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 مقدمة  
ُعِقدددددد اةدددددثنة اة ددددتةناليال اناديددددال اةة وددددون  يفدددد  اةت ددددانة ثاةتن يددددال يف قصددددر األمددددم   
             ثخ ل هذه اةدثنة، عقد ا يف  جيفسال عامال ثاحدة.   . ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٥ جبنيف، يف

  مجلس التجارة والتنمية ااتخذهات التي جراءاإل -أوالا  
المواضرريا الينيررة للرردورات المقجلررة للجنررة االسررتثمار والميرراريا والتنميررة ولجنررة  -ألف 

  التجارة والتنمية
 جدثل األع ال(من  4)اةبند 

ة اةتا ددددعال ةنددددل مددددن  نددددال أقددددر ايفدددد  اةت ددددانة ثاةتن يددددال املواةددددير اة نيددددال املق حددددال ةيفدددددثن  -١
 اة تة ان ثاملشانير ثاةتن يال ث نال اةت انة ثاةتن يال. 

ثعيفيدددددو، يندددددون املوةدددددول اة دددددن ةيفددددددثنة اةتا دددددعال ةيف ندددددال اة دددددتة ان ثاملشدددددانير ثاةتن يدددددال   -٢
 ييفي: ك ا

     اإلجددراتاد: اة ددتة ان ثةن يددال املشددانير بوزدد إل ا   دد ين إل ددا  خ ددال مددن اةقددراناد
 .٢٠3٠اةتن يال املستدامال ةعام 

جدددثل األع ددال امللقددر ةيفدددثنة اةتا ددعال ةيف نددال اة ددتة ان ثاملشددانير اً ثأقددر ا يفدد  أي دد -3
 )انظر املرفق األثل(. ٢٠١٧ةشرين اةةاين/نوف رب  ٢4-٢٠يف  ثاةتن يال، املقرن عقدها

 ثاةتن يال هو ك ا ييفي:ت انة املوةول اة ن ةيفدثنة اةتا عال ةيف نال اةث  -4
   إل ددددا  خ ددددال اةتن يددددال املسددددتدامال اً مددددن اةقددددراناد    اإلجددددراتاد: اةت ددددانة بوزدددد إلا   دددد

 .٢٠3٠ ةعام
ثباإلةافال    ذةك، أقر ا يفد  جددثل األع دال امللقدر ةيفددثنة اةتا دعال ةيف ندال اةت دانة  -٥

 ٢٠١٧كدددانون األثل/ديسددد رب   ١ - ةشدددرين اةةددداين/نوف رب ٢٧اة ددد ة  ا يفثاةتن يدددال، املقدددرن عقدددده
 )انظر املرفق اةةاين(.

اختصاصررررات  ريررررء الخجررررراء الحاررررومي الرررردولي المننرررري بالتجررررارة اإللاترو يررررة  -باء 
          واالقتصرررراد الرقمرررري و ريررررء الخجررررراء الحاررررومي الرررردولي المننرررري بالتمويرررر  مررررس 

 أج  التنمية
 األع ال(من جدثل  ٥)اةبند 

أقددر ايفدد  اةت ددانة ثاةتن يددال اختصازدداد كددل مددن فريددق ايلددربات اننددومي اةدددث  املعددن  -6
أجددل  باةت ددانة اإلةن ثنيددال ثاةقتصدداد اةرق ددي ثفريددق ايلددربات اننددومي اةدددث  املعددن باةت ويددل مددن

 اةتن يال )انظر املرفق اةةاةث ثاملرفق اةرابر، عيفى اةتوا (.

 األولى الجتما ات الخجراء المتنددة السنوات  مواضيا الدورات -جيم 
 من جدثل األع ال( 6)اةبند 
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أقر ا يف  مواةير اةدثناد األث  ةجت اعاد ايلربات املتعددة اةسنواد يف  طدان ثةيدال  -٧
 مافينيانو نريثيب )انظر املرفق ايلام (. 

 موجز الرئيس -ثا ياا  
 الجيان اال تتاحي  

أكدددد األمدددم اةعدددام ةيفثننتددداد، يف بياندددو اةفتتددداحي، أن اةدددنإلر اةقدددالم عيفدددى ةوافدددق ا نات  -8
يعندد  قددوة ةعدديددال األطددرا  يف اة دد ة اةسددابقال ةعقددد اةدددثنة اةدددثل األع ددات يف اعت دةددو اةددذ  

اةةتد ام اً يبدم أي دثهدو مرحيفال ةتسم بنةدرة اةتحددياد ثينسد م مدر نث  ندي مافينيدانو ندريثيب. 
. ثةشددد ل ٢٠3٠خ دددال اةتن يدددال املسدددتدامال ةعدددام اةدددن ةن دددو  عيفيإلدددا بتحقيدددق اةت يفعددداد  اةةابدددر

اةة اقددداد اةدددن ص اةتوزدددل  ةيإلدددا بتوافدددق ا نات، اختصازددداد فريقلدددي ايلدددربات انندددوميم اةددددثةيم 
يف اةددددن  ددددُتعقد ا ديدددددين ثجدددددثل األع ددددال امللقددددر ةيفدددددثنة اةسددددنويال  يفدددد  اةت ددددانة ثاةتن يددددال 

. ثأكددددد أن أمانددددال األثننتدددداد  ددددتقدم كددددل اةدددددعم اةدددد  م ةتحقيددددق ةوقعدددداد اةدددددثل أييفول/ ددددبت رب
عيفددى خ دد  اً األع ددات مددر ةقدددم اةع ددل باة ددتناد    مافينيددانو نددريثيب. ثأطيفددر اناةددرين أي دد

املندداطق، كو ددييفال ة طدد ل ةشدد ل عيددر إلجدرات  يفسدديفال مشدداثناد عيفددى مسددتول نث ددات اةبعةداد 
اةي يال ةن يدذ مافينيدانو ندريثيب اةدن بددأد ةتبيفدون ث  در دنات اةددثل األماندال بشد ن ا د  نثل عيفى 

األع ات، من خ ل نث ات اةبعةاد ثايلربات، بش ن أف ل اةسبل ةتحقيق ما هو متوقر من هدذه 
 ا ةيال اننوميال اةدثةيال. 

ثشدددد أحددد املندددثبم عيفددى أايددال بددذل ا إلددود اة  مددال ةتع يدد  ا ةيددال اننوميددال اةدثةيددال.  -9
قد انق ى منذ انعقاد دخر ملمتر ث ان  ثأندو ة يد ال هندال اةنةدري تدا يتعدم اً ةقريباً ثذكر أن عام

خددربة  قدال  ن هلدذه اةاايددالاً اةقيدام بدو ةيفربهنددال عيفدى أن جددوهر مدا اة  ددق عيفيدو دنددذال  دُين  . ث قيقدد
 ةدثةيال. يف  جياد حيفول ةتع ي  ا ةيال اننوميال امينن أن ةساعد أمم ا يف  ا ديد 

 الجيا ات الختامية   
قدددددد أحدددددر ، يف اةددددددثنة اً كبدددددري اً  أشدددددان تةيفدددددو معظدددددم ا  وعددددداد اإلقيفي يدددددال    أن ةقددددددم -١٠

اة دددتةناليال اناديدددال ثاةة ودددم ةيف  يفددد ، عيفدددى زدددعيد اةن ددد ت يف ةن يدددذ اةقدددراناد املت دددذة يف 
ثاملواةدددير ثا ددددثل اةددد من  نات اةدددذ  ص اةتوزدددل  ةيدددو بشددد ن جدددداثل األع دددال فتوافدددق اندددريثيب. 

بشدد ن اختصازدداد فريقدديء ايلددربات اننددوميم اةدددثةيم ا ديدددين، ميةددل خ ددوة اً املددنق ، ثخصوزدد
   األجدوات اإلجيابيدال اةدن هامال يف ةن يدذ مافينيدانو ندريثيب. ثأشداند معظدم ا  وعداد اإلقيفي يدال 

ةتن يدددذ اةنامدددل ةدددني مافينيدددانو أايدددال ااً د فيإلدددا بندددود جددددثل أع دددال اةددددثنة، ف كددددد ادددددر  أُقددد
ثمدر  ٢٠3٠نريثيب ثشدددد عيفدى أن ثةيدال األثننتداد ةت اشدى مدر خ دال اةتن يدال املسدتدامال ةعدام 

زنول دثةيال أخرل. ثأشان اةعديد من ا  وعاد اإلقيفي يال    أايال اةنتقدال    املرحيفدال اةةانيدال 
ثننتاد. ثذكردر تةيفدو بعدمجم ا  وعداد ةنشي  ا ةيال اننوميال اةدثةيال ةيفمرحيفال من اةتن يذ، ثهي 

 مدددل يف ةربدددال اإلقيفي يدددال ب ندددو مدددن اةددد  م، قبدددل اةشدددرثل يف املرحيفدددال اةةانيدددال، اةنتإلدددات مدددن ع يفيدددال اةت
 جدددرات دنا دددال ا تقصددداليال عيفدددى أ ددداق طدددوعي ثةع ددديم ةقريدددر اةدددرلي  أ  مرحيفدددال ملرحيفدددال األث ، ا

 بش ن نتال إلا. 
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يفي يددال عيفددى ا إلددود اهلامددال اةددن بددذةر ةتع دديم مراعدداة ثشدددد تةددل  حدددل ا  وعدداد اإلق -١١
ثأعددرع عدددن أميفدددو يف  ،اةحتياجدداد ايلازدددال ةيفبيفدددان اةناميدددال ةدددري اةسدداحيفيال يف أع دددال األثننتددداد

 جددددرات م يددددد مددددن املناقشدددداد اة نيددددال يف  طددددان ا ةيددددال اننوميددددال اةدثةيددددال، ث ازددددال ايفدددد  اةت ددددانة 
ثاةتن يال، من خ ل  سم ع يفيال اإلب غ عن األنش ال ثةقدمي  يفي د يف عير املنشوناد اةدن 

