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مسا ااا ماو اتود تا اااي ا ااب ةننيا ااا ومتابعا ااة دتا ااا الم ا ا ةمراو الر يسا ااية
وم ةمراو القمة التاب ةعقاد ا اتمال المت ادة اب المياداديص اي ت ااي
وايجتماعب

التقاادا الم اار ااب ةننيااا دتااا الم ا ةمراو الر يسااية وم ا ةمراو القمااة
التب عقدةها اتمل المت دة ،ومسا ماو اتود تاي
ماكرة مص أمادة اتود تاي

موجز تنفيذي
يضمما اتفممار أوماا وتواءممري يب ام فمميون ماءي)يممافو فمميونال علممو التموا و يتم قممويت
لألوف)ت مماا سااس ممصاا ة و مميا خ وتنفي ممذ ال ممخ التنمي ممخ الياملي ممخ ،ويي مما الت اي مما الت مما  ،املي ممد
ساس ممتلصاا وف ماءي)ي ممافو ف مميون ،ما ممااا أماف ممخ األوف)ت مماا ة الفم م  2017-2016ة
تنفيممذ ومتاسيممخ فتمما ا املممؤ اا الا يامميخ ومممؤ اا ال مممخ الممم تي ممد ا األممما املت ممد ة جمممال
التنميخ ،وي دا سيض األء)ا لينظا ءيصا جملس التجا والتنميخ هبمد تيزيمز مامااا اةليمخ
احل)وميخ الدوليخ ة ذا اخلصوص،

)GE.17-12018(A



TD/B/64/6

مقدمة
 -1شدا اجلمييخ الياممخ ،ة قاا ما  270/57سمام ،علمو احلاجمخ ىل ا فتفماإ ىل أقصمو
حد مم)ن من يبليا األما املت د ال ا مخ سغا اسمتياا تنفيمذ ا لتزامما المم ت التيصمد هبما
ة ىلطما منظوممخ األمما املت مد ة ا ما الا ياميخ للتنميمخ ،واعمت جملمس التجما والتنميمخ ىل
أن ياصا ،ة حمدوا و يتم  ،ة تنفيمذ واسمتياا الت مدا ا ماف ة تنفيمذ فتما ا املمؤ اا الا ياميخ
ومؤ اا ال مخ الم تي د ا األما املت د  ،ة ىلطا سنوا جدول أعمال ذا الصلخ،
 -2وذومما اتفممار أوماا أفم ينبغممأ أن يامما ا األوف)تمماا ،ة ىلطمما و يت م  ،ة تنفيممذ ومتاسيممخ
فتمما ا املممؤ اا اليامليممخ ذا الصمملخ ،وينبغممأ لم أن يواوممق املاممااخ ة من يممري األ ممدا اا ا يممخ
املتفري عليصا اوليا  ،،،الف ا 11ال،
 -3وواء ممت و يممخ الدوحممخ علممو أف م ينبغممأ أن يواوممق األوف)تمماا اليمممق ة ىلطمما و يت م -
استنااا ىل أواف الثالثخ ،من أجق من يري فتما ا جمديمخ ،وتام ي املموا ا املتاحمخ ،ميمزفا ة الوقمت
ذات م عملي مما الت مماف ومه ممجيا أوج م الت)ام ممق م م عم ممق املنظم مما الدولي ممخ األا مما  ،وة ممذا
الصدا ،ينبغأ أن [ ،،،ينفذ األوف)تاا] النتا ا ذا الصلخ املنبث خ عن املؤ اا وممؤ اا ال ممخ
اليامليخ سهأن التنميخ ،وأن يتاس تلك النتا ا ،حاب ا قتضام الف اتان  18و 18نالال،
 -4ويذوا ماءي)يافو فيون أف ينبغأ لألوف)تاا أن ياصا ة تنفيذ ومتاسيخ فتا ا املؤ اا
اليامليمخ ذا الصمملخ ،يفمما ة ذلممك المخ التنميممخ املاممتدامخ ليمماا  ،2030والمخ عمممق أايممس أساسمما
وومذلك ،حامب ا قتضممام ،اتفمار سما يس املي مموا ة ىلطما اتفاقيمخ األممما املت مد ااطا يمخ سهممأن
تغي املناخ  ،،،الف ا 10ال،
 -5وت ممدا ممذي الوثي ممخ فظمما عامممخ علممو الامميار والو يمما ذا الصمملخ ،والت ممدا ا مماف،
وماااا األوف)تاا ة تنفيذ فتا ا املؤ اا الا يايخ ومؤ اا ال مخ الم ع دهتا األما املت د
أثنام الف حزياان/يوفي  - 2016أيا /مايو 1 2017ال ،وتيا أيضا سيض ا ق احا لليمق
املات بلأ لس التجا والتنميخ لينظا ءيصا،

أويا -التجارة الدولية
ألف -السياق والتقدا الم ر
 -6ة عاا  ،2016افتها عرب اليامل مهاعا منا ضخ لليوملمخ ،وأعماا اليديمد ممن النما
تمزال
عن ش)ووصا ة أن ءتح احلدوا أماا تمدء ا وو األمموال والبهما والامل واخلمدما
من ممري مص ممل تصا الفضمملو ،وة اليدي ممد مممن البل ممدان املت دمممخ ،منول ممت ممذي ا مواجس ىل اع مما
افت ممان ،مممما أسممفا عمن ا ءيممق قويممخ منا ضممخ للصجمما وللمزيممد مممن الت)امممق التجمما ي ،وسممدو ي،
شصد اخللاا املتيلري سالنظاا التجا ي املتيدا األطاا منو وبيا،
 -7ووان النمو التجما ي ة عماا  ،2016المذي سلم  1.7ة املا مخ ،أسلمأ ممن أي ءم سيمد
ال)امماا اليظمميا ،وممما تيتممرب التوقيمما ليمماا  2017متواضمميخ حيممد ت ممد سم م  2.4ة املا ممخ ،وة

__________

1ال
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ممذي املاممتويا  ،سممتظق التجمما اليامليممخ تيممام مممن ال)امماا مممن الناحيممخ الت نيممخ ،وقممد شممصد
البلممدان املصممد للاممل األساسمميخ ،الممم يص منهف اليديممد منصمما علممو أممما سلممدان فاميممخ أو مممن أقممق
البلممدان موا ،متنفامما سيممض الهممأم ،حيممد ا تفي ممت أسمميا اليديممد مممن الاممل األساسمميخ سي ممد
اخنفاض ممصا ة ع مماا  ،2016وسيه ممصد ممو التج مما ة ع مماا  2017حااس مميخ ااو ممخ لل م ماا ا
الاياساتيخ ة جمموعخ متنوعخ من ال ضايا،
 -8وتضمملل التجمما سممدو مماا ة املامماعد علممو من يممري أ ممدا التنميممخ املاممتدامخ ،ووممان
األوف)تمماا منممذ ىلفهمما م)اسمما سالفيممق ملامماعد البلممدان علممو اسممت داا التجمما وم مما للتنميممخ،
ومممن منممديا البياممخ املياومما أن يممد وممافيو الاياسمما أايممخ تيزيممز النظمماا التجمما ي املتيممدا
األط ماا  ،حيممد ييمممق ذلممك سهمم)ق أءضممق علممو ىلا ا األممما األوثمما هاشممخ ة املفاوضمما
التجا يخ وضمان فتا ا ماتدامخ وجاميخ،

باء -مسا ماو أمادة اتود تاي
 -9وءممري الت)ليممف الصمماا يفوجممب ق ماا اجلمييممخ اليامممخ  ،186/70أفهممأ األوف)تمماا ءايممري
اخلمربام احل)مومأ المدو امليما س مافون وسياسمما سايمخ املامتصلك المذي ع مد أول اجتماعاتم ة
ته ماين األول/أوتمموسا  2016سممالتوا م م الممدو اخلاماممخ عهمما لفايممري اخل مربام احل)ممومأ الممدو
امليم مما س م ممافون املناءام ممخ وسياسم ممتصا الم ممذي قم ممدا اسم ممتياا األق م ماان اللم مموعأ لأل جنت م م  ،وأفهم ممأ
األوف)تاا ،ساعايخ سافاجم ااقليمأ لبنام ال مد ا ة الهمار األوسممش و مال أءاي يما ،ماومزا ىلقليميما
للتممد يب ة جمممال سايممخ املاممتصلك ة سمميو ليضمملل سممدو جصممخ التنامميري مممن أج مق الت لمميمش
ألفهلخ سنام ال د ا الم ينظمصا األوف)تاا ة املنل خ وتنايري تلك األفهلخ وتنفيذ ا،
 -10ويواوممق األوف)تمماا قيمماا التيمماون الممدو ة ىلعممداا وتن مميح املنهممو املينممون التصممنيف
الممدو للتممداسي ممي التيايفيممخ 2ال ،حيممد يناممري اجلصمموا اليامليممخ اجلا يممخ لت لمميمش البيافمما سهممأن
ذي التداسي ،وفظا أفهملخ لبنمام ال مد ا ممن امالل حل ما عممق متنوعمخ واو ا تد يبيمخ ممن
االل شب)خ ااف فت،
 -11واالل الدو الااسيخ عها ملمؤ ا األمما املت مد للتجما والتنميمخ ،المذي ع مد ة فميون
عمماا  ،2016أوممد األوف)تمماا ومنظمممخ األ ذيممخ والز اعممخ لألممما املت ممد وسافمماما األممما املت ممد
للبياممخ سيافمما عممن ىلعافمما مصمما د األامما  ،وحظممأ البيممان ستأييممد  91سلممدا و 4منظممما ح)وميممخ
اوليخ و 15منظمخ من منظما ا تم املدم ،واعا الدول األعضام وا تمم المدو ىل املضمأ
قدما ومن يري الغايا املتيل خ سالتجا ة ىلطا ا د  14من أ مدا التنميمخ املامتدامخ ،وعلمو
الن مو الصمماا سم ت)ليممف يفوجمب ماءي)يممافو فميون الف مما  100الال ،واومق األوف)تمماا تيزيممز
عملم عمن اقتصمماا ا يلما وعمن التجمما والبيامخ ،ماممصما سمذلك ة مما متيممدا األوجم لت يممري
أ دا التنميخ املاتدامخ،
 -12ووءممري الت)لي ممف الصمماا  ،تناول ممت أفه مملخ األوف)تمماا أم ممو ا م ممن سينصمما املا مما ق التجا ي ممخ
واجلناافيخ ،وا قتصااا وسبق الافر املبت)ا  ،وا فضماا ىل منظممخ التجما اليامليمخ ،والت)اممق
__________

