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 مقدمة  

  10 ُعقدت الدورة التنفيذية الحادية والسبعون لمجلس التجارة والتنمية في قصر األمم بجنيف، أيام 
وعقد المجلس، أثناء الدورة، سلللبع جلسلللات عامة في شلللكا افتراضلللي  .  2022شلللباط/فبراير   18-16و  11و

 و ذلك في شكا حضوري.

 اإلجراءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنمية -أولا  

ًاا لعلام -ألف  ًاا  ي علالم ملا:  2021 تقرير أقل  اللللدان وم ً يلد  بعلد أقل  اللللدان وم  -  جلاححلة ف
 من الخلرةعاماا    50التعّلم من  

 (71-)دت 566الستنتاجات المتفق عليها   

 إن مجلس التجارة والتنمية 

  في عللالم   أقللا البلللدان ًمواا :  2021 أقللا البلللدان ًمواا لعللام  تقرير  ب   يرحللب مع التقللدير -1 
في مجلال النمو  علاملاا   50تضللللللللللللللمنلب م  تحليلا لتجر لة  لملا  م  الخبرة  علاملاا  50التعلم م     -بعلد  وفيلد   ملا

 ؛أقا البلدان ًمواا والتنمية في 

ا )كوفيد  يالحظ بقلق بالغ -2  عكسلللللت إلى حد  (  19- يف أن جاكحة مرض فيروس  ورًو
سلللليما على جبهات الفقر والجوع  ول  في عدة أبعاد للتنمية،  أقا البلدان ًمواا كبير بعض التقدم الذي أحرزتب 

 ؛في المدى المتوسط أقا البلدان ًمواا عواقب سلبية على تنمية  قد يخل فب ذلك م  وما والتعليم والصحة،

قللد تخلف ع  ر للب   حللاليللاا   أقللا البلللدان ًمواا أن ًحو ًصللللللللللللللف    مع القلق  يالحظ  للذلللك -3 
 ، م  حيث النمو القتصادي للفرد؛1971 عام البلدان األخرى، منذ

مواجهتهللا في    أقللا البلللدان ًمواا إزاء التحللديللات التي سلللللللللللللليتعي  على    يعرب ع  القلق -4 
، واسللللللللللللتعادة الزخم في تحقيق أهدا  التنمية  19-سلللللللللللليما التعافي م  جاكحة  وفيد ول السللللللللللللنوات المقبلة،

 المستدامة، والتوقعات بتفاقم آثار تغير المناخ؛

بحاجة إلى تنفيذ ًموذج إًماكي    أقا البلدان ًمواا التوصلللللللللللية الواردة في التقرير ب ن   يؤيد -5 
جديد ير ز على تنمية القدرات اإلًتاجية، وتحسللللي  فرو الوصللللول إلى سللللالسللللا الايمة العالمية، والتحول 
الهيكلي، وتلدابير اللدعم اللدولي لتحقيق النمو الشللللللللللللللاملا، وخلق فرو العملا، والحلد م  الفقر بطريقلة تكفلا 

ُيترك أحد خلف الر ب، وعلى ًحو يسللللهم في بناء القدرة   ل السللللتدامة البيئية والشللللمول الجتماعي، بحيث
مع الحفاظ على الزخم    أقا البلدان ًمواا على الصللمود ويفضللي في ًهاية المطا  إلى رفع البلدان م  قاكمة 

 الذي يدفعها إلى األمام؛

، ولذلك م  19-على أهمية الرقمنة، التي ثبت أًها ضلرورية خالل جاكحة  وفيد يشلدد -6 
م  خالل معلالجلة الفجوات في القلدرات    أقلا البللدان ًمواا هميلة بمكلان تسللللللللللللللريع عمليلة التحول الرقمي في األ

 التكنولوجية لتقليص الفجوة الرقمية اآلخذة في التساع؛

تحتلللاج، م  أجلللا تحقيق   أقلللا البللللدان ًمواا خلص إليلللب التقرير م  أن   ملللا  على  يوافق -7 
المؤسللللللللسللللللللية وقدرات القطاع المحلي لريادة األعمال، وتلق ي دعم معزز   التحول الهيكلي، إلى تعزيز قدراتها

 م  شر اكها اإلًماكيي  لتحقيق ذلك؛
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مع شللر اكها اإلًماكيي  على السللبا    أقا البلدان ًمواا على ضللرورة أن تتفق     ذلك  يوافق -8 
يجيات والسياسات الوطنية  والوساكا الكفيلة بتعزيز اتساق ومواءمة تدابير الدعم الدولي مع الخطط والسترات 

 التي تسهم في تحقيق أهدا  التنمية المستدامة؛ قا البلدان ًمواا أل

كتاد أن يؤدي دوراا  يهيب -9  أقا البلدان في تنفيذ بًرامج العما الجديد لصلال    ًشلطاا   باألًو
سللللللللس لرفع سللللللليما م  خالل عملب المتعلق بمعالجة مواط  الضلللللللعف، واسلللللللتراتيجيات الًتقال ال ول  ،ًمواا 

مع الحفللاظ على الزخم الللذي يللدفعهللا إلى األمللام، والقللدرات اإلًتللاجيللة،    أقللا البلللدان ًمواا البلللدان م  قللاكمللة  
 والتحول الهيكلي، وتحليا الستثمار، و ناء القدرات؛

األعضلللللاء الذي  يمنحون أفضلللللليات على مواصللللللة الجهود الرامية إلى تبسللللليط   يشلللللجع -10 
لتعزيز اسللتخدام المعاملة التفضلليلية في الوصللول    أقا البلدان ًمواا قواعد المنشلل  المنطبقة على الواردات م  

ة  في أعقاب تعافي القتصللللادات م  جاكح   أقا البلدان ًمواا إلى األسللللواق  وسلللليلة لتيسللللير تعزيز صللللادرات  
 ؛19-كوفيد

البلدان الماًحة والبلدان األخرى التي يمكنها المسلللللللللللاهمة على أن تجدد موارد   يشلللللللللللجع -11 
كتاد الستئماًي أل  .قا البلدان ًمواا صندوق األًو

   الجلسة العامة الختامية
 2022شباط/فبراير  18

 المساح  المتصلة بالهيئات الفرعية لمجلس التجارة والتنمية -باء 

 الفرقة العاملة المعنية بالخطة اللروامجية واألداء اللروامجي يراتقر  -1 

ًي  هذه األوشطة    استعراض أوشطة التعاون التقني التي يضطلع بها األووكتاد وتم

 (71-)دت 567المقرر   

 إن مجلس التجارة والتنمية 

كتاد يؤ د م  جديد -1  في مجال التعاون التقني باعتباره أحد    الدور الذي يضللللطلع بب األًو
كتاد، ويشللدد على أهمية التنزر بي  األر ان الثالثة م  أجا المسللاعدة  األر ان األسللاسللية الثالثة لعما األًو

 المتسقة والمتعاضدة؛

كتاد  يثني -2  بذل م  جهود سمحت بمواصلة أًشطة التعاون التقني في ظا   لما  على األًو
ا )كوفيد  ظرو  صللللببة بسللللبب جاكحة ويعرب ع  تقديره للدور الذي اضللللطلع  (،  19-مرض فيروس  ورًو

هوجب المبتكرة  كتاد للتصلدي للجاكحة م  خالل التكيف السلريع ألًشلطتب في مجال التعاون التقني ًو بب األًو
 وشراكتب المعززة مع  ياًات األمم المتحدة األخرى؛

للتكيف  يرحللللب -3  كتللللاد  التي أجراهللللا األًو يللللة إلًجللللاز   بللللالتعللللديالت  مع األدوات اإللكترًو
أعمالب، مثا تنظيمب اجتماعات بالحضور الشخصي والحضور الفتراضي مع أصحاب المصلحة المحليي   
ومنظومة األمم المتحدة على الصعيد القطري، ويشجع األماًة على البناء على أفضا الممارسات ومواصلة  

 النهج المتبع للوصول إلى قطاع أوسع م  الجمهور؛

 باألماًة أن تجسد عهد بريدجتاون في أًشطة التعاون التقني المقبلة؛ يهيب -4 
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كتاد في تعزيز التعاون بي  الو الت و ي  الشلللللعب  يقدر -5  العما الذي أًجزتب أماًة األًو
م في ذلك بدء العما بالنظا بما  تعزيز اإلدارة القاكمة على النتاكج، وفي لزيادة األثر على الصللللللعيد القطري،

المتكاما الجديد للتخطيط والرصللللد واإلبالى على ًطاق األماًة العامة لامم المتحدة، ويتطلع إلى أن ُيطل ع 
على المراحلا الالحقلة لبلدء تنفيلذ النظلام المتكلاملا للتخطيط والرصللللللللللللللد واإلبالى، وعلى الجهود اإلضللللللللللللللا ية  

 المتعلقة باإلدارة القاكمة على النتاكج؛

على أهمية التمويا الكافي والذي يمك  التنبؤ بب لضلللمان التعاون التقني الفعال،  يشلللدد -6 
كتلاد أن توفر ًلة األًو يكفي م  حشلللللللللللللللد األموال في إطلار اسللللللللللللللتراتيجيلة التعلاون التقني   ملا  ويطللب إلى أملا

كتاد، لك في ذ بما  الجديدة؛ ويشلللللللجع أيضلللللللاا المسلللللللاهمات المتعددة السلللللللنوات ألًشلللللللطة التعاون التقني لاًو
كتاد، ويكرر  قا البلدان ًمواا المسلاهمات للصلندوق السلتئماًي أل ، بغية زيادة اسلتدامة المسلاعدة التقنية لاًو

ت كيد الحاجة إلى تحسللللللي  تطبيق مباد  األمم المتحدة المتعلقة بالشللللللفا ية والمسللللللاءلة، فضللللللالا ع  اإلدارة  
 القاكمة على النتاكج؛

كتاد على توسللللليع وتنوي  يشلللللجع -7  ع قاعدة ماًحيب واسلللللتكشلللللا  فرو تمويا جديدة، األًو
مثا المجموعة المشلللللللللتر ة بي  و الت األمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات اإلًتاجية، والشلللللللللراكات مع 

 مكاتب المنسقي  المايمي ، والتمويا المختلط، والشراكات بي  القطاعْي  العام والخاو؛

كتاد إلى وضللللللللللع بالموعد الجديد لسللللللللللترا يحيط علماا  -8  تيجية التعاون التقني، ويدعو األًو
الصلليغة النهاكية لهذه السللتراتيجية بالتعاون الوثيق مع الدول األعضللاء في الوقت المناسللب للنظر فيها في  

 الدورة الثالثة والثماًي  للفرقة العاملة المعنية بالخطة البًرامجية واألداء البًرامجي.

   الجلسة العامة الختامية
 2022شباط/فبراير  18

ًمي الدولي المعني بالتجارة اإللكترووية والقتصاد الرقمي -2   جدول األعمال المؤقت لفريق الخلراء الحك

 (71-)دت 568المقرر   

 13مجلس التجارة والتنمية الموافقة، عقب اختتام إجراء الموافقة الصلللللللامتة الفتراضلللللللي في   يقرر 
، على المواضللللليع واألسلللللئلة التوجيهية المقترحة لجدول األعمال المؤقت للدورة  2021تشلللللري  األول/أكتو ر  

ية والقتصللاد الرق مي وعلى اختصللاصللات  الخامسللة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترًو
ية والقتصاد الرقمي، بالصيغة المنقحة.  فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترًو

 إجراء الموافقة الصامتة الفتراضي 
 2021تشري  األول/أكتو ر  13

ًي  التنمية -3  ًمي الدولي المعني بتم  جدول األعمال المؤقت لفريق الخلراء الحك

 (71-)دت 569المقرر   

 13مجلس التجارة والتنمية الموافقة، عقب اختتام إجراء الموافقة الصلللللللامتة الفتراضلللللللي في   يقرر 
، على المواضللللليع واألسلللللئلة التوجيهية المقترحة لجدول األعمال المؤقت للدورة  2021تشلللللري  األول/أكتو ر  
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تصللاصللات فريق الخبراء الحكومي الخامسللة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويا التنمية وعلى اخ
 الدولي المعني بتمويا التنمية، بالصيغة المنقحة.

 إجراء الموافقة الصامتة الفتراضي 
 2021تشري  األول/أكتو ر  13

 يتص  بها من المساح  وما  المساح  المؤسسية والتنظيمية واإلدارية -جيم 

 متابعة وتنفيذ عهد بريدجتاون   

 (71-)دت 570الستنتاجات المتفق عليها   

 إن مجلس التجارة والتنمية 

كتلاد و لالر يلة التي عرضللللللللللللللتهلا بغيلة تنفيلذ عهلد  يرحلب  بلالقرارات التي اتخلذتهلا األمينلة العلاملة لاًو
كتاد ويؤيدها في ذلك.  بريدجتاون وتنشيط األًو

   الجلسة العامة الختامية 
 2022شباط/فبراير  18

 ى مساح  أخر  -دال 

ًية عن بعد لالجتماعات ال تراضية والمختلطة    استخدام منصات الترجمة الشف

 (71-)دت 571الستنتاجات المتفق عليها   

 إن مجلس التجارة والتنمية 

كتاد  يثني -1  إلًجاز األًشللللللللطة المبرمجة بوسللللللللاكا  على التعديالت التي أجرتها أماًة األًو
 افتراضية وهجينة؛

إلى األماًة أن تسللتكشللف السللبا والوسللاكا، بالشللتراك مع مكتب األمم المتحدة في    يطلب  -2 
جنيف، لمواصللللة إًجاز األًشلللطة المنوطة بعهدتها م  خالل هذه الطراكق وأن تواصلللا اسلللتخدام هذه الطراكق  

كتاد، عند القتضاء   ؛ لتيسير مشار ة الخبراء الموجودي  في العواصم في الجتماعات الرسمية لاًو

ًلة أن تحلدد، في أقرب وقلت ممك ، الجتملاعلات المحلددة التي   يطللب  لذللك -3  إلى األملا
 يمك  استخدام هذه الطراكق م  أجلها.

   الجلسة العامة الختامية 
 2022شباط/فبراير  18
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 اإلجراءات األخرى التي اتخذها المجلس -هاء 

ًاا لعامتقرير    ًاا أق  الللدان : 2021 أق  الللدان وم ً يد: ما  ي عالم وم  بعد جاححة ف
 من الخلرة  عاماا  50 التعّلم من

  18اعتمللد مجلس التجللارة والتنميللة، في جلسللللللللللللللتللب العللامللة )الختللاميللة( السلللللللللللللللابعللة، المعقودة في   -1
، في إطار هذا البند م  جدول األعمال، السللللللتنتاجات المتفق عليها التي ُعم مت في  2022شللللللباط/فبراير 

 (.باعتبارها ورقة غير رسمية )اًظر الفصا األول، الفرع ألفالتاريخ المذ ور  

مة من األووكتاد إلى الشعب الفلسطيني    التقرير المتعلق بالمساعدة المقدَّ

، 2022شللباط/فبراير    17أحاط مجلس التجارة والتنمية علماا، في جلسللتب العامة الخامسللة المعقودة في   -2
كتللاد  مللا  ًللة األًو ًللات التي أدلللت بهللا الوفود. ووفقللاا لمقرر    TD/B/EX(71)/2لوثيقللة  ورد في ا  بتقرير أمللا و للالبيللا

، سللللليشلللللما تقرير مجلس التجارة والتنمية المقدم إلى الجمبية العامة ع  دورتب التنفيذية  445/ 47الجمبية العامة 
 الحادية والسبعي  سرداا للمداولت التي جرت في إطار هذا البند م  جدول األعمال. 

