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 مقدمة   
 63/204و  1964كانون األول/ديسمممبر  30( المؤرخ 19-)د  1995لقرارْي الجمعية العامة  وفقاا  
، ُعقدت الدورة الخامسمممة عشمممرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  2009كانون الثاني/يناير   28المؤرخ 

 7إلى  3في الفترة من  في شممممممممكل هجين )بالمشمممممممماركة االفتراضممممممممية والحضممممممممورية(، في بريدجتاون وجني ،
. وأقر مجلس التجارة والتنمية موضممممممممور المؤتمر في دورتذ التنفيذية التا ممممممممعة  2021تشممممممممرين األول/أكتوبر 

. كما أقر جدول  2020نيسممممممممان/أبريل   6شمممممممميا /فبراير وفي  7إلى  5والسممممممممتين، التي ُعقدت في الفترة من 
وذلك في دورتذ السممابعة والسممتين، التي ُعقدت   2020تشممرين األول/أكتوبر   2األعمال المؤقت للمؤتمر في  

تشممممممممرين    2أيلول/ ممممممممبتمبر إلى  28أيلول/ ممممممممبتمبر ومن  9إلى  7تموز/يوليذ، وفي الفترة من   3و 2يومي  
 .2020األول/أكتوبر  

وأنشممممممما مجلس التجارة والتنمية، في دورتذ التنفيذية التا مممممممعة والسمممممممتين، اللجنة التحضممممممميرية للدورة   
مؤتمر، التي  ممممميرأ مممممها رئيس المجلس، السممممميد مايكل  افي )أيرلندا(، للنظر في الن  الخامسمممممة عشمممممرة لل

التفاوضمممي الذي ُوضمممع تحضممميراا للمؤتمر. وتولى السممميد فيديريكو فيليااس بلتران )األرجنتين( رئا مممة مجلس  
ولت السمميدة  التجارة والتنمية في دورتذ السممابعة والسممتين، ومن ثم اضممولع بدور رئيس اللجنة التحضمميرية. وت 

ميمونة كيبناا تاريشمممي )جمهورية تنزانيا المتحدة( رئا مممة مجلس التجارة والتنمية في دورتذ الثامنة والسمممتين،  
، ومن ثم اضممممولعت بدور رئيسممممة اللجنة  2021تموز/يوليذ   2حزيران/يونيذ إلى  21المعقودة في الفترة من 

 8إلى    6يمة والثثثين، المعقودة في الفترة من  التحضمممممممممممممميريمة. ووافق المجلس، في دورتمذ اال ممممممممممممممتثنمائيمة الثمان 
، على توصممممية اللجنة التحضمممميرية بان يحال إلى المؤتمر الن  التفاوضممممي 2021أيلول/ ممممبتمبر    17 وفي

، على النحو الوارد في  2021أيلول/ ممممممممممممممبتمبر    17بمممالصمممممممممممممميامممة التي كمممانمممت قمممد أيمممدهممما بعمممد  هر يوم  
 .TD(XV)/PC/1 الوثيقة

تشممممممممممممرين  1أيلول/ ممممممممممممبتمبر و 13 مممممممممممميقت المؤتمر والتي ُنظمت بين  واشممممممممممممتملت األحدا  التي   
عن منتدى الشمممممياب، ومنتدى  اجتماعات المنتدى العالمي للسممممملع األ ممممما مممممية، فضمممممثا   2021األول/أكتوبر  

م  المجتمع المدني، ومنتدى الشممممؤون الجنسممممانية والتنمية، ومنتدى الصممممناعات اإلبدالية ورقمنة التجارة. وُنظ  
م حفممل افتتمماح   2021تشممممممممممممممرين األول/أكتوبر    3تمماحي بعممد  هر يوم  حممد  ثقممافي افت  في بريممدجتمماونُ وُنظ  

)انظر الفصمممممممممممل الثالث(.   2021تشمممممممممممرين األول/أكتوبر   4المؤتمر وُعقدت جلسمممممممممممتذ العامة االفتتاحية في  
 تناولت مسمممممائل 2021تشمممممرين األول/أكتوبر  7إلى  4وُعقدت ثمانية أحدا  رفيعة المسمممممتوى في الفترة من  

تتعلق بموضمممممممممممور المؤتمر )انظر الفصمممممممممممل الثاني(. وباإلضمممممممممممافة إلى ذلك، ُعقدت، باالقتران مع المؤتمر،  
، وللبلدان النامية  ير السمممممممممممماحلية، وللدول  والصممممممممممممين، وألقل البلدان نمواا  77 اجتماعات وزارية لمجموعة ال

تشممممممممممممممرين    7لمعقودة في  الجزريممة الصممممممممممممممايرة النمماميممة. واعتمممد المؤتمر، في جلسممممممممممممممتممذ العممامممة الختمماميممة ا
جلسممممة عامة،  12وعقد المؤتمر، أثناء الدورة،    .( 1) ، روح  ممممبيتسممممتاون وعهد بريدجتاون 2021 األول/أكتوبر

 . 307إلى  296هي الجلسات من 

 

  

( جميع المواد المتعلقة بالمؤتمر، بما في ذلك البرنامج والوثائق /https://unctad15.orgيتضمممممممممممن الموقع الشمممممممممميكي الر مممممممممممي ) (1)
  والبيانات وتسجيثت الفيديو.
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 اإلجراءات التي اتخذها المؤتمر -أولا  

 من عدم المساواة والضعف إلى الرخاء للجميع -ألف 

،  2021تشمممرين األول/أكتوبر   7المعقودة في   307اعتمد المؤتمر، في جلسمممتذ العامة )الختامية(   -1
 ، على التوالي(.TD/541/Add.2و TD/541/Add.1روح  بيتستاون وعهد بريدجتاون )انظر)ي( 

 مسائل أخرى  -باء 

 تشممممممرين األول/ 7أيضمممممماا، المعقودة في  307أحا  المؤتمر علماا، في جلسممممممتذ العامة )الختامية(  -2
، بمماإلعثنممات التي أحممالتهمما إليممذ اجتممماعممات األفرقممة والقومماعممات على النحو التممالي  اإلعثن 2021أكتوبر  

والصمممممممين المقدم إلى األونختاد الخامس عشمممممممر على النحو الوارد في   77 الوزاري الصمممممممادر عن مجموعة ال
  ،TD/523و الوارد في الوثيقممة  ، واإلعثن الصمممممممممممممممادر عن منتممدى الشمممممممممممممميمماب على النحTD/522الوثيقممة  

واإلعثن الصممممممادر عن المجتمع المدني والموجذ إلى الدورة الخامسممممممة عشممممممرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة  
في الدورة    ، واإلعثن الصمممممممممادر عن وزراء أقل البلدان نمواا TD/524والتنمية على النحو الوارد في الوثيقة 

، واإلعثن TD/525الخامسممممممممة عشممممممممرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية على النحو الوارد في الوثيقة 
للتجارة   الصمممممادر عن وزراء البلدان النامية  ير السممممماحلية في الدورة الخامسمممممة عشمممممرة لمؤتمر األمم المتحدة

ن الوزاري الصمممممممممممممادر عن مجموعة الدول الجزرية واإلعث ،TD/526والتنمية على النحو الوارد في الوثيقة 
الصممايرة النامية والموجذ إلى الدورة الخامسممة عشممرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية على النحو الوارد 

، واإلعثن الصمادر عن المنتدى األول للشمؤون الجنسمانية والتنمية في الدورة الخامسمة  TD/527في الوثيقة 
األم لمؤتمر  الوثيقمممممة عشممممممممممممممرة  في  الوارد  النحو  على  بريمممممدجتممممماون،  إعثن  والتنميمممممة،  للتجمممممارة  المتحمممممدة  م 

TD/INF.71 (2 )   منتمدى الصممممممممممممممنماعمات اإلبمداليمة ورقمنمة التجمارة على النحو الوارد في    واتفما  بريمدجتماون
   .TD/INF.72 (3 )الوثيقة 

 موجز الرئيس -ثانياا  

 فتتاحيةالبيانات الُمدلى بها في الجلسة العامة ال -ألف 

للدورة الرابعة عشمرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، البيان    ألقى رئيس كينيا، بصمفتذ رئيسماا  -3
العام االفتتاحي األول. وأعرب عن ثقتذ في أن تخون الدورة الخامسممة عشممرة دورةا مثمرة تفضممي إلى التحول، 

هذا الحد ، هي مثال يمكن أن تقتدي بذ إلى أن بربادوس، بوصممممفها أصممممار دولة تسممممتضممممي  مثل  مشمممميراا 
بلمدان الجنوب في االضمممممممممممممموثر بمدور ال يمادة على الصممممممممممممممعيمد العمالمي. والح  أن األمينمة العماممة الجمديمدة  
لألونختاد انضممممممت إلى هذؤ المؤ مممممسمممممة في وقت يقف فيذ العالم عند مفتر  طر . فاي إجراءات وطنية أو 

(. وهذا ما يفسمممممر 19-سمممممتدام من مرو فيروس كورونا )كوفيددولية  ممممميكون لها أثر دائم على التعافي الم
الولممب على دعم األونختمماد للبلممدان النمماميممة. وقممال إن بلممدؤ ملتزم بممدعم األمينممة العممامممة لألونختمماد وهي تقود 
ر بان مؤتمرات األونختاد التي ُتعقد كل أربع  مممنوات قد ُنظمت بانتظام منذ  المؤ مممسمممة إلى األمام. وبينما ذك 

، أشمار إلى األركان األربعة للوثيقتْين الختاميتْين، مافيكيانو نيروبي وأزيميو نيروبي، الصمادرتْين  1964عام 
تعددية األطراف من أجل التجارة والتنمية، والنمو االقتصمممممادي المسمممممتدام والشمممممامل   :2016عن مؤتمر عام 

 

  

 .TD/539تصدر النسخ الر مية بجميع لاات األمم المتحدة بوصفها الوثيقة  (2)

 .TD/540تصدر النسخ الر مية بجميع لاات األمم المتحدة بوصفها الوثيقة  (3)
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. وأفاد 2030مية المسممممممممممممممتدامة لعام للجميع، والتحول الهيكلي من خثل القدرات اإلنتاجية، وتنفيذ خوة التن 
بان التقدم المحرز في تنفيذ االلتزامات الواردة في هاتين الوثيقتين واضمممممممما بشممممممممكل خاْ في ركنْين اثنْين.  

، فيمما يتعلق بتعمدديمة األطراف من أجمل التجمارة والتنميمة، ُأريممت شممممممممممممممراكمات هماممة، مثمل منوقمة التجمارة  أوالا 
، فيما يتعلق ها أن تعزز القدرة التفاوضمممممممية لثقتصمممممممادات الصمممممممايرة. وثانياا الحرة القارية األفري ية، من شمممممممان 

بالنمو االقتصمادي المسمتدام والشمامل للجميع، عمل األونختاد عن كثب مع الدول األعضماء لتيادل المعارف 
 ودعم أنشوة بناء القدرات.

والضممممممممعف إلى وكان الهدف من موضممممممممور الدورة الخامسممممممممة عشممممممممرة للمؤتمر  من عدم المسمممممممماواة   -4
االزدهار للجميع ، هو عدم ترك أحد خلف الركب بضمممممممان ا ممممممتفادة الجميع من التجارة. فقد خلفت جائحة  

اضممموراباا اجتمالياا واقتصمممادياا  ير مسمممبو ، وأفضمممت إلى تفاقم مواطن الضمممعف في العديد من  19-كوفيد
مية المسممممممتدامة أو ُعخس اتجاهذ، حيث  البلدان وإلى تو مممممميع التفاوتات. وتوقف التقدم نحو تنفيذ أهداف التن 

فقد مثيين األشمممممخاْ حياتهم و مممممبل ليشمممممهم ليقع الخثيرون في براثن الفقر المدقع من جديد. وانخفضممممت  
اإليرادات الضمممريبية يسمممبب انخماط األنشممموة االقتصمممادية، في حين ازداد عبء الدين، وتقل  كثيراا الحيز 

شميكة أمان للفئات الضمعيفة في العديد من البلدان. وتعرو النظام المتاح في مجال السميا مة المالية لتوفير 
التجاري المتعدد األطراف لضمممماو  متزايدة بسممممبب التوترات التجارية وتصمممماعد النزعة القومية االقتصممممادية.  
ويعكس عدم المسممماواة في تقا مممم اللقاحات النواق  التي تشممموب النظام المتعدد األطراف، في حين يكشمممف 

جلمت فرو  كبيرة في نمو النماتج التعمافي  ي  ر المتوازن عن العيوب التي كمانمت قمائممة قبمل الجمائحمة. و ممممممممممممممُ
المحلي اإلجمالي بين المناطق والبلدان، وتفاوتات حادة في الدخول بين الفئات االجتمالية. لذا،  مممممممممممممميوفر 

ضممممممن اإلطار الذي  إلعادة التنمية إلى المسمممممار الصمممممحيا من خثل الوثيقة الختامية، وذلك المؤتمر منبراا 
واتفا  باريس بشان تاير المناخ من أجل    2030توفرؤ خوة عمل أديس أبابا وخوة التنمية المستدامة لعام 

من أجل    االنتقال من عدم المسممممممممممماواة والضمممممممممممعف إلى الرخاء للجميع. ودعا المجتمع الدولي إلى العمل معاا 
واال ممتجابة لها من أجل بناء كيكل صممحي عالمي  إقامة نظام متعدد األطراف فعال لتعزيز التاهب للجوائا

متين. وأكد أن التضامن هو مفتاح النجاح، حيث ال تستويع أي حكومة أو وكالة متعددة األطراف بمفردها  
 التصدي للتهديدات القائمة.

وأشممممممممارت رئيسممممممممة وزراء بربادوس في بيانها العام االفتتاحي إلى أن بربادوس قد تولت مسممممممممؤولية  -5
ة المؤتمر الذي ُيعقد كل أربع  مممنوات من منولق أن األونختاد قد أنشمممت لخي تتمكن الدول النامية ا مممتضممماف

من إبثغ صمممممموتها وتتمتع بالحماية. وأضمممممماف أن حكومة بربادوس تؤمن بواجب تحمل المسممممممؤولية، باض 
تسمممممببت في  النظر عن حجم البلد، عن المشممممماركة في إدارة الشمممممؤون العالمية وحل المشممممماكل الصمممممعية التي 

ا مممممممتيعاد األشمممممممخاْ المهمشمممممممين، عن طريق تمكين البلدان النامية من إبثغ صممممممموتها من خثل المؤتمر 
وكذلك عن طريق الدعوة وبناء القدرة على وضممممممممع الميادرات السمممممممميا ممممممممية واألطر التشممممممممريعية الثزمة على 

 الصعيد الوطني.

ان الجزرية الصممممممممممايرة النامية وأقل وأضممممممممممافت بالقول إن الحالة الراهنة وضممممممممممعت العديد من البلد -6
في مواجهمة عواممل تقو و القمدرة على دعم اقتصمممممممممممممماداتهما ومجتمعماتهما، في الوقمت المذي تمس   البلمدان نمواا 

الحاجة إلى توفير الدعم وضمممممان اإلنصمممماف والعدل. ويجب أيضمممماا حشممممد اإلرادة السمممميا ممممية الثزمة لنجاح  
هنماك توقعماا بمان يوفر المؤتمر و يرؤ من األنشممممممممممممممومة المدوليمة   جهود األمين العمام لألمم المتحمدة. وقمالمت إن

الرئيسممممية، مثل الدورة السمممماد ممممة والعشممممرين لمؤتمر األطراف في اتفارية األمم المتحدة اإلطارية بشممممان تاير 
في معالجة القضمممممايا  المناخ والمؤتمر الوزاري الثاني عشمممممر لمنظمة التجارة العالمية، فرصمممممةا للمضمممممي قدماا 

األممد. وعلى الر م من صممممممممممممممعوبمة المهممة، ثممة أممل في أن تؤدي الوثيقمة المتوقعمة لعهمد بريمدجتماون  الوويلمة 
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وروح  مممبيتسمممتاون إلى تيسمممير حشمممد اإلرادة السممميا مممية لدول العالم من أجل تحقيق نتيجة تعود بالفائدة على 
 كب األرو. ، وكو شعوب العالم، وال  يما الدول الجزرية الصايرة النامية وأقل البلدان نمواا 

وقالت إن مواطن الضممعف المتاصمملة في الدول الجزرية الصممايرة النامية تتجلى في مواجهة أزمة  -7
المنماخ، ممما يخلق أزممة وجوديمة لمجتمعمات همذؤ المدول واقتصمممممممممممممماداتهما. وأكمدت على ضممممممممممممممرورة توفر اإلرادة  

درجة    1,5الحرارة في حد ال يتجاوز السيا ية لثرتقاء بمستوى الوموحات والتمكن من حصر ارتفار درجة  
مئوية فو  مسممممممتويات ما قبل الح ية الصممممممنالية. وأعربت عن أملها في أن تؤدي جهود األمين العام لألمم 

في المائة  50المتحدة ونداءاتذ واإلجراءات المتخذة على الصمممعيد السممميا مممي إلى تخصمممي  ما ال يقل عن  
عن أوجذ ضمممممممممممعف محددة في مجال   جائحة كشمممممممممممفت أيضممممممممممماا من األموال أل راو التخي . وأفادت بان ال

التجارة. فالمعاملة الخاصمممممة والتفاضممممملية ال تزال بعيدة عن متناول الدول الجزرية، على الر م من التوقعات  
بإيجاد قاعدة تحقق اإلنصممممممممممممماف والتوازن من خثل إنشممممممممممممماء منظمة التجارة العالمية. وقد ُدمرت القواعات  

مجالي الزراعة والصممممممممممناعة التحويلية. وأكدت الحاجة الما ممممممممممة إلى تحقيق األمن اإلنتاجية، وال  مممممممممميما في 
الاذائي للدول الجزرية، التي كشمممممممف عنها تعول شممممممميكة النقل واللوجسمممممممتيات، لضممممممممان ا مممممممتدامة تنميتها.  
وأعربت عن أملها في أن يتناول المؤتمر بالدرس مسمممممممالة األمن الاذائي، ال  ممممممميما بالنسمممممممية للدول الجزرية 

 لبلدان  ير الساحلية التي ال تملك القدرة على التحكم في النقل واللوجستيات بسهولة. وا

ومن المهم تنويع وتعزيز القدرات اإلنتاجية إلقدار االقتصممممممممممممماد على الصممممممممممممممود واال مممممممممممممتفادة من  -8
دها االقتصممممممماد الرقمي ااخذ في النمو. ومع ذلك، يمثل  مممممممد الفجوة الرقمية أحد المجاالت السمممممممتة التي حد

األمين العام لألمم المتحدة باعتيارها ضممممممممرورية لمعالجة القضممممممممايا األ مممممممما ممممممممية المتمثلة في عدم المسمممممممماواة 
في ا ممممممتيعاد المزيد من األطفال من  19-والضممممممعف في العالم. فعلى  ممممممبيل المثال، تسممممممببت جائحة كوفيد

 مممتخدام اإلنترنت إمكانات النظام المدر مممي على مدى األشمممهر العشمممرين الماضمممية. وفي حين يتيا التعلم با
كبيرة، فإن ال يام بذلك في الوقت الذي يعجز الخثيرون عن االتصمال باإلنترنت يشمكل ما ماة. لذا، يجب أن 
تتاح للشمممممممممياب إمكانية االتصمممممممممال اإللختروني، والربو بشممممممممميكة الخهرباء، والحصمممممممممول على األجهزة اللوحية  

ائق التي تعترو األفراد الثمعين وذوي القمدرات ولخن والمحتوى بتخلفمة ميسممممممممممممممورة. وإال فمإن مثمل همذؤ العو 
بدون فْر  متزعزر اال متقرار االجتماعي. وفي الوقت نفسمذ، شمهدت جميع البلدان المعتمدة على السمياحة  

من رقمين في اقتصمممماداتها، ال يضمممماكيذ إال تراجع النشمممما  االقتصممممادي في   حاداا  انخفاضمممماا   2020في عام 
روب. لذا، لم يعد هناك من وقت نضممممممممممممممي عذ لتعميق االقتصممممممممممممممادات وزيادة تنويعها،  البلدان التي مزقتها الح

  يما االقتصادات التي تعتمد على أنشوة السفر والسياحة.  وال

وأشممممممممممممممارت إلى أن العمديمد من البلمدان النماميمة، والمدول الجزريمة الصممممممممممممممايرة النماميمة، وكمذلمك البلمدان  -9
ى فْر محدودة للوصممممول إلى أ مممموا  رأس المال، كانت تعاني  المتو مممموة الدخل التي ال تتوافر لديها  ممممو 

قبل الجائحة بسمبب التحديات الناشمئة عن ديونها. ويشمير توافق ااراء بشمان السميا مات الليبرالية الجديدة في  
مرحلة ما بعد  إجمار واشممممممنون  إلى أن ارتفار الدين ليس  مممممموى نتيجة لسمممممموء اإلدارة. بيد أن ارتفار الدين 

نتيجة لنظام دولي يريد من البلدان ضممممحايا المناخ أن تدفع ثمن أضممممرار لم تتسممممبب في حدوثها،  هو أيضمممماا 
دون أن ُيؤخذ ذلك في الحسميان فيما يتعلق بنسمية الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي. ولذلك فإنها متحمسمة  

يمكن أن يشممممممممكل األ مممممممماس  لثلتزام في خوتنا المشممممممممتركة بعملية االعتراف بان الناتج المحلي اإلجمالي ال 
الوحيمد لتحمديمد البلمدان المؤهلمة للحصممممممممممممممول على التمويمل الميسممممممممممممممر أو على خيمارات تمويليمة أخرى. فمالمديون  
مرشمممحة لثرتفار بسمممبب أزمة المناخ، األمر الذي  ممميحد أو ربما يلاي الحيز المتاح لتنفيذ  ممميا مممات مالية 

