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مقدمة
ُعقدت الدورة التنفيذية السب ب ب ب بببعون لمجلس التجارة والتنمية في قصب ب ب ب ببر األمم بجنيف في الفترة من 3
إلى  5شباط/فبراير  ،2021بمشاركة حضورية ومن بعد .وعقد المجلس أربع جلسات عامة خالل هذه الدورة.

أولا -اإلجراءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنمية بشأأأأأأأون المنود المو أأأأأأأو ية
المدرجة في جدول أعماله
ألف -تقرير أقل الملدان نموا لعام  :2020الطاقات اإلنتاجية للعقد الجديد
الستنتاجات المتفق عليها (562د)70-

إن مجلس التجارة والتنمية،
يرح ،ب  ،مع التقببدير ،بتقرير أقببل البلببدان نموا لعببام  :2020الطبباقببات اإلنتبباجيببة للعقببد
-1
الجديد ،لما تض ب ب ببمنه من تحليل بش ب ب ببأن التأثيرات الس ب ب ببلبية لمرض فيرو كورونا لعام ( 2019كوفيد)19-

ووقعهبا على أقبل البلبدان نموا ،ومن رؤى وتحليالت بشب ب ب ب ب ب ببأن تحقيم هبذه البلبدان مزيبدا من التنميبة في العقبد
الجديد حتى عام 2030؛
-2

ويالحظ مع القلم أنه في حين ظلت شببدة التأثيرات الصببحية المباش برة لجائحة كوفيد19-

في أقل البلدان نموا في حدود أقل مما كان متوقع ا ،فالتأثيرات القتصب ب ب ب ب ببادية السب ب ب ب ب ببلبية لل اية المترتبة على
الجائحة قد ضب ب،بيقت بصب ببورة خطيرة الموارد المالية والضب بريبية والمؤةب بسب ببية المحدودة التي تُتا ألقل البلدان
نموا لدعم اقتصاداتها وإنعاشها؛
-3

ويوافم على التوص ب ب ببية الواردة في التقرير ،التي تدعو إلى التركيز في األجل القص ب ب ببير

على مواجهة التحديات الصب ب ببحية والجتماعية  -القتصب ب ببادية المباشب ب برة ،من أجل التصب ب ببد ل مة الراهنة
وضببمان تعاأ أفضببل ،مع الحرى على أن تسببتهدأ الةببتراتيجيات الطويلة األجل بناء القدرات اإلنتاجية

من أجل تعزيز القدرة على الصمود والتحول الهيكلي ،بما يتماشى مع الحتياجات واألولويات الوطنية؛
-4

يرحب

بببالقت ار الببداعي إلى اعتمبباد القببدرات اإلنتبباجيببة كببلطببار لبرنببام العمببل الجببديببد

ألقببل البلببدان نموا ،المتوقع اعتمبباده أثنبباء مؤتمر األمم المتحببدة الخببامس المعني بببأقببل البلببدان نموا ،ويببدعو
مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يسب ب ببهم في العملية التحضب ب ببيرية لمؤتمر األمم المتحدة الخامس
المعني بأقل البلدان نموا؛

يرح مع التقدير بلطالق مؤشببر األوناتاد للقدرات اإلنتاجية ،تماشببيا مع قرار المجلس
-5
القتصبباد والجتماعي  ،29/2017الذ شببجع األوناتاد على ومواصببلة عمله المنهجي الرامي إلى يا
التقبدم المحر في تنميبة القبدرات اإلنتباجيبة في البلبدان النباميبة وتحبديبد العتببات التي تعيم هبذا التقبدمو ،ويقر

بالفائدة التي يمكن جنيها من المؤشر في األغراض السياةاتية والتحليلية؛
-6

يطل

إلى األوناتاد مواصببلة تحديم مؤشببر القدرات اإلنتاجية ونش بره وتحسببينه كوةببيلة

لرص ب ببد و يا التقدم الذ تحر ه أقل البلدان نموا في مجال تعزيز القدرات اإلنتاجية ،فضب ب بالا عن إمكاناتها
المتصببلة بتحقيم أهداأ التنمية المسببتدامة ،ويدعو األوناتاد إلى تقييم وعرض قابلية تطبيم مؤشببر القدرات

اإلنتاجية عمليا في الجتماعات الحكومية الدولية المقبلة؛
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يش ب ب ب ب ببجع البلدان المانحة والبلدان األخرى التي يمكنها المس ب ب ب ب بباهمة على أن تجدد موارد

صندوق األوناتاد الةتئماني ألقل البلدان نموا.

الجلسة العامة الختامية
 5شباط/فبراير 2021

باء -مسائل أخرى
أساليب عمل اآللية الحكومية الدولية لألونكتاد خالل ال طرابات ذات الصلة بأجائحة كوفيد19-
المقرر (563د)70-

إن مجلس التجارة والتنمية،
ل وناتاد،

إذ يبدر التحبديبات التي تطرحهبا جبائحبة كوفيبد 19-أمبام العمبل السب ب ب ب ب ب ببلس لدليبة الحكوميبة البدوليبة
وإذ يؤكد أهمية الحد من الضطرابات التي تؤثر في عمل اآللية الحكومية الدولية ل وناتاد،

وإذ يسب ببلم بأن هذه الضب ببطرابات المحتملة يمكن أن تُ َّقلل إلى أدنى حد من خالل اعتماد أةب ببالي
عمل مؤقتة،
وإذ يؤكد أن أةالي العمل المؤقتة هذه تسر على فترة أ مة جائحة كوفيد 19-ولن تش ،كل ةابقة
لعمل اآللية الحكومية الدولية ل وناتاد،
-1

يوافم على تطبيم ما يلي خالل جائحة كوفيد:19-

الجتماعات الفتراضية والمختلطة
(أ)

ظم الجتم بباع ببات الفت ارضب ب ب ب ب ب بي ببة والمختلط ببة إل عن ببد تع ببذر أو من ع ببدم
ينب ي أل تن ،

اة ب ب ب ببتصب ب ب ب بوار عقد اجتماعات حض ب ب ب ببورية .وإذا ة ب ب ب ببنحت الظروأ ،ينب ي ل مانة أولا ،قبل النظر في عقد
اجتماعات افتراضية بالاامل ،أن تنظر في عقد اجتماعات مختلطة (حيم يكون بعض المندوبين حاضرين

طبم نفس طرائم الجتماعات
في القاعة ويشب ببار اآلخرون عن بعد من خالل منصب ببة لالجتماعات) .وةب ببتُ ،
المختلطة على الجتماعات الفتراضية.
(ر)

عندما يكون من الض ب ب ب ب ب ببرور عقد اجتماعات رة ب ب ب ب ب ببمية افت ارض ب ب ب ب ب ببية ،ينب ي تنظيم هذه

