماملحمة مممة ل اوامممذي ايجتااممما  الةالسمممة  -45

الح ار  الدولية، واخنفا  فععار الس   األعاعية، ي ت بمر با   خيما خيمو ا خماق ايقحصمادية 
  تبممماطؤ ديناميممما  النممممو ل العديمممد ممممن الب مممدانيحوا ممم  ل ب مممدان الناميمممة  وممممن املمممرجو  امممماً فن 

الممممالفم  وتح يممممو فوجمممم  اهلماشممممة وال يممممعف  ممممال  ل بعممممض ا مممماي ج بيممممد فن ا يممممز السياعمممماي
  د ل مع   الب دان النامية قيّ ل حصدي هلذي ايجتااا  املناو ة م  

 األونكتاد في معالجة القضايا العالمية وقضايا االقتصاد الكليمساهمات  -باء 
ج جعم  البنيممة املاليممة الدوليممة 2015والحنميممة لعممام ل تقريممر الح مار  اعمحعر  األونسحمماد،  -46

اممما  األدممم   ل ايقحصممماد العممماملد، وتنممماول بالبدممم  مسمممألة اينحعممما  ، ايجتابنيمممة ةمممدم الحنميمممة
الفاتر يقحصادا  الب دان املحقدمة وتأس  الحبعما  يم  املباشمر  واخنفما  فعمعار السم   األعاعمية 
ل ايقحصمممادا  الناميمممة  وتنممماول الحقريمممر في يممماً فوجممم  القصمممور ل الن مممام النقمممدي واملممماي المممدوي 

حق بمما  الي  السمم ي  لحموخ  السميولة الدوليمة والسمممائ بانحبماج عياعما  ملواجبمة العماجز عمن الحن م
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 ة مممن فجمم  دعمم  النمممو املسممحقر  وتنمماول الحقريممر بالبدمم  فوجمم  القصممور املسممحمر  ل تن ممي يممالدور 
املصممار  الدوليممة، مبّينمماً فن ارتفمما  نسمم  ايعممحدانة، وانحبمماج عياعمما  مسمماير  ل حق بمما   عممم 

كحفا  باةاذ تداب  قص   األجم ، فممور مما فالمت ميعمدة  وامذا ايقميان بمن  المة الدورية، واي 
عممدم ايعممحقرار املمماي الممدوي وقصممور الحن ممي  يف يممد ع مما وممو محسممرر إىل  ممدوث ففممما  ديممون 
دارجيمممة بينمممما ي يمممزال ايقحصممماد العممماملد يفحقمممر إىل قليمممة منصمممفة وكفمممؤ  ملعاجلمممة ممممماك  المممديون 

يحسم  الن مام ا مماي  يم  إىل السسماد مممن شمأن  فن يقمّو  القممدر  ع ما ملّمم  الممديون السميادية  و 
وبحديز لصا  الدا نن  وفد اً، يذا  الحقرير إىل فن الن ام الدوي حيحاج في ياً إىل قليا  لحوخ  
 وي  طوي  األج  ل حنمية  وقمد ن مر الحقريمر ل عمدد ممن اإل مال ا  المه  سمن فن تسماعد ل 

  ع  البنية املالية الدولية ل ددمة الحنمية ج
وقممممد وا مممم  األونسحمممماد فدا  دوري النمممممط ل تقممممدا رس  عياعمممماتية لاجموعممممة العمممممرين   -47

وتعمماون األونسحمماد ممم  من مممة العممم  الدوليممة ل إعممداد مسمما ا  اح فممة ق ممدمت إىل اجحماعمما  
ملحوافن، ومنحد   موعة العممرين ل مناقمما  الفريد العام  املعين بإطار النمو القوي واملسحدام وا

الحقنيممة بمممأن ق يممايا ايقحصمماد الس ممد والح مممار  والحمويمم ، ممممدداً ع مما ف يممة الممممول كمسمممون 
فعاعممد مممن مسونمما  اعممياتي يا  النمممو  وعمم ط األونسحمماد ال يممو  في يمماً ع مما تممداب  الي مم  

رونمة عموق العمم   وعقم  عقمد ع سم ة الس د الرامية إىل دع  العمالة بدًي ممن ايعحمماد ع ما م
، ف مممبدت خسمممر  األونسحممماد القا  مممة بمممأن اعمممياتي يا  النممممو 2015ممممن ايجحماعممما  ل عمممام 

ينبنمممد فن تمممممم  عياعممما  تف يممممد إىل ا مممد مممممن عمممدم املسمممماوا  مل ممما بحأييممممد واعممم  مممممن ق بمممم  
يممدان ايقحصممادي ميممة ل املنمن ممما  دوليممة مممن بينبمما  ممندوق النقممد الممدوي ومن مممة الحعمماون والح

