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 مقدمة  

ُعقدت الدورة التاساااااااااااعة والساااااااااااتون لمجلس التجارة والتنمية في قصااااااااااار األمم، بجنيف، في الفترة   
جلساااااااااااااااات عااامااة، من   9. وخالل الاادورة، عقااد المجلس 2022تموز/يوليااه   1حزيران/يونيااه إلى   20 من

 ، في صيغتين، إحداهما افتراضية واألخرى حضورية. 1224إلى الجلسة  1216 الجلسة

 اإلجراء الذي اتخذه مجلس التجارة والتنمية  -أولا  

التنميةة التتاةةةةةةةةةةاديةة جن أجريويةا  جنن الةوامةد المحتملةة لمنرقةة التجةارة الحرة القةاريةة   -ألف 
 األجريوية من أجل النمو الشامل

 (69-)د 572عليها الستنتاجات المتةق   

 إن مجلس التجارة والتنمية 

: جني الفوائاد  2021التنمياة القتصاااااااااااااااادياة في أفريقياا لعاام  بتقرير أمااناة األونكتااد عن   إذ يرحاب -1
، وإذ يثني على التقرير لتقاديماه المحتملاة لمنطقاة التجاارة الحرة القاارياة األفريقياة من أجال النمو الشاااااااااااااااامال

وات محددة تمك ِّن التدخالت والشاااااااراكات التكميلية في إطار منطقة التجارة  معلومات قيمة عن عناصااااااار وقن
 الحرة القارية األفريقية من أن ُتطلق العنان للفوائد القتصادية والجتماعية المحتملة؛

برسااااااائل السااااااياسااااااة العامة الرئيسااااااية الواردة في التقرير، ول ساااااايما بشاااااا ن القيمة    وإذ يحيط علماا  -2
ة التجاارة الحرة القاارياة األفريقياة التي يتعين تحقيقهاا بفضااااااااااااااال التعااون القااري والتنويع  الملموساااااااااااااااة لمنطقا

القتصااادي واناء قدرة أكبر على تحم ل الصاادمات القتصااادية العالمية وتحقيق التحول والتنمية الشاااملين،  
ة التجارة والتصاااااااانيع  بوسااااااااائل من بينها تعزيز سااااااااالساااااااال القيمة اإلقليمية والتجارة داخل هذه المنطقة وتنمي

عن المشاااريع المملو ة    والحرص على زيادة مشااار ة النساااء والشااباب وميرهم من الفضات الضااليفة، فضااالا 
، وإدماج الجهات الفاعلة القتصااااااااااادية مير الرساااااااااامية، بما في ذلل المؤسااااااااااسااااااااااات البالغة الصاااااااااغر  محلياا 

 والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في القتصاد الرسمي؛

بمساااااااااهمة التقرير في إبراز إمكانات القارة التصااااااااديرية مير المسااااااااتغلة التي يمكن أن    وإذ يساااااااال ِّم -3
تتحقق بتنفيذ سااياسااات سااليمة تشاامل تعزيز القدرات اإلنتاجية والحرص على تحرير التعريفات الجمر ية في 

يااة داخاال أفريقيااا، مثاال إطااار منطقااة التجااارة الحرة القاااريااة األفريقيااة ومعااالجااة مختلف الحواجز مير الجمر 
التدابير مير الجمر ية مير الضاارورية والثغرات التي تشااوب الهياكل األساااسااية والمعلومات السااوقية؛ يشااير 
إلى أنَّ البلدان في أفريقيا بحاجة لمواءمة سااااياساااااتها المتعلقة بتيسااااير التجارة والسااااتثمار، نشاااادانا لالتساااا   

عتماد المفرط على صااااااااادرات الساااااااالع األساااااااااسااااااااية وتقديم الدعم  بين أهداف التنويع والشاااااااامول ومعالجة ال
 للمؤسسات البالغة الصغر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لكي تزدهر؛

األونكتااد أن يواصااااااااااااااال تقاديم الادعم إلى البلادان األفريقياة والجمااعاات القتصاااااااااااااااادياة    يطلاب إلى -4
اإلقليمياة وأمااناة منطقاة التجاارة الحرة القاارياة األفريقياة، من خالل ر اائزه الثالة المتمثلاة في البحاث وتحليال 

فيذ الفعال لمنطقة التجارة  الساااياساااات والتعاون التقني واناء توافق افراء، في بناء قدراتها والمسااااهمة في التن
إلطال  إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية مير المسااااااااااااتغلة من   الحرة القارية األفريقية، ساااااااااااالياا 

وأهداف   2063خطة عام   عقالها وجني فوائدها وتساخير الساتثمار المحلي واألجنبي والمسااهمة في تحقيق
 التنمية المستدامة؛
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ية في أفريقيا إلى مواصااالة دعم هذه القارة، مساااتلهمين في ذلل روح المساااؤولية  شااار اء التنم  يدعو -5
 المشتر ة في تسخير الفوائد المحتملة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية من أجل النمو الشامل.

 1216الجلسة العامة 
 2022تموز/يوليه  1

 استراتيجية التعاون التقنن -باء 

 (69-)د 573المقرر   

  تموز/  1)الختاااامياااةع، المعقودة في    1224قاااام مجلس التجاااارة والتنمياااة، في جلسااااااااااااااتاااه العااااماااة   
 ، بما يلي:2022 يوليه

 وافق على استراتيجية التعاون التقني المرفق نصها بهذا التقرير؛  )أع 

طلب إلى أمانة األونكتاد أن تصاااااادر اسااااااتراتيجية التعاون التقني  وثيقة رساااااامية تترجم   )بع 
 يع لغات األمم المتحدة. إلى جم

 اإلجراءات األخرى التن اتخذها المجلس -جيم 

التنميةة التتاةةةةةةةةةادية جن أجريويةا  جنن الةوامد المحتملةة لمنرقةة التجةارة الحرة القةارية األجريويةة من أجل    
 النمو الشامل

  تموز/  1)الختاااميااةع، المعقودة في    1224اعتمااد مجلس التجااارة والتنميااة، في جلسااااااااااااااتااه العااامااة  -1
على أعضااااء   من جدول األعمال التي ُعممت قبالا   4، الساااتنتاجات المتفق عليها بشااا ن البند  2022 يوليه

 المجلس )انظر الفصل األول، الفرع ألف، أعالهع. 

 تقرير جريق الخبراء الحكومن الدولن المعنن بالتجارة اإللكترونية والتتااد الرتمن  

  حزيران/  23، المعقودة في  1222، في جلسااااااااااااااتاااه العااااماااة  والتنمياااة علمااااا أحااااط مجلس التجاااارة   -2
، بتقرير الدورة الخامساااة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصاااد  2022 يونيه

وأيد التوصايات المتفق عليها بشا ن الساياساة العامة    TD/B/EDE/5/4الرقمي، بصايغته الواردة في الوثيقة  
 الواردة فيه. 

وقال ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية إنَّ الدورة اتبعت الختصاااااااصااااااات المسااااااتكملة الواردة في  -3
 مذ رة المناقشة التي أعدتها المجموعة وتناولت المسائل التوجيهية واختيار أعضاء الفريق. 

د مشاااااااااار تها في ودعت إحدى المجموعات اإلقليمية واعض المندواين الدول األعضااااااااااء ألن تزي -4
المساااتقبل ألنَّ القتصااااد الرقمي وثيق الصااالة بالتنمية الشااااملة للجميع. ودعت مجموعة إقليمية  خري وأحد  
المندواين إلى مواصاالة المناقشااات وتعزيز العمل في مضاامار التجارة اإللكترونية في جميع أر ان األونكتاد  

جراء مزيد من المناقشااات بشاا ن دور تدفقات البيانات  الثالثة. وأعرات مجموعة إقليمية أخرى عن ت ييدها إل
 عبر الحدود في التنمية. 

  تموز/  1)الختاااميااةع، المعقودة في   1224ووافق مجلس التجااارة والتنميااة، في جلسااااااااااااااتااه العااامااة  -5
إلى أنَّ توافق   ، على أن تساتمر المشااورات بةية التوصال إلى اتفا  في األسابوع التالي، مشايراا 2022 يوليه

افراء لم يتحقق بعد بش ن موضوع الدورة المقبلة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية  
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والقتصاااااااد الرقمي والمسااااااائل التوجيهية المتعلقة بها. واعد ذلل، سااااااتتم الموافقة الرساااااامية على التفا  من 
 خالل إجراء الموافقة الصامتة. 

 الخبراء الحكومن الدولن المعنن بتمويل التنميةتقرير جريق   

  حزيران/  23، المعقودة في  1222، في جلسااااااااااااااتاااه العااااماااة  أحااااط مجلس التجاااارة والتنمياااة علمااااا  -6
، بتقرير الدورة الخامسة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية، بصيغته الواردة  2022 يونيه

 د التوصيات المتفق عليها في مجال السياسة العامة الواردة فيه. ، وأيTD/B/EFD/5/3في الوثيقة 

وأعرات بعض المجموعات اإلقليمية والعديد من المندواين عن تقديرهم العميق للعمل الذي اضااطلع   -7
فريق الخبراء الحكومي الااادولي المعني بتمويااال التنمياااة في تنظيم الااادورة، في حين رأت مجموعاااة إقليميااة    باااه

 شاب مشار ة الدول األعضاء وأنَّ المسائل والمواضيع التوجيهية لم تتبع التباع التام. قصوراا  أخرى أنَّ 

وسااااالَّط بعض المندواين الضاااااوء على الفتقار إلى  ليات ُتعالج مشااااااكل ديون البلدان المتوساااااطة   -8
المشااااترد. ودعا  عن اإلطار    الدخل ودعوا إلى تحسااااين مبادرة تعليق خدمة الديون وتوساااايع نطاقها، فضااااالا 

إلى إصااااالح نظام حصاااال حقو  السااااحب الخاصااااة في صااااندو  النقد الدولي حتى   أحد المندواين أيضاااااا 
يتسااااااااااانى توجيه حقو  الساااااااااااحب الخاصاااااااااااة مير المساااااااااااتخدمة إلى البلدان المحتاجة إليها. وأبرزت بعض  

امية، بساااابل من بينها إعادة  المجموعات اإلقليمية الحاجة إلى زيادة الساااايولة وتجديد الدعم المالي للبلدان الن
ضاااااارورية لمعالجة    هيكلة الديون الساااااايادية وتحقيق أهداف المساااااااعدة اإلنمائية الرساااااامية بصاااااافتها شااااااروطاا 

 .األزمات المتفاقمة التي تواجهها البلدان النامية حالياا 

العااااماااة   - 9 المعقودة في    1224ووافق مجلس التجاااارة والتنمياااة، في جلساااااااااااااتاااه    تموز/  1)الختاااامياااةع، 
إلى أنَّ توافق   ، على أن تساااااتمر المشااااااورات بةية التوصااااال إلى اتفا  في األسااااابوع التالي، مشااااايراا 2022 يوليه 

افراء لم يتحقق بعد بش ن موضوع الدورة المقبلة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية والمسائل  
  ة الرسمية على التفا  من خالل إجراء الموافقة الصامتة. التوجيهية المتعلقة بها. واعد ذلل، ستتم الموافق 

 استراتيجية التعاون التقنن  

  تموز/  1)الختاااميااةع، المعقودة في    1224وافق مجلس التجااارة والتنميااة، في جلسااااااااااااااتااه العااامااة   -10
جميع ، على اسااااااااااااتراتيجية التعاون التقني، بصاااااااااااايغتها المنقحة أثناء الدورة والتي ُعممت على  2022 يوليه

 .ع1))انظر الفصل األول، الفرع باء، أعالهع 2022حزيران/يونيه  30الدول األعضاء في 

م من الرميس -ثانياا    موجز ُمقدَّ

 الجلسة العامة الجتتاحية والمناتشة العامة -ألف 

 الجلسة العامة الجتتاحية  

المتحدةع لمجلس التجارة والتنمية، في بيانها  أشاااااااااااارت الرئيساااااااااااة المنتهية وليتها )جمهورية تنزانيا  -11
الفتتاحي، إلى أنَّ وليتها بدأت عندما  انت األعمال التحضااااااااايرية للدورة الخامساااااااااة عشااااااااارة لمؤتمر األمم  
المتحدة للتجارة والتنمية تجري على قدم وسااااا  وفي وقت  انت المفاوضااااات بشاااا ن الوثيقة الختامية تخطوا  

هَّا عملت  صاااااااديقة لرئيس المؤتمر وشاااااااار ت بفخر واعتزاز في مساااااااؤولية تحقيق فيه إلى األمام. وقالت إن

  

 .TD/B/69/4/Add.1سيصدر  إضافة لهذا التقرير، بوصفه الوثيقة  ع1)



TD/B/69/4 

GE.22-12247 6 

ببدايات جديدة    ع. و انت نهاية المؤتمر إيذاناا 19-النجاح في خضااااااااااام جائحة مرو فيروس  ورونا )كوفيد
زمة  تتمثال في تنفياذ النتاائج وفي برناامج العمال وتجادياد اللتزام بتعزيز تعاددياة األطراف وإجراء التحولت الال