 متابعة وتنفيذ عهد بريدجتاون   

  18اعتمللد مجلس التجللارة والتنميللة، في جلسللللللللللللللتللب العللامللة )الختللاميللة( السلللللللللللللللابعللة، المعقودة في   -3
، في إطار هذا البند م  جدول األعمال، السللللللتنتاجات المتفق عليها التي ُعم مت في  2022شللللللباط/فبراير 

 (.األول، الفرع جيم التاريخ المذ ور باعتبارها ورقة غير رسمية )اًظر الفصا

 مساح  أخرى   

، أبلغت 2022شللللللباط/فبراير   18في الجلسللللللة العامة )الختامية( السللللللابعة للمجلس، المعقودة في  -4
 77 الللنظام الداخلي، سللللتدرج المقترحات التي ُعممت بناء على طلب مجموعة   الركاسللللة المجلس ب ًب وفقاا 

 (.لدورة )اًظر المرفق األولفي تقرير ا 2022شباط/فبراير  16والصي  في 

ًجز الرحاسة -ثاوياا    م

 الجلسة العامة ال تتاحية -ألف 

 بيان استهاللي  

كتاد  -5 ر يتها السلللتراتيجية للمؤسلللسلللة، التي    في الجلسلللة العامة الفتتاحية، أوجزت األمينة العامة لاًو
ع  الطلبات المتعلقة بالنتاكج الملموسللللة    ت خذ في العتبار القتراحات األخيرة المقدمة م  األعضللللاء، فضللللالا 

 المستهدفة والمعلومات المتعلقة بالتعاون التقني، واستراتيجية جمع األموال، واإلصالحات المتوخاة. 

ا )كوفيدوعلى الصللللللعيد العالمي، تسللللللبب  -6 في تعطيا مجالت  ( 19-ت جاكحة مرض فيروس  ورًو
التجارة والمالية والديون والتكنولوجيا والتنمية المسللللللتدامة واللوجسللللللتيات، وهي المجالت التي يضللللللطلع فيها 
كتلاد بدور جهلة التنسلللللللللللللليق داخا منظومة األمم المتحلدة. واختبرت الجلاكحلة تعلددية  األطرا ، وأظهرت   األًو

المكافنت التي تنطوي عليها جهود بناء توافق اآلراء. وأدت إلى اًتكاسلللللة التنمية في أجزاء  بيرة التعقيدات و 
 أوقع مما م  العالم النامي. وتراجعت التنمية البشللرية العالمية ألول مرة منذ إحدام مؤشللر التنمية البشللرية،

خص آخر في شللللللراك  مليون شلللللل  200مليون شللللللخص م  جديد في شللللللراك الفقر المدقع و 80يقرب م   ما

https://undocs.org/ar/TD/B/EX(71)/2
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بلالضللللللللللللللملان   يتعلق  يملاالفقر. وازدادت أوجلب علدم المسللللللللللللللاواة داخلا البللدان و يملا بينهلا بلدرجلة مل سللللللللللللللاويلة  
الجتماعي، والصلحة، والمسلاواة بي  الجنسلي ، والتعليم، والتغذية، والفجوة بي  العاملي  في القطاع النظامي 

ارية الكبيرة والصلللللللللغيرة، واألًشلللللللللطة غير المتصللللللللللة والعاملي  في القطاع غير النظامي و ي  األعمال التج
باإلًصلللا  في إتاحة اللقاحات، وحزم   يتعلق  يماباإلًتًرت وعلى شلللبكة اإلًتًرت، مع وجود فجوات جديدة  

 التدابير المالية، واستقرار الديون.

لتفاوت  وأقر عهد بريدجتاون بالت ثير غير المتكافئ للجاكحة وسلللط الضللوء على أسللباب ذلك، وهي ا  -7
أدى إلى إبطاء الًتعاش وإضعافب،   مما  م  حيث القدرة على الصمود في وجب األزمات وعلى التعاطي معها، 

ودعا إلى اتخاذ إجراءات. وسللللل م عهد بريدجتاون بالدرس المسللللتفاد الذي مفاده أن سللللد الفجوات يمر عبر بناء 
في المللاكللة م  مجموع   5تتجللاوز   لم   التي   اا أقللا البلللدان ًمو القللدرة على الصلللللللللللللمود، وأن معللدلت التطبيم في  

ها  ارثة إًسللاًية وتحدياا   السللكان هي مشللكلة عالمية تهدد صللحة الجميع، فضللالا  للعالم ب سللره.   أخالقياا  ع   ًو
ويمك  ألزمة الديون في جنوب الكرة األرضلللللية أن تتفاقم ًتيجة أزمة مالية  بيرة أخرى في الوقت الذي تشلللللير  

كتلاد، إلى عقود ضللللللللللللللاكعلة في العلديلد م  المنلاطق النلاميلة. بملا   دة، تنبؤات اقتصللللللللللللللاديلة علديل   فيهلا تنبؤات األًو
لفترة قصلليرة، وهذا النوع م  الًتعاش مشللكلة مشللتر ة ألًب يعني  إل   يمك  لالًتعاش الالمتوازن أن يسللتمر  ول 

   . 2030 لعام   أن المجتمع الدولي سو  يفشا في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

. 2030 عام   للتنفيذ الناج  لتجنب فشللللا خطة   م  تجاها األمور، حدد ميثاق بريدجتاون مسللللاراا  و دلا  -8
وللعودة إلى المسللار الصللحي  وتوحيد الجهود م  أجا بناء المسللتقبا، دعا العهد إلى دعم أر عة تحولت: تحويا 

الصلمود؛ وتحسلي  طرق تمويا التنمية؛  القتصلادات م  خالل التنويع؛ وتعزيز اقتصلاد أكثر اسلتدامة وأقدر على  
 وتنشيط تعددية األطرا . 

كتلاد إلى  -9 ولتحويلا القتصللللللللللللللادات م  خالل التنويع، تحتلاج مجموعلة أدوات التعلاون التقني لاًو
كتلاد إلى مزيلد م   تحلديلث وتعزيز. ويحتلاج القتصلللللللللللللللاد الرقمي إلى قلدر أكبر م  الهتملام. ويحتلاج األًو

ت أطول وللتواجد في عدد أكبر م  المواقع. ويسللللتدعي الوضللللع تعزيز الدعم المقدم إلى التمويا للبقاء لفترا
والدول الجزرية الصللللللللغيرة النامية والبلدان النامية غير السللللللللاحلية و ذلك إلى أفريايا، ألًها  أقا البلدان ًمواا 

ى أن السللياسللات الصللناعية  على السلللع األسللاسللية. وأشللارت األمينة العامة إل  أكثر البلدان والمناطق اعتماداا 
حايقة واقعة في جميع مناطق العالم، بغض  واإلًتاجية الطموحة والبعيدة المدى والمبتكرة أصللللللللللللللبحت حالياا 

كتاد مساهمات  ثيرة في الوقت الذي يستثمر الجميع في التنويع   النظر ع  السياسات. ويمك  أن يقدم األًو
 .البلدان األكثر احتياجاا والقدرات اإلًتاجية؛ وينبغي عدم التغاضي ع   

ة، يلزم وضللع ًموذج جديد لقتصللاديات التنمية يدمج البيئة  -10 ولتعزيز اقتصللاد أكثر اسللتدامة ومرًو
م  منظور إًماكي. وعلى الرغم م  الجهود الكبيرة،  اًت هناك تفاوتات  ثيرة   شللللامالا  وتغير المناخ إدماجاا 

  اق باريس بشلللللللللللل ن تغير المناخ وخطة التنمية المسللللللللللللتدامةفي مسللللللللللللتويات التفاهم بي  المناطق. فنجا  اتف
لوحظ لاسللللللف في الدورة    ما  يعتمد على منطق "الكا راب "، وليس على منطق "المقايضللللللات" 2030 لعام

سلللللليما في المناقشللللللة بشلللللل ن التكيف والتخ يف وتمويا المرحلة   ول  السللللللادسللللللة والعشللللللري  لمؤتمر األطرا ،
بإدماج األر ان الثالثة المتمثلة في الرخاء    يتعلق  يمانمية المسلتدامة التسلاق الًتقالية. ويتطلب ًموذج الت 

كتاد بالمسلللللاهمة في تطوير هذا النموذج، م   والشلللللمول والسلللللتدامة البيئية. وقد  لف عهد بريدجتاون األًو
 أجا وضع سياسات اقتصادية وتجارية معقولة.

ى مزيد م  الشلللللللراكة وإلى إشلللللللراك عدد أكبر م  ولتحسلللللللي  طريقة تمويا التنمية، هناك حاجة إل -11
الناس واألصلوات في المناقشلة. فعلى سلبيا المثال، م  بي  اإلجراءات اإليجابية المتخذة للتصلدي للجاكحة  

كتاد في هذا المجال إلى 650تخصللللليُص   ما  بليون دولر م  حقوق السلللللحب الخاصلللللة. وتعود تجر ة األًو
ة تطرقلت إليهلا جميع الوثلاكق الختلاميلة للمؤتمرات التي ُتعقلد  لا أر ع ؛ وهلذه المسلللللللللللللل لل علاملاا   50يقلا ع    ل
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  بإبراز الصلللللة بي  تمويا التنمية وحقوق السللللحب الخاصلللة، أو سللللنوات، سللللواء بطلب مخصللللصللللات جديدة،
. وم  بي  الخيارات المطروحة على الطاولة إًشلللللاُء صلللللندوق  تخصللللليص الحقوق للبلدان األكثر احتياجاا  أو

قدرة على الصللللمود والسللللتدامة في صللللندوق النقد الدولي، والتعهد بحقوق السللللحب الخاصللللة  جديد لتعزيز ال
غير المسلتخدمة  رأس مال لمصلار  التنمية المتعددة األطرا ، وإًشلاء آلية جديدة للسليولة. وقالت األمينة 

نعة ب ن المناقشلللللللات المتعلقة بحقوق السلللللللحب الخاصلللللللة منذ البداية وهي مقت   العامة إًها تابعت شلللللللخصلللللللياا 
كتاد يمك  أن يسهم م  خالل األمم المتحدة والمناقشات البناءة.  األًو

كتاد -12 تنشللللللليط القدرة على   ويتطلب التحول النهاكي، لتنشللللللليط تعددية األطرا   كا، أن يتولى األًو
بناء توافق اآلراء، أي اآللية الحكومية الدولية. وقالت إن تنشلللللللللليط اآللية الحكومية الدولية م  اختصللللللللللاو  

سللليما في الدورة األخيرة للفرقة العاملة والدورة الحالية للمجلس،   ول  الدول األعضلللاء، التي ُتعتبر مشلللار تها،
التي تتخذها المنظمة واألمينة العامة مهمة لتحقيق هذا الهد .  . زد على ذلك أن اإلجراءات  أسللللللاسللللللياا  أمراا 

كتاد، وهو يضلطلع بمسلؤوليتب ع  تحقيق هذا الهد ، تبدأ ببناء الثقة. لذلك،  وأشلارت إلى أن مسلاهمة األًو
، معظمها مع الدول األعضللللللللاء، و ذلك مع الشللللللللر اء. وعرضللللللللت ثناكياا   اجتماعاا   160يقرب م    ما عقدت

  حي  أًب قد وفي  ا المضللللللي قدماا ب كبر قدر ممك  م  الشللللللفا ية والتفاصلللللليا والهتمام.ر يتها بشلللللل ن سللللللب 
يمك  التوصلللللللللا إلى اتفاق على  ا شللللللللليء، فإًها ملتزمة باإلصلللللللللغاء و إجراء مناقشلللللللللة مفتوحة لتجاوز  ل

ومية الخالفات عند ًشلللللللللللللوكها. وقالت إًها تعتزم بناء الثقة م  األلف إلى الياء، ودعم تنشللللللللللللليط اآللية الحك
 الدولية م  خالل اإلصغاء إلى الشواغا التي تبديها مختلف الجهات والستجابة لها قدر اإلمكان.

  .حاياياا   واألمثلة التي قدمتها ليسلللللت سلللللوى بعض اإلجراءات الالزمة لتنفيذ عهد بريدجتاون تنفيذاا  -13
العضللوية، وسللياق مناسللب، وفريق قادر  ، على الرغم م  وجود خطة، وتعدد طلبات  يكون األمر سللهالا  ول 

ومحتر  يحظى بدعم منظومة األمم المتحدة لإلسللللللللللللهام بفعالية أكبر في إطار أهدا  التنمية المسللللللللللللتدامة  
 وتنفيذ ر ية األمي  العام لامم المتحدة.

ًلب  -14 ، 2023 لعلام   رًلامجيلة ب كلان يمك  عرضللللللللللللللب في حلدود الخطلة ال  ملا   وعالوة على ذللك، وإلى جلا
كتاد، مع اإلدارة العليا، توجهاا وضعت األم  متعدد السنوات لالستجابة للدورة الخامسة    استراتيجياا   ينة العامة لاًو

تغييرات هيكلية، ُأدرج بعضللها في التقييمات والتوصلليات السللابقة،   10عشللرة للمؤتمر. ويسللتند هذا التوجب إلى  
دارة الواضللللحة الموجهة ًحو تحقيق النتاكج  بالشللللواغا التي ُأبديت بشلللل ن اإل  يتعلق   يما ع  خطوة أولى   فضللللالا 

 هي  اآلتي:  10 ال والمؤشرات الواضحة لمتابعة عهد بريدجتاون. والتغييرات الهيكلية  

إضلللللفاء الطابع الرسلللللمي على إًشلللللاء فرع جديد، في شلللللببة التكنولوجيا واللوجسلللللتيات،   )أ( 
ية والقتصاد الرقمي؛  ير ز على التجارة اإللكترًو

والبرامج الخاصلللة، يسلللمى "القدرات    أقا البلدان ًمواا فرع جديد في شلللببة أفريايا و إًشلللاء  )ب( 
اإلًتاجية والتنمية المسللللتدامة"، وإعادة تسللللمية فرع التجارة والفقر ليصللللب  فرع التجارة والفقر وعدم المسللللاواة؛ 

م  مكتب   بدلا وتعزيز الشلللللللببة ع  طريق ًقا التسللللللللسلللللللا اإلداري للمكتب اإلقليمي ألفريايا إلى الشلللللللببة  
 األمينة العامة؛

إدخال تعديا ط يف على التر يز البًرامجي ألحد الفروع التابعة لشللببة التجارة الدولية  )ج( 
م  فرع   والسلللللللع األسللللللاسللللللية، وتغيير السللللللم ليصللللللب  النظم التجارية والخدمات والقتصللللللاد اإلبداعي، بدلا 

 المفاوضات والدبلوماسية التجارية؛

ة إحصلللللللاكية جديدة مسلللللللتقلة ومشلللللللتر ة بي  المنظمات، لسلللللللتحدام عملية إًشلللللللاء وحد )د( 
عب، مع  مسلللتقلة لضلللمان جودة اإلحصلللاءات، دون إضلللفاء الطابع المر زي على األًشلللطة اإلحصلللاكية للشللل 
الحرو على تنسللللليق ودعم جهود التوحيد والتسلللللاق على ًطاق المنظمة؛ وم  شللللل ن هذا التغيير أن يكفا 
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يؤدي في ًهاية المطا  إلى زيادة الدعم المقدم إلى  مما  ها أصلولا اسلتراتيجية مشلتر ة،إدارة البياًات بوصلف
في فت  آفاق جديدة في مجالت مثا دعم جهود األمي  العام لامم   الدول األعضلللاء، مع السلللتمرار أيضلللاا 

