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 الدورة الخامسة عشرة

 دورة بربادوس االفتراضية

 2021األول/أكتوبر   تشرين 3-7

هي عامل   19-هل أزمة كوفيد -المسااواة قمة قادة العالم: حوار عن انعدام   
 تغيير حقًا لقواعد اللعبة؟

 األونكتاد الخامس عشر   

 موجز أعدته أمانة األونكتاد  

تناول هذا الحوار أوجه عدم المساااااااااااااااواة وتمر  ذل  اساااااااااااااارلة اا ذ ا  ا   جا حة ار  ف روس   -1
العااة لبناء اقتصاااااادات قادرة عص  الصااااامود ان ( قد أدت ذل  تغ  رات في السااااايا اااااات  19-كورو ا )كوف د

  أجل عالم يعمه الرخاء المشترك.

وترلف فريق المناقشااااة ان الشااااتصاااايات التاليةء ر يسااااة وألراء بربادوس  واألا نة العااة لص ماعة   -2
األا نة الكاريبية  ور يس المصااارأل األوروبي لث اااتومار  والمدترة التنل ذية لمنكمة أو سااالام الدولية  و ا  ة  

 العااة لألو كتاد  والوضة األام المتحدة السااية لحقو  اإل سان.

وخثل الحوار، أبرأل عدة اشااااار  ن أن ال ا حة أدت ذل  تلاقم أوجه عدم المساااااواة السااااا دة عص   -3
الصاع د العالمي. والظ  عدد قص ل ان المشاار  ن في ظصقة النقاأ أن الل وة الرقمية اتساع ، في ظ ن أكد 

د المشاااااااار  ن أن ال ا حة ألرت رشاااااااعل   ر اتنا ااااااال عص  فألات اع نة ان الناس، األار الذ  تتمصل  أظ
األخذ بنهج قا م عص  ظقو  اإل ساااااان لتنل ذ  ااااايا اااااات احددة األهداأل تعالج هذن ا لار المت اتنة. وأ اااااار 

وصة في ا عدام األان عدد قص ل ان المشاااااااااااااار  ن ذل  التحديات القا مة، رما في  لا المشاااااااااااااعصة الحادة المتم
الغذا ي، التي تواجهها الدول ال زرية الصاغ رة النااية التي تقصصا  اقتصااداتها خثل ال ا حة رمعدل لثلة 

 .أضعاأل المعدل العالمي تقري ا  

اص ون  ااااااات    120وا اااااااتشاااااااهد أظد أعقااااااااء فريق المناقشاااااااة بتقدترات األو كتاد التي تل د ررن   -4
في الما ة ان  80ر  وأن اال ااااتومارات بدأت في اال تعاأ، لكن أكور ان أصاااا حوا ينيشااااون تح  خ  اللق

ه لتحق ق التنمية   قيمة اال تومارات المتصصة إل عاأ االقتصاد اوجودة في البصدان المتقداة النمو ولم توجَّ
اظة  المساااااااتدااة أو التكيي اا تغ ر المنار. وأ اااااااار عدد قص ل ان المشاااااااار  ن ذل  التلاوت في الموارد المت 

في الما ة ان الناتج المحصي اإلجمالي في  ااااعل دعم  2,6  لتحق ق اال تعاأ، ظ ث تحشااااد أقل البصدان  موا  
 في الما ة في البصدان المتقداة النمو. 15,8االي ا ا ر و  ر ا ا ر، اقابل 
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ي و اااادد العدتد ان المشااااار  ن في ظصقة النقاأ عص  ضاااارورة ذجراء اراجعة جوهرية لصبنيان المال -5
الدولي، وعص  الحاجة ذل  تحساااااااااا ن التداب ر واألدوات المصااااااااااممة لتتييي علء الدتون  يما تتا  لصبصدان 

ظ ز  األ في ا ال الساااااااااايا ااااااااااة المالية العتماد تداب ر لمواجهة التقص ات الدورية.   النااية وأقل البصدان  موا  
 ا النما  لصدتون رالنس ة ل ميا والظ  عدد ان المشار  ن ا خرين أن هناك ظاجة ذل  تتييض  ب ر ووا

البصدان النااية، رما ف ها الدول القاااااانيلة المتو اااااامة والمرتلعة الدخل، لتتييي القااااااغو  المرت مة رتداة  
الدتن، وأ ه تن غي تمدتد ا ادرة تعص ق  ااااااداد خداة الدتن التي أ صقتها ا موعة العشاااااارين ذل  اا رعد  هاية 

ر  ن عص  الحاجة ذل  قياس التنمية رمريقة أ سااال وتحدتد  ااارو   . و ااادد عدد قص ل ان المشاااا2021عام 
الحصاول عص  التمويل الميسار. و ادد أظد المشاار  ن عص  ضارورة تلع ل ال ار القاعف المتعدد األرعاد، 

 اش را  ذل  أن تحق ق  لا يمر عبر تكويي التعاون ب ن األام المتحدة والمل سات اإلقصيمية  ات الصصة.

