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مقدمة
ُعقدت الدورة التنفيذية الاادةة والاةتول اةت الت ةارة والتن ية يف قصةر األمةم نيةف،
ةويارا ،يف الفتة من  5إىل  7شباط/فرباير  .2018وافتتح انئب رئيت جمات الت ارة والتن ية
(اتياند) الدورة نياب عن الرئيت .وعقد ا ات أربع جااات عام خالل هذه الدورة.

أولا -اإلجراءات اليت اختذها جملس التجارة والتنمية
ألف -تقرير أقل البلدان منوا  :2017احلصول نلى الطاقة املفضية إىل التحول
الستنتاجات املتفق نليها ( 534د ت)76-

إل جمات الت ارة والتن ي ،
إذ يش ةةر إىل ق ة ةرار اة عي ة ة العام ة ة  1/70امل ة ة ر  25أياول/ةة ةةبت رب  ،2015املعنة ةةول
"حتويةةا عاملنةةاا خن ة التن ي ة املا ةةتدام لعةةا  ،"20٣0وخباص ة ه ةةدم التن ي ة املا ةةتدام ،17
الذي ياام أبل األمم املتحدة هي إحدى اةهةات الفاعاة العديةدة الة كننهةا ماةاعدة الباةدال
عاةةحت حتقيةةد أهةةدام التن ية املاةةتدام  ،وأل الشةرا ات مةةع اانومةةات والقنةةاع ا ةةا وا ت ةةع
املدين واةهات األخرى أمر ضروري،
ويةةذ ر بةةدور األوننتةةاد بوصةةف اةه ة املناف ة  ،ض ة ن منظوم ة األمةةم املتحةةدة ،مبعاة ة
قضةةاا الت ةةارة والتن ي ة والقضةةاا املتابن ة يف جمةةاات الت ويةةا والتننولوجيةةا وااةةةت ار والتن ي ة
املاتدام معاة متناما ،
وإذ حييط عا ا بتقرير األمني العا لألمةم املتحةدة الصةادر يف  ٣0حزيرال/يونية 2017
بعنوال "إعادة تنظيم منظوم األمم املتحدة اإلمنائي من أجا تنفيذ خن 20٣0ا فال ماتقبا
أفضةةا لا يةةع" ،الةةذي جةةا في ة أل "هةةدفنا املشةةت هةةو أل تنفةةذ األمةةم املتحةةدة واا ةةا تنفيةةذا
امال ،مع الت يز عاحت النتائج وثقاف التعاول"(،)1

وإذ حييط عا ا بتقرير األوننتاد املعنول‘ ،من األع ال إىل النتائجا تنفيذ مافينيانو نةرو
يف بيئ متغرة‘( ،)2الذي "ياةعحت إىل ت بية وضةع األوننتةاد عةن يريةد جتاةيد مةا يننةوي عاية مةن

قوى ومزاا تنظي ي يف امل ارة  ،مبا يف ذلك ما كيزه عن ع ا منظ ةات أخةرى ويتةيح لة أل ينةول
من ال هلا"،
وإذ حية ةةيط عا ة ةةا ة ةةذلك أبل امل ة ة عر العة ةةاملي بشة ةةفل هة ةةدم التن ي ة ة املاة ةةتدام  7واملنتة ةةدى
الاياةةةي الرفيةةع املاةةتوى املعةةة التن ي ة املاةةتدام ةةةوم يعقةةدال يف اننةةو ونيويةةور عاةةحت الت ةوا ،
مع اةتعراض اهلدم ،7

 -1يرحب بتقرير األوننتةاد بعنةوال ‘تقريةر أقةا الباةدال منةوا لعةا 2017ا ااصةول
عاةةحت الناق ة املفضةةي إىل التحةةول‘( ،)٣وينةةوه ب ة ة ةودة حتايا ة ومال م ة توصةةيات وحاةةن توقي ة

اختيار املوضوع؛
__________

()1
()2
()٣
2
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 -2يقةةر أبل إاتح ة فةةر ااصةةول عاةةحت الناقة النف ة ة واملياةةورة التناف ة لا يةةع
تظا تشنا ِ
الصا اايوي يع أبعاد التن ي ؛ فالناق هلا دور رئياي يف إاتح التحول اهليناةي
يف اقتصادات أقا البادال منوا ،وهو األمر املناوب أيضا لني يتاىن هلذه البادال حتقيد أهةدام
التن ي املاتدام ؛ وبذلك ينول اهلدم  7امليار لتحقيد أهدام عديدة أخرى؛
 -٣ين ةةوه بفن ةةرة إاتح ة إمناني ة ااص ةةول عا ةةحت الناق ة املفض ةةي إىل التح ةةول ،وه ةةو
ما ينفا ليت ااحتياجات األةاةي لألةر فحاب ،با ينفا أيضةا ااحتياجةات الن ية والنوعية
لالةةت دامات اإلنتاجية والعامة  ،ومةن إاتحة التحةول اهليناةةي لالقتصةادات؛ وهةةذا النةوع مةةن
إمنانية ااصةةول عاةةحت الناقة ياةةتاز تابية احتياجةةات املنت ةةني مةةن الناقة مةةن حية اإلمنانية
والننةا واملوثوقية واةةدوى ااقتصةادي والقةدرة عاةحت حت ةا التنةاليف والنفةا ة؛ ويقةد التحايةا
الوارد يف التقرير توجيها قي ا ملقرري الاياةات؛
 -4يتف ةةد م ةةع الفن ةةرة القائاة ة أبل إحة ةراحن تق ةةد حاة ةةم ة ةةو حتقي ةةد ه ةةدم التن ية ة
املاةتدام  7يف أقةةا الباةةدال منةوا يتناةةب إجيةةاد عالقة متابنة بةةني الناقة والتحةةول ،حية كنةةن
لالةةةت دا اإلنتةةاجي لاناقة املاةةاعدة عاةةحت إاتحة الناةةب الةةالحن حبية تنةةول ااةةةت ارات يف
اهليا ةةا األةاةةةي لاناقة قاباة لان ةةو ،ةةوا بصةةورة مباشةةرة أو عةةن يريةةد توليةةد إيةرادات إضةةافي
تعني حنمخا لاناب عاحت ماتوى األةر املعيشي ؛
 -5ياةام أبل أقةا الباةدال منةوا ،لنةي يتاةىن هلةا باةةوه هةدم التن ية املاةةتدام ،7
ةينول التحدي األةاةي الذي يواجهها هو فال حصول اة يع عاحت الناق  ،مبا يف ذلةك يف
املنايد الريفي ؛ ويرحةب التحايةا الةذي أجةراه األوننتةاد لاعالقة بةني الناقة والتحةول مةن حية
اننباق عاحت املنايد الريفي  ،مبا يفضي إىل إحداث التحول اهليناي وتنويع ااقتصادات الريفي ؛
 -6ياةةام أبل تا ة ر مجيةةع م ةوارد الناق ة املت ةةددة املتاح ة واعت ةةاد تننولوجيةةات
الناقة املت ةةددة ،مبةةا يف ذلةةك التوليةةد الالمر ةةزي ،يتةةيح فرصة سةةر ماةةبوق إليصةةال النهةةرا إىل
أقصحت املنايد النائي يف أقا البادال منوا؛ لنن باوه ذلك وحتقيد الفوائد احملت ا لاتن ي  ،يتناةب
بةةذل جه ةد متةةفل لاغاي ة  ،وا ةةةي ا مةةن حي ة تنةةوير نظةةم الناقة ال ة تا ة احتياجةةات املنت ةةني
واعت اد ةياةات تن ياي لتعزيز ااةت دا اإلنتاجي لانهرا ؛
 -7يشةةر إىل أل أقةةا الباةةدال من ةوا ،لنةةي يتاةةىن هلةةا ج ةة الفوائةةد احملت اة لالبتنةةار
التننول ةةوجي يف جم ةةال تولي ةةد الناق ة ونقاه ةةا وتوحنيعه ةةا ع ةةن يري ةةد الش ةةبنات والش ةةبنات املص ةةغرة
والتوصيا خارج الشبن  ،فهي يف حاج إىل دعم إضايف من ا ت ةع الةدو  ،يف جمةاات الت ةارة
والت ويا والتننولوجيا وتن ي القدرات مبا يتناةب مع ي وح أهدام التن ي املاتدام ؛
 -8يقةةدر حتايةةا اةوانةةب اةناةةاني لاناق ة والتن ي ة  ،موضةةحا أل حتاةةني إمناني ة
ااصةةول عاةةحت الناق ة كنةةن أل يقا ة الوق ة الةةذي يصةةرم عاةةحت األنشةةن املنزلي ة وأل حيا ةن
الفر الت اري والقدرات اإلنتاجي لا رأة؛
 -9يقر احتياج أقةا الباةدال منةوا إىل اةةت ارات بةرة لباةوه هةدم التن ية املاةتدام ،7
ويرحةةب التحايةةا والتوصةةيات ال ةواردين خبصةةو هةةذا املوضةةوع يف تقريةةر األوننتةةاد بعن ةوال ‘تقريةةر أقةةا
البادال منوا 2017ا ااصول عاحت الناق املفضي إىل التحول‘؛
 -10يقر اااج إىل تعزيز ااو الرشيدة عاحت مجيع املاتوات ،واارتقا األير
القانوني من أجا حتاني ااةت ار يف اهليا ا األةاةي لاناق ؛
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 -11يرحةةب بتفعيةةا بنةةك التننولوجيةةا ألقةةا الباةةدال من ةوا يف أياول/ةةةبت رب ،2017
ويش ع الشر ا يف التن ي  ،مبا يف ذلةك القنةاع ا ةا واألوةةاط األ ادكية وامل ةاةات ،عاةحت
تقةد تربعةةات لةدعم بنةةك التننولوجيةةا لنةي يةةت نن فعايةا مةةن تعةزحن بنةا أقةةا الباةدال منةوا قةةدرا ا
التننولوجي ؛
 -12ي ةةدعو األوننت ةةاد إىل تعزي ةةز جه ةةوده يف نش ةةر نت ةةائج أحباثة ة ويف ااة ةوار م ةةع مق ةةرري
الاياة ةةات ألق ةةا البا ةةدال منة ةوا وم ةةع ش ةةر ائها يف التن ي ة  ،ويشة ة ع األمان ة عا ةةحت إج ةرا تقي ةةيم ح ية ة
لانيفي ة ال ة كنةةن أل ياةةهم هبةةا تقريةةر أقةةا الباةةدال من ةوا يف اةهةةود ال ة تبةةذهلا املنظ ة منةةذ أمةةد بعيةةد
ملاةةاعدة أقةةا الباةةدال منةوا ،مبةةا يف ذلةةك مةةن خةةالل وضةةع اةةتاتي يات املتابعة والتنفيةةذ؛ ويةةدعو رئةةيت
جما ةةت الت ةةارة والتن ي ة  ،أو م ةةن يعين ة لين ةةوب عن ة  ،إىل ع ةةرض ااة ةةتنتاجات والتوص ةةيات الة ةواردة يف
التقريةةر أثنةةا املة عر العةةاملي بشةةفل هةةدم التن ية املاةةتدام  ،7املقةةرر عقةةده يف مقةةر الا نة ااقتصةةادي
وااجت اعي ة ة ة ةةيا واحمل ةةيط اهل ةةادمل التابع ة ة لألم ةةم املتح ةةدة يف انن ةةو يف الف ةةتة مة ةةن  21إىل 2٣
شةباط/فرباير  ،2018ويف املنتةةدى الاياةةي الرفيةةع املاةةتوى املعةة التن ية املاةتدام  ،املقةةرر عقةةده يف
الفتة من  9إىل  18عوحن/يولي  2 018يف مقر األمم املتحدة يف نيويور  ،بشرط توافر املوارد؛
 -1٣يناب أل يظا ما يصدر ماتقبال من تقرير أقا البادال منوا ض ن واي األوننتاد.

