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 مقدمة  

 21الفترة من بجنيف، في  ،والساتون لمجلس التجارة والتنمية في قصار األمم الثامنةالدورة   قدت   ع   
عامة في شاكل افتراياي    جلساات 10وعقد المجلس، أثناء الدورة،    .2021  تموز/يوليه 2 حزيران/يونيه إلى

 2ه إلى حزيران/يوني  25في الفترة من و  .1215إلى   1206، هي الجلسااات من  وكذلك في شااكل حضااوري 
  ، جريت مفاوياااااااات يير رسااااااامية للجنة التحضااااااايرية للدورة الخامساااااااة عشااااااارة للمؤتمر   أ  ، 2021  تموز/يوليه
 .تقارير عنها في الجلسة العامة الختاميةاللجنة وقدمت 

 اإلجراءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنمية  -     أول   

األمم المتحاادة الخااامس    لى مؤتمرالطريق إعلى          نموا  أقااا الدلاادان  المتعلقااة  ااولويااات  األ  -ألف 
         نموا  المعني  أقا الدلدان  

 (68-)د564الستنتاجات المتفق عليها   

 مجلس التجارة والتنمية،إن  
تحقيق النمو من أجل بأهمية تعزيز القدرات اإلنتاجية والساااااااااياساااااااااات المحلية التكميلية  سااااااااالمي إذ  

       نموا ،ن ل البلدافي أقللجميع القتصادي المستدام والشامل 

وأعمق من القادرات اإلنتااجياة هي في         نطااقاا   أن البلادان التي لاديهاا مجموعاة أوسااااااااااااااع    الحظي وإذ   
 ،ويع أفضل لمواجهة آثار الصدمات المحلية والخارجية

 ،عماال عااالمي من أجاال النتعااا ب   الحاااجااة إلى القيااام                  األخيرة قااد أكاا دت  جااائحااةأن ال  وإذ يالحظ 
في          نموا  تعكس على وجه الخصااااااوا احتياجات أقل البلدان   ،ملةتسااااااقة وشاااااااتدابير مو               األخذ بن ه ريتطلب 

أقل             لبطء تقد م المعالجة الفعالة لألساباب الجذرية بغية  ،مجالت التجارة والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات
التنمية    دافأه  وبلوغ ،والمسااااااااتدامالنتقال الساااااااالس  تحقيق و   ،القائمة خروجها من هذه في اتجاه       نموا  البلدان  

 ،المستدامة

القاادرات  بمااا في ذلااك    ،اإلنتاااجيااة  قاادراتهاااتطوير  ب   إذا قاااماات        نموا ،أن أقاال البلاادان  على    ؤكاادي وإذ   
لساالع لسااتكون في ويااع أفضاال للدخول والمنافسااة في األسااواق الدولية    ،تيسااير التجارة والسااتثمارالمتعلقة ب 
زيادة  لو  ،األولية وز الساالع األساااساايةمة المضااافة وما يتجا                    كثر تطورا  ذات القي ول ساايما الساالع األ ،والخدمات

 ،التكنولوجيا والبتكار الستفادة من

  يجري فيبأن         نموا ،بطء تنمية القدرات اإلنتاجية في أقل البلدان   بالنظر إلى ،يوصااااااااي -1 
         نموا ، ن  المعني باااأقااال البلااادا  عتماااد خالل مؤتمر األمم المتحااادة الخاااامس         الاااذي سااااااااااااااي    القاااادمبرناااامر العمااال  

 ؛القدرات اإلنتاجية باعتبارها اإلطار التنظيمي الشامل            تبن ي مسألة  ،2031-2022 للعقد

األونكتاد على مواصااااااااالة اإلساااااااااهام في تنفيذ وتقييم برنامر العمل الجديد ألقل   يشاااااااااجع -2 
حلية التي من تحديد وتنفيذ السااياسااات الم في        نموا  بما في ذلك عن طريق مساااعدة أقل البلدان         نموا ،البلدان  
بما   ،ل الجميعوشاامو البيئية  و الجتماعية والقتصااادية   السااتدامةمع ياامان   ،قدراتها اإلنتاجية  تعزيزشااأنها 

 .لنساء والشبابمن أجل افي ذلك 

 1215الجلسة العامة 
 2021تموز/يوليه  2
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 تقرير اللجنة التحضيرية إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر - اء 

 2021تموز/يوليه  2من          اعتبارا  رية نة التحضيعما اللج أسلوب  

 (68-د)565 المقرر  

 /تموز  2المعقودة في    ،1215في جلسااااااااااااااتااه العااامااة  الختاااميااة     ،وافق مجلس التجااارة والتنميااة 
إلى   2021يوليه  /تموز 2من الممتدة مفاوياات اللجنة التحضايرية للفترة لعمل   أسالوبعلى  ،2021 يوليه
سااايكون الهدف من اجتما   ،     أول  ف. لتجارة والتنميةلألمم المتحدة لمؤتمر اخامساااة عشااارة افتتاح الدورة الحين 

على إعداد  - الساااااتشاااااارة  بشااااار   -العمل  هو  2021تموز/يوليه    19حضااااايرية المقرر عقده في اللجنة الت 
في                    األسااااااااااااالوب المساااااااااااااتخد متعديالت في إجراء   عن طريقجميع الفقرات التي يمكن حلها في المقام األول 

 .أن تسااااااتمر المفاويااااااات يير الرساااااامية  ينبغي  ،2021تموز/يوليه    19و 2بين  في الفترة ما  . و الصااااااياية
نص تفاوياااااااااي نظيف للموافقة عليه في نهاية الدورة   مشااااااااارو سااااااااايكون الهدف هو الحصاااااااااول على   ،       ثانيا  

          وتحقيقا   .2021بر  تمسااااب /أيلول 8إلى  6المقرر عقدها في الفترة من  ،السااااتثنائية الثانية والثالثين للمجلس
   اإلفضاااءات ساالساالة من   ،2021أيسااطس  /آب  26و 25في  ،رئيس اللجنة التحضاايريةساايعقد  لهذه الغاية
والختالف فيما يتعلق بالقضاااايا  التالقيأصااادقاء الرئيس مع المندوبين لتحديد مجالت  في إطارها سااايعمل 
 .القضااااااااايا المعلقةبشااااااااأن  وجهات نظرهم   عرضي ف  أن يبدأوا  ، قبل هذا التاريخ،يمكن للمندوبين. و المعلقة
 لبلوغ  يةالرئيس وأصاادقاء الرئيس عملية تيسااير   ساايباشاار  ،ءاتهذه اإلفضاااإلى التعليقات الواردة من             واسااتنادا  

 8نص تفااويااااااااااااااي نظيف بحلول نهااية الدورة السااااااااااااااتثناائياة في  مشاااااااااااااارو  الهادف المتمثال في صاااااااااااااايااية  
  الفصاااااااال األول والفصاااااااالتسااااااااوية المقدمة و   ،جرى بدرجة كبيرة وبالنظر إلى أنه قد.  2021ساااااااابتمبر  /أيلول
لكل صاااااااديق من                            الفقرات المتبقية المحد دةتحديد تخصااااااايص   2021تموز/يوليه   19بعد  سااااااايجري ف،  الثاني

باقي معالجة  أيرلندا  تيساااااير  و   ،وسااااايتولى الرئيس واثنان من أصااااادقاء الرئيس  األرجنتين  .أصااااادقاء الرئيس
 ما تبقى من الفصل الرابع.معالجة    على تيسير بنما، ولبنان   صديقا الرئيس اآلخران  الفصل الثالث. وسيعمل  

 إلجراءات األخرى التي اتخذها المجلسا -جيم 

  رفيع المستوى الالجزء   
األوقات السااتثناةية تتطلا اتخات تدارير اسااتثناةيةت اجتماض تحضاايرا على الطريق إلى الدورة الخامسااة  

       نموا  المتحدة للتجارة والتنمية ومؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني  أقا الدلدان عشرة لمؤتمر األمم 

م المتحادة الخاامس المعني باأقال البلادان الطريق إلى مؤتمر األم  على        نموا  أقال البلادان  المتعلقاة با ولوياات  األ  
       نموا  

 /تموز  2دة في  المعقو   ،1215في جلسااااااااااااااتاااه العااااماااة  الختاااامياااة     ،أياااد مجلس التجاااارة والتنمياااة -1
مة على                بصاااااايغتها المعم   ، ب  من جدول األعمال2السااااااتنتاجات المتفق عليها بشااااااأن البند   ،2021 يوليه

 . أعاله ،الفر  ألف ، انظر الفصل األول 2021يوليه /تموز 1األعضاء في 

 تقرير اللجنة التحضيرية إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر  

في الفترة عمل اللجنة التحضااايرية   أسااالوبعلى        أيضاااا ، 1215لعامة  في جلساااته ا  ،وافق المجلس -2
الفر    ، انظر الفصااااااال األولإلى افتتاح الدورة الخامساااااااة عشااااااارة للمؤتمر    2021يوليه  /تموز 2من  الممتدة 

 .أعاله  باء
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م                         تقريرا  شافويا  عن التقد ،بصافتها رئيساة اللجنة التحضايرية  ،قدمت رئيساة مجلس التجارة والتنميةو  -3
الدورة الثامنة  أثناءالتفاق . وجرى  مشااارو  النص التفاوياااي للدورة الخامساااة عشااارة للمؤتمر بشاااأنالمحرز 

تقييمها للتقدم  وعرياات رئيسااة المجلس كذلك .فقرة إيااافية 22على  ،بشاار  السااتشااارة ،والسااتين للمجلس
معظم فصااااول مشاااارو  النص  وأشااااارت إلى أنه في حين أن  .                   الذي ل يزال معلقا  المحرز حتى اآلن وللعمل 

له في جوهره آفاق  فإن الفصااااال الرابع  ،عن طريق إجراء تغييرات في الصاااااياية  تساااااويتهافاوياااااي يمكن  الت 
أساااالوب العمل الذي اقترحت    ،وهكذا  .إلى جعل األونكتاد مؤسااااسااااة أقوى تتطلب التيساااايرويهدف   مسااااتقبلية

 .المفاويات إتمامفي   ينبغي اتباعه

 ني رتمويا التنميةالحكومي الدولي المعتقرير فريق الخدراء   

 الادورة الرابعاة لفريق الخبراءباالتقرير المتعلق با  ،1213في جلسااااااااااااااتاه العااماة   ،                  أحاا  المجلس علماا   -4
 .TD/B/EFD/4/3في الوثيقة  كما يرد  ،الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية

                                              األنشطة التي يضطلع رها األونكتاد دعما  ألفريقيا  

بتقرير  ،2021يونيه /حزيران 24المعقودة في  ،1212في جلسااااااااااااته العامة  ،          جلس علما  الم  أحا  -5
 . TD/B/68/2الوثيقة  أمانة األونكتاد  

األمانة   تنظيممن خطة عما  انكوك  شااااأن   166                                                  تقرير رةيس الهيئة السااااتشااااارية المنشااااأة وفقا  للفقرة    
 ؛ وتعيين أعضاء الهيئة الستشاريةدوراتهذه ال وتأثير 2021-2020لدورات تدريدية في الفترة 

 /حزيران  24المعقودة في    1213في جلسااااااااااااااتاااه العااااماااة    ،                                 أحاااا  مجلس التجاااارة والتنمياااة علماااا   -6
 .2021-2020بتقرير رئيس الهيئة الستشارية للفترة  ،2021 يونيه

نشااااااااااااااطاة بنااء من المنادوبين عن تقاديرهم أل  وكثيروأعرب ممثلو العادياد من المجموعاات اإلقليمياة   -7
الاادورات التاادريبيااة اإلقليميااة واألقاااليميااة الرائاادة والاادورات    عن طريقأمااانااة األونكتاااد    نفااذتهاااالقاادرات التي  

في          ن ف ذت  الدورات التدريبية القصااايرة السااابع التي بكون ورحبوا   .ة بشاااأن القضاااايا القتصاااادية الدوليةالقصاااير 
  في  19-كوفيدمرض فيروس كورونا   جائحةلقتصااااااادية لالفترة المشاااااامولة بالتقرير قد أدرجت التداعيات ا

 ،وايااااااعي السااااااياساااااااتبين   166وقد جمعت المنصااااااة األقاليمية لبرنامر الفقرة   .ثة       المحد    التدريبيةالمناهر  
  التاادريبيااة إلى الاادورة                         وقااالوا إنهم يتطل عون   .اإلقليميااة  المنظورات  وتقاااساااااااااااااام  تنظيم تاادريااب المتااابعااةوأتاااحاات  
 .السفر بذلك صحية وأويا ويا  الاألبمجرد أن تسمح   دمةالقااألقاليمية 

    ي  جديدين متعدد  كمكانينيمية والمندوبون باختيار األرجنتين وباكساااااااتان  رحبت المجموعات اإلقلو  -8
على  ،المحيط الهادئو آسايا منطقة الكاريبي و و أمريكا الالتينية  منطقة  السانوات للدورات اإلقليمية المساتقبلية ل

في جنيف   لينالعامالبرنامر في المناطق النامية وإلى الدبلوماسااااايين  هذا إلى مواصااااالة تقديم   عواود  .التوالي
في            المنظ مااة  لجميع الاادورات التاادريبيااة    المرتفعااةمع العتراف بااالجودة    ،عزيز المعرفااة وبناااء القاادراتبغيااة ت 

 .166إطار برنامر الفقرة 

ودعت  166الولية المنصااااااااوا عليها في الفقرة    إحدى المجموعات اإلقليمية على أهمية        وأك دت -9
 .عن طريق توفير موارد بشرية ومالية إيافية  ،إلى زيادة تعزيز برنامر األونكتاد
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 الرةيس                   الموجز المقد م من -       ثانيا   

 الجلسة العامة الفتتاحية والمناقشة العامة -ألف 

 الديانات الفتتاحية  

  ،في مالحظاته األخيرة ،الفرصاااااااااة  ية المنتهية وليته  األرجنتين ايتنم رئيس مجلس التجارة والتنم -10
  ، دورها الحالي بصاااافتها األمينة العامة بالنيابةإطار  بما في ذلك في  ،لتوجيه الشااااكر إلى نائبة األمين العام