والبنممك الممدوي  وعممالو  ع مما ذلممك، بممدف اقمميائ األونسحمماد الممداعد إىل انحبمماج عياعممة ماليممة فكةممر 
  وقمد 2016توععاً واةاذ تداب  فدر  لمدع  الي م  الس مد حي ما بقبمول فوعم  نياقماً ل عمام 
ب مدان األع يما  ت رمجت اذي الحنم ا  ل وجبما  الن مر إىل إجمرا ا  عياعماتية اةمذاا اح مف ال

ل  موعممة العمممرين مةمم  األرجنحممن وفملانيمما وإندونيسمميا وإيياليمما والربافيمم  والصممن وكنممدا واملم سممة 
 العربية السعودية والوييا  املحدد  

ووا م  األونسحماد اي ميال  بأنممية ل إطممار مممرو   سمال الحنميمة بممأن الحساممم   -48
نمول، مم  اليكيمز بصمفة دا مة ع ما يمرل ووعمط فخريقيما املاي والنقمدي اإلق يممد بمن ب مدان اجل

وفمريسا الالتينية ومنيقة البدر السارييب  خفد يرل فخريقيا، فد  إجرا  املزيد من البدوث بممأن 
قسمممار ايملممماد النقمممدي إىل عمممر  رس  ااممممة  مممول الحدمممديا  ا حم مممة المممه ينيممموي ع يبممما وجمممود 

ية بمأن اعحددام  ناديد الةرو  السيادية فع  ة  ول منيقة عم ة وا د   وقد فسار  دراعة فول
الصممم ة بمممن ايعمممحةمار العمممام وايعمممحةمار ا ممماب  ول فمريسممما الالتينيمممة، فكمممد  سممموث جديمممد  
ا اجة إىل تمددال  ع ما  معيد ايقحصماد ا قيقمد لمدع  طمو ما  ا ليما  اإلق يميمة واملاليمة، 

، اشمممي  2015قاليميمممة  ول تمممرين الةمممام/نوخمرب وي عمميما ل  المممة ممممماري  البنيممة الحدحيمممة األ
األونسحممماد مممم   سوممممة إكممموادور ل اعح يممماخة   قمممة دراعمممية بممممأن الحسامممم  املممماي والحعممماون ل 
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املنيقممة   يممراا كبممار املسممؤولن عممن  ممن  السياعمما  ل مصممار  الحنميممة اإلق يميممة واملصممار  
 املركزية والوفارا  ووكاي  األم  املحدد   

 األونكتاد بشأن قضايا الديون وتمويل التنمية مساهمات -جيم 
رير السنوي لألمن العام رت  اجلمعية العامة، بإعداد الحقإن األونسحاد م س ف،  سبما قر  -49

 ا الحيمممور  2015لألمممم  املحدمممد  بممممأن المممديون ا ارجيمممة والحنميمممة  وقمممد اعمممحعر  تقريمممر عمممام 
والب مدان الممه  مر اقحصماداهتا  ر  مة انحقاليمة  و  ّم  الحقريممر  ملؤشمرا  ديمون الب مدان الناميمة  األدم  

الحدديا  املحزايد  اله تواجببا الب دان النامية ل ا فاظ ع ا القدر  ع ا ملّم  الديون وإدارهتا 
نحي ة ل حن ا  ل البي ة ايقحصادية العاملية والحدوي  ل تسوين ديوهنما ا ارجيمة وتزايمد الحعمّر  

  رث اليبيعية ل سوا
المديون ق يايا ل مماك  اليار ة والحدديا  اله تير با الحصدي وقد وا   األونسحاد  -50

و ويمم  الحنميممة فمممام الب ممدان الناميممة،  سممبما دعممت إليمم  نحمما   املممؤ را  الر يسممية ومممؤ را  القمممة 
ؤعسا  املعنية بعم ية اله عقدهتا األم  املحدد   و ة  األونسحاد، بو ف  مؤعسة ر يسية من امل

الممديون والقممدر  ع مما ملّم بمما، ل إعممداد معاجلممة ق يممايا  ويمم  الحنميممة، مسمما اً فعاعممياً، ل  ممال 
تقرير خرقة العمم  املمميكة بمن الوكماي  املعنيمة بحمويم  الحنميمة  و مدر فول تقمارير الفرقمة العام مة 

اجحمما  ما مد  مسمحدير  رخيم  ل    وقد شار  األونسحاد ل مناقممة جمر 2016ل قذار/مارد 
املسممحو  بممممأن المممديون والق يممايا الن  ميمممة ل منحمممد   ويممم  الحنميممة الحممماب  ل م  مممت ايقحصمممادي 

)نيويممور ، الوييمما  املحدممد (، وكممذلك ل ف ممداث موافيممة  2016وايجحممماعد ل نيسممان/فبري  
  ذا    ة 

خمممد ل ا را   مممول ق يمممايا المممديون ووا ممم  األونسحممماد اي ممميال  بمممدور امممام ل بنممما  توا -51
و ويمم  الحنميممة  وا ممي   األونسحمماد بممدور فمانممة ال  نممة املدصصممة املعنيممة بعم يمما  إعمماد  ايس ممة 
الديون السيادية  و ة ت نحي ة امذا العمم  ل اعحمماد املبماد  األعاعمية املحع قمة بعم يما  إعماد  