داف التنمية المسمتدامة. وأمام هذا الوضمع، اضمورت  تمك ن من التصمدي للتحديات اإلنمائية التي تورحها أه
البلدان إلى اتخاذ قرارات صممممممممممممعية بشممممممممممممان ما إذا كان يتعين إنفا  الموارد على حماية ضممممممممممممحايا األحدا   
المناخية، مثل األعاصمير، أو على نظام الرعاية الصمحية. وقبل أن تضمرب الجائحة، كانت الدول الصمايرة  
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ما يتعلق بنظمها الصممممممممحية وتخافا من أجل توفير إمكانية الحصممممممممول على تواجذ بالفعل قضممممممممايا خويرة في 
الرعاية الصمحية، بدءاا بخدمات الرعاية األ ما مية ووصموالا إلى الخدمات المتخصمصمة والمتوورة. وقد أرهقت  
تخلفة تمويل الرعاية الصمممممحية كاهلا بلدان متقدمة النمو أيضممممماا. لذا، وجب إيجاد حل للجميع، وإنشممممماء  لية  

ولية تضمممن اإلنصمماف في الحصممول على األدوية والمسممتحضممرات الصمميدالنية وتخاليفها. وأشممارت إلى أن د
 .1929أزمة الدين يمكن أن تصيا أزمة مالية قد تبلغ درجة من الخوورة تعكس حالة عام 

لتجارة  وأشممار األمين العام لألمم المتحدة إلى أن المؤتمر يركز مناقشمماتذ على القضممايا المتعلقة با -10
ر بانذ كان قد د  ناقوس الخور في الدورة السمممممماد ممممممة   والتنمية واال ممممممتثمار والسمممممميا ممممممات والتخنولوجيا، وذك 
والسممميعين للجمعية العامة لألمم المتحدة ودعا قادة العالم إلى التحرك من أجل التصمممدي لسممملسممملة األزمات  

بيئي، والخوار ، وانعدام الثقة، واالنقسمام. وقد  الفقر، وعدم المسماواة، والصمراعات، وتاير المناخ، والتدهور ال
الخراب والدمار باالقتصمممممممممماد العالمي، األمر الذي عول المحركات االقتصممممممممممادية   19-ألحقت جائحة كوفيد

، وأصيا مثيين  2020للتجارة والصناعة التحويلية والنقل. فوقع مثيين األشخاْ في براثن الفقر في عام  
ال يزال مثيين األطفال، وال  ممممممممممممميما الفتيات، خارو المدر مممممممممممممة. وألول مرة منذ  خرون يعانون من الجور، و 

عقدين من الزمن، انخفض مؤشممر التنمية اليشممرية. وأصمميحت جهود بلوغ أهداف التنمية المسممتدامة معرضمة  
س للفشمل. لذا، ثمة حاجة إلى انتعاط عالمي يحمل مقومات الجرأة واال متدامة والشممول، ويفيد الخثيرين ولي 

القلمة، ويزرر بمذور األممل والتعمافي في كوكمب األرو، ويحقق تخمافؤ الفْر لجميع البلمدان في توفير المدعم 
لشممممممممعوبها. والواقع أن األنياء السممممممممارة في الظاهر عن حدو  انتعاط اقتصممممممممادي كبير، في  ل نمو الناتج  

على الجميع. فاالقتصمممادات    في المائة، ال تصمممد  بنفس الدرجة 6إلى   5المحلي اإلجمالي العالمي بنسمممية 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في االنتعاط االقتصممممممممممماديُ وهذا الرقم  28المتقدمة تسمممممممممممتثمر نحو 

في المائة من ناتج محلي إجمالي  1،8في المائة في البلدان المنخفضممممممممة الدخل وينزل إلى  6,5يتجاوز  ال
نتعاط كلياا إن لم يتحقق اإلنصمممممماف في إتاحة اللقاحات.  وقد يتوقف اال  ضممممممعي  جداا في أقل البلدان نمواا.

في المائة من  90فالبلدان الانية لديها لقاحات يزيد عددها بكثير عن عدد  مممممممكانها، في حين أن أكثر من 
األفارقة لم يتلقوا الجرعة األولى بعُد. لذا، يجب أن يحشممد العالم قواؤ لتنفيذ خوة توعيم عالمية ذات أهداف 

في المائة من الناس في جميع البلدان في    70خل بلد، تسما بزيادة إنتاو اللقاحات وبتوعيم نسية واضحة ل
 .2022النصف األول من عام 

وأضمممماف بالقول إن موضممممور المؤتمر  من عدم المسمممماواة والضممممعف إلى الرخاء للجميع ، يلخ     -11
ن دون التصممممدي ألربعة تحديات رئيسممممية. بعيد المنال م لب  المشممممكلة. فتحقيق الرخاء للجميع  مممميظل حلماا 

ويتمثل التحدي الرئيسممممي األول في معالجة ضممممائقة الديون، حتى تتمكن البلدان من إعادة البناء. وفي حين 
م.  اتخذ المجتمع الدولي بضممممممممممممع خووات إيجابية، فإن األمر يحتاو إلى قفزة نولية فيما يتعلق بالدعم المقد 

أربع نقما  لحمل أزممة المديون، داليماا إلى مما يلي  )أ( إبمداء إرادة ح ي يمة    ولمذلمك اقترح خومة عممل عماجلمة من
وليس رمزية إلعادة توزيع حقو  السحب الخاصة  ير المستخدمة على البلدان الضعيفة التي تحتاو إليها، 

على أن تتماح همذؤ   ،2022بمما في ذلمك البلمدان المتو ممممممممممممممومة المدخملُ و)ب( تعليق خمدممة المدين حتى عمام  
انية لجميع البلدان التي تحتاو إلى ذلك، بما في ذلك البلدان المتو مممممممموة الدخلُ و)و( تخ ي  عبء  اإلمك

الدين تخ يفاا فعلياا، بمشاركة الدائنين من القواعين العام والخاْ، بوريق تنفيذ ا تراتيجية شاملة إلصثح  
 ممممميما بالنسمممممية للبلدان المتو ممممموة  كيكل الديون الدولي، بما في ذلك إعادة كيكلة الديون أو تخ يضمممممها، وال 

الدخل، لمسمممماعدتها على اإلفثت من دورات موجات الديون، والنظر في  ممممندات دين مبتخرة مثل مقايضممممة 
الديون وعمليات إعادة الشممممراء والميادالتُ و)د(  ممممد الفجوة المالية عن طريق الشممممراكة بين القواعين العام 

يل بعودة اال مممممممممتثمار الخاْ إلى مسمممممممممتويات ما قبل الجائحة،  والخاْ لتووير أدوات تمويل مبتخرة للتعج
ومن خثل زيادة المسممممممممممماعدة المقدمة من المصمممممممممممارف اإلنمائية المتعددة األطراف لخفض المخاطر وجذب  
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رؤوس األموال الثزمة للمشمممممممماريع المقبولة مصممممممممرفياا والتي توفر فْر عمل. ويمكن لخوة العمل المتعلقة 
 ب الحكومات االختيار بين خدمة الديون وخدمة شعوبها.بحل أزمة الديون أن تجن 

للجميع، وإال فلن   ويتمثل التحدي الرئيسممي الثاني في تحقيق انتعاط مسممتدام وعادل يكون منصممفاا  -12
يتسمممممنى بلوغ أهداف التنمية المسمممممتدامة. وتحتاو البلدان إلى المسممممماعدة لل يام با مممممتثمارات جريئة في التعليم  

لية والرعاية الصمممممممحية والعمل الثئق للجميع. ويتعين وضمممممممع الناس فو  األرباح، بما في  والحماية االجتما
ذلك من خثل تحقيق العدل الضممممممممريبي ووضممممممممع حد للتهرب من دفع الضممممممممريبية ومكافحة  سممممممممل األموال  
والتمدفقمات المماليمة  ير المشممممممممممممممروعمة. ويتعين على أعضمممممممممممممماء مجموعمة العشممممممممممممممرين ومنظوممة األمم المتحمدة  

ت المالية الدولية العمل مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصمممممممممممادي ومتابعة التقدم والمؤ مممممممممممسممممممممممما
نحو وضممممع إطار عالمي ينظم الضممممريية على دخل الشممممركات. أما التحدي الرئيسممممي الثالث،   المحرز مؤخراا 

ظام التجاري فيتمثل في إعادة إشمممممممممعال محركات التجارة واال مممممممممتثمار وضممممممممممان ا مممممممممتفادة أفقر البلدان. فالن 
العالمي، بشكلذ الحالي، ما فتت يضع أفقر البلدان في وضع  ير مؤات إلى حد كبير. فهذؤ البلدان ضحية  
لقواعد وحواجز تجارية  ير عادلة، وأ ممممعار  مممملع أ مممما ممممية ال يمكن التنبؤ بها، وكياكل أ مممما ممممية ونظم نقل 

لرقمية. لذا، ال بد من إيجاد قواعد مفتوحة  بالية، وهي تعاني أيضماا من انعدام فْر الوصمول إلى األدوات ا
إلى المسمممممماعدة  وعادلة تمكن جميع البلدان من المنافسممممممة على قدم المسمممممماواة. وتحتاو البلدان النامية أيضمممممماا 

 لتحديث كياكلها األ ا ية وتدفقاتها التجارية، وخفض التخالي  وزيادة الخفاءة. 

تصمممماد أخضممممر عالمي. فعملية التحديث، وال  مممميما في  ويتمثل التحدي الرئيسممممي الرابع في بناء اق -13
في المائة من اليضممممممممممائع العالمية، وكذلك األتمتة والحلول الرقمية،  80قوار النقل اليحري الذي يؤمن نقل 

يمكن أن تقلل من االختناقات وتسمممممممماعد على إزالة الخربون من قوار النقل. ومن الضممممممممروري دعم االنتقال 
م على أ مممماس الواقة المسممممتدامة والمتجددة. ويعني االنتعاط األخضممممر والمرن  إلى اقتصممممادات خضممممراء تقو 

االلتزام بالوصممول باالنيعاثات إلى مسممتوى الصممفر بحلول منتصممف القرن، واالرتقاء بالوموحات المعلنة في  
، ومنع أي محوممات جممديممدة تعمممل بممالفحم، واإللامماء التممدريجي 2030خوو المنمماخ والتنور البيولوجي لعممام  

ثة، وتحديد  ممممعر للخربون، وإعادة توجيذ األموال نحو  لإل عانات المقدمة للوقود األحفوري والصممممناعات الملو  
دعم البلدان  المدارس والمسمممممممممتشممممممممم يات وخوو الحماية االجتمالية وخلق فْر العمل. ويعني ذلك أيضممممممممماا 

لنمو بتقديم مبلغ  مممنوي ال يقل النامية في التحول إلى االقتصمممادات الخضمممراء، بتنفيذ وعد البلدان المتقدمة ا
مليار دوالر أل راو التخي . وبالنسمممممممممممية لبلدان مثل بربادوس، التي تقع على الخوو  األمامية   100 عن

ألزمة المناخ، تتمثل األولوية الملحة في التخي  وبناء القدرة على الصمممممممممممود. ويظل التخي  هو النصممممممممممف  
في المائة من التمويل المناخي المقدم لدعم البلدان  25وى  المهمال من المعادلة المناخية، حيث ال يمثل  ممممم 

في   2بتاير المناخ، أقل من    ، تلقت الدول الجزرية الصمممممممممايرة النامية، األكثر تاثراا 2019النامية. ففي عام  
المائة من تمويل التخي  المقدم للبلدان النامية. وكرر األمين العام دعوتذ إلى الجهات المانحة والمصمممارف  

في المائة من دعمها المناخي أل راو التخي   50نمائية المتعددة األطراف بتخصممممممي  ما ال يقل عن اإل
وتعزيز القدرة على الصممممممممممود. وأكد أن و مممممممممائل توفير اللقاح لخل شمممممممممخ  واال مممممممممتثمار في حماية الفئات 

ات التي تجري األضممممممممعف من تاير المناخ متاحة. وقال إن الوقت قد حان لل يام بذلك. وأفاد بان المناقشمممممممم 
داخل المؤتمر هي فرصمة ال متخشماف  مبل جديدة لتجنب تخرار األخواء، وأنذ يمكن إحراز تقدم نحو إنهاء 

 أوجذ عدم المساواة التي تعو  النمو المستدام والرخاء للجميع.

رة وذك رت األمينممة العممامممة لألونختمماد بممان الممدول قررت في الفقرة األولى من الوثيقممة الختمماميممة للممدو  -14
 نة أن  تعزز التقدم االجتماعي وترفع   57األولى لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية التي اعتمدتها قبل 

مسممتوى الحياة في حرية أفسمما ُ وتسممعى إلى إر مماء نظام أفضممل وأكثر فعالية للتعاون االقتصممادي الدولي، 
د السمممممممممممبل التي يمك ن من إنهاء تقسممممممممممميم العالم إلى مناطق فقر ومناطق وفرة، وتح قيق الرخاء للجميعُ وتوج 
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. وقد صمممدت  ( 4) يمكن بها تسممخير موارد العالم اليشممرية والمادية من أجل القضمماء على الفقر في كل مكان 
من   الميادئ واألفخار الواردة في ذلك البيان أمام اختيار الزمن، وأصيحت األهداف المعلنة فيذ أكثر إلحاحاا 

 لة الحرجة من تاريخ تعددية األطراف والمؤتمر.أي وقت مضى في تلك المرح

وشمممكرت رئيسمممة وزراء بربادوس على توليها دور ال يادة وتنظيمها أول مؤتمر شممميذ افتراضمممي في  -15
ودولة جزرية صممايرة نامية، وأشممارت إلى أن الحاجة   -تاريخ األونختاد، وهو المؤتمر األول في بلد كاريبي  

عن طريق التخي ،  اخ، ليس فقو عن طريق إجراءات التخ ي  بل أيضمممممماا الملحة إلى التصممممممدي لتاير المن 
هي مسممممممممالة بقاء. وأكدت أن األونختاد ييقى ملتزماا إزاء الدول الجزرية الصممممممممايرة النامية و مممممممميتخذ خووات  

 ملمو ة تثمر نتائج ملمو ة.

ئع   خر وعكس والحظت أن الجائحة لم تنتذ بعد، وأن مناطق نامية عديدة تواجذ خور  عقد ضا -16
مسمار التقدم الذي ُأحرز بشمق األنفس في مكافحة الفقر وعدم المسماواة وانعدام األمن الاذائي وعدم المسماواة 
بين الجنسممين. وأضممافت بالقول إن االنتعاط الحالي يكشممف عن وجود تياين، حيث نمت اقتصممادات البلدان 

كثير المعمدالت في البلمدان النماميمة. وتقع أوجمذ  المتقمدممة كمما نممت معمدالت اللقماحمات فيهما، التي تجماوزت ب 
عدم المسماواة في الحصمول على اللقاحات وفي الموارد المالية في صمميم هذا التياين. وبينما بدأت النقاشمات 

في المائة  2نسمممممممممممممية   في البلدان المتقدمة حول جرعة ثالثة، لم تتجاوز معدالت التل يا في أقل البلدان نمواا 
على الصممعيد العالمي )مرفق كوفاكس(   19-اضممور مرفق كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفيدمن السممكان. وقد 

. ثم إن تواريخ انتهاء الصمممثحية حالت دون 2021في المائة في عام  25إلى خفض هدفذ للتوعيم بنسمممية 
 توزيع كميات كبيرة من اللقاحات وا تخدامها في حمثت التوعيم بفعالية. 

الصممعب تعول النظم التجارية التي تخضممع لسمميا ممات انفرادية متزايدة  وينضمماف إلى هذا الوضممع -17
تؤثر على قدرة العالم النامي على االنتعاط. وقد ثبت أيضمممممممماا أن فْر الوصممممممممول إلى الموارد المالية  ير 
متخافئة. فقد اعتمدت البلدان المتقدمة أدوات  ير تقليدية لتحقق أكبر تو مممع في السممميا مممات المالية والنقدية 
على اإلطث  لمعممالجممة الحممالممة، في حين أن البلممدان النمماميممة تواجممذ أليمماء ديون كبيرة ومتيمماينممة وتعمماني من 
محدودية الحيز المتاح للتدخل في المجال المالي، ومن ثم لم تنفق  مممممممموى جزء ضممممممممئيل من الميالغ الثزمة 

جتمالية واالقتصممممممممممادية  لث ممممممممممتجابة على نحو كاف للموالب المتعددة الناشممممممممممئة عن األزمة الصممممممممممحية واال
والمناخية. وبدون اتخاذ إجراءات دولية فورية، قد تضممممور هذؤ البلدان إلى العودة إلى تدابير التقشممممف التي 
من شمممممانها أن تزيد من إعاقة فْر التعافي. وفي حين شمممممكل إصمممممدار حقو  السمممممحب الخاصمممممة في ااونة 

ين، والدعم المقدم من البلدان الرئيسمممممممية بشمممممممان األخيرة، وميادرة تعليق  مممممممداد خدمة الدين لمجموعة العشمممممممر 
مليار دوالر من حقو  السممممحب الخاصممممة    650اإلعفاءات من حقو  الملخية الفخرية أنياءا  ممممارة، فإن مبلغ  

الذي أنفقتذ بلدان مجموعة السمممممميعة من أجل تعافيها،    تريليون دوالر تقريياا  10من مبلغ    صممممممايراا   يمثل جزءاا 
في المائة من مخصممممصممممات حقو  السممممحب الخاصممممة.   40وذلك باإلضممممافة إلى حصممممول هذؤ البلدان على 

مليون شخ     100، التي يعيش فيها وعلى الن يض من ذلك، فعلى  بيل المثال، لم تتلق أقل البلدان نمواا 
ر. أما أمريكا الثتينية، فقد ضممممممي عت عقداا من الزمن عندما واجهت  في المائة من المجمو   2,3 خر،  مممممموى 

 المنوقة أزمة ديون في بداية الثمانينات من القرن الماضي، ولم تتخذ إجراءات  ريعة  نذاك.

وأكد أن ال شممممميء فو  اإلرادة اليشمممممرية يمكن أن ُيصممممملا أو ُيفسمممممد. فالتنمية  ير المتخافئة و ير  -18
قبل الجائحة ليس  يةُ والتقدم المحرز في  ل الوضمع  الوبيعي القديم  الذي كان قائماا المسمتدامة ليسمت تنم

. وال يمكن الحديث عن انتعاط في  ل تزايد أوجذ عدم المساواة والفقر، وحصر التخنولوجيا بايدي  إال  راباا 
 

  

، )منشمممممور األمم  ، وقائع مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  الوثيقة النهائية والتقرير النهائي، المجلد األول1964األمم المتحدة،   (4)
 ، نيويورك(.II.B11.64المتحدة، المبيعات رقم 
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د مجتمعات  ير راضممية   و ير واثقة، ومن قلة قليلة على حسمماب الخثيرين. بل إن مثل هذا االنتعاط  مميوج 
. وهناك حق أ ممما مممي من حقو  اإلنسمممان في دولة تعمل بشمممكل جيد المرجا أن تخون أكثر هشممماشمممة وعنفاا 

وتوفر الصممحة والتعليم والحماية االجتمالية واألمن للجميع. وقالت إن العديد من القضممايا مردها إلى الدول  
ير. والحل هو أ مموا  أفضممل ودول أفضممل. فالتنمية التي ال تقدم إال القليل، وليس إلى الدول التي تقدم الخث 

عملية معقدة، وال توجد وصممممممفة واحدة تنا ممممممب الجميع، وتسممممممتلزم التواضممممممع واإلصممممممااء والوفاء بااللتزامات. 
وأكدت على ضممرورة تايير نظام التعاون الدولي، مشمميرةا إلى أن هذا التايير يتولب مسمماعدة إنمائية ر مممية 

صمممممممة من أ مممممفل إلى أعلى في مجاالت التجارة والضمممممريية والمال والديون. و ممممميا مممممات عادلة ومتسمممممقة وم
،  وأشممممارت إلى أهداف التنمية المسممممتدامة واتفا  باريس باعتيارهما الخوتْين الوحيدتْين المتفق عليهما عالمياا 

 ودعت إلى التضامن من أجل إعادة البناء ليس فقو على نحو أفضل ولخن بشكل مختلف. 