إلى      با   قري   والتي ساااتنضااام  ،       حديثا   ةن                 لألونكتاد المعي   باألمينة العامةكما رحب    .على تفانيها ودعمها المساااتمر
 ،دوره كرئيس للجنة التحضايريةه في وشاكر الوفود على دعمها ل  .المنصابهذا          تتول ىالمؤساساة كأول امرأة 
مواصااااااااااالة العمل في ساااااااااااياق األوقات العصااااااااااايبة في  بشاااااااااااأن المنفتح                   مرونتها ونه جهاوكذلك األمانة على 

الدورة الخامسااااااااااااة عشاااااااااااارة   على الطريق إلى           حدث تقد م  ،المطروحة وعلى الريم من التحديات .2020 عام
 .حدة للتجارة والتنميةلمؤتمر األمم المت 

بوقاات     19-كورونااا  كوفياادجااائحااة    ظهورقااال إن دور األونكتاااد ووليتااه كااانااا موجودين قباال  و  -11
يكون الرخاء   لكي        نموا  على ساد الفجوة التي تواجهها أقل البلدان    1964قد عمل األونكتاد منذ عام ف .طويل
أنه بالتالي  و   ،جميع جوانب حياة الناس والقتصااااااااااااداتعلى          قد أث رت   جائحةال وأيااااااااااااف أن  .للجميع        رخاء  

       أيضااا  وأشااار    .على التجارة والتنمية  جائحةال تأثيراتعن تقديره للمناقشااات العميقة التي أجريت بشااأن       ي عرب 
في صااااااميم المويااااااو  ظلت ذات توقيت مناسااااااب وتدخل  التي    ،الفنية المهنية لتقارير األونكتاد  النتائرإلى 

  وتفيد والمناقشاااااااااااااات   للبحوث                        تقارير األونكتاد مرجعا            وتشاااااااااااااك ل  .لوفاء بولية األونكتادمن أجل ا       حلول            وتقد  م  
 .المختلفة بشأن التجارة والتنمية في المنظمات الدولية           المنتظ رةفي األحداث الهامة  إسهاماتك

كرها للرئيس دة  لمجلس التجارة والتنمية عن شاااااااا وأعربت الرئيسااااااااة الجديدة  جمهورية تنزانيا المتح -12
على مشااااااااااااااركته النشاااااااااااااطة المساااااااااااااتمرة كجزء من أصااااااااااااادقاء رئيس اللجنة                    وقالت إنها تعو لالمنتهية وليته 

في الوقت الذي على روح المشاااااااركة البناءة  أنها تأمل أن يجري اإلبقاءإلى         أيضااااااا  وأشااااااارت  .التحضاااااايرية
 .ة للمؤتمرمسة عشر لنص التفاويي للدورة الخاالعمل نحو النتهاء من ا يسير فيه

في  لاه دور حيوي    ،ركيزة التنمياة في األمم المتحادة                 ركناا  من أركاانبااعتبااره    ،ألونكتااداوقاالات إن   -13
وينبغي أن تركز النتائر الموياااااااااااااوعية للدورة    .اوبعده  19-كورونا  كوفيدمسااااااااااااااعدة البلدان أثناء جائحة  
الدورة  ف.  تحديات اإلنمائية الرئيسااااااااية الحاليةالمتحدة للتجارة والتنمية على الالخامسااااااااة عشاااااااارة لمؤتمر األمم 

تحقيق الرخاء للجميع بغية   ،إلى النتائر العملالخامسااااااة عشاااااارة للمؤتمر هي الوقت المناسااااااب لالنتقال من 
 .أفضل على نحو جائحةوالتعافي من ال

األونكتااد على دعم البلادان الناامياة في  رة  قاد                   النتاائر المتحق قاةينبغي أن تعزز   ،ذلاك           وفضااااااااااااااال  عن -14
بدعم من  ،الدول األعضااااء فيهنفساااه   هوولما كان األونكتاد   .التجارة  عن طريقالتنمية  تحقيق ساااعيها إلى

الكامل لتحديات التجارة والتنمية   المدىينبغي للدول األعضاء أن تتبنى دور األونكتاد في معالجة  ف ،األمانة
  ، وينبغي الحفاظ على الحيز الساااااياسااااااتي لجميع البلدان .المساااااتدامة للبلدان الناميةية  تنمالتي تعوق آفاق ال

من بناء القتصادات   في الوقت الذي يجري فيه إعادة  ،أفضل  على نحووتطبيقه              هذا الحي ز فهمكما ينبغي  
 .عقد آخر من التنمية ييا التنمية على المسار الصحيح لتجنب  وإعادة ويع جائحةال آثار

                                       المسااااار الصااااحيح ساااايتطلب حلول  طويلة األجل    علىالقتصااااادات  ويااااع  وأشااااارت إلى أن إعادة  -15
 وقاالات إن  .تمويال التنمياةالتحادياات المتعلقاة ب وكاذلاك مواجهاة    ،باالاديون   لمعاالجاة أوجاه الضااااااااااااااعف المرتبطاة

 .الكامل المكلف بهيحتاج إلى أداء دوره   ،جهة معنية مؤساااساااية في تمويل عملية التنمية  ، باعتبارهاألونكتاد
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لتصاااااااادي من أجل اأن يخطط للقيام بدور هام في إيجاد اسااااااااتجابات عالمية فعالة         أيضااااااااا  ويمكن لألونكتاد  
  الشاااااركاتمن جانب   التهرب الضاااااريبي وتجنب دفع الضااااارائبوخاصاااااة   ،للتدفقات المالية يير المشاااااروعة

 لتعاون الضريبي الدولي.             يع ي عنى با جم لل في منتدى عالمي شامل    وذلك بتقديم إسهامات المتعددة الجنسيات، 

التباطؤ القتصااادي العالمي   ظل في       أيضااا   حاساام األهميةودور النظام التجاري المتعدد األطراف   -16
وينبغي أن يكون األونكتاد   .لتنميةوقادرة على دعم مبادرات ا شاملة للجميعينبغي أن تظل التجارة  ف.  الحالي

شااااااااااااااامل  تي يواجهها النظام التجاري المتعدد األطراف من منظور إنمائي  يات الالتحد لمجابهة    زا             محفال  معز  
 .النظام هذا أفضااااااال لدعم البلدان النامية في المشااااااااركة في  على نحو        مجهزا   أن يكون  و  ،ومنصاااااااف للجميع

               والذي ساايشااك لهدها لضاامان نجاح الدورة الخامسااة عشاارة للمؤتمر  تبذل قصااارى جساا وأكدت للمشاااركين أنها 
 .لى األماممهمة إخطوة 

لعداد في ا  إساااااااااااهامهمن المجموعات اإلقليمية الرئيس المنتهية وليته على  كثيروشاااااااااااكر ممثلو   -17
مشايرين إلى التزامهم تجاه  ،الجديدةورحبوا بالرئيساة  ،جائحةالأثناء    وخاصاة  ،لدورة الخامساة عشارة للمؤتمرل

 .لقيادتها  وإلى دعمهماألونكتاد  

الدورة الثاامناة والسااااااااااااااتين للمجلس الذي   جزءعن توقعهاا بأن   موعات اإلقليمياةأعربت إحدى المجو  -18
خصااااص لمفاويااااات اللجنة التحضاااايرية ساااايساااامح للوفود بالتوصاااال إلى اتفاق على األقل بشااااأن معظم      سااااي  

 .الوثيقة الختامية للمؤتمر

حااجاة إلى  دتوجا  إناه ،نااجحاة  نتاائرعن توقعهاا تحقيق               ، وهي ت عربمجموعاة إقليمياة أخرى   وقاالات -19
تحقيق إلى                                  ينبغي إعادة صااااياية السااااياسااااات ساااا يا  ف .يتخلف عن الركب أحدياااارورة عدم تر     تأكيدإعادة 

 ،      طويال                 التعافي وقتا    وساايسااتغرق جائحة.  ال طرحتهامواجهة التحديات التي                القيام أيضااا  ب مع   ،التنمية للجميع
 جائحة.قبل ظهور ال ،والجفاف اعاتالصر مثل  ،تواجه تحديات خطيرة ظلتفي البلدان التي  وخاصة

فتح لألونكتاد                         إلى أن فصااااال  جديدا  سااااي    توأشااااار  ،ةالجديد  ةبالنيابة بالرئيساااا                       ورح بت األمينة العامة   -20
رهاا للرئيس المنتهياة وليتاه لتعااوناه وهياادتاه خالل  عن تقادي   وأعربات باالمثال  .خالل الساااااااااااااانوات األربع القاادماة

 .بشكل افترايي لمفاويات التي أجريتلو  جائحةال

 مناقشة عامة  

حون فيما يلي              المتكل مون وأدلى  .2021يونيه  /حزيران  23و 22 فيجرت المناقشاة العامة   -21                     المويا 
التحاد  باسم  ،ممثل التحاد األوروبيو   ؛والصين  77                        متحدثا  باسم مجموعة الاااااااااااا   ،ببيانات: ممثل أفغانستان

ممثل و مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي؛   باسااااااممال،  وممثل يواتي  ؛والدول األعضاااااااء فيهاألوروبي  
طقة  التحاد القتصااااااااادي للمن  باساااااااام  ،ممثل التحاد الروساااااااايو  ؛المجموعة العربية باساااااااام  ،دولة فلسااااااااطين

جموعة الدول المتقدمة يير المنضااامة إلى التحاد األوروبي  م باسااامممثل اليابان،  و  ؛اآلسااايوية -  األوروبية
ممثل الصاااااااااااين؛  و ممثل فيتنام؛  و ممثل جمهورية كوريا؛  و ممثل الفلبين؛  و ؛   JUSSCANNZ:   جساااااااااااكانز

 .وممثل جمهورية إيران اإلسالمية ؛ممثل مصرو ممثل األرجنتين؛  و ممثل كولومبيا؛  و 

ممثلو عدة مجموعات إقليمية الضااوء على أهمية تعزيز األونكتاد وتنشاايط تعددية األطراف         ساال طو  -22
 .جات البلدان الناميةوالتركيز على احتيا

للادولاة   المحوري                                 من المنادوبين ناداء  لتعزيز الادور   وكثيروجاه ممثال إحادى المجموعاات اإلقليمياة  و  -23
على أهمياة التركيز على السااااااااااااااتثماارات            وأكا دوا  .تحويلي       نه رالنتعاا  القتصااااااااااااااادي واللتزام ب تحقيق   في

وتخفيف عبء   ،والتدفقات المالية ،شااااااااااااروعةيير الم  والتجارة  ،وتغير المناخ  والتطوير الرقمي، ،المباشاااااااااااارة
أنه ينبغي   من جديدا أكدوا  كم .لمساااعدة في التحر  نحو تحقيق أهداف التنمية المسااتدامةمن أجل االديون  
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بالنظر إلى األعضااااااااء أي نو  من األحادية    الدولأن تتجنب و معاملة تفضااااااايلية ب لبلدان النامية أن تحظى ا
 .أن ذلك يضر بالتنمية

وشاادد ممثل مجموعة إقليمية أخرى وأحد المندوبين على أنهما ساايتعاونان بشااأن األسااس والمبادئ  -24
تحولي لدعم اقتصاااااادات        نه ر        ات با   على   بالتركيزالخامساااااة عشااااارة للمؤتمر    نتائر الدورةتتسااااام لضااااامان أن 

                 إحاداث تحو ل فيى  وكاذلاك عل  ،وتمويال التنمياة  ،معاالجاة مواطن الضااااااااااااااعف البيئياةعلى  و   ،البلادان الناامياة
 الالدوليين لكي ودعت مجموعة إقليمية أخرى ومندوب آخر إلى التضاااااااااامن والثقة   .نفساااااااااها  تعددية األطراف

 .نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة          أن تقد ميمكن للدول األعضاء لكي يتخلف أحد عن الركب و 

ب في الساااااااااااااانوات األخيرة وأن الركا عن             قد تخل فوذكر ممثال مجموعة إقليمياة رابعاة أن األونكتااد   -25
إعادة              المتوخ ى فيالهدف                   وينبغي أن يتمث ل .المناقشااات الدولية هامشظلت على قد األونكتاد   نواتربعض 

 .                   المتلق ية لمساااااااعدتههيمة األونكتاد وتركيز الموارد على المجالت ذات القيمة المضااااااافة الوايااااااحة للبلدان 
 .والقتصاد األخضر ،والستثمار المستدام ،وتخفيف الديون  ،نةالرقم كل من ودعا إلى التركيز على

آلياة حوار بين   األونكتااد  وذكر ممثال مجموعة إقليمياة أخرى ومنادوب آخر أنه ينبغي أن ينشاااااااااااااا  -26
على             وأن يرك ز  جائحة،منظمات التكامل اإلقليمي بشاااااااااااأن تنفيذ أهداف التنمية المساااااااااااتدامة والتغلب على ال

الممثل       أك د ،لختامية للدورة الخامسااة عشاارة للمؤتمروفيما يتعلق بالوثيقة ا .العابرة للحدودمكافحة الكارتالت 
البعض  عريااااااااهاوحقوق اإلنسااااااااان وتغير المناخ التي   بالمنظور الجنسااااااااانيالمتعلقة         ن ه رعلى أن بعض ال

             أن ت ؤخذ في  ينبغي  إذ  .وتحظى بتوافق اآلراء ليساااااااااااااات كذلكخالل العملية التحضاااااااااااااايرية على أنها عالمية 
كما   ،البلدان المتوسااااطة الدخلاقتصااااادات  التي تمر بمرحلة انتقالية و   خصااااوصاااايات القتصااااادات الحساااابان
 .األحاديةالسلبي للتدابير التقييدية    تضمين الوثيقة الختامية التأثيرينبغي  

للمؤتمر وشدد ممثل مجموعة إقليمية أخرى على توقع صدور وثيقة ختامية للدورة الخامسة عشرة  -27
دور األونكتاد بطريقة للتحديات الحالية بطريقة محسوبة ومتوازنة وتؤطر تعكس التحولت الالزمة للتصدي ل
 .            المضطل ع بهتعزز الكفاءة والمساواة في العمل 