بي  بلدان الجنوب، المتحدة بشللللللللل ن "التدابير الرامية إلى تكملة الناتج المحلي اإلجمالي"، والمؤشلللللللللرات  يما  
 ومؤشر الضعف للدول الجزرية الصغيرة النامية؛

دمج داكرة إدارة الموارد وقسللللم التعاون التقني م  أجا تعزيز اتسللللاق عملية إقرار جميع  )ه( 
اتفاقات المنظمة والموافقة عليها، وضلللمان المتثال على ًحو أفضلللا لسلللياسلللات رصلللد األداء المالي والفني 

ًلات؛ و لدلا   علقيت   يملاواإلبالى   م  وجود  يلاًْي  مسللللللللللللللتقلْي     بلالمشللللللللللللللاريع، وتعزيز القلدرة على تحليلا البيلا
وموازيْي  ُيعنيان بموارد الميزاًية العادية والموارد الخارجة ع  الميزاًية بشللكا منفصللا، سلليكون لدى الكيان  

 الموحد أوجب تنزر أكبر وسيعاد تسميتب ليصب  داكرة دعم وإدارة البرامج؛

كتاد المتعلقة بالمنشورات لتعزيز تنفيذ بًرامج المنشورات واتساقب؛ )و(   تحسي  سياسة األًو

إًشللللللللاء أفرقة عاملة مواضلللللللليبية مشللللللللتر ة بي  الشللللللللعب ولجان تنسلللللللليق في المجالت   )ز( 
  لجان التنسللللللليق الداكمة الثالم هي لجنة التنسللللللليق اإلحصلللللللاكي ولجنة التعاون التقني ولجنة  1الركيسلللللللية:  

بعد سلللللنتي ، و كي ية  19-  تعنى األفرقة العاملة المواضللللليبية بتقييم تبعات  وفيد2ون الجنسلللللاًية؛ و الشلللللؤ 
كتللاد في   كتللاد، و مشللللللللللللللللار للة األًو للات األًو إدمللاج البيئللة وتغير المنللاخ م  منظور إًمللاكي في جميع مكًو

 ؛20 المناقشات مجموعة 

جة مس لة تعبئة الموارد م  أجا عما إيجاد قدرة مكرسة في مكتب األمينة العامة لمعال ) ( 
كتاد، مع العتماد في الوقت ًفسللللللب على دعم األعضللللللاء وإرادتهم السللللللياسللللللية لتعبئة الموارد معاا حتى  األًو

كتاد م  تحقيق إمكاًاتب الكاملة والستجابة لطلبات البلدان زيادة  التعاون التقني؛  يتمك  األًو

م  أجا تحسللللي     تدريجياا  ي والتعجيا بإعادة توجيههاا تمكي  داكرة الدعم الحكومي الدول )ط( 
تواصلللللها الخارجي مع الدول األعضللللاء وأصللللحاب المصلللللحة اآلخري  في اآللية الحكومية الدولية، بإًشللللاء 
وحدة جديدة تعنى بالتواصلللللا الخارجي مع أصلللللحاب المصللللللحة اآلخري  في مجال التنمية إلفسلللللا  المجال  

كتاد؛ واًعكس التغيير في السلللم الجديد للداكرة، وهي داكرة  أمامهم لإلسلللهام على ًحو أفضلللا   في عما األًو
 الدعم والتواصا الحكوميي  الدوليي ؛

كتاد، ألن التصللالت تشللكا  )ي(  السللتثمار في اسللتراتيجية اتصللالت جديدة وطموحة لاًو
المنظمة، وأن تدفع م  المهام المنوطة بالمنظمة؛ ويمك  أن تسلللللللللللهم التصلللللللللللالت في تحقيق أهدا    جزءاا 

كتاد سلليقود سللياسللة اتصللالت   عجلة المشللار ة، وتوفر الدعم للسللياسللات اإلًماكية الفعالة، وم  ثم، فإن األًو
 تقوم على طبيعة القضايا المطروحة وتر ز على المجالت الركيسية، وتدعم تنفيذ عهد بريدجتاون.

ر التحول األول المتوخى في عهلد  ج( بشللللللللللللللكلا مبلاشلللللللللللللل -وقلد دعملت التغييرات الثالثلة األولى )أ -15
ز( -بريدجتاون، وهو تحويا القتصلللللللللادات م  خالل التنويع. وُوج يهت التغييرات م  الرابع إلى السلللللللللابع )د

كتاد، وشللللملت مجالت عما جديدة صللللدر بها  ًحو تحقيق قدر أكبر م  التسللللاق والتنسلللليق في عما األًو
عزيز اقتصلللللللللاد أكثر اسلللللللللتدامة وأقدر على الصلللللللللمود، تكليف في الدورة الخامسلللللللللة عشلللللللللرة للمؤتمر، وهي ت 

م  جديد أهمية البعد الجنسلللللللللاًي في التجارة والتنمية وطابعب الشلللللللللاما. وشلللللللللملت التغييرات الثالثة  وأكدت
كتاد في جميع المجالت.-األخيرة )   ي( تغييرات شاملة لتعزيز أداء األًو

كتاد 2024 امع وفي وقت اًعقاد الدورة السلللللللادسلللللللة عشلللللللرة للمؤتمر في -16  60، سللللللليكون عمر األًو
. وقلاللت إًهلا تعتزم بلوى تللك اللذ رى وهي تتطلع إلى المسللللللللللللللتقبلا م  أجلا تحقيق ًتلاكج حايايلة و نلاء  علاملاا 

الثقة والحفاظ عليها. وسللللللتسللللللعى إلى األخذ بالخطاب الجديد لقتصللللللاديات التنمية الوارد شللللللرحب، وهو ًهج 
كتاد القاكمة على األدلة وتحليا إزاء المسللللللللللاكا الجنسلللللللللل   أعمق وأكثر شللللللللللمولا  اًية، وزيادة تعزيز بحوم األًو
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السلللياسلللات، وتوفير حلول سلللليمة وقابلة للتطبيق للتنمية المسلللتدامة في جميع مجالت البحوم. وقالت إًها 
اا  وتنسيقاا  وتماسكاا  ستهد  إلى تحقيق التالحم داخا المؤسسة وجعلها أكثر تكامالا  ع  تعزيز  ، فضالا وتعاًو

كتاد، مع توفير  لتعاون التقني. وسلللتسلللعى أيضلللاا ا إلى السلللتفادة الكاملة والجيدة م  العضلللوية العالمية لاًو
حيز إضللللللللافي للحوار والتبادل الفعال والمثمر، وسللللللللتدعم بكا إخالو جهود الدول األعضللللللللاء الرامية إلى 

كتاد وقدراتها الفريدة على بناء تو  افق اآلراء. وسلللللللللللليتوقف الكثير على تنشلللللللللللليط اآللية الحكومية الدولية لاًو
تصللللللللللحي  األمور. والخطر هو عقد آخر ضللللللللللاكع في  ثير م  بلدان العالم النامي، في حي  أن اإلمكاًية 

 متاحة للعودة إلى المسار الصحي  و ناء المستقبا بشكا مختلف ومعاا.

 متابعة وتنفيذ عهد بريدجتاون   

أدلى المتكلمون أدًللاه ببيللاًللات في إطللار هللذا البنللد م  جللدول األعمللال: ممثللا بر للادوس، متكلمللاا  -17
والصللللللي ؛ وممثا التحاد األورو ي، باسللللللم التحاد األورو ي والدول األعضللللللاء  يب؛  77 الباسللللللم مجموعة 

ول أمريكا  وممثا باكسللللللللتان، باسللللللللم مجموعة آسلللللللليا والمحيط الهاد ؛ وممثا المكسلللللللليك، باسللللللللم مجموعة د
الالتينيلة والكلاريبي؛ وممثلا جمهوريلة  وريلا، بلاسللللللللللللللم مجموعلة اللدول المتقلدملة غير المنضللللللللللللللملة إلى التحلاد  

وممثا التحاد الروسلللللللي، باسلللللللم التحاد القتصلللللللادي للمنطقة  ؛  (JUSSCANNZجسلللللللكاًز: )األورو ي  
بر ادوس، باسلللللللللم الدول  اآلسللللللللليوية؛ وممثا دولة فلسلللللللللطي ، باسلللللللللم المجموعة العر ية؛ وممثا  -األورو ية  

يسللليا؛ وممثا شللليلي؛ وممثا األردن؛ وممثا ًيجيريا؛   الجزرية الصلللغيرة النامية؛ وممثا الفلبي ؛ وممثا إًدًو
وممثللا المغرب؛ وممثللا جمهوريللة فنزويال البوليفللاريللة؛ وممثللا لبنللان؛ وممثللا  و للا؛ وممثللا دولللة بولي يللا  

 ندا؛ وممثا األرجنتي .المتعددة القوميات؛ وممثا  وستاريكا؛ وممثا أوغ

التي   10  الورحللب ممثلو المجموعللات اإلقليميللة والمنللدو ون بللالر يللة السللللللللللللللتراتيجيللة والتغييرات   -18
كتاد وتنشللليطب، وأشلللار بعض المجموعات اإلقليمية إلى الجهود  كتاد لتعزيز األًو حددتها األمينة العامة لاًو

ري الذي ت خذ بب في التعاما مع الدول األعضللاء. وأعرب المبذولة لتنشلليط المنظمة وتعزيز النهج السللتشللا
العديد م  المجموعات اإلقليمية وعدة مندو ي  ع  دعمهم لايادتها ولإلجراءات الركيسللللللية المتخذة للبدء في  

كتاد على تحقيق الغرض المنشود.  تنفيذ الر ية الستراتيجية، وضمان ًجا  عهد بريدجتاون، وإقدار األًو

كتاد تتي  فرصلة لتعزيز  ولحظت م -19 جموعة إقليمية أن الذ رى السلنوية السلتي  المقبلة إلًشلاء األًو
يتطلب أن تراعي  ما دور المؤسلللللسلللللة في النظام المتعدد األطرا ، با ر ما تنشلللللئ التزاماا بالايام بذلك، وهو

كتاد التطورات المستجدة وتكون متسقة وذات صلة وقاكمة على بناء التوا  فق في اآلراء.مساهمات األًو

وشللللللللللللللارك ممثلو العلديلد م  المجموعلات اإلقليميلة والعلديلد م  المنلدو ي  األمينلة  العلاملة  تقييمهلا ألثر  -20
الجاكحة والتحديات التي تطرحها. وسلللللللطوا الضللللللوء على تفاقم خطوط الصللللللدع القاكمة في قطاعات الصللللللحة  

 19- ا البلدان النامية في أعقاب جاكحة  وفيد والقتصلللاد، مشللليري  في الوقت ًفسلللب إلى التحديات التي تواجهه 
والتي أدت إلى تزايللد الفجوات وعللدم المسلللللللللللللللاواة داخللا البلللدان و يمللا بينهللا. وم  بي  التحللديللات المطروحللة  
اإلًصلللللللللللللا  في إتاحة اللقاحات، والقدرة على تحما الديون، واألم  الغذاكي، والفجوة الرقمية، ومعدلت النمو 

اليف الشلللللللللللللح ، وتقييد حر ة السللللللللللللللع واألشلللللللللللللخاو، وحالة الطوار  المناخية، والتحول المتفاوتة، وارتفاع تك 
 القتصادي، والنزعة الحماكية. 

ودعلللا ممثلللا مجموعلللة إقليميلللة إلى اتخلللاذ إجراءات للحلللد م  تراجع التقلللدم المحرز ًحو تحقيق   -21
كتاد المتمثلة في تحقيق   "الرخاء للجميع" أصلبحت أكثر أهدا  التنمية المسلتدامة. وشلدد على أن مهمة األًو

كتاد يمك  أن  أهمية م  أي وقت مضللللللللللى، في حي  أشللللللللللارت مجموعة إقليمية أخرى ومندوب إلى أن األًو
 في التصدي لتلك التحديات م  خالل تنفيذ عهد بريدجتاون. ركيسياا  يؤدي دوراا 
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يتحلى بهللا وأشلللللللللللللللارت بعض المجموعللات اإلقليميللة وأحللد المنللدو ي  إلى رو  التضلللللللللللللللام  التي   -22
األعضللللاء، في حي  دعت مجموعة إقليمية أخرى المجتمع الدولي إلى مسللللاعدة البلدان النامية في جهودها 
م  أجلا اللحلاق بلالر لب في مجلال التنميلة وأعر لت ع  قلقهلا إزاء عكس اتجلاه المكلاسللللللللللللللب اإلًملاكيلة التي 

لدروس م  األزمة الحالية حتى يتمك   تحققت بشق األًفس. وقال عدة مندو ي  إًب ينبغي للبلدان أن تتعلم ا
المجتمع الدولي م  السللتجابة على ًحو أفضللا لازمات في المسللتقبا. وسلليتطلب النجا  الشللفا ية والعما 

ًلب ينبغي أيضللللللللللللللاا  ل  الجملاعي والتضللللللللللللللام  لكي إيالء   ُيترك أي بللد خلف الر لب. وقلال بعض المنلدو ي  إ
البالغة الصلللللغر والمشلللللاريع الصلللللغيرة والمتوسلللللطة والشلللللباب   الهتمام الالزم لضلللللمان عدم إهمال المشلللللاريع

 والنساء وجماعات السكان األصليي .

كتاد دوراا  -23 يؤديب في وضلللللللع إجراءات وإيجاد   هاماا   وأشلللللللارت مجموعة إقليمية ومندوب إلى أن لاًو
ي الهيلاكلا في ذللك العجز ف بملا  حلول عمليلة وملموسللللللللللللللة لمواجهلة التحلديلات التي تعترض البللدان النلاميلة،

األسلاسلية، وتوفير التمويا للتجارة والتنمية، ودعم المشلاريع البالغة الصلغر والمشلاريع الصلغيرة والمتوسلطة،  
وأوجب عدم المسلللللاواة بي  البلدان. وقال مندوب آخر إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات في مجال الصلللللحة  

لمشلللاريع البالغة الصلللغر والمشلللاريع الصلللغيرة  وتعزيز قدرة القتصلللاد على الصلللمود، والتحول الرقمي )دعم ا
 والتحول العادل في مجال الطاقة.(، والمتوسطة والقتصاد اإلبداعي

كتاد -24 على السللللتثمار في اسللللتراتيجية    ورحبت مجموعة إقليمية أخرى بتصللللميم األمينة العامة لاًو
كتاد  جديدة وطموحة في مجال التصللللللللللالت. وأشللللللللللارت إلى أًب م  المهم التحقق م  أن منشللللللللللورات األًو
موضلللوعية ومتسلللقة، وتسلللتند إلى أدلة واضلللحة وقابلة للت كد منها، تعكس الوعي بالسلللياقات المتغيرة والحالة  

 القتصادية والسياسية المتقلبة في البلدان.

كتاد  -25 وشللللللللللددت مجموعة إقليمية أخرى ومندوب آخر على أن المسللللللللللاعدة التقنية التي يقدمها األًو
أسلللاسلللية لالسلللتجابة للتحديات التي تفرضلللها الجاكحة في مجالت مثا السلللتثمار والنقا والجمارك والتغيير 

 لى المرأة.في ذلك ع بما ،19-الهيكلي والتجارة الخضراء وتيسير األعمال التجارية وأثر  وفيد

كتللاد في مجللال   -26 وأعر لت مجموعلة إقليميللة أخرى ع  تقللديرهلا للمقترحلات الجريئللة التي قلدمهللا األًو
ا   بما ،19-السللللللياسللللللة العامة لالسللللللتجابة ألزمة  وفيد في ذلك حزمة التدابير الخاصللللللة ب زمة فيروس  ورًو

بتخصلللليص حقوق السللللحب الخاصللللة،   يتعلق  يماتريليون دولر، واعتماد ترتيبات جديدة وعادلة  2,5بايمة 
وإًشلاء و الة مسلتقلة للتصلنيف الكتماًي، وحزمة التدابير الرامية إلى تخ يف أعباء الديون التي تثقا  اها 

 البلدان النامية، والدعوة إلى الوفاء بالتزامات المساعدة اإلًماكية الرسمية وتمويا المناخ.