األطدرا  بتحقيدق أهددا    ن اةةت ام املتعددد ةتن يتإلا. ثأةا  أحد املندثبم قال ً  اً ةصدن دع 
اةتن يددال املسددتدامال هددو اةتدد ام قددالم ثقددو ، ثهددو مددا ينباددي أن يددنعن  يف ا إلددود املبذثةددال ةتن يددذ مددا 
جات يف ني مافينيانو ندريثيب. ثينبادي أن يندون هندال ةدني ن بدم جنيدف ثنيويدونل، ألن اةق دايا 

 جبوهر اةتن يال.  ةت امهنال ا ك ا ينباي أن ينونهي ن سإلا باةنسبال ةيفمم املتحدة ثاألثننتاد،  
هندددا  دددُتلخذ يف اةعتبدددان.  جب يدددر اةبيانددداد ث اً عيف ددد ندددو قدددد أحدددا   لدددي  ا يفددد قدددال ن ث  -١٢

ث ين يفق اةع ل يف األ ابير املقبيفال بش ن املرحيفال اةةانيال من أجدل ةنشدي  ا ةيدال اننوميدال اةدثةيدال 
املسددالل، ةنددن مددن عا ددال مددا ةبقددى مددن اةنتإلددات مددن مثةن يدذ اةقددراناد املت ددذة يف نددريثيب. ثينباددي 

ثاةهت دام  املإلم أة يايب عن األذهان أن من اة درثن  ةدوخي اةشد افيال يف معا دال هدذه املسدالل
يع ددل ا يفدد  مددن أجيفإلددم. ثةددذةك، فددين ا يفدد   ي  ددي يف أع اةددو ب  ددرل مددا مينددن، مددر مبددن 

 دنات ا  ير. مراعاة 

 ها المسائ  اإلجرائية وما يتص  ب -ثالثاا  
 إقرار جدول األ مال وتنظيم أ مال الدورة  -ألف 

 من جدثل األع ال(  ١)اةبند 
 TD/B(S-XXXI)/1أقر ايف  اةت انة ثاةتن يال جدثل األع ال امللقدر اةدواند يف اةوويقدال  -١3

 )انظر املرفق اةسادق(. 

 جدول أ مال الدورة التنييذية الخامسة والستيس لمجلس التجارة والتنمية  -باء 
 من جدثل األع ال( ٢)اةبند 
أقدددر ا يفددد  جددددثل األع دددال امللقدددر ةدثنةدددو اةتن يذيدددال ايلامسدددال ثاةسدددتم، اةدددن  دددتعقد  -١4
 )انظر املرفق اةسابر(. ٢٠١٧ح يران/يونيو  ٢٧ يف

 تيس لمجلس التجارة والتنمية جدول أ مال الدورة الرابنة والس -جيم 
 من جدثل األع ال( 3)اةبند 
اةرابعددال يفدددثنة جدددثل األع ددال امللقددر ةكددان يف  طددان هددذا اةبنددد مددن جدددثل األع ددال،   -١٥

ثقدد  .موةدر نظدر ا يفد  ٢٠١٧أييفول/ دبت رب  يف  اةت انة ثاةتن يال املقرن عقددها يف  ثاةستم
نظدددر املرفدددق اةةدددامن( عيفدددى أ ددداق مدددا ييفدددي: )أ( أن جددددثل األع دددال امللقدددر )اعيفدددى ا يفددد  ثافدددق 

يستعرض املنتب املو ر ةيف  يف  موةول ا  ت اةرفير املستول ثيقدره يف ثقدر ةحدقب )ع( أن 
ددد  األخدددرل اةددن ينظدددر فيإلدداب ) ( أن ياملسددالل ا يفددد   ياددال ةندددي يسددت يفيظددل هندددال  ةقريدددر رك 

أن يركد  ا  نيدال اةصدارية اةناميدال، ث  عيفدى اةددثل مدن جددثل األع دال ١٠بش ن اةبندد  ٢٠١٧ عام
 اةناميال ةري اةساحيفيال.اةبند ن سو عيفى اةبيفدان بش ن  ٢٠١8ةقرير عام 
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من جدثل األع دال  4ث 3ثأشان تةيفو عدة ا وعاد  قيفي يال    ةرثنة  بقات اةبندين  -١6
، عيفى حنو ما اة ِ ق عيفيدو يف اجت دال املنتدب املو در ةيف  يفد  يف امللقر  اةيدوم اةسدابق. من صيفمء

ثشدددد تةيفددو بعددمجم ا  وعدداد اإلقيفي يددال األخددرل عيفددى اةة ددات عيفددى اةنظددر يف بنددد  ةددايف بشدد ن 
 املسالل اإلدانيال يعن  نثيال مستقبيفيال ةيفثننتاد ثبعمجم أع اةو األخرل. 

جدددثل بشدد ن ثاة ددق ا يفدد  عيفددى ةنيفيددف املنتددب املو ددر بيمتددام مددا ةبقددى مددن أع ددال  -١٧
 ةتعيفيقاد اةن أبدير. مراعاة اثنة اةرابعال ثاةستم ةيف  يف ، مر األع ال امللقر ةيفد

 الجدول الزمني المنقح لالجتما ات  -دال 
 من جدثل األع ال(  ٧)اةبند 
 .*٢٠١٧ا دثل اة من املنق  ةجت اعاد اة  ة املتبقيال من عام اً أقر ا يف  أي  -١8

  ا تماد تقرير مجلس التجارة والتنمية -هاء 
 من جدثل األع ال(  8)اةبند 

أذن ايفدد  اةت ددانة ثاةتن يددال ةيفددرلي  بيمتددام اةتقريددر املتعيفددق بدثنةددو ةيف  ان ددال املتبعددال، اً ثفقدد 
ث يت ددد ن اةتقريدددر عيدددر اةقدددراناد املت دددذة  اة دددتةناليال اناديدددال ثاةة ودددم بعدددد اختتدددام اةجت دددال. 
 ت هذه اةدثنة.ثجداثل األع ال ثاةختصازاد اةن أقرها ا يف  أونا

__________ 

 .TD/B/INF.237/Rev.1اةوويقال   يصدن ا دثل اة من اةرمسي املنق  ة جت اعاد يف *
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 المر ء األول

جرررردول األ مررررال المؤقررررث للجنررررة االسررررتثمار والميرررراريا والتنميررررة  الرررردورة   
 التاسنة

 بانت اع أع ات املنت -١
     قران جدثل األع ال ثةنظيم اةع ل   -٢
     ةقانير اجت اعاد ايلربات  -3

اة ددددتة ان ثاةبتنددددان ثةنظدددديم قريددددر اجت ددددال ايلددددربات املتعدددددد اةسددددنواد بشدددد ن ة )أ( 
 . املشانير من أجل بنات اةقدناد اإلنتاجيال ثاةتن يال املستدامال

ةقريددر فريددق ايلددربات اننددومي اةدددث  اةعامددل املعددن باملعددايري اةدثةيددال ةيف حا ددبال   )ع( 
      غ عن دثنةو اناديال ثاةة ومثاإلب

خ دال من اةقراناد    اإلجدراتاد: اة دتة ان ثةن يدال املشدانير بوزد إل ا   د ين إل دا   -4
 ٢٠3٠اةتن يال املستدامال ةعام 

 اةتقرير املرحيفي عن ةش ير ثةع ي  أثجو اةتني ن بم أنكان ع ل األثننتاد اةة وال -٥
 مسالل أخرل -6
 .قدم    ايف  اةت انة ثاةتن يالاعت اد ةقرير اةيف نال امل -٧
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 المر ء الثا ي

 لدورة التاسنة  اجدول األ مال المؤقث للجنة التجارة والتنمية  
 انت اع أع ات املنتب -١
 قران جدثل األع ال ثةنظيم اةع ل  -٢
       : ةقانير اجت اعاد ايلربات  -3

 ةقانير اجت اعاد ايلربات املتعددة اةسنواد ثاألحاديال اةسنال:  ( أ)
جسددتياد اةت انيددال ثةيسددري ثاةيفو بشدد ن اةنقددل  ايلددربات املتعدددد اةسددنواداجت ددال   '١'

     اةت انة
 بش ن اةسيفر األ ا يال واةتن يالاد اجت ال ايلربات املتعدد اةسنو  '٢'
 الانة ثايلدماد ثاةتن ياجت ال ايلربات املتعدد اةسنواد بش ن اةت  '3'
اةيددال عيفددى عيددر ال مو اجت ددال ايلددربات املتعدددد اةسددنواد بشدد ن ةع يدد  بي ددال اقتدددصادي  '4'

ةع يد  اةتنامدل ثاةتعداثن يف امليددان ث ةتن يال شداميفال ثمسدتدامال، اً املستوياد دع 
      اةقتصاد

اجت ال ايلربات بش ن  دبل ثث دالل  سدم ع يفيدال ةن يدذ األنشد ال يف ا داةد  '٥'
   نبولايفيإلا يف برنامر ع ل ت ق عد األثةويال املاذ

 ملعن بقوانم ث يا اد املنافسال.اةدث  اةقرير فريق ايلربات اننومي  )ع( 
 بقوانم ث يا اد محايال املستإليفكةقانير فريق ايلربات اننومي اةدث  املعن  ) ( 

إل دددا  خ دددال اةتن يدددال املسددددتدامال اً مدددن اةقدددراناد    اإلجدددراتاد: اةت دددانة بوزددد إلا   ددد   -4
 ٢٠3٠ ةعام

 بم أنكان ع ل األثننتاد اةة والاةتقرير املرحيفي عن ةش ير ثةع ي  أثجو اةتني ن  -٥
 مسالل أخرل -6
 .اعت اد ةقرير اةيف نال املقدم    ايف  اةت انة ثاةتن يال -٧
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المر ء الثالث

اختصاصرررررررات  ريرررررررء الخجرررررررراء الحارررررررومي الررررررردولي المننررررررري بالتجرررررررارة   
 اإللاترو ية واالقتصاد الرقمي

 أساسية منلومات -أوالا  
 دديقوم  .( أ))ص( ث)ت( مددن مافينيددانو نددريثيب١٠٠يف اة قددرةم اة ددرعيتم ملددا جددات اً ثفقدد -١

أحدددداا معدددن جديددددين ايفددد  اةت دددانة ثاةتن يدددال بت عيدددل  نشدددات فريقدددي خدددربات حندددوميم دثةيدددم 
باةت دددانة اإلةن ثنيدددال ثاةقتصددداد اةرق دددي ثا خدددر معدددن باةت ويدددل مدددن أجدددل اةتن يدددال. ث ددددد هدددذه 

قتصدداد ق ة عيددل فريددق ايلددربات اننددومي اةدددث  املعددن باةت ددانة اإلةن ثنيددال ثاةالدداةختصازداد طر 
 اةرق ي.