إلى و بشاكل منصاف  الوصاول إلى اللقاحات  إمكانية    من المندوبين األونكتاد إلى تعزيز  كثيرودعا  -28
 .ن الناميةالصحية في البلدادعم نظم الرعاية 

عمااال األونكتااااد وزياااادة   أركاااانالحااااجاااة إلى الحفااااظ على    من جاااديااادمن المنااادوبين    كثيروأكاااد   -29
 .والمساعدة التقنية ،على الصعيد الحكومي الدوليوبناء توافق اآلراء  ،وهي البحث والتحليل ،تطويرها

سااااطة  الصااااغيرة والمتو   مؤسااااسااااات األعمالز  العديد من المندوبين الضااااوء على أهمية تعزي        ساااال طو  -30
 .الحجم في البلدان النامية كوسيلة لتعزيز القتصادات

لدول األعضااااااء على المساااااتويات الحالية  اوشااااادد العديد من المندوبين على أنه ينبغي أن تحافظ   -31
 .تزيدها وأل تخفضهاأن للمساعدة اإلنمائية الرسمية أو 

نكتاااد مشااااااااااااااااكاال األمن الغااذائي األو   يتناااول  إلى أنلحاااجااة الملحااة  بعض المناادوبين على ا        وأكاا د -32
 .والزراعة

ألونكتاد التركيز على المرأة والمساااواة اعلى أنه ينبغي أن يواصاال الضااوء  بعض المندوبين          وساال ط -33
 .بين الجنسين
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 رفيع المستوى الالجزء   - اء 
 من جدول األعمال  2 البند  

تحضاايرا على الطريق إلى الدورة الخامسااة    خات تدارير اسااتثناةيةت اجتماضاألوقات السااتثناةية تتطلا ات  
       نموا  عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني  أقا الدلدان 

 ذلك  وتلت. جزء الرفيع المسااااااتوى المناقشااااااات في إطار البالنيابة  لألونكتاد    افتتحت األمينة العامة -34
 .نقا  مناقشات حلقتي

 على التجارة والتنمية (19-كوفيدكورونا )تأثير جاةحة  )أ( 

ل يزال     19- كوفياادإلى أن مرض فيروس كورونااا    بااالنيااابااةلألونكتاااد    األمينااة العااامااة  تأشاااااااااااااااار  -35
وقالت إنه ل توجد  . بات                         شاااااااهرا  على ظهور أولى اإلصاااااااا  15وذلك بعد مرور   ،تركيز المناقشاااااااات  موياااااااع
.  ساامح للفيروس بالتحول وتعريض الجميع للخطر ي ما   ،الحصااول عليهاإمكانية  توزيع اللقاحات و   ة فيمساااوا 

 إذ  ،إلى حد كبير         متساااااو  النتعا  يير   ظل  ،بينما بدأ القتصاااااد العالمي في التحساااانف  ،ذلك          وفضااااال  عن
وقد اسااااااتخدم األونكتاد    .   ا               تباينا  كبير قدرة البلدان على السااااااتثمار في سااااااياسااااااات السااااااتجابة والتعافي   تتباين

 ،البحوث والبيانات والتقارير التحليلية والمناقشاااااااااات عن طريق ،لدعم الدول األعضااااااااااء ةالثالث  أركان عمله
  ،للطلبات           اسااااااتجابة  يااااااحت أنه أو . و لسااااااتجابة لالحتياجاتبغية ا                                    فضااااااال  عن تكييف برامر التعاون التقني  

تأثير   بشااااااااأن  2020تشاااااااارين الثاني/نوفمبر  ير المنشااااااااور في البيانات الواردة في التقر جرى بانتظام تحديث 
            مؤشااااااااااارا  بدأت  25، وهو ما حدث على بوابة على اإلنترنت تضااااااااااام أكثر من على التجارة والتنمية  جائحةال

 .2021آذار/مارس  31                   العمل اعتبارا  من  

لاادان  الب   على  جااائحااةفي تااأثير ال  الختالفااات الكبيرةكشاااااااااااااافاات عن  قااد  بيااانااات البوابااة  إن    وقااالاات -36
                                                                             وأشارت إلى أن البلدان المتقدمة ستشهد انتعاشا  أكبر في الناتر المحلي اإلجمالي   .المتقدمة والبلدان النامية

              أمرا  مثيرا  الفقيرة البلدان غنية و بين البلدان ال                               وتشااااااااااك ل الفجوة اآلخذة في التسااااااااااا  .مقارنة بالبلدان الناميةبال
على   جائحةإلى تأثير ال  وهو ما يرجع بصاااااااورة رئيساااااااية  ،              أمرا  كارثيا  ت  بينما ظلت التجارة في الخدما ،للقلق

مع تأخر إفريقيا  ،من بلد إلى آخر                تباينا  كبيرا  شاخص   100تباينت جرعات اللقاح لكل  . و الساياحة والطيران
حجم    جاااائحاااةال  وأبرزت  .2021و  2020تفعااات تقاااديرات الفقر المااادقع لعاااامي  ار                        كثيرا  عن اآلخرين، كماااا  

على الريم من أويااااااااااااااحات أنهاا،  و   .تحقيق أهاداف اتفااق بااريس بشااااااااااااااأن تغير المنااخ الاذي يواجاه  التحادي
قد  ليسااااااااااات متأكدة من أن المجتمع الدولي  ،التضاااااااااااامنلزيادة  التي وجهها المجتمع الدولي  الكثيرةالنداءات 
 .هذه النداءاتمستوى  ارتفع إلى

 ، ة المساااعدة اإلنمائية إلى مسااتوى هياساايجن ل  عن طريق         المقد مة وقد وصاالت المساااعدة اإلنمائية   -37
يمكن التخفيف من . و عن حجم النكمااا  في تاادفقااات الموارد األخرى            أن تعو ضالزيااادة بعياادة عن    ولكن

 ،مجموعة العشااااااارينالصاااااااادرة عن  خدمة الديون  ساااااااداد  مبادرة تعليق  عن طريقالديون والمديونية المتزايدة 
بااالفعاال مثقلااة   أنهااامثقلااة بااالااديون أو                          ا  مرتفعااا  في أن تكون اجااه خطر أنهااا تو إمااا  توجااد بلاادان كثيرة    ولكن

وإلى أي مدى سااااااااايكون   ،ومدى ياااااااااعفه تعا مدى عدم تكافؤ الن  المعروياااااااااةوتعكس الحقائق    .بالديون 
 .واستدامة                وشمول  للجميعمستقبل أكثر مرونة يجاد إل     جدا  التضامن والتعاون يروريين  

البلد المضااايف للدورة  وهي    ،انة المساااتمر مع بربادوسس بتعاون األموزراء بربادو   ةرئيسااا   تورحب  -38
الواقع بشاكل خاا بالنظر إلى   بأنه مناسابى موياو  الجزء الرفيع المساتو  ويتسام  .الخامساة عشارة للمؤتمر

 .لمؤتمر              المرجو ة من اوالتوقعات                القائم حاليا  
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وكان  .2019في عام قد بدأت ر رحلة بربادوس إلى الدورة الخامسااة عشاارة للمؤتم  وأويااحت أن -39
والتقلب في سااحات            التيق نعرض اساتضاافة المؤتمر هو حالة عدم إلى بربادوس  ب  حداالدافع الرئيساي الذي 

 .من جانب معظم دول العالم القوية ونف يةأحادية   وظهور ساياسااتالتفاوض الرئيساية بشاأن التجارة الدولية  
آفااق    من أجال تحسااااااااااااااينإلى هياادة جريئاة وحاازماة  قاد دعياا  آناذا     هي واألمين العاام لألونكتااد  وقاالات إنهاا

في الشاااااااااااؤون الدولية لتعزيز هيمة  الظرف الحاليتنام  الهدف المشاااااااااااتر  هو ايو  .التنمية في البلدان النامية
 وأيافت أن  .نتائر تحويليةتحقيق مع  ،     حقا  جعل الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر تحويلية لو   تعددية األطراف

      يلخ ص  ، من عدم المسااااواة والضاااعف إلى الرخاء للجميع  ، وهوالموافقة عليه جرتلذي لمؤتمر اموياااو  ا
 .هذه البلدان تطلعات

المدمر على  تأثيرهاولكن    ،19-كورونا  كوفيد  حدوث جائحةتصور  آنذا لم يكن من الممكن و  -40
تذكير باإلنساانية المشاتركة والمساؤولية  وه ،الناميةالبلدان  وعلى جميع البلدان المتقدمة و   ،القتصااد العالمي

أن البعض قد ل يعترف  م، ريصااااااااااااابح الجميع بأماني بأمان حتى أن يكون حد  أل  إذ ل يمكن. المشاااااااااااااتركة
على الفقراء    ،يير متنااسااااااااااااااب           ، وقوعاا  القتصاااااااااااااااداتتادهور  وقع عابء    ،داخال البلادان الناامياةفي و   .باذلاك

 بلدانسااتدام تقتصاار على حفنة من أينى  التعافي السااريع والم ويبدو أن القدرة على  .والضااعفاء والمحرومين
ؤدي إلى تفاقم ي ألزمات الوجودية األخرى ساااا لو  19-كوفيدفيروس جائحة  لالسااااتجابة ل  والواقع الحالي. العالم

 ،المالية الدولية البنيةفي          ن ظ ميةتغييرات   تحدثما لم   ،                     تواج ه بالفعل حاليا  التفاوتات وأوجه الضاااااااااااعف التي  
 .وبلدان الدخل المتوسطفي معاملة الدول الجزرية الصغيرة النامية  ةاصوخ

من   جائحةبال                     أشاااد البلدان تأث رافإن   ،                    المتأث رة بالصاااراعاتمن الدول        قل ةوأشاااارت إلى أنه باساااتثناء   -41
قد  و   .مثل بربادوس ،السافرعلى الساياحة و  البلدان الشاديدة العتمادهي  2020في عام الناحية القتصاادية  

وفي أفريقيا  .مزدوج الرقم في الناتر المحلي اإلجمالي          انخفاياااا  شاااهدت معظم بلدان منطقة البحر الكاريبي  
هي الدول                        انخفايااااااااااااا  مزدوج الرقمكانت البلدان الوحيدة التي شااااااااااااهدت    ،جنوب الصااااااااااااحراء الكبرى الواقعة  

في    الناشاااائة والنامية البلدانلى  وينطبق الشاااايء نفسااااه ع  .الجزرية الصااااغيرة النامية المعتمدة على السااااياحة
 ،                انخفايااااا  كبيرا  فقط من البلدان المتقدمة التي تعتمد بشاااادة على السااااياحة  اثنان                     وشااااهد أيضااااا  بلدان  .آساااايا

لن تبدأ قطاعات الساااااياحة  . و                      انخفاياااااا  مزدوج الرقمبينما لم تساااااجل أي من القتصاااااادات المتقدمة األخرى  
 المنصاااااااااااااافالتوزيع يير         يؤد ي  ،ومع ذلاك  .نفى الساااااااااااااافر الادولي باأماانتعاا  إل عنادماا يتعااالحيوياة في ال

المالئمة للسافر اآلمن   األوياا تهيئة                                                    بشاكل مرو    إلى أن يكون من األصاعب على معظم البلدان للقاحات  
 .إلى الداخل

البقاء حتى  ليس بوساااااعهاأن بعض البلدان   ريم ،األخيرة لمجموعة السااااابع  بالبادرة الطيبة  تورحب  -42
إمدادات اللقاح باهظة  وقالت إن   .2020في عام   ات الذي حدثمساااااتوى النخفايااااا مع    2022ية عام  نها

في  ليسااااااااات  مثل بربادوس                      وهكذا فإن بلدانا   .وهو أمر ل يمكن تحمله  ،وساااااااااطاء  عن طريق         وت دف ع  ،األثمان
  . السايطرة عليهاالتي ل تساتطيع    المخاطرالمريوب فيه بسابب  نها من تأطير تنميتها على النحو         وياع يمك  

مصااادر   تشاااكلالتي   ،المناخ الضاااوء على قضاااية األمن الغذائي ةوأزم 19-كوفيد  جائحةت أزمة      سااال طكما 
القدرة على إطعام  ف.  أولوية في ساالسال التوريد            إل  بأدنىتحظى  ل قلق كبير للجزر الصاغيرة المعزولة التي  

                      وتجعل العتماد شاااااديدا  يير مربحة الحجم رة  ة الصاااااغي الزراع  تجعلة بقواعد التجارة الدولية التي  د           الناس مقي  
كوروناا  جاائحاة سااااااااااااااواء بسااااااااااااااباب    ،للخلالمع تعرض ترتيباات التورياد والنقال الادولياة    ،على الواردات الغاذائياة

اسااااااااااتهالكه إلى  يجري معظم ما  اسااااااااااتيراد         أيضااااااااااا  قد يؤدي  . و أو ييرها من األحداث الكارثية   19- كوفيد
صااحي عالمي  تهديدوالتي يمكن أن تكون أكبر    ،الميكروباتاومة مضااادات  البلدان لمق  هذهتعريض سااكان 

أولوية بالنساابة   بما ل يمكن معه اعتباره                  يبدو بعيدا  جدا    2050أن عام    ومما يؤسااف له .2050بحلول عام 
 .       حاليا  صانعي القرار إلى 
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بلدان مثل بربادوس هي   إليهاتحتاج التي   الستثنائية لألوقات الستثنائية‘التدابير  ’فإن  ،ومن ثم -43
إصااااالح شااااامل ذي مغزى إجراء  و  –لتخطيط تنميتها  الالزم الحيز المالي الكافي يتيح   –         للتنف س            توافر حي ز

رة           رو  ميسااااااااا  تمويل بشااااااااا الاألهمية منح  األمور البالغة  ومن .           هذا الحي زإيجاد من أجل    للبنية المالية الدولية
 البلدان هذه أبلت وقد .إليه تحتاج التيلعليا من الدخل المتوساااااط يحة االشااااار  لبلدان الدخل المتوساااااط وبلدان