2ال
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األوف)تمماا ،2015 ،التصممنيف الممدو للتممداسي ممي التيايفيممخ ،ىلوممدا عمماا  2012منهممو ا األممما املت ممد ،
فيويو وجنيفال،
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ااقليمممأ ،وءيممما يتيلممري سالت)امممق ااقليمممأ ،ءمممن األوف)تمماا من مما س ممو ة مفاوضمما منل ممخ
التجمما احلمما ال ا يممخ ،حيممد فظمما أفهمملخ لبنممام ال ممد ا لصمما املفاوض م وشمما ة منتممد
التف مماو وة اجتماع مما ت ني ممخ تتلف ممخ فظمتص مما مفوض مميخ ا من مماا األءاي ممأ واللجن ممخ ا قتص مماايخ
ألءاي يا ة عامأ  2016و،2017
 -13وقممدا األوف)تمماا أيضمما املامماعد لليديممد مممن البلممدان ة ىلطمما سافمماما أتطتمما الاياسمما
التجا يخ ،أل اا منصا تيزيز عمليا تبماال اخلمربا والمد و املامتفاا ة وميا خ تلمك األتطتما
وتنفيذ ا،

جيل -اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة 2018-2017
 -14ءيممما يتيلممري ساليمممق الت ليلممأ ،سيواوممق األوف)تمماا تنمماول الصمملخ س م التجمما والتنميممخ
وال)يفيخ الم مي)ن هبا للتجا أن ت وا سدو ا فز اجنماف المخ التنميمخ املامتدامخ ليماا ،2030
ميا اجتماع مما ألءاق ممخ ا م مربام واجتماع مما أا مما لتيا ممي تب مماال اخل م مربا
وس ممي)مق ذل ممك تنظ م ت
واألء)ا من أجق مااعد الدول األعضام علو ىلجياا فمت تصا عمليخ ملواجصخ منديا التنميخ،
 -15وة سمميار عمممق اجلمييممخ اليامممخ لألممما املت ممد  ،سمميتيد األوف)تمماا ت ايمما األم م اليمماا
سهممأن التجمما الدوليممخ والتنميممخ للجنممخ الثافيممخ ،وسيصممف الت ايمما ا ا مما الاا نممخ ة التجمما ،
وسياسا التجا والتنميخ ،وسيتناول اة ام الاملبيخ ىلفام ا ففتماف التجما ي المم أومب ت شما يخ
سه)ق متزايد،
 -16واعم مما للنظ مماا التج مما ي املتي ممدا األط ماا  ،س ممييمق األوف)ت مماا لت ي ممري ف مواتا وتنظ مميا
ءياليا تتيلري ساملؤ ا الوفا ي احلااي عها ملنظممخ التجما اليامليمخ امل ما ع مدي ة سموينس يبيما
ة و ممافون األول/ايا مممرب  ،2017وسته مممق املا مما ق موضم م ا تم مماا الت ممداسي ممي التيايفي ممخ،
واخلدما  ،والنزعخ ااقليميخ ،ومفاوضما منظممخ التجما اليامليمخ عمن ااعافما الضما ة جممال
مصمما د األامما  ،وااوممخ سممالنظا ىل اق م اا املوعممد النصمما أ لبلممو ا ممد  6-14مممن أ ممدا
التنميممخ املاممتدامخ ،وسااضمماءخ ىل ذلممك ،ستواوممق أمافممخ األوف)تمماا تيزيممز عملصمما ة جمممال اقتصمماا
ا يل مما  ،وس ممتوءا من م مربا لل م موا  ،وس ممت دا و ممذلك امله ممو ال افوفي ممخ وال ممدعا او ممالف جمم ممال
ااعافم مما للبلم ممدان الناميم ممخ ،وة وم ممافون الثام/ينم ممايا  ،2018سم مميبدأ األوف)تم مماا تنفيم ممذ مهم مماوإ
حااا التنميخ ءيما يتيلري سدعا البلدان الناميخ ة منليق وتنفيذ اسم اتيجيا قا ممخ علمو األالمخ
ومتام خ سياسمماتيا ة جمممال اقتصمماا و مما ا يلمما  ،وسممييمق األوف)تمماا علممو تيزيممز شمااوات ة
ممذا امليممدان ،م م تنظمميا ءياليمما م مما مه م وخ م م منظمممخ األ ذيممخ والز اعممخ ،وامليصممد الممدو
للم يمش وأمافخ ال)منولد،
 -17وسيواوممق األوف)تمماا عمل م الت ليلممأ ،سلممار منصمما اعمما الللبمما اليديممد ال موا ا مممن
ال ممدول األعض ممام للمه مماوخ ة استيااض مما سياس مما اخل ممدما واستيااض مما أتطتمما الاياس مما
التجا يخ ،ومن املتصو ىلجاام جافب وبي من ذا اليمق سا ق ان م اليمق املتيلمري ساملفاوضما
اجلا يممخ سهممأن منل ممخ التجمما احلمما ال ا يممخ ،وسيت ص مص اجتممماإ ا مربام متيممدا الاممنوا لممدو
اقتصاا و ا اخلدما ،
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 -18وطموال عممامأ  2017و ،2018سممييمق األوف)تمماا أيضمما علممو تفييممق منممرب التيمماون ة
جمال التجما البيولوجيمخ ،مم ىلشماا مؤساما وسلمدان ياميخ ،وتبماال أءضمق املما سما سهمأن
الت ممداسي ممي التيايفي ممخ ،واليم ممق عل ممو تنفي ممذ ل موا ح ىلم)افي ممخ الوو ممول وت اس مما امل)اس ممب ،واع مما
البلدان الناميخ ة سيار تصميمصا وتنفيمذ ا لرباجمصما الوطنيمخ اخلاومخ ة جممال التجما البيولوجيمخ،
وءضمال عمن ذلمك ،سمي تتا األوف)تماا ا ستيااضما الوطنيمخ للصماا ا اخلضماام لثمافيمخ سلممدان
وسيتجا ا ستياا اخلاص سأفغو ة ىلطا سافاما حلااا التنميخ،

 -19وة ممذا الصممدا ،جيمماي ىلعممداا ت ايمما مممن قبممق األوف)تمماا وميصممد الب ممو ا قتصمماايخ
لااسلخ أما جنوا شار يبسيا وشار يبسيا سهأن التداسي ي التيايفيخ ة منل خ الااسلخ ،ويصد
الت ايا ىل مااعد وناإ الاياسا علو تيزيز قد اهتا ة جمال تيميري الت)امق ااقليمأ واعا
مواممخ التهاييا  ،وسيواوق األوف)تاا قيماا التيماون المدو ة ىلعمداا وتن ميح التصمنيف المدو
للتداسي ي التيايفيخ،
 -20وستواو ممق أماف ممخ األوف)ت مماا تن مماول املا مما ق املصم ممخ املتيل ممخ ماي ممخ املا ممتصلك وق ممافون
املناءاممخ وسياسممتصا ،سلممار منصمما تنظمميا اجتماعمما ألءاقممخ اخل مربام احل)وميممخ الدوليممخ علممو الن ممو
الصاا س ت)ليف من اجلمييخ اليامخ،
 -21وسياصا األوف)تاا ة الدو الثافيخ والامت للجنمخ وضم املماأ  ،وسمينظا ءياليمخ جافبيمخ
عممن أايممخ تنميممخ األفهمملخ ممي الز اعيممخ وااوممخ للناممام ،وسممتنظا اللجنممخ ة الت ممديا والفمماص
ال ا مخ ة جمال من يري املااوا س اجلنا و ) الناام والفتيا الايفيا ،

ثاديا -السلع اتساسية
ألف -السياق والتقدا الم ر
 -22وء ا حلااسا األوف)تاا ،اعتمد  88من س  134سلدا فاميا علو سليخ أو اثنت ممن
الال األساسيخ اخلماا لل صمول علمو  60ة املا مخ أو أوثما ممن ىليااااهتما ممن الصماا ا الاملييخ
ة ع مماا  ،2014وظ ممق ع ممدا البل ممدان النامي ممخ امليتم ممد عل ممو الام مل األساس مميخ اون تغي ممي فا ممبيا
علم ممو مم ممد الثالث م م عامم مما املاضم مميخ ،م مما اللفم مما الم ممم شم ممصدهتا أسم مميا الام ممل األساسم مميخ ة
الفم م  ،2011-2003وة امل اس ممق ،ح ممت البل ممدان النامي ممخ سي ممض الت ممدا ة منام م األم ممن
الغممذا أ ،ءوءممري ت ممدياا منظمممخ األ ذيممخ والز اعممخ ،عمما  795مليممون شم ص مممن سمموم التغذيممخ
ة عاا  ،2015أي أقق يفا عداي  167مليون ش ص من ع د مضو 3ال،
 -23وسيممد ممما شممصدت مممن اخنفاضمما م مؤااا ة أوا ممق عمماا  ،2016تياءممت أسمميا الاممل
األساسيخ طوال ساقأ الانخ ،وعمرب ومق ا موعما  ،حيمد ا تفم مؤشما األوف)تماا ألسميا الامل
األساسميخ مي النفليمخ سناممبخ  23ة املا مخ ،ومم ذلمك ،تمزال نما شموا ق سهمأن الفمما ض ة
اليا من الال األساسيخ ا ست ااجيخ يفا ة ذلك املياان والنفمش والغاف ،و ا الزياا امللاا
ة األسمميا مممؤااا ،ت مزال البلممدان الناميممخ امليتمممد علممو ممذي الاممل تواج م فتمما ا ومميبخ علممو

__________

3ال
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وييد ا قتصاا ال)لأ ليمليا التص يح اجلا يخ ة أسوار الال األساسيخ مثق اخنفا النمو
ا قتصممااي ،وا تفمماإ التض م ا ،وتااج م التممدء ا ا سممتثما يخ الداالممخ ،وومماة ت ممدء ا أ
املال اخلا جخ ،وحا اليجز الضاييب 4ال،