، وامو مما يعسمت تزايمد اهلمواجت  مول 69/319ايس ة الديون السيادية ل قرار اجلمعية العاممة 
ففمممما  المممديون السممميادية املح مممدد  والقمممدر  ع ممما ملمممم  المممديون ع ممما املمممد  اليويممم  ل عمممياق 
اعمممحمرار  المممة اهلماشمممة ايقحصمممادية العامليمممة، وامممد مسمممألة مممما بر مممت تممممس  دمممور تركيمممز عمممم  

ددممممة مفاو ممما   األونسحممماد منمممذ عمممنوا  عديمممد   وي  يممما  إىل ذلمممك فن األونسحممماد فعمممب  ل
بمممممأن القممممدر  ع مممما ملممممم  الممممديون  70/190اجلمعيممممة العامممممة الممممه فخ يممممت إىل اعحممممماد قرارامممما 

 والحنمية 
وقمممد ن ممم  األونسحممماد اجحمممما  ما مممد  مسمممحدير  رخيممم  املسمممحو  ل مقمممر األمممم  املحدمممد  ل   -52

تؤديممم  ممممماركاً ودبممم اً ملناقممممة المممدور المممذي  70 ممم  فكةمممر ممممن  2015كمممانون األول/ديسممممرب 
الصمممناديد يممم  الحعاونيمممة )مممما ي سمممما الصمممناديد اينحبافيمممة( ل فعمممواق المممديون السممميادية وإعممماد  
ايس مممة المممديون  وقمممد اتفمممد املمممماركون ممممن القيممماعن ا ممماب والعمممام وكمممذلك ممممن الاجحمممم  املمممدم 
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واألوعمماط األكاد يممة ع مما ا اجممة امل دممة ملوا مم ة النقمما  والعممم  مممن فجمم  إنيمماد عممب  عممالج 
 سنمممة عم يممماً، وي عممميما بمممالن ر إىل تزايمممد ا حممممال  مممدوث  ممماي  ة مممف عمممن عمممداد المممديون 

  السيادية وففما  ديون ل الب دان النامية ل املسحقب  القري  
وقدم األونسحاد في ياً مساعدً  إىل خسة ب مدان ممن فقم  الب مدان منمواً )بمننالديش وتويمو  -53

ل ممرو   سال الحنميمة بممأن بنما  القمدرا  ل  مال اإلدار  وموريحانيا ونيبال واايه( من دال
، ن ممممم  األونسحممممماد   قمممممه عمممممم  ل 2015الحن يميمممممة واملؤعسمممممية ل مممممديون السممممميادية  ول عمممممام 

مايسما ونيبمال لحد يمم  الف موا  ل األطممر الحن يميمة واملؤعسمية ل  ممال إدار  المديون السمميادية اج
  ة املمسنة خ ياًل عن مناقمة ا يارا  السياعاتي

ووا مم  األونسحمماد، مممن دممالل برنا مم  ا مماب بن ممام إدار  الممديون والحد يمم  املمماي، واممو  -54
برنممام  را ممد يمموخر دممدما  الحعمماون الحقممين وا ممدما  ايعحمممارية ل  ممال إدار  الممديون، تقممدا 

حدامة، مم  اليكيمز املساعد  إىل الب دان النامية من فج  ملسن قدرهتا ع ا إدار  الديون إدارً  مس
ب مممداً  57املسمممحو  القيمممري ل  ملديمممداً ع ممما فقممم  الب مممدان منمممواً  وممممن دمممالل العمممم  املباشمممر ع ممما

مؤعسممة دممالل الفممي  املممممولة بممالحقرير مممن فجمم  تقممدا مسمماعد  عم يممة ل اممذا الاجممال  85 وممم 
ار  اليوميمة ل دصموم البال  األ ية، عاعد امذا الربنمام  ع ما تعزيمز قمدر  مسمحددمي  ل  مال اإلد

 العامة وإنحاج بيانا  موسوقة بمأن الديون أليرا  اعحددامبا من قب   انعد السياعا  

التنميدة، بمدا فدي  لدن تكنولوجيدات ألغراض تسخير العلم والتكنولوجيا  -خامساا  
 المعلومات واالتصال

تح يممن فامداخاً ويايما  اعحماد مؤ ر القمة العاملد لاجحم  املع وما  فرب  وسما د دحاميمة  -55
مسممار عممم  وموا ممي  ر يسممية  وقممد   11، باإل مماخة إىل 2015دممدد  يحعممن ب ويبمما س ممول عممام 

باي مميال ، ممن دممالل األونسحماد ك مف الاج مت ايقحصممادي وايجحمماعد الحمماب  لألمم  املحدممد  
حابعممة الممه جتممري الحنميممة، بممدور جبممة الحنسمميد لعم يممة املأليممرا  جلنممة تسممد  الع مم  والحسنولوجيمما 