الجتمباعبات وفقبا للمتطلببات المنصب ب ب ب ب ب ببوى عليهبا في النظبام البداخلي لمجلس التجبارة والتنميبة ،أو متطلببات
الهيئة الفرعية ذات الصب ب ب ببلة ،بما يشب ب ب ببمل توفير خدمات الترجمة الفورية من خالل منصب ب ب ببة مالئمة بالل ات

الرةمية الست ل مم المتحدة.
(ج)

عنبد الضب ب ب ب ب ب ببرورة ،يمكن لمجلس التجبارة والتنميبة أو هيئباتبه الفرعيبة (من خالل المكباتب

الموة ببعة لال منهما) تنظيم اجتماعات افت ارض ببية غير رة ببمية دون ترجمة ش ببفوية من خالل منص ببات مثل

منصب ببة ويبكس ( .)webexوينب ي ،حيثما أمكن ،بم وقائع الجتماعات الفت ارضب ببية غير الرةب ببمية بالل ة

الناليزية والل ات األخرى عندما تسب ب ب ب ب ببما التانولوجيا المتاحة بذلإ دون تالفة إضب ب ب ب ب ببا ية ،وذلإ من خالل

منصات مثل ليف ليسن ()Listen Live

()1

التابعة لمكت

األمم المتحدة في جنيف.

__________
()1
4

انظر .https://listen-live.unog.ch/
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تقرر الهيئة المعنية مس ب بببق ا ،عند تنظيم اجتماعات افت ارض ب ببية غير رة ب ببمية ،ما إذا كان
(د)
الجتماع ة ببيفض ببي إلى أ محص ببالت .وينب ي إحالة هذه المحص ببالت إلى مجلس التجارة والتنمية لتخاذ

قرار رة ب ب ببمي بش ب ب ببأنها ،إما عن طريم عقد اجتماع رة ب ب ببمي (حض ب ب ببور أو افت ارض ب ب ببي) أو عن طريم إجراء

الموافقة الصامتة.

طرائم عقد الجتماعات الفتراضية
(هب)

الترجمة الشفوية.
(و)

ينب ي أن تبدأ الجتماعات الفت ارضببية وتنتهي في الوقت المحدد ،ل ةببيما عندما تُتا
ينب ي للمشاركين أن يستخدموا طريقة موحدة لعرض األةماء عند الدخول إلى المنصة

(اةبم والوفدو يليه والةبم الشبخصبي والةبم العائليو) ،لضبمان الشبفا ية ولتسبهيل ةبير الجتماع الفت ارضبي.

ول تُعطى الالمة للمشبباركين الذين يتصببلون دون اتباع الصببي ة المحددة إل بعد إعادة ربطهم التصببال وفق ا
للصي ة المعتمدة.
( )

يمكن لميسبر المناقشبات (موظفو األمانة الذين يديرون اةبتخدام منصبة الجتماع) أن

يبدأوا الجتماع الفت ارض ب ببي بنداء ة ب بريع على األة ب ببماء للتحقم من الجهات المش ب بباركة .وعند إجابة النداء،

ينب ي للمشاركين أيضا تفعيل الااميرات الخاصة بهم.
( )

ينب ي للمشب ب ب بباركين ضب ب ب بببل الميكروفونات على الوضب ب ب ببع الصب ب ب ببامت عند عدم التحد .

(ط)

الالمة .وإذا كان

وينب ي لهم تفعيل الميكروفون والاامي ار عند أخذ الالمة.

ينب ي اة ب ب ببتخدام مربع الدردش ب ب ببة المكتوبة أو خاص ب ب ببية رفع اليد لطل

األمر متعلقا بلثارة نقطة نظام ،ينب ي أيضب با اة ببتخدام مربع الدردش ببة المكتوبة لإش ببارة إلى أن طل
هو إلثارة نقطة نظام.

الالمة

اةتخدام مجلس التجارة والتنمية وهيئاته الفرعية إلجراء الموافقة الصامتة
الموةب ب ببع لمجلس التجارة والتنمية ،أو مكت

الهيئة الفرعية ذات الصب ب ببلة،

( )

يحدد المكت

( )

وينب ي عدم إخض ب ب بباع األمور/المس ب ب ببائل إلجراء الموافقة الص ب ب ببامتة إل بعد النتهاء من

(ل)

يحدد الحيز الزمني ل مور الخاض ب ب ببعة إلجراء الموافقة الص ب ب ببامتة عادة في  72ة ب ب بباعة

ما إذا كان ينب ي اللجوء إلى إجراء الموافقة الصامتة في المسائل التي يتعين البت فيها.

األعمال التحضيرية والمشاورات الال مة ،وتاون هنا درجة عالية من الثقة بأن الصمت لن ُياسر.
(ثالثة أيام عمل ،باةببتثناء عطالت نهاية األةبببوع) .ويجو للمكت

الموةببع للهيئة المعنية ،عند الضببرورة،

أن يقرر تطبيم هامش مني أطول .وإذا لم ُياسر الصمت خالل الفترة المحددة ،يعتبر القرار معتمدا.

الموة ببع للهيئة

في حالة كس ببر إجراء الص ببمت ،يعقد الرئيس اجتماعا افت ارض ببيا للمكت
(م)
المعنية بشأن القت ار  ،بغية التوصل إلى اتفاق قبل إخضاعه من جديد إلجراء الموافقة الصامتة.
(ن)

ينب ي إبالغ الدول األعضاء بصورة منهجية بنتيجة إجراء الموافقة الصامتة.

يحيل مجلس التج ببارة والتنمي ببة ،أو الهيئ ببة الفرعي ببة المعني ببة ،علمب با ب ببالمقترح ببات التي
( )
اعتمدت عن طريم إجراء الموافقة الصب ب ببامتة في الجلسب ب ببة الرةب ب ببمية التالية للمجلس أو الهيئة ،ةب ب بواء أكانت

افتراضية أم حضورية.
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يوافم كذلإ على أن العمل بهذه التدابير ةوأ يستمر ابتداء من موافقة مجلس التجارة

والتنمية عليها من خالل إجراء الموافقة الص ب ب ببامتة إلى حين انتهاء جائحة كوفيد ،19-وفم ما يقرره مجلس

التجارة والتنمية .وةيعتمد مجلس التجارة والتنمية عندئذ ق ار ار بلنهاء العمل بالتدابير الواردة في هذا المقرر.

الجلسة العامة الختامية
 5شباط/فبراير 2021

جيم -اإلجراءات األخرى التي اتخذها المجلس
تقرير أقل الملدان نموا لعام  :2020الطاقات اإلنتاجية للعقد الجديد
-1

اعتمبد مجلس التجبارة والتنميبة ،في جلسب ب ب ب ب ب بتبه العبامبة (الختباميبة) الرابعبة ،المعقودة في  5شب ب ب ب ب ب ببباط/

فبراير  ،2021في إطار هذا البند من جدول األعمال ،الةب ب ب ببتنتاجات المتفم عليها التي أتيحت بصب ب ب ببي تها
اإللاترونية باعتبارها ورقة غير رةمية (انظر الفصل األول ،الفرع ألف).