 نقا  فإن ،ذلك  ومع .بفضااااااااال جهودها هي  كبير حد إلىوهو ما حدث    ،اإلنمائية جهودها  في        حسااااااااانا        بالء  
التصاااااااااانيف الحالي    عن طريق  الرأس المال المفرويااااااااااة عليه  المرتفعةمتعددة األبعاد والتكلفة الف  الضااااااااااع

وم يار نصاااايب الفرد  .مسااااتدام على نحومن التعامل مع نقا  الضااااعف               نعانها فعال  التبساااايط تمالمفر  في 
في المائة من  70ول يعكس حقيقة أن                           م شااااااااااااو ه قد عفا عليه الزمن  مقياس  هو من الناتر المحلي اإلجمالي 

 .الدخل المتوسطفي بلدان  فقراء العالم ي يشون 

لديون المرتبطة إزاء اأكثر حساااااااسااااااية          نه جا         أيضااااااا  لسااااااتثنائية ينبغي أن تشاااااامل التدابير ا ،ولذلك -44
حرب   الفإن تمويل    ،       من ثم  و   ؛لديون الحرب بعد الحرب العالمية الثانية  والويااااع مماثل. 19-ائحة كوفيدج

  ،2019في عام   ،وأشاارت إلى أن األولوية الملحة .ماثلةالحالية يساتحق معاملة م   19-كوفيدعلى جائحة  
 .تعددية األطرافالخامسة عشرة للمؤتمر دورة تحويلية ومدافعة عن هيمة عل الدورة كانت هي ج

أول مؤتمر على المسااااااااااتوى   اباعتباره  ،الدورة الخامسااااااااااة عشاااااااااارة للمؤتمر  تتيح ،2021وفي عام  -45
يادة لقادة السااياساايين إظهار القوعلى ا.  فرصااة أكبر إلحداث تغيير  جائحة،بشااأن التجارة منذ ال       ي عق د الوزاري 

وألقت رئيسااااااة   .العالمي الجديد الذي تبناه األمين العام لألمم المتحدة              دعما  لالتفاقية األخالهية السااااااتراتيج
مثل  ،                         أن الدول المسااتقلة حديثا  ب       أيضااا           فذك رت ،1964األونكتاد في عام  شااأةن  الوزراء نظرة إلى الوراء على

. مكان للبلدان النامية في المجتمع الدولي إيجادإلى  وتساااااااااعىالساااااااااتعمار  ربقة من  كانت تخرج  ،بربادوس
وقاات  قاد أدت األ. و                                                         مكرس تحاديادا  للشااااااااااااااوايال التجاارياة واإلنماائياة للبلادان الناامياة كمحفال                أ نشاااااااااااااا  األونكتااد  و 

ساااااابعينات القرن  في           نموا . و أقل البلدان  مجموعة  ثم   ،77باألونكتاد إلى إنشاااااااء مجموعة الاااااااااااااااااااا   السااااااتثنائية
وحقق   .إقامة نظام اقتصاااادي دولي جديد بشاااأنر هيادي في النقا  الدائر ونكتاد بدو اياااطلع األ  ،العشااارين

من   يوجد قدر كبيرولكن ل يزال   ،اميةدوره في مجال الدعوة لصاااالح البلدان الن  عن طريقاألونكتاد الكثير  
الحالية هو أن يعيد    السااتثنائيةويمكن أن يكون التدبير األكثر اسااتثنائية في األوقات   .       ي نج ز العمل الذي لم

إصاالح نظام دولي إلى لصاالح البلدان النامية التي تواصال الساعي           ة حقا  ه الملتزميت األونكتاد اكتشااف نشااط
 .           ي صم م لهاأو هي لم تصممه 

كبير اإلحصااااائيين في األونكتاد بإيجاز إحصاااااءات وتحليالت رئيسااااية من بوابة البيانات   وعرض -46
تأثير جائحة    ،المعنون  2020ة تساااااتند إلى تقرير األونكتاد لعام       محد ث ومات علم  تتيحمع مؤشااااارات رئيساااااية  

 إذا  ،وقال إن األمانة سترحب بالتعليقات  .النتقال إلى ويع طبيعي جديد على التجارة والتنمية: 19-كوفيد
 .أيها تحظى بالهتمامالمؤشرات مفيدة بشكل خاا أو تحديد أي بشأن  ،تحديث آخر       أ جري 

كورونا    جائحةالمتعددة األبعاد ل التأثيراتعض المندوبين بعمل األونكتاد التحليلي بشاااااااأن ب ب ورح -47
فصاااااااايات المتعلقة والتو    19- كوفيد تأثير  في تقرير األونكتاد المعنون    وخاصااااااااة ،                     بتحقيق انتعا  م نصاااااااا 

 .على التجارة والتنمية 19-جائحة كوفيد

إلى           قد أد ت  جائحةمية والعديد من المندوبين إلى أن الوأشااااار ممثلو العديد من المجموعات اإلقلي  -48
بق سااااوى ثماني ساااانوات لتحقيق خطة التنمية المسااااتدامة ولم يت  ،التقدم وإلى تأخيرتفاقم الختاللت القائمة 

 .2030لعام 

شااااجعت إحدى المجموعات اإلقليمية وأحد المندوبين على تسااااخير قوة التجارة لضاااامان المساااااواة و  -49
الحصااااااااااااااول على الموارد واللقااحاات الماأموناة والفعاالاة باأسااااااااااااااعاار معقولاة  مثال المناافع العااماة ياة  إمكاان في  
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 انعادامأوجاه   والتقليال إلى أدنى حاد منالفجوة بين البلادان المتقادماة والبلادان الناامياة    سااااااااااااااادبغياة    ،العاالمياة 
 .المساواة 

وطلب عدد من   جائحة.ها الت وشاااددت مجموعة إقليمية أخرى على التغييرات األسااااساااية التي أحدث  -50
عن  ،البنية القتصااااااااادية والمالية الدوليةسااااااااهم األونكتاد في إصااااااااالح                                      المجموعات اإلقليمية والمندوبين أن ي  

 .انتعا  أفضل تحقيق            ليا  لضماني                                              وجعل الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر مؤتمرا  تحو  وليتهتعزيز   طريق

في                 دورا  مركزيااا    األونكتاااد        يؤد ينبغي أن  ناادوبين إنااه ي وقااال عاادد من المجموعااات اإلقليميااة والم -51
لحظات    ،بااإليااااااااااااااافاة إلى ذلاكو  جاائحاة.ال تاأثيراتلتخفيف من  بغياة اتعزيز التضااااااااااااااامن المتعادد األطراف  

من بينها  و   ،أنه ينبغي إيالء اعتبار خاا أليااااااااااااعف القتصااااااااااااادات  وعدة مندوبينمجموعة إقليمية أخرى  
 جائحة.رت بشدة من الالتي تضر  ،يةالدول الجزرية الصغيرة النام

          الموج هة  البحوث  أن يواصاااالمن األونكتاد    وبعض المندوبينوطلبت بعض المجموعات اإلقليمية  -52
                 وأن يتيح منبرا  لقتصاااااااااادات النامية بشاااااااااأن النتعا  المساااااااااتدام والهادف إلى اتقديم المشاااااااااورة إلى الهادفة  
التكنولوجياا   تقااساااااااااااااامحااجاة إلى زياادة   إناه توجاد  دة منادوبينعا و وقاالات بعض المجموعاات اإلقليمياة   .للتباادل

 .المنصفتسخير الرقمنة كأداة لتحقيق النتعا  بغية و  أوجه انعدام المساواة لحد من بغية اوالمعلومات 

ينبغي أن للجميع  وقالت إحدى المجموعات اإلقليمية وأحد المندوبين إن ساياساات التجارة الشااملة   -53
وذكرت مجموعة إقليمية   .والشااااباب للنساااااءالنتعا  لضاااامان التمكين القتصااااادي  ة لي عمتكون في صااااميم  

                التنو   األحيائي  واعتبارات                                                                      أخرى ومندوب آخر أن التركيز ينبغي أن ينصااااب أيضااااا  على العتبارات البيئية  
 .بما يتماشى مع مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة  ، البيولوجي 

ية وبعض المندوبين إلى التعاون العالمي بشاااااااااأن تخفيف عبء  موعات اإلقليمودعت بعض المج -54
ستثمار من وال ،وإصالح النظام الضريبي الدولي لوقف التدفقات المالية يير المشروعة  ،ديون أفقر البلدان

وب مند وأشاار .التحول نحو اقتصااد عالمي أكثر اساتدامةإطار  في   والتمويل المناخي  ،أجل النمو المساتدام
من  8في إطار الهدف  ،                                           ألونكتاد أيضااااااااااااا  إلى جهود منظمة العمل الدوليةاأنه يمكن أن ينضاااااااااااام  إلى خر  آ

لحمااياة من أجال التمويال الادولي  تعبئاة االمتعلقاة ب خياارات  اللسااااااااااااااتكشاااااااااااااااف    ،أهاداف التنمياة المسااااااااااااااتاداماة
 .الجتماعية

ينبغي أن   جاائحاةتاأثير المن المنادوبين أن مويااااااااااااااو    وكثيروذكرت بعض المجموعاات اإلقليمياة  -55
ولياة إيجااد  ودعات إحادى المجموعاات اإلقليمياة إلى    .                                               يظال مادرجاا  في جادول أعماال مجلس التجاارة والتنمياة

وأشااااارت مجموعة إقليمية أخرى إلى   ،الجنوب العالميواحتياجات   بما يتماشااااى مع تطلعات  ،قوية لألونكتاد
 .ستثنائية ملموسة ومحددة الهدفتدابير اباتخاذ  األوقات الستثنائيةالحاجة إلى مواجهة 

الطريق إلى مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني  أقا الدلدان   على                    أقا الدلدان نموا  المتعلقة  ولويات  األ  )ب( 
       نموا  

  19-كوفياادإن آثاار جاائحااة    ،في مالحظاااتهااا الفتتاااحيااة  ،باالنياااباة  قاالات األمينااة العاااماة لألونكتاااد -56
شااااهدت أقل   ،على الصااااعيد العالمي             التي ف قدتوباإليااااافة إلى األرواح وساااابل ال يش    .تزال محسااااوسااااة ل

  والمجالت األخرى الحد من الفقر مجال  تحقق بشااق األنفس في كان قد في التقدم الذي          تراجعا       وا  نمالبلدان  
اإلنتاجية في  وقد أدى يااعف القدرات اإلنتاجية وعدم القدرة على تحسااين   .القتصااادية-للتنمية الجتماعية
التحول    وجودةإلى تقييد وتيرة    ،كثيفة التكنولوجياال  مثل الصاناعات التحويلية والخدمات  ،القطاعات الرئيساية

والقدرة    ،الموارد اإلنتاجية  -توسااااااااع في القدرات اإلنتاجية فحدوث          نموا .  القتصااااااااادي في معظم أقل البلدان 
أي قدرة             معا  تحددهذه المكونات الثالثة و . ى خلق فرالإ      يؤد ي  –وروابط اإلنتاج    ،على تنظيم المشااااااااااريع
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على و  ،وظائف منتجة  على اسااااتحداثاآلثار اإليجابية يير المباشاااارة   على إنتاج الساااالع والخدمات ذات بلد
 .وتحسين اإلنتاجية وزيادة اإليرادات ،م التكنولوجي       التعل  

هو في الجزء الرفيع المسااااااااااااااتوى         نموا  أقل البلادان على  التركيز على القادرات اإلنتااجياة و  وقالت إن -57
                         تقرير أقاال البلاادان نموا   أظهر           نموا . و المعني بااأقاال البلاادان    القااادمبساااااااااااااابااب مؤتمر األمم المتحاادة الخااامس  

تحقيق  لتتمكن هذه البلدان من هذه القدرات الحاجة إلى تحسين  : القدرات اإلنتاجية للعقد الجديد2020 لعام
في          نموا  على البيانات لدعم أقل البلدان   مرتكزةوقد طور األونكتاد أدوات عملية   .مسااااااتدامةأهداف التنمية ال

مؤشاااااااااااااار   وأويااااااااااااااحات أن.                                     والخروج من قاائماة أقال البلادان نموا  التحول الهيكلي  تحقيق  الجهود الرامياة إلى  
ر يقيس ويقي ممتعادد األبعااد  الالقادرات اإلنتااجياة   ياة للبلاد والمحاددات  القادرات اإلنتااجياة اإلجماال                       هو مؤشاااااااااااااا 

التي يلزم  التركيز عليها والسااياسااات   ينبغيتحديد المجالت الرئيسااية التي  ة بغي  ،في هذا الصاادد األساااسااية
 .ويعها

 وفي حين       نموا .ألقل البلدان  اتمجال مترابط وهام من مجالت السياسهي واألفضليات التجارية  -58
 تاجية كافيةليس لديها قدرات إن للبلدان التي               تتيح فرصااااااااااا  ها فإن   ،لتنميةتحقيق ال         سااااااااااحريا                  أنها ليساااااااااات دواء  

 ،المحلياةمن الموارد  والهباات    ،من تنظيم المشااااااااااااااااريع  المنااسااااااااااااااابويمكن للمزير    .لتصااااااااااااااادير             تمك نهاا من ا
من الساااااااتفادة من         نموا  أقل البلدان             أن يمك  ن  ،وإصاااااااالحات الساااااااياساااااااات التجارية الموجهة نحو التصااااااادير

قاعدة بيانات األونكتاد الجديدة   بيانات  بالنيابة  األمينة العامة لألونكتادوعريااااااااااااات  .األفضاااااااااااااليات التجارية
الساااتفادة الكاملة من الفرا تحقيق دعم البلدان في في  بشاااأن معدلت اساااتخدام نظام األفضاااليات المعمم 

 .التجارية

أقل  إلى والدعم  الفنيةلتقديم الخبرة  على أهبة السااااااااااااتعداد                          ، كما هي الحال دائما ،يقف األونكتادو  -59
إلى الدورة الخامساة عشارة للمؤتمر و               المؤد ية إلىفي الفترة    وخاصاة  ،القتصاادات الضا يفةإلى و      وا  نمالبلدان  