  . وأضااااااافت قائلة إنَّ األمين العام الجديد لألونكتاد قد زود هذه المؤسااااااسااااااة أيضااااااا إلقامة عالم أفضاااااال حالا 
إيَّاها الثقة في قدرتها على تحقيق الطموحات التي  رساااها عهد بريدجتاون.    بطاقة وحيوية جديدتين، مكساااباا 

نكتاد وتنفيذ هذا العهد تضاااااااع المؤساااااااساااااااة على  وأردفت تقول إنَّ مهمة تنشااااااايط افلية الحكومية الدولية لألو 
وإلى    2024المسار الصحيح لتحقيق النتائج المؤدية إلى دورة المؤتمر السادسة عشرة التي ستنعقد في عام  

الحتفال بالذ رى السانوية الساتين لت سايس األونكتاد بمؤساساة اساتعادت حيويتها وتعززت قدراتها، إن لم نقل 
 لتحديات الحالية والشدائد المستقبلية.أُعيد تصورها، لمواجهة ا

ومضااااااااااااااات تقول إنَّ العااالم تعرو لبتالء متعاادد األوجااه تمثاال في التحااديااات التي تواجااه النظاام   -12
العااالمي وأزمااات الغااذاء والطاااقااة واألزمااات الماااليااة التي تلوح في األفق وتُنااذر باا ن تكون ذات أبعاااد مير 

هاا ولماا ُتعاالج على نحو تاام. ومن ثم، قادمات مالحظاات ُيؤمال أن  مساااااااااااااابوقاة وأزماة المنااب التي لم ُيعترف ب
منها    ، من المهم السااااااااتناد إلى اللتزام بتعزيز تعددية األطراف التي يشااااااااكل األونكتاد جزءاا تكون مفيدة. أولا 

واجهة  وتسااخيرها لخدمة العالم، ول ساايما الضااعفاء. ويمثل األونكتاد مر ز فكر هام للبلدان النامية ومنتدى لم
، تكتسااااااااي عملية تنشاااااااايط هذه افلية الحكومية الدولية وتعزيزها أهمية  المشاااااااااكل وحلها في إطار وليته. ثانياا 

بالغة. وتكمن أهمية األونكتاد في حيوية عمله الحكومي الدولي الذي يساااتلزم المشاااار ة المجدية في المساااائل  
، يتعين على األعضاااء  ترام المتبادل الحق. وثالثاا التي يرمب العالم النامي في معالجتها، في جو يسااوده الح

أن يضاطلعوا بدورهم في تقوية األونكتاد وشاحذ اإلرادة الساياساية وإدامتها حتى تحصال هذه المؤساساة على ما  
 يلزمها من موارد. وفي الختام، أعرات عن ت ييدها للرئيس المقبل ولألمين العام في العام المقبل.

وأقر الرئيس القادم )لتفياع لمجلس التجارة والتنمية ب نَّ الطريق إلى المساااتقبل محفوف بالصااعاب.   -13
وأعرب عن تفاااهلااه باا ن يتحقق النجاااح بفضااااااااااااااال التكاااتف والتاالزر في العماال، فاااألونكتاااد يختلف عن ميره  

للمواجهة، وإن    فالا ليكون مح  وألعضاااااااائه مصااااااالحة مشاااااااتر ة في أن ُيكلل عمله بالنجاح. واألونكتاد لم ينشااااااا 
عي إلى تضاااييق الختالفات بشااا ن سااابل التصااادي للتحديات اإلنمائية.   تضاااارات فيه األفكار والفلسااافات وساااُ

للمشاااااااار ة البناءة. واغض النظر عن    وفي السااااااانوات األخيرة من بناء توافق افراء، أضاااااااحى األونكتاد مكاناا 
ل يتغير أل وهو:    مم المتحدة، يظلَّ جوهر األونكتاد ثابتاا المتعلقة باأل  القوى النظمية والحقائق األوساااااع نطاقاا 

إتاحة حيز  من للمجتمع الدولي لصااااااااااايامة حلول يمكن تجسااااااااااايدها في عمل متعدد األطراف. وتكمن أهمية  
األونكتاد األسااااااااااساااااااااية في نطا  أنشاااااااااطته ابتداءت من التحليل وانتهاءا بما يتخذه من تدابير. ويتطلع المجتمع  

أد  ويمهد السااااااابيل للتعاون التقني حتى يتمكن    األونكتاد إلجراء تحليل يتيح رهية أوضاااااااح وفهماا الدولي إلى  
الجميع من الساااااتفادة من القتصااااااد العالمي. ويتعين على أعضااااااء األونكتاد أن يعملوا بهمة وعزم ل يلين،  

 لألجيال القادمة. إلقامة مستقبل أفضل واضعين نصب أعينهم تفعيل تعددية األطراف بصفتها مفتاحاا 

، يتمثل في إحياء تعددية األطراف وإعادة بناء عالقات  وقال إنَّ الخيار الوحيد، وإن  ان صاااااااااالباا  -14
البعض ببعضااااااااهم افخر على نحو يتيح تجاوز الصااااااااراع إلى التعاون، فالمخاطر الحالية مخاطر وجودية.  

تحولت التي يتعين إحداثها. وإذ تجري وقد أمعن عهد بريدجتاون في تسااااليط الضااااوء على بعضااااها وأبرز ال
الساااااتعدادات على قدم وساااااا  لالحتفال بالذ رى السااااانوية الساااااتين إلنشااااااء األونكتاد، يلزم تجميع التزامات  
ر بين األعضااااااااااء   بريدجتاون على سااااااااابيل الساااااااااتعجال. ومن ثم، أعرب عن التزامه ب ن يقوم بدور الميسااااااااا ِّ

تحقيق إمكاناتها  املة مير منقوصااة. وأضاااف إنَّه ساايكون، بصاافته لمساااعدة افلية الحكومية الدولية على  
للتواصال بينهم. وقال إن ِّه يتوقع النجاح في اساتعادة مكانة األونكتاد،    لجميع األعضااء وجساراا   ، صاديقاا رئيسااا 

ين العام  إنَّ طاقة األم  بصفته  لية حكومية دولية، تقع في صلب ر يزة األمم المتحدة اإلنمائية. وأردف قائالا 
 .لألونكتاد ورهيته والتزامه عوامل تبث الثقة في األعضاء ليظلَّ عمل األمانة متميزاا 
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وأشااااار األمين العام لألونكتاد إلى أنَّ األعضاااااء يتشاااااطرون القلق من حدوة انتعا  ه  ومير  -15
الساااابل التي  . وفي الوقت الحالي، ينصااااب الهتمام على  2022، في شااااباط/فبراير  2020متكافئ بعد عام  

تتيح تجنب أزمة أخرى، في ظل جائحة مسااااتمرة تقترن بتغير المناب وا زمة بيضية تشااااتد وط ة  ل عام. وقد  
. وسااارع األونكتاد إلى السااتجابة، ف صاادر،  اندلعت الحرب في أو رانيا بساابب اتجاهات  انت ملحوظة قبالا 

عب ُيساااااااات  مشااااااااتر اا   ، تحليالا 2022في منتصااااااااف  ذار/مارس   حذر فيه من اندلع أزمة   خدم  ثيراا بين الشااااااااُ
األمن الغذائي واافثار المضاااعفة الناجمة عن زيادة أسااعار الطاقة وتشااديد الظروف    محتملة تتعلق بانعدام

المالية. ويتوقع أن تجعل الضااااااااطرابات التجارية سااااااااالساااااااال اإلمداد عاجزة عن التعامل مع هذا الوضااااااااع؛  
الظروف المالية بسرعة ويزداد احتمال نشوب اضطرابات اجتماعية    وسترتفع أسعار الغذاء والطاقة وتتدهور 

في جميع أنحاء العالم. وقد تحققت هذه التنبؤات. ف صااااااابح العالم على شااااااافا أشاااااااد أزمة لتكاليف المليشاااااااة  
  دولراا   175-150للبرميل وقد يصااااااال ساااااااعره إلى    دولراا   120  يشاااااااهدها جيل واحد، فبلل ساااااااعر النفط الخام

. وأشااار إلى أنَّ مؤشاار أسااعار الغذاء الصااادر عن منظمة األمذية  2022راع الرابع من عام  للبرميل قبل ال
والزراعاة لألمم المتحادة بلل مسااااااااااااااتوياات عاالياة لم يبلغهاا من قبال؛ وااات مضاات افلف من النااس يواجهون  

وتغير   19- وفيد. ومدت البلدان النامية، التي  انت تساعى جاهدة لساداد الديون الناشاضة عن المجاعة فعالا 
المناب، على أعتاب أزمة ديون  برى. ويحدة على نحو مفاجئ انفصاال وإعادة تشاكيل لساالسال اإلمدادات  

من هذه الجائحة؛ ف خذت طر  التجارة الرئيسااااااااية القائمة تتحول من يوم إلى  خر.   التي تضااااااااررت أصااااااااالا 
دي لهذه األزمة، فباتت أشااااد خطورة.  قدرة األساااار والبلدان على التصاااا  19-واالمثل، اسااااتنزفت جائحة  وفيد

أقل مما  انوا يحصااااااااااااالون عليه قبل أن    حقيقياا   في المائة من العاملين دخالا  60وفي الوقت الحالي، يتلقى  
في المائة من أفقر البلدان من ضااااائقة ديون، أو هي عرضااااة لهذه الضااااائقة    60تحل هذه الجائحة ويعاني  

لسااااااااااااد الفجوة في الحماية الجتماعية    تريليون دولر ساااااااااااانوياا   1,2إلى  كبير. وتفتقر البلدان النامية   إلى حد
لتحقيق أهداف التنمية المساتدامة. وتتجلى أزمة تكاليف المليشاة الحالية في  تريليون دولر سانوياا   4,3 وإلى

ارتفاع أساااعار المواد الغذائية وأساااعار الطاقة وشااادة األوضااااع المالية. وأحدثت هذه العوامل مجتمعة دورات  
أدت إلى  خبيثة، ف لحقت الضاارر بالبلدان وااألساار وزادت الفقر وعدم المساااواة، مثيرة اضااطرابات اجتماعية  

 انعدام الستقرار السياسي.

من الجهد    هاماا   ويشاك ِّل األونكتاد في الوقت الحالي، بفضال التدابير التي ساارع إلى اتخاذها، جزءاا  -16
لفريق السااااااااااااااتجابة    المبذول على نطا  منظومة األمم المتحدة. فقد عقد األمين العام لألمم المتحدة اجتماعاا 

موعة مناصاااااارة يتولى رئاسااااااتها ولجنة توجيهية برئاسااااااة نائبة األمين العام لألمم  لألزمات العالمية، تدعمه مج
المتحدة وفريق عمل يضام مساارات عمل بشا ن الطاقة والتمويل والغذاء ُ ل ِّف األونكتاد بتنسايق أعمالها. ومنذ  

د تقريران وجيزان. وأدت الدول األعضااء دوراا  واادرت تساتفسار عن  للنداءات    ، فاساتجابتهاماا   ذلل الحين، أُع ِّ
واذلل، أثبت األونكتاد أنَّه فرد صاالح في تعددية األطراف وحقق تطلعات    . كيف يمكنها أن تمد يد المسااعدة

عهد بريدجتاون، مثل زيادة التنسيق على نطا  منظومة األمم المتحدة وتحسين العمل المشترد بين الُشعب.  
و األونكتاد إلى وضاااع ساااياساااات ملموساااة تسااااعد البلدان  ومن خالل فريق الساااتجابة لألزمات العالمية، يدع

النامية وهو يتواصااال مع مؤساااساااات بريتون وودز. وأشاااار إلى أنَّ تعددية األطراف تمر بمرحلة صااالبة. ومع  
ذلل، فمن الضاااااااروري إيجاد طريقة للتواصااااااال بفعالية وشااااااامول والمشاااااااار ة في إيجاد حلول لألزمات، فهناد  

رع المتعلق بتعاددياة األطراف من العهاد، جرى التشااااااااااااااادياد على أنَّ النهج البناَّاء  الكثير على المحال. وفي الف
والتعاوني حيال تعددية األطراف القائم على ميثا  األمم المتحدة ينبغي أن يظل ذا أهمية قصااااااااوى. فقد ذ ر  

مااج إنتااج  األمين العاام لألمم المتحادة أنَّ التوصااااااااااااااال إلى حال فعاال ألزماة الغاذاء لن يتحقق بادون إعاادة إد
األمذية في أو رانيا واألمذية واألساااااااامدة افتية من التحاد الروسااااااااي في األسااااااااوا  العالمية، على الرمم من  
الحرب. وفي وقت تشاااااااوه فيه الجغرافيا الساااااااياساااااااية  ل شااااااايء، ينبغي لتعددية األطراف أن توجد فضااااااااءات  

ثل المهمة التي أو لها األمين العام لألمم  للتعاون والتلزر وتدافع عنها،  ما يالحظ في العمل اإلنسااااااني. وتم
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المتحادة إلى األونكتااد مسااااااااااااااعى صااااااااااااااعاب المناال. ويكمن جوهر هاذه المهماة في إدراد مغزى األمم المتحدة  
 واألسباب التي تدعوا إلى الدفاع عن قدرة األونكتاد على المشار ة وتحقيق نتائج.