باء -مسا ماو أمادة اتود تاي
 -24ينفممذ األوف)تمماا أفهمملخ متنوعممخ مممن أجممق مامماعد البلممدان الناميممخ امليتمممد علممو الاممل
األساسميخ ة من يممري أ مداءصا الوطنيممخ وأ ممدا التنميمخ املاممتدامخ ،وة ىلطمما أفهملت املتيل ممخ سبنممام
تواءممري اة ام ،فظمما األوف)تمماا املنتممد اليمماملأ للاممل األساسمميخ الممذي يي ممد وممق سممنت  ،واملممؤ ا
األءاي أ لتجا و ويق المنفمش والغماف وامليماان ،ءضمال عمن اجتمماإ اخلمربام املتيمدا الامنوا امليما
سالال األساسيخ والتنميخ الذي يتي د سنويا والذي أتماف لصمناإ الاياسما و مي ا ممن اجلصما
ومماحبخ املصممل خ ءاومما لتبمماال أءضممق املما سمما وسنممام اله مااوا ومنديممد ا س م اتيجيا ممذي
البلدان حىت تاف حالخ عدا الي املاتما ة أسموار الامل األساسميخ ،مم المدء قمدما ستنميمخ
الال األساسيخ املاتدامخ،
 -25وهتممد أفهمملخ املامماعد الت نيممخ ىل توسممي فلممار م)اسممب التنميممخ الممم نيصمما البلممدان
م ممن ال ل مماع الز اع ممأ وا س ممت ااجأ ،وة ع مماا  ،2016فف ممذ األوف)ت مماا مه مماوع ة ىلط مما
حااا التنميخ،
 -26وسااض مماءخ ىل ذل ممك ،ي ممدا األوف)ت مماا ا ممدما ت مموءا امليلوم مما لص ممغا املنتجم م ة
البلدان الناميخ وتاصا ة التهغيق الاليا ألسوار الال األساسيخ ،يفا ءيصا الغذام،
 -27وة سيار عمق اجلمييخ اليامخ ،ييد األوف)تاا ت ايما األمم اليماا عمن الامل األساسميخ
امل ممدا ىل الممدو الياايممخ للجميي ممخ اليامممخ ال ماا 191/70ال ،وياو ممز الت ايمما امل ممدا ىل ال ممدو
الثافيممخ والاممبي علممو جمممال ياممي امماال أو  ،ا ا مما الممم شممصدهتا أسمميا الاممل الا يامميخ
مؤااا وال و الداءيخ الا يايخ و ام ذي ا ا ا وثافيما ،التنموإ ا قتصمااي ة البلمدان الناميمخ
امليتمد علو الال األساسيخ،

جيل -اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة 2018-2017
 -28وسم مميد ت ايم مما األوف)تم مماا للام ممل األساسم مميخ والتنميم ممخ ليم مماا 2017ال أس م موار الام ممل
األساسمميخ والنمممو ا قتصممااي والتنميممخ 5ال ،المماواسمش س م أسمميا الاممل األساسمميخ والتنميممخ ،حيممد
سيوءا امليلوما أل اا ت دمي التوويا سهمأن ال)يفيمخ المم مي)من هبما للبلمدان الناميمخ امليتممد
علممو الاممل األساسمميخ أن خفممف ،علممو سممبيق املثممال ،مممن اةثمما الامملبيخ لت لممب األسمميا علممو
ومنان من ت)ييف اس اتيجياهتا اا ا يخ م او ا أسيا الال األساسيخ،
مواطنيصا وميزافياهتا ِّ
وة عاا  ،2017سيي د األوف)تاا الدو التاسيخ لفايري اخلربام املتيدا الانوا امليا سا عتماا
علو الال األساسيخ والتنميخ ،الم ستت صص ملوضوإ ا عتماا علو الامل األساسميخ وأ مدا
التنميخ املاتدامخ ،وسم وز المدو علمو اخليما ا الاياسماتيخ المم تزيمد ممن ىلم)افيمخ احلصمول علمو
__________

4ال
5ال
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الغ ممذام واللاق ممخ األ ممدا -2أ-2 ،ا-7 ،1-7 ، -2 ،اال ،وتي ممزف م ممن ال يم ممخ املض مماءخ
للا ممل األساس مميخ ا ممد -9اال ،ومنا ممن م ممن ىلاا امل موا ا اللبييي ممخ سل ممار منص مما ال)ف ممام ة
است داا املوا ا م احلفاظ ة الوقت ففا علو أ املال املتمثق ة املوا ا اللبيييخ املامت دمخ
ة ىلفتا املوا ا املتجدا األ دا 15 ،14 ،12ال،

ثالثا -التجارة والنوع الجنسادب والتنمية
ألف -السياق والتقدا الم ر
 -29طلممب ىلعممالن ومنصمما عمممق سيج م ليمماا  1995ىل منظومممخ األممما املت ممد مامماعد
البلدان ة جمال وض سياسا وسااما املااوا سم اجلنام  ،وة مذا ااطما  ،وضم األوف)تماا
سافمماما عمممق عممن التجمما والنمموإ اجلناممام والتنميممخ يصممد ىل اعمما البلممدان األعضممام ة تيممميا
مااعمما املنظممو اجلناممام ة ومميا خ الاياسمما وتنفيممذ ا ،وااوممخ سياسمما التجمما  ،وسالفيممق،
ءمممن النا ممام ييملممن ة و ممناعخ املنتج مما  ،و مما الا ممل ع ممرب احلممدوا ،وىلاا وام ممتال ش مماواهتن
التجا يممخ اخلاوممخ ،ويهمم)لن جممزما وب ميا مممن قممو اليمممق ة األعمممال التجا يممخ املوجصممخ للتصممديا،
ول)ن ىلم)افيا النامام ة جممال التجما تمزال تيوقصما ة وثمي ممن األحيمان اليديمد ممن ال يموا
الم يواجصنصا،
 -30وتتناول الخ التنميخ املاتدامخ لياا  2030املاماوا سم اجلنام و )م املماأ  ،وذلمك
من االل د مات ق شامق و ا د 5ال و ايا ااومخ سمالنوإ اجلنامام عمرب األ مدا
األاا ،
 -31وي مما ماءي)ي ممافو ف مميون سال ممدو الب مما ف ال ممذي تؤاي م م املا مماوا س م م اجلنا م م والتم) م م
ا قتصااي للماأ ة سبيق هتياخ سياخ اقتصماايخ شماملخ ،جاميمخ ومنصمفخ ،ويمزوا األوف)تماا سمأقو
و يات حىت اةن ة املاا ق اجلناافيخ،

باء -مسا ماو أمادة اتود تاي
 -32اشمميا م م ىلعممالن ومنصمما عمممق سيج م والتلليمما املتيل ممخ ساملامماوا س م اجلنا م ة
الممخ التنميممخ املاممتدامخ ليمماا  ،2030ت ماتبمش أفهمملخ األوف)تمماا علممو ضممو امماص يفواضممي امل ماأ
والف مما ،واملماأ وا قتصمماا ،واةليمما املؤسامميخ للنصممو سمماملاأ  ،واتامماقا مم أوممان عملم الثالثممخ،
جياي األوف)تماا وثما ميم مخ ،وينفمذ مبماا ا ة جممال سنمام ال مد ا  ،وييممق علمو توعيمخ ومناإ
الاياسا و ي ا من اجلصا واحبخ املصل خ سهأن التجا والنوإ اجلناام والتنميخ،
 -33وياوممز اليمممق الت ليلممأ لألوف)تمماا علممو التبيمما اجلناممافيخ املي ممد للتجمما وعلممو منديممد
ال يموا ذا األسما اجلنامام المم تيمور التنميممخ الهماملخ وعلمو اعما البلمدان األعضمام ة وضم
اسم م اتيجيا وت ممداسي للتغل ممب عل ممو ممذي امليوق مما  ،وأج مما األوف)ت مماا منل مميال متيم مما سه ممأن
التبيمما اجلناممافيخ املي ممد لتفتمما والتجمما ة ا ممال الز اعممأ ة البلممدان الناميممخ ،وااوممخ أقممق
البلدان وا ،وحدا الت ديا والفاص الا يايخ املتيل خ سالتنوإ الايفأ وىلفهام سلالخ ال يممخ المم
تضا الناام الايفيا ،
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 -34وشمما األوف)تمماا ة وتاسممخ ءصممق عممن التجمما الدوليممخ ساعتبا مما قاومما للتنميممخ ة ت ايمما
عمماا  2016الصمماا عممن ءاقممخ اليمممق املهم وخ سم الوومما املينيممخ ستمويممق التنميممخ وقممدا منلمميال
عن او الناام ومنتجا وتاجاا ،
 -35وفظا األوف)تاا ءياليخ جافبيخ االل الدو احلاايخ والات للجنخ وض املاأ تاصصت
لت ليق أثا سياخ التجا علو توظيف الناام،
 -36وفظاا للدو البا ف للماا ق اجلناافيخ ة الخ التنميخ الدوليخ ،ءمن األوف)تاا يوس ممن
فلممار أفهمملت وينوعصمما ة ممذا املوضمموإ لاممد الفجممو املياءيممخ سهممأن اليالقممخ سم التجمما والنمموإ
اجلنامام والتنميممخ الهماملخ ،ويواوممق األوف)تماا أيضمما اعما تنميممخ مباشما املماأ لألعممال احلمما مممن
االل سافاما تلويا ياا األعمال ىلمربيتيكال وجا ز سيدا األعمال ،ومن أجمق منام ءصما
املاا ق اجلناافيخ ة وفو املوظف وفياا قد هتا علو ىلا ا ا عتبا ا اجلناافيخ ة عملصما
الت ليلممأ واملتيلممري سالتيمماون الت مما ،يممنظا األوف)تمماا سمااما تد يبيممخ ة جمممال تيممميا مااعمما املنظممو
اجلناام لفاا تتلفخ من املوظف ،