 اال تجارات التنظيمية -ثا ياا  
 دديتنون فريددق ايلددربات اننددومي اةدددث  املعددن باةت ددانة اإلةن ثنيددال ثاةقتصدداد  :التاررويس -٢

ايلددربة اة  مددال. ث دديدعى خددربات مت صصددون ينت ددون    مددن ذث  اةرق ددي مددن تةيفددي اننومدداد 
ةقدددمي املشددونة حسددب اةقت ددات. ث دديتاري هددلةت    ا ت ددر املدددين ثاةق ددال ايلدداص ثأكددادمييون 
ةيفددثل األع دات اةنظدر يف ةعيدم جإلدال ةنسديق ةعد  ميندن بتاري املواةير ث داثن اةبحدث اددددة. ث 

 باةتوازل املست ر مر فريق ايلربات اننومي اةدث .
مددن املقدد   أن يتبددر فريددق ايلددربات اننددومي اةدددث   جددراتاد ثأ دداةيب  :النمرر  طرائررء -3

فريدددق ايلدددربات بب ي ددد. ث اةدددن يعقددددها األثننتددداد اننوميدددال اةدثةيدددالة جت اعددداد اةع دددل املوحددددة 
اة رالدددق اةتنظي يدددال ثطرالدددق اةع دددل املنا دددبال. ثمدددن أجدددل يف انندددومي اةددددث  يف اجت اعدددو األثل، 

ق ث يددددادة املشددددانكال فيإلددددا    أقصددددى حددددد، ةوةددددر اة ةيبدددداد اة  مددددال ةعظدددديم أوددددر مددددداثةد اة ريدددد
 ة جت اعاد. ةيف شانكال عن بعد ا تن اةً 

 جيفسال عامال ثاحدة يف اةسنال. الجلسات: تواتر -4
 ة ةت اث  و وال أيام. :المدة -٥
ثنيدال ةعقدد اةددثنة األث  ة ريدق ايلدربات انندومي اةددث  املعدن باةت دانة اإلةن   :التوقيرث -6

ثةقددددم ةقريرهدددا    اةددددثنة اةتن يذيدددال  يفددد   ٢٠١٧ثاةقتصددداد اةرق دددي يف اةربدددر األخدددري مدددن عدددام 
اةت ددانة ثاةتن يددال. ثينباددي أن ةعقددد اةدددثناد اة حقددال يف اةربددر اةةدداين مددن كددل  ددنال، بدداةت امن مددر 

نويال  يفددد  أ دددبول اةت دددانة اإلةن ثنيدددال اةدددذ  ينظ دددو األثننتددداد، ثةقددددم ةقانيرهدددا    اةددددثنة اةسددد
اةت دانة ثاةتن يدال. ثينبادي عقدد هدذه اةجت اعداد باةتتدابر مدر اةجت اعداد األخدرل ذاد اةصديفال 

 من أجل  جياد أثجو ةني ن ةيفوفود املشانكال.

__________ 

  .Corr.1ث TD/519/Add.2 ( أ)
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  النتائج: -٧
سددت يفي مددن مناقشدداد فريددق ايلددربات ةوزددياد  يا دداةيال مت ددق عيفيإلددا ةُ ةقدددمي  )أ( 

 ثنيال ثاةقتصاد اةرق ي ةينظر فيإلا ايف  اةت انة ثاةتن يالباننومي اةدث  املعن باةت انة اإلةن  
ةس شدددددد بدددددو   زددددددان ةقريدددددر بيشدددددرا  نلدددددي  فريدددددق ايلدددددربات انندددددومي اةددددددث  )ع( 

 املناقشاد يف ايف  اةت انة ثاةتن يالب
حيدددددد فريددددق ايلددددربات اننددددومي اةدددددث  املواةددددير ثاأل دددد يفال اإلنشدددداديال ةيفدددددثناد  ) ( 

 اة حقال، مبا فيإلا جدثل األع ال امللقر. 
 .اةتقانير املقدمال    ايف  اةت انة ثاةتن يال :التقارير -8
: شدددعبال إلرررى  ريرررء الخجرررراءالالزمرررة خررردمات ال تترررولى تقرررديماليرررنجة الرئيسرررية التررري  -9

 ددر  شددرا  عب األثننتدداد األخددرل ذاد اةصدديفال، ةيفوجسددتياد، باةتنسدديق مددر ُشدداةتننوةوجيددا ثا
 ةيفنظام اةداخيفي  يف  اةت انة ثاةتن يال.اً منتب األمم اةعام ةيفثننتاد، ثفق

 دتتنون ثودالق كدل دثنة مدن دثناد فريدق ايلدربات انندومي اةددث  مدن جددثل  :الوثرائء -١٠
ةنل بند موةوعي من بندود جددثل األع دال كحدد  ثاحدةثنقال )ثنقاد مناقشال أع ال ملقر، ث 

قبددل كددل دثنة  ددنويال، ث دددد فيإلددا املسددالل ثنقدداد املناقشددال  أقصددى( ثةقريددر عددن اةدددثنة. ث ددتعد
 عيفى األ  يفال اإلنشاديال )انظر اةتذييل(. اً اةرليسيال اةن يتعم عيفى ايلربات حبةإلا ثةت  ن ندثد

ة عاةيدددددال مشدددددانكال تةيفدددددي اً ةدددد ان :اركةاحتياجررررات التمويررررر  المتوقنرررررة إلتاحرررررة الميررررر -١١
 ددينون مددن املإلددم ةددوفري املددواند اً، حنومدداد اةبيفدددان اةناميددال، ث ازددال حنومدداد أقددل اةبيفدددان  ددو 

اة  مال ةتا يال ةنداةيف  د رهم ثبددل اإلقامدال اةيدومي. ث ذا مدا قدرن فريدق ايلدربات انندومي اةددث  
ةسدددددتدعي اناجدددددال اةت ددددداق امل يدددددد مدددددن مدددددا بدددددم اةددددددثناد، قدددددد يف فددددد اد اةةددددد  ل ب نشددددد ال 

 اةتربعاد/املواند ايلانجال عن املي انيال.

 التركيز السياساتي المقترح -ثالثاا  
يلددربات اننددومي اةدددث  املعددن باةت ددانة اإلةن ثنيددال اةسيا ددال ة ريددق ا ينصددب اة كيدد   -١٢

اإلةن ثنيددددال ثاةقتصدددداد  ثاةقتصددداد اةرق ددددي عيفددددى ةعظددديم املنا ددددب اإل اليددددال املت ة يددددال مدددن اةت ددددانة
 اةرق ي، ثمعا ال اةتحدياد املرةب ال هبا، ثباةتا  ةع ي  اةبعد اإل الي. 

 املعام د، ةناةيفخ مجم  اةناميال ةيفبيفدان باةنسبال ةنش  قد اةن اة رص ةش ل :اة رص  -١3
 اةعامليددال، اةقي ددال    ددل يف ثاملشددانكال ثايلددان ، اةددداخل يف اة بددالن    اةوزددول  منانيددال ث سددن

 ةاحدددال  اإلنتاجيدددال ثةنظددديم املشدددانير ثاةبتندددان ثخيفدددق فدددرص اةع دددل يف اةق دددال اةرق دددي، ث م سدددث 
 منانيدداد ةددرب  األ ددوات اةري يددال ثان ددريال ث قيددق فوالددد ةيف سددتإليفنم، ث إلددون ث ددالل جديدددة 

       اةن ةع ض ةن يال ق ال األع ال.ةتذةيل اةعقباد 
اد باةنسدددبال ةيفبيفددددان اةناميدددال قصدددون اهلياكدددل األ ا ددديال ياةتحدددد ةشددد ل قدددد :اةتحددددياد  -١4

ةتننوةوجيا املعيفوماد ثاةةصداةد ثاهلياكدل األ ا ديال اةصدناعيال ثا دت دامإل اب ث دثديدال فدرص 
انصددول عيفددى اة اقددال ث مددداداد اةنإلربددات املنيف ددال اةددن ة مينددن اةتعويددل عيفيإلدداب ث دثديددال فددرص 

اةددددددفر املنا دددددبالب ث دثديدددددال فدددددرص اةوزدددددول    انصدددددول عيفدددددى اةلت دددددان، ثعددددددم ةدددددوفر حيفدددددول 
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اةتننوةوجيددا، ثةددعف اةقددوة اةشددراليال ثاةددنظم املاةيددال ةددري املت ددونةب ثامل دداث  مددن فقدددان اةو ددالف 
بسبب اإلقصات أث اةتحول    األمتتالب ثةددهون املدوا ين اةت انيدالب ثرداطر هي ندال بعدمجم اةشدركاد 

ة ددون اةقتصداد اةرق دديب يف  دل ة  دواد اةرق يددال عيفدى اةسدوتب ثايلسددالر يف اإليدرادادب ثةو ددر ا
ثعدم ك ايال األطر اةقانونيال ثاةتنظي يدالب ثاةعت داد يف ا ت در عيفدى اةددفر نقدداب ثةددين مسدتوياد 
اإلملددددام بتننوةوجيددددا املعيفومدددداد ثاةةصدددداةد ثاةددددوعي ثاملعددددان  املتصدددديفال باةت ددددانة اإلةن ثنيددددال يف 

اً ننومددداد. ثميندددن أن ةندددون اندددواج  عاةيدددال جددددثامل سددداد األع دددال أث دددا  املسدددتإليفنم ث 
       باةنسبال ةيف شانير اةباةاال اةصار ثاةصارية ثاملتو  ال ان م.