وقالت إنذ بإمكان المؤتمر أن يفعل الخثير لجعل التجارة واللوجسممتيات أكثر مرونة وا ممتدامة وأقل  -19
عرضمممممممممة للقيود األحادية الجانب من خثل التدابير الجمركية و ير الجمركية، بحيث تصممممممممميا التجارة أكثر 

ون العمل ومان إنصمممممممممممافاُ ولسمممممممممممد الفجوة الرقمية، التي تميز خثل فترات اإل ث  ضمممممممممممد مان ال يسمممممممممممتويع
يقدرون على مواصمممممملة التعليم، مع الوعي دائماا بالتعقيدات التي تنووي عليها  فجوة البيانات  ااخذة في   ال

ذ إلى الشمممممممممممممركات   االتسمممممممممممممارُ ووقف التراجع الهائل لتدفقات اال مممممممممممممتثمار، التي  لت لفترة طويلة جداا  توج 
بدالا من ذلك إلى البلدان النامية، وإلى المشمممممممممممماريع   واأل مممممممممممموا  المتوورة القائمة والانية أصممممممممممممثا، وتوجيهها

الصممممممممايرة والمتو مممممممموة، وتمويل أفخار الشممممممممياب المبتخرة والتنمية المسممممممممتدامة والقدرة على التخي  مع تاير  
المناخُ واال متعداد للدورة المقبلة للسملع األ ما مية، وربو السملع األ ما مية بسمث مل التوريد الجديدة من أجل  

، والحد من االعتماد على السمممملع األ مممما ممممية، وتمكين الهياكل االقتصممممادية المتنوعة  خضممممراراا مسممممتقبل أكثر ا
والمنتجةُ وإبثغ صوت العالم النامي على طاولة المفاوضات، ال  يما صوت البلدان  ير الساحلية، وأقل  

فسمممذ من خثل تدابير  ، والدول الجزرية، وضممممان التنور في التمثيل، مع اال مممتجابة في الوقت ن البلدان نمواا 
جديدة في مجال الدعم الدوليُ ودعم خوة العمل المتعلقة بازمة الديون ذات النقا  األربع التي أعلن عنها  
األمين العام لألمم المتحدة. وإذا نجا المؤتمر الحالي، فلن تخون هذؤ هي المرة األولى. وقالت إن األونختاد  

تاريخذ، حيث أتاح للنظام المتعدد األطراف نظاما األفضمممممممليات  ارتقى إلى مسمممممممتوى التحدي مرات عديدة في 
المعمم، واالتفا  الدولي للسممممممكر، والبرنامج المتخامل للسمممممملع األ مممممما ممممممية، واالقتراح المتعلق بإنشمممممماء حقو   
السممممممممحب الخاصممممممممة، واالقتراح المتعلق بالربو بين حقو  السممممممممحب الخاصممممممممة وتمويل التنمية، فضممممممممثا عن 

في المائة من الدخل القومي اإلجمالي    0,7واالقتراح المتعلق بتخصممممممممي    بلدان نمواا ا ممممممممتحدا  فئة أقل ال
 للمساعدة اإلنمائية الر مية. 

ورحبت بالوالية التي ُأ مممندت إليها أمينةا عامةا لألونختاد، بصمممفتها أول امرأة تشمممال هذا المنصمممب   -20
مر القادم، بالذكرى السنوية الستين إلنشائذ، في ذلك الوقت الحرو. وذك رت بان األونختاد  يحتفل، في المؤت 

ل إليهما في المؤتمر الحمالي، مما يجعمل   وأعربمت عن أملهما في أن تقمدر على تنفيمذ االتفماقمات التي ُيتوصممممممممممممممم 
بناء أكثر من أي وقت مضممى لمنظومة األمم المتحدة اإلنمائية وللدول األعضمماء. وأكدت  المؤ ممسممة شممريكاا 

، وتنشممميو األونختاد الذي يظل  أجل إقامة نظام متعدد األطراف أكثر شمممموالا  الحاجة إلى مواصممملة العمل من
 بذ لمن يسعون إلى إيجاد حلول ألخور التهديدات. موثوقاا   للبلدان النامية وشريكاا   وموثوقاا  قوياا  صوتاا 

 من عدم المساواة والضعف إلى الرخاء للجميع   -باء 
 من جدول األعمال( 8)البند  

، ُنظمت ثمانية أحدا  رفيعة المسممممممممتوى في  2021تشممممممممرين األول/أكتوبر   7إلى  4ن  في الفترة م -21
شممممكل حلقات نقاط تناولت مسممممائل تتعلق بموضممممور المؤتمر. و وت ثثثة حوارات جرت في إطار مؤتمر 
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. وُنظمت خمسممة  قمة قادة العالم مواطن الضممعف العالمية، وعدم المسمماواة، وبناء مسممار إنمائي أكثر ازدهاراا 
جتماعات مائدة مسمممممتديرة وزارية تناولت المواضممممميع التالية، على التوالي  تسمممممخير التخنولوجيات الرائدة من ا

أجل تحقيق الرخاء المشممممممتركُ ودعم التحول اإلنتاجي من أجل زيادة القدرة على الصمممممممود في عالم ما بعد 
العالمية واإلقليميةُ والتخامل الجائحةُ وزيادة التمويل من أجل التنميةُ وإعادة تشمممممممممممكيل  مممممممممممث مممممممممممل ال يمة 

   .( 5) اإلقليمي من أجل مستقبل مرن وشامل للجميع ومستدام

 مؤتمر قمة قادة العالم -1 

 نداء من مكان ضعي  الحال –حوار بشان مواطن الضعف العالمية   

 خثل الحوار، أفاد متحاور بان الجائحة قد كشفت مواطن الضعف الموجودة في  ث ل التوريد، -22
لمكافحة التحديات المشممممممممممتركة.   بيد أنها أ هرت أيضمممممممممماا أن المجتمع العالمي يمكنذ ويجب عليذ العمل معاا 

 وأشممممار إلى الفرصممممة المتاحة ال ممممتخدام التجارة من أجل توحيد صممممفوف البلدان وإيجاد حلول تخفل انتعاشمممماا 
مناخ في وقت واحد. وأكد اقتصمممممممادياا أكثر ا مممممممتدامة، ومن ثم تسمممممممما بالتصمممممممدي لخل من الجائحة وتاير ال

متحاور  خر أن الروابو والمؤ مممممممسمممممممات التجارية كثيراا ما أد ت في أعقاب الصمممممممراعات العالمية دوراا حا مممممممم  
 األهمية في إحثل  ثم ح يقي عن طريق النمو االقتصادي. 

النامية، بما في  وفيما يتعلق بتاير المناخ، أشمممممممار متحاور إلى ااثار  ير المتنا مممممممية في البلدان   -23
ذلك الدول الجزرية الصممممممممممممممايرة النامية، والح  أن البلدان المتقدمة الخبيرة هي التي تتوافر لديها القدرة على 
معالجة التاثيرات المتصمممممملة بالمناخ وهي التي تتحمل المسممممممؤولية عن ال يام بذلك في المقام األول. وأك د أن 

بين البلدان األضمعف وتعوزها الو مائل الثزمة لمعالجة القضمايا  الدول الجزرية الصمايرة النامية ال تزال من
البيئية العالمية. وفي هذا الصمممممممدد، شمممممممدد العديد من المتحاورين على الحاجة إلى أن تتخذ البلدان المتقدمة 
إجراءات فورية أقوى، بما في ذلك إنهاء دعم الوقود األحفوري، وخفض االنيعاثات، والمسممممممماهمة الفعالة في  

 اديق المناخ العالمية.صن 

و ممممممممملو بضمممممممممعة متحاورين الضممممممممموء على الحاجة الملحة إلى النظر في تمويل الديونُ فإذا كان  -24
للبلدان النامية، بما في ذلك الدول الجزرية الصمممممممايرة النامية، أن تقدر على التعافي من الجائحة وما يرتيو  

مويل بشممرو  أكثر إنصممافاا. وشممدد المتحاورون  بها من ركود اقتصممادي، فإنها تحتاو إلى الحصممول على الت 
على ضممممممممممرورة أن تنظر البلدان المتقدمة في التخلي عن بعض من الديون أو في إعادة كيكلة الديون ب ية 
تعزيز انتعاط اقتصممممممادي أفضممممممل في البلدان النامية المثقلة بالديون. وباإلضممممممافة إلى ذلك، أشممممممار بضممممممعة 

عالمية تتاثر  ممملياا بالتدابير الحمائية في  ممميا  أزمة مثل الجائحة، وأن متحاورين إلى أن  مممث مممل التوريد ال
مثل هذؤ اإلجراءات الحمائية تسممممممممماهم في تزايد عدم المسممممممممماواة، مثثا فيما يتعلق بالحصمممممممممول على المعدات  

ة، مثل واألجهزة الوبية أو اللقاحات. لذا، شمدد المتحاورون على ضمرورة التقيد بقواعد التجارة الدولية الرا مخ
رهما منظممة التجمارة العمالميمة، لخي تعممل التجمارة كعماممل تمكيني وليس كحماجز أممام معمالجمة   تلمك التي تيسمممممممممممممم 

 القضايا العالمية.

د العمديمد من المتحماورين أن القمدرات التخنولوجيمة الحماليمة تتيا الو مممممممممممممممائمل الخفيلمة  -25 وفي الختمام، أكم 
رئيسي تؤديذ في تيسير توزيع اللقاحات وفي المساعدة على   بالتصدي للجائحة ولتاير المناخ. فللتجارة دور

نشمممممممممممر الحلول والتخنولوجيا من أجل التخي  مع تاير المناخ والتخ ي  من  ثارؤ. بيد أنذ فيما يتعلق بهذْين  
التحديْين كلْيهما، يلزم توافر اإلرادة السمممممممميا ممممممممية والموارد، عن طريق التضممممممممامن العالمي وتعددية األطراف.  

 

  

  TD/535و  TD/534و TD/533و  TD/532و  TD/531ترد الملخصممممممممممممممات الخماملمة لألحمدا  الرفيعمة المسممممممممممممممتوى في الوثمائق   (5)
 .TD/538و TD/537و TD/536و
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ميع المتحماورين إلى اتخماذ إجراءات عماجلمة على همذؤ الجبهمات وتيسممممممممممممممير تنفيمذهما عن طريق المدورة ودعما ج
 الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنتديات األخرى المتعددة األطراف.

 هي عامل تايير حقاا لقواعد اللعية؟ 19-هل أزمة كوفيد -حوار عن انعدام المساواة   

ثل الحوار، أبرز عدة متحاورين أن الجائحة أدت إلى تفاقم أوجذ عدم المسمممممماواة السممممممائدة على خ -26
الصمممممممممممعيد العالمي. والح  عدد قليل من المتحاورين أن الفجوة الرقمية اتسمممممممممممعت، في حين أكد متحاور أن 

ج قائم على الجائحة أثرت بشممممكل  ير متنا ممممب على فئات معينة من الناس، األمر الذي يتولب األخذ بنه
حقو  اإلنسمان لتنفيذ  ميا مات محددة األهداف تعالج هذؤ ااثار المتياينة. وأشمار عدد قليل من المتحاورين  
إلى التحديات القائمة، بما في ذلك المشمممممممممكلة الحادة المتمثلة في انعدام األمن الاذائي، التي تواجهها الدول  

صممممممممادياا خثل الجائحة بنحو ثثثة أضممممممممعاف المعدل  الجزرية الصممممممممايرة النامية التي شممممممممهدت انخماشمممممممماا اقت 
مليون شممممخ  أصمممميحوا يعيشممممون تحت   120العالمي. وا ممممتشممممهد متحاور بتقديرات األونختاد التي تفيد بان 

في الممائمة من ريممة اال ممممممممممممممتثممارات    80خو الفقرُ وأن اال ممممممممممممممتثممارات بمدأت في االنتعماط، لخن أكثر من  
ذ لتحقيق التنمية المسمممممتدامة أو المخصمممممصمممممة إلنعاط االقتصممممماد موجودة في   البلدان المتقدمة النمو ولم توج 

للتخي  مع تاير المنممماخ. وأشممممممممممممممممار عمممدد قليمممل من المتحممماورين إلى التفممماوت في الموارد المتممماحمممة لتحقيق 
في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي في شممممممممكل دعم مالي  2,6االنتعاط، حيث تحشممممممممد أقل البلدان نمواا  

 في المائة في البلدان المتقدمة النمو. 15,8مياشر، مقابل مياشر و ير  

وشمممممممممدد العديد من المتحاورين على ضمممممممممرورة إجراء مراجعة جوهرية للبنيان المالي الدولي، وعلى  -27
الحماجمة إلى تحسممممممممممممممين التمدابير واألدوات المصمممممممممممممممممة لتخ ي  عمبء المديون كيمما يتماح للبلمدان النماميمة وأقل  

في مجال السممممممميا مممممممة المالية العتماد تدابير لمواجهة التقليات الدورية. والح  العديد  البلدان نمواا حيز كاف
من المتحاورين ااخرين أن هناك حاجة إلى تخ يض كبير ووا مممممممممع النوا  للديون بالنسمممممممممية لجميع البلدان 

ة الدين، النامية، بما فيها الدول الضمممممممعيفة المتو ممممممموة والمرتفعة الدخل، لتخ ي  الضممممممماو  المرتيوة بخدم
وأنمذ ينياي تممديمد ميمادرة تعليق  مممممممممممممممداد خمدممة المدين التي أطلقتهما مجموعمة العشممممممممممممممرين إلى مما بعمد نهمايمة  

. وأكمد عمدد قليمل من المتحماورين الحماجمة إلى ريماس التنميمة بوريقمة أنسممممممممممممممب وتحمديمد شممممممممممممممرو  2021 عمام
ف المتعدد األبعاد، الحصمول على التمويل الميسمر، في حين شمدد متحاور على ضمرورة تفعيل مؤشمر الضمع

 مشيراا إلى أن تحقيق ذلك يمر عبر تخثي  التعاون بين األمم المتحدة والمؤ سات اإلقليمية ذات الصلة.

وأشمممممممممار عدة متحاورين إلى التفاوت الخبير في فْر الحصمممممممممول على اللقاحات. وأبرزت قلة من  -28
مام المنتجات األ مممما ممممية، بما في ذلك التنازل المتحاورين ضممممرورة نقل التخنولوجيا وإزالة الحواجز التجارية أ

عن حقو  الملخيمة الفخريمة فيمما يتعلق بماللقماحمات. وأفماد متحماور بمان اللقماحمات ينياي أن تخون منفعمة عماممة  
عمالميمة وأنمذ ينياي توفير المدعم الثزم لخومة توعيم عمالميمة. وشممممممممممممممدد متحماور  خر على الحماجمة إلى تواجمد 

رية وا مممممتراتيجية عالمية وأكد ضمممممرورة اتخاذ إجراءات جمالية، ألن  ممممميا مممممات  ريادة ترمز إلى  ممممملوة أخث
الحماية الذاتية ال يمكن أن تسممماعد في حل المشمممكلة إال لفترة زمنية قصممميرة. وباإلضمممافة إلى ذلك، أفاد عدة 
متحاورين بان النسممممماء والفتيات تضمممممررن بشمممممكل  ير متنا مممممب من الجائحة. وشمممممدد متحاور على ضمممممرورة  

المرأة في صنع السيا ات وتنفيذ خوو اإلنعاط على المستوى الوطني، في حين أشار متحاور  خر  إشراك  
إلى الحاجة إلى تنفيذ خوة إنعاط تراعي الفوار  بين الجنسممين. وشممدد متحاور على ضممرورة توفير الرعاية  

ية واالجتمالية والقائمة الصممحية والتعليم والحماية االجتمالية للجميع لمعالجة أوجذ عدم المسمماواة االقتصمماد
في المائة. وأخيراا،  25إلى فرو معدل ضممممممريية على الشممممممركات ال يقل عن   على النور االجتماعي، دالياا 

أبرز متحاور  خر الحاجة إلى دعم األعمال التجارية، وتوفير شممممممرو  عمل الئقة في  ممممممث ممممممل ريمة أكثر 
 اإلقليمية مثل منوقة التجارة الحرة القارية األفري ية.مراعاةا لمسالة إعادة توزيع الثروة، وتعزيز األ وا  
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إضممممافةا إلى ذلك، أفاد متحاور بان اال ممممتجابة لألزمات الراهنة ينياي أن تدلل على قوة العثقات   -29
المتعددة األطراف، وأكد أنذ ال يمكن الفصمممل بين إجراءات التخي  مع تاير المناخ، واالبتخار، والتنمية في  

تيعة إزاء التحول نحو نظام اقتصمممادي مسمممتدام. ولمعالجة مواطن الضمممعف المرتيوة بالمناخ، دعا النُّهج الم
م أهداف للنزول باالنيعاثات إلى مسمممممتوى الصمممممفر، والتخل   متحاور إلى فرو ضمممممرائب على الثروة ور مممممْ

حاور  خر  التدريجي من الوقود األحفوري، واال مممممممتثمار في القواعات الخ يضمممممممة الخربون، في حين أفاد مت 
بان على الحكومات أن تفي بااللتزامات بخفض االنيعاثات والحد من االحترار العالمي. وشممممممممممدد العديد من 
المتحاورين على أن الدول الجزرية الصمممممممممايرة النامية عانت من التهميشُ وأكدوا الحاجة إلى تعزيز قدراتها  

، دعا عدد قليل من المتحاورين إلى زيادة الدعم التقنية والمالية والمؤ مممسمممية للتخي  مع تاير المناخ. وأخيراا 
 وتيسيو إجراءات الوصول إلى صناديق المناخ.

 حوار بشان بناء مسار إنمائي أكثر رخاءا  مضاهاة حجم اللحظة  

خثل الحوار، شمممدد عدة متحاورين على أن عدم اإلنصممماف في الحصمممول على اللقاحات أفضمممى  -30
متخافت، حيث بدأت االقتصممممادات المتقدمة تسممممتعيد نشمممماطها، في حين إلى انتعاط اقتصممممادي عالمي  ير 

التزال البلمدان النماميمة تعماني من أ مممممممممممممموأ  ثمار الجمائحمة. لمذا، دعما المتحماورون إلى تحسممممممممممممممين عمليمة توزيع 
د متحاور على أن التل يا الفوري لسممممممممكان العالم  اللقاحات، كي ال تتخلف البلدان النامية عن الركب. وشممممممممد 

 ل تخلفة من األضرار التي قد تلحق باالقتصاد العالمي بسبب التوزيع  ير المتخافت للقاحات. يكون أق

وأفاد متحاور بان عدم توفير حل منصممممممف لمشممممممكلة عالمية يؤثر بشممممممكل مياشممممممر في القدرة على  -31
معاناة من إيجاد حلول لمشممماكل أخرى. فعلى  مممبيل المثال، قد ال تسمممتويع البلدان النامية، وال  ممميما األكثر 

 ثار تاير المناخ، المشمممممممماركة في الدورة السمممممممماد ممممممممة والعشممممممممرين لمؤتمر األطراف في اتفارية األمم المتحدة 
اإلطماريمة بشممممممممممممممان تاير المنماخ بسممممممممممممممبمب عمدم توافر اللقماحمات ومما يترتمب على ذلمك من قيود على الحمدود. 

ح القواعد التجارية، بما في  ولتسممممريع إجراءات التصممممدي للجائحة، أشممممار عدة متحاورين إلى ضممممرورة إصممممث
ذلك اإلعفاء من حقو  الملخية الفخرية وشممممرو  التعويض التي تعو  تصممممنيع اللقاحات على نوا  أو ممممعُ 
وشمممممددوا على ضمممممرورة إنفاذ قواعد منظمة التجارة العالمية للتعامل مع التدابير الحمائية التي تعتمدها بعض 

 البلدان من أجل التصدي للجائحة.

لعممديممد من المتحمماورين ضممممممممممممممرورة زيممادة التمثيممل اإلقليمي في المنظمممات المتعممددة األطراف  وأكممد ا -32
وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما يتيا إبثغ أصمممموات هذؤ البلدان والمناطق ومراعاة مواقفها عل 

حْر على نحو أفضمممممممممممممممل. وأفماد عمدد قليممل من المتحمماورين بمان المنظمممات المتعممددة األطراف ينياي أن ت 
تحقيق تخامل أفضممممممل مع الحكومات والقوار الخاْ من أجل التوصممممممل إلى توافق في ااراء أو ممممممع نواقاا  
د متحاور على أن النظام العالمي المتعدد األطراف لن يخدم مصملحة   يفضمي إلى نتائج إنمائية أفضمل. وشمد 

، أعرب عدد قليل من أحد بشممممممممكل فردي ما لم يخدم مصممممممممالا الخل بشممممممممكل جماعي. وباإلضممممممممافة إلى ذلك
المتحاورين عن بالغ القلق إزاء التدفقات المالية  ير المشمممممروعة، والقانونية، لخنها  ير مقبولة أخثرياا، من 
ل من البلدان النامية إلى مثذات   البلدان النامية، و ممممممممممملووا الضممممممممممموء بالخصمممممممممممْو على األموال التي تحو 

د عدد قليل من المتحاورين على الحاجة الما ة إلى إصثح اإلدارة المالية،   ضريبية في الخارو. وأخيراا، شد 
بما في ذلك فرو ر موم ضمريبية دنيا على الشمركات على الصمعيد العالمي بهدف تثبيو تدفق األموال نحو  

 المثذات الضريبية.

د عدة متحاورين على عدم امتثك المنظمات المتعددة األطراف المنشممممممماة  -33 وفي ختام الحوار، شمممممممد 
نذ زمن بعيد للو مممممائل الثزمة لمجابهة مشممممماكل اليوم. وفي هذا الصمممممدد، أكدوا على ضمممممرورة االنتقال من م
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العزلمممة وانعمممدام الثقمممة نحو اإلدمممماو والوحمممدة لخي يكون العمممالم قمممادراا على التعمممافي من الجمممائحمممة ومواجهمممة  
 التحديات المستقبلية معاا.

 اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية -2 

 زيادة التمويل من أجل التنمية  

خثل المناقشمممممممممة، الح  العديد من المتحاورين أن ميادرة تعليق  مممممممممداد خدمة الدين التي أطلقتها  -34
مجموعة العشممممممممممممرين هي ميادرة موضممممممممممممع ترحيب لخنها  ير كافية عموماا و ير منا ممممممممممممية من حيث نوا   

تشممممممممل ديون المؤ مممممممسمممممممات المتعددة األطراف   التاوية، ألنها ال تاوي  ممممممموى الديون الر ممممممممية الثنائية وال
الديون الخاصمممممممة. ولهذا السمممممممبب، ال تشممممممممل الميادرة معظم الديون المسمممممممتحقة على أفقر البلدان المؤهلة  أو

لث مممممتفادة منها. وشمممممدد العديد من المتحاورين على ضمممممرورة إصمممممثح بعض جوانب النظام الدولي للديون،  
يماين المعلوممات في عمليمات إعمادة كيكلمة المديون، كمما أكمدوا الحماجمة  في ذلمك اختثالت موازين القوى وت  بمما

د على أ مممممممممماس نسممممممممممية الدين إلى الناتج المحلي   إلى إعادة النظر في مسممممممممممتوى عتية اال ممممممممممتدامة الذي يحد 
اإلجماليُ ومراجعة التقييمات المتعلقة بالقدرة على تحمل الديون التي تسمتند إليها المفاوضمات بين المدينين  

بشممممممممممممممان الميمادئ   69/319دائنين بشممممممممممممممان إعمادة كيكلمة المديونُ وإعمادة النظر في قرار الجمعيمة العماممة والم 
األ ممممما مممممية لعمليات إعادة كيكلة الديون السممممميادية. و ممممملو متحاور الضممممموء على  مممممابقة االنتعاط في فترة  

ة الديون  مممممممممنة لمعالج  100أو  50بعد الحرب المتمثلة في إصمممممممممدار  مممممممممندات طويلة األجل على مدى  ما
 الخضراء والديون المتصلة بالجائحة معالجةا مختلفة في المستقبل.