اةاا العام ا تامي
 7شباط/فرباير 2018

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

إل جمات الت ارة والتن ي
ينا ةةب إىل األمانة ة أل ت ةةنظم جااة ة إعالمية ة إلي ةةالع ال ةةدول األعض ةةا عا ةةحت

-1
املوضوعات التالي :

التغيرات ال أدخا عاحت ع اي امليزن يف األمم املتحدة ،والتفثر عاحت ع اية
(أ)
امليزن يف الفرق العاما املعني اإليار ااةتاتي ي وامليزاني الربانجمي لألوننتاد؛
(ب)

التقرير املرحاي بشفل امليزاني الربانجمي املقتح لفتة الانتني 2019-2018؛

 -2يناب إىل األمان إحاي الدول األعضا عا ةا انتظةا بع اية إعةداد امليزانية ،
وتقد تقرير بذلك إىل الفرق العاما .

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

إل جمات الت ارة والتن ي
 -1حيةةيط عا ةةا بتقريةةر الةةدورة األوىل لفريةةد ا ةربا اانةةومي الةةدو املعةةة الت ةةارة
اإللنتوني وااقتصاد الرق ي ،ا هو وارد يف الوثيق TD/B/EDE/1/3؛ وأيخذ يف ااعتبار التوصيات
املتفد عايها الواردة في ؛ ويوصي بتقد هذه النتائج إىل املنتدات املناةب ؛
 -2يقةةرر إعةةادة تقيةةيم هنةةج وإجةرا ات األع ةةال التحضةري لفريةةد ا ةربا اانةةومي
الةةدو وصةةياس التوصةةيات املتفةةد عايهةةا املوجه ة لا ناقش ة  ،مبةةا يت اشةةحت مةةع اإليةةار املرجعةةي؛
ويناةةب ةةذلك تقةةد تقريةةر مةةن األمانة عةةن التغيةرات يف اةةةتعراض منتصةةف املةةدة ي ةةا تةةت نن
الدول األعضا من تقييم التقد احملرحن.

اةاا العام ا تامي
 7شباط/فرباير 2018

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

إل جمات الت ارة والتن ي
 -1حيةةيط عا ةةا بتقريةةر الةةدورة األوىل لفريةةد ا ةربا اانةةومي الةةدو املعةةة بت ويةةا
التن ي ة  ،بصةةيغت ال ةواردة يف الوثيق ة TD/B/EFD/1/3؛ وأيخةةذ يف ااعتبةةار التوصةةيات املتفةةد عايهةةا
الواردة في ؛ ويوصي بتقد هذه النتائج بوصفها ماامه األوننتاد يف منتةدى ا اةت ااقتصةادي
وااجت اعي املعة مبتابع عويا التن ي ؛
 -2يقةةرر إعةةادة تقيةةيم هنةةج وإجةرا ات األع ةةال التحضةري لفريةةد ا ةربا اانةةومي
الةةدو وصةةياس التوصةةيات املتفةةد عايهةةا املوجه ة لا ناقش ة  ،مبةةا يت اشةةحت مةةع اإليةةار املرجعةةي؛
ويناةةب ةةذلك تقةةد تقريةةر مةةن األمانة عةةن التغيةرات يف اةةةتعراض منتصةةف املةةدة ي ةةا تةةت نن
الدول األعضا من تقييم التقد احملرحن.

اةاا العام ا تامي
 7شباط/فرباير 2018
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هاء -املسائل اليت تتطلب مي اجمللس اختاذ إجرراء بأرا ا إ إطرار متابعرة الردورة الرابعرة
نأرة للمؤمتر
القرار ( 538د ت)76-
طرائق املرحلة الثانية

إل جمات الت ارة والتن ي
إذ ي ةةد جمةةددا عاةةحت مافينيةةانو نةةرو ( )4املعت ةةد يف الةةدورة الرابعة عشةةرة ملة عر األمةةم املتحةةدة
لات ارة والتن ي املعقودة يف نرو ،
وإذ يشةةر إىل الفقةةرة  94مةةن مافينيةةانو نةةرو الة تةةدعو إىل تفعيةةا ا لية اانومية الدولية
القائ لألوننتاد بغي حتاني الدعم لتنفيذ خن ،20٣0
 -1يقةةرر إنشةةا فريةةد اةتشةةاري جةةامع مفتةةوح اب العضةةوي  ،تنةةول املشةةار في ة
مفتوح ة ة يةةع الةةدول األعضةةا ؛ وةةةي ت ع الفريةةد يف ثالث ة اجت اعةةات مفتوح ة سةةر ر ي ة يف
املواعيد التالي ا
(أ)

 28شباط/فرباير 2018

(ب)

 22آذار/مارس 2018

(ج)

 10نياال/أبريا 2018

 -2ة ةرأس ااجت اعةةات رئةةيت جماةةت الت ةةارة والتن ي ة أو ميا ةر يعين ة ال ةرئيت؛
وةتقد األمان الدعم لالجت اع وةتقو بدور املرشد لافريد ااةتشاري اةامع؛
-٣
القائ لألوننتاد؛

حيةةدد الفريةةد ااةتشةةاري اةةةامع ةةةبا ووةةةائا تفعيةةا ا لية اانومية الدولي ة

 -4يقةةد الفريةةد ااةتشةةاري اةةةامع التوصةةيات املنب ق ة عةةن املناقشةةات إىل الةةدورة
ا اماة والاةتني اةةت الت ةارة والتن ية يف حزيرال/يونية  2018لنةةي تنظةر فيهةا وتت ةذ القةرار
املناةب بشفهنا.