 .مؤتمر األمم المتحدة الخامس

قد   19-كوفيدإلى أن جائحة    ،األمين العام لألمم المتحدة ةنائب وهي    ،ةالرئيسااااي            المتكل مة وأشااااارت -60
وأثنت على السااااتجابة الصااااحية   .العالم ا في باقيمنه       نموا  أقل في أقل البلدان       بحد ة ة أقل و بساااارعانتشاااارت 

يير أن النخفااااض في    .ريم مواردهاااا المحااادودة  أخاااذ بهاااا الكثير من هاااذه البلااادانالمبكرة والفعاااالاااة التي  
فنحو نصااف هذه         نموا .   بشاادة على أقل البلدان                األجنبية قد أث ر التحويالت في  السااتثمار األجنبي المباشاار و 

أن يكون  من المتوقع  و .  هي واقعاة فيهاا باالفعاليااااااااااااااائقاة الاديون أو   للوقو  في  هاا احتماال مرتفعلادي   البلادان
        نموا  مليون شاااااااخص إياااااااافي في أقل البلدان  32                 قد ر األونكتاد أن ي   ،القصاااااااير  وفي األجل  .             النمو يااااااا يفا  

 .يقعون في براثن الفقر المدقعس

عواقب مهمة على  ،الكاملة بعد ا            ت عرف آثاره ل التي جائحة،لل  األجلالطويلة   تللتأثيراوساااااتكون   -61
خاادمااة الااديون  ساااااااااااااااداد  وعلى الريم من أن مبااادرة تعليق    .البلاادان  هااذهبناااء القاادرات اإلنتاااجيااة والتنميااة في  

ت  وفي الوق .فمن الوايااااااااااااااح أنهاا يير كاافياة        نموا ،خففات من الضااااااااااااااغو  الماالياة في بعض أقال البلادان   قاد
                                                للفرد الواحد أكثر مما أنفقته أقل البلدان نموا   أنفقت قد  ،في اسااااااتجاباتها المالية  ،مةالبلدان المتقدفإن  نفسااااااه
       مر ة. 580بنحو 

من التحديات  على وجه اإلجمال  تنبع       نموا  وأشاااااااااااارت إلى أن مواطن الضاااااااااااعف لدى أقل البلدان  -62
التي  قوالب البناء           أن يقو ي  دوليللدعم ال  ، وينبغي،يمكن. و                      ن ظم اإلنتاج المتخلفةالتي تواجهها ومن الهيكلية 

وهذا يعني  .قيمة إلى الساالع والخدماتالعن طريق إيااافة    ،اإلنتاجية والتحول الهيكلي  اتتعزز تنمية القدر 
 هذهخلق فرا العمل في  وتيساايرتشااجيع التحول نحو األنشااطة القتصااادية ذات القيمة المضااافة األعلى 

خروج في تعزيز آفاق                 قط ع شااو  طويل       نموا  القدرات اإلنتاجية في أقل البلدان   يعني تحسااينوساا   .القطاعات
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خطااة التنميااة المسااااااااااااااتاادامااة كاال من  يق  في تحق   تخريجهااا  ودعمهااا                                       هااذه البلاادان من فئااة أقاال البلاادان نموا  
 .للجميعوالرخاء  2030 لعام

 ،وياااعف أساااس القتصااااد الكلي  ،ن لنمو يير المتواز مساااائل اواياااعو الساااياساااات    يعالرإذا لم و  -63
ركب ساااتساااتمر في التخلف عن        نموا  فإن أقل البلدان  ،والقدرات اإلنتاجية المحدودة ،والتحول الهيكلي الهش

أقل  يكون في وساااااااااع مجتمع الدولي خطوات جريئة لضااااااااامان أن الينبغي أن يتخذ . و النامية األخرى البلدان  
  ومع الطموحاتمع أهداف التنمية المساااااااااتدامة          تمشااااااااايا   ،أكمل              والنمو  بشاااااااااكلبسااااااااارعة  التعافي       نموا  البلدان  

 .لهذه البلدان اإلنمائية الوطنية

  تتيحها د على السااااتفادة القصااااوى من الفرصااااة التي األمين العام لألمم المتحدة الوفو   ةوحثت نائب  -64
          إذ يشااااااك ل  .2021ر  أكتوب /الدورة الخامسااااااة عشاااااارة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في تشاااااارين األول

في عملية مؤتمر األمم المتحدة                   إسااااهاما  أساااااساااايا  للبلدان النامية ويمكن أن يقدم                حدثا  هاما  المؤتمر الوزاري  
عتمد في مؤتمر األمم                              برنامر العمل الجديد الذي سااااااااااااااي            أن يؤد ي  ينبغي           نموا . و الخامس المعني بأقل البلدان 

 .لتحقيق أهاداف التنميااة المسااااااااااااااتااداماة  ،عقااد العماال  امتاادادلى  ع  ،العماال الطموح  إلى حفزالمتحاادة الخااامس 
وخلق فرا   ،حاساامة للحد من الفقرذات أهمية  وهي    ،من الصااورةالقدرات اإلنتاجية أجزاء رئيسااية   وتشااكل
 .وتعزيز الستدامة البيئية للجميع، ويمان النمو الشامل ،عمل

ودعم   ،بماا في ذلاك أزماة المنااخ  ،اشاااااااااااااائاةالتحادياات الجاديادة والنا                      ه يلزم أيضااااااااااااااا  معاالجاةوذكرت أنا  -65
وبنااء القادرة على مواجهاة الصاااااااااااااادماات    ،ياةوالوصااااااااااااااول إلى التكنولوجياات الرقم  ،ري بعاد التخر ماا  ر و ي التخر 

السااياسااات التجارية   بينساايعتمد نجاح الجهود الدولية إلى حد كبير على التساااق  . و الصااحية في المسااتقبل
 .والمالية والقتصادية والجتماعية

على التدابير الملموسة التي اتخذتها حكومة    ،في عريه  األنغولي،ركز وزير التجارة والصناعة  و  -66
اإلصااااااالحات القتصااااااادية   عن طريقتعزيز القدرات اإلنتاجية على  و   جائحةنغول للحد من آثار انتشااااااار الأ

 .والدبلوماسية التجارية

عاالمياة إلى النتاائر المختلطاة لبرناامر العمال  منظماة التجاارة الالمادير العاام لأشااااااااااااااار رئيس ديوان  و  -67
رحات في مجالت القتصااااااااااااااد الكلي والصاااااااااااااحة  وقدم مقت   2020-2011للعقد         نموا  لصاااااااااااااالح أقل البلدان 
ومؤتمر األمم  للمؤتمر خالل الدورة الخامساااااة عشااااارة        نموا  دعم أقل البلدان ترمي إلى والمساااااائل المؤساااااساااااية  

       نموا . المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان

اقترح أحد الرؤسااااااااء المشااااااااركين للجنة التحضااااااايرية لمؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل و  -68
. زمني لعمليات التلقيحإنتاج اللقاحات وجدول    2022قبل عام         نموا  لسكان أقل البلدان          أن ي تاح         نموا  البلدان 

لقاحات    كوفاكس إلتاحةرفق  مليمكن  إذ  ؛ةتدابير عملي ب   األخذرئيس مشاااار  آخر للجنة التحضااايرية اقترح و 
 .أن يساعد في إنتاج اللقاحات وتوزيعهاعلى الصعيد العالمي   19-كوفيد

قال رئيس لجنة السااااااااااااياسااااااااااااات اإلنمائية التابعة لألمم المتحدة إن تعزيز القدرات اإلنتاجية ألقل  و  -69
 .ينبغي أن يكون في صميم جميع السياسات اإلنمائية       نموا  البلدان  

من المجموعاات اإلقليمياة ناداءات لزياادة الادعم   كثيروجاه ممثلو    ،           المتكل مينلعروض  واسااااااااااااااتجااباة   -70
في تلك   اوالقضاااااااااااااء عليه 19-لحد من جائحة كوفيدبغية ا       نموا  أقل البلدان  إلى من المجتمع الدولي        مقد مال

األزمة هذه روج من من الخ       نموا    لن تتمكن أقل البلدان  ،بدون هذا الدعمف .إنعا  اقتصاااااداتهابغية البلدان و 
من المجتمع            المقد مين  الدعم والمساااااااااااااعدة  كبيرة في زيادة  إحداث  إلى   عدة مندوبينكما دعا   .المتصاااااااااااااعدة

وخلصوا إلى أن مؤتمر األمم المتحدة   ،والتحفيز القتصاديمن حيث اللقاحات         نموا  أقل البلدان  إلى الدولي 
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الحلول  على البلدان و  لهذهيساااالط الضااااوء على الحتياجات األساااااسااااية ساااا        نموا  الخامس المعني بأقل البلدان  
 .المناسبة

 التقرير السنوا لألمين العام -جيم 
 من جدول األعمال  4 البند  

أقوى مما كان  بأنه ا  القتصااااااد العالميانتع  بينما يتسااااامإلى أنه   بالنيابة ةالعام ةاألمين  تأشاااااار  -71
 أعماااالتوجياااه    تفياااد فيتؤثر على البلااادان الناااامياااة والتي    ت المقلقاااة التييوجاااد كثير من التطورا  ،        متوقعاااا  

 ؛: بطء نشاااااااااااااار اللقااحاات في البلادان الناامياة، وهيالبلادان الناامياة متعاددة  تواجههااالعقباات التي  و   .األونكتااد
 ؛في التساااا   اآلخذة الفجوة الرقميةو  ؛المسااااواة والفقر المدقع  انعدام  والزيادات في  ؛متباينةالنمو المساااارات  و 
 ؛النخفاض الحاد في الساااتثمار األجنبي المباشااارو   ؛التجارة في الخدماتوليس انتعا  التجارة في السااالع و 

تمويل المصادر األخرى لتقلص                لم يعو  ض عنالمعونة   وحدوث ارتفا  في  ؛مستويات المديونية  والزيادة في
األونكتاد   تسااااااترشااااااد أعمالوهكذا  .ة عن المرادالتي هي ساااااابب قصااااااور الجهود الدولي وأزمة المناخ   ؛التنمية

عمل  ف.  الجبهات المتعددةالتحديات على  هذهمساااعدة البلدان النامية على التغلب على   بالهدف المتمثل في
السااياسااات في   رساام اإلفادة فيوعلى   جائحةعلى فهم تأثير العلى مساااعدة البلدان         يرك ز  األونكتاد التحليلي 

 .والبتكار  ،والتكنولوجيا ،والمساواة بين الجنسين ،والتمويل ،ستثماروال ،مجالت التجارة

اجتمع مع منظماة التجاارة العاالمياة لتحادياد مجاالت قاد    ،ذلاك          فضااااااااااااااال  عن  ،وقاالات إن األونكتااد -72
لى إ                                                 على أنه يمكن لألونكتاد أيضا  أن يقدم دعما  كبيرا           وأك دت .لنتائر المثمرةفي ا  ولإلسهامالعمل التكميلية  

                                  ويعمل األونكتاد أيضااااا  بشااااكل وثيق مع  .إلى منظمة التجارة العالمية عملية النضاااامام عقبلبلدان النامية ا
والادول الجزرياة                                                  ألقال البلادان نموا  والبلادان الناامياة يير الساااااااااااااااحلياةلألمم المتحادة  مكتاب الممثال السااااااااااااااامي 

       نموا .أقل البلدان مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني ب         دعما  لالصغيرة النامية 

  . ونكتاااد لأل  ألركااان العماال الثالثااة  اوأعرب ممثاال مجموعااة إقليميااة وأحااد المناادوبين عن تقااديرهماا  -73
  مساااااعدة بالغة األهمية تتمثل في المشااااورة والتحليل والدعم بشااااأن السااااياسااااات قدمي وأشااااارا إلى أن األونكتاد  

بين لربط  لإقليمياة أخرى إن الجهود المباذولاة    وقاالات مجموعاة  .الساااااااااااااالبي لألزماة  التاأثيرلتخفيف من  بغياة ا
الترابط  لمواصاااااااااااااالااة تعزيز    مجااال  أنااه يوجاادمع مالحظااة    ،تقااديرتحظى بااال  أركااان عماال األونكتاااد المختلفااة

 .البرامر الفرعية  فيما بين تالقحالو 

في  تعددية ال            وتد خل هذه  .تعددية األطرافورحبت مجموعة إقليمية وبعض المندوبين بالعودة إلى  -74
عن تقديرهم   وعدة مندوبينكما أعربت المجموعة اإلقليمية    .عمل األونكتاد بشااااااأن بناء توافق اآلراءصااااااميم 

ناادماااج                الفنيااة دعمااا  لالخبرة  تقااديم  و   ،يااة األطراف وبناااء توافق اآلراءبتعاادد                منااذ أمااد  طوياالللتزام األونكتاااد  
 .التنمية الشاملة للجميع نماذج استحداثوالمساعدة في  ،البلدان النامية في نظام التجارة العالمي

وذكرت مجموعاة إقليمياة وأحاد المنادوبين أن توثيق التعااون بين األونكتااد ومنظماة التجاارة العاالمياة  -75
منظمة التجارة   إلى بالنضاااااااماميتصااااااال األونكتاد فيما                     بالدعم المقد م منفيما يتعلق    وخاصاااااااة  ،إيجابي أمر

الرامية إلى األونكتاد   أعماللت المجموعة اإلقليمية إنه ينبغي الحفاظ على قا ،ذلك           وفضااااااااااااااال  عن .العالمية
 .منذ أمد طويل بالنظر إلى دعمه لها        نموا ،أقل البلدان دعم 

ث والتحليل و وذكرت مجموعة إقليمية أخرى وأحد المندوبين أن توصاايات األونكتاد في مجال البح -76
والقتصااااااد   ،والتدفقات المالية يير المشاااااروعة  ،لديون في مجالت ا  وخاصاااااة  ،والساااااياساااااات موياااااع تقدير

األونكتاد لتخفيف                      بالنداء الموج ه من  ورحبت المجموعة اإلقليمية  .والسااااااااتثمار  ،والقدرات اإلنتاجية ،الرقمي
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 ،الوفاء بهايجر  التزامات المساااااعدة اإلنمائية الرساااامية التي لم لحشاااادواقتراح خطة مارشااااال  ،عبء الديون 
 .لديون          ت عنى باطة دولية وإنشاء سل