تقرير الفرقة العاملة المعنية بالخطة المرنامجية واألداء المرنامجي عن أعمال دورتها الحادية والثمانين
أحاط المجلس علم ا ،في جلسته العامة الثالثة ،المعقودة في  4شباط/فبراير  ،2021بتقرير الفرقة
-2
العاملة عن دورتها الحادية والثمانين ،الذ ةيصدر باعتباره الوثيقة  ،TD/B/WP/308وأقر الةتنتاجات
المتفم عليها الواردة يه.

تقرير مؤتمر األمم المتحدة الثامن المعني باسأ تعراض جميع جوانب مجموعة المبادئ والقواعد المنصأأفة
المتفق عليها اتفاقا متعدد األطراف من أجل مكافحة الممارسات التجارية التقييدية
أحاط مجلس التجارة والتنمية في جلس ب ببته العامة الثالثة المعقودة في  4ش ب ببباط/فبراير  2021علما
-3
بتقرير مؤتمر األمم المتحدة الثامن المعني باةب ب ب ببتعراض جميع جوان مجموعة المبادع والقواعد المنصب ب ب ببفة
المتفم عليهب ب ببا اتفب ب بباقب ب ببا متعب ب ببدد األطراأ من أجب ب ببل مكب ب ببافحب ب ببة الممب ب ببارةب ب ب ب ب ب ب ب ب ببات التجب ب بباريب ب ببة التقييب ب ببديب ب ببة

( )TD/RBP/CONF.9/9واعتمد الق اررات والتوصيات الواردة يه.
-4

ولحظ ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية أن تنظيم مكافحة الحتاار يش ببكل أولوية وطنية ورح

بباعتمباد المؤتمر السب ب ب ب ب ب بيباةب ب ب ب ب ب ببات واإلجراءات التوجيهيبة الواردة في الفرع واو من مجموعبة المببادع والقواعبد

المنصببفة المتفم عليها اتفاق ا متعدد األطراأ من أجل مكافحة الممارةببات التجارية التقييدية ،وكذلإ بلنشبباء
وشجع جميع الدول األعضاء على المشاركة بنشاط
فريم عامل معني بالتاتالت الحتاارية العابرة للحدود، ،
في هذا الصدد.

تقرير فريق الخمراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترونية والقتصاد الرقمي
أحاط المجلس علم ا أيضببا ،في جلسببته العامة الثالثة المعقودة في  4شببباط/فبراير  ،2021بتقرير
-5
فريم الخبراء الح كومي الب ببدولي المعني بب ببالتجب ببارة اإللاترونيب ببة والقتصب ب ب ب ب ب ب ب بباد الرقمي عن دورتب ببه الرابعب ببة

(.)TD/B/EDE/4/4
-6

ودعا ممثل مجموعة إقليمية وأحد المندوبين إلى مواصبلة تعزيز المداولت الحكومية الدولية بشبأن

هذه المسب ببألة ،بما في ذلإ في الدورة الخامسب ببة عشب برة القادمة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية .وشب ببدد

مندور آخر على أهمية التجارة اإللاترونية والقتص ب ب بباد الرقمي ،التي بر ت بص ب ب ببورة أوض ب ب ببا خالل جائحة

كوفيد .19-فقد أتاحت المنص ب ببات الرقمية عدم توقف نش ب بباط قطاع األعمال ،واتس ب ببع في الوقت ذاته نطاق
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الخدمات القابلة لإنجا رقميا مقارنة بلجمالي التجارة العابرة للحدود .وعلى الرغم من المزايا الواضحة التي
يمكن أن تجنيها من ذلإ مؤة بسببات األعمال الص ب يرة والابيرة على الس بواء ،ظل العديد من البلدان النامية،

الفجوة الرقمية المس ببتمرة ،والفتقار إلى

ل ة ببيما أقل البلدان نموا ،في وض ببع يس ببتثنيها من الة ببتفادة بس ببب
المهارات الرقمية ،وش ب بواغل األمن السب ببيبراني .ويمكن أن تشب ببكل اةب ببتراتيجيات التجارة اإللاترونية أداة مهمة
تتيا للبلببدان معببالجببة هببذه التحببديببات .وأعرر المنببدور عن تقببديره للببدعم الببذ يقببدمببه األوناتبباد إلى البلببدان

النبباميببة وأقببل البلببدان نموا ودعببا إلى مزيببد من التعبباون العببالمي لتعزيز فوائببد القتص ب ب ب ب ب ب بباد الرقمي ومعببالجببة
تحدياته.
تقرير فريق الخمراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية
-7

قرر المجلس في الجلسب ب ب ببة العامة الثالثة ،المعقودة في  4شب ب ب ببباط/فبراير  ،2021إرجاء النظر في

هذا البند من جدول األعمال إلى دورته السنوية التي ةتُعقد في حزيران/يونيه  ،2021بالنظر إلى أن الدورة
الرابعة لفريم الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية لم تُختتم إل في األةبوع السابم(.)2
َّ
المقدم إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر
تقرير اللجنة التحضيرية

قرر مجلس التجارة والتنمية في جلسبته العامة الثالثة أيضبا ،المعقودة في  4شبباط/فبراير ،2021
-8
إرجاء النظر في هذا البند من جدول األعمال إلى دورته السب ب ب ب ببنوية التي ةب ب ب ب ببتُعقد في حزيران/يونيه ،2021
بالنظر إلى تأجيل الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر إلى تشرين األول/أكتوبر .2021

تقرير الفريق الستشاري المشترك المعني بمركز التجارة الدولية
أحاط مجلس التجارة والتنمية علم ا في جلسته العامة الثالثة ،المعقودة في  4شباط/فبراير ،2021
-9
بتقرير الفريم الةتشار المشتر المعني بمركز التجارة الدولية عن دورته الرابعة والخمسين.
-10

وأعربببت ممثلببة إحببدى المجموعببات اإلقليميببة عن تقببديره للببدعم الببذ يقب،بدمببه مركز التجببارة الببدوليببة

للمؤةبسببات الصب رى والمؤةبسببات الصب يرة والمتوةببطة الحجم من البلدان النامية ،وهو دعم كانت له أهمية
خاصب ببة خالل جائحة كوفيد ،19-في ةب ببياق تضب ببرر تلإ المؤةب بسب ببات من آثار األ مة القتصب ببادية وتدابير

اإلغالق والقيود الص ببحية .وة ببلطت المتحدثة الض ببوء أيض با على العمل المش ببتر بين مركز التجارة الدولية
واألوناتبباد بش ب ب ب ب ب ب ببأن التجببارة اإللاترونيببة ،في إطببار مبببادرتي التجببارة اإللاترونيببة من أجببل الجميع والتجببارة
اإللاترونية من أجل المرأة ،والعمل المشب ب ب ب ب ببتر في تنفيذ إعالن بوينس آير بشب ب ب ب ب ببأن المرأة والتجارة ،وعلى

ص ببعيد مكت

المس بباعدة في مجال التجارة العالمية ،ومؤخ ار في ة ببياق إطالق منهاج مش ببتر لرص ببد التقدم

تأكيد دعوة المجموعة اإلقليمية
المحر في تحقيم أهداأ التنمية المس ب ب ب ب ببتدامة المتص ب ب ب ب ببلة بالتجارة .وأعادت م
مركز التجبارة البدوليبة إلى يبادة البدعم المقبدم إلى منطقبة أمريكبا الالتينيبة والبحر الاباريبي ،بمبا في ذلبإ على
م
صعيد إتاحة جميع األدوات الرقمية بالل ة اإلةبانية.