اةاا العام ا تامي
 7شباط/فرباير 2018

واو -اإلجراءات األخرى اليت اختذها اجمللس
تقري ررر الفرق ررة العامل ررة املعني ررة ابإلط ررار السر ررتاتيجي وامليزاني ررة الربانجمي ررة ن رري أنم ررال دور ررا
السادسة والسبعني
(البند  ٣من جدول األع ال)
 -1أباغ رئيت جمات الت ارة والتن ي النياب الدول األعضا أبل الدورة الاادة والاةبعني
لافرق ة العاما ة املعني ة اإلي ةةار ااة ةتاتي ي وامليزاني ة الربانجمي ة  ،ال ة ةةال م ةةن املقةةرر عق ةةدها يف
__________
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تشرين ال اين/نوف رب  -انول األول/دياة رب  ،2017قةد ججاة  .وقةد وافقة اة عية العامة ،
يف قرارهةةا  266/72امل ة ر  24ةةانول األول/ديا ة رب  ،2017عا ةةحت التحةةول م ةةن فةةتة ميزاني ة
الا ةةنتني إىل ف ةةتة امليزانية ة الا ةةنوي ودم ةةج وثيق ة ختن ةةيط الة ةربامج الرئيا ةةيني لألوننت ةةاد يف وثيقة ة
واحةةدة .وتبع ةا ل ةذلك ،ةةةتُ ع املواضةةيع ال ة ةةال مةةن املقةةرر تناوهلةةا يف دورة تش ةرين ال ةةاين/نوف رب -
ةةانول األول/ديا ة رب  2017لافرق ة العاما ة مةةع مواضةةيع دورة الفرق ة العاما ة املزمةةع عقةةدها يف
انول األول/ديا رب  ،2018يف دورة واحدة ،لتعنت هذا التغير.
 -2وياب جمات الت ارة والتن ي من أمان األوننتاد مواصةا إيةالع الةدول األعضةا عاةحت
التغي ةرات املتصةةا بع اي ة امليزن ة (الفصةةا األول ،الفةةرع ألةةف) .وةةةتع د أمان ة األوننتةةاد أيضةةا،
حاب ا ياب مم ا إحدى ا وعات اإلقاي ي  ،إىل رفةع تقريةر إىل ا اةت عةن اةااة اإلعالمية
بشفل ع اي امليزن .
تقرير جلنة الستثمار واملأاريع والتنمية
(البند  4من جدول األع ال)
 -٣أحةةاط ا اةةت عا ةةا ،يف اةاا ة العام ة ال ال ة لاةةدورة ،املعقةةودة يف  6شةةباط/فرباير ،2018
بتقرير ةن ااةةت ار واملشةاريع والتن ية عةن دور ةا التاةةع بصةيغت الةواردة يف الوثيقة ،TD/B/C.II/33
وأيد ااةتنتاجات املتفد عايها الواردة في .
تقرير جلنة التجارة والتنمية
(البند  5من جدول األع ال)
 -4أحةةاط ا اةةت عا ةةا ،يف اةاا ة العام ة ال ال ة لاةةدورة ،املعقةةودة يف  6شةةباط/فرباير 2018
أيض ةةا ،بتقري ةةر ةنة ة الت ةةارة والتن ية ة ع ةةن دور ةةا التاة ةةع بص ةةيغت الة ةواردة يف الوثيقة ة ،TD/B/C.I/43
وأيد ااةتنتاجات املتفد عايها الواردة في .

اثني ا -موجز الرئيس
ألف -اجللسة العامة الفتتاحية
 -5ةةةاط األمةةني العةةا لألوننتةةاد الضةةو  ،يف مالحظات ة اافتتاحي ة  ،عاةةحت ااختيةةار املبتنةةر
ملواضةةيع تقةةارير األوننتةةاد الرئياةةي  .وأخةةذت أمان ة األوننتةةاد يف ااعتبةةار ،يف اختيةةار املواضةةيع،
املاةةائا ذات ااهت ةةا املقباة ملناقشةةتها يف املنتةةدى الاياةةةي الرفيةةع املاةةتوى املعةةة التن ي ة املاةةتدام
التابع لا اةت ااقتصةادي وااجت ةاعي ،وأخةذت يف ااعتبةار ةذلك تاةك املاةائا الة انة
حمةةور مناقشةةات األمةةم املتحةةدة بشةةفل التن ية املاةةتدام  .وممةةا أثةةر يف اختيةةار املواضةةيع أيضةةا مةةدى
عتع األوننتاد القةدرات يف هةذه املواضةيع .و ةال مةن املتوقةع أل يق ِةد تقريةر أقةا الباةدال منةوا 2017ا
ااصول عاحت الناق املفضي إىل التحول اإلرشةاد لا ةداوات املقباة بشةفل هةدم التن ية املاةتدام 7
يف املنتةةدى الاياةةةي الرفيةةع املاةةتوى املعةةة التن ية املاةةتدام املزمةةع عقةةده يف عوحن/يولية 2018
ويقد التوجي لادول األعضا بشفل ةبا مواجه التحدات املتصا هبذا اهلدم .وبصةف أ ةر
حتديدا ،تناول التقرير التحايا مافل الناق بوصفها رصيدا حتوليا؛ ومن شةفل توصةيات أل ت ةري
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املناقشات بشفل أةاليب الت ويا املبتنرة يف املنتدى الاياةي الرفيةع املاةتوى .و شةف ا نةاب
بشةفل عويةا التن ية أل حتديةد الفةةر إليةال املةوارد الظةاهرة قةد ينةول واعةدا .ومةن ذلةك عاةةحت
ةبيا امل ال ،فإل الاويد ،إباتح املااعدة اإلمنائي الر ي بغي جعا القةروض املتعةددة األيةرام
خالي من امل اير ،تنول قد ةاعدت مااعدة برة يف التحفيز عاحت رصةد قةروض جديةدة مةن
البنك الدو لصاحل أقا البادال منوا .وينبغي حب إمناني إيال املةوارد مةن الصةناديد الاةيادي
ومن سرها من املصادر اةديدة.
 -6وةةةع وثيق ة جديةةدة لألوننتةةاد ،بعنةةوال "اجتاهةةات رتةةارة يف التن ي ة املاةةتدام يف أقةةا
البادال منوا  ،"2018إىل رصد التقد احملرحن يف ةبيا حتقيةد ااةةتدام وأهةدام التن ية املاةتدام .
وعد إحراحن تقد يف املفاوضةات املتعةددة األيةرام ،م ةا تاةك الة جةرت يف إيةار منظ ة الت ةارة
العاملية  ،ينبغةةي أا كنةةع الةةدول األعضةةا مةةن املضةةي قةةدما بشةةفل ماةةائا الت ةةارة والتن ية  .ويف هةةذا
الاةيا  ،عاةةحت ةةةبيا امل ةةال ،ةةال ع ةةا األوننتةةاد بشةةفل اقتصةةاد احملينةةات وبشةةفل ضةةبط اإلعةةاانت
لقناع صيد األ ا وةيا هام لتعزيز التقد احملرحن عاحت الصعيد الدو .
 -7وشدد مدير شعب األوننتاد املعني أبفريقيا وأقا البادال منوا والربامج ا اص عاحت النهج
اةديةةد الةةذي ةةةان تقريةةر أقةةا الباةةدال من ةوا  ،2017وهةةو ربةةط ااصةةول عاةةحت الناق ة بتحقيةةد
التحول اهليناي يف أقا البادال منوا .ونصح التقرير أقا البادال منوا إبيال نفت القدر من األمهي
اة ةةت دامات الناق ة ة اإلنتاجي ة ة واملنزلية ة  ،م ةةع إي ةةال ااهت ةةا احتياج ةةات األة ةةر ومتناب ةةات
املنت ني وامل ةاات العام وا ت عي  .والاعي املزدوج إىل حتقيد التحول اهليناي وباةوه أهةدام
التن ي املاتدام يف أقا البادال منوا ةيتناب حصول اة يع عاحت الناق الفعا .وقةدم أمانة
األوننتاد أيضا التوصيات الرئياي لاتقرير.
أدىل مم اةةو ا وعةةات اإلقاي ية والوفةةود التالية ببيةةاانتا ا اةةتال ،اةةةم جم وعة ال ة 77
-8
والصةةني؛ وبةةنغالدي  ،اةةةم أقةةا الباةةدال من ةوا؛ والاةةودال ،اةةةم ا وع ة األفريقي ة ؛ و ولومبيةةا ،اةةةم
جم وعة باةةدال أمرينةةا الالتينية ومننقة البحةةر النةةاري ؛ وااحتةةاد األورو  ،اةةةم ااحتةةاد والةةدول
األعضا في ؛ والواات املتحدة األمرينية اةةم جم وعة جوةةنانز؛ واةزائةر ،اةةم ا وعة العربية ؛
وجيبويت؛ ومجهوري إيرال اإلةالمي ؛ ونيبال؛ والانغال؛ والعةرا ؛ وتةونت؛ وإثيوبيةا؛ وميامنةار؛ وترينيةداد
وتواسو؛ وني را؛ ومجهوري ورا؛ وأوسندا؛ ودول فاانني.
 -9وأشةةاد مم اةةو معظةةم ا وعةةات اإلقاي ي ة والوفةةود أبمان ة األوننتةةاد عاةةحت توقي ة التقريةةر
وأمهيت ة وحتايالت ة عالي ة اةةةودة .واعتةةربوا أن ة مب اب ة ما ةامه قي ة يف امل ة عر العةةاملي املعةةة هب ةدم
التن ية ة املا ةةتدام  7املعق ةةود يف انن ةةو يف ش ةةباط/فرباير  2018ويف املنت ةةدى الاياة ةةي الرفي ةةع
املاةةتوى املعةةة التن ية املاةةتدام املزمةةع عقةةده يف نيويةةور يف عوحن/يولية  ،2018وماةةامه قي ة
ذلك إلحراحن تقد بشفل أهةدام التن ية املاةتدام بوجة عةا  .وانشةدوا الةدول األعضةا أيضةا
تبة توصيات األمان وتنفيذها .واحظة بعة ا وعةات اإلقاي ية أل التقةارير الرئياةي ينبغةي
أل تر ز عاحت واي األوننتاد.
 -10واندت العديةةد مةةن ا وعةةات اإلقاي ي ة واملنةةدوبني بت ديةةد جهةةود تعبئ ة الت ويةةا مةةن
أجةةا التن ية  ،وا ةةةي ا حنادة املاةةاعدة اإلمنائية الر ية إىل أقةةا الباةةدال منةوا يف قناعةةات الناق ة
واهليا ا األةاةي واإلنتاج ،فضال عن تعزيةز وتوةةيع ا ليةات الدولية لنقةا التننولوجيةا يف جمةال
الناقة إىل أقةةا الباةدال منةوا .ويتحةتم عاةةحت الةدول األعضةةا احةتا وإنفةةاذ االتزامةات املقنوعة يف
اتفا اريت بشفل الت ويا املتعاد املنا لصاحل أقا البادال منوا ،و ذلك االتزامات املتعهةد هبةا
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مبوجةةب املةةادة  2-66واملةةادة  67مةةن ااتفةةا ا ةةا
الت ارة يف إيار منظ الت ارة العاملي .