ثمثال حاجال    م يد من املساعدة اةشاميفال ةدعم جإلود بنات اةقدناد اةراميال    اةتايفدب  -١٥
ثنيدال ةيف  يدر بددثن هدام عيفى اةتحدياد ادددة أع ه. ثينبادي أن ة د يفر مبدادنة اةت دانة اإلةن  

 يف هذا اةصدد.
ث تتي  مداثةد فريق ايلربات اننومي اةدث  فرزال ةتع ي  أثجو اةتني ن بدم جإلدود بندات  -١6

ع دل اةبحث ثاةتحيفيل ثاملساعدة اةتقنيال اةن يقدمإلا األثننتداد. ث يسداعد جإلود ةوافق ا نات، ث 
ةواةدددعي  يا ددداد اةقتصددداد اةرق دددي يف  يف ةشدددنيل ات دددراً فريدددق ايلدددربات انندددومي اةددددث  أي ددد

اةبيفدددان اةناميددال ثاةبيفدددان املتقدمددال. ث ددينون ةقا ددم ايلددرباد في ددا بددم ثاةددعي اةسيا دداد ثمدددر 
يف هدددذا اةسددديات. ثقدددد ةدددت  مجم املناقشددداد املتعيفقدددال بنتدددالر اً أزدددحاع املصددديفحال ا خدددرين  ونيددد

ملسدددددتول اةدددددوطن عدددددن ع يفيددددداد ا دددددتعراض  يا دددددال ةننوةوجيدددددا املعيفومددددداد ثاةةصددددداةد عيفدددددى ا
 مدخ د قي ال.

 تذيي   
 للدورة األولى اإلرشاديةالمواضيا واألسئلة   

اةتنافسيال عن طريدق اةت دانة مي هتا  ما اةذ   تا   ةيو اةبيفدان اةناميال من أجل بنات '١'
 اإلةن ثنيال ثاةقتصاد اةرق ي؟ 

مدا اةددذ  ميندن أن ة عيفددو اةبيفددان اةناميددال مدن أجددل ةع يد  هياكيفإلددا األ ا ديال املاديددال  '٢'
 ثاهلياكل األ ا يال ةيفتننوةوجيا؟ 

كيددف مينددن ةيفبيفدددان املتقدمددال أن ةقدديم شددراكاد مددر اةبيفدددان اةناميددال بدد كةر اة ددرت  '3'
ةيفودددددر، مدددددن أجدددددل  يدددددادة اة دددددرص    أقصدددددى حدددددد ثمعا دددددال اةتحددددددياد اً  قيقددددد
 ت انة اإلةن ثنيال ثاةقتصاد اةرق ي؟باةيتصل  في ا
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 المر ء الرابا

اختصاصرررات  ريرررء الخجرررراء الحارررومي الررردولي المننررري بالتمويررر  مرررس أجررر    
 التنمية

 منلومات أساسية -أوالا  
 دديقوم  ،( أ)نددريثيب)ت( مددن مافينيددانو )ص( ث١٠٠ ميف اة قددرةم اة ددرعيتثفقدداً ملددا جددات  -١

أحدددداا معدددن جديددددين ايفددد  اةت دددانة ثاةتن يدددال بت عيدددل  نشدددات فريقدددي خدددربات حندددوميم دثةيدددم 
باةت ويدددل مدددن أجدددل اةتن يدددال ثا خدددر معدددن باةت دددانة اإلةن ثنيدددال ثاةقتصددداد اةرق دددي. ث ددددد هدددذه 

 ق ة عيل فريق ايلربات اننومي اةدث  املعن باةت ويل من أجل اةتن يال.الاد طر اةختصاز

 اال تجارات التنظيمية -ثا ياا  
 دديتنون فريددق ايلددربات اننددومي اةدددث  املعددن باةت ويددل مددن أجددل اةتن يددال مددن التاررويس:  -٢

ا ت در املددين ايلربة اة  مال. ث ديدعى خدربات مت صصدون ينت دون    من ذث  تةيفي اننوماد 
ةقدددمي املشددونة حسددب اةقت ددات. ث دديتاري هددلةت بتاددري مواةددير    ثاةق ددال ايلدداص ثأكددادمييون 
ةيفدددثل األع ددات أن ةنظددر يف ةعيددم جإلددال ةنسدديق ةعدد  باةتوازددل نددن ث دداثن اةبحددث ادددددة. ثمي

 املست ر مر فريق ايلربات اننومي اةدث . 
مددن املقدد   أن يتبددر فريددق ايلددربات اننددومي اةدددث   جددراتاد ثأ دداةيب  :طرائررء النمرر  -3

. ث ددديبر فريدددق ايلدددربات اةدددن يعقددددها األثننتددداد اننوميدددال اةدثةيدددالة جت اعددداد اةع دددل املوحددددة 
اننومي اةدث ، يف اجت اعو األثل، يف اة رالق اةتنظي يال ثطرالق اةع ل املنا دبال ةتنةيدف اةتدني ن 

 ةيدددال اننوميدددال اةدثةيدددال ةيفثننتددداد ثع يفيدددال املتابعدددال بشددد ن متويدددل اةتن يدددال يف    أقصدددى حدددد بدددم ا
ة ون ةسددتند    مشددمنظومددال األمددم املتحدددة. ثبت ثيددد ايفدد  اةت ددانة ثاةتن يددال بتوزددياد  يا دداةيال 

فرقدددال اةع دددل   دددإلاماةو يف  يسددداعد فريدددق ايلدددربات انندددومي اةددددث  األثننتددداد يف زدددياةال ايلدددربات، 
ةوكددداةد املعنيدددال بت ويدددل اةتن يدددال ثمنتددددل ا يفددد  اةقتصددداد  ثاةجت ددداعي املعدددن املشددد كال بدددم ا

مبتابعال متويل اةتن يال. ثمن أجل ةعظيم أور مداثةد اة ريق ث يدادة املشدانكال فيإلدا    أقصدى حدد، 
 .ة جت اعاد ةوةر ةرةيباد إلةاحال  منانيال املشانكال عن بعد ا تن اةً 

 ثاحدة يف اةسنال. : جيفسال عامالتواتر الجلسات -4
 : ة ةت اث  و وال أيام.المدة -٥
إل دإلام ع دل فريدق ايلدربات انندومي اةددث  املعدن باةت ويدل مدن أجدل اً : ةد انالتوقيث -6

يف مسدددااال األثننتددداد يف ع يفيدددال املتابعدددال بشددد ن متويدددل اةتن يدددال عيفدددى ن دددات اً اددددياً اةتن يدددال   دددإلام
ثناد اة ريق يف اةربدر األخدري مدن كدل عدام. ثهدذا ي سد  األمم املتحدة، ينباي أن ةعقد دمنظومال 

ا دددال ةندددي ينظدددر ايفددد  اةت دددانة ثاةتن يدددال، أوندددات دثنةدددو يف كدددانون األثل/ديسددد رب أث يف كدددانون 
__________ 

 .Corr.1ث TD/519/Add.2 ( أ)
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اةةاين/يندداير، يف اةنتددالر اةددن يتوزددل  ةيإلددا فريددق ايلددربات اننددومي اةدددث . ثينباددي أن ةُعقددد هددذه 
اد األخددرل ذاد اةصدديفال مددن أجددل  جيدداد فددرص ةددني ن ةيفوفددود اةجت اعدداد باةتتددابر مددر اةجت اعدد

 املشانكال، كيف ا أمنن ذةك.
 النتائج -٧

ةوزددياد  يا دداةيال مت ددق عيفيإلددا ُةسددت يفي مددن مناقشدداد فريددق ايلددربات ةقدددمي  )أ( 
 اننومي اةدث  املعن باةت ويل من أجل اةتن يال ةينظر فيإلا ايف  اةت انة ثاةتن يالب

فريق ايلربات اننومي اةدث  مسلثةيال اإلشدرا  عيفدى  عدداده  ةقرير يتو  نلي  )ع( 
 ةني ُيس شد بو يف مناقشاد ايف  اةت انة ثاةتن يالب

مواةددير ثأ دد يفال  نشدداديال  دددد ةيفدددثناد اة حقددال، مبددا يف ذةددك جدددثل أع ددال  ) ( 
ا يفدد     ةقريددر فرقددال اةع ددل املشدد كال بدم اةوكدداةد ثيف ةددوت مددداثةد منتدددل اً ملقدر، ا ددتناد

 اةقتصاد  ثاةجت اعي املعن مبتابعال متويل اةتن يال.
 .اةتقانير املقدمال    ايف  اةت انة ثاةتن يال :التقارير -8
شدددعبال اةعوملدددال  م الخررردمات إلرررى  ريرررء الخجرررراء:يتقررردتترررولى اليرررنجة الرئيسرررية التررري  -9

 شدرا  منتدب ث در تداد ثا  اةي ياد اةتن يال، باةتنسديق مدر اةُشدعب املعنيدال األخدرل يف األثنن
 ةيفنظام اةداخيفي  يف  اةت انة ثاةتن يال.اً األمم اةعام ةيفثننتاد، ثفق