كتلللاد في مجلللال اإلحصللللللللللللللللاءات  وأعر لللت إحلللدى المجموعلللات اإلقليميلللة ع  تقللل  -27 ديرهلللا لعملللا األًو
واسللللللللتخدامها في عرض البحوم القاكمة على األدلة؛ وقالت إن م  المهم الحفاظ على الخبرة اإلحصللللللللاكية  

ات المنظمة. وشللللددت مجموعة إقليمية أخرى على أهمية الت كد   يتعلق  يما بمواضلللليع معينة في جميع مكًو
كتاد موضوعية وم  تسقة وقاكمة على أدلة واضحة وقابلة للت كد منها.م  أن منشورات األًو

تواجب تحديات تتمثا فقط  ل وأبرزت مجموعة إقليمية أخرى أن الدول الجزرية الصللللللللللللغيرة النامية -28
تتصلللللللا مباشلللللللرةا بنفاقها في مجالي التجارة والتنمية، با تواجب   ل  في أوجب الضلللللللعف المت صللللللللة فيها، التي

تحديات تتعلق بالقضللللللللايا المترابطة للتجارة والتمويا والسللللللللتثمار والتكنولوجيا والتنمية المسللللللللتدامة.   أيضللللللللاا 
كتاد   بالجهود المبذولة داخا األمم المتحدة بشللللل ن التدابير الرامية إلى تكملة  يتعلق  يماوسللللليكون عما األًو

ضلللللمان تنمية الدول الجزرية الناتج المحلي اإلجمالي، ومؤشلللللر الضلللللعف عنصلللللرْي  حاسلللللمْي  ضلللللروريْي  ل
 الصغيرة النامية.
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ورحبللت بعض المجموعللات اإلقليميللة بمبللادرة العمللا بشللللللللللللللل ن التجللارة والبيئللة م  منظور إًمللاكي   -29
باعتبارها مفيدة لتحقيق التنمية الشللللللاملة والمسللللللتدامة. وأشللللللارت مجموعة إقليمية إلى أن الفريق العاما ر ز 

سلللللليما في تصللللللور إطار اقتصللللللادي مسللللللتدام  ول  مناخ م  منظور إًماكي،على  ي ية إدماج البيئة وتغير ال
 لبلدان الخط األمامي.

وشلللللللللدد مندوب على أهمية توفير تمويا  ا  ويمك  التنبؤ بب للتعاون التقني. فقد سلللللللللاعد النهج  -30
كتاد في توفير التعاون التقني خالل األزمة البلدان  على مجابه ة التحديات. النشلللللللللط والمرن الذي اتبعب األًو

بتمويا المسلللاعدة عندما   يتعلق  يما تزال تشلللكا شلللاغالا  ل  ولحظ بعض المندو ي  أن األموال المخصلللصلللة
كتاد بدرجة م  السلللللللللللتقاللية في مجال تعبئة الموارد. ودعوا  تنشللللللللللل  تحديات؛ لذا، م  المهم أن يتمتع األًو

 ية.البلدان إلى زيادة األموال غير المخصصة للصناديق الستئماً 

كتاد في مسلللللللللللاعدة  -31 على تنمية اقتصلللللللللللادات   أقا البلدان ًمواا وأعرب مندوب ع  ت ييده لعما األًو
وقال مندوب آخر،  . 19-بعد  وفيد ما  مسلللاعدة البلدان على التعافي في فترة وفي  أكثر قدرة على الصلللمود
أمر حيوي للتعافي م  األزمات  ، إن تنمية القدرات اإلًتاجيةتقارير أقا البلدان ًمواا في معرض إشلارتب إلى 

وهي السلللبيا الوحيد لتحقيق التنمية المسلللتدامة للبلدان، في حي  أشلللار مندوب آخر إلى التحليا الذي أجراه  
كتاد مؤخراا   بش ن اتفاق التجارة الحرة القارية األفرياية. األًو

يتعلق بفرض  ما سللللللللللللليما ول وقال مندوب إن هناك حاجة إلى دراسلللللللللللللة الحواجز غير الجمر ية، -32
ية أثرت سلللللباا    على بعض الدول األعضللللاء في جميع مجالت اقتصللللادها،  تدابير قسللللرية اًفرادية غير قاًًو

 في ذلك الصحة والتعليم والتكنولوجيا واألغذية والتجارة. بما

بقواعد التجارة وعدم   يتعلق  يماسللللللللليما   ول  وشلللللللللدد بعض المندو ي  على أهمية تعددية األطرا ، -33
 تمييز لضمان استقرار التمويا وإمكاًية التنبؤ بالتجارة الدولية ودورها األساسي في الًتعاش القتصادي.ال

ًلمة -باء  ًده الع  الترابط والستراتيجيات اإلوماحية  ي عالم تس

 م  جدول األعمال( 2)البند  

كتاد، في افتتا  المناقشللة، على التغيرات ال -34 سللريعة والمضللرة التي تؤثر شللددت األمينة العامة لاًو
على القتصللللاد العالمي والتي تخلق سللللياقات جديدة، األمر الذي يتطلب بدوره اسللللتراتيجيات إًماكية جديدة. 

يلي: زيادة أوجب عدم المسللللللللللاواة على ًطاق العالم التي بلغت في الوقت الراه   ما وشللللللللللملت هذه التغييرات
المللالي العللالمي حيللث حللدم تقللدم في مجللالت مثللا اإلدارة  ًقطللة تحول؛ والتحولت في النظللام اإليكولوجي  

تبلغ بعلُد الحجم والطمو  الالزمي ؛ والحلاجلة المتزايلدة إلى إدملاج  لم  العلالميلة لللديون رغم أن هلذه التحولت
بلللالتقلللدم   يتعلق  يملللاتغير المنلللاخ في السللللللللللللللتراتيجيلللات اإلًملللاكيلللة؛ والتحولت العميقلللة في التجلللارة اللللدوليلللة  

 ي؛ واألهمية المتزايدة لاطر اإلقليمية والتطورات التي يحر ها المناخ.التكنولوج

كتللاد   -35 ًللة األًو ، الللذي يحللدد المخللاطر المرتبطللة  2021 لعللام   تقرير التجللارة والتنميللة وعرض ممثلو أمللا
، ويسللللتعرض السللللياق التاريخي والدروس التي يمك  2021 عام   باًتعاش النشللللاط القتصللللادي الذي لوحظ في 

في عالم تزداد   19- في سلياق الًتعاش بعد  وفيد  بالتحديات واآلفاق المطروحة حالياا  يتعلق   يما اسلتخالصلها  
 يب التفاوتات والقيود المتصللللللة بالمناخ. وطرحوا سللللللسللللللة م  اإلصلللللالحات النظمية المقترحة المتعلقة بالتجارة 

 .  ا ياا   ليي  والتي قد تبشر بتحول هيكلي أخضر في ظا دولة إًماكية خضراء ممولة تمويالا والتمويا الدو 

  2021 عام وأشللللار ممثلو العديد م  المجموعات اإلقليمية والعديد م  المندو ي  إلى أهمية طبعة -36
  في فترةم  التقرير م  حيث تسلللللللللللللليط الضلللللللللللللوء على األثر غير المتكافئ للجاكحة والتفاوت في الًتعاش 

 بعد الجاكحة بي  البلدان المتقدمة والبلدان النامية. ما
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تللل كيلللد اللللدعوات الواردة في التقرير إلى تخ يف   -37 و رر بعض المجموعلللات اإلقليميلللة والمنلللدو ي  
يلزم م  إجراءات لكي تؤدي السللللللللللياسللللللللللة المالية دوراا أبرز في   ما عبء الديون بشللللللللللكا متضللللللللللافر واتخاذ

ع  الحاجة إلى مزيد م  التنسلللليق بي  السللللياسللللات عبر القتصللللادات المتقدمة   ضللللالا القتصللللاد العالمي، ف
والنامية إلصللال  البنيان المالي الدولي، وهي قضللايا ركيسللية في تحقيق األهدا  المتوخاة في خطة التنمية  

  .2030 لعام المستدامة

اواة في الحصلللللول على وسللللللط عدد م  المجموعات اإلقليمية والمندو ي  الضلللللوء على عدم المسللللل  -38
ع  الحاجة إلى مزيد م  الدعم م  البلدان المتقدمة في ًشلللللللللللللر  اللقاحات في جميع أًحاء العالم، فضلللللللللللللالا 

ع  حقوق الملكيللة الفكريللة   في ذلللك القترا  الللداعي إلى التنللازل مؤقتللاا  بمللا  اللقللاحللات في البلللدان النللاميللة،
 المتصلة باللقاحات.

دوب إلى مواصلللللللة إعادة توزيع حقوق السللللللحب الخاصللللللة م  البلدان ودعت مجموعة إقليمية ومن  -39
ع  رصلللد مخصلللصلللات جديدة م  حقوق السلللحب الخاصلللة، م   المتقدمة النمو إلى البلدان النامية، فضلللالا 

 أجا المساعدة على تخ يف قيود السيولة التي تفاقمت بسبب الجاكحة في العديد م  البلدان النامية.

ب سباب تغير المناخ وآثاره،  يتعلق  يمامية و عض المندو ي  أوجب التفاوت ولحظت مجموعة إقلي  -40
تكون أشلللد المتضلللرري  م    ماحيث إن البلدان النامية األفقر التي أسلللهمت ب قا قدر في تغير المناخ  ثيراا 

شللدد عدد ع  أًها األقا قدرة على التكيف مع تغير المناخ والتخ يف م  آثاره. و   الظواهر المناخية، فضللالا 
م  المجموعلات اإلقليميلة ومنلدوب على اللدور الحلاسللللللللللللللم للتحول الهيكلي والتنويع القتصلللللللللللللللادي في بنلاء 
اقتصلللللللللللللادات أكثر قدرة على الصلللللللللللللمود في وجب آثار تغير المناخ. وأعر ت مجموعة إقليمية ع  اهتمامها 

كتاد وإمكاًاتب التحليلية في اسللللتكشللللا  ع ينة تخص المنطقة م  جدول  بتحقيق اسللللتفادة أكبر م  خبرة األًو
 أعمال المناخ العالمي، والمساعدة في إقامة حوار بي  المؤسسات بش ن هذا الموضوع.

وأعر ت مجموعة إقليمية أخرى ع  القلق إزاء اسللللللللتخدام مصللللللللطل  "األخضللللللللر" في جميع أجزاء   -41
 عد البيئي للتنمية المستدامة".التقرير عند اإلشارة إلى القضايا البيئية، وطلبت إعطاء األفضلية لمفهوم "الب 

وأعر ت بعض المجموعات اإلقليمية ع  رأي يفيد بوجود حاجة إلى تعزيز اسلتعراض األقران قبا  -42
بالديون  أو إصللللللدار المنشللللللورات الركيسللللللية، وإلى وضللللللع العالقة بي  مواط  الضللللللعف المتعلقة بالقتصللللللاد

 يتعلق  يماوأعر ت مجموعة إقليمية ع  شللللللكو ها  واتفاقات التجارة والسللللللتثمار الطوعية موضللللللع السللللللؤال. 
بفعالية وفواكد التخ يف م  تدابير حماية حقوق الملكية الفكرية  وسللللللللللللليلة لدفع عجلة ًشلللللللللللللر التكنولوجيات 
الصلللللللللللديقة للبيئة على الصلللللللللللعيد العالمي. وقالت مجموعة إقليمية أخرى إن هناك حاجة إلى تحقيق التنزر 

ًلات  والتكلاملا والتسللللللللللللللاق مع العملا ا ًلات األمم المتحلدة وغيرهلا م  الكيلا لمنجز والقرارات المتخلذة داخلا  يلا
 المتعددة األطرا  ذات الصلة.

ًلات األمم  -43 كتلاد على السللللللللللللللتفلادة م  دوره الايلادي بلالتعلاون مع  يلا وشللللللللللللللجع أحلد المنلدو ي  األًو
 المتحدة األخرى لدعم بناء الهياكا األساسية الرقمية في البلدان النامية.

كتاد في مناقشللللللللات منظمة الصللللللللحة العالمية   -44 وأعر ت مجموعة إقليمية ع  ضللللللللرورة مشللللللللار ة األًو
 في هذه الجتماعات.    ا ياا   واجتماعاتها لضمان إمكاًية تمثيا الدول غير األعضاء في تلك المنظمة تمثيالا 

المتفق عليها لكا   وأعر ت مجموعة إقليمية أخرى ع  ت ييدها للتداول بشل ن مشلاريع السلتنتاجات -45
بند موضلللللللللللللوعي م  بنود جدول أعمال مجلس التجارة والتنمية وهيئاتب الفرعية. وأعر ت بعض المجموعات  

 اإلقليمية ع  قلقها إزاء هذا المقتر .
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 الستثمار من أج  التنمية: الستثمار  ي الوتعاش المستدام -جيم 
 م  جدول األعمال( 3)البند  

كتاد المناقشللللللللة بالدعوة إلى تعبئة المزيد م  ر وس األموال في ًهاية افتتحت األمينة الع -46 امة لاًو
، وتيسلللير اًتقال السلللتثمار المسلللتدام م  سللليما بالنسلللبة ألشلللد القتصلللادات ضلللعفاا  ول سللللسللللة السلللتثمار،

 األسواق المتخصصة إلى األسواق األعم.

كتاد النقاط البارزة في   -47 بشللللل ن  2021 ير السلللللتثمار العالمي لعامتقر وعرض ممثا ع  أماًة األًو
. وأشلار إلى التناقض بي  اًخفاض لمرصلد اتجاهات السلتثمار العالميةأحدم إصلدار  وفي  هذه المواضليع

مسلللتوى السلللتثمار المسلللتدام على أرض الواقع، م  خالل السلللتثمار األجنبي المباشلللر وتمويا المشلللاريع،  
أكبر في المسلللللللاعدة على تلبية الحتياجات اإلًماكية  ن يؤدي دوراا وازدهار التمويا المسلللللللتدام، الذي يمك  أ

للبلدان. لذا، اتخذت األماًة مبادرات إلًشلللللللللاء مرصلللللللللد عالمي للتمويا المسلللللللللتدام وتحالف عالمي للمناطق  
 القتصادية الخاصة، لتوجيب استثمارات إضا ية ذات جودة ًحو تحقيق أهدا  التنمية المستدامة.

ثلاقبلة أخرى بشلللللللللللللل ن التحلديلات والفرو المطروحلة أملام التمويلا   حلاوري  أفكلاراا وقلدم خمسللللللللللللللة مت  -48
المسللللللتدام والسللللللتفادة م  أسللللللواق رأس المال م  أجا التنمية المسللللللتدامة. وأشللللللار عدة متحاوري  إلى دعم 

كتاد وتوجيهاتب بشللل ن أسلللواق رأس المال في مجال السلللتثمار المسلللتدام، في ذلك م  خالل مبادرة  بما  األًو
أسللللللواق األوراق المالية المسللللللتدامة والتقارير المتعلقة بالسللللللتدامة التي يعدها فريق الخبراء العاما الحكومي 

 الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسبة واإلبالى.