وفيما يتعلق بمصممممممممممممادر التمويل الجديدة، اعتبر المتحاورون أن التمويل المختلو لم يحقق النتائج   -35
المامولة، وأبدوا  راءهم بشممممممان أفضممممممل السممممممبل لتوجيذ الحصممممممة  ير المسممممممتخدمة من ريمة حقو  السممممممحب  

مليار دوالر، من البلدان المتقدمة  650لتي خصممممصممممها صممممندو  النقد الدولي مؤخراا، بمبلغ قدرؤ الخاصممممة ا
النمو إلى البلدان النامية، وأشمماروا إلى القناتْين الرئيسمميتْين التاليتْين  الصممندو  اال ممتئماني لبناء القدرة على 

ية اإلقليمية والوطنية. وأعرب جميع الصممود واال متدامة الذي اقترحذ صمندو  النقد الدوليُ ومصمارف التنم
المتحاورين عن تاييدهم للقناتْين كلتْيهما. ومع ذلك أعرب عدد من المتحاورين عن االنشممممماال إزاء الشمممممرو   
الضمممميقة المفروضممممة في إطار الصممممندو  اال ممممتئماني، التي ال تاخذ في االعتيار إال النفقات المتعلقة بتاير 

ن حقو  السمممممحب الخاصمممممة والتنمية وتقوو قدرة البلدان النامية على المناخ ويمكن أن تضمممممعف الصممممملة بي 
توجيذ هذؤ السمممميولة إلى حيث تشممممتد الحاجة إليها، بما في ذلك التعليم واالحتياجات اإلنمائية األخرى. وأفاد 
العديد من المتحاورين بانهم يفضمممملون توجيذ حقو  السممممحب الخاصممممة من خثل المصممممارف اإلنمائية، التي 

عارف متخصمممممصمممممة وإقليمية ومحلية والتي ال ترتيو بها صمممممورة المقرو األخير مثل صمممممندو  النقد تملك م
الدولي. وأعرب متحاور عن تاييدؤ لمبدأ الشمرو  الضميقة المرتيوة بتاير المناخ وتخصمي  حقو  السمحب  

ن  ثارؤ، الخاصممممممة على أ مممممماس  ممممممنوي في حالة البلدان النامية، لدعم التخي  مع تاير المناخ والتخ ي  م
مليممار   100نظراا ألن البلممدان المتقممدمممة النمو ال تفي بممالتزاممماتهمما المتعلقممة بتاير المنمماخ المحممددة في مبلغ  

 دوالر  نوياا.

وباإلضممممممممممممافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بتعبئة الموارد المحلية، أكد متحاور أن البلدان النامية فتحت   -36
 ير أنذ في غياب إطار عالمي لزيادة الضممرائب التي تتنا ممب   أ ممواقها أمام الشممركات المتعددة الجنسمميات.

مع األنشممممممممموة االقتصمممممممممادية التي تحد  في تلك البلدان، فإن البلدان ال تحصمممممممممل على حصمممممممممة عادلة من 
اإليرادات التي تولدها تلك األنشمموةُ وحتى االتفا  الضممريبي الدولي المزمع إبرامذ يميل إلى خدمة مصممالا 

 نمو.البلدان المتقدمة ال
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وفي الختام، أثنى المتحاورون على الدور الذي يضمممممولع بذ األونختاد في تقديم المسممممماعدة التقنية  -37
وإنجاز اليحو  ب ية فهم التفاوتات في التمويل من أجل التنمية فهماا أفضمممممممممممل، بما في ذلك زيادة التخالي  

إيجاد ُنهج جديدة وبجهودؤ في مجال  والشمرو   ير المواتية للحصمول على التمويل، كما أشمادوا بعملذ على  
المدعوة التي تمس الحماجمة إليهما من أجمل إصممممممممممممممثح عمليمات إعمادة كيكلمة المديون لمدعم البلمدان الممدينمة في  

 معالجة اختثالت موازين القوى.

 إعادة تشكيل  ث ل ال يمة العالمية واإلقليمية  
أن التوور المتوقع لسممممممممممممث ممممممممممممل ال يمة   ، تاحية في مثحظاتها االفت   ، أبرزت األمينة العامة لألونختاد  - 38

العالمية في بيئة التجارة واال مممممممممممتثمار في فترة ما بعد الجائحة  مممممممممممتترتب عليذ  ثار بالاة في االنتعاط والنمو 
على أنذ لخي يكون االنتعاط شمممممممامثا    المتحاورون وخثل المناقشمممممممة، اتفق   .ن يْ ن والمرن يْ ن والمسمممممممتدام يْ الشمممممممامل 

أن تعزز القواعد العالمية نقل    متحاور للجميع، ال بد من تحسين مستوى إمداد البلدان الفقيرة باللقاحات. واقترح 
إلى التعمماون العممالمي   المتحمماورين وأشمممممممممممممممار جميع    التخنولوجيمما لتمكين هممذؤ البلممدان من إنتمماو األدويممة الحيويممة. 

ام بقواعد التجارة واال ممممممممممتثمار المتعددة األطراف، والدفع بصممممممممممورة منسممممممممممقة نحو اال ممممممممممتثمار واإلقليمي، وااللتز 
المسمممممتدام، والشمممممراكات بين القواعين العام والخاْ بوصمممممفها و مممممائل هامة ال تنام الفْر التي تتيحها إعادة 

بلدان نمواا في هذؤ  تشممممممممكيل  ممممممممث ممممممممل ال يمة العالمية، إلى جانب أهمية زيادة مشمممممممماركة البلدان النامية وأقل ال 
أن تحسممين مناخ اال ممتثمار واإلدارة أمر هام في    متحاورين السممث ممل، لتعزيز االنتعاط العادل. وذكر بضممعة 
على أن التخامل العالمي واإلقليمي لسمممث مممل ال يمة   متحاور  مممبيل تحرير القدرات الخامنة لهذؤ البلدان. وشمممدد 

على الصممممممود، وأن الحكومات يمكن أن تسممممماعد في تعزيز قدرة   يمكن أن يحسمممممن أيضممممماا قدرة أقل البلدان نمواا 
  ث ل ال يمة الموجودة على الصمود بتوفير بيئات مستقرة تسما للشركات بالتخويو. 

إلى أن  متحاوروفيما يتعلق بتصممماعد وتيرة إقامة  مممث مممل ال يمة على المسمممتوى اإلقليمي، أشمممار  -39
بلدان نمواا إلحراز تقدم نحو زيادة االعتماد على الذات والقدرة على ذلك يتيا فرصمممممممممة للبلدان النامية وأقل ال

الصمممممممممممممودُ ويمكن لمنوقة التجارة الحرة القارية األفري ية أن تخف ض الحواجز التجارية واال ممممممممممممتثمارية على 
نوا  القارة، وتسممماعد على تحسمممين الوصمممول إلى األ ممموا  وتخ ي  الضممماو المرتيو باإلمدادات، وفي هذا 

، فإن اال مممتثمار في اللوجسمممتيات والهياكل األ ممما مممية، فضمممثا عن إدخال تحسمممينات على الحوكمة،  الصمممدد
 أمور محورية في هذا الشان.

على أن  ممممث ممممل ال يمة العالمية تعرضممممت لإلجهاد خثل فترة الجائحة.   المتحاورينواتفق جميع  -40
أن  متحاورنظام على الصممممممود. وذكر أشممممماروا إلى أن ذلك أ هر أيضممممماا قدرة ال  متحاورين ير أن بضمممممعة  

براعة المؤ ممسممات التجارية في التعامل مع حواجز اإلمدادات والحواجز اللوجسممتية وتوجيذ القدرات اإلنتاجية 
نحو السمممملع الحيوية خثل فترة الجائحة، كانت در مممماا في مرونة المؤ ممممسممممات التجارية وقدرتها الخامنة على 

العالميةُ وال بد لجهات تقرير السمممميا ممممات من تهيئة البيئة التي تفسمممما   المسمممماهمة في توفير حلول للتحديات
عن تفاؤلهم إزاء الشممممممممممممموا ل المتعلقة بإعادة   المتحاورينوباإلضمممممممممممممافة إلى ذلك، أعرب جميع    المجال لذلك.

أنذ حتى في ضمممموء  متحاوراألنشمممموة اإلنتاجية إلى الوطن أو تراجع دور  ممممث ممممل ال يمة العالمية. والح   
ز التي تشمجع إعادة القدرات التصمنيعية إلى البلدان المسمتثمرة، فإن المنوق االقتصمادي هو القوة التي الحواف

تدفع إلى حد كبير المؤ مممممسمممممات التجارية نحو اال مممممتمرار في إقامة أعمالها على الصمممممعيد الدوليُ و مممممتظل  
على  متحاورينمية. وشمدد بضمعة  مث مل ال يمة العالمية واإلقليمية  مبيثا هاماا نحو النمو االقتصمادي والتن 

أهمية قواعد التجارة واال ممممممتثمار المتعددة األطراف والحوكمة المتعددة األطراف، وعلى أهمية التقدم المحرز 
على الصممممعيد المتعدد األطراف في تيسممممير التجارة واال ممممتثمار بالنسممممية للمؤ ممممسممممات التجارية والمسممممتثمرين، 

تحليل السمممميا ممممات وبناء توافق ااراء وتووير القدرات في البلدان مسمممملوين الضمممموء على دور األونختاد في  
 النامية من أجل التنفيذ العملي.
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، مسمممممتشمممممهدين ببيانات  المتحاورينوفيما يتعلق بآفا  اال مممممتثمار األجنبي المياشمممممر، أشمممممار جميع  -41
ها  ممممممميؤثران في  األونختاد، إلى أن حجم األ لفة المخصمممممممصمممممممة لثنتعاط في مرحلة ما بعد الجائحة وتوزيع

اال مممممتثمار العالمي، وأعربوا عن قلقهم إزاء التوزيع  ير المتخافت لإلنفا ُ ويمكن لث مممممتثمار في االنتعاط 
أن يعزز اال ممممممممتثمار في تحقيق أهداف التنمية المسممممممممتدامة حيث إنذ يسممممممممتهدف في الاالب القواعات ذات  

ددة والنظم الصممممممحية، ومع ذلك فإن هذا الصمممممملة، بما في ذلك الهياكل األ مممممما ممممممية ومصممممممادر الواقة المتج
اال مممممتثمار لم يفعل الخثير لسمممممد الفجوة اال مممممتثمارية السمممممنوية المتصممممملة باألهداف في البلدان النامية. وذكر 

أن هناك حاجة إلى تدابير ملمو ممممممممممة في مجال السمممممممممميا ممممممممممات العامة للتخ ي  من مخاطر تحويل  متحاور
ع أقل خوورة في االقتصممممممادات المتقدمة النموُ وقال إن تشممممممجيع اال ممممممتثمار من البلدان النامية إلى مشمممممماري 

اال ممتثمار في الهياكل األ مما ممية ينياي أن يقترن بتسممهيل اال ممتثمار في الصممناعة، وهو أمر محوري بنفس 
القدر لنمو القدرات اإلنتاجية، ومن الضممروري زيادة القدرات اال ممتيعابية لث ممتثمار األجنبي، وتعزيز  ليات  

 ، وحماية المعايير االجتمالية والبيئية الثئقة.الحوكمة

أن التمويثت المتاتية من المصمممممارف اإلنمائية المتعددة األطراف    المتحاورون وفي الختام، الح    -42
لن تخون كافية لسمممممممد الفجوة اال مممممممتثمارية المتصممممممملة باألهدافُ وقالوا إنذ ال  نى عن اال مممممممتثمار األجنبي 

على ضرورة أن تخون الحوافز التي تشجع  متحاورلقواعين العام والخاْ. وشدد  المياشر والشراكات بين ا
على توليد ا ممممممممممممتثمارات خاصممممممممممممة لتحقيق األهداف ذات مازى للتاثير على اعتيارات المخاطر والعائد التي 
يراعيها المسممممممممتثمرونُ وربما تخون تدابير دعم اال ممممممممتثمار الخارجي حا مممممممممة في تشممممممممجيع الشممممممممركات على 

 ر في الخارو.اال تثما

 التخامل اإلقليمي من أجل مستقبل مرن وشامل للجميع ومستدام  

إلى أهميمة التخماممل اإلقليمي في   ،في مثحظماتهما االفتتماحيمة  ،أشمممممممممممممممارت األمينمة العماممة لألونختماد -43
 أكثر مرونة وشممممموالا   النهوو بالتجارة. ومع ذلك، شممممددت على ضممممرورة أن يتيا التخامل اإلقليمي انتعاشمممماا 

وا مممتدامة، ال  ممميما بالنسمممية للبلدان ذات االقتصمممادات الصمممايرة والفقيرة والضمممعيفة التي تعتمد على التجارة  
 والمحرومة من إمكانية الحصول على السلع األ ا ية، بما في ذلك اللقاحات. 

ضممممممممائع  دور التخامل والتعاون اإلقليميْين في تجنب  عقد على  متحاورشممممممممدد خثل المناقشممممممممة،  و  -44
 خر في مجال التنمية. وقال إن االتحاد األفريقي ياخذ بنهج متعدد المسمتويات لمجابهة الصمعوبات الناجمة  
عن االعتمممماد على الواردات من اللقممماحمممات، واألدويمممة المزيفمممة، وانعمممدام فْر الحصممممممممممممممول على األدويمممة  

ة األفري ية بشمممممكل مياشمممممر،  األ ممممما مممممية، و ممممملو الضممممموء على التدابير المتخذة لتعزيز الصمممممناعة الصممممميدالني 
والنهوو بقدرة االقتصممماد ككل على الصممممود من خثل الجماعات االقتصمممادية اإلقليمية وفي إطار منوقة  

، ركز على منوقممة الخمماريبي، على أربعممة مجمماالت أدى  متحمماور  خروأكممد    التجممارة الحرة القمماريممة األفري يممة.
،  ممممممممماعد التخامل اإلقليمي في  المحرز في مجال التنمية. أوالا فيها التخامل اإلقليمي دوراا رئيسمممممممممياا في التقدم 

،  ممممماعد في تعبئة األموال  النهوو بجهود التولية بتاير المناخ في الدول الجزرية الصمممممايرة النامية. وثانياا 
من القوار الخاْ، ال  مممميما من خثل الصممممناديق المخصممممصممممة لتحقيق النمو وبناء القدرة على الصمممممود. 

ن التخامل اإلقليمي من تووير شيكات وثالثاا . إقليمية لث تثمار  في بربادوس،  وقاا  مثثا   وقد وف ر ذلك، ، مك 
النقل، التي يمكن أن تشممكل عناصممر أ مما ممية في منوقة الخاريبي من أجل النهوو بالرعاية الصممحية دون 

ر التعاونا اإلقليمي في مجالاإلخثل بالقواعد التجارية القائمة. ورابعاا  االتصممممماالت والتخنولوجيا، الذي   ، ياسممممم 
إلى الحاجة إلى وضع إطار تنظيمي يعالج الزيادة في التداول  المتحاور، أشار يتسم باهمية حا مة. وأخيراا 

 عبر اإلنترنت، وارتفار أ عار التجوال، وينظم عمليات شركات التخنولوجيا الخبرى.



TD/541 

17 GE.21-19826 

حمات، مشمممممممممممممميرةا إلى أن البلمدان الصممممممممممممممايرة  وتنماولمت متحماورة أخرى أهميمة التخمافؤ في مجمال اللقما -45
في المائة من اللقاحات المتاحة على الصمممعيد العالمي. وقالت إن العديد من  1,4والضمممعيفة لم تتلق  ممموى  

االقتصممممممادات النامية تعتمد على السممممممياحة. ولما كانت الخدمات المتصمممممملة بالسممممممياحة قد تاثرت تاثراا كبيراا، 
في هذا القوار. وأخيراا، شمممممممممددت على ضمممممممممرورة التنفيذ السمممممممممليم لألنظمة    دعت إلى إعواء األولوية للتل يا

والتشممممممممريعات وتعزيز العمل الجماعي وإنشمممممممماء أطر وأدوات للهيكلة اإلقليمية، وإال فإن التخامل اإلقليمي لن 
يكون فعاالا. والح  متحاور  خر أن الجائحة كشفت عن عدم ا تعداد البلدان لمواجهة مثل هذؤ الصدمات،  

أن الضممممرر كان كبيراا بشممممكل خاْ في البلدان النامية وأقل البلدان نمواا. وأكد الحاجة إلى إحراز تقدم في  و 
تو ممممميع التعاون بين الشممممممال والشممممممال وبين الجنوب والجنوب، معتبراا أن كليهما يكمثن بعضمممممهما اليعض 

االقتصمماد اإلقليمي مشمميراا إلى يحل أحدهما محل ااخر. و مملو المتحاور الضمموء على تاثير الهند على  وال
أن رابوة أمم جنوب شممممر    مممميا ومنوقة التجارة الحرة لجنوب   مممميا مثاالن يحتذى بهما في مجال التعاون 
اإلقليمي. وأخيراا، تناولت متحاورة أخرى دور النزعة اإلقليمية في التصممممممممدي للحواجز المانعة للمنافسممممممممة في  

ضمرورة إجراء إصمثحات وتنفيذ  ميا مة أنشمو في مجال المنافسمة،  إطار التجارة عبر الحدود. وأشمارت إلى 
إلى جانب توضممممممميا الصمممممممورة فيما يتعلق بالرابحين والخا مممممممرين. وأخيراا، شمممممممددت المتحاورة على أن النزعة  
ن البلدان النامية  اإلقليمية عنصمممرر ضمممروري للتدفق الحر للتجارة ولتعزيز وفورات الحجم ومن شمممانها أن تمك 

 بصوت جماعي.  من التعبير

وفي الختمام،  مممممممممممممملو جميع المتحماورين الضمممممممممممممموء على زيمادة التعماون والتنفيمذ الفعمال بماعتيمارهممما   -46
عنصمممرين أ ممما ممميين في تعزيز التخامل اإلقليمي وبناء قدرة االقتصمممادات على الصممممود. وقدم عدد قليل من 

من التخامل اإلقليمي وشممممممممممممجعوا   المتحاورين تفاصمممممممممممميل عن تجارب إيجابية في مجال التنمية الوطنية نابعة
 األونختاد على تخريس التخامل والحوار اإلقليميْين في واليتذ.

 تسخير التخنولوجيات الرائدة من أجل تحقيق الرخاء المشترك   

أن اجتممار الممائمدة المسممممممممممممممتمديرة  ،في مثحظماتهما االفتتماحيمة  ،ذكرت نمائيمة األمينمة العماممة لألونختماد -47
يحقق التحول الرقمي  رؤية مشممممممتركة للدور الذي تضممممممولع بذ السمممممميا ممممممة العامة كيما مممممميسمممممماعد على إيجاد 

تترك أحداا خلف الركب. ودعت إلى إجراء مناقشات للتفخير في الر ائل  تايرات اقتصادية ونتائج إنمائية ال
ألمم المتحدة السميا مية والمتعلقة بالتوجهات العامة التي ينياي أن تنبثق عن الدورة الخامسمة عشمرة لمؤتمر ا

يتعلق بتسممممممممممممممخير التخنولوجيمات الجمديمدة والبيمانمات بور  تسممممممممممممممهم في تحقيق االنتعماط  للتجمارة والتنميمة فيمما
وخثل المناقشمممممممممة، أعرب جميع   االقتصمممممممممادي والتنمية المسمممممممممتدامة، وتسممممممممماهم في الحد من عدم المسممممممممماواة.

لجائحة. وأشممماروا بصمممفة خاصمممة إلى عدم المتحاورين عن القلق إزاء تزايد أوجذ عدم المسممماواة الناجمة عن ا
المسمممماواة في الحصممممول على الخدمات الرقمية واللقاحات والعثجات، التي تتحكم فيها البلدان األكثر تقدماا. 
وشممدد متحاور على أن هذؤ االتجاهات  ممتؤدي، في حال ا ممتمرارها، إلى اتسممار الفجوة الرقمية وتفاقم أوجذ  

وتقا ممممممم عدد قليل من المتحاورين بعض التجارب  .الدولتسممممممار الهوة بين   مممممميزيد من ا عدم المسمممممماواة، مما
د في   والجهود الوطنية فيما يتعلق باال ممممتفادة من التحول الرقمي ألجل تحقيق التنمية المسممممتدامة، وا ممممُتشممممه 

في كمبوديا، وخوة    2035-2021 ممميا مممة االقتصممماد الرقمي والمجتمع الرقمي للفترة  هذا المضممممار بإطار 
 .في الجمهورية الدومينيكية 2030العمل الرقمية لعام 

وشمممممممدد جميع المتحاورين على أهمية الشمممممممراكات في وضمممممممع وتنفيذ  ممممممميا مممممممات العلم والتخنولوجيا  -48
هذا الصممممممممدد، الح  أحد المتحاورين أنذ في حين أن الحكومات يمكنها أن تحقق مكا ممممممممب   واالبتخار. وفي

ني، فإن الشممممراكات الوويلة األمد ُتقام كبيرة على الصممممعيد الوطني بالعمل مع قوار األعمال والمجتمع المد
على المسمتوى الدولي من خثل االيات والهيئات الدولية المختلفة، من قبيل لجنة تسمخير العلم والتخنولوجيا 
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أل راو التنميمة. وأفماد متحماور  خر بمان هنماك حماجمة إلى تعزيز أنشممممممممممممممومة بنماء القمدرات في مجماالت العلم 
لبلمدان النماميمة. وأعرب عمدد قليمل من المتحماورين عن تقمديرهم للمدعم المذي يقمدممذ والتخنولوجيما واالبتخمار في ا

األونختاد في مجاالت مثل قانون التجارة اإللخترونية ومن خثل ا ممممتعراضممممات  مممميا ممممات العلم والتخنولوجيا 
 واالبتخار، التي شكلت األ اس لوضع أطر السيا ات العامة في بعض البلدان.