:  دتتنون ثودالق كدل دثنة مدن دثناد فريدق ايلدربات انندومي اةددث  مدن جددثل الوثرائء -١٠
أع دددال ملقدددر، ثثنقددداد مناقشدددال )ثنقدددال ثاحددددة كحدددد أقصدددى ةندددل بندددد موةدددوعي مدددن جددددثل 

اةددددثنة. ث دددتعد ثنقددداد املناقشدددال قبدددل كدددل دثنة  دددنويال، ث دددُتبم  املسدددالل  األع دددال( ثةقريدددر عدددن
 عيفى األ  يفال اإلنشاديال )انظر اةتذييل(. اً اةرليسيال اةن  يبحةإلا ايلربات ث تت  ن ندثد

ة عاةيدال مشدانكال تةيفدي اً : ةد انالمياركةإماا ية المتوقنة إلتاحة احتياجات التموي   -١١
 ددينون مددن املإلددم ةددوفري اً، ازددال تةيفددو حنومدداد أقددل اةبيفدددان  ددو  ، ث حنومدداد اةبيفدددان اةناميددال

املددواند اة  مددال ةتا يددال ةندداةيف  دد رهم ثبدددل اإلقامددال اةيددومي. ث ذا مددا قددرن فريددق ايلددربات اننددومي 
مددا بددم اةدددثناد، قددد ةسددتدعي اناجددال اةت دداق امل يددد مددن يف فدد اد اةدددث  اةةدد  ل ب نشدد ال 

 جال عن املي انيال.اةتربعاد/املواند ايلان 

 التركيز السياساتي المقترح -ثالثاا  
يني مافينيانو نريثيب عيفى أن يتناثل فريق ايلدربات انندومي اةددث  املعدن باةت ويدل مدن  -١٢

أجل اةتن يال "اةت ويل من أجل اةتن يال، عيفدى اةنحدو املبدم يف خ دال ع دل أديد  أبابدا ثيف أع دال 
"اإل دإلام، أندو ينبادي ةيفثننتداد يدني كدذةك عيفدى هو )ص((. ث ١٠٠األثننتاد" )اة قرة اة رعيال 

" )اة قدددددرة ٢٠3٠مدددددن خددددد ل أنكدددددان ع يفدددددو اةة ودددددال، يف ةن يدددددذ ثنزدددددد ثا دددددتعراض خ دددددال عدددددام 
)أ((، ث"موازيفال اإل إلام يف املتابعال املنر ال ةنتالر امللمتر اةدث  ةت ويل اةتن يدال ثيف ١٠٠ اة رعيال

 (. ) (١٠٠ا تعراض هذه اةنتالر" )اة قرة 
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ث ينصدب اة كيد  اةسيا ددال عيفدى ةعب دال املددواند املاةيدال األ ا ديال  دداةد اةع دل ةتحقيددق  -١3
جدديم، ثهددات ثثاث مددن اة صددل اةةدداين مددن خ ددال ع ددل  - اةتن يددال املسددتدامال املبينددال يف اة ددرثل أةددف
 ثاند من اة دثاجيال. ،( ع)أدي  أبابا، يف  طان ثةيال األثننتاد

ثل ة ريدددق ايلدددربات انندددومي اةددددث  األ ددد يفال اإلنشددداديال اةدددواندة يف ثينددداقال اةجت دددال األ -١4
اةتذييل أدناه. ثة  ان مسااال األثننتاد عيفدى حندو فعدال يف ع يفيدال املتابعدال بشد ن متويدل اةتن يدال، 
 و  يس شدد مبدداثةد منتددل ا يفد  اةقتصداد  ثاةجت داعي املعدن مبتابعدال متويدل اةتن يدال يف 

 ايلربات اننومي اةدث  ةيفسنواد اةتاةيال.  اختيان مواةير فريق

 تذيي   
 المواضيا واألسئلة اإلرشادية للدورة األولى  

 ددريك  اةجت ددال األثل ة ريددق ايلددربات اننددومي اةدددث  عيفددى ادداةد اةع ددل اةددواندة يف  
اة ددرعم أةددف ثجدديم )املددواند اةعامددال اةوطنيددال ثاةتعدداثن اإل ددالي اةدددث ، عيفددى اةتددوا ( مددن اة صددل 

 اةةاين من خ ال ع ل أدي  أبابا: 
  املواند اةعامال اةوطنيال )أ( 
  ال املواند اةعامال اةوطنيال ةتحقيق اةتن يال يف اةبيفدان اةناميال؟ما اةذ  مينن فعيفو ةتع ي  ةعب 
        اةتعاثن اإل الي اةدث   )ع( 
ما هي اةسبل اةن ةتي  ةعظيم مسااال اةتعاثن اإل الي اةدث  يف  قيق أهددا  اةتن يدال  
 املستدامال؟

__________ 

 ، املرفق.69/3١3انظر قران ا  عيال اةعامال  ( ع)
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 المر ء الخامس

 مواضيا الدورات األولى الجتما ات الخجراء المتنددة السنوات  
النقرر  واللوجسررتيات التجاريررة وتيسررير بيرر ن اجتمرراا الخجررراء المتنرردد السررنوات  -ألف 

 التجارة
 الواليات ذات الصلة  

جددددو اةع ددددوم(ب ثاة قددددراد )ةن بددددق عيفددددى ث  ١٢ث ١١ث ١٠مافينيددددانو نددددريثيب. اة قددددراد  -١
 )ل(-)ث(ث )ع(٥٥)ض(ب ثاة قددددددددراد اة رعيددددددددال ث )خ(ث )ت(ث )ل(ث )ل(ث ) (38اة رعيددددددددال 

 )د(١٠٠ث)ن(ب ثاة قرةددددددددان اة رعيتددددددددان  )ت(ث )ه(ث )د(٧6)   (ب ثاة قددددددددراد اة رعيددددددددال ث )أأ(ث )خ(ث
 )ن(.ث
أهددددددددا  اةتن يدددددددال . ةايددددددداد *٢٠3٠ ويدددددددل عاملندددددددا: خ دددددددال اةتن يدددددددال املسدددددددتدامال ةعدددددددام  -٢

ع، -١٠ ، ث-9أ، ث-9، ث١-9، ث١٠-8، ث3-8، ث٢-8، ث١-8أ، ث-١، ث٥-١ املستدامال،
 ٥-١6ث 3-١6 ، ث-١4، ث٢-١4، ث١-١4، ث3-١3، ث٢-١3، ث١-١3ث ع،-١١ث
، ١١-١٧-8-١٧، ث3-١٧-١-١٧ع، ث-١6أ، ث-١6ث ١٠-١6ث ٧-١6ث 6-١6ث
 .١9-١٧ث ١٧-١٧ث ١6-١٧ث ١4-١٧ث
 48ث 34ث ١٧ث ١4ث ١١ث ١٠ث 8ث ٥ث 4ث ١  أبابددا. اة قددراد خ ددال ع ددل أديدد -3
، ١١3ث ١٠3ث 9٠ث 88ث 8٧ث 8٠ث ٧4ث 69ث 68ث 66-64ث 6٢-٥9ث ٥٧-٥٠ث
 .١٢8-١٢٥، ث١١٥ث

 : تيسير التجارة والنق  الدولي٢٠١٧دورة  ام   
ةجت دددددال ايلددددددربات املتعددددددد اةسدددددنواد بشددددد ن اةنقددددددل  ٢٠١٧ دددددو  ةتنددددداثل دثنة عدددددام  -4

اةت دانة مدن اةددث  ثةيسدري ثاةيفوجستياد اةت انيال ثةيسدري اةت دانة اةصد د األ ا ديال بدم اةنقدل 
ثأهدددددا  اةتن يددددال املسددددتدامال، مددددن جإلددددال أخددددرل.  ٢٠3٠جإلددددال، ثخ ددددال اةتن يددددال املسددددتدامال ةعددددام 

اةةددداه اةعدددام ث ن دددات األ ددد  ةيفددددثناد اةدددة   اة حقدددال ةجت دددال ث تسددداعد اةددددثنة يف  ديدددد 
ايلدددربات املتعددددد اةسدددنواد، اةدددذ   دددينظر مب يدددد مدددن اةت صددديل يف ا ودددان اددددددة اةدددن  يف إلدددا  طدددان  

           اة دددددتدامال عيفدددددى ةوجسدددددتياد  قيدددددق جديدددددد ثعددددداملي ث دددددو  ةيفسيا ددددداد اةت انيدددددال ث يا ددددداد 
 اةت انة اةدثةيال. 

 لدورةتناولها استالتي ة القضايا الرئيسي  
عددن   ددت ك  املناقشدداد عيفددى ةيسددري اةت ددانة ثاةنقددل اةدددث ، مبددا يف ذةددك املددوان ، ف دد ً  -٥

اةنقددل اةبحددر  ثاةنقددل املتعدددد اةو ددال  ثاةنقددل اةعددابر. ثاهلددد  مددن هددذه املناقشدداد هددو ا ددتنبا  
ت دداد  يا دداد م ل ددال ملسدداعدة اةدددثل األع ددات يف اادداذ قددراناد مسددتنرية ثاع نشدداداد أفنددان ث 

ةعدد   نظددم اةنقددل اة عاةددال، ثا ددمجم ةندداةيف اةنقددل ثاملعددام د اةت انيددال، ث سددن ع يفيدداد اةنقددل 
__________ 

* A/RES/70/1. 
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اةعدددابر، ثةيسدددر املعدددام د اةت انيدددال، ث سدددن اةدددرب  بشدددبناد اةنقدددل، ثةتدددي  ثةدددر  طدددان قدددانوين 
ةحتياجداد أقدل اً خازد اً ث ديو  ايلدربات اهت امد داعم، ثةع   اةت انة ثاةقدنة اةتنافسيال اةت انيال. 

اةبيفدددان  ددواً ثاةبيفدددان اةناميددال ةددري اةسدداحيفيال ثاةدددثل ا  نيددال اةصددارية اةناميددال ثبيفدددان املددرثن اةعددابر 
       اةناميال ثاةقتصاداد اةصارية اة عي ال ثاهلشال هينيفياً. 