ع ما نيمماق املن وممة ل نحمما   الممه  دمض عنبمما ممؤ ر القمممة العمماملد لاجحمم  املع وممما   وباإل مماخة 
إىل ذلمممك، ي يممممي   األونسحمممماد بممممدور امليسممممر املمممممار  ملسممممار العممممم  املحصمممم  باألعمممممال الح اريممممة 

داا مممممؤ ر القمممممة نايمممما  الممممه  ممممداإللسيونيممممة ويسممممب  ل قيمممماد الحقممممدم ا ممممرف ل اجتمممماي ب مممموت ال
دممالل مبممادر  "المممراكة بمممأن قيمماد مممد  اعممحددام تسنولوجيمما  املع وممما  وايتصممال مممن  مممن

  فج  الحنمية" 

 التقدا المحر  -ألف 
ط بت دية تونت لاجحم  املع وما  إىل اجلمعية العاممة فن جتمري اعحعرا ماً عامماً لحنفيمذ  -56

  وقممد ف جممري ايعممحعرا  مممن دممالل 2015نحمما   مممؤ ر القمممة العمماملد لاجحممم  املع وممما  ل عممام 
،  سمممبما 2015كمممانون األول/ديسممممرب   16-15عقمممد اجحمممما  رخيممم  املسمممحو  ملمممد  يمممومن ل 
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  وت يمممممنت الوسيقممممة ا حاميممممة هلممممذا ايجحممممما  الرخيمممم  68/302عامممممة ل قرارامممما ط بحمممم  اجلمعيممممة ال
املسحو  تقييماً ل حقدم ا رف    ا ن، و دد  الف وا  والحدديا  وقدمت تو يا  ل عمم  
ل املسممحقب   ودعممت اجلمعيممة العامممة، ل وسيقحبمما ا حاميممة، إىل املوا مممة الوسيقممة بممن عم يممة مممؤ ر 

، وفو ت بأن تممس  نحي مة 2030لاجحم  املع وما  ودية الحنمية املسحدامة لعام  القمة العاملد
( إعمممباماً ل عم يمممة اعمممحعرا  ديمممة الحنميمممة 2025ايعممحعرا  الحممماي )المممذي عمممي  ر  ل عمممام 

   2030املسحدامة لعام 
حبا بالنسمبة وي تزال لعم ية محابعة وتنفيذ نحا   مؤ ر القمة العاملد لاجحم  املع وما  ف ي -57

  2030لحدقيد فادا  دية الحنمية املسحدامة لعام 

 األونكتادمساهمات  -باء 
، تممممرفد األونسحمممماد خريممممد األممممم  2016فيار/مممممايو  إىل 2015ل الفممممي  مممممن فيار/مممممايو  -58

املحدممد  املعممين   حممم  املع وممما ، واممو ا ليممة املممميكة بممن الوكمماي  الممه تحمموىل تنسمميد املسمما   
وعية والسياعاتية ل  ال تنفيذ األم  املحدد  لنحا   مؤ ر القمة العماملد لاجحمم  املع ومما   املو 

وقممد نّسممد األونسحمماد عم يممة إعممداد البيممان املمممي  لاج ممت الرسعمما  الحنفيممذين املوجمم  إىل ايجحممما  
عممحعرا  بممأن اي 2015الرخيم  املسمحو  المذي عقدتمم  اجلمعيمة العاممة ل كممانون األول/ديسممرب 

 العام لحنفيذ نحا   مؤ ر القمة العاملد لاجحم  املع وما  
وقمممدم األونسحممماد، بو مممف  اجلبمممة المممه تحممموىل ر اعمممة خريمممد األمممم  املحدمممد  املعمممين   حمممم   -59

الحنميممة، واجلبممة املممماركة ل تن ممي  أليممرا  املع وممما ، وفمانممة جلنممة تسممد  الع مم  والحسنولوجيمما 
لاجحممم  املع وممما ، إعممباما  مو مموعية ل ايجحممما  الرخيمم  املسممحو  الممذي مممؤ ر القمممة العمماملد 

  16و 15ايعحعرا  العام لحنفيذ نحا   مؤ ر القمة العاملد لاجحم  املع وما  يومد عم ية ادحح  
وقدم األونسحاد اعحعرا  السنوا  العمر ل حقمدم ا مرف ل تنفيمذ   2015كانون األول/ديسمرب 

أليرا  الذي فعدت  جلنة تسد  الع   والحسنولوجيا  *مة العاملد لاجحم  املع وما نحا   مؤ ر الق
مت نحي ممة اممذا العممم ، املحمةمم  ل قممرار اجلمعيممة الحنميممة كمسمما ة ل ايعممحعرا  العممام  وقممد عمم ّ 