عدة اشار  ن ذل  التلاوت الكب ر في فرص الحصول عص  الصقاظات. وأبرأل عدد قص ل ان وأ ار  -6
المشااااار  ن ضاااارورة  قل التكنولوجيا وحألالة الحواجز الت ارية أاام المنت ات األ ااااا ااااية، رما في  لا التناألل 

ررن الصقاظات تن غي  عن ظقو  المصكية اللكرية فيما تتعصق رالصقاظات. وأفاد أظد المشار  ن في ظصقة النقاأ
أن تكون انلعة عااة عالمية وأ ه تن غي توف ر الدعم الثألم لتمة تمنيم عالمية. و ااااااادد عقاااااااو  خر في  
ظصقة النقاأ عص  الحاجة ذل  تواجد قيادة تراز ذل   صمة أخثقية وا تراتي ية عالمية وحل  اتتا  ذجراءات  

 توفر اإل الة ذال للترة ألانية قص رة.جماعية، ألن  يا ات الحماية الذاتية ال يمعن أن 

وباإلضااااافة ذل   لا، أفاد عدة اشااااار  ن في ظصقة النقاأ ررن النساااااء واللتيات تقااااررن رشااااعل   -7
  ر اتنا ااال ان ال ا حة. و ااادد أظد المشاااار  ن عص  ضااارورة ذ اااراك المرأة في صااانا السااايا اااات وتنل ذ  

رك  خر رارن هنااك ظااجاة ذل  خماة ذ عااأ خم  اإل عااأ عص  المسااااااااااااااتون الو ني، في ظ ن أفااد اشااااااااااااااا
تسات  ل لصلوار  ب ن ال نسا ن. و ادد أظد المشاار  ن عص  ضارورة توف ر الرعاية الصاحية والتعصيم والحماية 
االجتماعية لص ميا لمعال ة أوجه عدم المسااااااااواة االقتصاااااااادية واالجتماعية والقا مة عص  النو  االجتماعي، 

في الما ة. وأبرأل اشااااااااارك  خر في ظصقة   25الشاااااااار ات ال يقل عن  داعيا ذل  فر  اعدل ضااااااااري ة عص 
النقاأ الحاجة ذل  دعم األعمال الت ارية، وتوف ر ظروأل عمل ال قة في  اث ال قيمة أكور اراعاة  لمسارلة  

 ذعادة التوأليا، وتعزيز األ وا  اإلقصيمية اول انمقة الت ارة الحرة القارية األفريقية.

 ن في ظصقة النقاأ ررن اال ااااات ارة لألألاات الراهنة تن غي أن تشاااااهد عص  قوة  وأفاد أظد المشاااااار  -8
العثقات المتعددة األ راأل، و ص  القوء عص  التزام المصرأل األوروبي لث تومار بدعم ذجراءات التكيي 

حدتد النُّهج  اا تغ ر المنار، واالبتكار، والتنمية، اعتبرا  أ ه ال يمعن اللصاال ب ن هذن العناصاار الوثلة في ت 
 ذألاء التحول  حو  كام اقتصاد  استدام.

ولمعال ة اوا ن القاااعف المرت مة بتغ ر المنار، دعا أظد المشاااار  ن ذل  فر  ضااارا ل عص   -9
م أهداأل لتحق ق ا  عالات صااااااااالرية، والتتص  التدري ي ان الوقود األظلور  واال اااااااااتومار في   الوروة ور ااااااااال

 ن أفاد اشاااارك  خر ررن عص  الحعواات أن تلي رااللتزااات رتلض القماعات المنتلقاااة الكربون، في ظ
اال  عاالاات والحاد ان االظترار العاالمي. و اااااااااااااادد العادتاد ان المشااااااااااااااار  ن في ظصقاة النقااأ عص  أن الادول 
ال زرية الصاااغ رة النااية عا   ان التهميو  وأكدوا الحاجة ذل  تعزيز القدرات التقنية والمالية والمل اااساااية  

اا تغ ر المنار. وأخ را، دعا عدد قص ل ان المشاااااااار  ن في ظصقة النقاأ ذل  أليادة الدعم وت ساااااااي   لصتكيي
 ذجراءات الوصول ذل  صنادتق المنار.
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