 اجتماا الخجراء المتندد السنوات بي ن التجارة والخدمات والتنمية -باء 
 ذات الصلةالواليات   

)   (ب ثاة قدددراد ث )ق(ث )ن(ث ) (ث )ع(٥٥اة قدددراد اة رعيددال  مافينيددانو نددريثيب. -6
)ض(ب ثاة قددددددرة ث )ت(ث )م(ث ) (38(ب ثاة قددددددراد اة رعيددددددال أ أ)ث )ن(ث )ت(ث )أ(٧6اة رعيددددددال 
 )أ(.١٠٠)د(ب ثاة قرة اة رعيال ٥٥اة رعيال 

 ٥ا  اةتن يال املستدامال: اهلد  أهد .٢٠3٠خ ال اةتن يال املستدامال ةعام   ويل عاملنا: -٧
بشدددد ن امليدددداه ثاةنظافددددال اةصددددحيال  6بشدددد ن املسدددداثاة بددددم ا نسددددم )ايلدددددماد املاةيددددال(، ثاهلددددد  

بشدد ن ةدد ان  منانيددال انصددول عيفددى اة اقددال )خدددماد اة اقددال(،  ٧)خدددماد امليدداه(، ثاهلددد  
بد   تيدال قدادنة عيفدى  بش ن  قامال 9بش ن اةن و املستدام )ايلدماد املاةيال(، ثاهلد   8ثاهلد  

ثاةةصدددداةد  ،اةصدددد ود )مةددددل ايلدددددماد املاةيددددال ثخدددددماد ةننوةوجيددددا املعيفومدددداد ثاةةصدددداةد
بشدددددد ن انددددددد مددددددن انعدددددددام املسدددددداثاة  ١٠اةسدددددديفنيال ثاة  دددددديفنيال، ثخدددددددماد اةنقددددددل(، ثاهلددددددد  

 . بش ن ةنشي  اةشراكال اةعامليال من أجل اةتن يال املستدامال ١٧ثاهلد   ،)اةتحوي د املاةيال(
 8٠ث 49ث 4٠ث 39ث 34ث 33ث ٢4ث ١4ث ١٢خ ال ع ل أديد  أبابدا. اة قدراد  -8
 .8٧ث 8٢ث

: دور اقتصرراد وتجررارة الخرردمات  رري  مليررة التحررول الهيالرري والتنميررة ٢٠١٧دورة  ررام   
 للجميا الياملة

ة يدد ال اهلددد  املتددوخى مددن اجت ددال ايلددربات املتعدددد اةسددنواد بشدد ن اةت ددانة ثايلدددماد  -9
ثاةتن يددال هددو  ةاحددال فإلددم أف ددل بشدد ن اإلمناندداد اةددن ين ددو  عيفيإلددا اقتصدداد ثةددانة ايلدددماد، 

خدماد اةب  اةتحتيال، من أجل  قيق اةتحول اةقتصاد  ثاةن و ثاةق دات عيفدى اة قدر اً خصوز
ث جياد فرص ع ل، ثبشد ن األايدال املتعدددة األبعداد اةدن ةنتسديإلا هدذه اةصد د بوزد إلا أدثاد 

ةن يدددال شددداميفال ةيف  يدددر ثمسددددتدامال. ث ددديإلد  اةجت دددال    ة ثيدددد املشدددانكم بدددد دثاد ةتحقيدددق 
ةتحديددد اةددنإلر اةسيا دداةيال ثاةتنظي يددال ثاملل سدديال األنسددب ثاملتسددقال ثاةشدداميفال يف اددال ايلدددماد 
ثيلوض امل اثةاد اةت انيال ثاملشانكال يف جإلود اةتعاثن اةدث  عيفى اةصدعيدين املتعددد األطدرا  

هددددذه األهدددددا ، يتددددي  ةتحقيددددق اندددداد اإل اليددددال ةيف دددددماد. ث ددددعياً يُ ع ددددل اإلمن مدددداثاإلقيفي ددددي، 
 ددي ا  ةث اجت ددال ايلددربات املتعدددد اةسددنواد منددرباً ةتحدداثن ثةعدداثن أزددحاع املصدديفحال املتعددددين، 

ةيسدددري ةبدددادل ا نات ثاةددددنثق املسدددت ادة في دددا بدددم ثاةدددعي اةسيا ددداد، ثامل اثةدددم اةت دددانيم، 
 .ي يالاهلي اد اةتنظث 

ب ايددددال ايلدددددماد باةنسددددبال    اةتن يددددال.  ٢٠3٠ ثةسدددديفم خ ددددال اةتن يددددال املسددددتدامال ةعددددام -١٠
مددن أهدددا  اةتن يددال املسددتدامال املتعيفددق باةق ددات عيفددى اة قددر )ايلدددماد  ١ثيشدد ل ذةددك اهلددد  

املتعيفددق باةصددحال  3املتعيفددق باةق ددات عيفددى ا ددول )ايلدددماد املاةيددال(، ثاهلددد   ٢املاةيددال(، ثاهلددد  
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املتعيفدق باملسداثاة  ٥املتعيفق باةتعيفيم )خدماد اةتعيفيم(، ثاهلد   4دماد اةصحيال(، ثاهلد  )ايل
املتعيفدددق بامليددداه ثاةنظافدددال اةصدددحيال )خددددماد امليددداه  6بدددم ا نسدددم )ايلددددماد املاةيدددال(، ثاهلدددد  

املتعيفددق باةع ددل  8املتعيفددق باة اقددال )خدددماد اة اقددال(، ثاهلددد   ٧ثاةصددر  اةصددحي(، ثاهلددد  
املتعيفدددق باهلياكدددل األ ا ددديال )اهلياكدددل األ ا دددديال  9ةقتصددداد )ايلددددماد املاةيدددال(، ثاهلدددد  ث دددو ا

ثايلددددماد املاةيدددال ثخددددماد اةةصددداةد اةسددديفنيال ثاة  ددديفنيال ثخددددماد ةننوةوجيدددا املعيفومددداد 
املتعيفدق باندد مدن أثجدو عددم املسداثاة )ايلددماد املاةيدال ثاةتحدوي د  ١٠ثاةةصاةد(، ثاهلد  

املتعيفددددق  ١٧املتعيفددددق باملسددددتوطناد اةبشددددريال )خدددددماد اةنقددددل(، ثاهلددددد   ١١ ثاهلددددد املاةيددددال(، 
بو الل اةتن يذ )خددماد ةننوةوجيدا املعيفومداد ثاةةصداةد، ثاةنظدام اةت دان  املتعددد األطدرا  

ةتحقيدق أهددا   "خ دالثاةع ل يف اال ايلدماد    حد كبري هو مبةابدال "ثاةسات اةسيا اد(. 
 .اةتن يال املستدامال

ثيلكد مافينيانو نريثيب اةدذ  اعت دده األثننتداد ثةيدال اةع دل بشد ن متتدم اةصد د بدم  -١١
اقتصدداد ثةددانة ايلدددماد، مبددا يف ذةددك خدددماد اهلياكددل األ ا دديال ث قيددق اةتحددول اةقتصدداد  

 )ن(٥٥اة قدرة اة رعيدال ندريثيب ثاةتن يال. ثةش ل اة قراد اة رعيال ذاد اةصيفال اةواندة يف مافينيدانو 
)ع( ٥٥نة ثايلددددماد، ثاة قدددرة اة رعيدددال )ض( بشددد ن اةت دددا38بشددد ن ايلددددماد ثاة قدددرة اة رعيدددال 

) ( 38 ايلدددماد، ثاة قددرةم اة ددرعيتمبشدد ن اةت ددانة ثاةتنويددر، ثنفددر مسددتول    ددل قي ددال اةسدديفر ث 
) ( بشد ن خددماد 38 د املاةيال، ثاة قرة اة رعيدال )   ( بش ن ايلدماد املاةيال ثاةتحوي٥٥ث

)ش( بشدددد ن خدددددماد اةةصدددداةد اةسدددديفنيال ثاة  دددديفنيال ثخدددددماد ٥٥ اة رعيددددال ، ثاة قددددرةاةنقدددل
ةننوةوجيدددا املعيفومددداد ثاةةصددداةد ثاةقتصددداد اةرق دددي. ثيركددد  اجت دددال ايلدددربات املتعددددد اةسدددنواد 
بشددد ن اةت دددانة ثايلددددماد ثاةتن يدددال عيفدددى هدددذه اةصددد د ثيسدددتند    نتدددالر اجت اعددداد ايلدددربات 

 سابقال بش ن ايلدماد.املتعددة اةسنواد اة

 لدورةالتي ستتناولها االقضايا الرئيسية   
خدددماد اهلياكددل األ ا دديال، يف ةوجيددو ع يفيددال اً دثن اقتصدداد ثةددانة ايلدددماد، خصوزدد -١٢

األطددددر اةسيا دددداةيال ثاةتنظي يددددال ثاملل سدددديال اةددددن ةعدددد   اةقدددددنة اةسددددات اةتحددددول اهلينيفددددي، ث قيددددق 
ايلدددددماد، ثة  ددددي    مددددا ينشدددد  عددددن ذةددددك مددددن  ددددول هينيفددددي، اإلنتاجيددددال ثاةتصددددديريال ةق ددددال 

يتوافددق مددر اةقدددنة اةتنافسدديال، ثاةتنويددر ثاملشددانكال يف    ددل اةقي ددال ثاةنةقددات باةت يفعدداد     مبددا
 .٢٠١٧ قيق ةن يال مستدامال ثشاميفال ةيف  ير يف عام 

 بي ن السلا األساسية والتنميةاجتماا الخجراء المتندد السنوات  -جيم 
 واليات ذات الصلةال  

)ةن بدددددق عيفدددددى ثجدددددو اةع دددددوم(ب  8٢، ث٥9، ث3٠، ث٢٢اة قدددددراد  مافينيدددددانو ندددددريثيب. -١3
 ) (.١٠٠)ل( ث٧6)د( ث٥٥)ق( ث38ثاة قراد اة رعيال 

 .١١6ث ١٠8خ ال ع ل أدي  أبابا. اة قرةان  -١4
ع مدن أهددا  -9  ث-٢ ايتدانااة ٢٠3٠اةتن يدال املسدتدامال ةعدام  خ دال : ويل عاملنا -١٥

 اةتن يال املستدامال. 
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 ريزددددد اجت ددددال ايلددددربات املتعدددددد اةسددددنواد اةت ددددوناد ثاة ددددرص ثاةتحدددددياد يف أ ددددوات  -١6
اةسدديفر األ ا دديال، مددر  يدد ت اةهت ددام اةواجددب ةق اعدداد اةسدديفر األ ا دديال ذاد األايددال باةنسددبال 

     اةبيفدان اةناميال املعت دة عيفى اةسيفر األ ا يال.

