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 الفتتاح -أولا  

 أيةول/  15إلى   13عقد األونكتاد المنتدى العالمي التاسعععععععععععا لة عععععععععععةا األسعععععععععععاسعععععععععععية في ال ترة من   -1
، وشعععععارت في تنميمح ما  بومة بربادوسن وواو موضعععععوه المنتدى او دتع ي  القدرة عةى 2021 سععععع تم ر

ال ةداو المعتمدة عةى ال عةا األسعاسعيةدن وشعمب ال رنامل   ب افتتاأر وأربعة أفربة ء راو، تولى الصعمود في 
إدارتها نائب مدير جامعة ج ر الهند الغربية، وأ د وبار الصععح ننن المتصصععصععنن في معال األعمال لدى  

عة ج ر الهند الغربية،  انئة اإلذاعة ال ريطانيةر ومائدة م ععععععععععتديرة رويعة الم ععععععععععتوى، أداراا نائب رئي  جام
  وأ د وبار الصح ننن المتصصصنن في معال األعمال لدى انئة اإلذاعة ال ريطانيةن

وذورت رئي ععععععة ورراو بربادوس في بيانها االفتتا ي أو االعتماد عةى ال ععععععةا األسععععععاسععععععية ينطو   -2
ذية المغذية بأسعععار معقولة، عةى أوجح عديدة، بما في ذلك التحديات المرتبطة بتوفنر المياه النمي ة، واألغ

والحصععول عةى الطابة بأسعععار معقولة السععتصدامها في المنارل واألعمال التعاريةن وأشععارت رئي ععة الورراو 
إلى أو الدول الصعععغنرة معرضعععة بوجح ءال لةتقةبات ال عئية في التعارة الدولية، مما يى ر عةى  صعععولها 

 ات الغذائيةنالمنتمم عةى الواردات الرئي ية مثب اإلمداد

وأكدت األمننة العامة لألونكتاد في بيانها عةى ضععععععرورة إ رار تقدن في تناول موضععععععوه المنتدى،  -3
 نث إو تغنر المناخ وغنره من الصدمات ست هم بشبب متواصب في ريادة أوجح الضعف التي تعاني منها  

 ال ةا األساسية غنر المعه ةن ال ةداو النامية التي تعتمد اعتمادا و نرا عةى إيرادات الصادرات من

و ثت المتحد تاو وةتااما  بومات ال ةداو النامية المعتمدة عةى ال عةا األسعاسعية وشعروائها عةى  -4
 اتصاذ إجراوات  اسمة وجماعية لتع ي  بدرة االبتصادات الضعي ة عةى الصمود أمان اذه الصدماتن

 أفرقة الخبراء -ثانياا  

 الذكية: دور التكنولوجيا والخدماتاألمن الغذائي والزراعة    

تألف ال ريق من األعضعععععععععععاو امتي ذورامل مدير المعة  الدولي لةح ومر ومن عععععععععععق المشعععععععععععاريا   -5
اإلبةيمي، منممعة األغعذيعة وال راععة لألمم المتحعدةر ومن ععععععععععععععق  عاالت الطوارر وأءصعععععععععععععععائي إدارة مصعا ر  

وو نر موظ ي ال راععة، ورارة ال راععة، بربعادوسر وممثعب الكوارث، منممعة األغعذيعة وال راععة لألمم المتحعدةر  
 بربادوس، معهد ال ةداو األمريبية لةتعاوو في منداو ال راعةن

وأبررت المنابشععععععات أامية ال راعة بالن ععععععبة لقطاه التصععععععدير والتنمية الري ية والنهو  بأوضععععععاه  -6
واالتصعععععععععععععاالت في العمةيات ال راعية    الشعععععععععععععبامن فاالبتكارات في معاالت مثب إدمال تكنولوجيا المعةومات