جيل -اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة 2018-2017
 -37خيلمممش األوف)تمماا للماممااخ ة الممدو الثافيممخ والاممت للجنممخ وض م امل ماأ الممم سممتتناول
الت ممديا والفمماص ة جمممال من يممري املامماوا س م اجلنا م و ) م الناممام والفتيمما الايفي مما ،
و اشمميا م م موضمموإ الممدو  ،واسممتنااا ىل عمل م الت ليلممأ ،سممينظا األوف)تمماا ءياليممخ جافبيممخ عممن
أايخ تنميخ األفهلخ ي الز اعيخ وااوخ للناام،
 -38وملتاسي ممخ النتم مما ا املتفم ممري عليص مما ة الم ممدو احلاايم ممخ والام ممت للجن ممخ وض م م امل م ماأ وتنفيم ممذ
ماءي)يافو فيون ،ست)ون ماااخ األوف)تاا علو الن و التا ال املاماعد علمو تنفيمذ الاياسما
ا قتصمماايخ وا جتماعيممخ ا ااءممخ ىل ) م امل ماأ اقتصمماايا تيزيممز عمل م املتيلممري سالصممال س م
املااوا سم اجلنام و )م النامام والفتيما والتجما والتنميمخ اعما المدول األعضمام ة وضم
وتنفي ممذ الاياس مما وىلفه ممام املؤسا مما ال ممم ت ممدعا ) م م املم ماأ اقتص مماايا وأمنص مما ا قتص ممااي
وح وقصا ،والم تيزف ءاوصا ا قتصاايخ ماءي)يافو فيون ،الف ا  55ااالال،
 -39وة ىلطا عمل املتيلري سالب و واملااعد الت نيخ ،ييمق األوف)تاا علو ىلعداا جمموعخ
أاوا ة جمال التجما والنموإ اجلنامام ممن أجمق ىلجماام الت يميا اجلنامام املامبري لتمداسي التجما
الذي سيااعد علو شاف تبيما تنفيمذ سياسمخ ا يمخ ميينمخ علمو النامام ،وسمي وا أيضما سمعمداا
ا است ال تنظا ىلحمدااا ة أثما الت)اممق ااقليممأ ة شمار أءاي يما علمو توظيمف النامام وتتنماول
األاا عمق املاأ ة التجا ي الاايخ عرب احلدوا ة جنون أءاي يا وشاقصا ىلا اوا للدو ا اا
علو وج اخلصوص الذي تؤاي التجا عرب احلدوا ة ىلجياا ءماص اليممق وىلا ا المداق للنامام
الف يا ،
 -40وسيواوق األوف)تاا أيضما ت مدمي او اتم التد يبيمخ علمو شمب)خ ااف فمت ة جممال التجما
والنمموإ اجلناممام ،س موام التممد يب اليممااي املفتمموف للجصمما ومماحبخ املصممل خ مممن ي م املنمماطري
الناميخ أو التد يبا امليد حاب الللب لتجميا ىلقليميخ قدا ،
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رابع ا -ايستثمار وةنمية المشاريع
ألف -السياق والتقدا الم ر
 -41تااجيممت ت ممدء ا ا س ممتثما األجن مميب املباش مما سنا ممبخ  2ة املا ممخ لتبل م قيمتص مما 1.75
تايلي ممون او ة ع مماا  ،2016وفاا فص مميب ا قتص ممااا املت دم ممخ ة الت ممدء ا الداال ممخ م ممن
ا سممتثما األجنمميب املباشمما علممو الصممييد اليمماملأ مممن  55ة املا ممخ عمماا  2015ىل  59ة املا ممخ
عمماا  ،2016مممما عممزف الت ممول ة ا مماي الممذي سمماا خلمممس سممنوا وافممت ءيصمما املنمماطري الناميممخ
والم ا اقتصاااهتا يفاحلمخ افت اليمخ مأ املتل مأ الا يامأ لالسمتثما األجنميب املباشما علمو الصمييد
اليمماملأ ،وفاا التممدء ا للبلممدان الناميممخ سناممبخ  5ة املا ممخ لتبلم قيمتصمما  1.03تايليممون او ،
سينما تااج ا ستثما األجنيب املباشا ىل ا قتصااا الناميخ  -ساستثنام املااوز املاليخ ة منل خ
الب مما ال)مما ييب  -ىل ممما قيمت م  646مليمما او فاقصمما  14ة املا ممخال ،وتااجيممت التممدء ا
اخلا جخ من ا ستثما األجنيب املباشا ة ي املناطري الا يايخ ،ووافت البلدان املت دمخ مامؤولخ
عممما يتجمماوف س ليممق  70ة املا ممخ مممن تممدء ا ا سممتثما األجنمميب املباشمما اخلا جممخ علممو الصممييد
الياملأ ة عاا ،2016
 -42ويتتوق م أن يهممصد عمماا  2017افتياشمما قممدواا ة تممدء ا ا سممتثما األجنمميب املباشمما
علو الصييد الياملأ ،ا أف من املنتظا أن تب و التدء ا أقق س)ثي من المذ و المم سلغتصما ة
ع مماا  ،2007وس ممتؤاي اللف مما املتزامن ممخ للنم ممو ا قتص ممااي ة املن مماطري الا يا مميخ ومنا ممن أ س مماف
الهمماوا ىل تيزي ممز الث ممخ ة جم ممال األعم ممال التجا يممخ ،وم ممن املتوق م أن ي ممؤاي افتي مما او ي ة
قل مماإ الص ممناعا الت ويلي ممخ وة التج مما الدولي ممخ ىل ت ممدعيا النم ممو ة البل ممدان املت دم ممخ ،سينم مما
ستا ممفا في مماا ماج ممخ ة أس مميا الا ممل األساس مميخ ع ممن تيزي ممز افتي مما ا قتص ممااا النامي ممخ ة
عمماا  ،2017وفتيجممخ لممذلك ،يتتوق م أن يممزااا ا سممتثما األجنمميب املباشمما علممو الصممييد اليمماملأ
لتبل قيمت حوا  1.8تايليون او ة عاا  ،2017وأن يواومق الزيماا ة عماا  2018لتبلم
قيمت م  1.85تايلي ممون او  ،ول) ممن يم مزال ع ممدا الي م م الاياس مماط والتل ممو ا الاياس مميخ م ممن
عوامق اخللا الم قد تؤثا علو ا فتيا ،
 -43وة جمال سياسخ ا ستثما  ،يتزايد تي يد وتهيب ومن الاياسما  ،وة عماا ،2016
وافت  80ة املا خ من التداسي املت ذ تاتصد النصو سمال ويا لالسمتثما وتياميي ومنايماي،
واعتمد حوا  58سلدا ما ي ق عن  124تدسيا من تداسي سياسخ ا ستثما  ،و و أعلو قما
منذ عاا ،2006
 -44وشممصد عمماا  2016ىلس مااا سممبيخ وثالث م اتفاقمما اسممتثما يا اوليمما جديممدا ،ليصممبح اليممدا
اا م مما  3 324ميا م ممد  ،وة عم مماا  ،2016وم ممان نم مما  62منافعم ممخ جديم ممد مياوءم ممخ س م م
املاتثماين والدول ،ليبل ىل ا عدا ا  767منافعخ،
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باء -مسا ماو أمادة اتود تاي
 -45اص م ممص األوف)ت م مماا طبي م ممخ ع م مماا  2016م م ممن ت اي م مما ا س م ممتثما الي م مماملأ 6ال للت م ممديا
الاياس مماتيخ ال ممم ثلص مما جنا مميا املا ممتثماين ،ويل ممق الت اي مما أ مما مل)ي ممخ اله مماوا املتي ممدا
اجلنايا ويد التبيا الاياساتيخ ذي ا ياوق امل تا للمل)يخ ،وااوخ ة جما سياسخ
ا ستثما والضاا ب واملناءاخ ،وءضال عن ذلك ،ينب الت ايا ىل ضاو ىلا ا وناإ الاياسا
لألثم مما املتيم ممدا األط م ماا )م مما الواق م م للمل)يم مما املي م ممد علم ممو اتفاقم مما ا سم ممتثما الدوليم ممخ،
وياممت د قا مممخ سممااجااما اليامليممخ لتياممي ا سممتثما لتزويممد الممدول يفجموعممخ أاوا تتيلممري
ساخليا ا الاياساتيخ مي)ن أن تفتح الباا أماا من يري م)اسب استثما يخ ست)لفخ من فضخ،
 -46وع ممد األوف)ت مماا املنت ممد الي مماملأ اخل ممامس لالس ممتثما ة ع مماا  ،2016ال ممذي تن مماول
مات بق سياسخ ا ستثما من أجق التنميمخ املامتدامخ ،وأت األوف)تماا أيضما استيااضما واحمدا ممن
استيااضا سياسخ ا سمتثما وثالثمخ ت ما يا للتنفيمذ ،ليصمق ىل ما عمدا ا ستيااضما ىل 45
استيااضمما ،وقتممدا الممدعا ىل البلممدان لت ديممد ايمما ا ااوممالف الممم مناممن مممن اتاممار فظمماا
اتفاقا ا ستثما الدوليخ م مباائ التنميخ املاتدامخ ،وتواوق اليمق علو مااعد البلمدان ة
منا سياخ األعمال التجا يخ ءيصا من أجق جذا املزيد من ا ستثما األجنيب،
 -47وة جمم ممال ال م م ويا لالسم ممتثما  ،عمم ممق األوف)تم مماا سهم مم)ق وثيم ممري م م م ووم مما ال م م ويا
لالستثما من أجق تاليمش املزيد من الضوم علو ءاص تيزيز ا ستثما األاضا وفيماا ىلم)افيمخ
جنمماف تلممك الفمماص ،ووامممت جموا ز تهممجي ا سممتثما ليمماا  2016وومما الم ويا لالسممتثما
عممن أءضممق املما سمما ة ىلقامممخ اله مااوا مممن أجممق ال م ويا لالسممتثما األجنمميب املباشمما الممذي
ياصا ة التنميخ املاتدامخ،
 -48وش مما األوف)ت مماا ة تنظ مميا مب مماا البو و مما املا ممتدامخ ،ال ممم ته ممج عل ممو الا مملو
املاؤول للهاوا ،
 -49وع ممد ة عمماا  2016الممدو الثالثممخ والثالثممون لفايممري اخلمربام احل)ممومأ الممدو اليامممق
امليمما سامليممايي الدوليممخ للم اسممبخ وااسممال  ،ووممز ا جتممماإ علممو تلممويا أاوا ااسممال ل يمما
الت دا ة تنفيذ أ دا التنميخ املاتدامخ،
 -50وواوممق األوف)تمماا ت ممدمي املامماعد الت نيممخ ة جمممال تياممي األعمممال التجا يممخ ،يفمما يهمممق
سواستي اال) وفيت عن اللموا ح التنظيميمخ اال) وفيمخ وأعممال التامجيق اال)م وم اللتم تيمزفان
اله ممفاءيخ ومنام م احلووم ممخ ة قل مماإ األعم ممال التجا ي ممخ ،وم مما واو ممق منا م م البيا ممخ الته ممغيليخ
لألعمال التجا يخ الصغي ،
 -51وقتمدا الممدعا ة جمممال تلممويا يمماا املهمما ي مممن اممالل فهمما ىلطمما األوف)تمماا لاياسمما
تنظيا املها ي  ،الذي يصد ىل اعا البلدان ة وض وتنفيذ الاياسا الفيالخ من أجق هتيامخ
سياخ مواتيخ لألعمال التجا يخ الصغي ،
__________
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 -52وة حزياان/يوفي م م  ،2017فه مما األوف)ت مماا طبي ممخ ع مماا  2017م ممن ت اي مما ا س ممتثما
الياملأ ،الم وز علو ا ستثما وا قتصاا الاقمأ 7ال،