  صاااةوخا  ،               المحد دي الهدف  وقالت إحدى المجموعات اإلقليمية إن المسااااعدة التقنية وبناء القدرات -77
 أمران حااساااااااااااااامااهماا    ،لبيااناات الجمركياةلنظاام إدارة الاديون والتحليال الماالي والنظاام اآللي  برامر   عن طريق

لمؤسااااااااسااااااااات  كما أن بناء القدرات   .امارد المخصااااااااصااااااااة لهودعت الجهات المانحة إلى زيادة المو  ،األهمية
 .تجابة لألزمةجزء أساسي من السهي الصغيرة والمتوسطة الحجم و  األعمال البالغة الصغر

وحقوق اإلنسااااااان  مسااااااألتي المنظور الجنسااااااانيوقالت مجموعة إقليمية أخرى إن الوجود المتزايد ل -78
هاتين  على زيادة إدماج        ي شاااااااااااااج ع األونكتاد   وإن كان  ،فعمرت األونكتاد هو موياااااااااااااع تقدير   أعمالكجزء من 
 .في العمل والتحليل المويوعيين  المسألتين

ألونكتاد تحديث البيانات وتقديم  ا                                                    وذكرت مجموعة إقليمية أخرى أنه ينبغي أيضاااااااااااااا  أن يواصااااااااااااال   -79
 .مجالت المواييعالتحليالت والتوصيات بشأن أفضل الممارسات في جميع 

تشاااال الساااكان من المندوبين إن الدورة الخامساااة عشااارة للمؤتمر يمكن أن تسااااعد في ان  وقال أحد -80
في    أن يعمال بمروناةوقاال منادوب آخر إن األونكتااد بحااجاة إلى   .بنااء الشااااااااااااااراكاات والتفااهمفي الفقر و        هو ة

من تحقيق   ينبغي تمكين األونكتادو   .تمكين الضاااااااااااعفاء من إعادة البناءبغية الساااااااااااتجابة للتحديات الحالية 
 .أفضل النتائر الممكنة

 هاذا البناد منمن أجال النظر على النحو الواجاب في    ،قليمياة أناهولحظات إحادى المجموعاات اإل -81
بالنيابة إلى أن الوقت كان   . وأشاااااااارت األمينة العامةينبغي توزيع تقرير قبل الجتما كان   ،جدول األعمال

في إدارة    المتمثلااة في التغييرلظروف الفرياادة  بااالنظر إلى ا  ،إعااداد تقرير مكتوبباا    بمااا ل يساااااااااااااامح        محاادودا  
  تقرير وأياافت أن ذلك لن يحول دون إعداد   جائحة.ومتطلبات الساتجابة لل  2021كتاد في أوائل عام األون 

 .في المستقبل

 –التكنولوجي           التقااد م  موجااات  ركااا  ت اللحاااب ر2021  لعااام  تقرير التكنولوجيااا والرتكااار -الد 
 المقترن  اإلنصافالرتكار  

 من جدول األعمال  5 البند  

تقرير التكنولوجيا شااااا بة التكنولوجيا واللوجساااااتيات في األونكتاد النقا  البارزة في  ةمدير  تعريااااا  -82
  نوقشكما  . و البتكار المقترن باإلنصاف –التكنولوجي          التقد م  موجات  ركب : اللحاق ب 2021 لعام  والبتكار

       أيضااااااا  بل تمثل   ،فحسااااااب             تطرح فرصااااااا  الرائدة ل  التكنولوجياتالمتسااااااارعة لتطوير  فإن الوتيرة  ،في التقرير
             وعرياات أيضااا   .المساااواة  واألشااكال المختلفة لنعدام ،والسااتقطاب الوظيفي ،تحديات مثل إزاحة الوظائف

رائدة ال التكنولوجياتالذي يقيس القدرات الوطنية على اسااااااااااااااتخدام  ،للتكنولوجيات الرائدةمؤشاااااااااااااار الجاهزية  
توجد    ،بأنه أفضل على وجه اإلجمالأداء البلدان المتقدمة  بينما يتسموشددت على أنه   ،هاوتكييف  هاواعتماد

إلى أن  ذات األداء المتفوق ويشاير وجود البلدان النامية    .البلدان الناميةفي صافوف أداء متفوق بلدان ذات  
إلى أن اساااااتجابة الساااااياساااااات والتعاون الدولي   وخلصااااات  .بمساااااتويات التنمية                 مرتبطا  تماما  الساااااتعداد ليس  
مثال بنااء قدرات وطنياة أقوى    ،في التخفيف من المخااطر  وكذلكالبتكاار النهوض با في لغااية ليااااااااااااااروريان  

م العلوم والتكنولوجياا والهنادسااااااااااااااة                               وزياادة مشاااااااااااااااركاة المرأة في تعل    ،في مجاالت العلوم والتكنولوجياا والبتكاار
 .الرائدة التكنولوجياتالشامل للجميع بشأن  ، وتشجيع النقا والرياييات

لتشااااااااجيع البتكار وقال إن من  شااااااااتىأحد المشاااااااااركين في حلقة النقا  مبادرات وطنية   وعرض -83
وإلى بلدان الدخل  الدخل المتوساااااااط  بلدان   إلى بلدان الشاااااااريحة الدنيا منالضاااااااروري تقديم المزيد من الدعم 
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  .ارات المه  وتنمية والتصاااااااالت المعلومات لتكنولوجيا سااااااااسااااااايةاأل الهياكل  مجال في  سااااااايما ول ،المنخفض
مثل التصااميم الواعي المصااحوب بسااياسااات عامة مناساابة    تهيئة أويااا أن في الحلقة  وذكر مشااار  آخر  

وشاادد عضااو آخر    .المساااواة وليس زيادتها  أوجه انعداممن شااأنها أن تساامح للتكنولوجيات الرائدة بالحد من  
المسااااااواة في الوصاااااول إلى الهياكل األسااااااساااااية لتكنولوجيا  انعدامأهمية التخفيف من  في حلقة النقا  على

بناااء القاادرات في مجااال  إلى  الملحااة    الحاااجااةعلى          وأكاا د  ،المعلومااات والتصاااااااااااااااالت بين البلاادان وداخلهااا
 .       المهم  وجي ر التكنولي لتطو يحقق االتكنولوجيات الرائدة في البلدان النامية للتمكين من النتقال إلى مسار 

تقرير التكنولوجيااا اااااااااااااااااااااااااااا  وبعض المناادوبين على األونكتاااد ل  عاادة مجموعااات إقليميااةثلو  وأثنى مم -84
تلك المتعلقة بتعزيز نظم  وخاصاااااااة  ،ورحبوا بتوصااااااايات الساااااااياساااااااة العامة الواردة فيه 2021والبتكار لعام 

دولي بين على يااااارورة التعاون الوشاااااددت بعض المجموعات اإلقليمية والعديد من المندو  .البتكار الوطنية
كما اقترحت بعض المجموعات    .بين البلدانفيما المسااااااااااااواة   والحد من انعداملتضاااااااااااييق الفجوة التكنولوجية  
 مواصلةبما في ذلك  ،في تيسير هذا التعاون الدولي            دورا  نشطا  ألونكتاد          يؤد ي ااإلقليمية وأحد المندوبين أن 

 .نطاقهاوتوسيع   البتكارالعلم والتكنولوجيا و استعرايات 

 تقرير فريق الخدراء الحكومي الدولي المعني رتمويا التنمية -هاء 
 من جدول األعمال  8 البند  

رحااب   ،تقرير الاادورة الرابعااة لفريق الخبراء الحكومي الاادولي المعني بتموياال التنميااة  عرضعقااب   -85
في                  إسااااااااااااااهااماا  هيماا  ره  بعمال األونكتااد بااعتباا  وا      ونو هممثلو عادة مجموعاات إقليمياة وبعض المنادوبين باالتقرير  

أن العمال في هاذا با ممثلو بعض المجموعاات اإلقليمياة          وذك ر  .تمويال التنمياةالمتعلقاة ب المنااقشااااااااااااااات الادولياة  
في   وتمديد أجلهاتأكيدها  جرى التي و  1964عام المحددة في  المجال يتماشاى مع الولية األصالية لألونكتاد  

إلى أن         مشااايرا   ،وأعرب ممثل مجموعة إقليمية أخرى عن خيبة أمله إزاء التقرير .الالحقةالمؤتمرات الوزارية  
باعها على     ات  يجر  عملية التحضااااااااااير لدورة فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية لم      أ سااااااااااس  

  .ليالحكومي الدو  يق الخبراءفر النحو المناسب وأن القضايا التي نوقشت فيه تخرج عن ولية 

    19-  كوفياد   جاائحاة فيروس كوروناا   تاأثيرات بعض المجموعاات اإلقليمياة وأحاد المنادوبين على           وأكا دت  - 86
ماا يقوض قادرة البلادان الناامياة على تحقيق   ،على اقتصااااااااااااااادات البلادان الناامياة وعلى أعبااء الاديون المتزايادة

حدى المجموعات اإلقليمية إلى أن أشاارت إ ،وفي هذا الصادد .2030أهداف التنمية المساتدامة بحلول عام 
ويااااااااع بعض من أجل  معالجة الديون    يكون من الضااااااااروري إحدى الرسااااااااائل الرئيسااااااااية للتقرير هي أنه قد  

                       الجائحة، وإيجاد الحي ز التعافي من إلى  و   ،تحقيق القدرة على تحمل الديون                    المساااار المؤد ي إلى البلدان على 
                                                    ورحب أحد المندوبين بمد  أجل مبادرة تعليق ساااااااااااااداد خدمة  إنعا  النمو القتصاااااااااااااادي.  المالي المطلوب، و 

 .2021الديون الصادرة عن مجموعة العشرين حتى نهاية عام 

الضااوء على الحاجة الملحة إلى   ت     ساال طقد    جائحةولحظت مجموعة إقليمية وأحد المندوبين أن ال -87
البلدان النامية على التغلب  ا ل تساعدأنهإلى بالنظر    ،لتناول الديون   البنية الدولية الحاليةإعادة التفكير في  

 للتعامل مع محكمة البنيةوأن النظام الحالي ليس به آلية   خاصااااااة  ،على مواطن الضااااااعف المتعلقة بالديون 
ترمي إلى   ساياسااتاساتكشااف تدابير  عمله بشاأن ودعت المجموعة اإلقليمية األونكتاد إلى مواصالة    .الديون 

 . المستدامة الشاملة للجميع مع التنمية   متوافق وإيجاد نظام نقدي ومالي   تعلقة بالديون البنية الحالية الم إصالح  

عزيز التعااااون الااادولي وذكرت بعض المجموعاااات اإلقليمياااة وبعض المنااادوبين أن الحااااجاااة إلى ت  -88
ني فريق الخبراء الحكومي الادولي المعمن  جعلات  قاد  في تعبئاة التمويال من أجال التنمياة    وتعاددياة األطراف

ل تعد ول  وهي تحديات ،                                                                                بتمويل التنمية منبرا  أسااااااسااااايا  لمناقشاااااة تحديات التمويل التي تواجه البلدان النامية
واعتبرت مجموعة إقليمية أخرى الدورة الخامساة عشارة   .19-جائحة كوفيد  في فترة ما بعد  وخاصاة  ،تحصاى
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الاااادولي المعني                للمؤتمر فرصااااااااااااااااااة   الخبراء الحكومي  التنميااااة في    لتعزيز دور فريق  دعم مجااااال  بتموياااال 
 .لبلدان الناميةالحتياجات والمصالح التمويلية ل

 فريقيا        دعما  ألاألنشطة التي يضطلع رها األونكتاد   -واو 
 األعمال  من جدول 9 البند  

                                                                           قدم مدير شا بة أفريقيا وأقل البلدان نموا  والبرامر الخاصاة في األونكتاد أمثلة  جائحة،في ساياق ال -89
وأشاار إلى أن األنشاطة تتماشاى   .                                                               ة ألنشاطة المسااعدة التقنية التي يضاطلع بها األونكتاد دعما  ألفريقيامحدد

خطة التحاد األفريقي الواردة في   عات اإلنمائيةومع التطل  2030مع أهداف خطة التنمية المساااااااااتدامة لعام 
ولة بالتقرير ما يلي:  أ  تتبع  خالل الفترة المشاام وشااملت األعمال التي ايااطلعت بها الشاا بة. 2063 لعام

لتدفقات المالية           التصاااد ي ل عن طريقفي التحول الهيكلي   اإلساااهام ب  و  ؛على القارة  جائحةورصاااد تأثير ال
 ، ج  تعزيز التكامل اإلقليمي في أفريقياو ؛التنمية المسااااااااتدامة في أفريقياتحقيق  يير المشااااااااروعة من أجل  

 د  تعزيز تيسااااااااااااااير التجاارة في  و ؛قاة التجاارة الحرة القاارياة األفريقياةفي إطاار منط  ،والتادابير يير الجمركياة
 و  دعم البلدان ؛ والسااااااتثمارات              وياااااامان تلق يارة الديون  ه  مساااااااعدة البلدان األفريقية على إدو ؛أفريقيا

 .األفريقية لتسخير ريادة األعمال والعلوم والتكنولوجيا

  ،                                                 لتقرير المتعلق باألنشاااااطة المضاااااطلع بها دعما  ألفريقياورحب ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية با  -90
مجموعة    ة ممثل  ت أثن بالمثل،  و   . األونكتاد  لولية  بشاااااااأن أركان العمل الثالثة وشاااااااجع على عدم ادخار أي جهد  

مثال مؤشااااااااااااار القادرات    ، األونكتااد من أجال أفريقياا   ا يضاااااااااااااطلع بها   األعماال التي على                ثنااء  قوياا  إقليمياة أخرى  
  والنتائر ، وبناء القدرات بشااااأن التدفقات المالية يير المشااااروعة وتيسااااير التجارة   ، السااااياسااااات  ساااام ور   ، اإلنتاجية 
 .سااالساال القيمة اإلقليمية وتعزيز تنساايق السااياسااات الصااناعية                  للسااياسااات دعما  ل دابير  مثل اعتماد ت   ، المتحققة 