شممممراكات،  مممملو متحاور الضمممموء على أهمية إنشمممماء  ليات تمويل فعالة ومنصممممفة، يتعلق بال وفيما -49
لتمكين رواد األعمال من بناء نظم إيكولوجية رقمية شمممممماملة للجميع، واألهم من ذلك، جعلها متاحة للنسمممممماء  

متناولهم، ولفت النظر إلى الشمممممما ل الرئيسممممممي التالي  من أصممممممل ثثثة مليارات من دوالرات   والشممممممياب وفي
في المائة فقو،   6لواليات المتحدة التي ُجمعت لفائدة رواد األعمال في أفري يا، ا ممتفادت النسمماء من نسممية ا

وتركزت هممذؤ األموال تركزاا كبيراا في منمماطق وقومماعممات معينممة، مثممل التخنولوجيمما الممماليممة. اتفق المتحمماورون 
رون على أنذ يمكن عمل المزيد لضمممممممان اتفق المتحاو  ،يتعلق ببناء شمممممميكات للنسمممممماء رائدات األعمال فيماو 

 ازدهار رائدات األعمال الرقمية.

وفي الختام، اتفق المتحاورون على ضمممممممممممرورة أن تخون نتائج األونختاد الخامس عشمممممممممممر شممممممممممماملة   -50
زة على تحسمممين فْر الحصمممول على اال مممتثمار ودعم تحليل السممميا مممات وبناء توافق ااراء.   ومنظ مة ومرك 

من المتحماورين بمانمذ ينياي تعزيز التعماون داخمل البلمدان وفيمما بينهما. وأشممممممممممممممار متحماور إلى وأفماد عمدد قليمل 
ضممرورة السممعي للتوصممل إلى توافق في ااراء لبناء المهارات والقدرات المنا ممية في الدول األعضمماء، وشممدد 

يوية لرواد متحاور  خر على ضممرورة مواصمملة ا ممتخشمماف  ممبل وو ممائل فعالة لبناء نظام إيكولوجي أكثر ح
.  األعمال في المجال الرقمي، و د الفجوات في المهارات، والتمويل، والحصول على الفْر

 دعم التحول اإلنتاجي من أجل زيادة القدرة على الصمود في عالم ما بعد الجائحة  

ول والد خثل المناقشمممممممة، أكد جميع المتحاورين أن الجائحة تمثل صمممممممدمة كبيرة ألقل البلدان نمواا  -51
الجزرية الصممممايرة النامية و يرها من االقتصممممادات الضممممعيفة، مما يحد من النمو ويزيد من تفاقم أوجذ عدم 

ففي هذؤ البلدان، شمكلت النظم الصمحية السميئة، وضميق الحيز المتاح في مجال السميا مة المالية،   .المسماواة 
التعمافي منهما. وقمد أدت الجهود وضممممممممممممممعف القمدرات اإلنتماجيمة، عمائقماا قو و القمدرة على التصممممممممممممممدي لألزممة و 

المبذولة للتخ ي  من  ثار األزمة إلى زيادة الديون عن مسمتويات كانت مرتفعة أصمثا قبل  هور الجائحة.  
والمدول الجزريمة الصممممممممممممممايرة   وفرو ارتفمار تخمالي  خمدممة المدين قيوداا شممممممممممممممديمدة على قمدرة أقمل البلمدان نمواا 

امممة واالنخرا  في الجهود التي تمس الحمماجممة إليهمما من أجممل  على تحقيق أهممداف التنميممة المسممممممممممممممتممد النمماميممة
التخ ي  من  ثمار تاير المنماخ والتخي  معمذ. وبمدون همذؤ الجهود، يمكن أن تنجر  عن تاير المنماخ تخمالي  
باهظة تتراوح بين صممممممممممدمات اقتصممممممممممادية ناجمة عن تاير أنما  الوقس ومخاطر تهدد وجود بعض الدول  

 .الجزرية الصايرة النامية

والدول    ناقش المتحاورون السمممممممممميا ممممممممممات والتدابير االقتصممممممممممادية الثزمة لتمكين أقل البلدان نمواا و  -52
الجزرية الصمممممايرة النامية من إدارة الديون المتزايدة وبناء القدرة على الصممممممود في وجذ الصمممممدمات، بما في  
ذلمك  ثمار تاير المنماخ. والح  العمديمد من المتحماورين أن عمبء المديون المذي يقع على البلمدان المتو ممممممممممممممومة  

 هور الجائحة، وأن عبء خدمة الدين   الدخل من الشممممريحة الدنيا بلغ مسممممتويات ال يمكن تحملها حتى قبل
ة عن الجائحة يقلل من الموارد المتاحة لدعم التحول اإلنتاجي. مالذي أخذ يتزايد في أعقاب الصمممممممدمة الناج

والح  بعض المتحاورين أن ميادرة تعليق  مممممممممداد خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشمممممممممرين أجدت نفعاا  
عديد من البلدان المتو ممموة الدخل من الشمممريحة الدنيا، وأشممماروا إلى حيث خففت العبء الواقع على عاتق ال

لتشممممممممممممل الدائنين من القوار الخاْ. وأفاد محاور بان   2021ضمممممممممممرورة تو ممممممممممميع نوا  الميادرة بعد عام 
الميادرة لن تؤدي إال إلى تاجيل ضائقة الديون في كثير من االقتصادات. وباإلضافة إلى ذلك، أبرز بعض 
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لحاجة إلى إعادة جدولة الديون واإلعفاء منها. وبينما حظي قرار صمممممندو  النقد الدولي األخير المتحاورين ا
مليار دوالر من حقو  السممممحب الخاصممممة بالترحيب، الحظت قلة من المتحاورين أن  650تخصممممي ا مبلغ 

تعلق بفرو ي  نسممية صممايرة فقو من هذؤ الحقو  متاحة للبلدان المتو مموة الدخل من الشممريحة الدنيا. وفيما
معدل عالمي للحد األدنى للضمممممريية على الشمممممركات كمصمممممدر من المصمممممادر الممكنة لإليرادات، شمممممدد أحد  
المتحاورين على ضمممممممرورة تو ممممممميع نوا  توبيق هذؤ الضمممممممريية لضممممممممان زيادة اإليرادات الضمممممممريبية للبلدان 

 المتو وة الدخل من الشريحة الدنيا.

األدوات المالية األخرى الخفيلة بدعم بناء القدرة على  و مممممممملو المتحاورون الضمممممممموء على عدد من -53
الصممممممممممود في وجذ تاير المناخ والتخي  معذ، بما في ذلك التامين ضمممممممممد المخاطر، مثل التامين في إطار  
مرفق التامين ضممممممممد مخاطر الخوار  في منوقة اليحر الخاريبي، وإصممممممممدار السممممممممندات الخضممممممممراء والزرقاء، 

ل البيئي، وخفض التعريفات الجمركية على السمممممملع الخضممممممراء، وكذلك تيسممممممير ومقايضممممممة الديون مقابل العم
إلى الصممندو  األخضممر للمناخ. وأشممار بعض المتحاورين إلى ضممرورة توفير دعم   وصممول أقل البلدان نمواا 

دولي من أجل االنتعاط االخضر. وباإلضافة إلى ذلك، أكد جميع المتحاورين أن بناء القدرة على الصمود 
دعم التحول اإلنتاجي لثقتصمممادات الضمممعيفة عن  لصمممدمات االقتصمممادية وتاير المناخ يتولب أيضممماا أمام ا

هذا التحدي   مجابهةطريق تعزيز القدرات اإلنتاجية، و ممممممممممملووا الضممممممممممموء على دور العناصمممممممممممر التالية في 
لتعليمُ والتمويل السممممميا مممممات الصمممممناليةُ والعلم والتخنولوجيا واالبتخارُ واال مممممتثمار في اليحث والتوويرُ وا

ر الشممرو  لصممالا المشمم  الصممايرة والمتو مموة. وشممدد بعض المتحاورين على ضممرورة  ممد الفجوة   اريعالميسمم 
الرقمية وتعزيز التعاون بين القواعين الخاْ والعام لجذب اال مممممتثمار األجنبي المياشمممممر في البنية التحتية 

رات اإلنتاجية لألونختاد أداة مفيدة في تحديد الثارات  الرقمية. وأفاد عدد قليل من المتحاورين بان مؤشمر القد
 واألولويات في مجال بناء القدرات اإلنتاجية.

االقتصمادات المتقدمة المسماعدة التقنية   وفروفي الختام، شمدد بعض المتحاورين على ضمرورة أن ت  -54
والممماليممة لممدعم األهممداف المممذكورة أعثؤ، بممما في ذلممك من خثل ميممادرة المعونممة من أجممل التجممارة، وأكممد 

  الدورةمتحاورون  خرون أهمية التضمممامن العالمي في التالب على الجائحة وفي التصمممدي لتاير المناخ في 
 في اتفارية األمم المتحدة اإلطارية بشان تاير المناخ.ألطراف مؤتمر اوالعشرين ل ةالساد 

 ( 6) الجلسة العامة الختامية -جيم 

أعربت رئيسمممة المؤتمر عن بالغ تقديرها لجميع األشمممخاْ والمؤ مممسمممات الذين أ مممهموا في إنجاح   -55
مر العملية التي أفضممممت إلى وضممممع وثيقتْي عهد بريدجتاون وروح  ممممبيتسممممتاون وكذلك في ا ممممتضممممافة المؤت 

واألحدا  التي  ممممممممممميقتذ. وأثنت على المنتديات األربعة التي قدمت إعثنات في الجلسمممممممممممة العامة الختامية، 
مشمميرةا بوجذ خاْ إلى الحد  التاريخي المتمثل في عقد منتدى الشممؤون الجنسممانية والتنمية، الذي أوصممى  

ات. ونوهت أيضممممماا بالمسمممممتوى  بإكسمممممائذ الصمممممفة المؤ مممممسمممممية في المؤتمرات المقبلة التي ُتعقد كل أربع  مممممنو 
التاريخي الذي بلاتذ المرأة في أداء مختلف األدوار ال يادية الرئيسممممممية في المؤتمر. وأشممممممارت إلى أن الرحلة  
قد بدأت بعد اختتام المفاوضممممممات بنجاح. وأكدت أن الوثائق الختامية ينياي أن تقابلها إرادة  مممممميا ممممممية قوية  

دان النامية في انتعاط التجارة والتنمية ويتوطد التعاون بين الشممممممال  وإجراءات حا ممممممة لخي يعود األمل للبل
والجنوب، وكمذلمك بين بلمدان الجنوب. وأكمدت أنمذ ال يمكن التصمممممممممممممممدي للتحمديمات اإلنممائيمة الراهنمة والمقبلمة 

بالعمل معاا من أجل قضممممممية مشممممممتركة ومن خثل تعزيز تعددية األطراف وتنشمممممميوها بمؤ ممممممسممممممات تفي  إال
ن وثيقة الصممممملة بواقع القرن الحادي والعشمممممرين. فقد تفاقمت قضمممممايا عدم المسممممماواة والضمممممعف  بالارو وتخو 

 

  

 بيانات المواقف في المرفق الثاني. انظر أيضاا  (6)
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، وأزمة الديون التي تلتها، وأزمة المناخ، وهي جميعاا أزمات تسممتدعي ريادة وشممجاعة  19-نتيجة أزمة كوفيد
فذ األصمملي، بوصممفذ  من هد  ا ممتثنائيتْين على جميع مسممتويات المجتمع. لذا، ينياي أن يظل األونختاد قريياا 

 صوت البلدان النامية في السعي إلى معالجة قضايا التجارة والتنمية.

وينياي إيجماد طر  جمديمدة للتمداول تقمابلهما قواعمد تجماريمة جمديمدة وعمادلمة، بمما في ذلمك المجماالت   -56
يم كي ية التي لم ُتعالج بعُد، مثل اإلنترنت. وقالت إن هناك حاجة إلى إيجاد  مممممممممبل تخفل ا مممممممممتعراو وتنظ

ألي  إدارة التجارة على شمممميكة إنترنت مخصممممخصممممة، لمواجهة التثعب بالخوارزميات التي ال تخضممممع حالياا 
قواعد تنظمها ولوضمع حد إلفثت الجهات الفاعلة الخاصمة من المسماءلة. وبالمثل، ينياي بذل جهد واضما 

فع العماممة الحيويمة التي تمس إلنشمممممممممممممماء مركز عمالمي لتيمادل المعلوممات بشممممممممممممممان اللقماحمات و يرهما من المنما
أو في المستقبل. فالبلدان التي لديها القدرة على شراء اللقاحات لم تتمكن من ال يام بذلك   الحاجة إليها حالياا 

بسممممبب  مممملوك بلدان أخرى تحتف  بكميات مفرطة، مما أثر على احتواء الجائحة. وأشممممارت إلى أن الجائحة  
لاذائي واألمن التاذوي. و مممممملمت بان التجارة والمالية والديون  كشممممممفت ضممممممرورة التصممممممدي لقضمممممميتْي األمن ا

وتتولب إنشممماء نظام قائم على القواعد يتيا إمكانية وضمممع قواعد متفق عليها    وثيقاا   عناصمممر مرتيوة ارتياطاا 
وتوب ق بنزاهة. وينياي إيجاد طر  مبتخرة إلنشممممممممممممماء أصمممممممممممممول مامونة، بحيث ال تزيد تخلفة االقتراو    دولياا 
ية للبلدان النامية بكثير عما هي عليذ بالنسمممممممية لعدد قليل من البلدان المتقدمة النمو. وقد يلزم األمر بالنسممممممم 

في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي، حيث من المرجا  60أيضمممماا مراجعة  ممممقف الدين العام المحدد في  
توفير موارد ماليمة كبيرة   درجة مئويةُ وعليمذ،  مممممممممممممميكون من الضممممممممممممممروري  1,5أن يتجماوز االحترار العمالمي 

وإتاحة حيز كاف في مجال السمميا ممة المالية إلنفا  هذؤ الموارد أل راو التخي . و مملوت رئيسممة المؤتمر 
على ثثثة مجاالت مواضميعية ينياي أن تحظى باألولوية  ارتفار تخالي  النقل، واال متثمار،   الضموء أيضماا 

 والصناعات اإلبدالية.

ا، بصمممممممممفتها رئيسمممممممممة المؤتمر، بالنهوو بجدول أعمال األونختاد وتعزيز دورؤ  وأعربت عن التزامه -57
، حيث إنذ يتعين على المجتمع الدولي  ممممهثا  كصمممموت للبلدان النامية. ولن يكون تايير الوضممممع الراهن أمراا 

 أن يبذل جهداا أكبر من أي جيل  ابق ألن الخوكب وأ لوب الحياة على المحك.

  2021العامة لألونختاد إلى القرار الصممممممممممممعب الذي اتُّخذ في  ذار/مارس  وأشممممممممممممارت نائية األمين -58
في عقد مؤتمر افتراضممممي، وأشممممارت إلى أن الشممممكل المبتخر للمؤتمر االفتراضممممي  ممممما في   بالمضممممي قدماا 

نهاية المواف لجميع األعضمممماء بالمشمممماركة. وقد بدأت عملية اإلعداد في وقت ميكر، لضمممممان عقد مؤتمر 
بلدان الجنوب بشممممان التحديات الرئيسممممية للتجارة والتنمية في الحالة الراهنة. وعلى الر م    ُيسمممممع فيذ صمممموت

 من الصممممعوبات اللوجسممممتية في األعمال التحضمممميرية، فقد تجندت الجهات صمممماحية المصمممملحة منذ نيسممممان/
جريت مناقشممممات كثيرة بشممممان المسممممائل العاجلة، بما في ذلك تمويل التنمية، والديون، ونقل أُ ، و 2021 أبريل

والسمممملع األ مممما ممممية.   ،التخنولوجيا، والرقمنة، و ممممث ممممل ال يمة، والتخي  مع تاير المناخ، والقدرات اإلنتاجية
ية العالمية، ومنتدى وكانت األحدا  العديدة التي  مميقت المؤتمر ملهمة، بما في ذلك منتدى السمملع األ مما مم 

المجتمع المدني والشمممممممممياب، ومنتدى الشمممممممممؤون الجنسمممممممممانية والتنمية، ومنتدى الصمممممممممناعات اإلبدالية ورقمنة 
حظيت مشمممماركة أضممممعف الفئات بالدعم بفضممممل  ممممخاء حكومة كندا، والتعاون الممتاز مع مكاتب و التجارة. 

. وأفادت بان المفاوضمممممممات االفتراضمممممممية  ان نمواا من أقل البلد بلداا  16المنسمممممممقين الم يمين لألمم المتحدة في 
للجنة التحضيرية هي  ابقة فريدة من نوعها، وأن أصدقاء رئيسة اللجنة الجامعة األربعة وفروا الدعم طوال  

وشمممكرت المشممماركين وأصمممحاب المصممملحة، وأشمممارت إلى أن عهد بريدجتاون يوفر خريوة  التفاوو.  عملية 
 .على األونختاد في تنفيذها طريق قوية وواضحة يمكن االعتماد

وأعربمت األمينمة العماممة لألونختماد عن تقمديرهما للمدعم السممممممممممممممخي والفعمال المذي ارتقى إلى مسممممممممممممممتوى  -59
الحد  طوال األعمال التحضمممميرية والمفاوضممممات التي أجرتها اللجنة التحضمممميرية والمؤتمر نفسممممذ. وأشممممارت  
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ورئيسمممة اللجنة الجامعةُ وأصمممدقاء الرئا مممةُ اءُ بوجذ خاْ إلى جهود حكومة بربادوس ب يادة رئيسمممة الوزر 
ورؤ مممممماء الدول والوزراء و ممممممفراء الدول األعضمممممماءُ ومنظمي المنتدياتُ ونائية األمينة العامة لألونختاد في  
 دورها أمينةا عامةا بالنيابةُ ومو في أمانة األونختاد. وقد نجا التحول السريع إلى شكل هجين في شموليتذ،
مما ضمممن المشمماركة الحضممورية واالفتراضممية لجمهور وا ممع من البلدان والجهات صمماحية المصمملحة، بمن  
فيهم األمين العام لألمم المتحدة ونائب األمين العام لألمم المتحدة ورؤ مماء الدول ووزراء التجارة واالقتصمماد 

المتعددة األطراف، وممثلون عن في الدول األعضممماء ورؤ ممماء وكاالت األمم المتحدة والمصمممارف اإلنمائية  
قواعي التجارة العالمية والمالية، ومنظمات الشممياب والمجتمع المدني. وكان من الضممروري عقد اجتماعات 

 للنظر في خوو عمل مشتركة ومناقشتها واالتفا  عليها.