جيل -اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة 2018-2017
 -53سيواو ممق األوف)ت مماا ا ض مملالإ س ممدو ا ممد ة اع مما ا س ممتثما وو ممن الاياس مما ة
الص تيد الياملأ وااقليمأ والوطا ،و و يات دا مخس أاوا سياساتيخ ة مذا
املؤساا علو ت
املامميو ،و ممأال ىلطمما سياسمما ا سممتثما مممن أجممق من يممري التنميممخ املاممتدامخ ،والممخ اليمممق مممن
أجق ا ستثما اخلاص ة أ مدا التنميمخ املامتدامخ ،وقا ممخ ااجمااما اليامليمخ ممن أجمق تيامي
ا ستثما  ،وىلطا سياسا تنظيا املها ي  ،وأاا تلويا ا اسبخ،
 -54وسمي دا األوف)تماا مما أامما املمداال للممؤ اا الا يامميخ ،حامب ا قتضمام ،وعلممو
وج اخلصوص ،سيواوق عمل ملاماعد أقمق البلمدان موا ة منام ىلم)افياهتما وقمد اهتا ة جممال
جذا ا ستثما األجنيب وتياي األعمال التجا يخ،
 -55وسيتي د املنتمد اليماملأ الاماا لالسمتثما ة عماا  ،2018وومما حمد ة الاماسري،
سييمق األوف)تاا سالتياون م ووا اوليخ أاا علو تغليخ جمموعخ منوعخ من ال ضايا،
 -56وس ممي دا األوف)ت مماا ىلس ممصاما ة امل ممؤ ا الثال ممد واليه ماين لألط ماا ة اتفاقي ممخ األم مما
املت ممد ااطا ي ممخ سه ممأن تغ ممي املن مماخ س ممون ،تهم ماين الث ممام/فوءمرب 2017ال ،وساملث ممق ،سيتا ممصا
األوف)تم مماا ة امل م م ؤ ا ال م مموفا ي احلم ممااي عه م مما ملنظمم ممخ التج م مما اليامليم ممخ س م مموينس يبيم مما  ،و م ممافون
األول/ايامرب 2017ال ومؤ ا قمخ جمموعخ اليهاين لياا  2018سوينس يبيا ال،

خامس ا -القضايا النُظُمية العالمية :اي ت اي ال لب والمالية والديص
ألف -السياق والتقدا الم ر
 -57من ممدا ال ممخ التنمي ممخ املا ممتدامخ لي مماا  2030أ ممداءا ته مممق ميظ مما أعم ممال األوف)ت مماا
الب ثيخ والت ليليخ وااحصا يخ ،وت)تاب أ دا التنميخ املاتدامخ  1و 8و 9و 10و 17أايمخ
ااوخ ة ذا اخلصوص ،وي وا األوف)تاا سأعمال التجمي والت ري والتجصيز ألوثما ممن 150
مؤش ماا وسلامملخ فمنيممخ ىلحصمما يخ لت ليممق التجمما الدوليممخ ،وا ا مما ا قتصمماايخ ،وا سممتثما
األجنيب املباشا ،واملواا املاليخ اخلا جيخ ،وقضايا الا)ان وقو اليمق ،والال األساسيخ ،واقتصاا
امليلوما  ،والن ق الب اي،
 -58ومنممدا الممخ عمممق أايممس أساسمما عممد و يمما وأولويمما متيل ممخ سيمممق األوف)تمماا ،مثممق
تيزيز ىلاا الدين واحلاجخ ىل مااعد البلدان الناميخ ة سلو ال د علو منمق الدين ة األجق
اللويق من االل سياسا منا خ تيزف التمويق سا ق ا وخفيف عبم الدين وىلعاا ي)لت
وىلاا تم م الا ممليمخ ،وتاح ممب اخلل ممخ ساليم ممق عل ممو ىلفه ممام مي ممايي منصجي ممخ وتيزي ممز ااتاح ممخ اليام ممخ
__________

7ال
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للبيافمما عممن الممدين الامميااي اليمماا واملضمممون مممن الدولممخ ،وىل مما التزاممما الممدين اخلمما جأ،
وسيافا س سنويخ أوثا و عن الديون،
 -59وسااضاءخ ىل ذلمك ،تضما اخللمخ التزامما يفاماعد البلمدان الناميمخ ة من يمري ال مد علمو
منمق الديون علو املمد اللويمق ومياجلمخ مامألخ المديون اخلا جيمخ للبلمدان الف مي املث لمخ سالمديون
ااااجصا من حالخ املديوفيخ احلاجخ ا د 4-17ال ،وت)ا أيضا ا لتمزاا ستيزيمز المدعا المدو
لتنفيممذ أفهمملخ ءيالممخ وقممدا ا ممد ة جمممال سنممام ال ممد ا ة البلممدان الناميممخ ،و ممو ممما يتناول م
األوف)تاا من االل سافاما فظاا ىلاا الديون والت ليق املا ،
 -60وته ممج ال ممدول األعض ممام أيض مما اليم ممق س م امل ممدين وال ممدا ن م ممن أج ممق من م وتا ممويخ
حا الدين الذي مي)ن منمل  ،م ااحاطخ علما يفباائ األوف)تاا املتيل مخ ستيزيمز ااقماا
وا قم م م ا الا م مميااي املا م ممؤول  ،وي م ممدا األوف)ت م مماا ما م ممااا ة جم م مما ااحص م ممام ومنلي م ممق
الاياسا سهأن احلد من التدء ا املاليخ ي املهماوعخ ممن البلمدان الناميمخ ،وىلومالف املاماعد
اا ا يممخ الاايممخ ،وم)اء ممخ التصمماا مممن الضماا ب و نممب اءيصمما ،واألسمماليب ذا الصمملخ لزيمماا
تيباخ املوا ا اليامخ واخلاوخ،

باء -مسا ماو أمادة اتود تاي
 -61ة الف  ،2017-2016واومق األوف)تماا مواجصمخ املهماوق والت مديا الناشماخ المم
تتيا ا البلدان الناميخ ة ا ا املهمولخ خبلخ التنميخ املامتدامخ ليماا  2030والمخ عممق
أايس أساسا،
 -62ءت ايا التجا والتنميخ ليماا 2017ال مما سيمد الت همف – ضمو ومف خ عامليمخ جديمد 8ال،
يتنماول مامألخ الت ممول ا ي)لمأ ،الممم تيتمرب ذا وملخ سا ممد  9ممن أ ممدا التنميمخ املاممتدامخ،
وواوممق األوف)تمماا عمل م سهممأن ىلع ممداا ااحصمماما جلمي م اقتصممااا الي ممامل ت ايبمما ،ما ممتصدءا
ىلجاام منليق أوثا ءياليخ للماا ق الناشاخ والياجلخ ة ىلطا من ا ا ا طويلمخ األممد والنلمار
اجلغااة الواس ،
 -63ويواوق األوف)تاا أيضا عمل ة جما التمويق سا ق ا و ويمق التنميمخ ،وساعتبما ي ممن
اجلصما املؤساميخ الا ياميخ وماحبخ املصمل خ ة عمليمخ ويمق التنميمخ ،يامصا األوف)تماا ة ىلعممداا
ت ايمما ءاقممخ اليمممق امله م وخ س م الوومما املينيممخ ستمويممق التنميممخ ة جمممال الممديون وال ممد علممو
منملصا ،ووذلك ة املاا ق النتظتميخ يفجمال ا قتصماا ال)لمأ ،وة عمامأ  2016و ،2017قمدا
األوف)تاا ماااا ليدا من ءصول الت ايا،
 -64وق ممد تول ممف األوف)ت مماا سمع ممداا الت اي مما الا ممنوي لألم م الي مماا لألم مما املت ممد امل ممدا ىل
اجلمييممخ اليامممخ عممن ال ممد علممو منمممق الممدين اخلمما جأ والتنميممخ ،واسممتيا ت ايمما عمماا 2016
A/71/276ال التل ممو األا ممي ال ممذي ش ممصدت مؤشم ماا ال ممدين للبل ممدان النامي ممخ والبل ممدان ال ممم مما
اقتص مماااهتا يفاحل ممخ افت الي ممخ ،وسااض مماءخ ىل ذل ممك ،تيص ممد األوف)ت مماا مفاوض مما اجلميي ممخ اليام ممخ
املتيل خ سال اا  216/71عن منمق الدين اخلا جأ والتنميخ،
__________

8ال
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 -65ويواوق األوف)تاا فهما مباا م املتيل مخ ستيزيمز ااقماا وا قم ا الاميااي املامؤول ،
يفمما ة ذلممك ة منتممد سمما يس الممذي أقمما سأايتصمما ،ومممن أجممق تيزيممز تنفيممذ ممذي املبمماائ ،واوممق
األوف)تمماا مامماعد مخاممخ مممن أقممق البلممدان موا مممن اممالل مهمماوإ ة ىلطمما حامماا التنميممخ عممن
سنام ال د ا ة ىلاا الديون الاياايخ من الناحيت التنظيميخ واملؤسايخ،

 -66وشا األوف)تاا ة فها طبيخ ااوخ عن الديون الاياايخ من جملخ ييق لل افون الدو

ة عم م مماا 9 2016ال  ،وفظم م مما ءياليم م ممخ جافبيم م ممخ للجنم م ممخ الثافيم م ممخ للجمييم م ممخ اليامم م ممخ ،وءم م ممري ت)ليم م ممف
ال ماا  ،1/70عممن الممدا ن الااءض م ي)لممخ الممدين ،وسااضمماءخ ىل ذلممك ،شمما األوف)تمماا ة
حل ممخ عمممق موعممخ الم م  77عممن ف مما الضمميف املتيل ممخ سالممديون الاممياايخ وءاوممخ ىلفهممام يبليممخ
جديممد لتاممويخ ال ممديون اسممتنااا ىل عملي ممخ اجلمييممخ اليام ممخ لألممما املت ممد  ،تع ممد ة فيوي ممو
سالو يا املت د ة  31تهاين األول/أوتوسا ،2016
 -67وءيما يتيلري سالتيماون الت ما واخلمدما ا ستهما يخ ة ىلاا المديون ة املااحمق النصا يمخ،
واوق األوف)تاا من االل سافاجمم لنظماا ىلاا المدين والت ليمق املما ت مدمي املاماعد ىل البلمدان
الناميم ممخ مم ممن أجم ممق منا م م قم ممد هتا علم ممو ىلاا الم ممدين سأسم مملوا مي ِّ)م ممن مم ممن منمل م م  ،م م م ال ويم ممز
سه)ق ااص علو أقق البلمدان موا ،وة سميار عممق الربفماما مباشما علمو املامتو ال لماي ة
حم موا  60سل ممدا و 85مؤسا ممخ ،ء ممد س مماعد عل ممو تيزي ممز ق ممد املا ممت دم ة اااا اليومي ممخ
لاللتزاما اليامخ و صيز سيافا موثوقخ عن الديون أل اا ون الاياسا ،