-11

وأكد ممثل مجموعة إقليمية أخرى أهمية مركز التجارة الدولية بوص ب ب ب ب ببفه وكالة مش ب ب ب ب ببتركة للتعاون

التقني بين منظمبة التجبارة العبالميبة واألمم المتحبدة ،من خالل األوناتباد .ودعبت المجموعبة اإلقليميبة مركز

التجارة الدولية إلى العمل عن كث
وولياته على النحو الواج

مع األوناتاد لضب ب ببمان إدراج المزايا النسب ب بببية لال كيان ومجالت خبرته

في تقديم الدعم الشامل إلى البلدان المستفيدة.

__________
()2
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وأشب ب ببار أحد المندوبين إلى المشب ب بباريع والمشب ب بباريع الص ب ب ب رى العديدة ،بما فيها المشب ب بباريع المتعلقة

بالمرأة ،التي يدعمها مركز التجارة الدولية في دولة فلسببطين ،وهو ما ةبباعد كثي ار من المؤة بسببات الص ب يرة
في قطباع غزة والضب ب ب ب ب ب بفبة ال ربيبة .وتمنى للمبديرة التنفيبذية الجبديدة لمركز التجبارة الدوليبة النجبا وأعرر عن

أمله في أن تتواصببل المشبباريع العديدة التي قادها ةببلفها ،ألنها ةبباعدت العديد من المسببتفيدين .ولحظ ،في

معرض شب ب ببكره األوناتاد على التعاون مع مركز التجارة الدولية ،أن عمل الايانات الثالثة  -منظمة التجارة
العالمية ،التي ل تُمثل فيها دولة فلسب ب ب ب ببطين ،واألوناتاد ،ومركز التجارة الدولية  -يكتسب ب ب ب ببي طابعا مهما في
ةياق الجهود الملموةة المبذولة على أرض الواقع.

ثاني ا -موجز الرئيس
ألف -الميانات التمهيدية
-13

أشب ببار األمين العام ل وناتاد إلى أن الدورة الحالية لمجلس التجارة والتنمية ةب ببتاون آخر دورة له،

نظ ار إلى أنه اة ببتقال رة ببميا من منص بببه ،اعتبا ار من  15ش ببباط/فبراير  .2021وأض بباأ أنه بعد مش بباورات
صعبة ،اتخذ قرار بتأجيل الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر إلى تشرين األول/أكتوبر  ،2021وهو ما يعني أن
األمين العام المقبل هو الذ ة ب ب ببيحض ب ب ببر المؤتمر .وأوض ب ب ببا األمين العام أنه أنجز تقريره المقدم إلى الدورة
الخامسب ببة عشب برة للمؤتمر ،واعتبر أن تقصب ببير مدة وليته ةب ببيسب بباعد على تيسب ببير عملية انتقال المنصب ب

إلى

أمين عام جديد ل وناتاد .وأعرر عن تقديره للدول األعضب ب بباء على دعمها له على مدى ةب ب ببنوات عمله في
األوناتاد ،وأش ببار إلى بعض أهم اإلنجا ات ،ل ة ببيما ما يكياتو نيروبي (توافم نيروبي) ،الذ أتا بنجا

مواءمة العمل المضطلع به مع تطلعات خطة التنمية المستدامة لعام  .2030ومن الجهود المهمة األخرى،
بلورة دينامية جديدة في الشب ب ب براكة مع مجموعة العشب ب ب برين ،وتعزيز المشب ب ب بباركة الهادفة في التعاون بين بلدان

الجنور ،و يادة العمل المض ببطلع به في مجال القتص بباد الرقمي وتمويل التنمية ،ومؤخ ار الض ببطالع بدور
ياد في بلورة معايير الةب ب ب ب ب ببتجابة لمسب ب ب ب ب ببتجدات جائحة كوفيد .19-وانتقل األمين العام إلى التحد

عن

موض ببوع القدرات اإلنتاجية الذ ة ببتتناوله الدورة ،فأكد أن المنش ببور األة بباة ببي ل وناتاد بش ببأن بناء القدرات
اإلنتاجية قد اة ب ببتفاد من مش ب بباورات واة ب ببعة النطاق مع أعض ب بباء األوة ب بباط المعنية بالتنمية ،ومنظومة األمم

المتحدة ،والعمليات المتعددة األطراأ ،واألوةب ب ب بباط األكاديمية .وقال إن األوناتاد مضب ب ب ببى قدم ا في وضب ب ب ببع

مؤشبر للقدرات اإلنتاجية ةبيكون عالمة فارقة في اإلنجا خالل عقد العمل وفي تحقيم التعافي في فترة ما
بعد الجائحة .وشب ب ب ،بجع الدول األعضب ب بباء على بلورة الدعم اإلنمائي وش ب ب براكات التنمية وفم نموذج يقوم على
المقاصد اإلنتاجية المتوخاة من التنمية.

-14

وأدلى المتحدثون باةب ب ب ببم الجهات التالية ببيانات افتتاحية :مم،ثل التحاد األوروبي ،متحدثا باةب ب ب ببم

التحاد األوروبي ودوله األعض ب ب ب بباء؛ وممثل غواتيمال ،باة ب ب ب ببم مجموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر

الااريبي؛ وممثل أف انستان ،باةم مجموعة ال ب ب ب  77والصين؛ وممثل باكستان ،باةم مجموعة آةيا والمحيل
الهادع؛ وممثل بوتسب ب بوانا ،باة ب ببم المجموعة األفريتية؛ وممثل التحاد الروة ب ببي ،باة ب ببم التحاد القتص ب بباد

للمنطقة األوروبية اآلة ب ب ب ببيوية؛ ودولة فلس ب ب ب ببطين ،باة ب ب ب ببم المجموعة العربية؛ وممثل كندا؛ وممثل بربادو ؛

وممثبل يمببابو ؛ وممثبل جمهوريبة تنزانيبا المتحبدة؛ وممثبل أن ول؛ وممثبل لبنبان؛ وممثبل امبيبا؛ وممثبل بنمبا؛

وممثل مالو  ،باةم أقل البلدان نموا؛ وممثل نيجيريا؛ وممثل مصر.
-15

وأعرر ممثلو العببديبد من المجموعبات اإلقليميببة والعببديبد من المنببدوبين عن تقببديرهم لتيببادة األمين

العام ل وناتاد .وأشباروا إلى النتائ الناجحة للدورة الرابعة عشبرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية التي

كانت في جزء منها ثمرة لمشاركته والتزامه الشخصيين.
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وأكد العبديد من المجموعات اإلقليميبة والمنبدوبين أن جهود األمين العبام قد عز ت الولية التقليبدية

ل وناتاد داخل منظومة األمم المتحدة ،دعما للبلدان النامية ،وأشب ب ب ب ب بباروا إلى دوره كمناصب ب ب ب ب ببر للتنمية وداعم

لتطلعات الجنور العالمي في التجارة والتنمية.