يع بنشمما  وقد كانت األجواء طوال فترة انعقاد المؤتمر مواتية للتوصممل إلى اتفا ُ فقد  ممعى الجم -60
من أجل التوصممممممممل إلى توافق في ااراء بشممممممممان العديد من المجاالت الجديدة والحا مممممممممة. وهذا ال يعني أن 

فالرحلة نحو    المؤتمر توصمممممممممل إلى اتفا  بشمممممممممان كل شممممممممميءُ بل اتُّفق في بعض األحيان على االختثف.
، بل أن يشمممممعر الجميع بعدم اإلنصممممماف الح يقي، في إطار التنور، ال ُيقصمممممد بها أن يشمممممعر الجميع بالراحة

االرتياح بعض الشممممممممممممميءُ وعدم االرتياح يعني أن ال أحد لديذ اليد العليا وأن تتفهم جميع األطراف  روف  
يعضها اليعض. وهكذا اتُّخذت القرارات مع مراعاة جميع األصوات الحاضرة. وكانت الوثيقة الختامية نتيجة 

جمهور وا مع من البلدان والجهات صماحية المصملحة، جهدر   جهد جماعي للتوصمل إلى توافق في ااراء بين
ينيع من اإلدراك العميق باللحظة التاريخية الراهنة. وقد تضمممنت الوثيقة الختامية اعترافاا بان األزمة كشممفت  
مواطن الضمممممممممعف القائمة التي تحتاو إلى معالجة وفاقمتها، وأن أوجذ عدم المسممممممممماواة تؤجج السمممممممممخو على 

ة األطراف، وأن اإلنجازات التي تحققت على مر السممممنين في مجال التنمية المسممممتدامة يمكن العولمة وتعددي 
وداخلهممممما  البلمممممدان  بين  اإلنممممممائيمممممة  الفجوة  تتسممممممممممممممع  أن  ويمكن  الجمممممائحمممممة،  بسممممممممممممممبمممممب  للخور  تتعرو  أن 

(TD/541/Add.2 ،وقد ازدادت األوضمممار  ممموءاا بسمممبب تداخل الجائحة مع تاير المناخ وتدهور البيئة .)
اوتات الخبرى، وضمممممعف النظام المتعدد األطراف. و ممممميتخلف الخثيرون عن الركب في صمممممورة تواصممممل  والتف

المسممممممار الحالي. وأي انتعاط يعيد العالم إلى نموذو التنمية الذي كان  ممممممائداا قبل الجائحة لن يكون كافياُ 
 من ذلك، إيجاد نموذو جديد أفضل.  بل يجب، بدالا 

د االتفم  -61 د   ز وجمُ ا  بشممممممممممممممان اتفما  بماريس المتعلق بتاير المنماخُ وخومة التنميمة المسممممممممممممممتمداممة وقمد ُعز  
في المممائممة من الممدخممل القومي اإلجمممالي على   0,7ُ وخوممة عمممل أديس أبممابمماُ وااللتزام بممإنفمما   2030 لعممام

المسماعدة اإلنمائية الر مميةُ والترويج لألخذ بنظام تجاري متعدد األطراف يكون عالمي النوا  ومبنياا على 
القواعد ويتسممم باالنفتاح والشممفافية وقابلية التنبؤ والشمممول واإلنصمماف وعدم التمييز في إطار منظمة التجارة  

عن تحرير التجارة بصمممممورة مجديةُ والمعاملة الخاصمممممة والتفاضممممملية، بما في ذلك المعاملة   العالمية، فضمممممثا 
خاصممممممة ومواطن الضممممممعف في تلك البلدان، ، وتقدير الظروف الالتفضمممممميلية  ير المتيادلة ألقل البلدان نمواا 

وكذلك في البلدان النامية  ير السمممممممممماحلية والدول الجزرية الصممممممممممايرة النامية. ومن المسممممممممممائل األخرى التي 
ل إلى اتفا  بشمممممممممممانها، القيود التجارية، مثل التدابير الجمركية و ير الجمركية أثناء الجائحة وقبلهاُ  ُتُوصممممممممممم  

وتامين حسمن أداء  ر الحالي في أ معار النقلُ والحفا  على التدفقات التجاريةواللوجسمتيات، في  ل االرتفا
 ممث ممل التوريد لضمممان تدفق اإلمدادات والمعدات الوبية والاذائية الحيويةُ ومكافحة النزعة الحمائية لدعم 

لف  إدماو جميع البلدان النامية في النظام التجاري المتعدد األطرافُ وضمممممممممممممان وصممممممممممممول الجميع في مخت 
والعثجات والتشممخيصممات   19-أنحاء العالم على أ مماس اإلنصمماف وفي الوقت المنا ممب إلى لقاحات كوفيد

ومعدات الحماية الشمممممممممخصمممممممممية بصمممممممممورة  منة وفعالة وميسمممممممممورة التخلفةُ ومعالجة الفجوة الرقمية ااخذة في  
ا. كما تم االتفا  على ما االتسممممممممممار وزيادة التعاون الدولي لتعزيز تدفق البيانات بثقة وأمان في ا ممممممممممتخدامه

يلي  أثر القضايا الصحية، والحواد  اليحرية والصنالية، والخوار  الوبيعية والخوار  الناجمة عن النشا   
اليشمممممممري، وتشمممممممريد األشمممممممخاْ على التجارة والتنميةُ ودور األونختاد في القضمممممممايا المتصممممممملة بالتجارة  ير 
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والتفاهمات والر ممممائل المشممممتركة بشممممان تخ ي  عبء الديون المشممممروعة والتدفقات المالية  ير المشممممروعةُ  
والتعاون الضمممممممممريبي، مما يدل على اإلرادة السممممممممميا مممممممممية للنهوو بمعالجة تلك المسمممممممممائل. وقد تمحور عهد 
بريدجتاون حول أربعة تحوالت ضممرورية لخي يتعافى العالم  تحويل االقتصممادات من خثل التنويعُ وتعزيز  

قدر على الصممودُ وتحسمين طر  تمويل التنميةُ وتنشميو تعددية األطراف. ويتعين  اقتصماد أكثر ا متدامة وأ
إلى وضمع  ميا مات وحلول أفضمل لصمالا األشمخاْ الذين  ومواصملة الحوار  معياا   على الجميع العمل معاا 

 يخدمهم األونختاد. و مميكون من المهم السممعي إلى حوار عالمي ح يقي ألن التحديات العالمية تتولب حلوالا 
عالمية. وال يمكن إ فال الظروف الخاصمممممممة للبلدان الناميةُ بل ينياي إبثغ أصمممممممواها إلى الجميع. وبتوحيد 

 الصفوف، يمكن وينياي السعي إلى تحقيق انتعاط مختلف. 

)ز( من عهد بريدجتاون، ضمممممممممرورة أن يعالج  127و   99والح  أحد المندوبين، فيما يتعلق بالفقرتين   - 62
أفضممممل ااثار االقتصممممادية واالجتمالية للتدابير القسممممرية االنفرادية على التنمية وعلى رفاؤ  األونختاد على نحو 

 ممكان البلدان المسممتهدفة. وأكد أن التنمية تحتاو إلى بيئة تمكينية تسممود فيها  مميادة القانون، ويمكن أن تزدهر 
التخنولوجيما والتمويل وبنماء  فيهما عثقات تجمارية عادلة وشممممممممممممماملمة و ير تمييزية تتيا إمكمانيمة الحصمممممممممممممول على 

القدرات. وأضممممممممممممماف أن التدابير القسمممممممممممممرية االنفرادية  خذة في التزايد من حيث النوا  والتواتر والنور إلحدا   
على التجارة الدولية ويثيو التنمية. فالجزاءات   تايير  ممممممميا مممممممي في الدول النامية المسمممممممتهدفة، مما يؤثر  ممممممملياا 

ة ال تعرو للخور الميادئ األ ممما مممية للتجارة الحرة والعادلة فحسمممب، بل تقوو االقتصمممادية والمالية االنفرادي 
الميادئ األ مما ممية للقانون الدولي من خثل توبيق القانون المحلي خارو الحدود اإلقليمية على الحقو    أيضمماا 

ضمممررة في الحصمممول  السممميادية للدول األخرى وامتيازاتها. وهذؤ التدابير تنتهك أيضممماا الحق السممميادي للبلدان المت 
على األصممممول األجنبية الثزمة لشممممراء األ ذية واألدوية و يرها من السمممملع األ مممما ممممية. وكان لهذؤ التدابير أثر 
خاْ، حيث شمممممكلت حاجزاا أمام الحصمممممول على اإلمدادات الخافية من العثجات واللقاحات والمعدات الوبية  

ياا على قدرة البلدان المضمميفة الرئيسممية لثجئين على . وأثرت تاثيراا  مملب 19- الضممرورية للتصممدي لمرو كوفيد 
حماية األشمخاْ المسمتضمعفين الذين يتنقلون وقوضمت العمل اإلنسماني. وأشمار إلى أن  البية التدابير القسمرية  

باكملهم تؤثر على البلدان النامية واالقتصمممممادات التي تمر بمرحلة انتقالية. زد  االنفرادية التي تسمممممتهدف  مممممكاناا 
ذلك أن التو مممممع السمممممريع في ا مممممتخدام التدابير التجارية والمالية القسمممممرية االنفرادية ضمممممد البلدان النامية،  على 
 ممممميما إلحدا  التايير السممممميا مممممي المنشمممممود، تسمممممبب في معاناة اقتصمممممادية واجتمالية وإنسمممممانية وأثر على  وال 

األونختماد أركمان عملمذ الثثثمة   . ومن المتوقع أن يسمممممممممممممتخمدم 2030األهمداف اإلنممائيمة، بمما في ذلمك خومة عمام 
لمعالجة ااثار السممممممممملبية للتدابير التجارية والمالية القسمممممممممرية االنفرادية على التنمية وعلى الحقو  االقتصمممممممممادية  

 واالجتمالية و يرها من حقو  اإلنسان األ ا ية للسكان المستهدفين. 

االنفرادية المتصمممممملة بالتجارة والتنمية  وأشممممممار مندوب  خر كذلك إلى األثر السمممممملبي للتدابير القسممممممرية  - 63
على البلدان المسمتهدفة وبلدان كثيرة أخرى. وأضماف بالقول إن بلدؤ يخضمع لحصمار اقتصمادي وتجاري ومالي 
متواصمل منذ  متة عقود. وهو أشمد وأطول حصمار ُيفرو على أي بلد، في شمكل نظام عقوبات قسمري انفرادي 

لرئيسمممي أمام تنميتذ االقتصمممادية واالجتمالية. حصمممارر ينتهك القانون  ينتهك حقو  شمممعب بلدؤ، ويمثل العائق ا 
الدولي وميثا  األمم المتحدة، ويؤثر على جميع مناحي الحياة. وباأل مممممعار الحالية، بلات الخسمممممائر المتراكمة 

دوالر. وفي الفترة   147 853 000 000 فيما يقرب من  مممتة عقود ا مممتمر خثلها توبيق السممميا مممة أكثر من 
، بلغ الحصممممممار مسممممممتويات  ير مسممممممبوقة، حيث  2021إلى كانون الثاني/يناير    2017كانون الثاني/يناير   من 

ُ و ل الوضمع على 19- من تدابير الحرب االقتصمادية، بما في ذلك في  ميا  جائحة كوفيد   تدبيراا   243اتُّخذ 
ة الجامعة، أشممار إلى أن ما تم حالذ منذ ذلك الحين. وبينما توجذ بالشممكر إلى الميسممرين وأصممدقاء رئا ممة اللجن 

االتفا  عليذ ال يعكس ح يقة االنتشمار الوا مع للتدابير القسمرية  ير القانونية و ير األخثرية و ير اإلنسمانية.  
وأعرب عن أ مممفذ ألن بعض مجموعات البلدان ال تدرك أهمية المسمممالة ومدى خوورتها، وطلب إلى األونختاد  

 من واليتذ، االهتمام الذي تستحقذ. أن يولي المسالة، التي تندرو ض 
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واألمممانممة   وهنممات ممثلممة إحممدى المجموعممات اإلقليميممة البلممد المضممممممممممممممي  واألمينممة العممامممة لألونختمماد -64
وجميع الدول األعضاء على نجاح هذا المؤتمر الهام، وال  يما في  ل الظروف الصعية الراهنة. فقد أبرز 
التيادل الاني والمثمر لآلراء التحديات الرئيسممممية للتجارة والتنمية و مممملو الضمممموء على الخي ية التي يمكن بها 

الجميع إلى تعزيز تعافي االقتصمممممممماد العالمي من للتصممممممممدي لتلك التحديات، في وقت يتولع فيذ  العمل معاا 
لعمل األونختاد في السنوات القادمة، ويعرو   . ورحبت بعهد بريدجتاون الذي ير م مساراا 19-جائحة كوفيد

للسيا ات المتعلقة بالتجارة والتنمية. وأشارت إلى اإلعثن السيا ي، روح  بيتستاون، وأحاطت    ريماا  تحليثا 
وضممممممممممممممعتهما بربادوس وتعكس وجهمة نظر البلمد المضممممممممممممممي . وكررت تاكيمد التزام المجموعة علمماا بانذ وثيقمة 

 بالعمل مع األمينة العامة لألونختاد وجميع الدول األعضاء لتنشيو المنظمة.

( في اجتمممار TD/522وقممدم ممثممل مجموعممة إقليميممة أخرى اإلعثن الممذي اعتمممدتممذ مجموعتممذ ) -65
، والمممذي يعكس موقف بلمممدان الجنوب. ويؤكمممد اإلعثن 2021بر  تشممممممممممممممرين األول/أكتو   1وزاري عقمممد في  

تحقق من إنجازات كثيرة فيما يتعلق باألبعاد االقتصممممممممممممادية واالجتمالية والبيئية للتنمية المسممممممممممممتدامة منذ  ما
إنشممماء األونختاد ومجموعتذ. وأشمممار إلى أن المجموعة اإلقليمية اعتمدت توصممميات لتحسمممين أدائها وتعاونها  

ء، وال  مممممميما مع أمانة األونختاد. ومع ذلك، فإن أوجذ عدم المسمممممماواة ومواطن الضممممممعف ال تزال  مع الشممممممركا
تخد ر ليش جزء كبير من اليشرية، مما يجعل مساهمة األونختاد أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأفاد بان 

االحتثل األجنبي، ، وعدم المساواة في الحصول على اللقاحات، واتيار النهج االنفرادي، و 19-جائحة كوفيد
والخوار  الوبيعية األخيرة، والحواد  اليحرية والصمممنالية، ونزوح األشمممخاْ، وضمممعف القدرات اإلنتاجية، 
وتعثر التحول الهيكلي، وبوء وتيرة تنويع االقتصمممممممممممممادات، وانعدام األمن الاذائي، كلها  واهر تؤكد عواقب  

ن موضممممممممممممممور المؤتمر، وال  مممممممممممممميمما مجماالت التحول  التقماعس عن اتخماذ اإلجراءات الثزممة. وتنماول اإلعث
الهيكلي والقدرات اإلنتاجية، وتحويل تعددية األطراف، وتايير كي ية تمويل التنمية، والتحول إلى اقتصمممممممممممممماد  
أكثر ا مممممممممممتدامة. وأشمممممممممممار إلى مؤتمر نيروبي، الذي أعاد التاكيد على االنتقال من القرارات إلى اإلجراءات،  

إلى االنتقممال من اإلجراءات إلى النتممائج الملمو مممممممممممممممة. فممالتحممديممات اإلنمممائيممة   و حمماليمماا أن العممالم يحتمما  مؤكممداا 
. وتشمممممممل هذؤ 19-األ مممممما ممممممية التزال قائمة منذ األونختاد الرابع عشممممممر، بل تفاقمت من جراء جائحة كوفيد

لقسممممرية التحديات، على  ممممبيل الذكر ال الحصممممر، عدم المسمممماواة، والضممممعف، و ثار تاير المناخ، والتدابير ا
االنفرادية، وفقدان التنور البيولوجي، والخوار  الوبيعية والخوار  الناجمة عن النشا  اليشري، وأزمة الديون 
المتصمممماعدة، وانعدام القدرة التنافسممممية، واالعتماد على السمممملع األ مممما ممممية، وأنما  اال ممممتهثك واإلنتاو  ير 

، وانعدام األمن الاذائي، ونق  الخدمات األ ممممما مممممية  المسمممممتدامة، ونق  التنور في قاعدة اإلنتاو، واليوالة
والبنى التحتية، والتدفقات المالية  ير المشمممممممروعة واألنشممممممموة التي تخمن وراء حدوثها، واألزمات الصمممممممحية  

وهذؤ العوامل جميعاا تعو  تنمية الدول واألفراد و مممممممبل ليشمممممممهم، وتنتهك حقهم في   التي تؤثر على التجارة،
نيع أهمية التوافق في ااراء، وضممممرورة تركيز الخواب اإلنمائي على القضممممايا التي تؤثر  التنمية. ومن هنا ت 

على التجارة العالمية واالقتصمماد العالمي. وقال إن المجموعة تتولع إلى مواصمملة تعزيز الو يفة التفاوضممية 
ا تتولع إلى أن تسمممهم هذؤ المنوطة باالية الحكومية الدولية لألونختاد، وال  ممميما مجلس التجارة والتنمية، كم

النتائج إ مممهاماا مفيداا ومياشمممراا في عمل األمم المتحدة األو مممع نواقاا في مجال التنمية. وأكد من جديد التزام 
 مجموعتذ بالعمل من أجل أونختاد أقوى وبالتعاون مع الشركاء.

تواصمممممممممممممممل دول   والح  ممثممل مجموعممة إقليميممة أخرى وأحممد المنممدوبين أن المؤتمر جمماء في وقممت -66
أعضمممممماء عديدة كفاحها من أجل التعافي من الدمار االجتماعي واالقتصممممممادي الذي خلفتذ الجائحة. وأشممممممارا  
إلى أن النتائج التي تمخض عنها المؤتمر  ممممممتدعم جهود اإلنعاط التي تبذلها البلدان النامية في السممممممنوات  

ن االرتيمماح العتممماد وثيقممة ختمماميممة اعترف األربع المقبلممة وممما بعممدهمما. وأعرب ممثممل المجموعممة اإلقليميممة ع
الجميع بانها منقوصمممممممممة ولخنها تتضممممممممممن عناصمممممممممر للعمل الجماعي. وقد تبدو الرحلة إلى تحقيق االزدهار 
للجميع مهمة ثقيلة ولخنها ليسمممممت مسمممممتحيلة. وقال إن المجموعة ال تزال ملتزمة بالعمل معاا والمشممممماركة في  
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تحقيق هذا الهدف، وتوقع أن يمهد المؤتمر الوريق أمام التزام أعمق اإلجراءات والمناقشممممات للمسمممماعدة في 
وا تدامة. وأعرب المندوب عن تاييدؤ  من جانب جميع الجهات صاحية المصلحة بتحقيق تنمية أكثر شموالا 

 الخامل لعمل األونختاد في تنفيذ عهد بريدجتاون لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

مية أخرى الروح البناءة للمفاوضمممات التي  ممممحت بالتوصمممل إلى نتيجة والح  ممثل مجموعة إقلي  -67
بفعالية وكفاءة أكبر. وأشممممممممار  عن كي ية العمل معاا  متوازنة بتوافق ااراء. وقال إن الجائحة علمتنا درو مممممممماا 

إلى أن وثيقتْي روح  مممممبيتسمممممتاون وعهد بريدجتاون تجسمممممدان ذروة ذلك العمل المشمممممترك. فالعهد ال يقلل من 
ن اإليمان المشممممممترك باهمية حقو  اإلنسممممممان، بما في ذلك المسمممممماواة بين الجنسممممممين. وقال إن المجموعة  شمممممما

تتولع إلى ا مممممممتمرار العمل الجيد لألونختاد بشمممممممان إدماو المرأة في االقتصمممممممماد المحلي واإلقليمي والعالمي. 
  19- كشممفت عنها جائحة كوفيد ورحب بالجهود المتواصمملة التي يبذلها األونختاد لمعالجة مواطن الضممعف التي 

من خثل العمل على التنويع االقتصممممادي المسممممتدام وبناء القدرات اإلنتاجية وتعزيز بيئة ا ممممتثمارية تجارية 
تمكينية، فضممثا عن  ممد الفجوة الرقمية الذي يشممكل شممرطاا ال  نى عنذ لضمممان النجاح والشمممولية. وأشممار 

نشممممميو االية الحكومية الدولية واإلدارة القائمة على النتائج  إلى أن العهد يتضممممممن التزامات را مممممخة بشمممممان ت 
على جممدول    وتركيز العمممل على الميزة النسممممممممممممممبيممة لألونختمماد. وقممال إن قممدرة األونختمماد على التمماثير إيجممابيمماا 

األعممال العمالمي للتجمارة والتنميمة تتوقف على ممدى وفماء المدول األعضممممممممممممممماء بمالتزامماتهما، وإن نجماح المدورة  
بكي ية توبيق عهد بريدجتاون. وأكد دعم المجموعة  ير المشممرو    عشممرة للمؤتمر  مميتحدد أيضمماا   الخامسممة

لألمينة العامة الجديدة لألونختاد في طموحها لتنشمممميو المؤ ممممسممممة، وضمممممان العمل المركز والبناء، والتعاون  
أجل تنفيذ خوة  بشممممكل متسممممق مع المنظمات األخرى، والعمل مع جميع الدول األعضمممماء في األونختاد من  

 المشتركة.  2030عام 

بريممممدجتمممماون وروح  -68 وأعرب ممثممممل مجموعممممة إقليميممممة أخرى عن ارتيمممماحممممذ العتممممماد وثيقتْي عهممممد 
 ممممبيتسممممتاون، وهو ما أمكن تح يقذ بفضممممل ما أبداؤ الجميع من التزام ومرونة. فالوثيقتان تعكسممممان الشمممموا ل 

والمتقدمة فيما يتعلق بجوانب التجارة الدولية وتمويل التنمية  والتولعات واألولويات المشممممتركة للبلدان النامية  
واال ممممممممممتثمار والتخنولوجيا التي يعزز بعضممممممممممها اليعض، وكي ية تاثر تلك المجاالت بالجائحة، والحاجة إلى 
تصميم خوو فعالة لث تجابة لهذؤ التحديات. واعترف كذلك بدور المجتمع المدني ومساهمتذ في التصدي 

ل. وقال إن العمل الذي ينتظرنا صمممممممممممعب، وأكد أن مجموعتذ تتولع إلى العمل عن كثب مع لهذؤ الشممممممممممموا 
 جميع الجهات صاحية المصلحة. 

وأعرب ممثل مجموعة إقليمية أخرى عن تقديرؤ للبلد المضمممي  الذي ا مممتضممماف المؤتمر في  ل   -69
د وثيقتْي عهد بريدجتاون وروح  روف  ير مسممبوقة. وقال إن المؤتمر شممكل حدثاا ناجحاا، مشمميراا إلى اعتما

د بشممممان التجارة    ممممبيتسممممتاون، باعتيار أنهما  مممميشممممكثن األ مممماس لوضممممع جدول أعمال عالمي وا ممممع وموح  
والتنميممة في األجممل القريممب. وأعرب عن ترحيممب مجموعتممذ الحممار بمماألمينممة العممامممة الجممديممدة لألونختمماد، وعن  

ثة. وأشمممممممممار إلى أن المفاوضمممممممممات تخللتها نية تمنياتها لها بالنجاح في تنفيذ والية المنظمة ب  صمممممممممياتها المحد 
حسمممنة ومرونة كبيرة وروح بناءة. وقد عززت هذؤ العملية المكثفة قدرة كل طرف على اال مممتمار إلى ااخر  

نحو تعددية ح ي ية    وتفهم  روفذ الخاصمة. وهذا يشمكل في حد ذاتذ مصمدر أمل في بداية رحلة طويلة معاا 
ال يتجزأ من النظام العالمي، بحيث يتحول موضور المؤتمر، من عدم المساواة  ا جزءاا شاملة ومنصفة تصي 

 والضعف إلى االزدهار للجميع، إلى مرجع ح يقي.