تضلللللللللللمنب التقرير م   ما وأثنى ممثلو العديد م  المجموعات اإلقليمية والعديد م  المندو ي  على -49
تحليا قيم وتطلعي ورحبوا بتخصللليص فصلللا يتناول أسلللواق رأس المال والتمويا المسلللتدام. وأشلللارت بعض 
المجموعات اإلقليمية على وجب الخصلللللللللوو إلى البعد اإلقليمي للتحليا الذي تضلللللللللمنب التقرير. وأشلللللللللارت 

فعلة   بيرة" لسللللللللللللللتثملارات القطلاع الخلاو، في  مجموعلة إقليميلة أخرى إلى اللدعوة الواردة في التقرير إلى "د 
مرصللللللللللللد حي  أكدت مجموعة إقليمية أخرى أن المعلومات المحدثة ع  السللللللللللللتثمار الواردة في إصللللللللللللدار 

 جاءت في الوقت المناسب. اتجاهات الستثمار العالمية

وأشلارت عدة مجموعات إقليمية إلى أن تنفيذ عهد بريدجتاون قد بدأ بالمنتدى العالمي لالسلتثمار،  -50
، عقب الدورة الخامسللللللللللة عشللللللللللرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة  2021الذي عقد في تشللللللللللري  األول/أكتو ر 

عددي  بشللللل ن والتنمية. ودعت مجموعة إقليمية أخرى إلى إجراء حوار سلللللنوي بي  أصلللللحاب المصللللللحة المت 
كتاد    بالستثمار في أهدا  التنمية المستدامة والًتعاش بعد الجاكحة. يتعلق  يمادعم األًو

وأعر للت عللدة مجموعللات إقليميللة و عض المنللدو ي  ع  القلق إزاء الفجوة التمويليللة المتزايللدة في  -51
وأشلللاروا إلى الدور الذي يمك  أن .  أقا البلدان ًمواا سللليما في  ول السلللتثمار في أهدا  التنمية المسلللتدامة،

يكون فيها النظام اإليكولوجي   ما اا سلللللللليما في القتصللللللللادات النامية التي  ثير  ول تؤديب أسللللللللواق رأس المال،
  واقترحللت مجموعللة إقليميللة أخرى و عض المنللدو ي  تللدابير يمك  أن تللدعم البلللدان النللاميللة،   .اا المللالي متخلفلل 

واسللللللللللللللتعراض ًظام التصللللللللللللللنيفات الكتماًية، وسللللللللللللللندات أهدا  التنمية  في ذلك آليات إزالة المخاطر،   بما
الخضللللراء/المسللللتدامة، ودور الصللللناديق السلللليادية، ودعم مرفق للهياكا األسللللاسللللية يكون مدعوماا م  األمم 
المتحدة. وأشللار متحاور إلى أن وضللع مؤشللر للسللوق ير ز على أهدا  التنمية المسللتدامة يمك  أن يسللاعد 

 م  الستثمارات إلى البلدان النامية. على توجيب المزيد
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وأعر لت بعض المجموعلات اإلقليميلة ع  قلقهلا إزاء التلدابير المقيل يدة لالسلللللللللللللتثملار التي ًُفل يذت خالل   -52
والمكاسلب غير المتكافئة  2020 عام   الجاكحة، معترفةا بالًخفاض المقلق في السلتثمار األجنبي المباشلر في 

 آخر إلى حق البلدان في إدخال تغييرات على ًظامها الستثماري. وأشار مندوب  . 2021 عام   في 

كتاد في مجال تيسللللللللللللللير السللللللللللللللتثمار وترويجب، -53 في ذلك  بما  وأيد العديد م  المندو ي  عما األًو
األدوات المتاحة على اإلًتًرت والمسللللللللاعدة التقنية، في ضللللللللوء التغيرات التي طرأت على بيئة سللللللللياسللللللللات  

كتاد إلى مسللللاعدة البلدان السللللتثمار العالمية و  التجاهات األخيرة لالسللللتثمار األجنبي المباشللللر. ودعوا األًو
النامية في إعداد مشللللللاريع وسللللللياسللللللات اسللللللتثمارية مقبولة مصللللللر ياا لجتذاب السللللللتثمار األجنبي المباشللللللر 

ظر إلى أن م  المهم تقلديم اللدعم إلى البللدان النلاميلة في هلذا المجلال بلالن   اا التل سلللللللللللللليسللللللللللللللي. وأكلدوا أيضلللللللللللللل 
 المفاوضات الجارية في منظمة التجارة العالمية.

وسلللللللللللللللم العلديلد م  المجموعلات اإلقليميلة والعلديلد م  المنلدو ي  بضللللللللللللللرورة إدملاج األداء المتعلق  -54
كتاد م  جهود مكثفة لتعزيز اسلتيعاب  ما بالسلتدامة في جميع أًحاء النظام المالي، وأشلاروا إلى يبذلب األًو

لالسلللتدامة ومسلللاعدة البلدان النامية على اجتذاب السلللتثمار الطويا األجا. وأعر وا ع  أسلللواق رأس المال 
 تطلعهم إلى األًشطة المقبلة للمرصد العالمي للتمويا المستدام.

كتاد لايامب ب ًشللللللللللللللطة أخرى ذات صلللللللللللللللة بالتمويا  -55 وأثنت إحدى المجموعات اإلقليمية على األًو
اق األوراق المالية المسلللتدامة، وتيسلللير السلللتثمار المؤسلللسلللي المسلللتدام، في ذلك مبادرة أسلللو  بما المسلللتدام،

وفريق الخبراء العلللاملللا الحكومي اللللدولي المعني بلللالمعلللايير اللللدوليلللة للمحلللاسللللللللللللللبلللة واإلبالى. وأقرت بعض 
كتاد لدعم السلتثمار م  أجا التنمية المسلتدامة   المجموعات اإلقليمية بالعما الجاري الذي يضلطلع بب األًو

في ذلك م  أجا التنمية الصلناعية، وأشلارت إلى المبادرة المتعلقة بالتحالف العالمي  بما  ًطاق أوسلع، على
كتاد في   للمناطق القتصللادية الخاصللة. وأشللارت بعض المجموعات اإلقليمية وأحد المندو ي  إلى عما األًو

ة  ماب  مجال إصللللللللال  معاهدات السللللللللتثمار وتسللللللللوية المنازعات المتعلقة بالسللللللللتثمار، في ذلك األداة المعد 
للتعجيا بإصلللللال  اتفاقات السلللللتثمار الدولية، الذي يمك  أن يسلللللهم في تعزيز الًتقال إلى اسلللللتثمار أكثر 

 استدامة وتضخيم األثر اإلًماكي.

ًلة ع  تقلديرهلا -56 يؤ لد تر يز الوفود على  ملا  قلدمتلب الوفود م  دعم وتوجيلب، وهو لملا  وأعر لت األملا
كتاد في مجال التمويا المستدام.  عما األًو

ًاا لعلام -دال  ًاا  ي علالم ملا:  2021 تقرير أقل  اللللدان وم ً يلد:   أقل  اللللدان وم بعلد جلاححلة ف
 عاماا من الخلرة  50التعّلم من  

 م  جدول األعمال( 4)البند  

كتلاد   -57 ًلة األًو  في علالم  أقلا البللدان ًمواا :  2021 مواا لعلامأقلا البللدان ً تقرير  عرض ممثلا ع  أملا
 اا علاملل   50، وقلدم لمحللة علاملة ع  التنميللة في البلللدان بعللد  م  الخبرة  اا علاملل   50التعلم م     -بعللد  وفيللد   ملا

أقا البلدان ومقترحات تتعلق بالسللللياسللللة العامة. وأشللللار إلى أن عدد البلدان التي ُرفعت أسللللما ها م  قاكمة 
في ذلك عكس  بما ،أقا البلدان ًمواا في  19-هو سللللللللت بلدان فقط. وشللللللللدد على عواقب جاكحة  وفيد  ًمواا 

ن مؤتمر األمم المتحدة حي  أ وفي مسللللار التقدم في مجال التنمية الذي أحرز في الماضللللي بشللللق األًفس.
قد ت جا، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى مواصلة تعزيز التزاماتب ودعمب   قا البلدان ًمواا الخامس المعني ب 

كتاد بنشاط في تنفيذ بًرامج عما الدوحة.  للبلدان. وسيسهم األًو

م إلى أقلا البللدان ًمواا  ورحلب ممثلو العلديلد م  المجموعلات اإلقليميلة بلالتقرير ودعوا إلى تقلديم اللدع  -58
في ذللك إلغلاء اللديون، ووضلللللللللللللع آليلات جلديلدة للدعم أقلا البللدان ًمواا، والوصلللللللللللللول إلى   في علدة مجلالت، بملا 
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،  19- األسلللللواق واألفضلللللليات التجارية، وتعزيز القدرات اإلًتاجية، وتطبيم سلللللكان أقا البلدان ًمواا ضلللللد  وفيد 
قا المعار  والتكنولوجيا، وتنويع المنتجا  ت، وسلللالسلللا التوريد. ودعوا إلى تقديم الدعم لمسلللاعدة أقا البلدان  ًو

ًمواا على الخروج م  األزمة الصلللللحية والقتصلللللادية والجتماعية. وأشلللللارت عدة مجموعات إقليمية إلى أهمية 
ا يتعلق بإًتاج اللقاحات وتوزيعها على أقا البلدان ًمواا. ودعو  سللللللللليما  يما  التضلللللللللام  في المجتمع الدولي، ول 

كتاد إلى مواصلة العما البحثي والمساعدة التقنية لصال  أقا البلدان ًمواا.   األًو

لمسلللللللللللللللاعلدتهلا على التنفيلذ الفوري   قلا البللدان ًمواا ودعلا العلديلد م  المنلدو ي  إلى تقلديم اللدعم أل -59
ي  ة والسلللللللللللللتدامة، والتجارة اإللكترًو ة، وتوزيع  لخطة عما الدوحة المقبلة. ودعوا إلى دعم صلللللللللللللندوق للمرًو

، والجهود الرامية إلى مواجهة تغير المناخ، والمسللاعدة التقنية. وشللددوا على الحاجة إلى 19-لقاحات  وفيد
 .أقا البلدان ًمواا بناء القدرات اإلًتاجية، مع مراعاة إًتاج اللقاحات وتوزيعها في 

كتاد اإلجراءات الركي  اا ورد -60 كتاد على أسلئلة المندو ي ، أوضلحت أماًة األًو سلية التي سليواصلا األًو
 يتعلق  يملافي جهودهلا اإلًملاكيلة، وتنلاوللت بلالتفصلللللللللللللليلا المنهجيلة المتبعلة    قلا البللدان ًمواا أل  اا اتخلاذهلا دعمل 

 بمؤشر القدرات اإلًتاجية.

مة من األووكتاد إلى الشعب الفلسطيني -هاء   التقرير المتعلق بالمساعدة المقدَّ
 م  جدول األعمال( 5)البند  

كتاد ًتاكج التقرير وتوصلللللللللللياتب )ل -61 وعلى الرغم م  (.  TD/B/EX(71)/2خ ص ممثا ألماًة األًو
يزال الحتالل يشللللكا العابة الركيسللللية أمام التنمية في   ل  ،19-الصللللدمة الشللللديدة التي خلفتها جاكحة  وفيد

التي يفرضللها الحتالل. وقد  األرض الفلسللطينية المحتلة. ويتطلب الًتعاش زيادة الدعم الدولي ورفع القيود 
ُمددت ولية األماًة بموجب عدة قرارات للجمبية العامة وعهد بريدجتاون. ويتطلب إًجاز الولية الموسلللللللللعة  

 موارد إضا ية م  الميزاًية العادية وموارد خارجة ع  الميزاًية.

أن حكومتب   ووصللللللف ركيس وزراء دولة فلسللللللطي  التقرير ب ًب دقيق وذو مصللللللداقية. وأشللللللار إلى -62
تعتزم إجراء اًتخابات عامة إذا سلللللللللللمحت السللللللللللللطة القاكمة بالحتالل للفلسلللللللللللطينيي  في القدس الشلللللللللللرقية 
بالتصلللللويت. ودعا إلى عملية سلللللالم إلًهاء الحتالل. وتشلللللما العابات القتصلللللادية التي تواجهها حكومتب 

يؤدي  مما لسلللطة القاكمة بالحتالل،اقتطاعات أحادية الجاًب م  اإليرادات المالية الفلسللطينية م  جاًب ا
إلى أزملة ملاليلة ويلغي قلدرة حكومتلب على دفع الرواتلب. وأشللللللللللللللار إلى اًخفلاض دعم الميزاًيلة م  الملاًحي  

 والمبادرات الحكومية إلصال  القتصاد و ناء القدرات المختلفة.

سلللللللللللللليملا  ول صلللللللللللللللاديلة،وأعرب ممثلا التحلاد األورو ي ع  قلقلب إزاء الظرو  الجتملاعيلة والقت  -63
وقال إن التحاد األورو ي هو أكبر الماًحي  لدولة فلسللللللللللللطي  وأكثرها ثباتاا  . 19-بجاكحة  وفيد  يتعلق  يما

.  2024إلى  2021بليون يورو م  المسللللللللللللاعدات لدولة فلسللللللللللللطي  في الفترة م    1,15وإًب يخطط لتقديم  
 تي .وذ ر أن المستوطنات تشكا عابات وأعرب ع  ت ييده لحا الدول

وردد العلديلد م  المجموعلات اإلقليميلة والمنلدو ي  ومنظملة حكوميلة دوليلة النتلاكج التي خلص إليهلا  -64
التقرير، وأيد معظم الوفود التوصلللللللللللللليات الواردة  يب. وأعر وا ع  قلقهم إزاء تدهور األوضللللللللللللللاع الجتماعية  

لمقدم م  الجهات الماًحة، وتدابير ، وتراجع الدعم ا19-والقتصللادية التي زادت سللوءاا بسللبب جاكحة  وفيد
  .1994للفلسطينيي  منذ  عام أسوأ 2020 عام جعا مما الحتالل،

  وأيد العديد م  المجموعات اإلقليمية والمندو ي  الرسلللللالة التي ينقلها التقرير ومفادها أن الحتالل -65
ًلة اللدوليلة  يزال أكبر علاكق أملام التنميلة في األرض الفلسللللللللللللللطينيلة وأن الًتعلاش يت  ل وقف على زيلادة المعو

 وتخ يف القيود التي يفرضها الحتالل.

https://undocs.org/ar/TD/B/EX(71)/2
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وأعرب العديد م  المجموعات اإلقليمية والمندو ي  ع  قلقهم إزاء القيود المفروضلللللللللللة على حر ة   -66
مو المسللتوطنات، والحالة المالية، والقتطاعات األحادية الجاًب التي تقوم بها إسللراكيا م   الفلسللطينيي ، ًو
اإليرادات الفلسلللطينية. وأشلللاروا إلى أن الحكومة الفلسلللطينية تفتقر إلى الموارد وإلى الحيز الكافي في مجال  

وغيرها م  التحديات. لذا، ينبغي   19-السللللياسللللات العامة للتعاما مع التداعيات القتصللللادية لجاكحة  وفيد
 للمجتمع الدولي أن يضاعف دعمب للشعب الفلسطيني.