 مناتشة عامة  

. وأدلى المتكلمون التالي ذ رهم  2022حزيران/يونيه   22و  20جرت المناقشااااااااااة العامة في يومي   -17
والصاااااااااين وممثل التحاد األورواي باسااااااااام التحاد    77 باسااااااااام مجموعة ال  ببيانات: ممثل براادوس، متحدثاا 

األورواي والدول األعضااااااء فيه وممثل جمهورية  وريا، باسااااام مجموعة الدول المتقدمة مير المنضااااامة إلى  
كانزع، وممثل التحاد الروسااااااااااي، باساااااااااام التحاد القتصااااااااااادي للمنطقة األورواية  التحاد األورواي )جساااااااااا

افسااااايوية، وممثل الفلبين، باسااااام مجموعة  سااااايا والمحيط الهادك، وممثل المكسااااايل، باسااااام مجموعة بلدان  
باسام   وممثل دولة فلساطين،  ،أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثل مالوي، باسام أقل البلدان نمواا 

المجموعة العراية، وممثل فييت نام وممثل باكسااااااااتان وممثل الصااااااااين وممثل مامبيا وممثل أو رانيا وممثل 
زيمبابوي وممثل أنغول وممثل  مبوديا وممثل مصاااااااااااااار وممثل تايلند وممثل بيالروس وممثل أومندا وممثل 

جامايكا وممثل المغرب وممثل  جمهورية إيران اإلسااااااااااااااالمية وممثل العرا  وممثل بيرو وممثل لبنان وممثل
إندونيساااايا وممثل األردن وممثل نيجيريا وممثل الوليات المتحدة األمريكية وممثل المملكة المتحدة لبريطانيا  

 العظمى وأيرلندا الشمالية وممثل جمهورية  وريا.

جائحة  وساااااااالط العديد من المجموعات اإلقليمية والمندواين الضااااااااوء على المدى الذي فاقمت فيه -18
التحديات اإلنمائية العالمية القائمة من قبل وأدت إلى توساااااااايع نطا  أوجه عدم المساااااااااواة داخل    19-كوفيد

البلادان وفيماا بينهاا في مجاالت مثال الفجوة الرقمياة والتخفيف من  ثاار تغير المنااب والتكيف معاه والفجوة  
العااديااد من المجموعااات اإلقليميااة  في تموياال التنميااة وعاابء الااديون والحصااااااااااااااول على اللقاااحااات. وأعرب

والمناادواين عن قلقهم من األزمااات التي أخااذت بوادرهااا تلوح في األفق منااذ باادايااة الحرب في أو رانيااا في 
من القاادرة على التعااافي من الصااااااااااااااادمااات    مجااالت األمن الغااذائي وأمن الطاااقااة وفي النظم الماااليااة، باادلا 

ة. وأشااااارت بعض المجموعات اإلقليمية والعديد من المندواين  القتصااااادية والجتماعية الناجمة عن الجائح
إلى أنَّ تضااااااااااااااافر التا ثيرات النااجماة عن الجاائحاة والحرب في أو رانياا وأزماة تغير المنااب بادد ماا ُأحرز من 
تقدم في بعض أهداف التنمية المساااااااااااتدامة في العقدين الماضااااااااااايين وإلى أنَّ الجهود الرامية إلى تنفيذ خطة 

باتت، أكثر من أي وقت مضى، بحاجة إلى مزيد من الدعم في ما تبقى من   2030لمستدامة لعام  التنمية ا
وقت قصااااااااااااااير لهاا. وأبرز العاديد من المجموعات اإلقليمياة والمنادواين أنَّ النظاام المتعادد األطراف، بماا في 

مجموعااات إقليميااة   ذلاال األونكتاااد، بحاااجااة إلى التعزيز والتفعياال لتاادارد مااا تباادد من تقاادم. ولحظاات عاادة
والعديد من المندواين الت ثير مير المتناساااااااااب الذي تحدثه الحرب في البلدان النامية الضاااااااااليفة التي تعتمد  

ساايما في أفريقيا. وأعرب    على صااادرات الحبوب واألساامدة من أو رانيا والتحاد الروسااي، على التوالي، ول
د الماالياة المحادودة لادى البلادان الضااااااااااااااليفاة، ومن بينهاا  العادياد من المنادواين عن قلقهم من أن توهن الموار 

، قدرة هذه البلدان على حماية ساااااااكانها من انعدام  البلدان المتوساااااااطة الدخل، التي اساااااااتنفدتها الجائحة فعالا 
 األمن الغذائي.

  وأعلنت عدة وفود التزامها بدعم البلدان المتضاررة. وقالت إحدى المجموعات اإلقليمية إنها ساتقدم -19
وإقامة شااااااراكات معها لزيادة النواتج الزراعية.    بلداا   60مساااااااعدة طارئة لتخفيف حدة نقل األمذية وتمويل  

هذه المجموعة بنقل مسااااااا لة أزمة الغذاء العالمية إلى النظام المتعدد األطراف من خالل العمل مع    والتزمت
ياة، ومع مجموعاة الادول الساااااااااااااابع  منظوماة األمم المتحادة، بماا في ذلال فريق السااااااااااااااتجااباة لألزماات العاالم

لها ومنظمة التجارة العالمية. وأشااد العديد    والمؤساساات المالية الدولية والمؤساساات التي تتخذ من روما مقراا 
في ذلل    من المجموعات اإلقليمية والمندواين بالدور الرئيساااااااااااااي الذي يمكن أن يؤديه األونكتاد، مساااااااااااااتعيناا 



TD/B/69/4 

9 GE.22-12247 

بوساااااااااااائل من بينها دوره القيادي في فريق الساااااااااااتجابة لألزمات العالمية. ودعا عدة مندواين األونكتاد إلى  
 قنية للبلدان النامية في مواجهة النقل الحالي في السلع األساسية.توسيع نطا  مساعدته الت

وقاال عادة منادواين إنَّ اإلجراءات األحاادياة الجااناب التي اتخاذهاا بلاد واحاد فااقمات أزمتي الغاذاء   -20
والطااقاة. وفي إطاار مماارسااااااااااااااة حق الرد، أعرب أحاد المنادواين عن عادم موافقتاه على تلال البيااناات وطلب  

بلاده الوطني عن تنفياذ قرار مؤتمر قماة األمم المتحادة المعني باالمنظوماات الغاذائياة. وفي إطار   تعميم تقرير 
 ، اعترضت مجموعة إقليمية واحدة على الوقائع والمعلومات التي قدمها المندوب. ممارسة حق الرد أيضاا 

ألحادية الجانب التي  وأشاااااار بعض المندواين إلى افثار السااااالبية التي أحدثتها التدابير القسااااارية ا -21
في ساااابل   نحو تحقيق أهداف التنمية المسااااتدامة وأثرت ساااالباا   تقدماا   حالت دون أن تحرز البلدان المسااااتهدفة

 عي  سكان هذه البلدان.

في   وأبرز العديد من المجموعات اإلقليمية والمندواين الدور الحاسااااااام الذي يضاااااااطلع به األونكتاد -22
خالل ر ائزه الثالة المتمثلة في البحث والتحليل واناء توافق افراء والمساااااااااااااااعدة  تنفيذ عهد بريدجتاون من 

التقنية. وشاااااددوا على مساااااائل شاااااتى وردت في هذا العهد، مثل نقل التكنولوجيا والقتصااااااد الرقمي والحاجة  
لمسااااااااائل  إلى تنمية التجارة اإللكترونية واسااااااااتخراج قيمة من البيانات. وساااااااالَّط عدة مندواين الضااااااااوء على ا

التجارية، بما في ذلل معالجة التدفقات المالية مير المشاااااااااااروعة والحد من التجارة مير المشاااااااااااروعة، بينما 
أشااااااااااااااار منادواون  خرون إلى قطف ثماار اتفاا  منطقاة التجاارة الحرة القاارياة األفريقياة وتعزيز القتصاااااااااااااااد  

مل دعم المؤسااسااات البالغة الصااغر  اإلبداعي. وناقشاات عدة وفود مسااائل تتعلق بالمشاااريع واالسااتثمار تشاا
 والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإصالح اتفاقات الستثمار الدولية وو الت ترويج الستثمار.

 التقرير السنوي لألمين العام -باء 
 من جدول األعمالع 3)البند 

ونكتااد اضااااااااااااااطلع في في إطاار هاذا البناد من جادول األعماال، أبرز األمين العاام لألونكتااد أنَّ األ -23
، بميزانية دولة عضاااواا  195و  موظفاا   461نجازها  إ، سااااعد في بلداا   70مشااااريع في   204بعدد    2021عام  

مليون دولر. وأصاااااااااادر األونكتاد   46مليون دولر ونفقات خاصااااااااااة بالتعاون التقني بلغت    73عادية قدرها  
ذلل، ُعقدت الدورة الخامسااة عشاارة لمؤتمر    سااتة تقارير رئيسااية ونظم ثالثة أحداة رئيسااية. وااإلضااافة إلى

 األمم المتحدة للتجارة والتنمية واستضافت، على هام  أعمالها، خمسة منتديات.

وأعرب عادة منادواين عن تقاديرهم لمجموعاة من أعماال المسااااااااااااااااعادة التقنياة التي يضااااااااااااااطلع بهاا  -24
مع المعايير الدولية وأفضاال الممارسااات  األونكتاد، من بينها المساااعدة في مجال اإلجراءات ومواءمة الُنظم  

من خالل برنامج النظام افلي للبيانات الجمر ية والمدخالت التقنية بش ن حقو  الملكية الفكرية فيما يتعلق  
بمنطقة التجارة الحرة القارية األفريقية والتجارة اإللكترونية الخاصااااااااة بالمرأة وقانون المنافسااااااااة وتقييم التجارة  

إسااااداء المشااااورة في مجال السااااياسااااات بشاااا ن تشااااجيع السااااتثمار واتفاقات السااااتثمار وو الت  اإللكترونية و 
ترويج الستثمار للتكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد". وأعرات إحدى المجموعات اإلقليمية عن استعدادها  

 لتعزيز مشروع استراتيجية التعاون التقني وتنفيذه.

ر، في إطار أنشااااااطة التعاون التقني، في التحديات الخاصااااااة  وطلبت مجموعة إقليمية أخرى النظ -25
والفريدة التي تواجهها البلدان، ومن بينها التصاااحر والجفاف والفيضاااانات واألعاصاااير والصاااراعات وحالت  
ما بعد الصاااااراع وأعداد الالجضين الكبيرة والحروب والحصاااااار والتدابير القسااااارية األحادية الجانب. وقالت إنَّ  

ت ينبغي أن ُتدرس إليجاد حلول تعين البلدان على اتخاذ تدابير تكيف وتضااااامن ألَّ يتخلف أحد  هذه الحال
 عن الر ب.
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وأشاار أحد المندواين إلى نهج الساياساات العالمية الشامولي الذي تتبعه بحوة األونكتاد وتحليالته   -26
للتعافي بشااااكل أفضاااال من الجائحة    الداعمة للتنمية الشاااااملة والمسااااتدامة بمشااااار ة  املة من البلدان، ساااالياا 

نحو تحقيق أهداف التنمية المسااااااتدامة. وأبرز مندوب  خر دور األونكتاد القيادي في تحديد    والمضااااااي قدماا 
ع األونكتااد على المثاابرة على تقاديم البحوة   احتيااجاات البلادان الناامياة من خالل البحوة والتحليال. وشااااااااااااااجَّ

مناسااااااااب لتخفيف  ثار األزمة وارامج المساااااااااعدة المحددة األهداف  وخيارات السااااااااياسااااااااة العامة في الوقت ال
لتلبية احتياجات البلدان والنكباب على معالجة المساائل الحاسامة،    وارامج بناء القدرات المصاممة خصايصااا 

ومن بينها الديون والتدفقات المالية مير المشاااااروعة والقتصااااااد الرقمي. وأشاااااار هذا المندوب إلى مقترحات 
في مجال السااياسااة العامة، مثل خطة مارشااال التجارية وإنشاااء هيضة عالمية للديون واسااتحداة و الة  جريضة 

دت إحدى المجموعات اإلقليمية على أهمية الحرص على أن تكون   مسااااااااااتقلة للتصاااااااااانيف الئتماني. وشاااااااااادَّ
إنَّ إنشاء    أيضاا   المنشورات موضوعية ومتسقة، مشيرة إلى أهمية الستعراضات التي يجريها األقران. وقالت

 وأعلى جودة في سائر األنشطة. وحدة إحصائية قائمة بذاتها سيجعل البحوة والبيانات أكثر اتساقاا 

واشاااااا ن بناء توافق افراء الحكومي الدولي، أشااااااارت مجموعة إقليمية أخرى إلى أنَّ دورة المؤتمر   -27
ثارتها الجائحة. وأيدت الدول األعضاااااااء  الخامساااااااة عشااااااارة قد ُعقدت بنجاح على الرمم من التحديات التي أ

عهد بريدجتاون لمواصاالة العمل من خالل ر ائز األونكتاد الثالة بصاافته مساااهمة في تحقيق خطة التنمية  
وأهداف التنمية المساااتدامة ذات الصااالة. وأعرات مجموعة إقليمية أخرى عن تقديرها    2030المساااتدامة لعام  

ني بتمويااال التنمياااة وفريق الخبراء الحكومي الااادولي المعني باااالتجاااارة  لفريق الخبراء الحكومي الااادولي المع
 اإللكترونية والقتصاد الرقمي.