ارة الحرة القاارياة األفريقياة  التكاامال اإلقليمي في إطاار منطقاة التجا تحقيق  وأشااااااااااااااارت إلى التحادي المتمثال في  
الصدمات القتصادية   لتعافي من من أجل ا بما في ذلك    ، األونكتاد                        المساعدة المقد مة من والحاجة إلى استمرار  

وأعرب ممثل مجموعة إقليمية أخرى عن تقديره بشاااااااكل خاا لمنصاااااااة األونكتاد للمسااااااااعدة التقنية   جائحة. وال 
 . راء تقييم لجميع أشكال المساعدة التقنية وأعرب عن ريبته في إج   ، على اإلنترنت 

التجارة  بشااااااااأن بما في ذلك   ،بلده  وأعرب أحد المندوبين عن امتنانه للمساااااااااعدة التقنية التي تلقاها -91
وأعرب  .الصااااااغيرة والمتوسااااااطة الحجم  مؤسااااااسااااااات األعمالودعم  والمنظور الجنسااااااانياإللكترونية والتجارة 

مثل   ،األونكتاد إلى البلدان األفريقية             المقد مة منق المساااعدة التقنية  مندوب آخر عن ريبته في تعزيز تنسااي 
          تتلق اها  وبينما رحب مندوب آخر بالمساااااااعدة التقنية التي  .إلى دعم التي تحتاج  ،جمهورية أفريقيا الوسااااااطى

لتجارة  بمنطقة ا يتصااااااااااالمن األونكتاد فيما   تقديم مسااااااااااااعدة تقنيةدعا إلى فإنه    ،األونكتاد  بلدان مختلفة من
 .التدفقات المالية يير المشروعة واستئصال شأفةالحرة القارية األفريقية 

وأنه  مجالت شتىالتعاون بين أفريقيا والتحاد الروسي قد انطلق في وأشار مندوب آخر إلى أن   -92
من قدمه ي من المندوبين عن تقديرهم لألونكتاد لما  كثيروأعرب    .في هذا الصادد  يجري وياع خارطة طريق

مة         المقد  يتسانى اساتمرار المسااعدة التقنية   لكي       ماليا    األونكتادمسااعدة تقنية ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم  
التكامل في إطار  تحقيق ب   يتصالودعوا األونكتاد إلى مضااعفة جهوده لدعم أفريقيا فيما    .فريقياأل           منه دعما  

 .منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية

انتعااا  اقتصااااااااااااااااادي متوازن وأن األونكتاااد تحقيق  أن المجتمع الاادولي دعااا إلى  الماادير باا        وذك ر   -93
الحال في    هيكما   ،        التمي ز                                     ويعمل األونكتاد أيضااااااا  على تعزيز مراكز  .ساااااايواصاااااال جهوده في هذا الصاااااادد

 .ةتمر المس جائحةنتيجة آلثار ال قد جاءوأشار كذلك إلى أن النخفاض في اإلنفاق على أفريقيا   .نيجيريا
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مسااااااهمات األونكتاد في تنفيذ ومتا عة نتاةؤ المؤتمرات الرةيساااااية ومؤتمرات القمة التي   -زاا 
 القتصادا والجتماعي  الميدانينتعقدها األمم المتحدة في  

 من جدول األعمال  10 البند  

 أولى ألة كيف مساااا   ، جدول األعمال   هذا البند من في إطار    ، بالنيابة   لألونكتاد  ت األمينة العامة ناقشاااا  -94
  . 19-  كوفيد   فيروس كورونا   جائحة أهمية لالستجابة ألزمة   ، كجزء ل يتجزأ من أسرة األمم المتحدة   ، األونكتاد 

التقدم المحرز في والمشااركة في عملية إصاالح األمم المتحدة و   األونكتاد باإلساهام ت الضاوء على التزام      سال ط و 
رة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ستكون  ة الخامسة عش ت الضوء كذلك على أن الدور      سل ط و  . حتى اآلن 

ويمكن أن تسااااااااهم في المؤتمرات الرئيسااااااااية ومؤتمرات القمة التي   جائحة                                    أول مؤتمر إنمائي ي عقد منذ تفشااااااااي ال 
ومؤتمر األمم المتحادة الخاامس    ، منظماة التجاارة العاالمياة ل بماا في ذلاك المؤتمر الوزاري الثااني عشااااااااااااار   ، تليهاا 
والمؤتمر الساادس والعشارون لألطراف في اتفاهية األمم المتحدة اإلطارية بشاأن تغير   ،            لدان نموا  عني بأقل الب الم 

 .   البيولوجي األحيائي   والدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاهية التنو     ، المناخ 

ألفرقة  ونكتاد مع اوشاااااااااادد ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية على أنه ينبغي زيادة تعزيز عمل األ -95
الضااوء على أن الصااندوق السااتئماني المتعدد الشااركاء هو مثال جيد        ساال طو  ،لألمم المتحدةالتابعة القطرية 

على الصااااااااعيدين              المضااااااااطل ع به  وذكر أن العمل   .لمشاااااااااركة األونكتاد على الصااااااااعيدين الوطني واإلقليمي
والعماال    ،نكتاااد في مجااالت بناااء توافق اآلراءيحجااب أو يحاال محاال عماال األو   ينبغي ألالوطني واإلقليمي  

وينبغي    ،الثالثة  عمله  األونكتاد على امتداد أركان تسااااااااااتمر أعمالينبغي أن  ف  .ث والتحليلو والبح  ،الم ياري 
بما   ،للمشاااااااااااكل العالمية إيجاد حلول عالميةأن يظل األونكتاد في موقع مركزي لمواصاااااااااالة الحوار بشااااااااااأن  

 .ضاء وأولوياتهايتماشى مع آراء الدول األع

أن أمااناة األونكتااد تعتزم    علىباالنيااباة المجموعاة اإلقليمياة   ت األميناة العااماةطماأنا  ،              وردا  على ذلاك -96
بما في ذلك الولية السااااااااياسااااااااية المتعلقة ببناء توافق    ،الحفاظ بشااااااااكل كامل على جميع أركان العمل الثالثة

 .الولية السياسيةنجز على حساب                واإلقليمي لن ي   العمل على الصعيدين الوطنيأن        ة  على مؤكد ،اآلراء

داخل منظومة األمم  إيجاد تنسيق أكبروأشار ممثلو بعض المجموعات اإلقليمية إلى الحاجة إلى   -97
نظام إنشاء إلى المتحدة وأعربوا عن تقديرهم لجهود اإلصالح الرامية إلى تعزيز تكامل عمل األمم المتحدة و 

قين مقيمين ودعوا األونكتاد   .ورحبوا بجهود األونكتاد في هذا الصادد  .للمسااءلة  بالفعالية ويخضاع يتسام                 منسا  
الكفاءة والمسااااءلة ويسااااعد  من ما سااايزيد   ،إلى زيادة التعاون مع المنظمات الشاااريكة على الصاااعيد الوطني

 .                          اتساما  بالتنسيق والترابطفي تحقيق استجابة إنمائية أكثر 

 ة وما يتصا رهالمساةا اإلجراةيا -       ثالثا   

 افتتاح الدورة -ألف 

السااااااااااااااياد   ،2021يونياه  /حزيران  21في    ،ن لمجلس التجاارة والتنمياةي افتتح الادورة الثاامناة والساااااااااااااات  -98
 .في دورته السابعة والستينللمجلس رئيس المنتهية وليته  ال  ،اس  األرجنتين غفيديريكو فيلي 

 أعضاء المكتاانتخاب   - اء 
 ألعمال  أ  من جدول ا1 البند  

 21المعقودة في  ، 1206في جلسااااااااااااااتاه العااماة  الفتتااحياة    ،للمجلس  المنتهياة وليتاه  الرئيسقاال  -99
إنه يعتبر أن مجلس التجارة والتنمية يود أن ينتخب بالتزكية لمنصاااااااااب الرئيس القادم  ،2021يونيه  /حزيران
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تاريشاااااي  جمهورية   كيبينغا  ةيمون وهكذا انتخب المجلس السااااايدة م .                     المتقد  م إلى المنصاااااب  للمجلس المرشاااااح
 .تنزانيا المتحدة  رئيسة للمجلس في دورته الثامنة والستين

 / حزيران  21المعقودة في    ،      أيضااااااااااااااااا    1206عااامااة  الفتتاااحيااة   في جلسااااااااااااااتااه ال  ،المجلس  وقااام -100
تناول  بعد ذلك . وسااااااااااااايجري انتخاب أعضااااااااااااااء مكتب المجلس في دورته الثامنة والساااااااااااااتينب   ،2021 يونيه
 :كما يلين  و كان أعضاء المكتب المنتخب  ،            وتبعا  لذلك .رشيحات المعلقةالت 

 تاريشي  جمهورية تنزانيا المتحدة   كيبينغا  ةالسيدة ميمون     الرئيس: 
 السيد واقف صادقوف  أذربيجان    نواب الرئيس: 
 يليو ألكانتارا  الجمهورية الدومينيكية خالسيد هيكتور فير    
  جمهورية إيران اإلسالمية  هامانةي  يائ االسيد إسماعيل ب    
 السيد مايكل يافي  أيرلندا    
 السيد أوهارا كينيا  اليابان    
 السيد كليوبا مايلو  كينيا    
 السيد سليم بدورة  لبنان    
 السيد توماس ناوتا  هولندا    
 ر  يواتيمال تي دي يون   يهالسيدة ديبورا ماريا بونس    المقرر: 

وافق المجلس على إشاااااااااارا  منسااااااااااقي المجموعات اإلقليمية لألونكتاد   ،         المرعي ةللممارسااااااااااة          ووفقا   -101
  .مكتب المجلس الأعممشاركة كاملة في 

 الدورة  أعمالإقرار جدول األعمال وتنظيم   -جيم 
  ب  من جدول األعمال 1 البند  

جدول األعمال المؤقت   ،    ضا  أي   1206في جلسته العامة  الفتتاحية    ،أقر مجلس التجارة والتنمية -102
 .  1   انظر المرفق األول  TD/B/68/1في الوثيقة   كما يرد ،للدورة

 اعتماد التقرير المتعلق روثاةق التفويض -دال 
  ج  من جدول األعمال 1 البند  
 /تموز  2المعقودة في    ،1215في جلسااااااااااااااتااه العااامااة  الختاااميااة     ،اعتمااد مجلس التجااارة والتنميااة -103
  ،لثامنة والساااااااااتين للمجلس وثائق تفويض الممثلين المشااااااااااركين في الدورة ا  عنتقرير المكتب  ،2021 يوليه

 .TD/B/68/L.2على النحو الوارد في الوثيقة 

 تقرير اللجنة التحضيرية إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر -هاء 
 من جدول األعمال  6 البند  

 نية والثالثين لمجلس التجارة والتنميةجدول األعمال المؤقت للدورة الستثنائية الثا  
على جدول األعمال المؤقت  ،      أيضاااااااااااااا    1215في جلساااااااااااااته العامة   ،التجارة والتنمية  وافق مجلس -104
 2الجتما  المعقود في   أثناء             إلكترونيا  تقاسااااااامها  جرى   بصااااااايغته التي  ،الساااااااتثنائية الثانية والثالثين لدورته
 .  انظر المرفق الثاني  ة لإلحالةد المقترحبما في ذلك البنو  ،2021يوليه  /تموز

  

كما  ، الجزء الرفيع المستوى،  من جدول األعمال  2على مويو  البند    ،2021سان/أبريل ني  29في للمجلس،  الموسع    المكتب  وافق  1 
اتخاذ تدابير اساااتثنائية: اجتما  تحضااايري على الطريق إلى الدورة الخامساااة عشااارة لمؤتمر األمم    تتطلب: األوقات الساااتثنائية  يلي

؛  على التجاارة والتنمياة  19-تأثير جائحاة كوفياد أ                     قل البلادان نموا  بأالمتحادة للتجاارة والتنمياة ومؤتمر األمم المتحادة الخاامس المعني  
                                                                                                              و ب  األولويات المتعلقة بأقل البلدان نموا  على الطريق إلى مؤتمر األمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا .
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المعني  جااادول -واو  الااادولي  الحكومي  الخدراء  لفريق  اإللكترونياااة   ااا  األعماااال المؤقاااق  التجاااارة 
 والقتصاد الرقمي 

 من جدول األعمال  7 البند  

أن أعضااااااء المجلس ليساااااوا إلى رئيس مجلس التجارة والتنمية  أشاااااار ،1215في الجلساااااة العامة   -105
خبراء الحكومي الادولي المعني باالتجاارة تعادين لتخااذ إجراء بشااااااااااااااأن جادول األعماال المؤقات لفريق المساااااااااااااا 

  النظر في هذا البند إلى الدورة الساااااتثنائية الثانية والثالثين            أن ي حالواقترح  ،اإللكترونية والقتصااااااد الرقمي
 .للمجلس

 التنمية  تقرير فريق الخدراء الحكومي الدولي المعني رتمويا -زاا 
 من جدول األعمال  8 البند  

أن أعضاااء المجلس ليسااوا مسااتعدين إلى رئيس المجلس  أشااار       أيضااا ، 1215في الجلسااة العامة  -106
واقترح  ،لتخاذ إجراء بشاااااااااااأن جدول األعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية

 .جلسللم  الدورة الستثنائية الثانية والثالثينالنظر في هذا البند إلى           أن ي حال بالمثل

 جدول األعمال المؤقق للدورة التنفيذية الحادية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية -حاء 
 من جدول األعمال  11 البند  

اقترحت إرجاء قد  أن أمانة األونكتاد  إلى          أيضاااا ،  1215في جلساااته العامة   ،رئيس المجلس أشاااار -107
 .الثالثين للمجلسالبند إلى الدورة الستثنائية الثانية و ا هذالنظر في 

 المساةا المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصا رها -طاء 
 من جدول األعمال  12 البند  

من خطة عما  انكوك  شااااأن تنفيذ األمانة    166                                                  تقرير رةيس الهيئة السااااتشااااارية المنشااااأة وفقا  للفقرة    
 عضاء الهيئة الستشاريةوتأثيرها تا الصلة؛ وتعيين أ 2021-2020رة لدورات تدريدية في الفت