 : اال تماد  لى السلا األساسية وأهداف التنمية المستدامة ٢٠١٧م دورة  ا  
باخن داض مسدتوياد اةتن يدال اةبشدريال،  اً ثويقاً يرةب  اةعت اد عيفى اةسيفر األ ا يال انةباط -١٧

ك ددا كشدد ر دنا ددال أجراهددا األثننتدداد مددلخراب ثنتي ددال ةددذةك، يتسددم اةعديددد مددن اةبيفدددان اةناميددال 
 ا ديال بانة دال معددةد اة قدر. ثة بدد، باةتدا ، مدن ا دتعراض ثةقيديم اةن ةعت د عيفى اةسيفر األ

مسددااال ق ددال اةسدديفر األ ا دديال يف  قيددق أهدددا  اةتن يددال املسددتدامال. ثيف هددذا اةسدديات،  ددينظر 
 :اةق ايا اةواندة أدناهاجت ال ايلربات بعنايال يف 

  تناولها الدورةتالتي سالقضايا الرئيسية   
ايليددداناد اةسيا ددداةيال اةدددن ة يدددد فدددرص انصدددول عيفدددى اةادددذات ثاة اقدددال )ةايددداد أهددددا   -١8

ع(، ث قيدددددق قي دددددال م دددددافال ةيفسددددديفر -٧، ث١-٧ ، ث-٢ع، ث-٢أ، ث-٢اةتن يدددددال املسدددددتدامال 
ا دت دام بو الل منإلدا  قيدق اةن داتة يف ع( ث سم  دانة املواند اة بيعيال -9األ ا يال )اةاايال 

نأق املدال اة بيعددي املسددت دم يف  نتددا  مدواند مت ددددة )أهدددا  اةتن يددال  املدواند، مددر ان ددا  عيفددى
 (. ١٥ث ١4ث ١٢املستدامال 

اجتماا الخجرراء المتنرد د السرنوات بير ن االسرتثمار واالبتارار وتنظريم الميراريا  -دال 
 التنمية المستدامةوتحقيء مس أج  بناء القدرات اإل تاجية 

 الواليات ذات الصلة  
ثجدددو اةع دددوم(، )ةن بدددق عيفدددى  ٧٠ث 64ث ٥١ث 43ث 4٢نو ندددريثيب. اة قدددراد مافينيدددا -١9

 )ن( بشددد ن ةسددد ري اةعيفدددم ثاةتننوةوجيدددا ثاةبتندددان ةتحقيدددق أهددددا  اةتن يدددال٥٥ثاة قدددرة اة رعيدددال 
 )ذ( ث)   (. ث)ص(، ث) (، ٥٥)د( ث38املستدامال، ثاة قراد اة رعيال 

) ( 38ب ثاة قدددراد اة رعيددددال ٢٧ث ٢3ةدددان فقدددراد أخدددرل مدددن مافينيدددانو ندددريثيب. اة قر  -٢٠
)ل(، ٥٥ب ثاة قدددددددددددراد اة رعيدددددددددددال ٥١ث 49ث 4٥ث 43ث 4٢ث 4٠ث)ل( ث) (ب ثاة قدددددددددددراد 

ب ٧4ث ٧١ث ٧٠ث 68ث 64ث 63ث 6٢ث ٥8)ذ( ث)   (ب ثاة قددددددددددددددددددددراد ث ث) (، ث)ص(
) ( ث) ( ث)ن( ث)ق( ث)ش( ث) ( ث)ع ع( ث)   (ب ٧6ثاة قددددددددددددددددددددراد اة رعيددددددددددددددددددددال 

 )أ(.١٠٠ ب ثاة قرة اة رعيال96ث 83 ةانثاة قر 

 : سياسات االستثمار الدولية والتنمية المستدامة٢٠١٧دورة  ام   
اة ددتة ان ثاةبتنددان ثةنظدديم املشددانير بشدد ن  يشددنل اجت ددال ايلددربات املتعدددد اةسددنواد  -٢١

مددن أجددل بنددات اةقدددناد اإلنتاجيددال ث قيددق اةتن يددال املسددتدامال امتددداداً ةجت اعدداد ايلددربات املتعددددة 
اةسنواد املعقودة قبل ملمتر نريثيب ثاملعنيدال باملسدالل ذاد اةصديفال، ثذةدك عدن طريدق ةو دير ن دات 

ندريثيب، ثة بيدق األدثاد اةدن خيفصدر شد وةال بوةيدال املمداثةد ايلربات ةيش ل املواةير ا ديدة 
ثهددذه األدثاد  ةيإلددا اجت اعدداد ايلددربات اةسددابقال املتعددددة اةسددنواد عيفددى هددذه املواةددير ا ديدددة، 

 طددان األثننتددداد ةسيا دداد اة دددتة ان مددن أجددل  قيدددق اةتن يددال املسدددتدامال، ثخري ددال اة ريدددق هددي 
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د ةنظددديم املشدددانير، ث طدددان  يا ددداد اةعيفدددم إلزددد   نظدددام اة دددتة ان اةددددث ، ث طدددان  يا دددا
 ثاةتننوةوجيا ثاةبتنان.

 لدورةالتي ستتناولها االقضايا الرئيسية   
   األدثاد اةسيا اةيال اةن طونها األثننتاد مدن قبدل، ثخازدال  طدان  يا داد اً ا تناد -٢٢

 دتة ان اةدددث ، اة دتة ان مدن أجدل  قيدق اةتن يدال املسددتدامال، ثخري دال اة ريدق إلزد   نظدام اة
ثقال ال اإلجراتاد اةعامليال من أجل ةيسري اة تة ان،  ي ر  خ ل اةجت ال ةبادل امل ان اد 
اة  دددديفى ثاةدددددنثق املسددددت ادة، ثمناقشددددال املبددددادناد ثاألدثاد اةسيا دددداةيال، ث يددددادة فإلددددم املسددددالل 

ت دام خداص ةسدد املتعيفقال بتعب ال اة تة ان من أجدل ةن يدال مسدتدامال ثشداميفال ةيف  يدر. ث ديو  اه
اة  دددوة اةنظ يدددال اةناعدددال عدددن اةايددداع اةنسدددل ةتددددابري اةتيسدددري ثاةددد ثير يف  يا ددداد اة دددتة ان 
اناةيددددال، ثةيف سددددالل املتصدددديفال باة اقدددداد اة ددددتة ان اةدثةيددددال ثبُبعدددددها املتصددددل باةتن يددددال املسددددتدامال. 

 ( )  ٥٥ث )ص(٥٥) ( ث٥٥)ل( ث38ثاةوةيدددال اةتشدددريعيال منصدددوص عيفيإلدددا يف اة قدددراد اة رعيدددال 
 من خ ال ع ل أدي  أبابا.  9١، ثكذةك يف اة قرة نريثيب من مافينيانو

ث ددتنون نتددالر اجت ددال ايلددربات املتعدددد اةسددنواد، أ  مددوج  اةددرلي ، مبةابددال مسددااال يف  -٢3
مددداثةد اةدددثنة اةتا ددعال ةيف نددال اة ددتة ان ثاملشددانير ثاةتن يددال اةددن  ددتعقد يف أجددل أقصدداه ا دد ت 

 .٢٠١٧م األخري من عا

الجيئررة االقترررصادية المواتيررة  لررى  تنزيررزاجتمرراا الخجررراء المتنرردد السررنوات بيرر ن  -هاء 
مستدامة  واجتمراا الخجرراء المتنردد الياملة و اللتنمية لد م اجميا المستويات 

 السنوات بي ن التاام  والتناون  ي الميدان االقتصادي
 الواليات ذات الصلة  

 )ل(. ١٠٠) ( ث) ( ث٥٥)أ( ث38نريثيب. اة قراد اة رعيال مافينيانو  -٢4
 .88خ ال ع ل أدي  أبابا. اة قرة  -٢٥

  حو خطة  المية –: النمو اليام  ٢٠١٧دورة  ام   
 -هدو "اةن دو اةشدامل  ٢٠١٧ ينون موةول اجت ال ايلربات املتعدد اةسنواد يف عدام  -٢6

)أ( 38املسدد ةال اةددن ةشدددد عيفيإلددا اة قددرة اة رعيددال حنددو خ ددال عامليددال". ثباةتددا ،  دديتناثل اةجت ددال 
مددن مافينيددانو نددريثيب اةددن ةددني عيفددى مددا ييفددي: "موازدديفال هتي ددال بي ددال اقتصدداديال متنينيددال عيفددى عيددر 
املسددتوياد ةدددعم اةتن يدددال اةشدداميفال ةيف  يدددر ثاملسددتدامال، بو ددالل مدددن بينإلددا ةشددد ير  جيدداد حيفدددول 

 ".متعددة األطرا  ةيف شاكل اةقتصاديال املش كال

 لدورةالتي ستتناولها االقضايا الرئيسية   
 ددريب  اجت دددال ايلدددربات املتعددددد اةسدددنواد مسددالل اةعوملدددال ثاةت ددداثد ثاةن دددو مدددر أهددددا   -٢٧

يف  طدان  ١٠ث 8، ث١اةتن يال املستدامال. ف  ال اةن و اةشدامل  دددها، بوجدو خداص، األهددا  
 . ٢٠3٠عام خ ال 
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عيفدددددال أمدددددون، املسدددددالل اةتاةيدددددال: دد اةسدددددنواد، يف ث دددددو  يتنددددداثل اجت دددددال ايلدددددربات املتعددددد -٢8
كي يددال ةدد وري اةتاددرياد اةتننوةوجيددال عيفددى  منانيدداد  قيددق اةن ددو اةشددامل يف اةبيفدددان اةناميددالب  )أ(

)ع( كي يددال ةدد وري اةعوملددال عيفددى اةسيا دداد املاةيددال اةددن  تاجإلددا اةبيفدددان اةناميددال ةوةددر خ ددال ةن يددال 
ري اةعوملدال عيفدى عددم املسداثاة ثا إلدود املبذثةدال ةتحقيدق اةن دو ثا تدامالب ) ( كي يال ة و أكةر مشوةً 
 اةشامل. 