وانةةب حقةةو املاني ة الفنري ة املتصةةا

 -11وحة العديةةد مةةن املنةةدوبني ا ت ةةع الةةدو عاةةحت دعةةم تشةةغيا بنةةك التننولوجيةةا لصةةاحل
أقا البادال منوا مزودا بت ويا فعاي ودعم م ةاي مالئم.
 -12واحظ ة جم وع ة إقاي ي ة واح ةةدة أل مه ةةا األشةةهر املقبا ة ة ةةتنول حا ة يف حتقي ةةد
نتائج بشفل تفعيا ا لي اانومي الدولي لألوننتاد ،يف إيار تنفيذ مافينيانو نرو .
 -1٣واعت ةةرب العدي ةةد م ةةن املن ةةدوبني وا وع ةةات اإلقاي ية ة أل حنادة التع ةةاول في ةةا ب ةةني با ةةدال
اةنةةوب والتعةةاول ال الثةةي يف إيةةار هةةدم التن ي ة املاةةتدام  17مناةةوب بدرج ة قصةةوى بغي ة تا ةريع
نشر تننولوجيات الناق يف أقا الباةدال منةوا .وقةد بعة املنةدوبني أم اة عاةحت التعةاول اإلقاي ةي
األفريقةةي يف جمةةال الناقة  .وانشةةد أحةةد الوفةةود الباةةدال املتقدمة حنادة الت ويةةا ا ةارج عةةن امليزانية
لدعم نشر نتائج حبوث األوننتاد ولتعزيز ااوار مع مقرري الاياةات يف أقا البادال منوا.
 -14واحةةمم مم ةةا إحةةدى ا وعةةات اإلقاي ية أل الفقةةرة  ) (55مةةن مافينيةةانو نةةرو شة ع
عاةةحت ااةةةت دا املن ةةف ملصةةادر وتننولوجيةةات الناق ة املت ةةددة واملن فض ة اانبعةةاعت وتنويةةع
مصةادر الناقة يف الباةةدال النامية  .وأ ةةد جمةددا عاةةحت التةزا ا وعة اإلقاي ية بةةدعم تن ية الناقة
النظيفة وا ضةرا يف أقةةا الباةةدال منةوا وأشةةاد األوننتةةاد لقيامة حتديةةدا ببحة ااعتبةةارات ااقتصةةادي
لاشةةبنات املصةةغرة .ومةةع ذلةةك ،فباإلضةةاف إىل املاةةاعدة اإلمنائي ة الر ي ة  ،ةةةيتناب األمةةر حنادة
الت ويا ا ا ومنافح التدفقات املالي سر املشروع .
 -15وردت أمان األوننتاد عاحت األةئا ال يرحها مم ا جم وع إقاي ية أخةرى خبصةو تعةاول
األوننتةةاد مةةع و ةةاات أخةةرى يف ةةةيا ع ا ة بشةةفل الناقة وعةةن الاةةبيا ةعةةا التقريةةر ينةةدرج ض ة ن
ا ن ة النويا ة األجةةا ال ة يضةةناع هبةةا األوننتةةاد لصةةاحل أقةةا الباةةدال من ةوا .وأعةةرب بع ة املنةةدوبني،
النياب ة ع ةةن با ةةداهنم ،ع ةةن ااهت ةةا يف تق ةةد ال ةةدعم إىل أق ةةا البا ةةدال من ةوا يف جم ةةا الناق ة واهليا ةةا
األةاةي  .وأبرحن عدد قايا من املندوبني املاامه اهلام ال كنةن أل تقةدمها مصةادر الناقة املت ةددة
لاحصةةول عاةةحت الناق ة اادي ة يف باةةداهنم .وأعةةرب منةةدوب آخةةر عةةن قاق ة إحنا التحةةول عةةن التصةةنيع
قبا األوال يف أقا البادال منوا بابب انعدا فر ااصول عاحت الناق عالي اةودة.
 -16وقدم أمان األوننتاد بعد ذلك عرضا مةوجزا عةن الوثيقة املعنونة "اجتاهةات رتةارة يف
التن ي املاتدام يف أقا البادال منوا ."2018

ابء -حلقة نقاش :تقريرر أقرل البلردان منروا  :2017احلصرول نلرى الطاقرة املفضرية إىل
التحول
(البند )2