أعضااااااااااااااء  ،2021يونيه /حزيران 24المعقودة في  ،1213في جلساااااااااااااته العامة   ،انتخب المجلس -108
  ، : السااااايد شاااااعيب تيموري  أفغانساااااتان كما يلي  ،2021/2022لعام  ،الهيئة الساااااتشاااااارية لمدة سااااانة واحدة

والسااااايد خوسااااايه فالينسااااايا   ،اس بيلتران  األرجنتين غوالسااااايد فيديريكو فيلي   ،ألبانيا  والسااااايدة رافيساااااا لليشاااااي  
كاه  . أ.والساااااااااااااايد محمدو م ، مصاااااااااااااارجمال الدين    األحدوالساااااااااااااايد أحمد إيهاب عبد    ،أموريس  إكوادور 

إدريس والساااااااايد  ،ونيا الشاااااااامالية دمجة  مقد  -الساااااااايدة تيوتا آياي و   ،والساااااااايد كليوبا ميلو  كينيا   ، يامبيا 
والسايد هيكتور كونساتانت روسااليس  جمهورية فنزويال    ،والسايد خليل هاشامي  باكساتان   ،الخنجري  عمان 

 .البوليفارية 

على أن يرأس رئيس المجلس الهيئة  ،                   المت بعة في الماياااي               وفقا  للممارساااة  ،                   ووافق المجلس أيضاااا   -109
 .الستشارية للفترة نفسها

 من النظام الداخلي للمجلس 76لدولية ألغراض المادة سمية الهيئات الحكومية ات  

  TD/B/IGO/LIST/11وترد في الوثيقااة    .                                              لم ت عرض على المجلس أي طلبااات جاادياادة لينظر فيهااا -110
 .                                     التي تتمتع حاليا  بمركز لدى األونكتاد 115 البالغ عددهاقائمة بالهيئات الحكومية الدولية 
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 من النظام الداخلي للمجلس 77اض المادة نظمات غير الحكومية ألغر تسمية الم  

  TD/B/NGO/LIST/27وترد في الوثيقااة    .                                              لم ت عرض على المجلس أي طلبااات جاديادة لينظر فيهااا -111
 .                                     التي تتمتع حاليا  بمركز لدى األونكتاد 242قائمة بالمنظمات يير الحكومية البالغ عددها  

 الزمني لالجتماعاتاستعراض الجدول   

، على الجدول الزمني 2021تموز/يوليه    2المعقودة في    1215جلس، في جلسته العامة وافق الم -112
، على  2022والجادول الزمني المؤقات لالجتمااعاات لعاام  ، 2021من عاام    الثاانيلنصااااااااااااااف لالجتمااعاات  ل

          المقد مة  القتراحات   الحساااااااابانأخذت في  ، 2021تموز/يوليه   1النحو الوارد في ورقة يير رساااااااامية مؤرخة  
 .  2  2021حزيران/يونيه  29في المعقود المكتب الموسع للمجلس في اجتماعه  من

 ( 19-)د1995استعراض قواةم الدول الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة   

        أقر تاه                                        الطلاب المقاد م من جمهورياة كورياا، الاذي  على    1215وافق المجلس، في جلسااااااااااااااتاه العااماة  -113
المحيط الهاادئ، لنقلهاا من الادول الواردة في القاائماة  ألف  إلى  - آسااااااااااااااياا المجموعاة بااء، وبموافقاة مجموعاة

 .  3   19- د1995الدول الواردة في القائمة  باء  المرفقة بقرار الجم ية العامة 

 اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءات المجلس  

والساااااتين  الثامنة                  ي ات خذت في دورته ، بأن اإلجراءات الت 1215                               أ بلغ المجلس، في جلساااااته العامة   -114
 .ترتب عليها أي آثار مالية إيافيةي ل 

 مساةا أخرى   -اءي 
 من جدول األعمال  13 البند  

  .عرض أي مسائل أخرى على المجلس للنظر فيها      لم ت   -115

 اعتماد التقرير -كاف 
 دول األعمال من ج  14 البند  

 تموز/  2، المعقودة في  1215   الختاااميااة تااه العااامااة  اعتمااد مجلس التجااارة والتنميااة، في جلساااااااااااااا  -116
السااتنتاجات و الرئيس عن جميع البنود المويااوعية،                    الموجز المقد م من، تقريره الذي يتضاامن  2021 يوليه

  للمجلس  السااااااااااااااتثناائياة الثاانياة والثالثينللادورة   المؤقاتوجادول األعماال  ب ، 2المتفق عليهاا في إطاار البناد  
المسااااائل    ، بما في ذلك بشااااأنواإلجراءات األخرى التي اتخذها المجلس ،6ي إطار البند  الذي ووفق عليه ف

وأذن المجلس كذلك   .ولت الجلسااة العامة الختامية، كما يعكس التقرير مدااإلجرائية والمسااائل المتصاالة بها
                 د م إلى الجم ية  على النحو المناساااب، تحت سااالطة الرئيس، الصااايغة النهائية للتقرير المق تضاااعللمقررة بأن  

 .العامة، مع أخذ مداولت الجلسة العامة الختامية في الحسبان

  

  

 .TD/B/INF.251سيصدر الجدول الزمني الرسمي لالجتماعات بوصفه الوثيقة   2 
 .TD/B/INF.250                                          ر القائمة المحد ثة للعضوية بوصفها الوثيقة    ش       ست ن  3 
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 األولالمرفق 

 س التجارة والتنميةوالستين لمجل الثامنةجدول أعمال الدورة   
 المسائل اإلجرائية: -1

  انتخاب أعضاء المكتب؛  أ  

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة؛  ب  

 .لتقرير المتعلق بوثائق التفويضاعتماد ا  ج  

 الجزء الرفيع المستوى. -2

 مناقشة عامة. -3

 .التقرير السنوي لألمين العام -4

البتكااار   –التكنولوجي           التقااد م  موجااات  ركااب  : اللحاااق ب 2021  لعااام  التكنولوجيااا والبتكااارتقرير   -5
 .المقترن باإلنصاف

 عشرة للمؤتمر. تقرير اللجنة التحضيرية إلى الدورة الخامسة -6

 الرقمي. جدول األعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصاد  - 7

 تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية. -8

 .                                             األنشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعما  ألفريقيا -9

ومتابعة نتائر المؤتمرات الرئيسااااااااااااية ومؤتمرات القمة التي تعقدها مساااااااااااااهمات األونكتاد في تنفيذ   -10
 .عياألمم المتحدة في الميدانين القتصادي والجتما

 .السبعين لمجلس التجارة والتنميةالحادية و جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذية  -11

 تالمسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها -12

من خطة عمل بانكو  بشااااأن   166                                              ر رئيس الهيئة السااااتشااااارية المنشااااأة وفقا  للفقرة  تقري   أ  
وتاأثيرهاا ذي الصاااااااااااااالاة؛ وتعيين  2021-2020الفترة  تنفياذ األمااناة لادورات تادريبياة في  

 ؛أعضاء الهيئة الستشارية

 من النظام الداخلي للمجلس؛ 76تسمية الهيئات الحكومية الدولية أليراض المادة   ب  

 من النظام الداخلي للمجلس؛ 77تسمية المنظمات يير الحكومية أليراض المادة   ج  

 لالجتماعات؛استعراض الجدول الزمني   د  

  ؛19- د1995استعراض قوائم الدول الواردة في مرفق قرار الجم ية العامة   ه   

 .اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءات المجلس  و  

 ى.مسائل أخر  -13

 اعتماد التقرير. -14
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 الثانيالمرفق 

لس التجارة  لمج  الساااااااااتثناةية الثانية والثالثينلدورة األعمال المؤقق لجدول    
 والتنمية

 .إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة -1

 األعمال التحضيرية للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر: -2

 تقرير اللجنة التحضيرية. •

 قت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي. جدول األعمال المؤ  - 3

 .بتمويل التنميةجدول األعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني  - 4

 . جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذية الحادية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية - 5

 :لتنظيمية واإلدارية وما يتصل بهاالمسائل المؤسسية وا - 6

 من النظام الداخلي للمجلس؛ 77تسمية المنظمات يير الحكومية أليراض المادة   أ  

 .استعراض الجدول الزمني لالجتماعات  ب  

 .مسائل أخرى  -7

 اعتماد تقرير مجلس التجارة والتنمية. -8
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 الثالثالمرفق 

 *الحضور  
 تالية األعضاء في مجلس التجارة والتنمية:حضر الدورة ممثلو الدول ال -1

 التحاد الروسي
 ثيوبياإ

 أذربيجان
 األرجنتين

 األردن
 أفغانستان

 رإكوادو 
 ألبانيا
 ألمانيا

 اإلمارات العربية المتحدة
 إندونيسيا

 أنغول
 أورويواي

 أيرلندا
 إيطاليا

 باكستان
 البحرين
 البرازيل
 بربادوس
 البرتغال
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديش
 بنما

 بوتان
 بوتسوانا

 بوركينا فاسو
 بولندا

 متعددة القوميات ال - بوليفيا  دولة
 بيالروس

 تايلند
 تركمانستان

  

 .TD/B/68/INF.1لين. ولالطال  على قائمة المشاركين، انظر الوثيقة                                         تتضمن قائمة الحضور هذه المشاركين المسج    *

 تركيا
 تشيكيا

 ويتو 
 تونس
 يابون 
 جامايكا
 الجزائر

 فريقيا الوسطىأجمهورية 
 يةجمهورية الدومنيكال

  اإلسالمية –إيران  جمهورية 
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 جمهورية كوريا
 جمهورية مولدوفا

 جنوب أفريقيا
 جيبوتي

 دولة فلسطين
 دولة قطر

 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي 

 سلوفينيا
 السودان
 لنكا سيري 
 صربيا
 الصين
 العراق
 يامبيا

 يواتيمال
 البوليفارية   - فنزويال  جمهورية

 الفلبين
 فييت نام

 قيرييزستان
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 كابو فيردي
 كازاخستان

 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 ولومبياك

 الكونغو
 الكويت
 كينيا
 لتفيا
 لبنان

 ليسوتو
 مالي

 ماليزيا
 مديشقر
 مصر

 المغرب
 مقدونيا الشمالية

 المكسيك
 مالوي 

 المملكة العربية السعودية
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية 

 موريشيوس
 مبيقاموز 

 ميانمار
 ناميبيا
 النمسا
 نيبال

 نيجيريا
 نيكارايوا

 يهايت 
 الهند

 هندوراس
 هولندا
 اليابان
 اليونان

 المجلس: أعضاءالمؤتمر من يير  العضوان التاليان فيوحضر الدورة  -2

 جزر البهاما

 النيجر

 وحضر الدورة ممثلو المنظمات الحكومية الدولية التالية: -3

 الصندوق الدولي للسلع األساسية
  مجلس التعاون لدول الخلير العربية

 وبي  التحاد األور 

 نكفونيةللفر المنظمة الدولية 

 منظمة التعاون اإلسالمي

                                                                  وكانت أجهزة وهيئات وبرامر األمم المتحدة التالية م مث لة في الدورة: -4

 إدارة الشؤون القتصادية والجتماعية

                                                                    وكانت الوكالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية م مثلة  في الدورة: -5

 ونيدو  الي  للتنمية الصناعيةمنظمة األمم المتحدة 

 منظمة التجارة العالمية

                                                      وكانت المنظمات يير الحكومية التالية ممث لة في الدورة: -6

 الفئة العامة 

 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العالي

 جميعة التنمية الدولية
 منظمة القرية السويسرية 

    


	تقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته الثامنة والستين
	تقرير مقدَّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

	مقدمة
	أولاً- الإجراءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنمية
	ألف- الأولويات المتعلقة بأقل البلدان نمواً على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً 
	الاستنتاجات المتفق عليها 564(د-68)

	باء- تقرير اللجنة التحضيرية إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر
	أسلوب عمل اللجنة التحضيرية اعتباراً من 2 تموز/يوليه 2021
	المقرر 565(د-68)

	جيم- الإجراءات الأخرى التي اتخذها المجلس
	الجزء الرفيع المستوى  الأوقات الاستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية: اجتماع تحضيري على الطريق إلى الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً
	الأولويات المتعلقة بأقل البلدان نمواً على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً

	تقرير اللجنة التحضيرية إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر
	تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
	الأنشطة التي يضطلع بها الأونكتاد دعماً لأفريقيا
	تقرير رئيس الهيئة الاستشارية المنشأة وفقاً للفقرة 166 من خطة عمل بانكوك بشأن تنظيم الأمانة لدورات تدريبية في الفترة 2020-2021 وتأثير هذه الدورات؛ وتعيين أعضاء الهيئة الاستشارية


	ثانياً- الموجز المقدَّم من الرئيس
	ألف- الجلسة العامة الافتتاحية والمناقشة العامة
	البيانات الافتتاحية
	مناقشة عامة

	باء- الجزء الرفيع المستوى
	الأوقات الاستثنائية تتطلب اتخاذ تدابير استثنائية: اجتماع تحضيري على الطريق إلى الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً
	(أ) تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) على التجارة والتنمية
	(ب) الأولويات المتعلقة بأقل البلدان نمواً على الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً

	جيم- التقرير السنوي للأمين العام
	دال- تقرير التكنولوجيا والابتكار لعام 2021: اللحاق بركب موجات التقدّم التكنولوجي – الابتكار المقترن بالإنصاف
	هاء- تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
	واو- الأنشطة التي يضطلع بها الأونكتاد دعماً لأفريقيا
	زاي- مساهمات الأونكتاد في تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي

	ثالثاً- المسائل الإجرائية وما يتصل بها
	ألف- افتتاح الدورة
	باء- انتخاب أعضاء المكتب
	جيم- إقرار جدول الأعمال وتنظيم أعمال الدورة
	دال- اعتماد التقرير المتعلق بوثائق التفويض
	هاء- تقرير اللجنة التحضيرية إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر
	جدول الأعمال المؤقت للدورة الاستثنائية الثانية والثلاثين لمجلس التجارة والتنمية

	واو- جدول الأعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
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