التنميةة التتاةةةةةةةةةةاديةة جن أجريويةا  جنن الةوامةد المحتملةة لمنرقةة التجةارة الحرة القةاريةة   -جيم 
  األجريوية من أجل تحقيق النمو الشامل

 من جدول األعمالع 4)البند 

تقرير التنمية القتصاااااااادية في في إطار هذا البند من جدول األعمال، قدم األمين العام لألونكتاد   -28
: جني الفوائااد المحتملااة لمنطقااة التجااارة الحرة القاااريااة األفريقيااة من أجاال تحقيق النمو  2021أفريقيااا لعااام 

تي تتيحها منطقة التجارة الحرة  الضاوء على قياس النمو الشاامل وتعريفه وعلى اإلمكانات ال  ، مسالطاا الشاامل
القارية األفريقية للتجارة والتنمية في أفريقيا والتحديات الرئيساااااااااااية لتحويل الفرص التجارية إلى نمو شاااااااااااامل 
وتفعيال منطقاة التجاارة الحرة القاارياة األفريقياة. وأوجز ممثال ألمااناة األونكتااد األولوياات الرئيسااااااااااااااياة الثالة  

 ة التجارة الحرة القارية األفريقية وهي: الرخاء والشراكة والشعوب.لمستقبل مستدام وشامل لمنطق

واشااااااااااااا ن التحليل والتوصااااااااااااايات الواردة في التقرير، حثَّ ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية على   -29
 التعجيال باالتعااون فيماا بين بلادان الجنوب بتخفيض الحواجز الجمر ياة ومير الجمر ياة داخال أفريقياا، مبرزاا 

بين بعض اساااااااااااتنتاجات التقرير والمسااااااااااااعدة التقنية التي يقدمها األونكتاد، بما في ذلل الرقمنة  الصاااااااااااالت  
في تضااامين التحليل    والمنافساااة والمسااااواة بين الجنساااين والساااتثمار. واقترحت هذه المجموعة المضاااي قدماا 
عب الذي يجريه األونكتاد مسااائل واردة في التقرير. واقترحت مجموعة إقليمية أخرى تبساايط  الشااامل لعدة شااُ

قواعد العمل وممارساااته وإنشاااء  لية للمعلومات والرصااد وزيادة السااتثمارات في مكونات الهياكل األساااسااية 
 والمعدات والتطوير.

ووافق أحااااد المناااادواين على التوصاااااااااااااايااااات الواردة في التقرير وأعرب عن تطلعااااه إلى أن يرى  -30
التجارة الحرة القارية األفريقية تنطوي على إمكانات هائلة لزيادة   ، ألنَّ منطقةالتوصاااااااااااااايات وهي تُنفذ عملياا 

في مضااامار الفقر وعدم المسااااواة والنمو. ومن    القدرة على الصااامود وعكس مساااار التجاهات الساااائدة حالياا 
ع مندوب  خر الشاار ات على   ز الروابط التجارية مع األسااوا  األفريقية. وشااجَّ شاا ن تنفيذ التوصاايات أن ُيعز ِّ
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السااااتثمار في المؤسااااسااااات المالية األفريقية وأورد ساااالساااالة من التدابير المناساااابة. وثمة طموح تحويلي  خر 
لمنطقاة التجاارة الحرة يتمثال في الحااجاة إلى تكاافؤ الفرص المتااحاة لألعماال التجاارياة والعماال األفاارقاة، بماا  

الفقر وتهيضة بيضة مواتية وتوطيد عرى في ذلل بناء المهارات ومعالجة أوجه التفاوت، مثل عدم المسااااااااااااااواة و 
دت إحدى المجموعات اإلقليمية على ما تكتسااايه خريطة الطريق الشااااملة هذه   التعاون وتشاااجيع النمو. وشااادَّ

. وأشاااااااارت مجموعة إقليمية أخرى إلى أنَّ  من أهمية ل للقارة األفريقية فحساااااااب، بل وللبلدان النامية أيضااااااااا 
. وقالت مجموعة إقليمية  خل فحسااااب، بل يشاااامل النمو المتعدد األبعاد أيضاااااا النمو الشااااامل ل يعني نمو الد

 من بينها. أخرى إنَّ وجود عدة توصيات يقتضي اختيار ما يتعين تنفيذه من توصيات

وفي مواجهة األزمة الصااااااااااااااحية، أشااااااااااااااار عدة مندواين، على التوالي، إلى تخفيض ديون البلدان   -31
ذه البلدان في جهودها اإلنمائية وتعزيز سااالساال القيمة ووضااع اسااتراتيجيات  األفريقية أو إلغائها لمساااعدة ه

متماسااكة وتقليل الحواجز التجارية )فيما يتعلق بالجماردع والحواجز مير الجمر ية )فيما يتعلق بالحصاال  
 والمعايير التقنية والصحيةع.

والبرامج الخاصااااة سااااتواصاااال دعم   واا وذ ر ممث ِّل أمانة األونكتاد أنَّ شاااالبة أفريقيا وأقل البلدان نم -32
البلدان األفريقية من خالل البحوة التحليلية والمسااعدة التقنية في مجالت مثل قواعد المنشا  واناء القدرات  

 اإلنتاجية.

لمن    -  تةدجقةات البيةانةات عبر الحةدود والتنميةة  2021تقرير التتاةةةةةةةةةةاد الرتمن لعةام   -دال 
 البيانات  تتدجق
 جدول األعمالعمن  5)البند 

تدفقات البيانات  2021تقرير القتصاااااااااااااد الرقمي لعام  قدمت األمينة العامة لألونكتاد   -33 ، مؤ دة أن َّ
عبر الحدود اكتسابت، في افونة األخيرة، أهمية في مختلف المناقشاات العالمية واإلقليمية بشا ن الساياسات.  

لبيانات وتوزيع الفوائد مير المتكافئ في اساااااااااااتدامة  وأثرت الفجوات الرقمية الهائلة والفجوات التي تشاااااااااااوب ا
لتشاظي إدارة البيانات، تزداد أهمية الحلول العالمية التي تساخر الفرص وتخفف من   عمليات الرقمنة. ونظراا 

المخاطر التي تحف بالمجتمعات الرقمية الساااااريعة التطور. ودعت الدول األعضااااااء إلى التعاون في مجال 
ألهاداف التنمياة المسااااااااااااااتاداماة. ونااق  ممثال ألمااناة األونكتااد النتاائج    عاالاة للبيااناات، دعمااا اإلدارة العاالمياة الف

الرئيساااااااااااااية التي خُلل إليها التقرير، بما في ذلل الطابع المتعدد األبعاد للبيانات و ثارها اإلنمائية ومختلف  
مي متوازن وشامل إلدارة البيانات  الُنهج المتبعة في تنظيم تدفقات البيانات. ودعا التقرير إلى اتباع نهج عال

لمصالحة الشاعوب والكو ب تتعدد فيه األطراف وأصاحاب المصالحة والتخصاصاات، مع قيام األمم المتحدة  
 بدور تنسيقي فيه.

  إيجابياا   مجتملياا  وأبرز أحد المشاااااااااااار ين في حلقة النقا  أنَّ التكنولوجيا المساااااااااااؤولة ُتحدة ت ثيراا  -34
نصاافة لجميع أصااحاب المصاالحة في اقتصاااد البيانات. وينبغي أن ُيعاد النظر في يتمثل في تحقيق نتائج م

ما تعنيه البيانات وفي التوزيع العادل للمخاطر والفوائد، بما في ذلل األفكار واألدلة الجديدة ووضاع خطاب  
لقواعد  وفي وضاااااع ا  عن التنسااااايق العالمي. ولألمم المتحدة دور في تكوين رهية أوساااااع نطاقاا   جديد، فضاااااالا 

والبتكار الشاااملين. وعرو مشااارد  خر النهج الذي يتبعه بلده حيال سااياسااة البيانات ر ز فيه على تقرير 
المصاااير الرقمي وفضااااءات البيانات الجديرة بالثقة. ومن شااا ن تدفقات البيانات الدولية وفضااااءات البيانات  

ثها. وقدم مشاارد  خر إطار التحاد األفريقي  الموحدة والمتصالة أن تزيد توافر البيانات واساتخدامها واساتحدا
برهية مشاااااااااتر ة تهدف إلى تمكين البلدان األفريقية من الساااااااااتفادة من   لساااااااااياساااااااااة البيانات القارية، مقروناا 

البيانات التي تم إنشااااااااهها وتحفيز إنشااااااااء البيانات واساااااااتخراج قيمة منها. ومن المهم التعاون داخل البلدان  
 لتسخير البيانات للتصدي للتحديات اإلنمائية.والمناطق وفيما بينها 
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واتفق العديد من المجموعات اإلقليمية والمندواين على أهمية تر يز التقرير على تدفقات البيانات   -35
عبر الحدود وإدارة البيانات من أجل التصاااااااااااااادي للتحديات اإلنمائية العالمية، مثل تغير المناب والصااااااااااااااحة  

سيما بسبب الجائحة ولها دور رئيسي في تحقيق أهداف   للتنمية، ل رئيسياا   ورداا والفقر. وأصبحت البيانات م
التنمية المساااااااااااااتدامة. وأعرات وفود عديدة عن قلقها إزاء الفجوة الرقمية وأوجه عدم التماثل التي تتفاقم بفعل 

ع سااياسااات عامة  الفجوات في البيانات. ولمعالجة البيانات وتدفقات البيانات معالجة سااليمة، من المهم وضاا
مناسااابة لزيادة الفرص المتاحة إلى أقصاااى حد وتقليل المخاطر إلى أدنى حد، مع الحرص على أن تساااتفيد 
جميع البلدان من القتصاد الرقمي القائم على البيانات. وأعرات وفود عديدة عن قلقها من اتجاهات التجزه  

في البلدان النامية.   أوجه قصااااااور وتؤثر ساااااالباا في القتصاااااااد الرقمي القائم على البيانات التي تفضااااااي إلى  
وساااالَّطت وفود عديدة الضااااوء على الطابع المتعدد األبعاد للبيانات وعلى تبعاتها اإلنمائية واعتماد نهج  لي  

 إلدارة البيانات.

وأبرز عدة مندواين الحاجة إلى نظم مبتكرة لإلدارة تزيد التعاون الدولي. واتفقت وفود عديدة على   -36
ر لألمم المتحدة في الحوار بشااااااا ن اإلدارة العالمية للبيانات وتنسااااااايقها والحرص على المشاااااااار ة القطرية  دو 

الكاملة بطريقة تتسام بتعدد األطراف وأصاحاب المصالحة والتخصاصاات. وأوضاح أحد الوفود أنَّ اتباع نهج 
ى هذه العملية. وذ رت  اساااتحواذ الشااار ات الكبرى عل  أصاااحاب المصااالحة المتعددين ينبغي أل يعني ضااامناا 

عدة وفود الحاجة إلى ان ُيتاح للبلدان النامية حيز للسااااااااياسااااااااات العامة ُيجسااااااااد ظروفها المتنوعة ويصاااااااون  
دت وفود عديدة على قدرة البلدان المحدودة على السااااااااتفادة من قيمة البيانات. ودعا عدة   ساااااااايادتها. وشاااااااادَّ

 الرقمي القائم على البيانات، بوسائل من بينها األونكتاد.مندواين إلى زيادة دعم بناء القدرات في القتصاد  

وأعرات وفود عديدة عن اساااتعدادها لساااتكشااااف السااابل التي يمكن أن يتبعها األونكتاد، بالتعاون   -37
إلى تكوين رهية مشتر ة تحقق إدارة    مع منظومة األمم المتحدة، في تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق، سلياا 

 للبيانات. عالمية فعالة

وأشاااااااااااااااادت وفود عاديادة باالتحليال الوارد في التقرير واماا جااء فياه من رهى ثااقباة تعين على فهم   -38
المساااااائل المعقدة المتصااااالة بالبيانات وتدفقاتها و ثارها على التنمية بشاااااكل أفضااااال وما قدمه من توصااااايات  

الذي يضاطلع به األونكتاد في   لعملعن تقديرها ل  مفيدة في مجال الساياساة العامة. وأعرات عدة وفود أيضااا 
عاادياادة إلى تعزيز  مجااال التجااارة اإللكترونيااة والقتصااااااااااااااااد الرقمي، من خالل ر ااائزه الثالة. ودعاات وفود

 الذي يضطلع به األونكتاد في هذا المجال، على النحو المبيَّن في عهد بريدجتاون. العمل

 ألجريويا األنشرة التن يضرلع بها األونكتاد دعماا  -هاء 
 من جدول األعمالع 6)البند 

عرو ممثاال عن أمااانااة األونكتاااد برامج األونكتاااد الرئيساااااااااااااايااة لاادعم أفريقيااا في مجااالت تحويال   -39
القتصاادات ومعالجة مواطن الضاعف واناء القدرة على الصامود وتحساين القدرة التنافساية وتعزيز اإلقليمية  

. وأوجز اعادة المتصاااااااااااااالاة باالتجاارة المقادماة إلى أقال البلادان نمواا والتعاددياة واإلطاار المتكاامال المعزز للمساااااااااااااا
 في أفريقيا، مشاايراا   األهداف الرئيسااية لكل برنامج والنتائج المتوقعة منه، ول ساايما بالنساابة ألقل البلدان نمواا 

 إلى أنَّ التحديات العديدة الراهنة تستلزم استنفار جهود المجتمع الدولي.