د عدة  -67 مندو ي  ومجموعات إقليمية الدعم الذي تقدمب بلداًهم إلى الشللللعب الفلسللللطيني وأعر وا  وعدَّ
ع  تضللللللللللللللامنهم مع حقب في التنمية. ودعوا إلى إحياء عملية سللللللللللللللالم م  أجا حا عادل قاكم على وجود  

 ة.دولتي ، يستند إلى القاًون الدولي، ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقي 

كتاد المتعلق بتقديم المسللاعدة إلى  -68 وأشللاد العديد م  المجموعات اإلقليمية والمندو ي  ببًرامج األًو
الشللللللللعب الفلسللللللللطيني الذي يواصللللللللا، على الرغم م  عدم  فاية الموارد وغير ذلك م  الصللللللللعو ات، تقديم  

تدريب ومشللاريع بناء القدرات  البحوم وورقات السللياسللات ومشللاريع التعاون التقني والخدمات السللتشللارية وال
 للقطاعْي  العام والخاو الفلسطينيْي .

د(   )د 55وحث العديد م  المجموعات اإلقليمية والمندو ي  األماًة والدول األعضللللللللاء على تنفيذ الفقرة  -69
كتاد لتقديم المسللللللاعدة   )ب 127م  ما يكياًو ًيرو ي والفقرة  ب( م  عهد بريدجتاون ع  طريق تعزيز وحدة األًو

 إلى الشعب الفلسطيني، وت مي  موارد إضا ية م  الميزاًية العادية وخارجة ع  الميزاًية إلًجاز وليتها. 

وذ ر عدد م  المجموعات اإلقليمية والمندو ي  أًهم سللللليقدمون مشلللللاريع اسلللللتنتاجات متفق عليها  -70
 إطار هذا البند م  جدول األعمال لكي ينظر فيها المجلس.في 

 الجلسة العامة الختامية -واو 

ًلات التي أدلى بهلا األعضللللللللللللللاء ومسللللللللللللللاهملاتهم  -71 كتلاد ع  تقلديرهلا للبيلا أعر لت األمينلة العلاملة لاًو
 ومشللللللللللار تهم طوال الدورة التنفيذية للمجلس. وعلى وجب الخصللللللللللوو، تعكس السللللللللللتنتاجات المتفق عليها
كتاد والثقة في اسلللللللللتراتيجية تنفيذ عهد بريدجتاون. وأشلللللللللارت إلى  المعتمدة الدعم الذي تحظى بب أماًة األًو

ل على دعم  مللا تتسللللللللللللللم بللب الفترة الحللاليللة م  ظرو  ملحللة وطموحللات وتوقعللات  بيرة، وقللالللت إًهللا تعو 
 اا بناء الثقة يسلللتغرق وقت تتحقق بسلللرعة، ألن  ل   األعضلللاء لتحقيق تلك الغايات. وسللللمت ب ن هذه التوقعات

وألن العالقات ُتبنى م  األلف إلى الياء، وأن ذلك يسلللللللتلزم السلللللللتثمار في تعبئة اإلرادة السلللللللياسلللللللية  طويالا 
وتحقيق ًتاكج طويلة األمد. وقالت إًها اسلللتمعت بعناية إلى جميع المسلللاهمات وأكدت للمندو ي  أن آراءهم  

عما األماًة، وستعما على  وفي  يذ استراتيجيتها وتوجهها العامستراعى على النحو الواجب وسُتدمج في تنف
تعزيز مشللللار تهم النشللللطة والمسللللتمرة. ويقترن موعد اًعقاد الدورة التنفيذية الحالية ببعض األهدا  المرحلية  
التي ينبغي تحايقها حتى الدورة السللللادسللللة عشللللرة للمؤتمر. وقد أظهرت الوفود اإلرادة السللللياسللللية لكي تكون  

 ،اا حي  أن النجا  ليس مضللموً  وفي  رة ذات مغزى وذات صلللة وتخدم ولية المؤتمر على ًحو أفضللا.الدو 
 .اا فإًها تؤ د للوفود اللتزام بتحايقب مع

وقالت ممثللة مجموعة إقليميلة إن عهلد بريدجتلاون دليلا على التزام الدول األعضللللللللللللللاء الثلابت إزاء   -72
كتلاد ودعمهلا القوي للب. وتعقلد المجمو   بيرة على القلدرة على العملا م  أجلا تعزيز    علة اإلقليميلة آملالا األًو

كتاد، وم  ثم تنشلللللللليط آليتب الحكومية الدولية. وقد فكرت المجموعة في القدرة على المشللللللللار ة بشللللللللكا   األًو
هاد  في القضللللللايا الحاسللللللمة التي تؤثر على تنمية بلدان المجموعة. وتحدثت على مضللللللض ع  مسلللللل لة  

المتفق عليها الذي اقترحتب المجموعة، والذي ُقدم إلى المجلس أثناء الدورة، وع  خيبة مشروع الستنتاجات 
تقبا محاولة حاياية لتحقيق ًتاكج ملموسللللللللللللللة. وقالت إن  لم  األما العميقة ألن بعض المجموعات اإلقليمية
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كتاد منظمة بالغة األهمية بالنسللللبة للبلدان النامية، وإن عدم الرفبة في مناقشللللة م ضللللمون القترا  أمر األًو
إلى القترا ،   اا مؤسف ومقلق. ومع ذلك، قالت المجموعة اإلقليمية إًها سعيدة لر ية أن طلب اإلشارة رسمي 

. ( 1) م  الوثاكق الرسللللمية للمداولت  اا جزء  اا إلى الممارسللللة السللللابقة، قد اسللللُتجيب لب وسلللليشللللكا أيضلللل   اا اسللللتناد
وشلللددت على العناصلللر الركيسلللية لالقترا ، أي السلللتجابة العالمية لتغير المناخ، والسلللتثمار في الًتعاش 
المسللللتدام، وتقديم المسللللاعدة إلى الشللللعب الفلسللللطيني. فالسللللتنتاجان المتفق عليهما المعتمدان في الجلسللللة  

ل مناقشلات المجلس بفضلا اإلرادة  العامة الختامية دليا على أًب يمك  التوصلا إلى ًتاكج ملموسلة م  خال
السياسية للجميع. وأعر ت ع  التزام المجموعة اإلقليمية بمواصلة العما في إطار النظام الداخلي للمجلس،  
و السلللللعي، حسلللللب القتضلللللاء، إلى تنشللللليط أي قواعد يقصلللللد بها تمكي  األعضلللللاء م  تنفيذ الولية الكاملة 

كتلاد والًفتلا  على إجراء منلاقشللللللللللللللات  بنلاءة مع المجموعلات اإلقليميلة األخرى، م  أجلا تحقيق ًتلاكج  لاًو
يب    .2022ملموسة في الدورة العادية للمجلس في حزيران/يًو

وأشللللللللللللللار ممثا مجموعة إقليمية أخرى إلى التبادلت الممتازة وفت  حوار واعد بشلللللللللللللل ن السللللللللللللللبا  -73
ية الدولية. وقال إن المجموعة سللللللتظا  والوسللللللاكا، اًطالقاا م  رو  عهد بريدجتاون، لتنشلللللليط اآللية الحكوم

بكا سلرور منخرطة في الجهود المبذولة م  أجا المضلي قدماا. وأشلارت ممثلة مجموعة إقليمية أخرى إلى 
كتاد، تحضللليراا للدورة السلللادسلللة عشلللرة للمؤتمر. رحبت   وإذ  الر ية القوية لتنفيذ عهد بريدجتاون وتنشللليط األًو

بمشللروع السللتنتاجات المتفق عليها الذي  اا التقرير الركيسللي، أحاطت علمبالسللتنتاجات المتفق عليها بشلل ن 
قدمتب إحدى المجموعات اإلقليمية، و ررت ت كيد الحاجة إلى مناقشللللللللة المسلللللللل لة مناقشللللللللة متعمقة  يما بي  

 جميع المجموعات اإلقليمية. وقالت إن مجموعتها تتطلع إلى المشار ة البناءة في تلك المناقشات.

 يتص  بها من المساح  وما المساح  اإلجراحية -اا ثالث 

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العم  -ألف 
 م  جدول العمال( 1)البند  

، 2022شللللباط/فبراير   10أقر مجلس التجارة والتنمية، في جلسللللتب العامة الفتتاحية المعقودة في   -74
الللحلللللللاديلللللللة   الللتللنللفلليلللللللذيلللللللة  لللللللللللدورة  الللمللؤقلللللللت  األعللملللللللال  فللي  جلللللللدول  الللواردة  بصللللللللللللللليللغللتلللللللب  والسلللللللللللللللبللعلليلل ، 

 يلي:  ما وتبعاا لذلك،  ان جدول أعمال الدورة التنفيذية. TD/B/EX(71)/1/Rev.1 الوثيقة

 إقرار جدول األعمال وتنظيم العما. -1

 الترابط والستراتيجيات اإلًماكية في عالم تسوده العولمة. -2

 المستدام. الستثمار م  أجا التنمية: الستثمار في الًتعاش -3

لعللللامتقرير   -4    بعللللد جللللاكحللللة مللللا  في عللللالم  أقللللا البلللللدان ًمواا :  2021 أقللللا البلللللدان ًمواا 
 عاماا م  الخبرة. 50التعل م م   - كوفيد

كتاد إلى الشعب الفلسطيني. -5 مة م  األًو  التقرير المتعلق بالمساعدة المقدَّ

 التجارة والتنمية:المساكا المتصلة بالهيئات الفرعية لمجلس  -6

 تقريرا الفرقة العاملة المعنية بالخطة البًرامجية واألداء البًرامجي؛ )أ( 

  

 . اًظر المرفق األول (1)

https://undocs.org/ar/TD/B/EX(71)/1/Rev.1
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بللللالتجللللارة  )ب(  جللللدول األعمللللال المؤقللللت لفريق الخبراء الحكومي الللللدولي المعني 
ية والقتصاد الرقمي؛  اإللكترًو

 ا التنمية؛ جدول األعمال المؤقت لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتموي  )ج( 

الللللدوليللللة  )د(  بللللالمعللللايير  الللللدولي المعني  فريق الخبراء العللللامللللا الحكومي  تقرير 
 للمحاسبة واإلبالى ع  أعمال دورتب الثامنة والثالثي .

 تقرير الفريق الستشاري المشترك المعني بمر ز التجارة الدولية. -7

 المساكا:يتصا بها م   وما المساكا المؤسسية والتنظيمية واإلدارية -8

 متابعة وتنفيذ عهد بريدجتاون؛ )أ( 

المللللللادة   )ب(  الحكوميللللللة ألغراض  المنظمللللللات غير  النظللللللام   77تسللللللللللللللميللللللة  م  
 للمجلس؛ الداخلي

 استعراض الجدول الزمني لالجتماعات. )ج( 

 جدول األعمال المؤقت للدورة التاسعة والستي  لمجلس التجارة والتنمية. -9

 مساكا أخرى. -10

 اعتماد التقرير. -11

 المساح  المتصلة بالهيئات الفرعية لمجلس التجارة والتنمية -باء 
 م  جدول العمال( 6)البند  

 تقريرا الفرقة العاملة المعنية بالخطة اللروامجية واألداء اللروامجي  

رير ، بتق2022شلللباط/فبراير  17في جلسلللتب العامة السلللادسلللة، المعقودة في   ،اا أحاط المجلس علم -75
الفرقة العلامللة المعنيلة بالخطلة البًرامجيلة واألداء البًرامجي ع  دورتهلا الثلاًيلة والثملاًي ، بصلللللللللللللليغتلب الواردة 

، وأيد السللللللللتنتاجات المتفق عليها الواردة  يب واعتمد مشللللللللروع المقرر المقدم TD/B/WP/312في الوثيقة 
 (.إلى المجلس للنظر  يب )اًظر الفصا األول، الفرع باء

أيضلللللاا في جلسلللللتب العامة السلللللادسلللللة، بتقرير الفرقة العاملة المعنية بالخطة    ،اا وأحاط المجلس علم -76
،  TD/B/WP/314البًرامجية واألداء البًرامجي ع  دورتها الثالثة والثماًي ، بصلللللليغتب الواردة في الوثيقة 

 وأيد الستنتاجات المتفق عليها الواردة  يب.

ًمي الدولي المعني بالتجارة اإللكترووية والقتصاد الرقميجدول األعمال المؤقت لفريق     الخلراء الحك

أشللارت ركاسللة المجلس إلى أن الموضللوع واألسللئلة التوجيهية  ،اا في الجلسللة العامة السللادسللة أيضلل  -77
ية والقتصللللاد الرقمي  قد  المحددْي  للدورة الخامسللللة لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترًو

.  2021تشللللللري  األول/أكتو ر   13تمت الموافقة عليهما م  خالل إجراء الموافقة الصللللللامتة الذي اخُتتم في 
وعالوة على ذلك، وافق المجلس، م  خالل إجراء الموافقة الصامتة ًفسب، على اختصاصات فريق الخبراء  

 الحكومي الدولي بصيغتها المنقحة.

بالمقرر )اًظر الفصلا األول، الفرع باء( المتعلق بالموضلوع والمسلاكا  اا ولذلك أحاط المجلس علم -78
 (.التوجيهية والختصاصات بصيغتها المنقحة )اًظر المرفق الثاًي والمرفق الثالث، على التوالي

https://undocs.org/ar/TD/B/WP/312
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ًي  التنمية   ًمي الدولي المعني بتم  جدول األعمال المؤقت لفريق الخلراء الحك

أشلارت ركاسلة المجلس إلى أن الموضلوع واألسلئلة التوجيهية  ،اا يضل وفي الجلسلة العامة السلادسلة أ -79
المحلددْي  لللدورة الخلامسللللللللللللللة لفريق الخبراء الحكومي اللدولي المعني بتمويلا التنميلة قلد تملت الموافقلة عليهملا  

وعالوة على ذلك، . 2021تشلللللللللللري  األول/أكتو ر  13م  خالل إجراء الموافقة الصلللللللللللامتة الذي اخُتتم في 
جلس، م  خالل إجراء الموافقة الصللامتة ًفسللب، على اختصللاصللات فريق الخبراء الحكومي الدولي وافق الم

 بصيغتها المنقحة.

بالمقرر )اًظر الفصلا األول، الفرع باء( المتعلق بالموضلوع والمسلاكا  اا ولذلك أحاط المجلس علم -80
 (.ق الخامس، على التواليالتوجيهية والختصاصات بصيغتها المنقحة )اًظر المرفق الرابع والمرف

ًمي اللدولي المعني بلالمعلايير اللدوليلة للمحلاسلللللللللبلة واإلبال  عن أعملال     تقرير  ريق الخلراء العلامل  الحك
 دورته الثامنة والثالثين

، بتقرير 2022شللللباط/فبراير  17أحاط المجلس علماا، في جلسللللتب العامة السللللادسللللة المعقودة في  -81
فريق الخبراء العاما الحكومي الدولي المعني بالمعايير الدولية للمحاسللللبة واإلبالى ع  أعمال دورتب الثامنة 

  .TD/B/C.II/ISAR/99والثالثي ، على النحو الوارد في الوثيقة 

 لفريق الستشاري المشترك المعني بمرفز التجارة الدوليةتقرير ا -جيم 
 م  جدول األعمال( 7)البند  

أحاط مجلس التجارة والتنمية علماا، أيضللاا في جلسللتب العامة السللادسللة، بتقرير الفريق السللتشللاري  -82
 المشترك المعني بمر ز التجارة الدولية ع  دورتب الخامسة والخمسي .