والح  ممثل مجموعة إقليمية أخرى أن عهد بريدجتاون وروح  مممممممبيتسمممممممتاون هما ثمرة الدور الذي  -70
األونختاد من المشممماركة من أجل التوصمممل إلى اتفا  أداؤ البلد المضمممي  لتمكين جميع الدول األعضممماء في  

باال يتخلف أحد عن  حكومي دولي، بما يتماشمممممى مع مصمممممالا الدول األعضممممماء وميادئ التنمية المسمممممتدامة
ل على التضمامن لتحقيق التنمية للجميع والتالب على الخثفات السميا مية   الركب. وقال إن المجموعة  متعو 
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المسممممممممممممممتمداممة الشمممممممممممممماملمة. والهمدف من ذلمك هو تيسممممممممممممممير التجمارة وإفمادة جميع  من أجمل التركيز على التنميمة
وتمماثيرهمما على   19-االقتصممممممممممممممممادات والمجتمعممات، مع التصممممممممممممممممدي للتحممديممات النمماجمممة عن جممائحممة كوفيممد

  االقتصمممممممممادات. وقال إن الوريق إلى االنتعاط طويل، وال  ممممممممميما بالنسمممممممممية للبلدان النامية وأقل البلدان نمواا 
هي في حالة صمممممممممممرار، مثل فلسممممممممممموين، والبلدان التي تواجذ كوار  طبيعية، مشممممممممممميراا إلى أن والبلدان التي 

المجموعمة تتولع إلى مزيمد من التضممممممممممممممامن والمدعم التقني من األونختماد. وأكمد المدور المنو  بعهمدة األونختماد  
ال إن في المسممممممممممممممتقبممل فيممما يتعلق بتوطيممد العثقممات بين الشمممممممممممممممممال والجنوب، وبين الجنوب والجنوب. وقمم 

المجموعة تتولع إلى مرحلة تنفيذ عهد بريدجتاون وإلى مواصمممممممممممممملة تعزيز دور األونختاد في التجارة والتنمية  
 كجزء من منظومة األمم المتحدة. 

الممممذي اعتمممممدتممممذ المجموعممممة   -71 وأشمممممممممممممممممار ممثممممل مجموعممممة إقليميممممة أخرى إلى أن اإلعثن الوزاري 
(TD/525 ين  على أن أقل البلدان نمواا )   او إلى دعم المجتمع الدولي لتنمية القدرات اإلنتاجية،  مممممممممممممتحت

، لتيمادل اليحو  والتحليثت وبنماء القمدرات ودعم ، من أجمل جيمل جمديمد من تمدابير المدعم المدولي، وثمانيماا أوالا 
عملية صميا ة السميا مات وتنفيذها. وخثل السمنوات الخمسمين التي انقضمت منذ أن أنشمات الجمعية العامة 

، ما فتت األونختاد يقدم الدعم من خثل أركان عملذ الثثثة. وأشمممممار إلى ة فئةا أقل البلدان نمواا لألمم المتحد
نحو تحقيق التنميمممة   أن عهمممد بريمممدجتممماون يؤكمممد التزام األونختممماد بمواصمممممممممممممملمممة دعم جهود أقمممل البلمممدان نمواا 

يذ برنامج العمل المقبل ألقل  في تنف  رئيسممممممممياا   المسممممممممتدامة. وقال إن المجموعة تتوقع أن يؤدي األونختاد دوراا 
ُ ويو مممممممع ويعزز اليحو  المتعلقة بالقدرات اإلنتاجية والتحول الهيكلي 2031-2022في العقد  البلدان نمواا 

من خثل تحليل السميا مات وصميا ة الميادئ التوجيهية واألطر والتوصميات المتعلقة بالسميا مات، مع إجراء  
منظمة والمسمؤولين في أقل البلدان نمواُ ويجري عمليات تقييم  حوار متعمق بشمان السميا مات بين مو في ال

وي ي م الفجوة في القدرات اإلنتاجية   ورصمممممد وتشمممممخي  منهجية لمسمممممتوى القدرات اإلنتاجية ألقل البلدان نمواا 
على اال مممتفادة الخاملة من تدفقات    كمدخثت لصمممنع السممميا مممات المحلية والدوليةُ ويسممماعد أقل البلدان نمواا 

ارة واال متثمار والمسماعدة اإلنمائية الر ممية لتعظيم تاثيرها على التنمية وصميا ة السميا مات ووضمع  لية  التج
عن بناء القدرات التخنولوجية للمؤ ممممممسممممممات في تلك البلدانُ ويسمممممماهم في رفع هذؤ   لنقل التخنولوجيا، فضممممممثا 

حْر على االنتقمال السمممممممممممممملسُ ويجري البلمدان من قمائممة أقمل البلمدان نمواا مع الحفما  على الزخم الثزم وال
. وقال إن تحليثا متعمقاا للسممممممميا مممممممات التولعية بشمممممممان جيل جديد من تدابير الدعم الدولي ألقل البلدان نمواا 

 المجموعة تتولع إلى التعاون مع األونختاد بشان تنفيذ عهد بريدجتاون وبرنامج العمل. 

لي االفتراضمممممممممي لمناقشمممممممممة التحديات االقتصمممممممممادية والح  أحد المندوبين أن اجتمار المجتمع الدو  -72
هو بمثابة  واإلنمائية الملحة والسمممعي إلى التوصمممل إلى توافق في ااراء بشمممان أفضمممل السمممبل للمضمممي قدماا 

اإلشادة بقوة تعددية األطراف. وأكد ضرورة تسخير الزخم والرغية في العمل من أجل إعادة البناء على نحو 
للجميع. وقال إن عهد   حة وتحقيق عالم أكثر مسمممممممممماواة واخضممممممممممراراا وازدهاراا أفضممممممممممل بعد التخل  من الجائ 

تجسمممممد االعتراف باهمية إعادة البناء بشمممممكل أفضمممممل    بريدجتاون هو خووة في طريق تنشممممميو والية األونختاد
بعد الجائحة، والتصمممدي لتاير المناخ، والنهوو بالتحول الرقمي، وتمكين المرأة اقتصمممادياا، وضممممان حسممن  
أداء األونختاد لخي يكون قادراا على تلبية احتياجات البلدان النامية. وأشممممممممماد بجهود بربادوس التي  ممممممممملوت  

لمحمددة التي تواجمذ المدول الجزريمة الصممممممممممممممايرة النماميمة وأبرزت الحماجمة إلى اتخماذ  الضمممممممممممممموء على التحمديمات ا
إجراءات تعاونية بشممان تاير المناخ، وال  مميما قبل الدورة السمماد ممة والعشممرين لمؤتمر األطراف في االتفارية 

ة الجديدة اإلطارية بشممممممان تاير المناخ بوقت قصممممممير. وقال إنذ يتولع إلى العمل عن كثب على تنفيذ الوالي 
 وتنشيو األونختاد.
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 المسائل التنظيمية والجرائية ومسائل أخرى  -ثالثاا  

 افتتاح المؤتمر   -ألف 

 من جدول األعمال( 1)البند  

ُعقدت الجلسمة العامة االفتتاحية للدورة الخامسمة عشمرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وُأريم  -73
م في  2021تشمرين األول/أكتوبر  4حفل االفتتاح في   3، في شمكل افتراضمي، بعد حد  ثقافي افتتاحي ُنظ  

ُ  (7) هورو كينياتا، رئيس كينيافي بربادوس. وأدلى ببيانات افتتاحية السممممممممميد أو   2021تشمممممممممرين األول/أكتوبر  
ومعالي السممممممممممميدة ميا عمر موتلي، رئيسمممممممممممة وزراء بربادوسُ واألمين العام لألمم المتحدة، السممممممممممميد أنوونيو 

  وتيريشُ واألمينة العامة لألونختاد، السيدة ريبيكا  رينسيان.

 انتخاب الرئيس   -باء 

 من جدول األعمال( 2)البند  

  تشممممممممممممرين األول/ 4المعقودة في    296جلسممممممممممممتذ العامة )االفتتاحية(   انتخب المؤتمر بالتزكية، في -74
، رئيسمممة وزراء بربادوس، السممميدة ميا عمر موتلي، رئيسمممةا لذ، باتيار إجراء الموافقة الصمممامتة  2021أكتوبر  

 في اليوم نفسذ.

 إنشاء هيئات الدورة   -جيم 

 من جدول األعمال( 3)البند  

الفتتاحية، إنشممماء لجنة جامعة لخي تنظر في البند الموضممموعي قرر المؤتمر، في جلسمممتذ العامة ا -75
من جدول األعمال(. وأشمممير إلى أنذ  8المحدد الذي تحيلذ إليها الجلسمممة العامة وتقدم تقريراا عن ذلك )البند  

 من النظام الداخلي، لل جنة الجامعة أن تنشت ما قد يلزم من أفرقة صيا ة ألداء و ائفها. 63وفقاا للمادة 

 انتخاب نواب الرئيس والمقرر   -الد 

 من جدول األعمال( 4)البند  

عضممممممممممممواا، بينهم    25قرر المؤتمر، في الجلسمممممممممممة العامة االفتتاحية أيضممممممممممماا، أن يتالف مكتيذ من   -76
ل المكتب  الرئيس، ونواب الرئيس، ورئيس اللجنة الجامعة، ومقرر المؤتمر. وقرر المؤتمر كذلك أن ُيشممممممممممممممك 

عاا جارافياا عادالا، أي أربعة أعضممماء من أفري يا، و ممميعة من   ممميا، وخمسمممة من أمريكا  على نحو يكفل توزي 
الثتينية والخاريبي، وثمانية من المجموعة باء، وعضممممممممممممو واحد من الصممممممممممممين. وتقرر انتخاب نواب الرئيس 

ء المكتب . وأعلن المؤتمر انتخابا أعضممما2021تشمممرين األول/أكتوبر  4باتيار إجراء الموافقة الصمممامتة في 
 التالية أ ماؤهم 

 رئيسة اللجنة الجامعة 

 جمهورية تنزانيا المتحدة السيدة ميمونة كيبناا تاريشي

 نواب الرئيس 

 بناثديش السيد مصوفي زور رحمن

 الصين السيد شوين وانغ

 

  

 بيان بالفيديو. (7)
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 اإل ثمية(   -إيران )جمهورية  السيد إ ماعيل باايي هامانذ

 العرا  السيد عبد الخريم هاشم مصوفى

 مناوليا السيد لونديغ بوريفسورين

 باكستان السيد خليل هاشمي

 الفلبين السيد إيفان ب.  ار يا

 تايلند السيد رونافودي فيرابوتر

 الخاميرون  السيد  الومون إيهيث

  امبيا السيد محمدو م. أ. كاؤ

 كينيا السيدة لو ي نجيري كيروثو

 فنلندا السيدة كير تي كاوبي

 لنداأير  السيد مايكل  افاي

 البرتاال السيد روي ما ييرا

 جمهورية كوريا السيد تايهو لي

 إ يانيا جيث -السيد أ و تين نافارو دي فيسنتي  

  ويسرا السيد مارتن زبيندن

 المملخة المتحدة لبريوانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  السيد روبرت كوك 

 األرجنتين السيد فريدريكو فيليااس بلتران

 بنما السيد ألفريدو  ويسكوم

 ترينيداد وتوبا و  كون   -السيدة باوال  وبي 

 البوليفارية(  -فنزويث )جمهورية  السيد كيكتور كونستانت روزاليس

 المقررة 

 فرنسا السيدة يانا بروجييذ

ء ووفقاا للممار ممة المت يعة في الماضممي، قرر المؤتمر إشممراك منسممقي المجموعات اإلقليمية ورؤ مما -77
 الهيئات الفرلية إشراكاا تاماا في أعمال المكتب.

 وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر   -هاء 
 من جدول األعمال( 5)البند  

 تعيين أعضاء لجنة وثائق التفويض )أ( 

من النظام الداخلي، لجنةا   14أنشمممممممما المؤتمر، في جلسممممممممتذ العامة االفتتاحية أيضمممممممماا، وفقاا للمادة  -78
لوثائق التفويض تتالف من تسمعة أعضماء. ووفقاا للممار مة المتيعة في الماضمي، تقرر أن تتالف اللجنة من 

ي  خر دورة لها )السمماد ممة  نفس الدول التسممع التي عينتها الجمعية العامة للعمل في لجنة وثائق التفويض ف
والسمممممميعون(. وعليذ، كانت لجنة وثائق التفويض تتالف من الدول التالية  االتحاد الرو ممممممي، وبوتان، وجزر  

 البهاما، والسويد، و يراليون، وشيلي، والصين، وناميبيا، والواليات المتحدة األمريكية.  

 تقرير لجنة وثائق التفويض )ب( 

،  2021تشمممممرين األول/أكتوبر   7المعقودة في    307سمممممتذ العامة )الختامية(  وافق المؤتمر، في جل -79
 .TD/528على تقرير لجنة وثائق التفويض، على النحو الوارد في الوثيقة 
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 إقرار جدول األعمال   -واو 
 من جدول اإلعمال( 6)البند  

دورتذ الخامسة عشرة  ، جدول األعمال المؤقت ل296أقر  المؤتمر، في جلستذ العامة )االفتتاحية(   -80
 )انظر المرفق األول(. TD/520على النحو الوارد في الوثيقة 

 المناقشة العامة -زاي 
 من جدول األعمال(  7)البند  

، أدلى ببيانات، مياشمرةا أو 303و 301و  299و  297أثناء المناقشمة العامة، في الجلسمات العامة  -81
ة واحدة وتسممممممع مجموعات إقليمية. ويمكن االطثر على دول أعضمممممماء ومنظمة حكومية دولي  103بالنيابة،  

 ./https://unctad15.org :البيانات وأشرطة الفيديو المحفو ة للمناقشة العامة على هذا الرابو

 من عدم المساواة والضعف إلى الرخاء للجميع -حاء 

 من جدول األعمال( 8)البند  

 اللجنة الجامعة  

ثنتين من الجلسممات العامة الر مممية وفي اجتماعات ومشمماورات  ير اجتمعت اللجنة الجامعة في ا -82
من جدول األعمال. وقالت رئيسممممة  8ر مممممية مختلفة لمواصمممملة مهمة ا ممممتخمال المفاوضممممات في إطار البند 

تشممممممممممممممرين   7اللجنممة الجممامعممة، أثنمماء عرو تقريرهمما في الجلسمممممممممممممممة العممامممة الختمماميممة للمؤتمر، المعقودة في  
ن اللجنة توصممممممملت إلى توافق في ااراء بشمممممممان الن  التفاوضمممممممي ووافقت عليذ في  ، إ2021األول/أكتوبر  

جلسممتها العامة الر مممية الثانية. وعليذ، أوصممت الرئيسممُة بإحالة مشممرور عهد بريدجتاون إلى الجلسممة العامة 
 .للمؤتمر العتمادؤ ر مياا 

 مسائل أخرى   -طاء 
 من جدول األعمال( 9)البند  

 ( 19- )د   1995الستعراض الدوري الذي يجريه المؤتمر لقوائم الدول الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة  )أ(  

، أيد المؤتمر 2021تشممممممممرين األول/أكتوبر   7، المعقودة في 307في الجلسممممممممة العامة )الختامية(  -83
 مس(.)انظر المرفق الخا TD/B/INF.250قوائم الدول، على النحو الوارد في الوثيقة 

م من مجلس التجارة والتنمية إلى المؤتمر )ب(   التقرير المقدَّ

، بتقرير مجلس التجارة والتنمية المقدم إلى ، في جلسممتذ العامة الختامية أيضمماا أحا  المؤتمر علماا  -84
 .TD/521المؤتمر، على النحو الوارد في الوثيقة 

 اآلثار المالية المترتبة على إجراءات المؤتمر )ج( 

في الجلسممممة العامة الختامية أيضمممماا، أبلات األمينة العامة لألونختاد األعضمممماء بانها ال ترى أي  ثار  - 85
عب بشممممممممان التعديثت التي قد يلزم  مالية فورية تترتب على الوثيقة الختامية. وقالت إنها  ممممممممتتشمممممممماور مع الشممممممممُّ

اردة في عهد بريدجتاون، بما في ذلك تقييم  إدخالها على برنامج العمل واألنشمممممموة للوفاء باالتفاقات والوعود الو 
كي يممة تنظيم ذلممك العمممل، ومن ثم الموارد المولوبممة. وأضمممممممممممممممافممت بممالقول إن المرحلممة الختمماميممة من النظر في  

جارية، و مممممممممممممُيقترح إجراء أي تعمديثت ضمممممممممممممرورية في إطار الخومة البرنامجيمة   2022الميزانيمة المقترحة لعمام  
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، التي  مممممممممممممتراعى فيهمما  2023. وأفمادت بمان صممممممممممممميمما مة برنمامج العمممل لعممام  2023والميزانيممة البرنمامجيممة لعممام  
  االلتزامات المنصمممممممممممْو عليها في عهد بريدجتاون،  مممممممممممتتم بالتشممممممممممماور مع األعضممممممممممماء في تشمممممممممممرين الثاني/

 في إطار الدورة التحضيرية للفريق العامل المعني بالخوة البرنامجية واألداء البرنامجي.    2021 نوفمبر 

 تقرير المؤتمر إلى الجمعية العامة    اعتماد -ياء 

 من جدول األعمال( 10)البند  

،  2021تشمممرين األول/أكتوبر   7المعقودة في   307اعتمد المؤتمر، في جلسمممتذ العامة )الختامية(   -86
تقريرؤ إلى الجمعية العامة على أ ممممماس أن يتم وضمممممعذ في صمممممياتذ النهائية، تحت  ممممملوة المقرر، مع أخذ  

ريدجتاون باعتيارهما  وقائع الجلسة العامة الختامية في االعتيار. وُتنشر وثيقة روح  بيتستاون ووثيقة عهد ب 
 ، على التوالي( وجزءاا ال يتجزأ منذ.TD/541/Add.2و TD/541/Add.1إضافتْين إلى هذا التقرير )

 اإلعراب عن المتنان لحكومة وشعب بربادوس -كاف 

 التي تتضممن تعبيراا  TD/529اعتمد المؤتمر بالتزكية، في جلسمتذ العامة الختامية أيضماا، الوثيقة  -87
 نان لحكومة وشعب بربادوس. عن االمت 

 الجلسة العامة الختامية -لم 

في الجلسممممممممممة العامة الختامية أيضمممممممممماا، رحب ممثل مجموعة الدول المتقدمة  ير المنضمممممممممممة إلى  -88
االتحاد األوروبي )جسممممكانز( بانضمممممام المملخة المتحدة لبريوانيا العظمى وأيرلندا الشمممممالية إلى المجموعة. 

على نحو أوثق  المتحدة عن تقديرؤ للعثقة الوثيقة مع المجموعة وا ممممممممتعدادؤ للعمل معاا وأعرب وفد المملخة 
 في المستقبل.
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 المرفق األول

 جدول أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية  

 افتتاح المؤتمر -1

 انتخاب الرئيس -2

 إنشاء هيئات الدورة -3

 الرئيس والمقررانتخاب نواب  -4

 وثائق تفويض الممثلين لدى المؤتمر  -5

 تعيين لجنة وثائق التفويض )أ(

 تقرير لجنة وثائق التفويض )ب(

 إقرار جدول األعمال -6

 المناقشة العامة -7

 من عدم المساواة والضعف إلى الرخاء للجميع  -8

 مسائل أخرى  -9

المؤتمر لقوائم الدول الواردة في مرفق قرار الجمعية  اال مممممممممممممتعراو الدوري الذي يجريذ  )أ(
 (19-)د 1995العامة 

م من مجلس التجارة والتنمية إلى المؤتمر )ب(  التقرير المقد 

 ااثار المالية المترتية على إجراءات المؤتمر )و(

 اعتماد تقرير المؤتمر إلى الجمعية العامة -10
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 المرفق الثاني

 بيانات المواقف  
بذ، وذلك بناء على طلب    ورداا البيانان الواردان في هذا المرفق مسممممتنسممممخان بحسممممب الترتيب الذي  

ر أي من البيانْين وا ممممُتنسممممخ باللاة التي ورد بها. وقد ُأحيل البيانان    الدول األعضمممماء التي أدلت بهما. ولم يحر 
 2021تشرين األول/أكتوبر   7إلى األعضاء في 

 ]باللاة اإلنخليزية فقو[

 A. Holy See1  

  Explanatory Note of the Holy See on the adoption of the UNCTAD XV Political 

Declaration “The Spirit of Speighstown: From inequality and vulnerability to 

prosperity for all” 

The Holy See welcomes the Political Declaration adopted by the Member States of 

UNCTAD, during its 15th Ministerial Conference, held virtually at Bridgetown (Barbados) 

from 4 to 7 October 2021, as a concrete sign of the political will of the international 

community to promote integral human development, which is founded on the inherent and 

inalienable dignity of every human being. At the same time, the Holy See issues the current 

Explanatory Note regarding certain language contained in the Declaration: 

(1) The Holy See understands the concept of the common good as “the sum total 

of social conditions which allow people, either as groups or as individuals, to reach their 

fulfilment more fully and more easily. The common good does not consist in the simple sum 

of the particular goods of each subject of a social entity. Belonging to everyone and to each 

person, it is and remains ‘common’, because it is indivisible and because only together is it 

possible to attain it, increase it and safeguard its effectiveness, with regard also to the future. 