المجموعاات اإلقليمياة المجتمع الادولي إلى زياادة الادعم المقادم إلى البلادان الناامياة،  ودعات إحادى  -40
، ول ساايما في ضااوء الجائحة واألعباء المالية اإلضااافية المتعلقة  بما فيها البلدان األفريقية وأقل البلدان نمواا 

ا طرأ في افونااة األخيرة. وتقف الفجوة التمويليااة القااائمااة بين طلباات    بااالطاااقااة واألمن الغااذائي الناااجمااة عمااَّ
أنَّ الحتياجات ل تزال تتجاوز ما يجري عمله في الوقت    على  البلدان النامية واألنشاااااااااااطة الممولة شااااااااااااهداا 

 .الحالي وإن  ان  بيراا 
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وقال أحد المندواين إنَّ تدفقات السااااااااااتثمار إلى أفريقيا قد انخفضاااااااااات، ودعا إلى تحسااااااااااين إدارة   -41
 عن هيكلة القتصاد األفريقي وإحداة تحول فيه بشكل أفضل. امج والسياسات، فضالا الديون وتنسيق البر 

د مندوب  خر على أهمية النهج الشاامل الذي يتبعه األونكتاد حيال المسااعدة التقنية والبحوة   -42 وشادَّ
ول افثار المترتبة  تنا2021تقرير القتصااد الرقمي لعام   بالنظر إلى التحديات العديدة القائمة. وأشاار إلى أنَّ 

على ازدياد تدفقات البيانات عبر الحدود، ل ساااايما في حالة البلدان النامية. وقال إنَّ مشااااهد البيانات المتسااام  
دون جني الفوائد التي يمكن أن تحققها التقنيات الرقمية، وهو أمر    بالتشاظي في الوقت الحالي قد يقف حائالا 

 اكات الخصوصية والهجمات اإللكترونية وسواها من المخاطر.جسيمة تتعلق بانته قد ُيحدة أضراراا 

وأشااااار مندوب  خر إلى أهمية تغير المناب والحرص على حماية القتصااااادات النامية، ول ساااايما   -43
، بخيار سااياسااي يهدف إلى تحقيق األهداف والتطلعات اإلنمائية. وذ ر الحاجة  ضااعفاا   أشااد أقل البلدان نمواا 
المتعددة في أفريقيا، إلى اتخاذ تدابير لسااااااتضصااااااال الجوع    ى احتياجات أقل البلدان نمواا الماسااااااة، بالنظر إل

سااااايكون بعيد المنال إن لم تُتخذ  2030إلى أنَّ تحقيق أهداف خطة التنمية المساااااتدامة لعام   والفقر، مشااااايراا 
في   هذا التدابير. وأثارت إحدى المجموعات اإلقليمية مسااااااااااااا لة التلزر والتعاون لمسااااااااااااااعدة أقل البلدان نمواا 

 أفريقيا.يثير القلق في حالة  نسبياا  أفريقيا، مسلطة الضوء على انخفاو اإلنفا  انخفاضاا 

وأشاااااااااار مندواون مختلفون إلى عقد شاااااااااراكة مع أفريقيا وإلى طلب لجمع األموال لدعم هذه القارة   -44
ومكافحة التدفقات مير المشاااااروعة والقيود اإلنمائية الناجمة عن التدابير القسااااارية األحادية الجانب والتنمية  

 خر إلى تعزيز القتصاااااااااااااااادات األفريقيااة   في إطااار منطقااة التجااارة الحرة القاااريااة األفريقيااة. ودعااا مناادوب
 للنمو الشامل والتنمية المستدامة. بتنويعها، تعزيزاا 

للتحاور في قضاااااااااااايا التكامل    مفيداا  وارت ت إحدى المجموعات اإلقليمية أن يكون األونكتاد محفالا  -45
إجراء مشااورات منتظمة مع  على ذلل، أوضاح ممثل أمانة األونكتاد أنَّ األونكتاد يثابر على    اإلقليمي. ورداا 

  طلباا  26. وعالوة على ذلل، ورد  منساقي المؤساساات اإلقليمية لتعزيز التكامل القتصاادي ألقل البلدان نمواا 
للدعم من بلدان أفريقية وُيبذل  ل جهد مستطاع لالستجابة لهذه الطلبات. وقال إنَّ الصعواات التي تكتنف 

تقنية في جميع الحالت. وقدمت عدة بلدان الدعم للصااندو  السااتضماني الميزانية ل تتيح تقديم المساااعدة ال
، بينما يفكر األونكتاد في توسااااااايع نطا  البرنامج المشاااااااترد بين التحاد األورواي  لصاااااااالح أقل البلدان نمواا 

امج مع  أخرى، وإن  انت موارد الميزانية مير متوفرة. ويتساااااق هذا البرن  واينه والموجه ألنغول ليشااااامل بلداناا 
النهج الاذي يتبعاه األونكتااد في تزوياد البلادان األفريقياة باالمعاارف وأدوات الساااااااااااااايااسااااااااااااااة العااماة للتغلاب على  
الصاااااااااااادمات ومساااااااااااااعدة أصااااااااااااحاب المصاااااااااااالحة األفارقة على تحقيق أهدافهم ومبادراتهم المتعلقة بالتنمية  

 اإلقليمي. والتكامل

 مم المتحدة للتجارة والتنميةتنةيذ نتامج الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األ -واو 
 من جدول األعمالع 7)البند 

أوجز األمين العااااام لألونكتاااااد التقاااادم المحرز في مجااااالت التحول األراعااااة المتوخاااااة في عهاااد   -46
  بريدجتاون المعتمد في الدورة الخامسااااااااة عشاااااااارة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، في تشاااااااارين األول/

  10عن التقدم المحرز في تنفيذ خطة األمانة للتغييرات الهيكلية الداخلية المؤلفة من   ، فضالا 2021أكتوار  
نقاط والخطوات المتخذة استجابة للطلبات التي قدمتها الدول األعضاء في الدورة التنفيذية الحادية والسبعين  

 .2022للمجلس، في شباط/فبراير 
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وأحد المندواين على العمل الذي تضطلع به األمينة  وأثنى ممثلو العديد من المجموعات اإلقليمية   -47
عن التغييرات الهيكلية الداخلية وأبانوا األساااااالوب    العامة لتنفيذ التحولت الواردة في عهد بريدجتاون، فضااااااالا 

 الدهوب والمفصل والشفاف الذي تتبعه هي وأمانة األونكتاد في القيام بهذا العمل.

دت إحدى المجموعات اإلق -48 ليمية على أهمية التخطيط إلعداد عروو منتظمة بشاااااا ن التقدم  وشاااااادَّ
المحرز في تنفيذ عهد بريدجتاون وتوثيق هذه العروو وتقديمها إلى الدول األعضاااااااااااااااء. وأعرات مجموعة 
إقليمية أخرى عن توقعها ب ن يتضاااامن التقرير الساااانوي مجموعة من المؤشاااارات تتيح تقييم النتائج المحققة،  

 رة المؤتمر الخامسة عشرة.مقارنة بنتائج دو 

دت مجموعة إقليمية أخرى على الطبيعة المترابطة التي يتسااااااام بها عهد بريدجتاون وراطت   -49 وشااااااادَّ
للتنمياة المسااااااااااااااتاداماة وأهاداف   2030تنفياذه التنفياذ النااجح با هاداف األمم المتحادة األخرى، مثال خطاة عاام 

وء على المساااااااااعدة التقنية، من بين التغييرات  التنمية المسااااااااتدامة وخطة عمل أديس أبابا. وساااااااالَّطت الضاااااااا
 الهيكلية الداخلية، بصفتها وسيلة ذات أهمية خاصة لتقديم الدعم إلى البلدان النامية.

وطلباات إحاادى المجموعااات اإلقليميااة التقيااد بااالممااارساااااااااااااااة المتمثلااة في إعااداد تقرير مكتوب عن  -50
ومتاابعاة نتاائج المؤتمرات ومؤتمرات القماة التي تعقادهاا األمم  المساااااااااااااااهماات التي يقادمهاا األونكتااد في تنفياذ 

 المتحدة ُينشر قبل دورات المجلس.

  ودعاا ممثال مجموعاة إقليمياة أخرى األونكتااد إلى زياادة التر يز على احتيااجاات أقال البلادان نمواا  -51
ن منشااااااااورات بعينها عن قلقه م  وإلى تعزيز العمل في مجال القتصاااااااااد الرقمي. وأعرب هذا الممثل أيضاااااااااا 

 يصدرها األونكتاد يرى أنها تبتعد عمَّا ينبغي أن يكون عليه التر يز المؤسسي في العمل.

وسااالَّطت بعض المجموعات اإلقليمية الضاااوء على العمل الحاسااام الذي يضاااطلع به األمين العام   -52
ذاء والطاقة والتمويل وأشااااااااااادت  لألونكتاد واألمانة في إطار فريق السااااااااااتجابة لألزمات العالمية المعني بالغ

 بهذا العمل.

على التجااارة    19-"تاا ثير جااائحااة  وفياادوقاادماات نااائبااة األمين العااام لألونكتاااد التقرير المعنون،  -53
في   19-الااذي أبااان بشااااااااااااااكاال وجيز التحولت التي أحاادثتهااا أزمااة  وفيااد والتنميااة: الاادروس المسااااااااااااااتفااادة"

عن الدروس   لق بمجالت عمل األونكتاد األسااااااااساااااااية، فضاااااااالا القتصاااااااادات والمجتمعات والتعاون فيما يتع
 واستدامة وقدرة على التحمل. المستفادة لبناء مستقبل أكثر شمولا 

وأثناات مجموعااات إقليميااة عاادياادة واعض المناادواين على األفكااار الثاااقبااة والتحليالت الواردة في   -54
اج مختلف المجاالت التي يتمتع فيهاا األونكتااد  التقرير. ورحبات عادة مجموعاات إقليمياة وأحاد المنادواين باإدما

 مشتر ة بين الُشعب في المستقبل.  بالخبرة في تقرير واحد وشجعت على اتخاذ مبادرات من هذا القبيل تكون 

دت وفود عديدة على الدور الرئيسااااااي الذي تضااااااطلع به نائبة األمين العام لألونكتاد بشاااااا ن   -55 وشاااااادَّ
لل في عملها المتعلق بتعزيز األهداف اإلنمائية للدول األعضاااء، ول ساايما  التقرير وعلى نطا  أوسااع من ذ

 في سيا  هذه الجائحة المحفوف بالتحديات.

 استراتيجية التعاون التقنن -زاي 
 من جدول األعمالع 10)البند 

دت نائبة األمين العام لألونكتاد، في مالحظاتها الساااتهاللية، على األهمية التي توليه -56 ا الدول  شاادَّ
األعضاء للتعاون التقني خالل المناقشة العامة لمجلس التجارة والتنمية. وعرضت الصيغة المنقحة لمشروع 
اساااااااااااتراتيجية التعاون التقني، شااااااااااااكرة الوفود على تعاونها المثمر في تنقيح هذه الوثيقة. وقالت إنَّ الغرو  
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لدورة المؤتمر الخامسااااة عشاااارة. وساااالَّطت الضااااوء  العام من السااااتراتيجية يتمثل في تحقيق النتائج الرئيسااااية  
دت لتلبية الحتياجات   على الساااااامات الرئيسااااااية لسااااااتراتيجية التعاون التقني، قائلة إنَّ هذه السااااااتراتيجية أُع ِّ

والبلدان الشااااااااااديدة الضااااااااااعف. واقُترح في السااااااااااتراتيجية إجراء تحديثات   اإلنمائية المحددة ألقل البلدان نمواا 
يتمثل في إقامة حوار   هدفاا   ع. وتضامنت الساتراتيجية أيضااا مجموعة أدوات األونكتادت )مثل منتظمة لألدوا

على التفاعل مع الشااااااار اء المحليين واإلقليميين والدوليين    مثمر بين المساااااااتفيدين والمانحين. وحثت أيضااااااااا 
عب بشاااا ن المواضاااا ،  يع الرئيسااااية. وختاماا بةية تعزيز البرامج المتعددة الساااانوات والبرامج المشااااتر ة بين الشااااُ

ُرمي إلى تحقيق التسااااا  والت ثير على الصااااعيد القطري من خالل السااااتراتيجية بتعزيز التنساااايق مع نظام  
في عملية إصاااالح األمم المتحدة. وتهدف الساااتراتيجية إلى    المنساااقين المقيمين، بحسااابان ذلل جزءا أصااايالا 

مثل شااااااااااراكة المجموعة المشااااااااااتر ة بين و الت األمم    إقامة شااااااااااراكات بناءة داخل منظومة األمم المتحدة،
 المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية التي يقودها األونكتاد.

وأعرات بعض المجموعات اإلقليمية والوفود عن تقديرها إلعداد مشااااااااااااااروع اسااااااااااااااتراتيجية التعاون   -57
ساااااابقة ُأجريت مع المجموعات اإلقليمية فيها.  من مشااااااورات مير رسااااامية   التقني وإلدراج تعليقات مساااااتمدة

وأشاااااااارت مجموعة إقليمية واعض الوفود إلى أهمية التعاون التقني بصااااااافته دعامة من الدعامات التي يقوم  
 عليها عمل األونكتاد.

