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نداء م     –مؤتمر قمة قادة العالم: حوار بشأأأأأأأن  مواف  الاأأأأأأأ   العالم ة   
 مكا  ض  ف الحال

 مؤتمر األونكتاد الخامس عشر  

 موجز أعدته أمانة األونكتاد  

لبلداف الضقارة وأوجه  تناول هذا الحوار قضيييييياتان يالراتان راهنتان تمشييييييضاف فواان الضيييييي   ف  ا -1
  ان دام الرسييييييييييياواة بان البلداف الضقارة فن نانية والبلداف الانية فن النانية األارحة وهرا جاوحة فاروس  ورونا

( وتاار الرنيا.  فقيد دادا الئياوحية فن تضياقي تحيدتياا التنريية اليدوليية وه  ت يدد دي يياقية التقيدم 19-)كوفايد
                                                            را ظل توديع اللقاناا غار فنصييي ة وأد ا ابي ته غار الرتماف ة  نحو تحقاق أهداف التنرية الرسيييتدافة 

                                                                                                         إلى إياقة االنت اش االقتصييييييادن  وألناا الحوارة نوق ر الدور الألالي األهرية للتئارة ف  ف الئة هاتان الرسيييييي لتان 
 ال الراتانة فن أجل "إيادة البناا دشكل أفضل" 

ياوا وبربودا  ورويس  وسييييييتاريكا  وودير اارجية  وت ل  فريق النقاش فن  ل فن: رويس ودراا أنت  -2
جر ورية فلدتف ورويس الدورة السييادسيية والسييأل ان للئرعية ال افة لمفي الرتحدة  وناوألة األفان ال ام لمفي 
  الرتحدة  والردير التنضاذن لبرنافج األفي الرتحدة للبا ة  والردير ال ام لرنظرة الصييييييييحة ال الرية  والردير ال ام

 ة التئارة ال الرية لرنظر

واالل الحوارة أشيييييار أند أيضييييياا فريق النقاش إلى أف الئاوحة قد  شيييييض  فواان الضييييي     - 3
                                                                                          الروجودة ف  سيييالسيييل التوريد وفع دلأ فقد أظ را أتضيييا  أف الرئترع ال الر  تركنه ويئع يليه ال رل 

رة لتوناد لييييييضوف البلداف                                                                   ف ا لركافحة التحدتاا الرشييييييتر ة  وأ شييييييار إلى وجود فرليييييية السييييييت دام التئا 
وإلتئاد نلول انت اش اقتصيادن تموف أكرر اسيتدافةة وبالتال  ف الئة  ل فن الئاوحة وتاار الرنا. ف  

 وق  واند  

  وسييلع يضييو فار ف  فريق النقاش الضييوا يلى أنه ف  أيقاا الصييراياا ال الريةة فرل فا ند   -4
                                                        ا الروادع والرؤسييييسيييياا التئارية دورا  ناسييييي األهرية ف  إنالل                                                ف  أيقاا الحرا ال الرية الرانيةة  رارا  فا أد  
 السالم الض ال ين اريق النرو االقتصادن 

 
 TD/531 األفي الرتحدة

ؤتمر األمم المتحدة  م 
 والتنم ة  لتجارةل

Distr.: General 

19 October 2021 

Arabic 

Original: English 



TD/531 

GE.21-15074 2 

وفيرا يت لق بتاار الرنا.ة أشيييار أند أيضييياا فريق النقاش إلى ايلار غار الرتناسيييألة ف  البلداف  -5
ى ف الئة الت لاراا الرتصلة دالرنا. النافيةة درا ف  دلأ الدول الئزرية الصاارة النافيةة وإلى أف القدرة يل

توجيد ف  الرقيام األول ليدح البليداف الرتقيدفية المبارة  ريا أف الرسييييييييييييييؤوليية ين ف يالئت يا تقع يلا يا ف  الرقيام 
                                                                                                   األول  وأك د الرشييييار   ف  النقاش يلى أف الدول الئزرية الصيييياارة النافية ال تزال فن د ل أكرر الرئتر اا

ل الالدفة لر الئة القضيييييياتا البا ية ال الرية  وف  هذا الصييييييددة شييييييدد  رار فن                         ضيييييي ضا  وليس لدي ا الوسيييييياو 
الرشييييار ان ف  النقاش يلى الحاجة إلى أف تت ذ البلداف الرتقدفة إجراااا فورية وأقوحة درا ف  دلأ إن اا 

 إياناا الوقود األنضورنة واضل االنأل الااة وتقدتي الرساهراا ف  لناديق الرنا. ال الرية 

                                                                                      وسييلع دضيي ة فشييار  ان ف  فريق النقاش الضييوا يلى الحاجة الرلحة إلى النظر ف  ترويل الديوف  -6
                                                                                                     ف دا  اف للبلداف النافيةة درا ف  دلأ الدول الئزرية الصيييييييييييياارة النافيةة أف تترك ن فن الت اف  فن الئاوحة  

              إنصيافا   وشيدد روط أكرر  وفا يرتألع ب ا فن انمراش اقتصييادنة ف ن ا تحتاإ إلى الحصييول يلى الترويل دشيي 
أو إيادة هيكلة    الرشييار وف ف  النقاش يلى أنه ينألا  أف تنظر البلداف الرتقدفة ف  يرلياا إيضاا فن الديوف 
 للديوف دغية ت زيز االنت اش االقتصادن يلى نحو أفضل ف  البلداف النافية الررقلة دالديوف  

قاش إلى أف سييييالسييييل التوريد ال الرية تتسييييي                                             وباإلضييييافة إلى دلأة أشييييار دضيييي ة فشييييار  ان ف  الن  -7
دالضي   إداا التدابار الحراويةة درا ف  دلأ يرلياا نظر التصيدير والت ريضاا الئرر يةة ألناا أدفة فرل 
                                                                                             هذه الئاوحةة وأف هذه االسييييتئاداا ت رل يلى توسيييييع ناا  ان دام الرسيييياواةة فرال  فيرا يت لق دالحصييييول  

  ة أو اللقاناا  ولذلأ شيييدد الرشيييار وف ف  النقاش يلى الحاجة إلى التقاد دقوايديلى الر داا واألج زة الابي 
رها فنظرة التئارة ال الريةة لم  تموف التئارة يافال  تركانيا  وليس                                                                                                              التئارة الدولية الراسيي ةة فرل تلأ الت  تيسيي 

                                     ناجزا  أفام ف الئة القضاتا ال الرية 

ار ان ف  النقاش يلى أف وسيياول التصييدن للئاوحة ولتاار                                    وف  اتام الحوارة أك د  رار فن الرشيي  -8
الرنا. فوجودة ف  إاار القدراا التمنولوجية الحالية  وللتئارة دور رويسي  تؤدته ف  تيسيار توديع اللقاناا  
وف  الرسيييييييييييايدة يلى نشييييييييييير الحلول والتمنولوجيا فن أجل التميف فع تاار الرنا. والت  يف فنه  باد أنه 

                                                                                       ذي ن التحديان يلى السييييوااة يلزم توافر اإلرادة السييييياسييييية والرواردة ين اريق التضييييافن ال الر  يت لق ب   فيرا
  األاراف  وديا جريع الرشييييار ان ف  النقاش إلى ات اد إجراااا ياجلة يلى هذه الئب اا لتيسييييارهاوت ددتة  

 دتاا األارح الرت ددة األاراف  ين اريق الدورة ال افسة يشرة لرؤترر األفي الرتحدة للتئارة والتنرية والرنت 
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