 -17عقد جمات الت ارة والتن ي حاق نقاش بشفل تا ر الناق ألسةراض التحةول اهليناةي
والتن ي املاتدام يف أقا البادال منوا .وفي ا ياي ا ربا الذين جلف مةنهم حاقة النقةاشا انئةب
رئةةيت ،الفريةةد اانةةومي الةةدو املعةةة بتغةةر املنا /املاتشةةار ا ةةا مةةن أجةةا التن ية املاةةتدام ،
مر ةةز اةنةةوب؛ ومناةةد املر ةةز األفريقةةي لااياةةةات الت ارية  ،ةن ة األمةةم املتحةةدة ااقتصةةادي ألفريقيةةا؛
ومدير شعب الناق املاتدام  ،الا ن ااقتصادي ألوروا التابع لألمم املتحدة؛ وموظةف حبةوث،
معهد األمم املتحدة لبحوث التن ي ااجت اعي .
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 -18وأشةةار ا بةةر الةةذي ك ةةا الفريةةد اانةةومي الةةدو املعةةة بتغةةر املنةةا /مر ز اةنةةوب إىل
التحايا الذي تض ن تقرير أقا البادال منوا  2017وحناوي البح الفريدة ال انته ها مبا أةهم
يف التفن ةةر بش ةةفل التن ية ة ع ةةن يري ةةد الفص ةةا ب ةةني املا ةةائا املتعاقة ة الوص ةةول م ةةن وجهة ة النظ ةةر
التقايدي الضيق  .وهنا الن ر مما يتعني القيا ب بشفل "ما كنن حتقيق " و" يفي حتقيق " مةن
حي ة ااصةةول عاةةحت الناق ة املفضةةي إىل التحةةول .وهنةةا انتشةةار واةةةع لا شةةاريع ال ة ان ة
انجح يف ر من األحيال عاحت املاتوى الفردي ،لنن ا ربات والدروس ال اةت اص منها
مل ياتفد منها مقررو الاياةات عاحت الصعيد الوية وا احملاي ،وا هي أفادت أقةا الباةدال منةوا
مةةن حي ة ا تاةةاب القةةدرات امل ةاةةي ال ة عننهةةا مةةن تنفيةةذ ا نةةط الويني ة لاحصةةول عاةةحت
الناق  .فا تااب القدرة امل ةاي املناةب يعد شريا ضرورا أيضا لني تت نن أقا الباةدال منةوا
من ااةتفادة من ميز ا "بصفتها القاد اةديد" عاحت صعيد الن اذج امل تافة لتقةد ا ةدمات،
وتننولوجيات الناق املت ددة اةديدة ،والنظم الالمر زي  .ودعا إىل توةةيع الت يةز حبية تشة ا
املااعدة اإلمنائي ا اص املاائا اةنااني والناق أدوار املرأة املنت يف القناع الزراعي.
 -19ويف معةةرض التشةةديد عاةةحت الناقة اادي ة اعتبارهةةا عنصةةرا رئياةةيا مةةن عناصةةر القةةدرات
اإلنتاجي  ،نوه ا بر من الا نة ااقتصةادي ألفريقيةا احةتا املواعيةد يف إعةداد التقريةر .واعتةرب أل
عةد وجةود مةا ينفةي مةن الناقة وعةد الوثةو إبمنانية ااصةول عايهةا يشةنا ديةدا لاتنامةةا
ااقتصةادي الةةدينامي .وبةةني مةةا تت تةةع بة مننقة الت ةارة ااةةرة القارية مةةن إمنةةاانت لتعزيةةز فةةر
ااصةةول عاةةحت الناق ة املفضةةي إىل التحةةول يف أفريقيةةا وذلةةك بتحاةةني اا ةوافز ااةةةت اري وتعزيةةز
وفةةورات اا ةةم عةةن يريةةد التعةةاول يف تةةوفر اهليا ةةا األةاةةةي  ،مب ةا يتةةيح تنويةةع مصةةادر الناق ة
اإلقاي ي ة وتعزيةةز القةةدرات التنظي ي ة وامل ةاةةي عاةةحت الصةةعيدين اإلقاي ةةي والةةوية .ومث ة بع ة
اةوانب املتوخاة يف ااتفا مواتي بوج خا لتاريع ااصول عاحت الناقة املفضةي إىل التحةول
يف أفريقي ةةا ،وه ةةيا (أ) إعن ةةا األولوية ة لتحري ةةر خ ةةدمات اهليا ةةا األةاة ةةي ؛ (ب) وامل ةا ةةات
اإلقاي ي ة لرص ةةد وتعزي ةةز التنفي ةةذ وتيا ةةر التع ةةاول (م ةةا احملف ةةا األفريق ةةي ملنظ ةةي املراف ةةد وا ا ةةت
األفريقةةي لألع ةةال الت اري ة واملرصةةد الت ةةاري)؛ (ج) وهةةدم إدمةةاج اهليا ةةا األةاةةةي لاناق ة
عاحت الصعيد القاري من خالل جم عات الناق اإلقاي ي املتابن .
 -20و ةةال متوقع ةا أيض ةةا أل يق ةةد ب ةرانمج تن ةةوير البني ة التحتي ة يف أفريقي ةةا م ةزاا م ةةن حية ة
ااصول عاحت خدمات حدي ة أخةرى (م ةا امليةاه) إضةاف إىل املةزاا يف حنادة فةر ااصةول عاةحت
الناقة اادي ة بتنافة من فضة ويف تنويةةع مصةةادر الناقة اإلقاي ية  .وتقريةةر أقةةا الباةةدال منةوا 2017
عبةارة عةن وةةيا كنةن مةةن خالهلةا تقيةيم اإلصةالحات الت ارية الناشةةئ يف القةارة مةن حية إةةةهامها
يف ااصول عاحت الناق املفضي إىل التحول.
 -21ودعةةا ا بةةر مةةن الا نة ااقتصةةادي ألوروا إىل اتبةةاع هنةةج متنامةةا إحنا ماةةفل ااصةةول
عاحت الناق  ،التشديد عاحت األمهي احملوري هلةدم التن ية املاةتدام  7وأوجة ترابنة املتعةددة مةع
أهةةدام التن ي ة املاةةتدام األخةةرى .ورددت نتةةائج التقريةةر األفنةةار الة ع ض ة عنهةةا األع ةةال
التحضةري لا نتةةدى الاياةةةي الرفيةةع املاةةتوى املعةةة التن ية املاةةتدام لعةةا  ،2018الةةذي مةةن
املنتظةةر أل يبحة اهلةةدم  .7وقةةد منةةن التعةةاول وااةوار في ةةا بةةني الا ةةال اإلقاي ية مةةن التحاةةي
بردة فعا أقوى يف رتاف املنايد إحنا املاائا املتعاق إبمناني ااصول عاحت الناق .

10

GE.18-06488

TD/B/EX(66)/2

 -22ويف مع ةةرض إبة ةراحن األنش ةةن التحض ةري لا نة ة ااقتص ةةادي ألوروا وامل ةواد املقتحة ة لا نت ةةدى
الاياةي الرفيع املاتوى املعة التن ي املاتدام  ،حدد ا بر بعة الصةعوات يف الةنهج إحنا ماةفل
ااص ةةول عا ةةحت الناقة ة والت ةةارة يف الناقة ة م ةةن وجهة ة نظ ةةر إقا ةةيم الا نة ة  ،مب ةةا يف ذل ةةك ع ةةد فاية ة
امل ش ةرات املاةةت دم  ،والقصةةور يف البيةةاانت ،ومةةدى القةةدرة عاةةحت مجةةع البيةةاانت لتحاةةني امل ش ةرات
لة ةةدى الة ةةدول األعضة ةةا  ،وأوج ة ة القصة ةةور يف الن ة ةةاذج التقايدي ة ة إلدارة املرافة ةةد القائ ة ة عاة ةةحت التزوية ةةد
النيا ةةووات يف الا ةةاع  .وب ةةني املة ةزاا ال ة ة كن ةةن أل ت ةةن م ع ةةن من ةةاذج اإلدارة القائ ة ة عا ةةحت التزوي ةةد
خبدمات الناق ا التعزيز املتبادل لألمناط املفيدة لالةتقاللي يف جمةال الناقة ؛ وإعنةا األولوية لانفةا ة
من حي الناق وإدارة انبعاعت املي ال؛ والت ا من اإلعاانت املتعاق الوقود األحفوري.
 -2٣وذ رت ا برة من معهد األمم املتحدة لبحوث التن ي ااجت اعي أل ا عر الاابي لتغةر
املنا وقعها متفاوت من مننق إىل أخرى ،مما يتناب إعنا األولوي لاتصورات البيئي ااجت اعية
يف حتايا التغير التحو وااةتدام  .وتت ا املزاا اا يدة لانهج املعت د ،املبين التفصيا يف التقرير
الرئياي الصادر عن منظ تها بعنوال اابتنةارات الاياةةي مةن أجةا التغيةر التحةو  ،يف أل ماةفل
ااصةول عاةحت الناقة تنتاةي أمهية قصةوى يف فالة العدالة ااجت اعية ألهنةا حمورية لاةدفع بع اة
التن ي وأداة لات نني من حتقيد األهدام اإلمنائي األخرى ،مبا يف ذلك التصدي لعد املااواة بةني
اةناني .ومن العناصر الالحنم لتحقيد ااصول عاحت الناق املفضي إىل التحول يف أقا البادال منوا
ض ةةرورة حنادة املا ةةاعدة اإلمنائي ة الر ي ة والت وي ةةا املتعا ةةد املن ةةا  .وأش ةةارت ا ب ةةرة أيض ةةا إىل أمهية ة
مشار الانال احملايني واخنرايهم الفعال إلحقا العدال ااجت اعي .
 -24وأثنةةا املناقش ة  ،جةةدد بع ة املنةةدوبني مةةن أقةةا الباةةدال من ةوا التف ي ةد عاةةحت أمهي ة الناق ة
بوصفها عنصرا أةاةيا يف ا تااب القةدرات اإلنتاجية وعةامال مياةرا لتحقيةد التحةول اهليناةي.
وأشاد أحد املندوبني األوننتاد عاحت معاة موضوع ااصول عاحت الناق  ،واحةمم أل املاةاعدة
اإلمنائي الر ية تضةناع بةدور الةغ األمهية يف توةةيع ننةا الناقة املت ةددة يف أقةا الباةدال منةوا،
عاحت اعتبار أهنا ختضع لتناليف برة مةن حية رأس املةال األو لةنظم الناقة املت ةددة .وشةدد
منةةدوب آخةةر عاةةحت اعت ةةاد باةةده عاةةحت الوقةةود األحفةةوري واةهةةود اةارية مةةن أجةةا تنويةةع مصةةادر
الناقة  ،مبةا يف ذلةةك مةن خةالل مةوارد الناقة املت ةةددة واملةوارد النووية  .واةتفاةةر عةن احت ةةاات
ااةتغالل املاتدا لا يا القائم عاحت الفحم من هذه املوارد.
 -25وج ةةادل أح ةةد املتح ةةاورين الق ةةول إل تننولوجي ةةات احت ةةاحن النرب ةةول وختزينة ة كن ةةن أل
ختفف من البص النربونية لا يةا القةائم عاةحت الفحةم ،ورمبةا جعاهةا مةن مصةادر الناقة حمةدودة
اانبعةةاعت مةةن النربةةول .وأضةةام أل الت ويةةا النةةايف وآليةةات تاةةعر النربةةول شةةريال ماةةبقال.
واحةةمم أل إمناني ة إج ةرا مناقشةةات حمايةةدة بشةةفل اةانةةب ااقتصةةادي لاناق ة النووي ة  ،يف ظةةا
املنا العايفي واملايت ااا  ،دون قيود.
 -26واح ةةمم متح ةةاور آخ ةةر أل ال ةةنهج املتب ةةع حالية ةا إحنا التفن ةةر اإلمن ةةائي وتنبيقة ة يف جم ةةال
ااصةةول عاةةحت الناق ة ير ةةز بصةةورة رئياةةي عاةةحت العةةرض .وجةةادل اا ة مةةن أجةةا التحةةول إىل
الةنُة ُهج املوجهة صةةوب الناةةب وا ةةدمات ،وهةةو مةةا قةةد ياة ِةها األخةةذ الالمر زية يف أقةةا الباةةدال
منوا عاةحت أةةاس ميزا ةا وهنةا القةاد اةديةد ويتةيح هلةا ااةةتفادة مةن ماةتهاني الناقة بوصةفهم
منت ني لاناق .
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 -27وشةةدد متحةةاور آخةةر عاةةحت أل جتزئ ة أة ةوا الناق ة يف أفريقيةةا أدى إىل ضةةعف معادل ة
الت ةةارة وااةةةت ار يف الناق ة  .وأشةةار إىل اإلمنةةاانت احملت ا ة الناشةةئ عةةن مننق ة الت ةةارة ااةةرة
القارية ة  ،لننة ة ح ةةذر م ةةن أل الف ةةوة النائنة ة ب ةةني ا ن ةةط والتنفي ةةذ والتح ةةدي املت ةةا يف حنادة
ااةت ارات تدرجييا مل يتان التغاب عايه ا بعد.
 -28وأ ةةدت متحةةاورة أخةةرى جمةةددا عاةةحت أل ماةةفل ااصةةول عاةةحت الناقة تننةةوي عاةةحت آعر
اجت اعي ة ة وةياة ةةي مل تُع ةةاا عاة ةةحت النح ةةو املناة ةةب م ةةن خة ةةالل ااا ةةول التننولوجي ة ة وحة ةةدها.
وشةةددت عاةةحت الةةدور األةاةةةي ملشةةار أصةةحاب املصةةاح وعاةةحت ع اي ة التفةةاوض اة ةةاعي يف
التوفيد بني شىت ااحتياجات والتفضيالت وا عر.