وأشااااااااااااااارت إحادى المجموعاات اإلقليمياة إلى أنَّ نتاائج التقييماات التي تجريهاا شاااااااااااااابكاة تقييم أداء   -58
متعددة األطراف ينبغي أن تكون متسااااااااقة مع التوجه العام لسااااااااتراتيجية التعاون التقني. وقالت  المنظمات ال

مجموعة إقليمية أخرى إنَّ عناصار من المناقشاات التحضايرية لم ُتدرج بعد في مشاروع الساتراتيجية. وشادَّد  
المندواين إلى ضاارورة    أحد المندواين على أهمية المساااهمات المالية في إنجاح السااتراتيجية. وأشااار بعض

مواءمة اساتراتيجية التعاون التقني مع الساتراتيجيات الوطنية بشا ن اتساا  الساياساات والتواصال مع الجهات  
 الفاعلة من مير الدول أثناء التنفيذ.

وأكدَّت نائبة األمين العام لألونكتاد أنَّ السااااااااتراتيجية سااااااااُتمك ِّن األونكتاد من تقديم التعاون التقني   -59
 بشكل استراتيجي. وتعول األمانة على الحوار والدعم المتواصلين من الدول األعضاء للتنفيذ.

مسةةةةةاهمات األونكتاد جن تنةيذ ومتابعة نتامج المؤتمرات الرميسةةةةةية ومؤتمرات القمة التن  -حاء 
 تعقدها األمم المتحدة جن الميدانين التتاادي والجتماعن 

 من جدول األعمالع 11)البند 

بتعزيز مجلس   أبرزت األميناة العااماة لألونكتااد الحااجاة إلى تفعيال افلياة الحكومياة الادولياة، بادءاا  -60
التجارة والتنمية، بإعطاء األولوية للشاااااافافية وتشااااااجيع التشاااااااور والنقا . وأضااااااافت تقول إنَّ األونكتاد يبذل 

عمال ذات الصااااااااالة، مثل خطة حثيثة للتنسااااااااايق مع الجملية العامة، بما في ذلل بشااااااااا ن جداول األ  جهوداا 
واتفا  باريس بشاااا ن تغير المناب واتفا  أكرا وخطة عمل أديس أبابا، و لها    2030التنمية المسااااتدامة لعام  

 مطالب رئيسية أوردها عهد بريدجتاون.

يتساااااامان، بحكم   وأشااااااارت إحدى المجموعات اإلقليمية إلى أنَّ عهد بريدجتاون ومافيكيانو نيرواي -61
وأهداف التنمياة المسااااااااااااااتادامة وخطاة عمال أديس أبابا. وشاااااااااااااادَّدت    2030بالترابط مع خطاة عام   طبيعتهماا،

مجموعة إقليمية أخرى على الوضااااع الذي يتميز به األونكتاد للمساااااهمة في عمليات األمم المتحدة العالمية  
في بعض    ن مائباا في الميدانين القتصااااادي والجتماعي، مشاااايرة في الوقت نفسااااه إلى أنَّ دور األونكتاد  ا

األحيان عن النواتج المرئية. وشااااااااااااجعت هذه المجموعة اإلقليمية األونكتاد على المشااااااااااااار ة في بناء توافق  
افراء وساااااقت الفريق المعني بالسااااتجابة لألزمات العالمية  مثال فريد يُحتذى به في هذا الصاااادد. وأشااااار 
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ي إطار وليته، نتائج مؤتمرات القمة والمؤتمرات الرئيساااية  أحد المندواين إلى أنَّه ينبغي لألونكتاد أن ينفذ، ف
 التي تعقدها األمم المتحدة في المجالين الجتماعي والقتصادي.

 الجلسة العامة الختامية -طاء 

أعرات األمينة العامة لألونكتاد، في مالحظاتها الختامية، عن تقديرها للعمل الذي اضااااااااااااااطلع به  -62
نياع، والمنساااااااااقون اإلقليميون والوفود وموظفو أمانة األونكتاد، مما جعل من الدورة  رئيس المجلس ونائبه )كي

بما طلبه المندواون من المؤسااسااة   للحوار والعمل الجاد والديناميكية. وقالت إنَّها أحاطت علماا   الحالية مكاناا 
فيذ عهد بريدجتاون  والتزمت بمتابعة الطلبات والمسائل وهي: إصدار خطط على مستوى شعب األونكتاد لتن

، مع األعضااء، بإصادار جميع وإعداد تقارير سانوية مفصالة لدورات المجلس السانوية المقبلة والمضاي قدماا 
الوثائق قبل دورات المجلس قدر المستطاع والحرص على قدرة األونكتاد على متابعة نتائج المؤتمر الوزاري  

ووضااااااع خطط اسااااااتراتيجية أوضااااااح بشاااااا ن مشااااااار ة   الثاني عشاااااار لمنظمة التجارة العالمية بطريقة رساااااامية
األونكتااااد في أحاااداة أخرى على نطاااا  منظوماااة األمم المتحااادة، مثااال مؤتمر األطراف والمؤتمر المعني  
بالمحيطات والجملية العامة لألمم المتحدة والتصااااااااادي لكل مواقف "العمل  المعتاد" في األمانة. وشاااااااااددت  

ميااة المتجااددة الحاااليااة. ورمم أنَّ التغيير لن يحاادة بين عشاااااااااااااايااة على أنَّ هااذا الموقف يتناااقض مع الاادينااا
 وضحاها، فإنها لن تتهاون مع هذا النهج ألنَّ هناد الكثير على المحل. 

واصااااااااااادد التفاقات الهامة التي تم التوصااااااااااال إليها في المجلس، أشاااااااااااارت إلى أنَّ عملية اعتماد   -63
من الزمن برعااياة المجلس. وأقرت با نَّ    اسااااااااااااااتغر  عقاداا  اسااااااااااااااتراتيجياة األونكتااد للتعااون التقني مثلات جهاداا 

عن اللتزام والمرونة وتمثل صاااااااوت ثقة فيها وفي األمانة. والتزمت   الموافقة على الساااااااتراتيجية ت تي تعبيراا 
مع ولية التفعيل المنصوص عليها في عهد بريدجتاون. ورمم أنَّ التفا  لم ينعقد   بتنفيذ الستراتيجية تمشياا 

ى المواضاااااااااايع واألسااااااااااضلة التوجيهية لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية وفريق الخبراء  عل
الحكومي الادولي المعني باالتجاارة اإللكترونياة والقتصاااااااااااااااد الرقمي، فقاد بُاذل جهاد جهياد في هاذا الصاااااااااااااادد.  

لمعالجتها. مير أنَّ هناد  وأشاااااااارت إلى أنَّ المواضااااااايع صااااااالبة. ولهذا السااااااابب أنشاااااااضت الهيضتان الفرعيتان  
للمواعيد النهائية    ، ل سيما بالنسبة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية، نظراا زمنياا   عنصراا 

المنطبقة على وثائق الهيضات التداولية ذات الصاااالة. وأعرات عن ت ييدها الكامل للمشاااااورات المسااااتمرة التي  
على النحو الواجب بالستنتاجات المتفق عليها بش ن   نتائجها. وأحاطت علماا تعقب الدورة وعن تطلعها إلى  

وتعهدت بدعم األمانة الكامل في تنفيذ العناصااااار ذات الصااااالة.   2021التنمية القتصاااااادية في أفريقيا لعام  
  وفي الختام، أشاااااااااارت إلى جدول األعمال الكامل لدورة المجلس التنفيذية التي ساااااااااُتعقد في تشااااااااارين األول/

وتقرير   2022ومجلس التجاارة والتنمياة لعاام  ، بماا في ذلال الجزء الرفيع المسااااااااااااااتوى المؤجال 2022 أكتوار 
والتقرير المتعلق بالمسااااااااااعدة التي يقدمها األونكتاد للشاااااااااعب الفلساااااااااطيني    2022مي لعام  الساااااااااتثمار العال

ومساائل أخرى. وأعرات عن تطلعها إلى مواصالة تقاسام ما يحرز من تقدم في دورة المجلس المقبلة وذ َّرت  
 أعضاء المجلس ب نَّ باب مكتبها مفتوح على الدوام إلجراء مشاورات.

جموعات إقليمية بالنتائج المثمرة التي حققتها دورة المجلس التاساااعة والساااتين.  وأشااااد ممثلو عدة م -64
من عناصاااار تنفيذ عهد بريدجتاون.   وأشاااااروا إلى الموافقة على اسااااتراتيجية التعاون التقني بصاااافتها عنصااااراا 

لمجلس وأشاااااروا  وأعراوا عن تقديرهم لمعلومات التنفيذ المسااااتكملة التي قدمتها األمينة العامة لألونكتاد إلى ا
وفي سااابيل المشاااار ة والتعاون الالزمين لمواصااالة ذلل    بوجه خاص إلى الخطوات الهامة التي اُتخذت فعالا 

بالل األهمية في هذا الصااااااااااادد.    التنفيذ، قائلين إنَّ إحراز تقدم في تنشاااااااااااايط افلية الحكومية الدولية ُيعد أمراا 
راء بشااااا ن المسااااا لة المعلقة المتعلقة بالمواضااااايع والمساااااائل  عن التزامهم بتحقيق توافق في اف  وأعراوا أيضااااااا 
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التوجيهيااة لفريق الخبراء الحكومي الاادولي المعني بتموياال التنميااة وفريق الخبراء الحكومي الاادولي المعني  
 بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي. 

د ممثال إحادى المجموعاات اإلقليمياة على الحااجاة إلى تمويال الخب -65 راء من البلادان الناامياة  وشااااااااااااااادَّ
في   الموجودين في العواصااااااام للمشاااااااار ة في فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية، ُمسااااااال ِّماا 

الوقت نفسااه ب نَّ ذلل يتطلب إجراء تعديل في اختصاااصااات الصااندو  السااتضماني لتمويل مشااار ة الخبراء  
ع األعضااء افخرين قبل دورة المجلس المقبلة. وسالمت  في اجتماعات األونكتاد، ومن ثم، فهو سايتواصال م

مجموعة إقليمية أخرى ب نَّ األونكتاد بحاجة، في ضاااااااااوء التحديات العالمية، ومن بينها أزمة الغذاء والطاقة  
عن   في وظائفه األساااسااية المتمثلة في أنشااطة البحث والتحليل، فضااالا   العالمية، إلى مواصاالة العمل أيضاااا 

في تفعيل   ي. وشااددت هذه المجموعة على الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى المضااي قدماا التعاون التقن
المنظمة. وأشاااااااار ممثل مجموعة إقليمية أخرى إلى الدور الرئيساااااااي الذي اضاااااااطلعت به نائبة األمين العام  

د بريدجتاون موضاااااع  إنَّ الساااااتراتيجية ساااااتضاااااع عه  )المنتهية وليتهاع في اساااااتراتيجية التعاون التقني، قائالا 
التنفياذ وسااااااااااااااتعاالج التحادياات القليلاة التي تواجاه التقييم الاذي تجرياه شاااااااااااااابكاة تقييم أداء المنظماات المتعاددة  
األطراف لر يزة التعاون التقني لألونكتاد. وأضاااااااف إنَّ مجموعته اإلقليمية سااااااتتبادل ورقة مير رساااااامية عن 

 األونكتاد بعد الدورة الحالية.  األمن الغذائي واإلجراءات المتخذة من خالل أمانة

 المسامل اإلجرامية وما يتال بها -ثالثاا  

 اجتتاح الدورة -ألف 

الساااااااااايدة    2022حزيران/يونيه    20افتتحت الدورة التاسااااااااااعة والسااااااااااتون لمجلس التجارة والتنمية في   -66
 ها في دورته الثامنة والستين.ميمونة  يبينغا تاريشي )جمهورية تنزانيا المتحدةع، رئيسة المجلس المنتهية وليت

 انتخاب أعضاء المكتب -باء 
 )أع من جدول األعمالع1)البند 

  حزيران/  20)الفتتاحيةع، المعقودة في  1216انتخب مجلس التجارة والتنمية، في جلسااته العامة   -67
 للمجلس في دورته التاسعة والستين.  ، السيد باهتيجورس حسن )لتفياع رئيساا 2022يونيه 

وفي الجلساااااااة العامة نفساااااااها، ذ ر ممثل التحاد الروساااااااي أنَّ بلده لن يعترو على توافق افراء   -68
بشاااا ن انتخاب رئيس مجلس إدارة الدورة التاسااااعة والسااااتين لمجلس التجارة والتنمية. وذ ر  ذلل أنَّ التحاد  

هذا، فإنه ساااااااين ى بنفساااااااه عنه. وأعرب عن بالل قلقه ألنَّ الممارساااااااة  الروساااااااي، وإن لم يعرقل توافق افراء  
الراساخة القدم التي يتبعها األونكتاد في تقديم ترشايحات لمكتب المجلس على أسااس توافق افراء بين الدول  

  1995من قرار الجملية العامة   6األعضاااااااء الواردة في قائمة الدول ذات الصاااااالة المشااااااار إليها في الفقرة  
ع لم تتبع في تلل المناساااابة. وقال إنَّ مذ رة شاااافوية سااااتُقدم بهذا المعنى وطلب إدراج مضاااامون هذه  19-)د

 المذ رة الشفوية في مرفق لتقرير الدورة الحالية للمجلس )المرفق األولع.