ولحظ العبديبد من المجموعبات اإلقليميبة والمنبدوبين إنشب ب ب ب ب ب بباء مكتب

-17

أفريتيبا ،مقترحين إمكبانيبة إنشب ب ب ب ب ب بباء مكبات

األوناتباد اإلقليمي للتنميبة في

لمنطقبة آةب ب ب ب ب ب بيبا والمحيل الهبادع وألمريكبا الالتينيبة ومنطقبة البحر

الااريبي من خالل عمل من ةبيخلفه ،وأشباروا إلى مسباهمات المكت

في العديد من المبادرات اإلنمائية في

أفريتيا ،بما في ذلإ منطقة التجارة الحرة القارية األفريتية .وأشب ب ب بباروا على وجه التحديد إلى فوائد اإلحاطات

اإلعالمية ل مين العام يما يتصل بوضع السياةات.

وأبر العبديبد من المجموعبات اإلقليميبة والمنبدوبين النجبا في إنش ب ب ب ب ب ب بباء فريقين حكوميين دوليين

-18

للخبراء كوة ب ب ب ببيلة إلدراج المس ب ب ب ببائل المتعلقة بتمويل التنمية والقتص ب ب ب بباد الرقمي في اآللية الحكومية الدولية؛

ولحظت إحدى المجموعات اإلقليمية أن الدول الجزرية الص ب ب يرة النامية أضب ببحت أيض ب با عنص ب ب ار مهما في
عمل األوناتاد في ظل يادة األمين العام.
-19

وشب ب ب ب ب ببددت مجموعة إقليمية والعديد من المندوبين على أهمية تقرير أقل البلدان نموا لعام ،2020

الذ يركز على القدرات اإلنتاجية في ةياق الجائحة وتحقيم خطة التنمية المستدامة لعام  .2030وأشارت

بعض الوفود كذلإ إلى دعم األمين العام أقل البلدان نموا وإلى الحاجة إلى مواص ب ببلة الدعم لتحقيم التعافي

من األ مة الراهنة.
-20

ولحظ العديد من المجموعات اإلقليمية وعدة مندوبين التحديات القتص ب ببادية الابيرة التي تطرحها

جائحة كوفيد ،19-ل ة ب ببيما يما يتص ب ببل باقتص ب ببادات الجنور .وأش ب بباروا إلى أن األوناتاد ظل يس ب بباعد في
تحقيم األهداأ المتعلقة بالتجارة والتنمية ،التي لها دور في مكافحة التأثيرات القتصب ب ب ببادية .وأشب ب ب ببارت عدة

وفود إلى أن نشر التقرير المتعلم بجائحة كوفيد 19-كان خطوة موفقة في هذا السياق.

وذ ،كرت عدة مجموعات إقليمية والعديد من المندوبين بالتطلعات التأةب ب ب ببيسب ب ب ببية ل وناتاد التي كان
-21
أول أمين عام ل وناتاد قد ربطها بتحقيم عالم أكثر عدلا وإدماج ا ومسب ب ب ب ب ب اواة ،وذلإ من خالل مناصب ب ب ب ب برته

الثابتة للتنمية والعدالة الجتماعية وقضب ببايا الجنور العالمي .وةب ببلطت إحدى المجموعات اإلقليمية الضب ببوء

كذلإ على محاضب ب ب برتي بريبيش اللتين أتاحتا مشب ب ب بباركة عيمين من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الااريبي

لعرض وجهات نظرهما بشأن مواضيع عالمية مثل التنمية والتانولوجيا والبتاار والتعليم .وأشارت مجموعة

إقليميبة أخرى إلى الجهود التي ببذلهبا األمين العبام لبدعم أقبل البلبدان نموا ،وكبذلبإ عمبل األوناتباد ،بمبا في
ذلإ تقرير أقل البلدان نموا لعام .2020
-22

وأشب ب ب ببارت إحدى المجموعات اإلقليمية إلى أن خطة عام  ،2030وخطة عمل أديس أبابا ،واتفاق

بباريس ،مثلبت محطبات ببار ة خالل وليبة األمين العبام ل وناتباد ،التي شب ب ب ب ب ب بهبدت أيض ب ب ب ب ب ب با التحبديبات الهبائلبة
الناجمة عن أ مة كوفيد 19-الراهنة .وأضب ب ب ببافت أن األوناتاد ةب ب ب بباعد في تحقيم العديد من األهداأ الهامة
والمشبتركة للمجتمع المتعدد األطراأ خالل الفترة .ولحظت المجموعة تحقم أوجه تقدم في اآللية الحكومية

الدولية منذ مؤتمر نيروبي ،لانها اعتبرت أن هنا الاثير مما ل يزال ينب ي عمله لضب ب ب ب ب ب ببمان اضب ب ب ب ب ب ببطالع

األوناتبباد بببدور فعببال في بنبباء توافم اآلراء في النظببام المتعببدد األطراأ .وأعربببت المجموعببة اإلقليميببة عن

التزامها بالعمل ال بناء مع بتية األعض بباء من أجل تحقيم األهداأ اإلنمائية المش ببتركة التي أنش ببد األوناتاد

من أجلها.
-23

وشب ب ببدد العديد من المجموعات اإلقليمية والمندوبين على اإلشب ب براأ الفعال ل مين العام ل وناتاد،

بما في ذلإ أثناء تفشببي الجائحة ،في ةببياق اإلعداد للدورة الخامسببة عش برة للمؤتمر في بربادو  .ولحظت
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إحدى المجموعات اإلقليمية أن الدورة الخامسب ب ب ب ب ببة عش ب ب ب ب ب برة للمؤتمر ينب ي أن تتناول الاي ية التي يمكن بها

لعملية إعادة تنشب ببيل تعددية األطراأ وتعزيز قوتها أن تص ب ب

في معالجة نقاط التشب ببابإ المتعددة والمت يرة

بين التجببارة والتنميببة ،بمببا يعود بببالنفع على الجميع .وتو،قعببت مجموعببة إقليميببة أخرى أن يتواصب ب ب ب ب ب ب ببل في

برببادو

تعزيز الزخم المسب ب ب ب ب ب ببتمبد من دورة نيروبي في مجبال التعباون الجتمباعي والقتص ب ب ب ب ب ب بباد المتعبدد

األطراأ .وقبالبت المجموعبة إنهبا اعتمبدت العبديبد من األفابار الهبادفبة والتقبدميبة التي وردت في تقرير األمين

العام إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر في ةياق العملية التحضيرية لمؤتمر فترة األربع ةنوات.