ن إنتعاجيعة ال ةعداو النعاميعة وتنه. بقعدرتهعا التنعاف ععععععععععععععيعةن  م إو ال راععة العذويعة تعدفعهعا    عة  يمبن أو تح ععععععععععععععل
اتععااعات، اي تغنر المنعاخ، والحعاجعة إلى الغعذاو، والت عاع ت بنن النعاس والط يععة من ء ل التكنولوجيعان  

جيا لةتصععععععععد  لةتحديات التي تواجهها ال ةداو النامية في منطقة الكاري ي  ويعر  ت ععععععععصنر االبتكار والتكنولو 
ن الحةول الربمية ألغرا  التصطي ، من  وغنراا من المنا ق ويما يتعةق بضعععععماو األمن الغذائين وَت عععععتصدا

عديد أجب جمةة أمور منها ريادة العوائد، وإنشاو نمم لةتتبا، وتع ي  االندمال في س سب القيمةن غنر أو ال
من ال ةعداو النعاميعة تحتعال إلى العدعم في مععال جما ال يعانعات بمعا يب عب لهعا اسععععععععععععععتصعدان اعذه التكنولوجيعات  
ا الحبومات والشععععععععرواو في التنمية عةى اعتماد سععععععععياسععععععععات تدفا  الناشععععععععئة ببامب إمباناتهان ولذلك، َتشعععععععععر

 عععععععن األمن الغذائي الم عععععععتدانن وبد  االسعععععععتثمار من جانب ال ةداو النامية في التكنولوجيات العديدة التي تح
لو ظ ء ل العائحة، أو ال ةداو تتأ ر سععععةباد عندما تكوو سعععع سععععب اإلمداد  ويةةر وبد أدى ذلك إلى إ ياو 
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االاتمان بتطوير سععععععععع سعععععععععب التوريد المحةية واإلبةيميةن ومن أجب تقديم المشعععععععععورة لة ةداو النامية عةى نحو  
الغذائي، شععععا جميا المشعععارونن في  ةقة النقاك األونكتاد عةى  أفضعععب بشعععأو اسعععتراتيعيات تحقنق األمن

 مواصةة رصد التطورات في أسواق األغذية وتقديم تقارير إلى الدول األعضاو من ء ل األجه ة القائمةن

 لمستدامة للتصدي للتحديات المتصلة بالمياهالحلول ا  

البامار وم ععتشععار وعضععو الةعنة ال نية، تألف ال ريق من األعضععاو امتي ذورامل أسععتاذ بعامعة أ -7
فرن عععععععععععار والمدير العان المبةف بالبحث والتطوير في معال    Eurosolarالشعععععععععععراكة العالمية لةمياهر ورئي  

 االستثمار، مىس ة البحث والتطوير في بطاه رراعة القطن، أستراليان

في بطاعْي ال راعة والطابة  نابش المشعععارووو التحديات المت ايدة المتصعععةة بالحصعععول عةى المياه   -8
عةى  د سعععواون فالموارد المائية تتأ ر سعععةباد بالتقةبات المناءية التي تتصذ شعععبب  االت ج ان شعععديدة ونمم 
جوية أكثر بوةن وتت ابم مشععبةة ندرة المياه ب عع ب الهياكب األسععاسععية القديمة الم ععىولة عن ء ععائر و نرة في  

عععدن و ععايععة التصطي ر وعععدن توافر ال يععانععات ال رمععة لععدعم عمةيععات نمم التوريار ونقص التمويععب الكععافير و 
د عةى ضععععرورة إذواو الوعي باسععععته ت المياه االفتراضععععية تأ  المياه التي تحتويها منتعات  دلل التصطي ن وشععععَ
أءرى( باعتبار ذلك عام  رئي ععياد لةحد من نضععوم المياهن وأشععار أ د المشععارونن إلى اإلجراوات الحاسععمة  

ذة عةى الم عععععتوى الع ئي تمثب الم اره(، وأكد ضعععععرورة وضعععععا نمم تح ن ية تع ر االسعععععتصدان األمثب المتص
 لةمياه، بدواد بالم تعمةنن األساسنننن