، بالممممدور البممممال  األ يممممة لحسنولوجيمممما املع وممممما  وايتصممممال ل ملقيممممد الحنميممممة، 70/125العامممممة 
مممما  وديممة الحنميمممة املسمممحدامة عم يمممة مممؤ ر القممممة العممماملد لاجحممم  املع و بممن وا ممممة املإىل  ا اجممةو 

  كممممما فعمممماد  تأكيممممد الحممممزام اجلمعيممممة العامممممة بنحمممما   مممممؤ ر القمممممة العمممماملد لاجحممممم  2030 لعممممام
املع وممما  ونواممت بممالنب  املحعممدد اجلبمما   مما بة املصمم دة ل عم يممة الحنفيممذ  ودعمما القممرار إىل 
موا  ة عم  خريمد األمم  املحدمد  املعمين   حمم  املع ومما  واملنحمد  السمنوي ملمؤ ر القممة العماملد 

   لاجحم  املع وما  
الحنميمة ر مد تنفيمذ ومحابعمة نحما   أليرا  وقد وا  ت جلنة تسد  الع   والحسنولوجيا  -60

 يمممد، وفعممد  الحقريممر السممنوي مممؤ ر القمممة العمماملد لاجحممم  املع وممما  ع مما املسممحوين الممدوي واإلق

__________ 

*  UNCTAD/DTL/STICT/2015/3    
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رخيم  مسمحدير  لألمن العام ل اذا المأن  ول إطار فنمية املحابعة السنوية، ن    اجحما  ما مد  
املسممحو  بعنمموان "اعممحعرا  الحقممدم ا ممرف ل تنفيممذ نحمما   مممؤ ر القمممة العمماملد لاجحممم  املع وممما " 

  وناقممت 2016فيار/مايو  13إىل  9  من دالل الدور  الحاععة عمر  ل  نة املعقود  ل الفي 
ال  نممة عممب  ملقيممد الحممنفر بممن تنفيممذ نحمما   مممؤ ر القمممة العمماملد لاجحممم  املع وممما  وتنفيممذ ديممة 

، 70/125  ووخقاً ل حس يمف الصمادر  وجم  قمرار اجلمعيمة العاممة 2030الحنمية املسحدامة لعام 
   2016فيار/مايو  3عين بحعزيز الحعاون ل قرر ر يت ال  نة تمسي  ع يوية الفريد العام  امل

ملمؤ ر القمممة العماملد لاجحممم  املع وممما ،  2016وشمار  األونسحمماد ل تن مي  منحممد  عممام  -61
بايشيا  م  ايملاد الدوي لالتصاي ، وبرنام  األم  املحدد  اإلمنا د، ومن مة األم  املحدد  

ل اجلمممز  الرخيمم  املسممحو  ممممن ايجحممما ، وكممان ميسمممراً  ل يبيممة والع مم  والةقاخمممة  وشممار  األونسحمماد
مممماركاً ملسممار العممم  املحع ممد باألعمممال الح اريممة اإللسيونيممة، وفدار عممد  ج سمما  وملممدث خيبمما  
وع ط األونسحاد ال يو ، بصفة دا ة، ع ا اإلمسانا  اله تنيوي ع يبا تسنولوجيا املع ومما  

، من فادا  الحنميمة املسمحدامة بممأن منمو الح مار  11ة ، الناي17وايتصال لدع  ملقيد اهلد  
لصا  فق  الب دان منواً، وا اجة إىل  مان منو ايقحصاد الرقمد بيريقة شام ة ومسحدامة، وف ية 

  ول امذا 2030إ صا ا  تسنولوجيا املع وما  وايتصال لمدع  ديمة الحنميمة املسمحدامة لعمام 
باما  اامممممة ل عممممم  مبممممادر  المممممراكة املحع قممممة بقيمممماد السممممياق، وا مممم  األونسحمممماد تقممممدا إعمممم

  اعحددام تسنولوجيا  املع وما  وايتصال من فج  الحنمية 
بممممممأن كيفيمممممة إطمممممالق  2015تقريمممممر اقحصممممماد املع ومممممما  لعمممممام وبايعمممممحناد إىل نحممممما    -62

سممار عممم  إمسانمما  الح ممار  اإللسيونيممة لفا ممد  الب ممدان الناميممة، وا مم  األونسحمماد إعممبام  ل م
ممممؤ ر القممممة العممماملد لاجحمممم  املع ومممما  بممممأن األعممممال الح اريمممة اإللسيونيمممة ممممن دمممالل تن يمممم  

  ودمممالل ذلمممك األعمممبو ، جمممر  مناقممممة 2016"فعمممبو  الح مممار  اإللسيونيمممة" ل نيسمممان/فبري  
قسمار محعدد  اجلبا   ما بة املصم دة تناولمت مسمألة الح مار  اإللسيونيمة ل ايقحصماد العماملد، و 

 اية البيانا  وا صو ية بالنسمبة ل ح مار  والحنميمة، ومبمادر  "الح مار  اإللسيونيمة ل  ميم " المه 
عمح ي د قريبماً ممن فجمم  فيماد  الفمرب ايقحصممادية المه تحيدبما الح ممار  اإللسيونيمة إىل فقصما  ممد 