جيل -اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة 2018-2017
 -68ياسمش ت ايا التجما والتنميمخ ليماا  2017ماما ق اليوملمخ وعمدا املاماوا والنممو سأ مدا
التنميخ املاتدامخ ،وي ف اتبماإ مما سياسماط عماملأ ة تنماول مذي املاما ق ،وااومخ الاوسوتما ،
والتصممني والنمممو الهممامق ،وجوافممب ا قتصمماا ال)لممأ لل ضممايا اجلناممافيخ والنمممو الهممامق ،واليوملممخ
وويوا الاأااليخ،
 -69وءيم مما يتيل ممري س مماألاوا الاياس مماتيخ ااحص مما يخ والت ليلي ممخ ،سيواو ممق األوف)ت مماا ت مموءي
ااحصمماما املتيل ممخ سهمم)ق عمماا ست يممري الممدول األعضممام لأل ممدا  ،وسيواوممق أيضمما ىلع مداا
مؤشاات اجلديد لألوضماإ املاليمخ للبلمدان الناميمخ ،وومذلك عملم املتيلمري س يما التمدء ا الن ديمخ
ي املهاوعخ من البلدان الناميخ ،سالتياون م م)تب األما املت د امليا سامل د ا واجلاميخ،
 -70وة ىلطمما عمل م ة جمممال التيمماون الت مما ،سيواوممق األوف)تمماا ،مممن اممالل سافمماما ىلاا
المديون والت ليمق املما  ،التيماون مم عمدا وبمي ممن البلمدان الناميمخ سهمأن ىلاا المديون ة املااحممق
النصا يخ وسنام ال د ا ،
 -71ووءممري الت)ليممف الصمماا ة ماءي)يممافو فمميون ،سمميتيصد األوف)تمماا ءايممري اخلمربام احل)ممومأ
الدو اجلديد التاس ل وامليا ستمويق التنميخ ،وسييزف من أوج التاف املوضوعيخ س عممق ءايمري
اخلربام وعمليا املتاسيخ املتيل خ ستمويق التنميخ ة م ا األما املت د ة فيويو ،
__________

9ال
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 -72ومم حلمول مايممخ عماا  ،2017سيهمما األوف)تماا ة فهمما مؤلهمف عممن منليمق ا تمممان
البال الصغا واألفما البالغخ الصغا ة البلدان الناميخ،
 -73وخيلمممش األوف)تمماا لي ممد اجتممماإ مم ممثلممأ الممدول األعضممام ة وقممت حممري مممن عمماا 2017
احاطتصا علما يفاااخ أحد مها ي 10ال حااا التنميخ ة تنفيذ الخ عمق أايس أساسا،
 -74وييمممق األوف)تمماا ،سالتيمماون مم اللجنممخ ااحصمما يخ التاسيممخ لالمنمماا ا قتصممااي والن ممدي
لغمماا أءاي يمما ،علممو وض م منصجيممخ وفظمماا متناس م مممن أجممق م ااحصمماما عممن التجمما
الدوليممخ ة اخلممدما  ،ويتل ممو ممذا املهمماوإ الممدعا أيضمما مممن ءاقممخ اليمممق املهم وخ سم الوومما
املينيخ سمحصاما التجا الدوليخ ،والم ستاصا ة من يري ا د ،17
 -75وأع ممد األوف)ت مماا أيضم مما أاا تيل مما ىلل) م م وم ت)ميلي ممخ ة جمم ممال ىلحص مماما التجم مما ة
اخل ممدما  ،و ممأ متاح ممخ حالي مما ساللغ ممخ ااف)ليزي ممخ ،وجي مماي ىلع ممداا فا م خ منص مما ساللغ ممخ الفافا مميخ،
وسيا ممت دا أيض مما أمم موال حا مماا التنمي ممخ اع ممداا أاا تيل مما ىلل)م م وم ت)ميلي ممخ ة جم ممال مما
البضا ،
 -76وة سيار أحد مها ي حااا التنميخ ،سيبدأ األوف)تاا وم)تب األمما املت مد امليما
سامل ممد ا واجلاميممخ واللجنممخ ا قتصمماايخ ألءاي يمما اليمممق املفمما يمأ ة عمماا  2018سهممأن قيمما
التدء ا املاليخ ي املهاوعخ ،ة ىلطا تناول ا د ،4-16

سايسا -ةساارير العلاال والت نولوجيااا تل اراة التنميااة ،بمااا يشاام ة نولوجياااو
المعلوماو واية ايو
ألف -السياق والتقدا الم ر
 -77اعتممد ال مممخ اليامليمخ تمم امليلوممما أ سم وثمما ري اتاميممخ يف اومد وأ ممدا و ايمما
ثاستخ ،يتي من ي صا لول عاا  ،2015ىل جافب  11من ماا ا اليمق واملواضي الا يايخ،
وقاا ا لس ا قتصااي وا جتماعأ لألما املت د ست)ليف األوف)تاا ،من االل اللجنمخ املينيمخ
ستا م ي اليلمما والت)نولوجيمما أل ماا التنميممخ ،سا ضمملالإ سممدو جصممخ التنامميري ة متاسيممخ فتمما ا
ال مخ علو فلار املنظومخ ،وسااضاءخ ىل ذلك ،يه األوف)تاا ة تياي ماما اليممق املتيلمري
ساألعمال التجا يخ اال) وفيخ وياصا ة قيما الت مدا ا ماف ة من يمري أ مدا ال ممخ ممن امالل
الهااوخ املينيخ س يا ت)نولوجيا امليلوما وا تصا أل اا التنميخ،
 -78واعممت اجلمييممخ اليامممخ ىل التنامميري الوثيممري س م عمليممخ ال مممخ اليامليممخ تم م امليلوممما
والم ممخ التنميم ممخ املام ممتدامخ ليم مماا  ،2030وة م ممذا اخلصم مموص ،وة أيا /مم ممايو  ،2015فهم مما
اجلصا واحبخ املصل خ ة سيار ال مخ اليامليخ تم امليلوما مصفوءخ مندا الماواسمش املباشما
س م مامما ا عمممق ممذي ال مممخ وأ ممدا التنميممخ املاممتدامخ ،وأووممت اجلمييممخ اليامممخ أيضمما سممأن
ت)ون تاجا ا ستياا امل بق لنتا ا ال مخ املذوو  ،امل ا ع دي ة عاا  ،2025ممن ضممن
مداال عمليخ ا ستياا اخلاوخ خبلخ عاا ،2030
__________

10ال يتناول املهاوإ سنام ال د ا ة جمال ىلاا الدين الايااي من الناحيت التنظيميخ واملؤسايخ،
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باء -مسا ماو أمادة اتود تاي
 -79سووممف ميثممق أمافممخ اللجنممخ املينيممخ ستا م ي اليلمما والت)نولوجيمما أل ماا التنميممخ ،واوممق
األوف)ت مماا و ممد تنفي ممذ ومتاسي ممخ فت مما ا ال م ممخ الياملي ممخ تمم م امليلوم مما عل ممو الص ممييدين ال ممدو
وااقليمممأ ،وأعممد الت ايمما الاممنوي ذا الصمملخ لألمم اليمماا 11ال ،وة ىلطمما أفهمملخ املتاسيممخ الاممنويخ،
فتظا اجتماإ ما د ماتديا ءيم املامتو سينموان اسمتياا الت مدا ا ماف ة تنفيمذ فتما ا ال ممخ
اليامليممخ تم م امليلوممما ة ال ممدو اليه ماين للجنممخ ،الممم ع ممد ة جنيممف ة الف م م ممن 8
ىل  12أيا /مايو ،2017
 -80وفاقهت اللجنخ أيضا او ت)نولوجيا ا تصا وامليلوما ة املااعد علو تيزيز
تما است)ا جديمد لمدعا تنفيمذ أ مدا التنميمخ املامتدامخ ،وااومخ ة سميار املامااخ ة من يمري
ا د  9املتيلري سمقامخ سىن منتيخ قاا علو الصموا ،وتيزيمز التصمني الهمامق واملامتداا ،و عايمخ
ا ست)مما  ،وأاوممت اللجنممخ أيضمما النمممو الاماي ة شممب)ا النفمماذ سالنلممار اليمايض ،وااوممخ ة
البلدان املت دمخ ،وشدا علو احلاجخ ىل مياجلخ الفجوا الاقميخ املتناميخ سه)ق عاجق،
 -81وواوممق األوف)تمماا تمموءي الممدعا الفمما ليمممق الفايممري اليامممق امليمما ستيزيممز التيمماون التمماس
للجن ممخ وال ممذي أفه ممأت اجلميي ممخ اليام ممخ يفوج ممب قاا مما  ،125/70وع ممد الفاي ممري اليام ممق ثالث ممخ
اجتماعمما ة عممامأ  2016و 2017وسممي دا ت اي ماا لتنظمما ءي م اللجنممخ املينيممخ ستا م ي اليلمما
والت)نولوجيا أل اا التنميخ ة او هتا احلاايخ واليهاين ة عاا ،2018
 -82وشما األوف)تمماا ة تنظميا منتممد ال مممخ اليامليمخ تمم امليلومما  ،ىل جافممب ا منمماا
الدو لالتصا وسافاما األما املت د اا ا أ ومنظمخ األمما املت مد لل سيمخ واليلما والث اءمخ،
وأساف األوف)تاا سه)ق ااص ىلم)افيما التجما اال) وفيمخ ة اعما أ مدا التنميمخ املامتدامخ،
وو ممذلك أاي ممخ ااحص مماما املتيل ممخ ست)نولوجي مما امليلوم مما وا تص مما ة اع مما ال ممخ التنمي ممخ
املاممتدامخ ليمماا  ،2030وة ممذا الامميار ،يواوممق األوف)تمماا ااسممصاا ة عمممق اله مااوخ املينيممخ
س يا ت)نولوجيا امليلوما وا تصا أل اا التنميخ،
 -83وق ممد وس م م األوف)ت مماا م ممؤااا م ممن فل ممار عمل م م ة جم ممال قي مما ت)نولوجي مما امليلوم مما
وا تص مما أل ماا التج مما ة اخل ممدما ال ا م ممخ عل ممو ت)نولوجي مما امليلوم مما وا تص مما ،
ويهم م مممق ذل م م ممك ا ست ص م م مماما ااحص م م مما يخ الاا م م ممد ة البل م م ممدان النامي م م ممخ ،امل م م مما ىلجااو م م مما ة
عمماا  ،2017ومممن الضمماو ي منا م ىلم)افيممخ ا طممالإ علممو ممذي ااحصمماما أل ماا وممن
الاياس م مما ال م مما ا عل م ممو األال م ممخ ة جم م مما ت)نولوجي م مما امليلوم م مما وا تص م مما  ،والتج م مما
اال) وفيخ ،والتجا ،
 -84وأطلممري األوف)تمماا مبمماا جديممد منممت مامممو التجمما اال) وفيممخ للجميم مممن أجممق
مااعد البلدان الناميخ علو منا استيداا ا ة جمال التجا اال) وفيمخ ،وأتطل مت املبماا ة
ال م ممدو الااسي م ممخ عه م مما للم م ممؤ ا ة وف/يولي م م م  ،2016وس م ممدأ عم م ممق منص م ممتصا عل م ممو ااف فم م ممت
etradeforall.orgال ة أسممبوإ األوف)تمماا للتجمما اال) وفيممخ ة فياممان/أسايق  ،2017وتامممح
املنصممخ للبلممدان الناميممخ سمجيمماا امليلوممما ساممصولخ عممن األشمم)ال امل تلفممخ للمامماعد الممم تياضممصا
__________