 مستقبل البلدان المعتمدة على النفط والغاز في عصر التحول في مجال الطاقة  

غارر والمدير التن نذ  لشععععععروة  تألف ال ريق من األعضععععععاو امتي ذورامل رئي  المرو  العالمي لة -9
Bingmann Pflüger International  ،ر والنعائعب األول لةرئي  المعني بعالشععععععععععععععىوو الععامعةFlux Swiss  ر

 والرئي ، والرئي  التن نذ ، غرفة الطابة، تريننداد وتوباغون

رئي عععية، ات ق المشعععارووو في  ةقة النقاك عةى أو التحول في معال الطابة تدفعح أربعة عوامب  -10
اي تن نذ ال ععععياسععععات التي أدت إلى الع ون عن اسععععتصدان الهندرووربوناتر والديناميات في جانب الطةبر  
ةلل  الضععوو عةى االتعااات الرئي ععية الث  ة التاليةل  وتحول مصععالا الم ععتثمرينر والضععغوت المعتمعيةن وسععَ

ْبمانةر وال مرو يةن وعةى الرغم من أو ت  حنند أ ر انبعا ات الكربوو يحمى بق ول واسععععععععععععا إرالة الكربوور والرل
لم تق ب الطابة اذا  النطاق في جميا أنحاو العالم، أشار المشارووو في  ةقة النقاك إلى أو أفضب  ريق

لم تتحدد م محح بصععععورة نهائية بعَدن وَأشععععنر إلى أنح ال يوجد بعَد  ب بديب منص . التكة ة وعالي الطابة  
عالمي عةى الطابةن وما ذلك، تواجح االبتصادات النامية التي تعتمد عةى صادرات  يمبن أو ية ي الطةب ال

الن   والغار تحديات و نرة في إدارة عمةية التحولن وسععععععععيشععععععععبب إك ععععععععام المهارات التي ت ععععععععهم في تطوير 
صععععععناعات جديدة في بطاه الطابة عنصععععععراد  اسععععععما في نعاأ عمةية التحولن وأشععععععار المشععععععارووو إلى أو 

ات والتعاوو بنن القطاعنن العان والصال أسعاسعياو في تأمنن الطابة النمي ة والمي عورة التكة ة، عةى الشعراك
وأكدوا عةى وجح الصصععععععول الحاجة إلى أو تكوو  ن 2030النحو الم نن في ءطة التنمية الم ععععععتدامة لعان 

سعيما  ةداو النامية، والالر ةة إلى الطابة الصضعراو شعامةة لةعميا، وشعددوا عةى ضعرورة أو َي عما صعوت ال  
عةى الوبود األ  ور ن وشعععععععا المشععععععارووو األونكتاد عةى مواصععععععةة عمةح  و نراد   ال ةداو التي تعتمد اعتماداد 

التحةنةي وبناو توافق امراو بشعأو االعتماد عةى ال عةا األسعاسعية ووضعا ابترا ات بشعأو وي ية جعب عمةية 
 ناالنتقال أكثر شموالد 
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 أجل التحول إلى الطاقة الخضراء  تخضير التعدين من  

تألف ال ريق من األعضععععععاو امتي ذورامل و نر الم ععععععتشععععععارين القانونننن، الووالة الدولية لةطابةر   -11
ومدير برنامل التنمية االجتماعية واالبتصععععععععععععععادية، المعة  الدولي المعني بالتعدين والمعادور والمىسعععععععععععععع  

 ننلةتعدي  Norgeونائب الرئي  التن نذ  لشروة 

ال ظ المشععععارووو في  ةقة النقاك أو المعادو ضععععرورية لضععععماو التحول إلى الطابة الصضععععراون   -12
ولمعا وعانعت بةعداو ععديعدة مةت معة بتحقنق األاعدان المرسععععععععععععععومعة في ات عاق بعاري  الم رن بموجعب ات عا يعة األمم 