Just as the moral actions of an individual are accomplished in doing what is good, so too the 

actions of a society attain their full stature when they bring about the common good. The 

common good, in fact, can be understood as the social and community dimension of the moral 

good”. (Compendium of the Social Doctrine of the Church, n. 164); 

(2) While agreeing with the objectives of the 2030 Agenda, namely, the 

commitment to “eradicating poverty in all its forms and dimensions” (cf. UN Document N. 

A/70/1, preamble, para. 1) based on the “centrality of the human person as the subject 

primarily responsible for development” and the related pledge that “no one will be left 

behind” (cf. ibid, preamble, para. 2 and paras. 4, 48), the Holy See reiterates its position, and 

retains its reservations and interpretations, relating to the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, as expressed in the UN Documents N. A/68/970/Add.1, pp 22-23 and N. 

A/71/430. 

(3) The Holy See further notes that the 2030 Agenda represents a non-binding 

international plan of action and specifies that its support of the present UNCTAD Political 

Declaration does not imply a further international obligation on the part of Member States to 

implement the 2030 Sustainable Development Goals. 

 

  

 1 Submitted on 5 October 2021. 
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 B. Hungary2 

  Note Verbale 

  No. 188/2021/HUMIS/GVA 

Geneva, 7 October 2021 

The Permanent Mission of Hungary to the United Nations Office and Other 

International Organizations in Geneva presents its compliments to the United Nations 

Conference on Trade and Development and has the honour to communicate the following 

position of Hungary regarding the negotiated outcome and the UNCTAD 15 Ministerial 

Declaration to be adopted on the Closing Plenary of the Fifteenth Session of the United 

Nations Conference on Trade and Development to be held on 7 October 2021. 

Hungary welcomes the successful conference and underlines its support to the 

important work of the United Nations Conference on Trade and Development, 

acknowledging the vital role international trade plays in the economic development of 

countries and in successfully handling the economic consequences of the COVID-19 

pandemic. 

However, Hungary wishes to disassociate itself from paragraph 13 b) of the Political 

Declaration: Spirit of Speightstown, and furthermore, from paragraphs 30, 55 and 57 of the 

Bridgetown Covenant. Hungary does not support any fo1m of migration, since in the view 

of Hungary migration does not have any developmental effects. Furthermore, the view that 

all migrants are in a vulnerable situation is not shared by Hungary. Therefore, the parts of the 

Declaration and the Covenant that states otherwise are not applicable to Hungary. 

The Permanent Mission of Hungary to the United Nations Office and Other 

International Organizations in Geneva expresses its wish that the position of Hungary is duly 

reflected in the Report of the Conference. 

The Permanent Mission of Hungary to the United Nations Office and Other 

International Organizations in Geneva avails itself of this opportunity to renew to the United 

Nations Conference on Trade and Development the assurances of its highest consideration. 

 

 

  

 2 Submitted on 7 October 2021. 
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 المرفق الثالث

  List of events 

[English only] 

  Pre-Conference events* 

COVID-19 and challenges for financing for development (7 April) 

High-level discussion on harnessing interregional integration for the Sustainable 

Development Goals (20 May) 

Civil society pre-event: Frontier technologies, the digital economy and development  

(4 June) 

Trade and gender linkages: An analysis of least developed countries (8 June) 

Harnessing the benefits of the ocean economy for sustainable development (9 June) 

UNCTAD pre-event: United Nations Trade Forum: Towards a Green and Inclusive Recovery 

(14–15 June) 

Trade and Development Board, sixty-eighth session (high-level segment) (Geneva,  

21 June) 

Launch of Train for Trade course on building port resilience against pandemics (22 June) 

Is industrial policy the key to building back better? (23 June) 

UNCTAD support for the decade of action through a revigorated multilateralism (12 July) 

Reclaiming industrial policy for Latin American development (14 July) 

Addressing unsustainable debt burdens in developing countries: From emergency responses 

to systemic reforms (19 July) 

South–South sharing of experiences in macro-financial policies for structural transformation 

(23 July) 

Enhancing economic resilience in small island developing States: Perspective from South–

South cooperation (28 July) 

How can transformative industrialization and implementation of the African Continental Free 

Trade Area stimulate Africa’s sustainable development post COVID-19? (29 July) 

High-level policy dialogue: South–South sharing of policy experiences for digital 

transformation (1 September) 

Ministerial Meeting of the Landlocked Developing Countries (2 September) 

Reclaiming industrial policy for development: Putting policymaking theory into practice (10 

September) 

Global Commodities Forum 2021 (13–15 September) 

Youth Forum 2021 (16–18 September) 

Global value chains in transition: What opportunities and challenges for developing countries 

in the new global value chains landscape? (20 September) 

Sustainable and resilient supply chains: Overcoming vulnerabilities in transport and trade 

facilitation to ensure prosperity for all (20 September) 

United Nations Inter-Agency Cluster on Trade and Productive Capacity: Joining forces for a 

new path of development at the country level (21 September) 
 

  

 * Held in 2021; online, unless otherwise noted. 
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Civil Society Forum (22–24 September) 

Global Services Forum (22 September) 

Gender and Development Forum (26–28 September) 

Creative Industries and Trade Digitalization Forum (Bridgetown and online, 29 and 30 

September, 1 October) 

High-level launch: UNCTAD Digital Economy Report 2021 (29 September) 

Meeting of the Group of 77 and China Senior Officials (1 October) 

Fifteenth Ministerial Meeting of the Group of 77 and China (1 October) 

  Conference events 

Opening cultural event: Barbados virtual concert and cultural exhibition (3 October) 

Opening ceremony and opening plenary meeting (4 October) 

World Leaders Summit: Dialogue on global vulnerabilities – Call from a vulnerable place (4 

October) 

Committee of the Whole: Opening plenary, private sessions, closing plenary (4–7 October) 

General debate (5–6 October) 

World Leaders Summit: Dialogue on inequality – Is the COVID-19 crisis really a game 

changer? (5 October) 

World Leaders Summit: Dialogue on building a more prosperous development path – 

Matching the scale of the moment (5 October) 

Ministerial round table: Scaling up financing for development (6 October) 

Ministerial round table: Reshaping global and regional value chains (6 October) 

Ministerial round table: Regional integration for a resilient, inclusive and sustainable future 

(6 October) 

Ministerial round table: Harnessing frontier technologies for shared prosperity (6 October) 

Ministerial round table: Supporting productive transformation for greater resilience in a post-

pandemic world (7 October) 

Closing plenary meeting: Adoption of the ministerial declaration and outcome (7 October) 

Closing ceremony (7 October) 
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 المرفق الرابع

 *الحضور  

 كانت الدول األعضاء في مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية التالية أ ماؤها ممثلةا في المؤتمر  - 1

 أفاانستان

 االتحاد الرو ي

 إثيوبيا

 أذربيجان

 األرجنتين

 األردن

 أرمينيا

  إ يانيا
 أ تراليا

 إ تونيا

 إكوادور

 أليانيا

 ألمانيا

  اإلمارات العربية المتحدة
 أنتياوا وبربودا

 إندونيسيا

 أناوال

  أورو واي
  أو ندا
  أوكرانيا

 اإل ثمية(  -إيران )جمهورية 

 أيرلندا

 إيواليا

  بارا واي
  باكستان
 اليحرين

 البرازيل

 بربادوس

  البرتاال
 بروني دار السثم

 بلجيكا

 بلااريا

 بليز
 

  

 .TD(XV)/INF.1لثطثر على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة  *

 بناثديش

 بنما

 بنن

 بوتان

 بوتسوانا

 بوركينا فا و

 بوروندي

 بولندا

 المتعددة القوميات( -بولي يا )دولة 

 بيرو

 بيثروس

 تايلند

 تركيا

 وتوبا وترينيداد  

 تشيكيا

 تو و

 تونس

 ليشتي -  تيمور

 جامايكا

 الجزائر

 جزر البهاما

 جمهورية أفري يا الو وى

 الجمهورية الدومينيكية

 الجمهورية العربية السورية

 جمهورية الخوناو الديمقراطية

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 جمهورية كوريا

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 مولدوفاجمهورية 

 جنوب أفري يا

 جيبوتي

 دولة فلسوين

 دومينيكا
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 رواندا

 رومانيا

 زامبيا

 زميابوي 

  انت فنسنت وجزر  رينادين

  انت لو يا

  ري النخا

  لوفينيا

  ناافورة

 السناال

 السودان

 السويد

  ويسرا

  يراليون 

  يشيل

 شيلي

 صربيا

 الصين

 العرا 

 عمان

  ابون 

  امبيا

  انا

  واتيماال

 غيانا

  ينيا

 فرنسا

 الفلبين

 البوليفارية(  -فنزويث )جمهورية 

 فنلندا

 فييت نام

 قبْر

 قور

 كازاخستان

 الخاميرون 

 الخر ي الر ولي

 كرواتيا

 كمبوديا

 كندا

 كوبا

 كوت ديفوار

 كو تاريكا

 كولومبيا

 الخوناو

 الخويت

 كينيا

 الت يا

 لبنان

 لخسمبرغ

 ليتوانيا

 ليسوتو

 ماليزيا

 مد شقر

 مصر

 المارب

 المكسيك

 مثوي 

 المملخة العربية السعودية

 المملخة المتحدة لبريوانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

 مناوليا

 موريتانيا

 موريشيوس

 موزامبيق

 ناميبيا

 ناورو

 النرويج

 النمسا

 نييال

 النيجر

 نيجيريا

 نيكارا وا

 نيوزيلندا

 هايتي

 الهند

 هندوراس

 هنااريا

 هولندا

 اليابان

 اليمن

 اليونان
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 وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية ممث لة في المؤتمر  -2

 المصرف األفريقي للتصدير واال تيراد 

 االتحاد األفريقي 

 الجماعة الخاريبية 

 مصرف التنمية الخاريبي  

 أمانة الخومنولث

 وية اللجنة االقتصادية للمنوقة األوروبية اا ي 

 االتحاد األوروبي

 مصرف التنمية للبلدان األمريكية 

 المكتب الدولي للتعريفات الجمركية 

 المنظمة الدولية لألخشاب اال توائية 

 البنك اإل ثمي للتنمية 

 رابوة تخامل أمريكا الثتينية  

 منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي 

 المنظمة الدولية للفرنخوفونية 

 منظمة دول أفري يا والخاريبي والمحيو الهادئ

 منظمة التعاون اإل ثمي 

 مركز الجنوب

 االتحاد من أجل المتو و

 وكانت أجهزة وهيئات وبرامج األمم المتحدة التالية ُممث لة في الدورة  -3

 إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات

 قتصادية واالجتماليةإدارة الشؤون اال

 اللجنة االقتصادية واالجتمالية لاربي   يا

 اللجنة االقتصادية ألفري يا

 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الثتينية والخاريبي

 المكتب التنفيذي لألمين العام

 اليشرية/اإليدزبرنامج األمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نق  المناعة 

 مكتب خدمات الرقابة الداخلية

ضية األمم المتحدة السامية لحقو  اإلنسان  مفو 

 منظمة األمم المتحدة للوفولة

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 برنامج األمم المتحدة للبيئة

 مكتب األمم المتحدة في جني 

 ثلةا في الدورة وكانت الوكاالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية ُمم -4

 منظمة األ ذية والزراعة لألمم المتحدة

 صندو  النقد الدولي

 االتحاد الدولي لثتصاالت

 مركز التجارة الدولية
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 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الثجئين

 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصنالية

 التخنولوجيا ألقل البلدان نمواا مصرف 

 متووعو األمم المتحدة

 االتحاد البريدي العالمي

 مجموعة البنك الدولي

 منظمة الصحة العالمية

 المنظمة العالمية للملخية الفخرية

 منظمة التجارة العالمية

 وكانت المنظمات  ير الحكومية التالية ممث لة في الدورة  -5

 الفئة العامة

  21ا رابوة أفري ي 

 مركز اليحو  االقتصادية والسيا اتية 

 ائتثف المجتمع المدني 

 الجمعية الدولية لوحدة وثقة المستهلخين 

 المنظمة الدولية للمستهلخين 

 الشيكة األوروبية المعنية بالديون والتنمية  

 معهد التنظيم والتنافس التابع للجمعية الدولية لوحدة وثقة المستهلخين 

 ئي الدولي التحالف النسا

  رفة التجارة الدولية 

 االئتثف الدولي للعمل من أجل التنمية

 الشيكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العالي

 المعهد الدولي للمحيو 

 المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس

 االتحاد الدولي للنقل على الور  

 االتحاد الدولي للنقابات العمالية 

 منظمة أوكسفام الدولية 

 الهيئة الدولية للخدمات العامة 

 جمعية التنمية الدولية 

 معهد المعلومات والمفاوضات التجارية في جنوب وشر  أفري يا، أو ندا 

 أفري يا  -شيكة العدالة الضريبية 

 شيكة العالم الثالث 

 السويسريةمنظمة القرية 

 الجمعية العالمية للشياب

 الفئة الخاصة

 منتدى   يا والمحيو الهادئ المعني بالمرأة والقانون والتنمية  

 هيئات/منظمات معتمدة لدى المؤتمر 

 مركز الخاريبي لسيا ات التنمية
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 (19-)د1995قوائم الدول الواردة في المرفق بقرار الجمعية العامة   

 ة ألفالقائم  

 إثيوبيا

 األردن

 إريتريا

 إ رائيل

 إ واتيني

 أفاانستان

 اإلمارات العربية المتحدة

 إندونيسيا

 أناوال

 أو ندا

 اإل ثمية(  -إيران )جمهورية 

 بابوا  ينيا الجديدة 

 باكستان

 باالو

 اليحرين

 بروني دار السثم

 بناثديش

 بنن

 بوتان

 بوتسوانا

 بوركينا فا و

 بوروندي

 تايلند

 تركمانستان

 تشاد

 تو و

 تونس

 توناا

 ليشتي -  تيمور

 الجزائر

 جزر القمر

 جزر  ليمان

 جزر مارشال

 جمهورية أفري يا الو وى

 الجمهورية العربية السورية

 جمهورية الخوناو الديمقراطية

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 الديمقراطيةجمهورية كوريا الشعبية 

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 جنوب أفري يا

 جيبوتي

 رواندا  

 زامبيا

 زميابوي 

  اموا

  ان تومي وبرينسيبي

  ري النخا

  ناافورة

 السناال

 السودان

  يراليون 

  يشيل

 الصومال

 الصين

 العرا 

 عمان

  ابون 

  امبيا

  انا

  ينيا

 بيساو  - ينيا  

  ينيا اال توائية

 فانواتو

 الفلبين  

 فيجي

 فييت نام

 قور

 كابو فيردي

 الخاميرون 

 كمبوديا

 كوت ديفوار

 الخوناو

 الخويت

 كينيا

 لبنان

 ليبريا

 ليبيا

 ليسوتو

 مالي

 ماليزيا

 مد شقر

 مصر

 المارب 

 مثوي 

 ملدي 

 المملخة العربية السعودية

 مناوليا

 موريتانيا  

 موريشيوس

 موزامبيق 

 ميانمار  

 الموحدة(  -ميكرونيزيا )واليات 

 ناميبيا

 نييال  

 النيجر 

 نيجيريا  

 الهند

 اليمن

(98) 
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 القائمة باء  

 إ يانيا

 أ تراليا

 ألمانيا

 أندورا

 أيرلندا

  يسلندا

 إيواليا

 البرتاال

 بلجيكا

 تركيا

 جمهورية كوريا

 الدانمرك

  ان مارينو

 السويد

  ويسرا

 فرنسا

 فنلندا

 قبْر

 الخر ي الر ولي

 كندا

 لخسمبرغ 

 ليختنشتاين

 مالوة

 المملخة المتحدة لبريوانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 موناكو  

 النرويج  

 النمسا

 نيوزيلندا

 هولندا  

 الواليات المتحدة األمريكية

 اليابان

 اليونان  

(32) 

 القائمة جيم  

 األرجنتين

 إكوادور

 أنتياوا وبربودا

 أورو واي

 بارا واي

 البرازيل

 بربادوس

 بليز

 بنما  

 المتعددة القوميات( -بولي يا )دولة 

 بيرو  

 ترينيداد وتوبا و

 جامايكا

 البهاماجزر 

 الجمهورية الدومينيكية

 دومينيكا

  انت فنسنت وجزر  رينادين

  انت كيتس ونيفس

  انت لو يا

 السلفادور

  ورينام

 شيلي

  رينادا

  واتيماال

 غيانا

 البوليفارية(   -فنزويث )جمهورية  

 كوبا

 كو تاريكا

 كولومبيا

 المكسيك 

 نيكارا وا

 هايتي

 هندوراس

(33) 

 القائمة دال  

 أليانيا

 رومانيا

 االتحاد الرو ي 

 أوكرانيا

 أوزبكستان

 صربيا

  لوفاكيا 

  لوفينيا

 كازاخستان

 قير يز تان

 الت يا

 ليتوانيا

 الجبل األ ود

 مقدونيا الشمالية

 بولندا

 مولدوفاجمهورية 

 أذربيجان

 بيثروس

 البو نة والهر ك

 بلااريا

 كرواتيا

 تشيكيا

 إ تونيا

 جورجيا

 هنااريا

(25) 
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 *قائمة الوثائق  

TD/520 جدول األعمال المؤقت وشروحذ. مذكرة مقد مة من أمانة األونختاد 

TD/520/Add.1 Organization of the work of the Conference 

Note by the UNCTAD secretariat 

TD/521 تقرير مجلس التجارة والتنمية إلى المؤتمر 

 مذكرة من أمانة األونختاد

TD/522 والصين بمنا ية الدورة الخامسة عشرة لألونختاد،    77 اإلعثن الوزاري الصادر عن مجموعة ال
 من عدم المساواة والضعف إلى الرخاء للجميع  

TD/523   إعثن منتدى الشياب  وقفة على إيقار التايير 

TD/524 ألمم المتحدة للتجارة  إعثن منظمات المجتمع المدني المقدم إلى الدورة الخامسمة عشمرة لمؤتمر ا
 والتنمية

TD/525 إعثن وزراء أقل البلدان نمواا في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 

TD/526   إعثن وزراء البلدان النامية  ير السمممممممماحلية في الدورة الخامسممممممممة عشممممممممرة لمؤتمر األمم المتحدة
 للتجارة والتنمية

TD/527  اإلعثن الوزاري لمجموعة الدول الجزرية الصمممممايرة النامية إلى الدورة الخامسمممممة عشمممممرة لمؤتمر
 األمم المتحدة للتجارة والتنمية

TD/528 تقرير لجنة وثائق التفويض 

TD/529 اإلعراب عن االمتنان لحكومة وشعب بربادوس 

TD/530 خامس عشر، موجز أعدتذ أمانة األونختادالمنتدى العالمي التا ع للسلع األ ا ية، األونختاد ال 

TD/531   نداء من مكان ضمعي  الحال،   –مؤتمر قمة قادة العالم  حوار بشمان مواطن الضمعف العالمية
 موجز أعدتذ أمانة األونختاد

TD/532   هي عامل تايير حقاا لقواعد   19-هل أزمة كوفيد  -قمة قادة العالم  حوار عن انعدام المسممممماواة
 اللعية؟ موجز أعدتذ أمانة األونختاد موجز أعدتذ أمانة األونختاد

TD/533   ،مؤتمر قمة القادة العالميين  حوار بشمان بناء مسمار إنمائي أكثر رخاءا  مضماهاة حجم اللحظة
 نة األونختادموجز أعدتذ أما

TD/534 اجتمار المائدة المستديرة الوزاري  زيادة التمويل من أجل التنمية، موجز أعدتذ أمانة األونختاد 

TD/535   المائدة المسمممتديرة الوزارية  إعادة تشمممكيل  مممث مممل ال يمة العالمية واإلقليمية، موجز أعدتذ أمانة
 األونختاد

TD/536   اجتمار المائدة المسمممممممممتديرة الوزاري  التخامل اإلقليمي من أجل مسمممممممممتقبل مرن وشمممممممممامل للجميع
 ومستدام، موجز أعدتذ أمانة األونختاد

 

  

 (.http://unctad15.orgالوثائق المدرجة في القائمة متاحة على الموقع الشيكي للمؤتمر ) *
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TD/537   اجتمممار المممائممدة المسممممممممممممممتممديرة الوزاري  تسممممممممممممممخير التخنولوجيممات الرائممدة من أجممل تحقيق الرخمماء
 المشترك، موجز أعدتذ أمانة األونختاد

TD/538 ر المائدة المسممممممممتديرة الوزاري  دعم التحول اإلنتاجي من أجل زيادة القدرة على الصمممممممممود  اجتما
 بعد الجائحة، موجز أعدتذ أمانة األونختاد في عالم ما

TD/INF.71   المنتدى االفتتاحي للشمممؤون الجنسمممانية والتنمية في الدورة الخامسمممة عشمممرة لمؤتمر األمم المتحدة
 إعثن بريدجتاون للتجارة والتنمية،  

TD/INF.72 The Bridgetown Accord  

Creative Economy and Digitalization Forum  

TD/539   المنتدى االفتتاحي للشمممؤون الجنسمممانية والتنمية في الدورة الخامسمممة عشمممرة لمؤتمر األمم المتحدة
 للتجارة والتنمية، إعثن بريدجتاون 

TD/540  منتدى الصناعات اإلبدالية ورقمنة التجارةاتفا  يريدجتاون ، 

TD/541 تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية عن دورتذ الخامسة عشرة 

TD/541/Add.1   1تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية عن دورتذ الخامسة عشرة، اإلضافة 

TD/541/Add.2   2للتجارة والتنمية عن دورتذ الخامسة عشرة، اإلضافة  تقرير مؤتمر األمم المتحدة 

TD(XV)/INF.1 List of participants 
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