11ال لالطالإ علو التفاويق سهأن األفهلخ ة عاا  ،2016افظاال ،A/72/64-E/2017/12
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املنظمم مما اله م ماي)خ ة املبم مماا  ،وام ممالل ذلم ممك األسم ممبوإ ،الت م ممو أوثم مما مم ممن  1 000مهم مما
من  100سلد ملناقهخ ويفيخ جيق التجا اال) وفيخ أوثا و ،
 -85وأطلممري األوف)تمماا أيضمما أاا جديممد  ،ممأ الت ييممما الاماييخ ملممد ا سممتيداا للتجمما
اال) وفيخ ،الم ت ااتبا ا ة سوتان وومبوايا وستتتاف لبلدان أاا من أقق البلدان موا ،وتاومز
الت ييممما علممو سممبيخ جممما سياسمماتيخ تيتممرب مصمممخ للبلممدان مممن أجممق أن مما امل)اسممب مممن
التجا اال) وفيخ ،وت ف علو وناإ الاياسا ىلجااما ملموسخ لتجاوف امليوقا ،
 -86وءيما يتيلري ساألفهلخ الداعمخ خللخ التنميخ املامتدامخ ليماا  2030والمخ عممق أايمس
أساسا ،ا ست اللجنمخ املينيمخ ستام ي اليلما والت)نولوجيما أل ماا التنميمخ موضموع ذوي أولويمخ،
ا مماال فمت تص مما ا ست) مما اجلدي ممد ل ممدعا تنفي ممذ أ ممدا التنمي ممخ املا ممتدامخ واو اليل مما والت)نولوجي مما
وا ست)مما ة ضمممان األمممن الغممذا أ لممول عمماا  ،2030ومممن اممالل تنمماول ممذين املوضمموع ،
أشمما اللجنممخ ىل أن سياسمما اليلمما والت)نولوجي مما وا ست)مما جيممب أن ت)ممون متا م خ ملياجل ممخ
األسي مماا الثالث ممخ للتنمي ممخ املا ممتدامخ و ممأ التنمي ممخ ا قتص مماايخ والت ممدا ا جتم مماعأ وساي ممخ البيا ممخ،
وواء ممت اللجنممخ علممو مهمماوإ قماا سهممأن اليلمما والت)نولوجيمما وا ست)مما أل ماا التنميممخ ،سممينظا
ءي ا لس ا قتصااي وا جتماعأ ة وف/يولي  2017اقاا ي،
 -87وسصفت عضوا ة ءايري اليممق املهم سم ووما األمما املت مد امليما ستام ي اليلما
والت)نولوجيمما وا ست)مما أل ماا أ ممدا التنميممخ املاممتدامخ ،ش ما األوف)تمماا ة مامما اليمممق
قما  5سهممأن الت لمميمش ملبمماا ا اليلمما والت)نولوجيمما وا ست)مما  ،مممما أسممفا عممن وضم ت ايمما يضمما
امل لمش األو ذي املباا ا ة منظومخ األما املت د ،
 -88وة ىلطا ءاقخ اليمق امله وخ س الووا املينيخ ستمويق التنميخ التاسيخ لألما املت د ،
وعمما الت ايمما علممو
سمما ا األوف)تمماا ة ىلعممداا ت ايمماي ءاقممخ اليمممق ليممامأ  2016و ،2017ت
منتممد ويممق التنميممخ الممذي حممب ستوومميا الت ايمما ،وينظمما ت ايمما عمماا  2017ة الت ممدا ا مماف
االل الانخ األو لتنفيذ الخ عمق أايس أساسا وسي دها ة املنتد ة وف/يولي ،2017

جيل -اتدشطة المتو عة مص اتمادة للنترة 2018-2017
 -89سمميربف األوف)تمماا سهمم)ق امماص ىلم)افيمما التجمما اال) وفيممخ ة اعمما أ ممدا التنميممخ
املامتدامخ ،ءضمال عمن أايمخ ىلحصماما ت)نولوجيمما امليلومما وا تصما ة اعما المخ التنميممخ
املاممتدامخ ليمماا  ،2030وة ممذا الامميار ،يواوممق األوف)تمماا املاممااخ ة عمممق اله مااوخ املينيممخ
س يا ت)نولوجيا امليلوما وا تصا أل اا التنميخ،
 -90وسيواو ممق األوف)ت مماا اع مما تنفي ممذ ما مما عم ممق ال م ممخ الياملي ممخ تمم م امليلوم مما املي مما
ساألعمممال التجا يممخ اال) وفيممخ ،وسمميي د ا جتممماإ األول لفايممري اخل مربام احل)ممومأ الممدو امليمما
سالتجمما اال) وفيممخ وا قتصمماا الاقمممأ ،وسممينظا وممذلك أسممبوإ التجمما اال) وفيممخ ،وسيتصممد
أيضمما ت ايمما اقتصمماا امليلوممما ليمماا 2017ال الاقمنممخ والتجمما والتنميممخ ت ايمما قمماااال ،وسيواوممق
تلممويا شممب)خ التجمما اال) وفيممخ للجميم  ،وسممي)مق الد اسمما الاا ممد سهممأن قيمما التجمما ة
اخلدما ال ا مخ علو ت)نولوجيا ا تصا وامليلوما  ،وسميللري اسم اتيجيا وطنيمخ ة جممال
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التجمما اال) وفيممخ ة وافممدا ومصمما ،وسمميجاي عممد ت ييممما سماييخ ملممد ا سممتيداا للتجمما
اال) وفيخ ،يفا يهمق التياون م ااطا املت)امق امليزف،
 -91وعلم م م ممو الن م م م ممو الصم م م مماا س م م م م ت)ليم م م ممف مم م م ممن ا لم م م ممس ا قتصم م م ممااي وا جتمم م م مماعأ ة
ال م م ماا  ،46/2006ستواو م ممق اللجن م ممخ امليني م ممخ ستام م م ي اليل م مما والت)نولوجي م مما أل م م ماا التنمي م ممخ
ا ضلالإ سدو جصخ التنايري ة سيار املتاسيخ علو فلمار املنظوممخ لنتما ا ال ممخ اليامليمخ تمم
امليلوما  ،وة ىلطا أفهملخ املتاسيمخ ،ستواومق اللجنمخ ىلعمداا الت ما يا الامنويخ سهمأن تنفيمذ فتما ا
ممذي ال مممخ ،م م مااعمما متاسيممخ واسممتياا الممخ التنميممخ املاممتدامخ ليمماا  2030وءممري ممما طلبت م
اجلمييخ اليامخ ة ال اا ،125/70
 -92وة الف م  ،2018-2017سممتد اللجنممخ اثن م مممن املواضممي ذا األولويممخ املتا م خ
سه)ق وثيري م الخ عاا  ،2030واا منديدا او اليلا والت)نولوجيا وا ست)ما لت يمري فيماا
وبي ة حصخ اللاقخ املتجدا لول عاا  ،2030وسنام ال)فاما الاقميخ من أجمق ا سمتفاا
من الت)نولوجيا ال ا مخ والناشاخ ،م ال ويز سه)ق ااص علمو البيمد اجلنامام والبيمد املتيلمري
سالهباا،
 -93وسميتجاي األوف)تماا أيضما أعممما سياسماتيخ املن مو ممن أجممق تيزيمز أتطتماي الاياسمماتيخ ة
جمممال تام ي اليلمما والت)نولوجيمما وا ست)مما أل ماا التنميممخ وذلممك لضمممان منام ا تاممار مم
الممخ عمماا  ،2030وااوممخ ءيممما يتيلممري يفاممألم الهممموليخ وا سممتدامخ ،وليممني)س ممذا ة عملم
املتيلممري ساياسمما الت)نولوجيمما وا ست)مما علممو الصممييد المموطا استيااضمما الاياسمما املتيل ممخ
ساليلا والت)نولوجيا وا ست)ا ال،
 -94وسيواوق األوف)تاا املاااخ ة عمق ءايري اليمق امله سم الووما امليما ستام ي
اليلا والت)نولوجيا وا ست)ا  ،وااسصاا ة اليمق املتيلري سالت)نولوجيا المذي ت موا سم ءاقمخ اليممق
امله وخ س الووا املينيخ ستمويق التنميخ،

سابعا -البلدان التب ةواجه أوضاعا خاصة
ألف -أ البلدان دموا
التقدا الم ر ب ةننيا بردام العم ل الح أ البلدان دموا للعقد 2020-2011
 -95وء مما للف مات  10أال و 76اال مممن ماءي)يممافو فمميون ،يممدعا األوف)تمماا سنهمما ممد
سافمماما اليمممق لصمما أقممق البلممدان موا للي ممد  2020-2011سافمماما عمممق اسمملنبولال املتمثممق
ة )م فصممف عممدا أقممق البلممدان موا ،و ممد أا  ،مممن اسممتيفام ميممايي اخلمماو مممن ممذي الفاممخ
لول عاا  2020الف ا 28ال،
 -96وة أيا /مممايو  ،2016حمماول اسممتياا منتصممف املممد لربفمماما عمممق اسمملنبول تتب م
الت دا ا اف ومنديد سبق املضأ قدما لت يري األ دا امل ا ،
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مسا ماو أمادة اتود تاي
 -97يا م ممصا األوف)ت م مماا ة تنفي م ممذ ساف م مماما عم م ممق اس م مملنبول م م ممن ا م ممالل الب م ممو ومنلي م ممق
الاياسا  ،ووذلك التياون الت ا وسنام تواءري اة ام علو الصييد احل)ومأ الدو ،