  وملسن اإل صا ا  الر ية املحع قة بالح ار  اإللسيونية 

 الخاصةاألوضاع دان  ات البل -سادساا  
 أقل البلدان نمواا  -ألف 

 2020-2011التقدا المحر  في تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواا للعقد  -1 
) ( ممممن الوييمممة املعحممممد  ل الدو مممة، مممما بمممرئ 41)د( و41وخقممماً ل فقمممرتن الفمممرعيحن  -63

برنممام  العممم  لصمما  فقمم  الب ممدان منممواً  ملقيممد اممد اجلبممود الراميممة إىل األونسحمماد يممدع  بنممماط 
ع ما  ،)برنام  عم  اعينبول( املحمة  ل  سن نصمف فقم  الب مدان منمواً  2020-2011ل عقد 
 2020ان منممممواً س ممممول عممممام مممممن اعممممحيفا  املعمممماي  الالفمممممة ل دممممروج مممممن خ ممممة فقمممم  الب ممممد ،األقمممم 
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ل هلممذا العقممد مممن دممالل إجممرا  (  واممذا الممدور يسممب  ل تنفيممذ برنممام  عممم  اعممينبو 28 )الفقممر 
، 2016البدمموث ومل يمم  السياعمما  خ يمماًل عممن تقممدا دممدما  الحعمماون الحقممين  ول فيار/مممايو 

 مماول اعممحعرا  منحصممف املممد  لربنممام  عممم  اعممينبول، الممذي ف جممري ل فنياليمما، بيكيمما، تحبمم  
 الحقدم ا رف وملديد عب  امل يد قدماً وو ملقيد األادا  ا دد  

 همات األونكتاداسم -2 
ملممديا  الحدممول الريفممد ل فقمم  الب ممدان منممواً  2015تقريممر فقمم  الب ممدان منممواً لعممام تنمماول  -64

واعحممرب فن اهل ممر  مممن املنمماطد الريفيممة إىل املنمماطد ا  يممرية بسممب  الفقممر تممؤج  معممدي  الحدممول 
 مممميا  بمممممأن السممممب  ا  يممممري املفرطممممة ل عممممد  ب ممممدان مممممن فقمممم  الب ممممدان منممممواً  وقممممدم الحقريممممر تو 

تقريممر الحنميممة ايقحصممادية ل األونسحمماد  عممدّ والوعمما   السفي ممة بحدويمم  ايقحصممادا  الريفيممة  كممما ي  
واممو تقريممر مفيممد ل عديممد مممن الب ممدان األخريقيممة املندرجممة ل خ ممة فقمم  الب ممدان منممواً  وممما خحمم   فخريقيمما

اب  مدروعمممة ومنسمممقة واعمممحباقية لحعزيمممز يمممدعو إىل اعحممماد تمممد تقريممر الحنميمممة ايقحصمممادية ل فخريقيممما
الحدول اهليس د ولفص  النمو عن ن يول املوارد اليبيعية  وي  سمن ملقيمد الحدمول اهليس مد ممن 

 لحعزيز السياعا  املال مة ل رو  الب د املعين   دون بذل جبود مركز 
وقمممممدم األونسحممممماد إعمممممباما  مو ممممموعية ل اعمممممحعرا  منحصمممممف املمممممد  لربنمممممام  عمممممم   -65

، ون ممم  2016فيار/ممممايو  29إىل  27اعمممينبول، وامممو ايعمممحعرا  المممذي جمممر  ل الفمممي  ممممن 
 مدساً جانبيماً رخيم  املسمحو  بعنمموان "دعم  الحقمدم اهليس مد ومو الحدممرج ممن خ مة فقم  الب مدان منممواً"  
واشممي  األونسحمماد في يمماً ممم  من مممة األممم  املحدممد  لأليذيممة والزراعممة والصممندوق الممدوي ل حنميممة 

 ية الريفية ل فق  الب دان منواً ا لزراعية ل تن ي   دث بمأن تعب ة ايعحةمار ل ا
ونفممذ األونسحمماد ممممروعاً يرمممد إىل ملسممن قممدر  خنبممة مممن فقمم  الب ممدان منممواً ع مما تصممدير  -66

األ مما  إىل الب ممدان املحقدمممة والناميممة ع مما السمموا   ومشمم  اممذا املمممرو  إجممرا  سمموث ومل مميال  
تنميمممة الصمممادرا  وتنويعبممما وبممممأن املمممماك  المممه تواجببممما فوينمممدا وجمممزر القممممر وكمبوديممما بممممأن 

وموفامبيد ل اعحيفا  املعاي  الدولية  وفعمد األونسحماد في يماً دلمياًل تمدريبياً بممأن بنما  قمدرا  فقم  
   الب مممدان منمممواً ع ممما ايرتقممما  بنوعيمممة  مممادراهتا السممممسية وتنويعبممما، وامممو يممممم  السمممب  والوعممما