وأشب ببارت مجموعة إقليمية أخرى أيض ب با إلى أن األمين العام ل وناتاد ار العديد من بلدان أمريكا
-24
الالتينية ومنطقة البحر الااريبي ،التي ةب ب ب ببتحتضب ب ب ببن الدورة الخامسب ب ب ببة عش ب ب ب برة للمؤتمر .واعترفت المجموعة

اإل قليمية بالدور المهم الذ ةب ب ب ببتضب ب ب ببطلع به نائبة األمين العام بصب ب ب ببفتها األمين العام بالنيابة ،وأعربت عن
دعمها الاامل لها .وقالت المجموعة إنها ةب ب ببتشب ب ببار  ،في الوقت نفسب ب ببه ،بنشب ب بباط وعلى نحو بناء في عملية

اختيبار األمين العبام الجبديبد ل وناتباد .وتبعبا للتنباور اإلقليمي التقليبد للتعيين في هبذا المنص ب ب ب ب ب ب ب  ،تتطلع
المجموعة اإلقليمية إلى تسب ب ب ببمية مرشب ب ب ببحين بار ين من المنطقة ،إلتاحة مواصب ب ب ببلة تقديم األمين العام القادم

ل وناتاد مساهمات كبيرة في أعمال المؤةسة.

باء -تقرير أقل الملدان نموا لعام  :2020الطاقات اإلنتاجية للعقد الجديد
(البند  2من جدول األعمال)

 -25عرض مدير شب ببعبة أفريتيا وأقل البلدان نموا والبرام الخاصب ببة في األوناتاد أبر نقاط تقرير أقل
البلدان نموا لعام  :2020الطاقات اإلنتاجية للعقد الجديد ومؤشب ب ببر القدرات اإلنتاجية .وكما ورد في التقرير،
لم يقتص ببر أثر أ مة كوفيد 19-على كش ببف مواطن الض ببعف الهيكلية في أقل البلدان نموا فحس ب  ،بل ،بين
أيضب ب ب ب ب ب ببا عيوبا عميقبة الجبذور في تدابير الدعم الدوليبة المتباحة لهبا .وأعاد ذلإ إلى الواجهبة مسب ب ب ب ب ب ببألة الدور

المحور للقدرات اإلنتاجية في تحقيم تعاأ مس ب ببتدام وش ب ببامل وقادر على الص ب ببمود .وش ب ببدَّد المتحد

على

الدور الحاةب ببم للقدرات اإلنتاجية في ةب ببياق تصب ببد البلدان األقل نموا للجائحة في األجل القصب ببير ،وكذلإ
في ةبياق اآلفاق اإلنمائية ألقل البلدان نموا .وقال إنه ينب ي وضبع القدرات اإلنتاجية في صبميم السبياةبات

كبذلبإ أهميبة البد ارةب ب ب ب ب ب ببات المتعلقبة

اإلنمبائيبة المحليبة والعبالميبة يمبا يتعلم ببأقبل البلبدان نموا .وأ ،كبد المتحبد
بسببمات قابلية التأثر في أقل البلدان نموا ،وأشببار إلى ضببرورة وضببع برنام عمل جديد خالل مؤتمر األمم

المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا ،وذ ،كر بأهمية الصندوق الةتئماني ألقل البلدان نموا الذ أنشأه
األوناتباد لبدعم المسب ب ب ب ب ب بباعبدة التقنيبة المقبدمبة إلى أقبل البلبدان نموا .وقبدم ممثلو أمبانبة األوناتباد بعبد ذلبإ مزيبدا

من المعلومات عن التقرير ومؤشر القدرات اإلنتاجية.
-26

ورحب

ممثبل إحبدى المجموعبات اإلقليميبة ببالتقرير وأثنى على األوناتباد لضب ب ب ب ب ب ببطالعبه بمبا طلببه

المجلس القتص ب ب ب بباد والجتماعي في ق ارره  ،29/2017الذ دعا األوناتاد إلى مواص ب ب ب ببلة عمله المنهجي
لتيبا

التقبدم المحر في تنميبة القبدرات اإلنتباجيبة في البلبدان النباميبة وتحبديبد العتببات التي تعترض ذلبإ.

ورحبت مجموعة إقليمية أخرى بالتحليل الوارد في تقرير األوناتاد وشب ب ب ب ببجعت أيض ب ب ب ب با على اختبار مؤشب ب ب ب ببر
القدرات اإلنتاجية في أقل البلدان نموا ،وكررت تأكيد دعم المجموعة إلحدا تحول هيكلي في اقتص ب ب ببادات
ورحبت مجموعات إقليمية أخرى عديدة أيضب ب ب ب ب ب ببا ترحيبا شب ب ب ب ب ب ببديدا بتقرير األوناتاد وأعربت عن
تلإ البلدان، .
دعوتها إلى دعم جهود أقل البلدان نموا في بناء القدرات اإلنتاجية .وطلبت أيض ب ب ب با إلى األوناتاد مواصب ب ب ببلة

أعمال الدراةة والتحليل المتصلة بمؤشر القدرات اإلنتاجية ،مقترح اة أن ُينجز ذلإ بوصفه برنامج ا للمساعدة
التقنية المقدمة إلى أقل البلدان نموا .وطلبت إحدى المجموعات اإلقليمية إجراء د ارة ب ببة محددة بش ب ببأن الدول
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الجزرية الصب ب ب ب يرة النامية ،تتناول ما نت عن التدابير التقييدية المتعلقة بجائحة كوفيد 19-من أثر ةب ب ب ببلبي

على قطاع السياحة في تلإ البلدان.
-27

ورح

العديد من المندوبين بالجهود التحليلية التي بذلها األوناتاد في ة ب ببياق إعداد التقرير ،الذ

ةب ببلل الضب ببوء على تشب ببخيا اقتصب بباد لحالة أقل البلدان نموا في ةب ببياق الجائحة ،فضب بالا عن التوصب ببيات
المتعلقة بالسب ب ببياةب ب ببات التي يتعين تنفيذها .وأشب ب ببار المندوبون إلى أن دعم المجتمع الدولي ألقل البلدان نموا

أمر حاةم في هذه المرحلة الصعبة من الجائحة ،وكرروا الدعوة إلى تعزيز تعددية األطراأ.
-28

وأعرر المدير عن تقديره للدعم الذ تقدمه الوفود ،وأعرر عن أمله في أن يرةببل مجلس التجارة

والتنمية رةب ب ببالة قوية إلى الشب ب ببركاء في التنمية من أجل مسب ب بباعدة أقل البلدان نموا في بناء قدراتها اإلنتاجية

والحد من دوامة النزلق نحو مزيد من الفقر.