 عامليدداً   يا دداةياً  ثيف هنايددال اةدددثنة،  ددو  يقدد   اجت ددال ايلددربات املتعدددد اةسددنواد هن دداً  -٢9
 ملعا ال هذه املسالل.
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 المر ء السادس

التجرررارة جررردول أ مرررال الررردورة االسرررتثنائية الحاديرررة والثالثررريس لمجلرررس   
 والتنمية

  قران جدثل األع ال ثةنظيم ع ل اةدثنة  -١
 جدثل أع ال اةدثنة اةتن يذيال ايلامسال ثاةستم  يف  اةت انة ثاةتن يال  -٢
 جدثل أع ال اةدثنة اةرابعال ثاةستم  يف  اةت انة ثاةتن يال  -3
 اةتن يال ث نال اةت انة ثاةتن يال املواةير اة نيال ةيفدثناد املقبيفال ةيف نال اة تة ان ثاملشانير ث  -4
اختصازاد فريق ايلربات اننومي اةدث  املعدن باةت دانة اإلةن ثنيدال ثاةقتصداد اةرق دي  -٥

 ثفريق ايلربات اننومي اةدث  املعن باةت ويل من أجل اةتن يال 
 مواةير اةدثناد األث  ةجت اعاد ايلربات املتعددة اةسنواد  -6
 املنق  ة جت اعاد ا دثل اة من  -٧
 اعت اد ةقرير ايف  اةت انة ثاةتن يال. -8
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 المر ء السابا

جرردول األ مررال المؤقررث للرردورة التنييذيررة الخامسررة والسررتيس لمجلررس   
 التجارة والتنمية

   قران جدثل األع ال ثةنظيم اةع ل  -١
  األنش ال اةن ي  يفر هبا األثننتاد دع اً ألفريقيا  -٢
مدن اةنظدام اةدداخيفي  يفد  اةت دانة  ٧٧املنظ داد ةدري اننوميدال ألةدراض املدادة ةس يال   -3

   ثاةتن يال
  مسالل أخرل -4
 .ةقرير ايف  اةت انة ثاةتن يال عن دثنةو اةتن يذيال ايلامسال ثاةستم -٥
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 المر ء الثامس

جرررردول األ مررررال المؤقررررث للرررردورة الرابنررررة والسررررتيس لمجلررررس التجررررارة   
 والتنمية

 املسالل اإلجراليال: -١
 انت اع أع ات املنتب )أ(
  قران جدثل األع ال ثةنظيم ع ل اةدثنة )ع(
    اعت اد اةتقرير املتعيفق بووالق اةت ويمجم  ) (
     جدثل األع ال امللقر ةيفدثنة ايلامسال ثاةستم  يف  اةت انة ثاةتن يال  )د(

  *ا  ت اةرفير املستول -٢
 حنو خ ال عامليال -اةشامل  اة اب : اةن و -3
    ا  اةي ياد اةتن يال يف عامل معومل  -4
   **مسااال األثننتاد يف ةن يذ برنامر اةع ل ةصاحل أقل اةبيفدان  واً   -٥

  بنات اةقدناد اإلنتاجيال يف أقل اةبيفدان  وا ثاةبيفدان اةن نفعر من قال ال أقل
 اةدنثق املست ادة -اةبيفدان  واً 

 اةقتصاديال يف أفريقيا: اةسياحال من أجل  و  و  ثشامل اةتن يال  -6
    ة و ن اةنظام اةت ان  اةدث  ثاةاهاةو من منظون   الي  -٧
 اة تة ان من أجل اةتن يال: اة تة ان ثاةقتصاد اةرق ي -8
  نشات نثاب    اليال يف ق ال اةصناعاد اة ت راجيال: اةدنثق املست ادة من امليدان -9
ةيفدثل ا  نيال اةصدارية اةناميدال ثةيفبيفددان اةناميدال  األنش ال اةن ي  يفر هبا األثننتاد دع اً  -١٠

 ةري اةساحيفيال
مسددداااد األثننتددداد يف ةن يدددذ ثمتابعدددال نتدددالر املدددلمتراد اةرليسددديال ثمدددلمتراد اةق دددال اةدددن  -١١

 ةعقدها األمم املتحدة يف امليدانم اةقتصاد  ثاةجت اعي
 اثن اةتقن:أنش ال اةتع -١٢

    أنش ال اةتعاثن اةتقن اةن ي  يفر هبا األثننتاد ا تعراض  )أ(
   ةقرير عن املساعدة املقدمال من األثننتاد    اةشعب اة يفس ين  )ع(

__________ 

 يُقرن اةعنوان ةحقاً. *
 .٢٠٢٠-٢٠١١يف اةسنواد اةسابقال، كان هذا هو برنامر اةع ل ةصاحل أقل اةبيفدان  واً يف اةعقد  **



TD/B(S-XXXI)/2 

23 GE.17-08186 

املسالل اةن ةت يفب من ا يف  ااداذ  جدرات بشد هنا يف  طدان متابعدال اةددثنة اةرابعدال عشدرة   -١3
   ةيف لمتر

    اةعاميفال املعنيال باإلطان اة  اةي ي ثاملي انيال اةربناايالةقرير اة رقال   -١4

 : مسالل أخرل يف ميدان اةت انة ثاةتن يال -١٥

اةت دددوير اةتددددنجيي ةقدددانون اةت دددانة اةدثةيدددال: اةتقريدددر اةسدددنو  ايل سدددون ةيف ندددال  )أ(
 األمم املتحدة ةيفقانون اةت ان  اةدث 

   عن مبرك  اةت انة اةدثةيالةقرير اة ريق اة تشان  املش ل امل  )ع(
 املسالل املل سيال ثاةتنظي يال ثاإلدانيال ثما يتصل هبا من مسالل: -١6

مدن خ دال  ١66اةتقرير املقدم من نلي  اهلي ال اة تشدانيال املنشد ة مبوجدب اة قدرة   )أ(
 ٢٠١٧-٢٠١6ع ددل بدداننول بشدد ن ةنظدديم األمانددال ةدددثناد ةدنيبيددال يف اة دد ة 

    ٢٠١8 تشانيال ةعام اة اهلي ال أع ات ةعيمث  بثأور هذه اةدثناد
مددددن اةنظددددام اةددددداخيفي  ٧6ةسدددد يال اهلي دددداد اننوميددددال اةدثةيددددال ألةددددراض املددددادة   )ع(

    ةيف  يف 
مددددن اةنظددددام اةددددداخيفي  ٧٧ةسدددد يال املنظ دددداد ةددددري اننوميددددال ألةددددراض املددددادة  ) (

 ةيف  يف 
    ا تعراض ا دثل اة من ة جت اعاد  )د(
   ٢٠١8ع ويال اة رقال اةعاميفال ةعام   )هد(
   ( ١9-)د١99٥ا تعراض قوالم اةدثل اةواندة يف مرفق قران ا  عيال اةعامال   )ث(
    ا وان اإلدانيال ثاملاةيال امل ةبال عيفى  جراتاد ا يف   ) (

 مسالل أخرل -١٧

 .اعت اد اةتقرير -١8
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 المر ء التاسا
 *الحضور  

 تةيفو اةدثل اةتاةيال، األع ات يف ايف  اةت انة ثاةتن يال:ح ر اةدثنة  -١
 ع ان األنجنتم
 ةابون  كوادثن

 ةانا اإلماناد اةعربيال املتحدة
 ةواةي اة  ندثنيسيا
 اة يفبم أثةندا

 فنيفندا اإل  ميال( - يران )عإلونيال 
 فيير نام ديرةندا
 قريةي  تان اةبحرين
 كا اخستان اةربا يل
 كندا بربادثق
 كوبا بيفاانيا
 كوةومبيا بوةندا
 اةنوناو ةاييفند
 اةنوير ةشاد
 كينيا ةوةو
 ةة يا ةون 

 ةيسوةو ا  الر
 مدةشقر ج ن اةبإلاما

 مصر عإلونيال ةن انيا املتحدة
 املنسيك جيبول
 اةن سا  امبيا

 هاين اةسودان
 اهلند  ويسرا
 اةيابان شييفي
 اةيونان زربيا
  اةصم

 ثح ر اةدثنة تةيفو اةدثةال املراقبال ةري اةع و اةتاةيال:  -٢
 دثةال فيفس م

 ثكانر املنظ ال اننوميال اةدثةيال اةتاةيال تةيفال يف اةدثنة:  -3
 منظ ال اةتعاثن اإل  مي

    
__________ 

 .TD/B(S-XXXI)/INF.1 ة ط ل عيفى قال ال املش كم، انظر *


