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 مجلس التجارة والتنمية
 الدورة الرابعة والستون

 2017أيلول/سبتمرب  22-11جنيف، 
 من جدول األعمال املؤقت 6البند 

التنميةةة اتصتدةةافية فةةق افريليةةاة السةةيانة مةة  ا ةة   مةةو 
 تحولق وشام .

اتسةةتدافة مةةة  ام ا ةةةاة السةةةيانة مةةة  ا ةةة  تحليةةة   مةةةو يحةةةد    
 فق افريليا تحوتا 

 تنفيذي موجز  
السيييياصن عيييناعن متجليييد مي ا وا ييين هلاييين أل يايييول ديييا أنييي  علييي  مجل ييي  أ يييدا  التنميييين  

 2063لالحتييا  األي ي.ييتت وتتييو     يين عييا   2063املسييتدامن لمميي  املتوييدمي وعليي    يين عييا  
تنميييو السيييياصن ة  ألزييييا مي ةبيييسمي ة مسييياةن السيييياصن ة النييياتل اكليييت ا  يييا ، وليييذل   ييين 

 عت وتبييييك مييييذة مي املجللوميييياه األساسييييين  ييييذ  الييييا ه  ييييد مي ملناق ييييت ا  ييييالل أي ي.يييييا ةييييوتسمي أسيييي
 ا جتماع وا جنازاه املتوقجلن والتوعياه السياساتين امل.رتصنت
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السييياصن عييناعن متجلييد مي ا وا يين هلايين أل ياييول دييا أنيي  عليي  مجل يي  أ ييدا  التنمييين  -1
 2063ميين عناعيي    يين عييا  اً أيضيي املسييتدامن لمميي  املتوييدميت وق يياع السييياصن عن يي  أساسييت

لالحتييا  األي ي.ييت ال امييين اث اصييدات حتييول اجتميياعت واقت ييا ي ة ال.يياممي األي ي.ييين عليي  مييد  
زيا مي ةبسمي ة مساةن السياصن ة الناتل  2036السنواه اخلمسك ال.ا منت وتتو     ن عا  

السييياصن ة أي ي.يييا ةييوتسمي أسيي عت اكلييت ا  ييا ت ةيييد أ ييق ولتو.يييي  ييذ  ال نييين،  يين أل تنمييو 
وسيييتيه  ييذا ا جتميياع ي عيين لتنيياول الايفييين اليي  هلايين  ييا تجلزيييز السييياصن ة أي ي.يييا ة  ييو  
األياام ا ديدمي ال  جيا ه  يا البويوت األ يسمي واملمامسياه الفضيل  الي  ي ي د ا ال. ياع ة 

 ال. يياع السييياصت وا ييد ميين تسيي    أي ي.يييا وأميياةن أ يي  ، وأاعيين ةأت ةيفييين ت.وييين اليي واة  ة
عائداه السياصن اث  امج ا قت ا  اكلت، وة ت ةيفين ا ستفا مي من ا ماا اه ال  تتيو ا 
السييياصن ةييك البلييدال األي ي.ييين،   يي اً للزيييا مي املسييالن ة  ييذا الن يياأ الييذي يييوي  مواةيي  أقييو  

 اس ا  السياصن ة هتيئن ةيئن تجلزز السل تةامل.ام ن مع السياصن من  امج أي ي.يا، وةجت ةيفين 

 األسئلة التق سيعالجها الدري   
 سيتناول اجتماع الف يي ال ييع املستو  املسائل التالين: -2

و  يين  2030ةيفييين اسيي ا  السييياصن ة تنفيييذ   يين التنمييين املسييتدامن لجلييا   ةأت 
 لالحتا  األي ي.ت؟ 2063عا  

لييدال األي ي.ييين، ةييالن   اث التبيياين املوجييو  ة ال.يياممي، الايفييين اليي  هلايين  ييا للب ة ت 
 ا ا  مواة  أيضل ةيك السيياصن وال. اعياه األ ي   مين ا قت يا  وا يد مين التسي   اث ا قت يا ،

 مع تجلزيز التنوع ا قت ا ي؟
الايفيييين الييي  هلاييين  يييا للبليييدال األي ي.يييين أل تسيييتفيد مييين اماا يييياه التاييياممي  ةجت 

  وييمييا ةييك البلييدال األي ي.ييين ة اخلييدماه السييياصين، خييا ة ةليي  ميين  ييالل هتيئيين  ا ييل األقييالي
 ةيئن أةث  مال من لتو.يي قدم أةرب من م امةن املغرتةك؟

الايفين ال  هلان  ا تجلزيز الجلالقن ال.وين ةيك اصيالل السيل  واألمين ة أي ي.ييا  ة ت 
 وتجلزيز التنمين السياصين؟

 التوصياةاإل جاز المتوصع و   
ي يييد  األو اتيييا ، ميييين  يييالل  وممي الف يييييي ال يييييع املسيييتو ، اث ا مييييع ةيييك ا  يييياه  -3

الفاعليين ة السييياصن ميين ال. يياعك الجلييا  واخليياد ميين أجييل تبييا ل املجللوميياه واألياييام ومناق يين 
ه ةجلييأ أ يي  التوييدياه ا الييين واملسييت.بلين اليي  تواجييق تنمييين السييياصن ة أي ي.يييات وينبغييت أل تتييي

 تيييائل صل.ييين الن.ييياب ي عييين للبليييدال األي ي.يييين لتيييو ت سيييبل مجلا ييين املسيييائل املثييياممي أعيييال ، علييي  
 ال جليد الوطين وا قليمت والدو ت

وةييالن   اث التبيياين ةييك ةلييدال ال.يياممي، سييرتةز املناق يياه ة  وممي الف يييي ال ييييع املسييتو   -4
ويدياه ة تجلزييز الي واة  وا يد مين عل  أيضل املمامسياه، ميع تسيلي  الضيو  علي  الفي د والت

ة السبل املثل  لو ع اطام  أيضاً التس ةاه من ق اع السياصن ة أي ي.يات ةما سين   امل امةول 
سياسايت اقليمت ي يد  اث اسيتغالل ا ماا ياه ايس املسيتغلن للسيياصن ةيك األقيالي  وييميا ةيك 

 البلدال األي ي.ينت
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التجلييياول ميييع وةيييا ه األمييي  املتويييدمي املجلنيييين واس يييا مييين وينبغيييت أل يجليييزز األو اتيييا ، ة -5
املن ميياه الدولييين، وةييذل  ةييدع  ميين البلييدال املاليين، أ  يي تق ال امييين اث  عيي  ا  ييو  املتجلييد مي 
األط ا  من أجل تنمين السياصن املستدامنت وسيجلزز األو اتيا  صاي ين  يدماه لتنميين السيياصن 

واملسياعدمي الت.نيين ة االيا ه التاليين: ا وةمين السيياصين، ة أي ي.يا من  يالل البويو والتولييل 
والتايياممي، وا سييتثمام، وال.ييدممي التنايسييين، والجلماليين، والجلمييل الالئييي، وةنييا  ال.ييدماه، والبيا يياه، 

 وا د من الف. ، وحت.يي النمو ال امل للاميعت
    