جيم -تقرير الفرقأة العأاملأة المعنيأة بأالخطأة المرنأامجيأة واألداء المرنأامجي عن دورتهأا الحأاديأة
والثمانين

(البند  2من جدول األعمال)
-29

أشارت رئيسة الدورة الحادية والثمانين للفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي

في عرضب ب ب ب ببها إلى أن دورة تحضب ب ب ب ببيرية للفرقة العاملة ُعقدت في تش ب ب ب ب برين األول/أكتوبر  ،2020وأةب ب ب ب ببفرت
عن مجموعبة من الةب ب ب ب ب ب ببتنتباجبات المتفم عليهبا التي ُقبدمبت إلى األمبانبة .وكبان مفهومبا أيض ب ب ب ب ب ب با أن الخطبة
البرنامجية لعام  2022قد تحتاج إلى تنتيا لمراعاة مؤتمر فترة األربع ة ببنوات الذ ة ب ُبيعقد في تش ببرين األول/
أكتوبر  2021في بربادو .
-30

وأعرر ممثل إحدى المجموعات اإلقليمية عن تقديره للوثائم اإلض ب ب ب ب ببا ية التي قدمتها األمانة قبل

دورة الفرقة العاملة ،وكرر تأكيد أهمية تنوع التمثيل الج رافي والتوا ن بين الجنسب ب ببين بين موظفي األوناتاد،

ض ا ية في عملية الختيار لتحقيم هذا الهدأ والتواصبل مع الجامعات في
وشبجع األمانة على بذل جهود إ ب
منطقة أمريكا الالتينية والبحر الااريبي لتعزيز التدري

-31

الداخلي الذ يستفيد منه مواطنو المنطقة.

ولحظ ممثبل إحبدى المجموعبات اإلقليميبة أن المجموعبة قبلبت ،لمصب ب ب ب ب ب ببلحبة توافم اآلراء ،تعبديبل

الص ببي ة التي تش ببير إلى إص ببال البنيان المالي الدولي ،بالنظر إلى طل

المجموعات األخرى ،وأنه ينب ي

عدم اعتبار هذا التعديل ةببابقة يما يتعلم بموقف المجموعة اإلقليمية من المسببألة ،ل ةببيما في الفترة التي
تسب ب بببم الدورة الخامسب ب ببة عش ب ب برة للمؤتمر ،بما أن ذلإ التفاق كان ل رض الدورة الحادية والثمانين فقل ،مع

مراعاة النطاق العام للخطة البرنامجية وطبيعتها.
-32

ولحظ ممثلو بعض المجموعات اإلقليمية أن اعتماد اختصب بباصب ببات الفرقة العاملة مؤخ ار قد يسب ببر

عملية الةتعراض ،مما أدى إلى تعزيز جدوى المناقشة والمشاركة.

ثالثا -المسائل اإلجرائية وما يتصل بها
ألف -إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل
(البند  1من جدول العمال)
-33

اعتمد مجلس التجارة والتنمية في جلس ببته العامة الفتتاحية ،المعقودة في  3ش ببباط/فبراير ،2021

جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذية السببعين ،كما ورد في الوثيقة  TD/B/EX(70)/1و ،Corr.1لانه
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عدله إلضب ب ب ب ب ب ببافة بند واحد هو :تسب ب ب ب ب ب ببمية المنظمات غير الحكومية ألغراض المادة  77من النظام الداخلي

للمجلس( .)3وتبعا لذلإ ،كان جدول أعمال الدورة التنفيذية كما يلي:
-1

إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل.

-2

تقرير أقل البلدان نموا لعام  :2020الطاقات اإلنتاجية للعقد الجديد.

-3

تقرير الفرقبة العباملبة المعنيبة ببالخطبة البرنبامجيبة واألداء البرنبامجي عن دورتهبا الحباديبة

-4

تقرير مؤتمر األمم المتحدة الثامن المعني باة ب ب ب ببتعراض جميع جوان

مجموعة المبادع

-5

تقرير فريم الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللاترونية والقتصاد الرقمي.

-6

تقرير فريم الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية.

-7

تقرير اللجنة التحضيرية المقدَّم إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر.

-8

تقرير الفريم الةتشار المشتر المعني بمركز التجارة الدولية.

-9

جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة والستين لمجلس التجارة والتنمية.

-10

تسمية المنظمات غير الحكومية ألغراض المادة  77من النظام الداخلي للمجلس.

-11

مسائل أخرى.

-12

تقرير مجلس التجارة والتنمية عن أعمال دورته التنفيذية السبعين.

والثمانين.

والقواعد المنصب ب ب ب ب ببفة المتفم عليها اتفاقا متعدد األطراأ من أجل مكافحة الممارةب ب ب ب ب ببات
التجارية التقييدية.

باء -جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة والستين لمجلس التجارة والتنمية
(البند  9من جدول األعمال)
-34

وافم المجلس في جلس ب ب ب ب ب ببته العامة الختامية ،المعقودة في  5ش ب ب ب ب ب ببباط/فبراير  ،2021على جدول

األعمال المؤقت للدورة الثامنة والس ب ببتين ،كما يرد في الورقة غير الرة ب ببمية المؤرخة  5ش ب ببباط/فبراير 2021

(انظر المرفم األول).

جيم -تسمية المنظمات غير الحكومية ألغراض المادة  77من النظام الداخلي للمجلس
(البند  10من جدول األعمال)
-35

وافم المجلس في جلسببته العامة الختامية ،المعقودة في  5شببباط/فبراير  ،2021على طل

مقدم من ال رفة الص ب ب ب ب ب ببينية للتجارة الدولية ( )TD/B/EX(70)/R.1لمنحها مركز المراق
في إطار الفئة العامة(.)4

جديد

لدى األوناتاد

__________

12

()3

أُعيد تر يم بنود جدول األعمال ذات الصلة بما يعكس هذا الت يير.