أنَّ بلدها لن يخرج على توافق افراء بشااا ن انتخاب الرئيس الجديد    وذ رت ممثلة بيالروس أيضااااا  -69
س التجاارة والتنمياة. وأعراات عن أملهاا في أن يحرص الرئيس على األخاذ بمعاايير عاالياة لألونكتااد وأن  لمجل

في  مساااااااايَّساااااااااا  يصااااااااون جميع مكاساااااااابه، ول ساااااااايما فيما يتعلق بالحوار والتعاون بين الدول وأل يطبق نهجاا 
 هد لألسف في العالقات الثنائية. للتجارة الدولية والتنمية القتصادية وشو  األنشطة، ألنَّ ذلل سيكون مدمراا 
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،  صغيراا   إنَّ لتفيا تؤيد، بصفتها بلداا   وأعرب رئيس المجلس )الجديدع عن امتنانه لألعضاء، قائالا  -70
إقااماة نظاام دولي قاائم على القواعاد، ومن ثم فهي تساااااااااااااااناد تعاددياة األطراف فيماا يتعلق باالتجاارة   تاامااا   تا يياداا 

ات المضاااااااطراة الحالية. وأكد حياده التام في قيادة أعمال المجلس، مع مراعاة  والتنمية، ول سااااااايما في األوق
، ومصاااااااااالح البلدان المتقدمة النمو. وقال إنَّه، مع ازدياد  مصاااااااااالح البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نمواا 

اة بين الجنسااااين  عدم المساااااواة بشااااكل هائل على الصااااعيد العالمي وفي الحماية الجتماعية والتعليم والمساااااو 
 ، ألنَّ األونكتاد مؤسسة يوجهها األعضاء فيها.والتغذية، سيضع نفسه رهن إشارة األعضاء تماماا 

  حزيران/ 20، المعقودة في )الفتتااحياةع أيضااااااااااااااااا  1216وانتخاب المجلس، في جلسااااااااااااااتاه العااماة   -71
تناول الترشاااااااايحات  ، أعضاااااااااء مكتب المجلس لدورته التاسااااااااعة والسااااااااتين. وساااااااايجري بعد ذلل  2022 يونيه

  2022تموز/يوليااه    1)الختاااميااةع، المعقودة في    1224المتبقيااة. وانتخااب المجلس، في جلسااااااااااااااتااه العااامااة 
 المقرر. واناء على ذلل، جاء تكوين المكتب المنتخب على النحو التالي:

 لسيد بهتيجورس حسن )لتفياع الرئيس:

 السيد محمدو م. و.  اه )مامبياع نواب الرئيس:

  بيتر يومل )ألمانياع -السيد هانز 
  السيد  ليواا مايلو )كينياع

  السيد روي ماسييرا )البرتغالع
 السيدة سوفاترا سريمايتريفيثاد )تايلندع

  السيدة  نا فيتي )فنلنداع
 السيدة  ارولين ماكلويد )كنداع

 السيد ألفارو أليخاندرو موميز أو امبو )كولومبياع
 أولزابال )بيروع السيدة أليسون أور يزو

 السيد رضوان صديق )باكستانع المقرر:

ووفقاا للممارسااااااااة المت بعة، اتفق المجلس على إشااااااااراد منسااااااااقي المجموعات اإلقليمية ومجموعات   -72
 في عمل مكتب المجلس. تاماا  األونكتاد األخرى المعترف بها اشراكاا 

 إترار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة -جيم 
 )بع من جدول األعمالع1)البند 

  حزيران/  20)الفتتاااحيااةع لمجلس التجااارة والتنميااة، المعقودة في    1216في الجلسااااااااااااااااة العااامااة  -73
  حزيران/  16إلجراء الموافقة الصاااااااااااااامتة الذي ُطب ِّق في   ، أشاااااااااااااار رئيس المجلس إلى أنَّه وفقاا 2022 يونيه
دورة المجلس التنفيذية الثانية والسااااابعين التي  ، قرر المجلس ت جيل الجزء الرفيع المساااااتوى إلى  2022 يونيه

. وتمت الموافقة على موضاااااااااوع الجزء الرفيع المساااااااااتوى، "إعادة  2022ساااااااااُتعقد في تشااااااااارين األول/أكتوار  
من خالل إجراء الموافقة    ،"القتصااااااااااااد العالمي إلى المساااااااااااار الصاااااااااااحيح ومعالجة التحديات األكثر إلحاحاا 

. وعالوة على ذلل، واناء على توصاااااية أمانة األونكتاد،  2022حزيران/يونيه   10الصاااااامتة الذي ُطب ِّق في 
من خطة عمل  166للفقرة    )أع األصالي، تقرير رئيس الهيضة الساتشاارية المنشا ة وفقاا 14البند    سايؤجل أيضااا 
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وأثرها ذي الصااااااااااااالة وتعيين أعضااااااااااااااء    2022-2021في الفترة    بانكود عن تنفيذ األمانة للدورات التدريبية
 .ع2)المجلس التنفيذية الثانية والسبعين الهيضة الستشارية إلى دورة

)الفتتااحياةع، جادول األعماال المؤقات   1216ونتيجاة لاذلال، أقرَّ المجلس، في جلسااااااااااااااتاه العااماة  -74
األصااااالي   2ت جيل مناقشاااااة البند   ل ليعبر عن، ولكنه ُعد ِّ TD/B/69/1للدورة، بصااااايغته الواردة في الوثيقة  

 )أع )انظر المرفق الثانيع.14والبند 

 اعتماد التقرير المتعلق بوثامق التةويض  -دال 
 )جع من جدول األعمالع1)البند 

  تموز/  1)الختاااميااةع، المعقودة في    1224اعتمااد مجلس التجااارة والتنميااة، في جلسااااااااااااااتااه العااامااة  -75
، تقرير المكتب عن وثائق تفويض الممثلين المشاااااااار ين في دورة المجلس التاساااااااعة والساااااااتين،  2022 يوليه

 .TD/B/69/L.2بصيغته الواردة في الوثيقة 

 جدول األعمال المؤتت لدورة مجلس التجارة والتنمية التنةيذية الثانية والسبعين -هاء 
 جدول األعمالع من 12)البند 

، 2022 تموز/يوليه   1)الختاميةع، المعقودة في   1224التجارة والتنمية، في جلسته العامة  أقرَّ مجلس   - 76
   جدول األعمال المؤقت لدورة المجلس الثانية والسبعين )انظر المرفق الثالثع. 

 المسامل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتال بها من مسامل  -واو 
 من جدول األعمالع 13)البند 

 من النظام الداخلن للمجلس 76الهيئات الحكومية الدولية ألغراض المادة  تسمية  

  TD/B/IGO/LIST/11 لم ُتعرو على المجلس أي طلبات جديدة لينظر فيها. وترد في الوثيقة -77
 التي تتمتع حالياا بمر ز لدى األونكتاد. 115قائمة بالهيضات الحكومية الدولية البالل عددها 

 من النظام الداخلن للمجلس 77غير الحكومية ألغراض المادة  تسمية المنظمات  

،  2022تموز/يوليه    1)الختاميةع، المعقودة في  1224أبلل رئيس المجلس، في جلساااااااااااااته العامة   -78
المجلس ب نَّ المنظمتين مير الحكوميتين اللتين ساااااااابق لهما التقدم بطلب للحصااااااااول على مر ز المراقب قد  

ثم طلبيهمااااااا. ومن  وترد في سااااااااااااااحبتااااااا  فيهااااااا.  لينظر  طلبااااااات جاااااادياااااادة  المجلس أي  ُتعرو على  لم   ،
منظماة التي تتمتع   242قاائماة باالمنظماات مير الحكومياة الباالل عاددهاا    TD/B/NGO/LIST/27 الوثيقاة
 بمر ز األونكتاد. حالياا 

 استعراض الجدول الزمنن لالجتماعات  

، على الجدول الزمني لالجتماعات  اا )الختاميةع أيضاااااااااا 1224وافق المجلس، في جلسااااااااااته العامة   -79
، على النحو الوارد  2023واعلى لجدول الزمني المؤقت لالجتماعات لعام    2022للنصااااااااف الثاني من عام  

2022 حزيران/يونيه 30في ورقة مير رسمية مؤرخة 
 . ع3)

  

 أعيد ترقيم بنود جدول األعمال ذات الصلة لتعبر عن هذا التغيير. ع2)

 .TD/B/INF.253سيصدر الجدول الزمني الرسمي بصفته الوثيقة  ع3)
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 ( 19-)د 1995استعراض توامم الدول الواردة جن مرجق ترار الجمعية العامة   

لم يُتخااااذ أي إجراء فيمااااا يتعلق بقااااائمااااة األعضااااااااااااااااااء. وترد قااااائمااااة األعضااااااااااااااااااء الحاااااليااااة في  -80
 .TD/B/INF.250 الوثيقة

 اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءات المجلس  

)الختاميةع، ب نَّ اإلجراءات المتخذة في دورته    1224ه العامة  ، في جلساااااااااااتأُبلل المجلس أيضااااااااااااا  -81
 التاسعة والستين ل تترتب عليها  ثار مالية إضافية.

 مسامل أخرى   -زاي 

 من جدول األعمالع 14)البند 

 جدول األعمال المؤتت للجنة التجارة والتنمية، الدورة الثالثة عشرة  

  تموز/  1)الختاااامياااةع، المعقودة في    1224جلسااااااااااااااتاااه العااااماااة  أقرَّ مجلس التجاااارة والتنمياااة، في   -82
، جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة عشارة للجنة التجارة والتنمية، على النحو الوارد في ورقة  2022 يوليه

 )انظر المرفق الرابعع.  2022حزيران/يونيه  30مير رسمية مؤرخة 

 يع والتنمية، الدورة الثالثة عشرةجدول األعمال المؤتت للجنة الستثمار والمشار   

)الختاميةع، جدول األعمال المؤقت للدورة الثالثة عشاااااارة   1224أقرَّ المجلس، في جلسااااااته العامة   -83
  حزيران/ 30للجناة السااااااااااااااتثماار والمشااااااااااااااااريع والتنمياة، على النحو الوارد في ورقاة مير رساااااااااااااامياة مؤرخاة  

 )انظر المرفق الخامسع. 2022 يونيه

 2022مواضيع اجتماعات الخبراء المتعددة السنوات واألحادية السنة جن عام   

)الختاميةع، أن يرفق بهذا التقرير مواضاااااااااااايع    1224، في جلسااااااااااااته العامة  قرر المجلس أيضاااااااااااااا  -84
اجتماعات الخبراء الخمساااااااااااااة المتعددة السااااااااااااانوات واجتماعات الخبراء األحادية السااااااااااااانة التي ساااااااااااااُتعقد في 

الموافقة على مواضاايع اجتماعات الخبراء من خالل إجراء الموافقة الصااامتة الذي ُطب  ق  . وتمت  2022 عام
 ، والذي لم يتم الخروج عليه )انظر المرفق السادسع. 2022شباط/فبراير  28إلى  22في الفترة من 

 اعتماد التقرير  -حاء 

 من جدول األعمالع 15)البند 

  تموز/  1)الختاااميااةع، المعقودة في    1224سااااااااااااااتااه العااامااة اعتمااد مجلس التجااارة والتنميااة، في جل -85
وجدول األعمال المؤقت   4، تقريره الذي سااايتضااامن الساااتنتاجات المتفق عليها في إطار البند  2022 يوليه

لدورة المجلس التنفيذية الثانية والسااااابعين وجدولي األعمال المؤقتين للجنة التجارة والتنمية ولجنة الساااااتثمار  
لتنمية ومواضاااااااايع اجتماعات الخبراء، واإلجراءات األخرى التي اتخذها المجلس وموجز ُمقدَّم  والمشاااااااااريع وا

عن المساااااااائل اإلجرائية    من الرئيس بشااااااا ن جميع البنود الموضاااااااوعية واساااااااتراتيجية التعاون التقني، فضاااااااالا 
 والمسائل ذات الصلة.

نهائية للتقرير المقدم إلى  وأذن المجلس  ذلل للمقرر، تحت سااااااالطة الرئيس، بوضاااااااع الصااااااايغة ال -86
 الجملية العامة، حسب القتضاء، مع مراعاة وقائع الجلسة العامة الختامية.
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Annex I 

  Note verbale from the Permanent Mission of the Russian 
Federation to the United Nations Office and other 
international organizations in Geneva* 

[English/Russian only] 

 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ 

ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН И ДРУГИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В ЖЕНЕВЕ 

 

PERMANENT MISSION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

TO THE UNITED NATIONS OFFICE AND  

OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS  

IN GENEVA 

 

 

No. 2582 

 

The Permanent Mission of the Russian Federation to the United Nations Office and 

other International Organizations in Geneva presents its compliments to the Secretariat of the 

Trade and Development Board of the United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD) and has the honor to inform the Secretariat of the Trade and Development Board 

(TDB) that the Russian Federation will join the consensus on the election of the President of 

the TDB at the 69th session of the Trade and Development Board. 