السفي ة بحدسن السالمة النذا ية الوطنية ومعاي  اجلود  ع ا ومو  حةم  ل معماي  الدوليمة املحع قمة 
 بالصدة العامة والصدة النباتية 

قممدرا  وفارا  الح ممار  والحديمميط ل خنبممة يحع ممد بحعزيممز وفعممد األونسحمماد ونفممذ ممممروعاً  -67
ة يو الد قراطيممممة المممممعبية والسممممننال وك يبمممماد مممممن فقمممم  الب ممممدان منممممواً )إسيوبيمممما وبوتممممان ومجبوريمممم

وليسمموتو( لو مم  وتنفيممذ اعممياتي يا  جتاريممة تف يممد إىل ا ممد مممن الفقممر  وفعممد األونسحمماد دلممياًل 
عياعاتياً بمأن ترشيد الح ار ، واو دلي  اعحقا الدرود املسحفاد  من جتارل الب دان املسحفيد  

  جتاريممة خعالممة ل فقمم  الب ممدان منممواً  وعي سممحددم وعممر  رس  بمممأن تصمممي  وتنفيممذ اعممياتي يا
اممذا الممدلي  كممأدا  لال مميال  بأنمممية لبنمما  القممدرا  ل ب ممدان فدممر  مممن خ ممة فقمم  الب ممدان منممواً 

  وعيسون  ةابة فدا  ي سيشد هبا ل و   السياعا  ل الب دان النامية 



TD/B/63/5 

19 GE.16-17840 

 الدول الجزرية الصغيرة النامية -باء 
 في تنفيذ مسار طرائق العمل المعجل للدول الجزرية الصغيرة الناميةالتقدا المحر   -1 

، إىل تقممممممدا "تو مممممميا  65/2، دعممممممت اجلمعيممممممة العامممممممة، ل قرارامممممما 2010ل عممممممام  -68
م موعة" وإىل "الن ر ل الحداب  ا سنة واإل ماخية المه قمد ت مزم ملعاجلمة جوانم  اهلماشمة الفريمد  

" ل مدول اجلزريمة الصمن   الناميمة  ول مسمار طرا مد العمم  املع م  وا ا ة واي حياجا  اإلمنا يمة
)مسممار عمماموا(، عممزف  الب ممدان تعبممداا بممأن "تحدممذ  2014ل ممدول اجلزريممة الصممن   الناميممة لعممام 

إجممرا ا  عاج ممة وم موعممة ملعاجلممة اماشممة الممدول اجلزريممة الصممن   الناميممة"، واممو ممما عممزف الحممزام 
 بنا  القدر  ع ا الحسيف اله تبذهلا اذي الب دان  األونسحاد وعم   لدع  جبود

 األونكتادمساهمات  -2 
ي يزال األونسحاد يقيئ إجرا  إ الئ ملعاي  ملديد  اي  ةري  فق  الب مدان منمواً المه  -69

اممد في يمماً دوًي جزريممة  ممن   ناميممة  واممو يممدعو إىل إعيمما  وفن فكممرب ملعيممار اهلماشممة مممن فجمم  
ل ب مدان المه تعمام ممن مسمحو  اماشمة مرتفم   وبايشميا  مم  شمركا   القسمريري  اعحبعاد الحدم

إق يميمممن ودوليمممن قدمممرين، يقمممدم األونسحممماد مسممماعد  تقنيمممة إىل عمممت دول جزريمممة  مممن   ناميمممة 
ليمممه، وجممزر عمم يمان، وعممان تممومد وبرينسممييب، وخممانواتو، وك يبمماد(، ممم   -)توخممالو، وتيمممور 
  در  ع ا الحسيف والحقدم ايقحصادي اهليس د اليكيز ع ا بنا  الق

كمما يممدع  األونسحماد ايقمميائ المذي يممدعو إىل إدراج خ مة دممدد  ل مدول اجلزريممة الصممن    -70
  النامية أليرا  اةاذ تداب  دولية دا ة لدع  جبود بنا  قدرهتا ع ا الحسيف 

سممري ل النقمم  البدممري ممممروعاً ويمممم  العممم  اجلمماري لألونسحمماد ل  ممال تنمم  املنمما  وف -71
بعنممموان "قسمممار تنممم  املنممما  ع ممما البنيمممة الحدحيمممة ل نقممم  ل حنميمممة ألمممم  املحدمممد  ا ممموًي ممممن  سمممال 

  السا  د ل منيقة البدر السارييبج تعزيز قدر  الدول اجلزرية الصن   النامية ع ا الحسيف" 

 الدول النامية غير الساحلية -جيم 
لدددددان الناميددددة غيددددر السدددداحلية تنفيددددذ برنددددامج عمددددل فيينددددا لصددددالح الب التقدددددا المحددددر  فددددي -1 