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

 -29عةةرض انئةةب رئةةيت فريةةد ا ةربا اانةةومي الةةدو املعةةة الت ةةارة اإللنتونية وااقتصةةاد
الرق ي ،يف إيار هذا البند من جدول األع ال ،التقرير عن الدورة األوىل.
 -٣0وأعرب ة بع ة ا وعةةات اإلقاي ي ة عةةن القاةةد إحنا ع ايةةات اإلعةةداد لالجت ةةاع ووضةةع
توصةةيات متفةةد عايهةا يف جمةةال الاياةة العامة  .واقتحة إعةةادة النظةةر يف الةةنهج الةةذي يتبعة فريةةد
ا ربا اانومي الدو حبي ينول متوائ ا اي مع اختصاصات  ،عاحت اعتبار أل التوصةيات املتفةد
عايهةا يف جمةةال الاياةة العامة ينبغةةي أل تنةةول انجت ة عةةن مناقشةةات ا ةربا  ،القةةادمني أةاةةا مةةن
عواصةةم با ةةداهنم وال ةةذين ينبغ ةةي أل ينون ةوا تقني ةني أ ةةر من ة ةياةةةيني .وياب ة بع ة ا وع ةةات
اإلقاي ي ة ضةةرورة جتنةةب ،يف الةةدورات املقبا ة لفريةةد ا ةربا اانةةومي الةةدو  ،عقةةد جااةةات مواحني ة
جت ةةري فيه ةةا مفاوض ةةات .وأش ةةارت ع ةةدة جم وع ةةات إقاي ية ة والعدي ةةد م ةةن املن ةةدوبني إىل اإلحاي ةةات
اإلعالمية واملناقشةةات عةةن يفية املضةةي قةةدما يف األع ةةال التحضةري قبةةا انعقةةاد دورة فريةةد ا ةربا
اان ةةومي ال ةةدو  ،ومل يعت ةةربوا أل إع ةةداد توص ةةيات متف ةةد عايه ةةا يف جم ةةال الاياةة ة العامة ة وإجة ةرا
مناقشةةات هبةةذا ا صةةو ينةةرح إشةةناا مةةا .وشةةدد عةةدة منةةدوبني ةةذلك عاةةحت أل ااختصاصةةات
اقتحة ضةرورة اتبةاع فريةد ا ةربا اانةةومي الةدو إجةرا ات وأةةاليب ع ةا موحةدة لالجت اعةةات
اانومي ة الدولي ة ال ة تعقةةد يف األوننتةةاد .وأشةةارت عةةدة وفةةود إىل الصةةعوات يف حتديةةد مةةن هةةو
ا بر ومن أي خافي ينبغي أل ينول قادما منها ،وهو ما حتدده الدول األعضا نفاها.
 -٣1واتفق الوفود عاحت ضرورة توضيح ما إذا ان املاةفل م ةار اإلشةنال تتعاةد أبةةاوب
فريد ا ربا اانومي الدو أو مبض ول التوصيات حتديدا.

دال -تقرير فريق اخلرباء احلكومي الدويل املعين بتمويل التنمية
(البند )7

 -٣2عرضة رئياة فريةةد ا ةربا اانةةومي الةةدو املعةةة بت ويةةا التن ية  ،يف إيةةار هةةذا البنةةد
مةةن جةةدول األع ةةال ،التقريةةر عةةن الةةدورة األوىل .وأ ةةدت عاةةحت أل أمهي ة فريةةد ا ةربا اانةةومي
الةةدو لاباةةدال النامي ة تن ةةن يف معاة ة ماةةفل تةةوفر الت ويةةا النةةايف لةةدعم اةهةةود الرامي ة إىل
إحداث حتول هيناي يف ظا الظةروم ااقتصةادي العاملية الراهنة  .ويف معةرض تا ةي ا ةاات
الرئياةي لا اةامهات واملناقشةات الة جةرت أثنةةا الةدورة األوىل ،شةددت عاةةحت أل الع ةا الةةدقيد
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وعةةا جةةودة الةةذي اضةنُاع بة قةةد أةةةفر عةةن جم وعة متينة مةةن التوصةةيات املتفةةد عايهةةا الة تعنةةت
املاامهات املقدم .
 -٣٣وأعرت بعة ا وعةةات اإلقاي ية شةواسا إجرائية مماثاة لتاةةك الة أثةةرت في ةةا يتعاةةد
بتقريةةر فريةةد ا ةربا اانةةومي الةةدو املعةةة الت ةةارة اإللنتوني ة وااقتصةةاد الرق ةةي ،ويةةدخا يف
ذلةك أل التوصةيات املتفةد عايهةا يف جمةال الاياةة العامة مل تنةن ماةت دة مةن ا ةربا وأل أمانة
األوننتةةاد مل تتبةةع ااختصاصةةات ذات الصةةا  ،متصةةرف خةةارج ننةةا وايته ةا .واحظ ة أمان ة
األوننت ةةاد أل ج ةةدول أع ةةال ال ةةدورة األوىل ةةال مراعي ةا لالختصاص ةةات ،ال ة ح ةةددت جم ةةاات
لا ناقشات وفقا ةاات الع ةا احملةددة الةواردة يف خنة ع ةا أديةت أاا .فاملواضةيع الة جةرى
تناوهلا هي مواضيع حموري يف الفصول املقابا من تقارير فرق الع ا املشت بني الو اات املعنية
بت ويةا التن ية  .وبوصةف األوننتةةاد جهة م ةاةي رئياةي مةةن اةهةات ذات املصةاح يف ع اية
متابع ومراجع عويا التن ي وعضوا يف فرق الع ا املشت بني الو اات املعنية بت ويةا التن ية ،
فإل اختصاص يش ا هذه ا اات.
 -٣4وشةةدد العديةةد مةةن ا وعةةات اإلقاي ي ة والعديةةد مةةن املنةةدوبني عاةةحت أمهي ة فريةةد ا ةربا
اانةةومي الةةدو الناةةب هلةةم ،اعتبةةاره نتي ة رئياةةي مةةن نتةةائج الةةدورة الرابعة عشةةرة ملة عر األمةةم
املتحدة لات ارة والتن ي  ،وأعربوا ذلك عن ارتياحهم لا اا األوىل ال اتا حبضةور جيةد،
وتناول ة جمةةاات ع ةةا هام ة مبهةةارة ا بةةر .ورحب ة إحةةدى ا وعةةات اإلقاي ي ة بع ةةا فريةةد ا ةربا
اانةةومي الةةدو اعتبةةار هةةذا الع ةةا يشةةنا ماةةامه منتظ ة يف ع اي ة متابع ة ومراجع ة عويةةا
التن ي ويف تنفيذ خن التن ي املاتدام لعا .20٣0
 -٣5وأبرحن عدة مندوبني أل اإلجرا ات ال اتُّبع خبصةو الةدورة األوىل انة متاةق مةع
اإلجرا ات املوحدة وأةاليب ع ا ااجت اعات اانومي الدولي ال تعقد يف األوننتاد ،عاشيا
مةةع اختصاصةةات فريةةد ا ةةربا اانةةومي الةةدو  ،وأل املواضةةيع احملةةددة لاةةدورة األوىل انة قةةد ُوِحنعة
عاةةحت الةةدول األعضةةا وأتيحة يف جااة إحاية إعالمية متتةةاليتني قةةدمتا لاةةدول األعضةةا قبةةا
ااجت اع .واتفد مندوب آخر عاحت أل األمان العامة قةد أاتحة لاةدول األعضةا الفرصة إلعرة
شةواساها قبةةا الةةدورة األوىل وأقةر مبشةةار ا ةربا يف فريةد ا ةربا اانةةومي الةدو  .وشةةدد العديةةد
مةةن ا وعةةات اإلقاي ية والوفةةود عاةةحت أل الشةواسا اإلجرائية الة أثةةرت ا أةةةاس هلةةا ،مبةةا فيهةةا تاةةك
املتعاق بعد وجود واي  ،وانشدوا ا وعات اإلقاي ي إعرة شواسا موضوعي بدا من ذلك.