 يتص  بها من المساح  وما  ية والتنظيمية واإلداريةالمساح  المؤسس -دال 
 م  جدول األعمال( 8)البند  

ًمية ألغراض المادة     من النظام الداخلي للمجلس 77تسمية المنظمات غير الحك

، إرجاء النظر في 2022شباط/فبراير    18قرر المجلس، في جلستب العامة الختامية المعقودة في  -83
إلى الدورة التاسلللللللعة والسلللللللتي   (  TD/B/EX(71)/R.1و TD/B(S-XXXII)/R.1)المسلللللللتلمْي   الطلبْي  

 لوجود طلبات للحصول على وقت إضافي لستعراضهما. اا للمجلس، ًظر 

  242قلاكملة بلالمنظملات غير الحكوميلة البلالغ علددهلا   TD/B/NGO/LIST/27وترد في الوثيقلة   -84
 ًكتاد.منظمة التي تتمتع حالياا بمر ز لدى األو 

 استعراض الجدول الزمني لالجتماعات  

، على جدول 2022شلللللللللباط/فبراير   18وافق المجلس، في جلسلللللللللتب العامة الختامية المعقودة في   -85
 17، على النحو الوارد في الورقللة غير الرسللللللللللللللميللة المؤرخللة  2022 عللام  الجتمللاعللات للفترة المتبايللة م 

 .( 2) 2022شباط/فبراير 

  

 . TD/B/INF.252صدرت بوصفها الوثيقة  (2)

https://undocs.org/ar/TD/B/C.II/ISAR/99
https://undocs.org/ar/TD/B(S-XXXII)/R.1
https://undocs.org/ar/TD/B/EX(71)/R.1
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 األعمال المؤقت للدورة التاسعة والستين لمجلس التجارة والتنميةجدول  -هاء 
 م  جدول األعمال( 9)البند  

، 2022شلللللباط/فبراير   18أقر مجلس التجارة والتنمية، في جلسلللللتب العامة الختامية، المعقودة في  -86
صللللللة المشلللللاورات  إلى المكتب الموسلللللع موا اا جدول األعمال المؤقت للدورة التاسلللللعة والسلللللتي  للمجلس، طالب 
بالموافقة الالحقة، التي سلللللتعال ج في الجزء   اا الرامية إلى التوصلللللا إلى اتفاق بشللللل ن المواضللللليع المحددة، رهن 

 (.الر يع المستوى )اًظر المرفق السادس

 مساح  أخرى  -واو 
 م  جدول األعمال( 10)البند  

التوصللللللللا بعُد إلى اتفاق بشلللللللل ن    لعدم   اا قرر المجلس، أيضللللللللاا في جلسللللللللتب العامة الختامية، أًب ًظر  -87
المواضللليع التي سلللتتناولها اجتماعات الخبراء المتعددة السلللنوات واجتماع الخبراء الذي يعقد  ا سلللنة، سلللُتجرى  
مشلاورات أخرى مع المكتب الموسلع للمجلس، بهد  التوصلا إلى اتفاق في وقت مبكر م  األسلبوع الذي يبدأ 

 موافقة الرسمية على المواضيع م  خالل إجراء الموافقة الصامتة. وسُتلتم س ال .  2022شباط/فبراير    21في  

 اعتماد التقرير -زاي 
 م  جدول األعمال( 11)البند  

، 2022شلباط/فبراير   18اعتمد مجلس التجارة والتنمية، في جلسلتب العامة الختامية، المعقودة في   -88
التقرير المتعلق بدورتب التنفيذية الحادية والسللللللبعي ، الذي سلللللليتضللللللم  السللللللتنتاجات المتفق عليها المعتمدة 

واإلجراءات األخرى التي اتخذها المجلس،   10والمقررات المتخذة، والمسلللللللاكا التي ًوقشلللللللت في إطار البند  
يتصلا بها م  المسلاكا.   وما  راكيةع  المسلاكا اإلج  وموجز الركاسلة بشل ن جميع البنود الموضلوعية، فضلالا 

م إلى  وأذن المجلس  ذلك للمقرر)ة( ب ن يضلللع/تضلللع، تحت سللللطة الركاسلللة، الصللليغة النهاكية للتقرير المقدَّ
 الجمبية العامة، مع أخذ مداولت الجلسة العامة الختامية في الحسبان.
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ًعة     *والصين: مشروع استنتاجات متفق عليها 77 المجم

ًلمة   ًده الع  الترابط والستراتيجيات اإلوماحية  ي عالم تس
 م  جدول األعمال( 2)البند  

وتر يزه على أحلد التحلديلات العلالميلة الركيسلللللللللللللليلة   2021 لعلام  بتقرير التجلارة والتنميلة  اا يحيط علمل  
 المحددة في عهد بريدجتاون: تسارع تغير المناخ واستمرار التدهور البيئي.

أن التدابير المتخذة على الصلللعيد العالمي م  أجا التصلللدي لتغير المناخ قد ُقسلللمت إلى   يالحظ 
عب؛ ويتسلللللللم القسلللللللم األخير ب همية قصلللللللوى  ًهجْي  ممكنْي ، هما التخ يف م  آثار تغير المناخ والتكيف م

بالنسلللللللللبة للبلدان النامية حيث إن التكيف مع تغير المناخ ير ز على تسلللللللللخير آليات القدرة على الصلللللللللمود 
والحماية م  أجا التقليا إلى أدًى حد م  األثر السللللللللللللللبي لتغير المناخ على الحياة وسلللللللللللللبا البي ؛ وأًنا  

كتاد أن تواصلللللللا ا لضلللللللطالع باألعمال التحليلية وصلللللللياغة توصللللللليات في مضلللللللمار ًطلب إلى أماًة األًو
في ذلك م   بما  السلياسلة العامة بشل ن  ي ية التعاطي مع جهود التكيف مع تغير المناخ على ًحو أفضلا،

خالل أدوات التمويا المسلتدام، ضلم  منظور التجارة والتنمية في المناقشلات الدولية بشل ن المناخ وتحديات 
 عالم يواجب قيوداا مناخية. التحول الهيكلي في

 الستثمار من أج  التنمية: الستثمار  ي الوتعاش المستدام  
 م  جدول األعمال( 3)البند  

ومسللللللللاهمتب في الحوار الدولي بشلللللللل ن تدابير   2021 لعام بتقرير السللللللللتثمار العالمي اا يحيط علم 
السلللبي للجاكحة على القتصللاد والتجارة   والتعافي المسللتدام منها لمواجهة األثر 19-التصللدي لجاكحة  وفيد

 العالميْي  على النحو المنصوو عليب في ميثاق بريدجتاون.

بالناتج المحلي اإلجمالي في  يتعلق  يماقد أدت إلى صللللللللللدمة  19-أن جاكحة  وفيد يالحظ بقلق 
  الدخا،  معظم البلدان، ولكنها أضللرت بشللكا خاو بالدخول، وخاصللة دخول الشللراك  السللكاًية المنخفضللة

 زاد م  عدم المساواة. مما

كتلاد، وفقل   يطللب  ، أن يبلغ الجمبيلة العلاملة بل ثر جلاكحلة  75/207لقرار الجمبيلة العلاملة    اا إلى األًو
على السللللتثمار في التنمية المسللللتدامة، ويواصللللا تقديم توصلللليات بشلللل ن تشللللجيع السللللتثمار في   19-كوفيد

أهدا  التنمية المسلللللللللتدامة، مع مراعاة اآلراء والتعليقات التي يعرب عنها األعضلللللللللاء خالل اجتماع مجلس  
 التجارة والتنمية.

ة سللللللللللللسللللللللللللة التوريد العالمية أثناء الجاكحة و عده يشلللللللللللدد  بإطار    اا ا؛ ويحيط علمعلى أهمية مرًو
وخيارات اسللللتراتيجية للمؤسللللسللللات   السللللياسللللات المقتر  لالسللللتثمار في الًتعاش المسللللتدام الذي يوفر تحليالا 

كتاد أن تقدم إلى المؤسللسللات المتناهية الصللغر والصللغيرة  المتعددة الجنسلليات؛ ويطلب  ذلك إلى أماًة األًو
في مضلمار السلياسلة العامة م  أجا تمكينها م  مواصللة  والمتوسلطة في البلدان النامية الدعم والتوصليات 

 المشار ة في سالسا التوريد العالمية المًرة.

  

ر المرفق رسمياا. صدر في الدورة بوصفب الوثيقة  *  . TD/B/EX(71)/L.1يرد هذا المرفق باللغة التي ُقدم بها فقط. لم يحرَّ

https://undocs.org/ar/TD/B/EX(71)/L.1
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مة من األووكتاد إلى الشعب الفلسطيني    التقرير المتعلق بالمساعدة المقدَّ
 م  جدول األعمال( 5)البند  

كتاد إلى ال اا يحيط علم  شلللعب الفلسلللطيني الذي ير ز بالتقرير المتعلق بالمسلللاعدة التي يقدمها األًو
، والتكاليف القتصلللللللللللادية لالحتالل، والعابات التي تعترض  19-على التحديات التي تطرحها جاكحة  وفيد

 التجارة والتنمية.

كتللاد أن ينفللذ وليللة عهللد بريللدجتللاون تنفيللذاا  للامالا ع  طريق تعزيز برًللامجللب لتقللديم    يطلللب   إلى األًو
موارد بشلرية  ا ية وموارد  ا ية م  الميزاًية العادية، وأن ُيبلغ الدول األعضلاء المسلاعدة إلى الشلعب الفلسلطيني ب 

 بالتقدم المحرز في هذا الصدد وذلك في الدورة القادمة لكا م  الفرقة العاملة ومجلس التجارة والتنمية. 

  وتنفيذ عهد يتص  بها من المساح : متابعة   وما  المساح  المؤسسية والتنظيمية واإلدارية  
 بريدجتاون 

 )أ( م  جدول األعمال(8)البند  

كتاد بشلللللللل ن ر يتها السللللللللتراتيجية للمؤسللللللللسللللللللة؛ ويدعم التغييرات   يرحب  ببيان األمينة العامة لاًو
الهيكلية المعل  عنها ويشلللللجع على صلللللياغة الخطة السلللللتراتيجية المتعددة السلللللنوات لتنفيذ عهد بريدجتاون  

 ة العاملة وإلى مجلس التجارة والتنمية بش ن التقدم المحرز في تنفيذ العهد.والتقرير المقدم إلى الفرق

 مساح  أخرى   
 م  جدول األعمال( 10)البند  

كتاد إلًجاز األًشطة المبرمجة بوساكا افتراضية وهجينة   يثني    . على التعديالت التي أجرتها أماًة األًو

شلتراك مع مكتب األمم المتحدة في جنيف، إلى األماًة أن تسلتكشلف السلبا والوسلاكا، بال  يطلب 
لمواصلة إًجاز األًشطة المنوطة بعهدتها م  خالل هذه الطراكق وأن تواصا استخدام هذه الطراكق لتيسير  

كتاد، عند القتضاء  .مشار ة الخبراء الموجودي  في العواصم في الجتماعات الرسمية لاًو

قللت ممك ، الجتمللاعللات المحللددة التي يمك  إلى األمللاًللة أن تحللدد، في أقرب و   يطلللب  للذلللك 
 استخدام هذه الطراكق م  أجلها.
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دان للدورة الخامسلللللة لفريق الخلراء    ًع واألسلللللئلة اإلردلللللادية المحدَّ المًضللللل
 الحكًمي الدولي المعني بالتجارة اإللكترووية والقتصاد الرقمي

ًع    المًض

 في ظا اقتصاد تتزايد رقمنتب: اآلثار المترتبة على التنمية المستدامة 19-التعافي م  جاكحة  وفيد

 األسئلة اإلردادية  

للا وأثنللاء الًتعللاش في البلللدان التي تختلف  • مللا هو دور الرقمنللة أثنللاء جللاكحللة مرض فيروس  ورًو
 مستويات تنميتها؟

 جاكحة؟ما هي التحديات التي ووجيهت في تسخير الحلول الرقمية م  أجا التصدي لل •

 ما هي الدروس التي يتعي  استخالصها م  اإلجراءات المتخذة في مضمار السياسة العامة؟ •

 هو دور التعاون الدولي؟ ما عند المضي قدماا، •
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اختصلللللللللاالللللللللات  ريق الخلراء الحكًمي الدولي المعني بالتجارة اإللكترووية   
 *قمي، الصيغة المنقَّحةوالقتصاد الر 

ًمات أساسية -أولا    معل
سلللللللللللللليقوم مجلس    (  أ) )و( و)ق( م  مللا يكيللاًو ًيرو ي100في الفقرتي  الفرعيتي   جللاء   لمللا  وفقللاا  -1

يلة  جلديلدْي      يْ   دولي يْ خبراء حكومي   يْ التجلارة والتنميلة بتفعيلا إًشللللللللللللللاء فريق أحلدهملا معني بلالتجلارة اإللكترًو
ق تفعيا فريق الخبراء  اك واآلخر معني بتمويا التنمية. وتحدد هذه الختصللللللللاصللللللللات طر والقتصللللللللاد الرقمي 

ية والقتصاد الرقمي.  الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترًو

 العتبارات التنظيمية -ثاوياا  
ًين: -2 ية والقتصلللللللاد الرقمو  سللللللليتك  التك ي ن فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترًو

الخبرة الالزمة. وسللللليدعى خبراء متخصلللللصلللللون ينتمون إلى المجتمع المدًي م  ذوي م  ممثلي الحكومات 
تقديم المشللورة حسللب القتضللاء. وسلليتغير هؤلء بتغير المواضلليع ومحاور إلى والقطاع الخاو وأكاديميون  

المسللللتمر مع فريق   للدول األعضللللاء النظر في تعيي  جهة تنسلللليق تعنى بالتواصللللايمك   البحث المحددة. و 
 الخبراء الحكومي الدولي.

م  المقتر  أن يتبع فريق الخبراء الحكومي الللدولي إجراءات وأسللللللللللللللللاليللب العمللا   طراحق العملل : -3
كتلاد الحكوميلة الدوليلةلالجتملاعات الموحدة   فريق الخبراء الحكومي الدولي في  سلللللللللللللليبلت . و التي يعقلدها األًو

الطراكق التنظيميللة وطراكق العمللا المنللاسللللللللللللللبللة. وم  أجللا تعظيم أثر مللداولت الفريق في  اجتمللاعللب األول،  
 وزيادة المشار ة فيها إلى أقصى حد، توضع الترتيبات الالزمة للمشار ة ع  بعد استكمالا لالجتماعات.

ًاتر الجلسات: -4  لسنة.جلسة عامة واحدة في ا ت

 تتجاوز ثالثة أيام. ل المدة: -5

ًقيلللت: -6 يلللللة  تُ   الت اإللكترًو بلللللالتجلللللارة  المعني  اللللللدولي  الحكومي  الخبراء  لفريق  األولى  اللللللدورة  عقلللللد 
وتقللدم تقريرهللا إلى الللدورة التنفيللذيللة لمجلس التجللارة    2017 عللام  والقتصلللللللللللللللاد الرقمي في الر ع األخير م 

الحقلة في الر ع الثلاًي م   لا سللللللللللللللنلة، بلالتزام  مع أسللللللللللللللبوع التجلارة  والتنميلة. وينبغي أن تعقلد اللدورات ال
كتاد، وتقدم تقاريرها إلى الدورة السلللللللللنوية لمجلس التجارة والتنمية. وينبغي عقد  ية الذي ينظمب األًو اإللكترًو
 هذه الجتماعات بالتتابع مع الجتماعات األخرى ذات الصلة م  أجا إيجاد أوجب تنزر للوفود المشار ة.