 2024-2014 للعقد
 مممممدان الناميمممممة يممممم  السممممما  ية ، اعح ممممممد برنمممممام  عمممممم  خيينممممما لصممممما  الب2014ل عمممممام  -72
برنام  شمام  ل حصمدي ل حدمديا  المه تواجببما الب مدان تنفيذ من فج   2024-2014 ل عقد

يمم   املوقمم الربنممام  إىل اإلعممبام ل اعح صممال الفقممر النمماج  عممن  الناميممة يمم  السمما  ية  ويبممد 
  ذا  األولوية ا دد  السا  د، من دالل تنفيذ إجرا ا  معينة ل الاجاي  
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 همات األونكتاداسم -2 
وخقاً لربنام  عم  خيينا، ما برئ األونسحاد يقدم الدع  ل ب دان الناميمة يم  السما  ية ل  -73
  تنوي  الس   األعاعية، وإ اخة القيمة، والحدول ايقحصادي اهليس د    اي
وقد جر  عم ية محابعة مؤ ر األم  املحدد  الةمام املعمين بالب مدان الناميمة يم  السما  ية  -74

  ول ت ممك املناعممبة، ن مم  األونسحمماد  ممدساً يحع ممد بحعزيممز 2016ل ليفننسممحون، بزامبيمما، ل عممام 
، شممممار  2016هليس ممممد ل الب ممممدان الناميممممة يمممم  السمممما  ية  ول نيسممممان/فبري  الحدممممول اعم يممممة 

األونسحممماد ل   قمممة عمممم  وطنيمممة بممممأن إدمممماج برنمممام  عمممم  خيينممما لصممما  الب مممدان الناميمممة يممم  
السا  ية ع قد ل مننوليا  وكان اهلد  من   قة العمم  امذي امو القيمام بصمور  منب يمة بإدمماج 

مسممممممحويا  الحديمممممميط والحنفيممممممذ وايعممممممحعرا ، مممممممن فجمممممم  معاجلممممممة برنممممممام  عممممممم  خيينمممممما، ع مممممما 
  اي حياجا  اإلمنا ية ا ا ة ملننوليا 

تيسمممم  مممممماركة الب ممممدان الناميممممة يمممم  ، نمممممر األونسحمممماد ورقممممًة بعنمممموان 2015ول عممممام  -75
   وتعر  الورقة فدلًة عم يًة وتارخييًة ع ا فن عم يا السا  ية ل عالع  قيمة الس   األعاعية

الحنوي  وإ اخة القيمة واي حفاظ هبا اد من فا  ايعحبارا  من فجم  الحنميمة املسمحدامة ل ب مدان 
النامية ي  السا  ية  وقد اعحد صت الورقمة دروعماً ممن خمت دراعما   ماي  إخراديمة    مت 
 جتارل خنبة من الصمناعا  ل فوفبسسمحان وبمارايواي وبوتسموانا وفامبيما ومننوليما  وتمذا  سموث

األوليممة ف مممبدت فقمممو  ممممن في  األعاعمممية األونسحمماد إىل فن ممممربرا  الحنويممم  انيالقمماً ممممن السممم  
وقت م يا بالنسمبة ل ب مدان الناميمة يم  السما  ية المه تممس  خيبما السم   األعاعمية نسمبًة كبم ً  
من الصادرا   وني  ع ا الب دان النامية ي  السا  ية فن تنم  مؤعسا  مناعبة قمادر  ع ما 
الحعمماون ممم  املسممحةمرين مممن القيمما  ا مماب مممن فجمم  إنممما  البنيممة الحدحيممة ال يممرورية لشنحمماج ذي 

  القيمة امل ياخة 
، شممممار  األونسحمممماد ل   قممممة عممممم  وطنيممممة ع قممممد  ل 2015ول كممممانون الةام/ينمممماير  -76

ممن خ مة فقم   مجبورية يو الد قراطية المعبية بمأن ايعياتي يا  الالفمة ل حد ي  لحدمرج الب مد
الب مممدان منمممواً  وكمممان اهلمممد  ممممن   قمممة العمممم  امممذي امممو مسممماعد   مممانعد السياعممما  والممموفرا  

ل امممذا الب مممد   يومسمممؤوي ا سوممممة ل مجبوريمممة يو الد قراطيمممة الممممعبية ع ممما ايعمممحعداد لحدمممر 
حمم  فن تسمحول معماي  الحدمرج  النباية من خ ة فق  الب دان منواً  واألونسحاد ير  فن الب دان اله حي 

ل املسمممحقب  القريممم ، مةممم  مجبوريمممة يو الد قراطيمممة الممممعبية، ينبنمممد فن جتعممم  ممممن امممذا الحدمممرج 
عامممم  تعب مممة وملفيمممز ل سمممعد لحنميمممة طوي مممة األجممم  وعري يمممة القاعمممد  ومسمممحدامة ممممن فجممم  جتنممم  

  الوقو  ل شر  الدد  املندفض فو املحوعط 
    