()4

ةتصدر القائمة المحدَّثة بوصفها الوثيقة .TD/B/NGO/LIST/27
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دال -مسائل أخرى
أةالي عمل اآللية الحكومية الدولية ل وناتاد خالل الضطرابات ذات الصلة ببجائحة كوفيد19-
-36
المكت

أشبار رئيس المجلس خالل الجلسبة العامة الختامية ،المعقودة في  5شبباط/فبراير  ،2021إلى أن

الموةب ب ببع قد ناقش مشب ب ببروع مقرر بشب ب ببأن أةب ب ببالي

عمل اآللية الحكومية الدولية أثناء الضب ب ببطرابات

وع ،مم مش ب ب ب ببروع مقرر على الدول األعض ب ب ب بباء بوص ب ب ب ببفه ورقة غير رة ب ب ب ببمية
المتص ب ب ب ببلة بجائحة كوفيدُ .19-
مؤرخة  15كانون الثاني/يناير  .2021وبعد إجراء مشب ب بباورات ،أوصب ب ببى أعضب ب بباء المكت الموةب ب ببع باعتماد

أةالي

-37

العمل.

واعتمد المجلس المقرر المتعلم بأة ب ب ببالي

األول ،الفرع باء).

عمل اآللية الحكومية الدولية ل وناتاد (انظر الفص ب ب ببل

هاء -تقرير مجلس التجارة والتنمية عن أعمال دورته التنفيذية السبعين
(البند  12من جدول األعمال)
-38

وافم المجلس أيضبا في جلسبته العامة الختامية ،المعقودة في  5شبباط/فبراير  ،2021على تقرير

الدورة وأذن للمقرر أن يضب ب ب ببع ،تحت ةب ب ب ببلطة الرئيس ،الصب ب ب ببي ة النهائية للتقرير الذ ةب ب ب ب ُبيقدم إلى الجمعية
العامة ،حس القتضاء.
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المرفق األول
جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة والستين لمجلس التجارة والتنمية
-1

المسائل اإلجرائية:
(أ)

انتخار أعضاء المكت ؛

(ر)

إقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدورة؛

(ج)

اعتماد التقرير المتعلم بوثائم التفويض.

-2

الجزء الر يع المستوى.

-3

مناقشة عامة.

-4

التقرير السنو ل مين العام ل وناتاد.

-5

تقرير التانولوجيبا والبتابار لعبام  :2021اللحباق بركب موجبات التقبدم التانولوجي  -التوفيم بين

-6

تقرير اللجنة التحضيرية المقدَّم إلى الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر.

-7

جدول األعمال المؤقت لفريم الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللاترونية والقتصاد الرقمي.

-8

تقرير فريم الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية.

-9

األنشطة التي اضطلع بها األوناتاد دعم ا ألفريتيا.

-10

مسب ب ب ب ب بباهمات األوناتاد في تنفيذ ومتابعة نتائ المؤتمرات الرئيسب ب ب ب ب ببية ومؤتمرات القمة التي تعقدها

-11

جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذية الحادية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية.

-12

المسائل المؤةسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها:

البتاار واإلنصاأ.

األمم المتحدة في الميدانين القتصاد والجتماعي.

(أ)

تقرير رئيس الهيئة الةبتشبارية المنشبأة وفق ا للفقرة  166من خطة عمل باناو المتعلقة
بتنفيببذ األمببانببة لببدورات تببدريبيببة في الفترة  2021-2020وتببأثير هببذه الببدورات؛ وتعيين

(ر)

تسمية الهيئات الحكومية الدولية ألغراض المادة  76من النظام الداخلي للمجلس؛

(ج)

تسمية المنظمات غير الحكومية ألغراض المادة  77من النظام الداخلي للمجلس؛

(د)

اةتعراض الجدول الزمني لالجتماعات؛

(هب)

عضوية الفرقة العاملة؛

(و)

اةتعراض قوائم الدول الواردة في مرفم قرار الجمعية العامة (1995د)19-؛

( )

اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءات المجلس.

أعضاء الهيئة الةتشارية؛
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مسائل أخرى.
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اعتماد التقرير.
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المرفق الثاني
الحضور
-1

*

حضر الدورة ما يلي من ممثلي الدول األعضاء في مجلس التجارة والتنمية:
التحاد الروةي
إثيوبيا
أذربيجان
األرجنتين
أرمينيا
إةبانيا
أف انستان
إكوادور
ألبانيا
ألمانيا
اإلمارات العربية المتحدة
إندونيسيا
أن ول
أوغندا
أوكرانيا
إيران (جمهورية  -اإلةالمية)
أيرلندا
إيطاليا
باكستان
البحرين
الب ار يل
بربادو
البرت ال
بلجيكا
بل اريا
بن الديش
بنما
بوتان
بوتسوانا
بوركينا فاةو
بولندا
بيرو
بيالرو
تايلند
تركمانستان
تركيا

ترينيداد وتوباغو
تشيكيا
توغو
تونس
جامايكا
الجبل األةود
الجزائر
الجمهورية العربية السورية¶
جمهورية تنزانيا المتحدة
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
جمهورية مولدوفا
جنور افريتيا
جيبوتي
دولة فلسطين
رواندا
رومانيا
امبيا
مبابو
السلفادور
ةلوفينيا
السن ال
السودان
ةويس ار
صربيا
الصين
العراق
عمان
غواتيمال
فانواتو
فرنسا
الفلبين
فنزويال (جمهورية  -البوليفارية)
فنلندا
فييت نام
قطر

__________
*
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قيرغيزةتان
كا اخستان
كرواتيا
كمبوديا
كندا
كوبا
كوت ديفوار
كولومبيا
الاون و
الاويت
كينيا
لت يا
لبنان
ليسوتو
مالي
ماليزيا
مدغشقر
مصر
-2

الم رر
المكسيإ
المملاة العربية السعودية
المملاة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
موريشيو
مو امبيم
ميانمار
ناميبيا
النمسا
نيبال
نيجيريا
نيكاراغوا
الهند
هندو ار
هن اريا
هولندا
اليابان
اليونان

وحضر الدورة ما يلي من أعضاء المؤتمر غير األعضاء في المجلس:
بروني دار السالم

جزر البهاما

جزر مارشال

جنور السودان

غامبيا

الارةي الرةولي

مالو

ملديف
النيجر

-3

وكانت المنظمات الحكومية الدولية التالية م َّ
مثلة في الدورة:
ُ
المصرأ األفريقي للتصدير والةتيراد

التحاد األوروبي

المنظمة الدولية للفرنافونية

منظمة التعاون اإلةالمي
-4

وكانت أجهزة وهيئات وبرام األمم المتحدة التالية م َّ
مثلة في الدورة:
ُ
مركز التجارة الدولية

-5

وكانت الوكالت المتخصصة والمنظمات المعنية التالية م َّ
مثلة في الدورة:
ُ
منظمة األغذية والزراعة ل مم المتحدة
التحاد الدولي لالتصالت

منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية
16
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المنظمة العالمية للملاية الفارية

منظمة التجارة العالمية
-6

وكانت المنظمات غير الحكومية التالية م َّ
مثلة في الدورة:
ُ

الفئة العامة
الشبكة الدولية لتوحيد شهادات التعليم العالي

التحاد الدولي للنقابات العمالية

جمعية التنمية الدولية

منظمة القرية السويسرية
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