 -98وتن مماول ت اي مما أق ممق البل ممدان موا لي مماا 2016ال اللاي ممري ىل اخل مماو وم مما سي ممدي  -من ي ممري
أقصو ما مي)ن من ي ممن عمليمخ اخلماو  ،الت مدي المذي تواجصم مذي البلمدان ة سمبيق اخلماو
من ءاخ أقق البلدان وا ،ويذوا الت ايا أفم يتيم النظما ىل اخلماو ساعتبما ي ىلجنمافا مصمما ة سمبيق
من يممري التنميممخ ا قتصمماايخ وا جتماعيممخ اللويلممخ األجممق لبلممد ممما ،ولمميس ساعتبمما ي مايممخ امللمما ،
ولذلك يتي أ ينصب ال ويز علو اخلاو ة حد ذات  ،وىل ا علو اخلاو م عزا املواولخ ،

 -99واضلل األوف)تاا سمجااما قلايخ امخ ة عاا  2016اعمما لاويمخ اسملنبول املتيل مخ
س مممحااف ت ممدا ي)ل ممأ ميج ممق ض ممو ح ممدوا اخل مماو ة أو ممرب ع ممدا مم) ممن م ممن أق ممق البل ممدان م موا،
واستفاا ستخ سلدان من املااعد الت نيمخ ة سميار جصوا ما الااميمخ ىل ااعمداا فت مال فماجح
ىل ما سيد ماوز أقق البلدان وا،
 -100وواوق األوف)تماا ة عماا  2016تنفيمذ مهماوإ عمن سنمام قمد ا سلمدان تتما ممن أقمق
البلدان وا ممن أجمق ا ت مام سصماا اهتا الامم)يخ وتنوييصما ة أقمق البلمدان موا ،وسما ا املهماوإ
ة اجلص مموا الاامي ممخ ىل ا ت ممام ساملي مما واخل م مربا الت ني ممخ ة البل ممدان املا ممتفيد للتغل ممب عل ممو
الت ممديا الممم تفاضممصا امليممايي الدوليمخ علممو الصمماا ا الاممم)يخ ،وسااضمماءخ ىل ذلممك ،سمماعد
املهمماوإ ة ىلعممداا وتيممب ىل شممااي مصممما حاممب ظمماو وممق سلممد وا اسممخ اخل مربا الناج ممخ
وأءض ممق املما س مما ل ممد البل ممدان األا مما ة س ممبيق ا س ممتفاا م ممن حاو ممخ التج مما املنص ممفخ ة
البل ممدان املت دم ممخ واألس مميا األعل ممو ال ممم ت ممدمصا س ممور املنتجم ما اليض ممويخ وااو ممخ ة أو وس مما،
وأا ميا ،أووممو املهمماوإ ساياسمما واس م اتيجيا للتنفيممذ هبممد منا م ال ممد علممو ا متثممال
للميممايي الدوليممخ والنص ممو س ممد ا أقممق البل ممدان موا عل ممو تلممويا وتنوي م و مماا اهتا مممن ا ممالل
استغالل ىلم)افياهتا ة جمال مصا د األاا ،

باء -الدول الجزرية ال غيرة النامية
المعج للدول الجزرية ال غيرة النامية
التقدا الم ر ب ةننيا إجراءاو العم
َّ
 -101ة عاا  ،2010اعت اجلمييمخ الياممخ ة قاا ما  2/65ىل ت مدمي تووميا ملموسمخ
وىل النظما ءيمما قمد يتيم اخمماذي ممن تمداسي ىلضماءيخ أءضمق ملياجلممخ أوجم الضميف المم تنفماا هبما
سوج م امماص الممدول اجلز يممخ الصممغي الناميممخ وتلبيممخ احتياجاهتمما ة جمممال التنميممخ علممو ضممو أوثمما
ءياليممخ  ،وة ىلجمااما اليمممق امليجممق للممدول اجلز يممخ الصممغي الناميممخ  -مامما سمماموا 2014ال،
أوممد البلممدان علممو تيصممد ا سممأن تت ممذ ىلجمااما عاجلممخ وقممدا ملياجلممخ ممواطن الضمميف الممم
تيام منصا الدول اجلز يخ الصغي الناميخ  ،مما حفز التزاا األوف)تاا وىلجاامات ة اعا جصموا سنمام
ال د علو التأقلا لد ذي البلدان،
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مسا ماو أمادة اتود تاي
 -102مثلما تيصد الدول األعضام ة ماا سماموا ،المذي ميثمق فتيجمخ املمؤ ا المدو الثالمد
امليمما سالممدول اجلز يممخ الصممغي الناميممخ ،أعمماا األوف)تمماا عممن التزام م سممأن يممدعا سنهمما اجلصمموا
الااميخ ىل سنام قد ذي البلدان علو التأقلا ،واخذ األوف)تاا ىلجااما علو مذي اجلبصمخ واقم ف
ىلوممالف ال اعممد املتيل ممخ ست ديممد حمما اخلمماو مممن ءاممخ أقممق البلممدان موا هبممد مممنح مييمما
الضيف وففا ءا ا ة عمليخ ومن ال ماا سهمأن مامألخ اخلماو  ،ىل حمد اسمتبياا اخلماو ال اماي
ألقممق البلممدان موا الممم تتامما سضمميف سممال  ،وستاممتفيد عممد اول جز يممخ وممغي فاميممخ مممن أقممق
البلدان وا من ذا ااومالف ،وقمدا األوف)تماا أيضما املاماعد الت نيمخ ىل سمتخ ممن مذي البلمدان
ة عاا  ،2016تتربا سذلك املاحلخ األوليخ اطا مات بلأ مت)اممق ة جممال التيماون الت ما مم
ذي الدول ،ياوز علو اعا ىلجااما سنام ال د علو التأقلا ومااعأ من يري ت دا اقتصااي ي)لأ،

جيل -البلدان النامية لير الساحلية
التقا اادا الم ا اار ا ااب ةننيا ااا بردا ااام عم ا ا يينا ااا ل ا ااالح البلا اادان الناميا ااة ليا اار السا اااحلية
للعقد 2024-2014
 -103يصد سافماما عممق ءيينما لصما البلمدان الناميمخ مي الاماحليخ للي مد 2024-2014
ىل املاااخ ة ال ضمام علمو الف ما النماجا عمن املوقم مي الاماحلأ ،ممن امالل تنفيمذ ىلجمااما
سيينصا ة جما قدا ذا أولويخ،
مسا ماو أمادة اتود تاي
 -104أجمما األوف)تمماا ة عمماا  2016عممداا مممن األفهمملخ ا امممخ اعممما للبلممدان الناميممخ ممي
الا مماحليخ ،وس مماات ممذي األفه مملخ ة سن ممام ال ممد ا ة جم ممال و مميا خ وتنفي ممذ الاياس مما ة
البل ممدان املا ممتفيد وس مماعد عل ممو ا ت ممام ساملي مما واخل مربا الت ني ممخ م ممن أج ممق التغل ممب عل ممو
الت ديا الم تفاضصا امليايي الدوليخ علو واا ا األاا ة أو ندا،

ثامن ا -اتدشطة المقترحة لمجلس التجارة والتنمية للنترة 2018-2017
 -105اس ممتنااا ىل ممذي امل ممذوا وت مما يا ا جتماع مما وامل مموجزا والو ق مما ذا الص مملخ ال ممم
فهماهتا أمافممخ األوف)تمماا ،قممد يمموا جملممس التجمما والتنميممخ النظمما ة اخمماذ عممدا مممن ااجمااما ة
الياا امل بق ،علو الن و التا ال
قد يوا ا لس أن ينظا ة تيزيز مداالت ة ا جتماعما واليمليما املتيل مخ
أال
سالتنميممخ اااممق منظومممخ األممما املت ممد ة فلاقصمما األوس م  ،وقممد يمموا سالتمما أن ي ممدا مممداال
مباشمما وق)مممخ سهمم)ق أوممرب ة املناقهمما ذا الصمملخ اااممق اجلمييممخ اليامممخ ،وااوممخ اللجنممخ
الثافيممخ ،مممن اممالل املاممااا احلاليممخ  -ت ايمما الممدو الياايممخ للمجلممس  -ووممذلك مممن اممالل
مممداال مواضمميييخ أوثمما ،ومي)ممن أن يهمممق ذلممك ماممااا ة عمليمما متاسيممخ قممدا مثممق
ويق التنميخ ،ووذلك يبليا قدا مثمق املنتمد الاياسمأ الاءيم املامتو للمجلمس ا قتصمااي
وا جتماعأ
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اال وقممد يمموا ا لممس أيضمما ىلج ماام مناقهممخ أوثمما تاوي مزا عممن الت ممديا الاا نممخ الممم
تواج النظاا التجا ي املتيدا األطاا  ،وقد يوا أن ينظا ،علو سبيق املثال ،ة مناقهمخ اقتصماا
ا يلا س د أورب من التفصيق وأن يزوا اجلمييخ اليامخ يفوجز ذي املمداو  ،وممداال ة
اليمق ذي الصلخ الذي يتا ة م ا األما املت د ة فيويو
ال واع اءما ساألايممخ املتزايممد للمامما ق اجلنامافيخ ة الممخ التنميممخ اليامليممخ ،سممي)ون
م ممن املناس ممب أن يتن مماول األوف)ت مماا ممذي املا مما ق ،ل مميس ء مممش م ممن ا ممالل و مما الب ممو وسن ممام
ال د ا  ،سمق أيضما ممن امالل الماون احل)مومأ المدو  ،وقمد يموا ا لمس ،ة سميار مما سمبري ،أن
ينظمما ة تيزيممز الن مما سهممأن التنمموإ وىلفهممام سلامملخ ال يمممخ الممم تضمما الناممام الايفيمما  ،و ممو
ما مي)ن أن يوءا مداال للمداو ذا الصلخ ة األما املت د ة فيويو  ،مثمق ممداو
جلنخ وض املاأ التاسيخ للمجلس ا قتصااي وا جتماعأ
اال وءيممما خيممص املامما ق املتيل ممخ ست)نولوجيمما ا تصمما وامليلوممما  ،وا قتصمماا
الاقمممأ ،والتجمما اال) وفيممخ مممن أجممق التنميممخ ،وتا م ي اليلمما والت)نولوجيمما مممن أجممق التنميممخ
املاتدامخ ،قد يوا ا لس ت دمي مداال مباشا س د أورب للمناقها ذا الصلخ ة اجلمييخ
اليامممخ وا لممس ا قتصممااي وا جتممماعأ ،وي ممدا ءايممري اخل مربام احل)ممومأ الممدو امليمما سالتجمما
اال) وفيخ وا قتصاا الاقمأ ،سوج ااص ،ءاوخ ممتاف اعداا توويا سياساتيخ مي)من لمس
التجا والتنميخ أن ينظا ءيصا ويلو ا،
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