هاء -اجللسة اخلتامية
 -٣6أع ةةرب انئ ةةب األم ةةني الع ةةا لألوننت ةةاد ع ةةن تق ةةديره ملش ةةار ال ةةدول األعض ةةا مش ةةار فعال ة
خبصةةو املاةةفل ااا ة املت ا ة يف ااصةةول عاةةحت الناق ة يف أقةةا الباةةدال من ةوا .وقةةال إل املناقشةةات
بشةةفل اةةةتنتاجات تقريةةر أقةةا الباةةدال من ةوا لعةةا 2017ا ااصةةول عا ةحت الناق ة املفضةةي إىل التحةةول
ش ةةهدت حض ةةورا جي ةةدا .و ةةال هن ةةا رض ةةا ع ةةا ع ةةن التقري ةةر ،واملوض ةةوع امل ت ةةار ،والتحاي ةةا األص ةةيا
والنةةوعي ،ومال م ة التوصةةيات الاياةةةاتي وأمهيتهةةا .ورأى العديةةد مةةن الوفةةود أل التقريةةر مب اب ة إةةةها
قوي يف املنتدى الاياةي الرفيةع املاةتوى املعةة التن ية املاةتدام املزمةع عقةده يف عوحن/يولية .2018
ويف أثنةةا حاق ة النقةةاش ال ة مجع ة خ ةربا رفيعةةي املاةةتوى يف جمةةال تا ة ر الناق ة ألس ةراض التحةةول
اهليناةي والتن ية املاةةتدام  ،جةرى شةةرح الع اية امل صصة لا نتةةدى الاياةةي الرفيةةع املاةتوى .وأشةةار
GE.18-06488

13

TD/B/EX(66)/2

ا ةربا إىل مواضةةيع أخةةرى ذات صةةا النقةةاش ،م ةةا اإليةةار امل ةاةةي وبنةةا القةةدرات مةةن أجةةا إدارة
قناع الناق إدارة انجح  ،واملاامه احملت ا ملننق الت ارة ااةرة القارية يف التصةدي لتحةدات أفريقيةا
يف جمال الناق  ،فضال عن املاامه ااا ال كنن أل يقةدمها ااةةت ار يف جمةال فةا ة اةةت دا
الناقة يف حتقيةةد هةةدم التن ية املاةةتدام  .7وأ ةةدت حاقة النقةةاش أيضةةا أل إجيةةاد أوجة التة حنر بةةني
ر ائز التن ي املاتدام ال الث أمر الغ األمهي الناب لابيئ  ،والناب ألقا البادال منوا ذلك.
 -٣7وبعةةد ذلةةك انقشة الةةدول األعضةةا ماةةائا عالقة متصةةا مب تاةةف بنةةود جةةدول األع ةةال،
قبا التوصا إىل توافد يف ا را  .وفي ا خي البند  8من جدول األع ةال ،ذ ةرت إحةدى ا وعةات
اإلقاي ية أهنةةا مل تتاةةد ردودا عاةةحت اق ةتاح متعاةةد اةةةوهر جةةرى توحنيع ة وأهنةةا التةةا تفةةتض أل ااق ةتاح
مقبول .وأوضح جم وعات إقاي ي أخرى أن ا ينبغي اعتبار الانوت دليال عاحت املوافق .

اثلثا -املسائل التنظيمية
ألف -إقرار جدول األنمال وتنظيم العمل
(البند  1من جدول األع ال)

 -٣8أقر جمات الت ارة والتن ي  ،يف جاات العامة اافتتاحية  ،املعقةودة يةو  5شةباط/فرباير ،2018
جةةدول األع ةةال امل ق ة لاةةدورة بصةةيغت ال ةواردة يف الوثيق ة  .TD/B/EX(66)/1وبنةةا عاةةحت ذلةةك ،ضةةم
جدول أع ال الدورة التنفيذي البنود التالي ا
-1

إقرار جدول األع ال وتنظيم الع ا

-2

تقرير أقا البادال منوا لعا 2017ا ااصول عاحت الناق املفضي إىل التحول

-٣

تقريةر الفرقة العاماة املعنية اإليةةار ااةةتاتي ي وامليزانية الربانجمية عةةن أع ةةال
دور ا الاادة والابعني

-4

تقرير ةن ااةت ار واملشاريع والتن ي

-5

تقرير ةن الت ارة والتن ي

-6

تقرير فريد ا ربا اانومي الدو املعة الت ارة اإللنتوني وااقتصاد الرق ي

-7

تقرير فريد ا ربا اانومي الدو املعة بت ويا التن ي

-8

املاةةائا ال ة تتناةةب مةةن ا اةةت اختةةاذ إج ةرا بشةةفهنا يف إيةةار متابع ة الةةدورة
الرابع عشرة لا عر

-9

ماائا أخرى

 -10تقرير جمات الت ارة والتن ي عن دورت التنفيذي الاادة والاتني.
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ابء -مسائل أخرى

(البند  9من جدول األع ال)

 -٣9يف اةاا ة العام ة ا تامي ة  ،املعق ةةودة يف  7ش ةةباط/فرباير  ،2018ع ةةرض رئ ةةيت جما ةةت
الت ارة والتن ي النياب ثالث ماائا لانظر فيها يف إيار هذا البند من جدول األع ال .الةرئيت
النياب ا
ذ ةر الوفةةود أبل املواضةةيع ال ة ةةةتتناوهلا اجت اعةةات ا ةربا املتعةةددة الاةةنوات
(أ)
يف  2018وافد عايها املنتب املوةع لا ات يف تشرين ال اين/نوف رب .2017
(ب) احةمم أل مشةروع جةدول األع ةال امل قة لاةدورة ا اماة والاةتني لا اةت
وشنا الدورة ونتائ ها ا ذلك ات متاحا ،ا هو وارد يف ورق سر ر ية م رخة  7شةباط/
فربايةر  ،2018وأل الةدورة تتةفلف مةن جةز رفيةع املاةتوى ملةدة يةومني ،متبوعةا مبناقشة عامة ملةدة
يةةو واحةةد ،وجةةز عةةادي ملةةدة أربعة أا يف حزيرال/يونية  ،2018إضةةاف إىل دورة ماةةتفنف ملةةدة
أربع أا يف تشرين األول/أ توبر .2018
(ج) أشةةار إىل أل املنتةةب املوةةةع توصةةا إىل اتفةةا بشةةفل توقي ة الا ةةال والةةدورة
ا اماة والاةةتني املاةةتفنف لا اةةت وبشةةفل تةواريا اجت اعةةات ا ةربا خبصةةو اةةةدول الةةزمة
اجت اعات عا .2018
 -40وقةةرر ا اةةت إدراج املواضةةيع ال ة ةةةتتناوهلا اجت اعةةات ا ةربا املتعةةددة الاةةنوات يف 2018
يف تقرير الدورة التنفيذي الاادة والاتني ،بوصف حمضرا ر يا (املرفد األول).
 -41ووافةةد ا اةةت عاةةحت جةةدول األع ةةال امل ق ة لدورت ة ا اما ة والاةةتني (املرفةةد ال ةةاين)،
املقرر عقدها يف حزيرال/يوني  ،2018عاةحت أةةاس أل أعضةا املنتةب املوةةع ةةتتاح هلةم فرصة
لتقةةد اقتاحةةات بشةةفل القضةةاا ال ة ةيش ة اها التقريةةر الاةةنوي لألمةةني العةةا  .ونظةةرا إىل أل املنتةةب
مل تةةتح هلةةا فرص ة النظةةر يف نوعي ة نتةةائج الةةدورة ا اما ة والاةةتني ،فقةةد ياةةب ا اةةت أبل ينظةةر
املنتب املوةع يف هذه املافل بغي التوصا إىل اتفا يف أقرب وق ممنن.
 -42ووافةةد ا اةةت عاةةحت اةةةدول الةةزمة املةةنقح اجت اعةةات عةةا  ،2018بصةةيغت الةواردة يف
ورق ة سةةر ر ي ة م رخ ة  7شةةباط/فرباير  ،2018وقةةد أخةةذ اةةةدول يف اااةةبال ااتفةةا وأدرج
تواريا ااجت اعات األخرى ،فضال عن الفتات الزمني املتاح (.)5