However, while not blocking the consensus, the Russian Federation would like to state 

that it will dissociate from it and express its deep concern that UNCTAD’ long-established 

practice to make nominations to the Bureau of the TDB through consensus of States members 

of the relevant List of States referred to in paragraph 6 of General Assembly resolution 1995 

(XIX) was not followed this time. 

The Permanent Mission of the Russian Federation would appreciate that the content 

of this note verbale is included in an annex of the report of the 69th session of the Trade and 

Development Board. 

The Permanent Mission of the Russian Federation avails itself of this opportunity to 

renew to the Secretariat of the Trade and Development Board of the United Nations 

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

 

Geneva, 20 June 2022 
[ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОТДЕЛЕНИИ 

ПРИ ОТДЕЛЕНИИ ООН И ДРУГИХ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
В ЖЕНЕВЕ] 

 

United Nations Conference on 

Trade and Development 

 

Geneva   

  

 * The present annex reproduces the note verbale in the languages in which it was received and without 

formal editing. 

__________ 
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 المرجق الثانن

 جدول أعمال الدورة التاسعة والستين لمجلس التجارة والتنمية  

 المسائل اإلجرائية: -1

 انتخاب أعضاء المكتب. )أع

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة. )بع

 التفويض.اعتماد التقرير المتعلق بوثائق  )جع

 مناقشة عامة. -2

 التقرير السنوي لألمين العام. -3

من أجل النمو    التنمية القتصااااااادية في أفريقيا: جني الفوائد المحتملة لمنطقة التجارة الحرة القارية -4
 الشامل.

 لمن تتدفق البيانات. -: تدفقات البيانات عبر الحدود والتنمية2021تقرير القتصاد الرقمي  -5

 نشطة التي يضطلع بها األونكتاد دعماا ألفريقيا.األ -6

 تنفيذ نتائج الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية. -7

 تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي. -8

 تنمية.تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل ال -9

 استراتيجية التعاون التقني. -10

مساااااااااااااهمات األونكتاد في تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسااااااااااااية ومؤتمرات القمة التي تعقدها   -11
 األمم المتحدة في الميدانين القتصادي والجتماعي.

 ية.جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذية الثانية والسبعين لمجلس التجارة والتنم -12

 المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها: -13

 من النظام الداخلي للمجلس؛ 76تسمية الهيضات الحكومية الدولية ألمراو المادة  )أع

 من النظام الداخلي للمجلس؛ 77تسمية المنظمات مير الحكومية ألمراو المادة  )بع

 استعراو الجدول الزمني لالجتماعات؛ )جع

 ع؛19-)د 1995ستعراو قوائم الدول الواردة في مرفق قرار الجملية العامة ا )دع

 افثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءات المجلس. )هع

 مسائل أخرى. -14

 اعتماد التقرير. -15
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جةدول األعمةال المؤتةت للةدورة التنةيةذيةة الثةانيةة والسةةةةةةةةةبعين لمجلس التجةارة    
 والتنمية

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة. -1

الجزء الرفيع المساااتوى: إعادة القتصااااد العالمي إلى مسااااره الصاااحيح والتصااادي للتحديات األكثر   -2
 .إلحاحاا 

 استراتيجيات الترابط والتنمية في عالم تسوده العولمة. -3

 الضريبية الدولية والستثمار المستدام.الستثمار من أجل التنمية: اإلصالحات  -4

الدور    –التنمية القتصااااااااااادية في أفريقيا: إعادة النظر في أسااااااااااس تنويع الصااااااااااادرات في أفريقيا   -5
 التحفيزي لألعمال والخدمات المالية.

 .األنشطة المضطلع بها في إطار تنفيذ برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نمواا  -6

 ساعدة التي يقدمها األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني.تقرير عن الم -7

 تقرير الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي. -8

 جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذية الثالثة والسبعين لمجلس التجارة والتنمية. -9

من خطة عمل بانكود بشااااااا ن تنظيم    166للفقرة    تقرير رئيس الهيضة الساااااااتشاااااااارية المنشااااااا ة وفقاا  -10
وتاا ثير هااذه الاادورات وتعيين أعضااااااااااااااااء الهيضااة   2022-2021األمااانااة دورات تاادريبيااة في الفترة  

 .الستشارية

 مسائل أخرى. -11

 تقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية الثانية والسبعين. -12
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 ارة والتنمية، الدورة الثالثة عشرةجدول األعمال المؤتت للجنة التج  

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة. -2

 تقارير اجتماعات الخبراء: -3

 اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بش ن السلع األساسية والتنمية؛ )أع

 والخدمات والتنمية؛اجتماع الخبراء المتعدد السنوات بش ن التجارة  )بع

اجتماع الخبراء المتعدد الساااااااااااااانوات المعني بتعزيز بيضة اقتصااااااااااااااادية مواتية على جميع  )جع
المسااااااااااااتويات دعماا لتنمية شاااااااااااااملة ومسااااااااااااتدامة، وتعزيز التكامل والتعاون في الميدان  

 القتصادي؛

 سير التجارة.اجتماع الخبراء المتعدد السنوات المعني بالنقل واللوجستيات التجارية وتي )دع

 تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة. -4

 تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلل. -5

 دور التجارة في إحداة تحول عالمي في مجال الطاقة تقوده التنمية. -6

سااااااالسااااااالة اإلمداد: افثار المترتبة على التجارة وساااااااالسااااااال القيمة  جغرافية التجارة وإعادة تشاااااااكيل  -7
 العالمية والنقل البحري.

 تقرير مرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التلزر بين الر ائز الثالة. -8

 مسائل أخرى. -9

 اعتماد تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس التجارة والتنمية. -10
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 المرجق الخامس

المؤتت للجنة السةةةةتثمار والمشةةةةاريع والتنمية، الدورة الثالثة  جدول األعمال    
 عشرة

 انتخاب أعضاء المكتب. -1

 إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة. -2

 تقارير اجتماعات الخبراء المتعددة السنوات واألحادية السنة: -3

ة األعمال من أجل اجتماع الخبراء المتعدد السااااانوات بشااااا ن الساااااتثمار والبتكار ورياد )أع
 بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة.

اجتماع خبراء بشاااا ن إعادة النظر في السااااتراتيجيات اإلنمائية للدول الجزرية الصااااغيرة   )بع
 النامية في المشهد المتسم بالمنافسة في فترة ما بعد الجائحة.

 معايير الدولية للمحاسبة واإلبالغ.تقرير فريق الخبراء العامل الحكومي الدولي المعني بال -4

 الستفادة من ت ثير التقنيات الجديدة من خالل تقييمات أثر التكنولوجيا. -5

 زيادة تعبضة التمويل العام والخاص نحو الستثمار في أهداف التنمية المستدامة. -6

 تقرير مرحلي عن تشجيع وتعزيز أوجه التلزر بين الر ائز الثالة. -7

 مسائل أخرى. -8

 اعتماد تقرير اللجنة المقدم إلى مجلس التجارة والتنمية. -9
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 المرجق السادس

مواضةةةةيع اجتماعات الخبراء المتعددة السةةةةنوات واجتماعات الخبراء األحادية    
 2022السنة جن عام 

 الشعبة الرميسية المواضيع اجتماع الخبراء

اجتماع الخبراء المتعدد السااااااااااااانوات بشااااااااااااا ن   -1
 السلع األساسية والتنمية

مسااااااااااااااارات التنويع القتصااااااااااااااادي في  -
البلااادان الناااامياااة المعتمااادة على الساااااااااااااالع  

 األساسية

التطورات األخيرة والتحادياات والفرص   -
 في أسوا  السلع األساسية

 شلبة التجارة الدولية والسلع األساسية

اجتماااع الخبراء المتعاادد الساااااااااااااانوات المعني    -2
 التنميةبالتجارة والخدمات و 

المشااااااااااااااهاااد المتطور للتجاااارة الرقمياااة في 
 الخدمات

 شلبة التجارة الدولية والسلع األساسية

اجتماااع الخبراء المتعاادد الساااااااااااااانوات المعني    -3
 بالنقل واللوجستيات التجارية وتيسير التجارة

التحماال    النقاال المسااااااااااااااتاادام والقااادر على
أوقاااااات   النقاااااال والتجااااااارة في  وتيسااااااااااااااير 

بعاادهاا: التحاادياات والفرص الجااائحااة وماا  
 الرئيسية

 شلبة التكنولوجيا واللوجستيات

اجتماع الخبراء المتعدد السااااااااااااانوات بشااااااااااااا ن   -4
السااااااااااااااتثماار والبتكاار ورياادة األعماال من أجال  

 بناء القدرات اإلنتاجية والتنمية المستدامة

 شلبة الستثمار والمشاريع الستثمار وتغير المناب

عاادد الساااااااااااااانوات المعني  اجتماااع الخبراء المت  -5
اقتصااااااااااااااااااادياااااة مواتياااااة على جميع  بيضاااااة  بتعزيز 
المسااااااااااتويات دعماا لتنمية شاااااااااااملة ومسااااااااااتدامة،  
 وتعزيز التكامل والتعاون في الميدان القتصادي 

الشااااااااااااااااااااملاااااة   اإلقليمياااااة للتنمياااااة  الحلول 
 والمستدامة

 شلبة العتولمة واستراتيجيات التنمية

إعادة النظر في الساااتراتيجيات اإلنمائية   اجتماع الخبراء األحادي السنة -6
للااادول الجزرياااة الصااااااااااااااغيرة الناااامياااة في 
المشاهد المتسام بالمنافساة في فترة ما بعد 

 الجائحة

البلااااادان نمواا  وأقااااال  أفريقياااااا   شاااااااااااااالباااااة 
 والبرنامج الخاص
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  *الحضور  
 التالي ذ رهم:حضر الدورة ممثلو أعضاء مجلس التجارة والتنمية  -1

 التحاد الروسي
 األرجنتين

 األردن
 إسبانيا
 أستراليا
 إستونيا
 إسرائيل
 إكوادور 
 ألبانيا
 ألمانيا

 اإلمارات العراية المتحدة
 إندونيسيا

 أنغول
 أورمواي
 أومندا
 أو رانيا

 اإلسالميةع-إيران )جمهورية
 أيرلندا
 إيطاليا

 باكستان
 البحرين
 البرازيل
 براادوس
 البرتغال
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالدي 
 بنما

 بوتان
  

لين. ولالطالع على قائمة المشار ين، انظر  *  .TD/B/69/INF.1تتضمن قائمة الحضور هذه المشار ين المسجَّ

 فاسوبور ينا 
 بولندا

 المتعددة القومياتع-بوليفيا )دولة 
 بيرو

 بيالروس
 تايلند
 تر يا

 ترينيداد وتواامو
 تومو
 تونس

 جامايكا
 الجبل األسود

 الجزائر 
 الجمهورية التشيكية

 الجمهورية الدومينيكية
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 جمهورية  وريا
 جنوب أفريقيا

 جيبوتي
  الدانمرد

 دولة فلسطين
 رومانيا
 زامبيا

 زيمبابوي
 سري لنكا
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 السودان
 السويد
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 سويسرا
 شيلي
 صرايا
 الصين
 العرا 
 مابون 

 مواتيمال
 غيانا
 فرنسا
 الفلبين

 البوليفاريةع-فنزويال )جمهورية
 فنلندا

 فييت نام
 قبرص

 كازاخستان
 كرواتيا
 كمبوديا

 كندا
 كواا

 كوستاريكا
 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت

 كينيا
 لتفيا

 لبنان
 لكسمبرغ
 ليتوانيا
 مالطة

 مدمشقر 
 مصر 

 المغرب
 المكسيل

 المملكة العراية السعودية
 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

 موريشيوس
 موزامبيق

 ناميبيا
 النمسا
 نيبال

 نيجيريا
 نيكاراموا

 الهند
 هندوراس
 هنغاريا
 هولندا

 المتحدة األمريكيةالوليات 
 اليابان
 اليمن

 اليونان

 وحضر الدورة العضو التالي في المؤتمر، الذي ليس عضواا في المجلس: -2

 كابو فيردي

 إسواتيني

 مامبيا

 الكرسي الرسولي

 مالوي

 النيجر 

 ساموا
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 الدورة:و انت المنظمات الحكومية الدولية التالية ممثلة في  -3

 التحاد األفريقي

 الصندو  المشترد للسلع األساسية

 التحاد األورواي 

 منظمة التعاون اإلسالمي

 أمانة منتدى جزر المحيط الهادك

 و انت أجهزة األمم المتحدة وهيضاتها وارامجها التالية ممثلة في الدورة: -4

 ةالمكتب التنفيذي لألمين العام، األمانة العامة لألمم المتحد
والبلدان النامية مير الساااااحلية والدول الجزرية الصااااغيرة    مكتب الممثل السااااامي ألقل البلدان نمواا 

 النامية، األمانة العامة لألمم المتحدة

 و انت الو الت المتخصصة والمنظمات ذات الصلة التالية ممثلة في الدورة: -5

 منظمة األمذية والزراعة لألمم المتحدة

 حدة للتنمية الصناعيةمنظمة األمم المت

 مجموعة البنل الدولي

 منظمة التجارة العالمية

 و انت المنظمات مير الحكومية التالية ممثلة في الدورة: -6

 الفضة العامة

 الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العالي

 جملية التنمية الدولية

 منظمة القرية السويسرية
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