أربا إلى سععععععععععععت    المتحدة اإل ارية بشععععععععععععأو تغنر المناخ، َيتوبرا أو ينمو الطةب عةى بع. المعادو بمقدار
، بمعععا في ذلعععك بع. المععععادو المطةوبعععة في التكنولوجيعععات المحعععايعععدة من  نعععث  2040مرات بحةول ععععان  

الكربوو التي تحرت بطعاه الطعابعة المتععددةن وأبررت المنعابشععععععععععععععات ءطر أو يىد  الطةعب المت ايعد إلى م يعد 
داو المعنية وشعروات التعدين معاينر  من انتهاكات  قوق اإلن عاو وإلى ت ابم الضعرر ال نئي ما لم تعتمد ال ة

أعةى ويما يتعةق بالعوانب ال نئية واالجتماعية والمتصعةة بالحوومةن وأشعار المشعارووو في  ةقة النقاك إلى 
أو تع ي  التعاوو الو ني والدولي بنن المنتعنن والم عععععععععتهةكنن من شعععععععععأنح أو يقةب من اذا الصطرن وال ظ  

فا م توى إضافة القيمة في ال ةداو النامية بتشعيا االستثمار في تصنيا أ د المشارونن أو انات معاال لر 
المبونات الرئي عععية لةتكنولوجيات الصضعععراو، مثب البطاريات الكهربائية، في ن   الموابا التي َت عععتصرل فنها 

لحد  المواد الصانر واذا لن ي عهم في تع ي  بدرة اذه ال ةداو عةى الصعمود فح عب، بب سعي عاعد أيضعا عةى ا
من بصععمة الكربوو المرتبطة بنقب المواد الصانن وأكد المشععارووو الحاجة إلى أو يىد  القطاه الصال دورا  
 اسععععما في تع ي  االسععععتدامة في بطاه التعدين، ال سععععيما أو االسععععتدامة ال تحول دوو تحقنق الربان وات ق 

م ار ال نئية واالجتماعية  المشععععععععععععععارووو في  ةقة النقاك عةى ضععععععععععععععرورة إجراو م يد من البحوث بشععععععععععععععأو ا
واالبتصعععععععععععععععاديعة لعمةيعة التحول إلى الطعابعة الصضععععععععععععععراو في وعب من ال ةعداو النعاميعة التي تعتمعد عةى الوبود 

 األ  ور  وال ةداو الغنية بالمعادو الرئي ية التي تدفا بعمةية التحول في معال الطابة إلى األمانن

تعزيز القدرة على الصتتتمود في البلدان المائدة المستتتتديرة الرةيعة المستتتتوى:  -ثالثاا  
 المعتمدة على السلع األساسية

الم توى امتي ذورامل رئي  ورراو دومننيبار رئي  مصرن   ضر االجتماه المشارووو الرويعو -13
التنميععة الكععاري ير ونععائبععة األمننععة العععامععة لألونكتععادر واألمنن العععان لةكومنولععثر واألمنن العععان لمنممععة دول  
 أفريقيا والكاري ي والمحي  الهادرر ورئي  شعبة أمريبا ال تننية والكاري ي، مصرن االستثمار األوروبين

شعععععععددت المنابشعععععععات عةى ضعععععععرورة تكاتف جهود المعتما العالمي من أجب التصعععععععد  لةتحديات   -14
عللا   المعقدة المرتبطة بأوجح الضعععععععععف المتعددة األوجح في ال ةداو المعتمدة عةى ال ععععععععةا األسععععععععاسععععععععيةن وشععععععععَ

ل ععععةا الشععععرواو الدولنوو عةى تقديم م ععععاعدة معدية لة ةداو المتضععععررة لةف ت من مصععععندة االعتماد عةى ا
، ذور المشعارووو أنح ينبغي إعادة صعياغة القواعد التي تحبم التعاوو الدولي إذا ت نلن أنها األسعاسعيةن وأءنراد 

 لم تعد ت ي بالغر ن
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