جيم -تقرير جملس التجارة والتنمية ني أنمال دورت التنفيذية السادسة والستني
(البند  10من جدول األع ال)

 -4٣يف اةاا العام ا تامية  ،أذل جماةت الت ةارة والتن ية اةةتن ال التقريةر عقةب اختتةا
اةاا وإبشرام من الرئيت النياب .

__________

()5
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املرفق األول
مواضيع لجتمانات اخلرباء املتعددة السنوات إ نام 2018
 -1موضةةوع الةةدورة الاادةة اجت ةةاع ا ةربا املتعةةدد الاةةنوات املعةةة النقةةا والاوجاةةتيات
الت اري وتيار الت ارةا نقا البضائع املاتدا يف دعم خن التن ي املاتدام لعا 20٣0
 -2موضةةوع الةةدورة الاادة ة اجت ةةاع ا ةربا املتعةةدد الاةةنوات بشةةفل الت ةةارة وا ةةدمات
والتن ي ا الت ارة يف ا دمات من أجا التن ي الشاما لا يع واملاتدام
-٣

موضوع الدورة العاشرة اجت اع ا ربا املتعدد الانوات املعة الااع األةاةي والتن ي ا
(أ)

التنويع وإضاف القي

(ب)

التنورات األخرة والتحدات والفر يف أةوا الااع األةاةي

 -4موضوع الدورة الاادة اجت اع ا ربا املتعدد الانوات بشفل ااةت ار واابتنةار وتنظةيم
املش ةةاريع م ةةن أج ةةا بن ةةا الق ةةدرات اإلنتاجية ة والتن ية ة املا ةةتدام ا فعالية ة تاة ة ر العا ةةم والتننولوجي ةةا
واابتنار لتحقيد أهدام التن ي املاتدام
 -5موضةةوع الةةدورة ال اني ة اجت ةةاع ا ةربا املتعةةدد الاةةنوات بشةةفل تعزيةةز البيئ ة ااقتصةةادي
املواتي عاحت مجيع املاةتوات لةدعم لاتن ية الشةاما واملاةتدام  ،وتعزيةز التنامةا والتعةاول ااقتصةادينيا
تنييف الاياةات الصناعي لاتنويع ااقتصادي والتحول اهليناي إىل عامل رق ي
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املرفق الثاين
جدول األنمال املؤقت للدورة اخلامسة والستني جمللس التجارة
-1

-2

والتنمية*

املاائا اإلجرائي ا
(أ)

انت اب أعضا املنتب

(ب)

إقرار جدول األع ال وتنظيم ع ا الدورة

(ج)

اعت اد التقرير املتعاد بوعئد التفوي

(د)

جدول األع ال امل ق لادورة الاادة والاتني ات الت ارة والتن ي

اةز الرفيع املاتوىا
(أ)

الن ةةر اةدي ةةدة الة ة كن ةةن لألم ةةم املتح ةةدة أل تع ةةاا هب ةةا أحنمة ة نظ ةةا تعددية ة
األي ةرام والت ةةارة وآليات ة يف جمةةال التن ي ة  ،ومةةا الةةذي ةةةتنول عاي ة ماةةامه
األوننتاد

(ب)

الاياةات الصناعي وةياةات القدرة اإلنتاجي اقتصاد رق ي

(ج)

ةد ثغرات التارب املا وتعبئ املةوارد احملاية والدولية لتحقيةد أهةدام التن ية
املاتدام

(د)

بنةةا القةةدرة عاةةحت الص ة ود يف مواجه ة الصةةدمات املتعةةددة ال ة تاحةةد النةةاس
والتن ي املاتدام

-٣

مناقش عام

-4

التقرير الانوي لألمني العا

-5

التابط وااةتاتي يات اإلمنائي يف عامل معومل

-6

التن ي ااقتصادي يف أفريقيا

-7

التننولوجيا واابتنار اعتبارمها وةيا فعال لتنفيذ أهدام التن ي املاتدام

-8

ااةت ار من أجا التن ي

-9

األنشن ال يضناع هبا األوننتةاد دع ةا لاةدول اةزرية الصةغرة النامية ودع ةا لاباةدال
النامي سر الااحاي وبادال العبور النامي

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

*
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 -1٣املاائا ال تتناب من ا ات اختةاذ إجةرا بشةفهنا يف إيةار متابعة الةدورة الرابعة عشةرة
لا عر
 -14تقييم واةتعراض تنفيذ األوننتاد نتائج امل عر الذي يعقد ا أربع ةنوات
 -15ماةةامهات األوننتةةاد يف تنفيةةذ ومتابعة نتةةائج املة عرات الرئياةةي ومة عرات الق ة الة تعقةةدها
األمم املتحدة يف امليدانني ااقتصادي وااجت اعي
 -16املاائا امل ةاي والتنظي ي واإلداري واملاائا املتصا هباا
(أ)

تقريةةر رئةةيت اهليئ ة ااةتشةةاري املنشةةفة مبوجةةب الفقةةرة  166مةةن خن ة ع ةةا
اننةةو بشةةفل تنظةةيم األمانة دورات تدريبية يف الفةةتة  2018-2017وأثرهةةا
ذي الصا ؛ وتعيني أعضا اهليئ ااةتشاري

(ب)

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

(ج)

تا ي املنظ ات سر اانومي ألسراض املادة  77من النظا الداخاي لا ات

(د)

اةتعراض اةدول الزمة لالجت اعات

(ه)

عضوي الفرق العاما

(و)

اةتعراض قوائم الدول الواردة يف مرفد قرار اة عي العام (1995د)19-

(حن)

ا عر اإلداري واملالي املتتب عاحت إجرا ات ا ات

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

-1

حضر الدورة مم او الدول التالي األعضا يف جمات الت ارة والتن ي ا
ااحتاد الروةي
إثيوبيا
األرجنتني
األردل
إةبانيا
إةتونيا
ألبانيا
أملانيا
أوسندا
إيرال (مجهوري  -اإلةالمي )
ا اتال
البحرين
الرباحنيا
بروين دار الاال
باغارا
بنغالدي
بنن
بوروندي
بولندا
بوليفيا (دول  -املتعددة القوميات)
برو
اتياند
ترينيداد وتواسو
تشاد
توسو
تونت
اةبا األةود
اةزائر
اة هوري العربي الاوري
مجهوري ورا
مجهوري مولدوفا
جنوب أفريقيا
جورجيا
جيبويت
رومانيا
حنامبيا
ةاوفينيا
الانغال
ةواحنياند
الاودال
الاويد

ةراليول
شياي
صربيا
الصني
العرا
ع ال
سابول
سواتي اا
سينيا
فرناا
الفابني
فنزويال (مجهوري  -البوليفاري )
فناندا
فيي ان
قرب
رواتيا
وا
وت ديفوار
ولومبيا
النونغو
النوي
لياوتو
مدسشقر
مصر
املغرب
املنايك
منغوليا
موريشيوس
موحنامبيد
ميامنار
انميبيا
الن اا
نيبال
ني را
نيناراسوا
اهلند
هندوراس
الواات املتحدة األمريني
الياال
الي ن

__________

*
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-2

وحضر الدورة مم او الدول املراقب سر العضو التالي ا
دول فاانني

-٣

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

-4

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

-5

و ان الو اات املت صص واملنظ ات ذات الصا التالي مم ا يف الدورةا
منظ األسذي والزراع لألمم املتحدة
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و ان املنظ ات سر اانومي التالي مم ا يف الدورةا

الفئ العام
مهندةو العامل
املر ز الدو لات ارة والتن ي املاتدام
الشبن الدولي لتوحيد شهادات التعايم العا
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