 النتاحج: -7

سللتخلص م  مناقشللات فريق تُ   في مضللمار السللياسللة العامة  توصلليات متفق عليهاتقديم   )أ( 
ية والقتصاد الرقمي لينظر فيها مجلس التجارة والتنمية؛  الخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترًو

  

 . TD/B(S-XXXI)/2صدرت النسخة األصلية في المرفق الثالث م  الوثيقة  *
 . Corr.1و ،TD/519/Add.2 ( أ)

https://undocs.org/ar/TD/B(S-XXXI)/2
https://undocs.org/ar/TD/519/Add.2
https://undocs.org/ar/TD/519/Corr.1
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سلللللللللترشلللللللللد بب ت  فريق الخبراء الحكومي الدولي  ركيسلللللللللة/إصلللللللللدار تقرير بإشلللللللللرا  ركيس )ب( 
 المناقشات في مجلس التجارة والتنمية؛

  يحدد فريق الخبراء الحكومي الدولي المواضلللللليع واألسللللللئلة اإلرشللللللادية للدورات الالحقة، )ج( 
 فيها جدول األعمال المؤقت. بما

 .التقارير المقدمة إلى مجلس التجارة والتنمية التقارير: -8

ًلى تقديم الخدم -9 شللللللللللببة التكنولوجيا   :ات الالزمة إلى  ريق الخلراءالشلللللللعبة الرحيسلللللللية التي تت
كتاد األخرى ذات الصلللة،  واللوجسللتيات، بالتنسلليق مع شللُ  األمينة /مكتب األمي  العامتحت إشللرا   عب األًو

كتاد، وفقاا للنظام الداخلي لمجلس التجارة والتنمية. العامة  لاًو

ًثلاحق: -10 سللللللللللللللتتكون وثلاكق  لا دورة م  دورات فريق الخبراء الحكومي اللدولي م  جلدول أعملال  ال
واحدة لكا بند موضلللوعي م  بنود جدول األعمال  حد أقصلللى( وتقرير ع  ورقة  )ورقات مناقشلللة مؤقت، و 

راء  قبا  ا دورة سللنوية، وتحدد فيها المسللاكا الركيسللية التي يتعي  على الخب ورقات المناقشللة   الدورة. وسللتعد
 .()اًظر التذييا بحثها وتتضم  ردوداا على األسئلة اإلرشادية

ًقعة إلتاحة المشلللارفة: -11 ًي  المت ضلللللماًاا لفعالية مشلللللار ة ممثلي حكومات البلدان  احتياجات التم
، سليكون م  المهم توفير الموارد الالزمة لتغطية تكاليف سلفرهم أقا البلدان ًمواا النامية، و خاصلة حكومات  

بي   ما في فتراتقرر فريق الخبراء الحكومي الدولي الضللللللللللطالع ب ًشللللللللللطة  ما اإلقامة اليومي. وإذاو دل 
 الدورات، قد تستدعي الحاجة التماس المزيد م  التبرعات/الموارد الخارجة ع  الميزاًية.

نمية بعد  ا دورة م  دورات فريق الخبراء الحكومي الدولي، سلللللللللينظر مجلس التجارة والت   :التقييم -12
يلي: )أ( الدور الايادي الذي تضللللطلع بب الدول   لما  في تنفيذ هذه الختصللللاصللللات. وسلللليولى اهتمام خاو

كتاد  بتحديد المواضيع واألسئلة اإلرشادية؛ و)ب( التمثيا المتوازن للمتحاوري    يتعلق  يمااألعضاء في األًو
والمسلاهمة اإليجابية في العمليات المتعددة ضلماًاا لبحث الموضلوع المختار بحثاا شلامالا، وللتبادل المسلتنير 

كتاد؛ و)د( إجراء تقييم  األطرا  ذات الصلللللللة؛ و)ج( المشللللللار ة النشللللللطة لخبراء الدول األعضللللللاء في األًو
 .(  ب) شاما للايمة المضافة للدورة

  ي مضمار السياسة العامة الترفيز المقترح -ثالثاا  
ية والقتصللاد الرقمي فريق ا  سللينصللب تر يز -13 في  لخبراء الحكومي الدولي المعني بالتجارة اإللكترًو

ية والقتصللاد الرقمي، مضللمار السللياسللة العامة  على تعظيم المكاسللب اإلًماكية المت ت يية م  التجارة اإللكترًو
 تعزيز البعد اإلًماكي. م  ثمومعالجة التحديات المرتبطة بها، و 

 المعلامالت،   خفض تكلاليف  النلاميلة  للبللدان  بلالنسللللللللللللللبلة  تنشلللللللللللللل   قلد  يالت   الفرو  تشللللللللللللللملا  :الفرو -14
  ي تحسلل و  العالمية، الايمة  سللالسللا في والمشللار ة والخارج،  الداخا في  الز اك  إلى الوصللول إمكاًية وتحسلل 

إمكاًيات لر ط األسلللللللواق  إتاحة والبتكار وخلق فرو العما في القطاع الرقمي، و  وريادة األعمالاإلًتاجية 
التي تعترض تنمية  لتذليا العابات  الري ية والحضللللللللرية وتحقيق فواكد للمسللللللللتهلكي ، وظهور وسللللللللاكا جديدة 

 قطاع األعمال.

  

السلللتعراض التي يقوم بها فريقا الخبراء الحكوميْي  الدوليْي  في الدورة السلللادسلللة عشلللرة لمؤتمر  مواصللللة هذا التقييم ريثما تتم عملية  ( ب)
 . األمم المتحدة للتجارة والتنمية
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لتكنولوجيا ات بالنسللللللللبة للبلدان النامية قصللللللللور الهياكا األسللللللللاسللللللللية  التحدي   تشللللللللما قد :التحديات -15
المعلومات والتصالت والهياكا األساسية الصناعية واستخدامهما؛ ومحدودية فرو الحصول على الطاقة  

يمك  التعويا عليها؛ ومحدودية فرو الحصللللللللللللللول على الكتمان، وعدم  ل وإمدادات الكهر اء المكلفة التي
ا، وضعف القوة الشراكية والنظم المالية توفر حلول الدفع المناسبة؛ ومحدودية فرو الوصول إلى التكنولوجي 

التحول إلى األتمتة؛ وتدهور الموازي   أو غير المتطورة؛ والمخاو  م  فقدان الوظاكف بسلللللللللبب اإلقصلللللللللاء
التجارية؛ ومخاطر هيمنة بعض الشلللر ات على السلللوق؛ والخسلللاكر في اإليرادات؛ وتوسلللع الفجوات الرقمية 

ية والتنظيمية؛ والعتماد في المجتمع على الدفع تطور القتصللاد الرقمي؛ وعدم  ففي ظا   اية األطر القاًًو
وتدًي مسلللللللللللتويات اإللمام بتكنولوجيا المعلومات والتصلللللللللللالت والوعي والمعار  المتصللللللللللللة بالتجارة   ؛اا ًقد

ية في أوسللللاط المسللللتهلكي  و  والحكومات. ويمك  أن تكون الحواجز عالية جداا  مؤسللللسللللات األعمال  اإللكترًو
 للمشاريع البالغة الصغر والصغيرة والمتوسط. بالنسبة

وثمة حاجة إلى مزيد م  المسللللللللللاعدة الشللللللللللاملة لدعم جهود بناء القدرات الرامية إلى التغلب على  -16
ية للجميع بدور هام في هذا الصدد.  التحديات المحددة أعاله. وينبغي أن تضطلع مبادرة التجارة اإللكترًو

براء الحكومي الدولي فرصلللة لتعزيز أوجب التنزر بي  جهود بناء توافق  وسلللتتي  مداولت فريق الخ -17
كتاد. وسلللللللللليسللللللللللاعد  جهود اآلراء، و  فريق الخبراء  عما البحث والتحليا والمسللللللللللاعدة التقنية التي يقدمها األًو

الحكومي الدولي أيضللاا في تشللكيا مجتمع لواضللعي سللياسللات القتصللاد الرقمي في البلدان النامية والبلدان  
تقدمة. وسليكون تقاسلم الخبرات  يما بي  واضلعي السلياسلات ومع أصلحاب المصللحة اآلخري  محورياا في  الم

هذا السللللللياق. وقد تتمخض المناقشللللللات المتعلقة بنتاكج عمليات اسللللللتعراض سللللللياسللللللة تكنولوجيا المعلومات 
  مة.ي  والتصالت على المستوى الوطني ع  مدخالت ق
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 المر ق الرابع

ًع واألسلللللئ   دان للدورة الخامسلللللة لفريق الخلراء المًضللللل لة اإلردلللللادية المحدَّ
ًي  التنمية  الحكًمي الدولي المعني بتم

ًع    المًض

 19-بعد  وفيد ما تعبئة تمويا التنمية المستدامة إلى

 األسئلة اإلردادية  

لتوفير تمويا إًماكي طويا األجا   19-ما هي الدروس التي يمك  اسلللللتخالصلللللها م  جاكحة  وفيد •
 مستقر وموثوق بب؟

كيف يمك  تحسلللي  أدوات التمويا المحلية والدولية، العامة والخاصلللة، لتسلللهيا التصلللنيع األخضلللر   •
 والتحول الهيكلي الشاما للجميع في البلدان النامية؟

فجوة الهياكا ما هي السلللللياسلللللات والمبادرات اإلضلللللا ية و/أو البديلة التي يمك  أن تسلللللهم في سلللللد  •
الوقت ًفسللللللب، في تعزيز التصللللللنيع الشللللللاما للجميع في البلدان النامية والنهوض  وفي األسللللللاسللللللية،

 بالعمالة المنتجة؟

 مجال العم  من خطة عم  أديس أبابا  

 والفصا الثاًي، مجالت العما م  ألف إلى جيم. 17-14الفصا األول، الفقرات 
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 الخامسر ق الم

ًي  التنمية، الصلليغة     اختصللااللات  ريق الخلراء الحكًمي الدولي المعني بتم
 *المنقَّحة

ًمات أساسية -أولا    معل
سلللللللللللللليقوم مجلس    ،(  أ) )و( و)ق( م  ملا يكيلاًو ًيرو ي100   ي في الفقرتي  الفرعيت جلاء   لملا  وفقلاا  -1

أحدهما معني بتمويا التنمية واآلخر  جديدْي     يْ   دولي يْ خبراء حكومي   يْ التجارة والتنمية بتفعيا إًشللللللللللللاء فريق
ية والقتصللللللللللللاد الرقمي. وتحدد هذه الختصللللللللللللاصللللللللللللات طر  ق تفعيا فريق الخبراء  اك معني بالتجارة اإللكترًو

 الحكومي الدولي المعني بتمويا التنمية.

 بارات التنظيميةالعت -ثاوياا  
ًين: -2 م  سيتكون فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويا التنمية م  ممثلي الحكومات   التك

الخبرة الالزمة. وسليدعى خبراء متخصلصلون ينتمون إلى المجتمع المدًي والقطاع الخاو وأكاديميون  ذوي  
للدول  مك   ومحاور البحث المحددة. وي   تقديم المشلورة حسلب القتضلاء. وسليتغير هؤلء بتغير مواضليعإلى 

 األعضاء أن تنظر في تعيي  جهة تنسيق تعنى بالتواصا المستمر مع فريق الخبراء الحكومي الدولي.

م  المقتر  أن يتبع فريق الخبراء الحكومي الللدولي إجراءات وأسللللللللللللللللاليللب العمللا   طراحق العملل : -3
كتاد الحكومية الدوليةلالجتماعات الموحدة   . وسلللللللللليبت فريق الخبراء الحكومي الدولي، في  التي يعقدها األًو

آللية  اجتماعب األول، في الطراكق التنظيمية وطراكق العما المناسللللللللبة لتكثيف التنزر إلى أقصللللللللى حد بي  ا
كتاد وعملية المتابعة بشللل ن تمويا التنمية في منظومة األمم المتحدة. و تزويد مجلس   الحكومية الدولية لاًو

سللليسلللاعد فريق الخبراء  تسلللتند إلى مشلللورة الخبراء،   في مضلللمار السلللياسلللة العامةالتجارة والتنمية بتوصللليات 
كتاد في صلللللللياغة  المشلللللللتر ة بي  الو الت المعنية بتمويا   فرقة العماإسلللللللهاماتب في  الحكومي الدولي األًو

التنميللة ومنتللدى المجلس القتصلللللللللللللللادي والجتمللاعي المعني بمتللابعللة تمويلا التنميللة. وم  أجلا تعظيم أثر 
مداولت الفريق وزيادة المشلللللار ة فيها إلى أقصلللللى حد، توضلللللع ترتيبات إلتاحة إمكاًية المشلللللار ة ع  بعد 

 . لالجتماعاتاستكمالا 

ًاتر الج -4  جلسة عامة واحدة في السنة. :لساتت

 تتجاوز ثالثة أيام. ل :المدة -5

ًقيت -6 ضلللللللللماًاا إلسلللللللللهام عما فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويا التنمية إسلللللللللهاماا   :الت
كتاد في عملية المتابعة بشلللللللل ن تمويا التنمية على ًطاق   األمم المتحدة، منظومة مجدياا في مسللللللللاهمة األًو

في الر ع األخير م   لا علام. وهلذا يفسلللللللللللللل  المجلال    الخبراء الحكومي اللدولي  تعقلد دورات فريقينبغي أن  
في  لاًون الثلاًي/ينلاير، في   أو  لكي ينظر مجلس التجلارة والتنميلة، أثنلاء دورتلب في  لاًون األول/ديسللللللللللللللمبر

  

 . TD/B(S-XXXI)/2صدرت النسخة األصلية في المرفق الرابع م  الوثيقة  *
 . Corr.1و ،TD/519/Add.2 ( أ)

https://undocs.org/ar/TD/B(S-XXXI)/2
https://undocs.org/ar/TD/519/Add.2
https://undocs.org/ar/TD/519/Corr.1
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تملاعلات بلالتتلابع مع النتلاكج التي يتوصللللللللللللللا إليهلا فريق الخبراء الحكومي اللدولي. وينبغي أن ُتعقلد هلذه الج
 الجتماعات األخرى ذات الصلة م  أجا إيجاد فرو تنزر للوفود المشار ة،  لما أمك  ذلك.

 :النتاحج -7

ُتسللتخلص م  مناقشللات فريق في مضللمار السللياسللة العامة  توصلليات متفق عليها  تقديم   )أ( 
 التجارة والتنمية؛الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويا التنمية لينظر فيها مجلس 

فريق الخبراء الحكومي الدولي مسللؤولية اإلشللرا  على  تتولى ركيسللة/تقرير يتولى ركيس )ب( 
 إعداده لكي ُيسترشد بب في مناقشات مجلس التجارة والتنمية؛

في ذلك جدول أعمال مؤقت،   بما  مواضلللللللليع وأسللللللللئلة إرشللللللللادية تحدد للدورات الالحقة، )ج( 
ضلللللللوء مداولت منتدى المجلس القتصلللللللادي   وفي  فرقة العما المشلللللللتر ة بي  الو التاسلللللللتناداا إلى تقرير  

 والجتماعي المعني بمتابعة تمويا التنمية.

 التقارير المقدمة إلى مجلس التجارة والتنمية. التقارير: -8

ًلى تقديم الخدمات إلى  ريق الخلراء: -9 ت شلللللببة العولمة واسلللللتراتيجيا  الشلللعبة الرحيسلللية التي تت
كتاد   عب المعنية األخرى في األًو األمينة العامة /إشلرا  مكتب األمي  العاموتحت التنمية، بالتنسليق مع الشلُ

كتاد، وفقاا للنظام الداخلي لمجلس التجارة والتنمية.  لاًو

ًثلاحق -10 ن وثلاكق  لا دورة م  دورات فريق الخبراء الحكومي اللدولي م  جلدول أعملال و  سللللللللللللللتتك :ال
مناقشللللللللللة )ورقة واحدة  حد أقصللللللللللى لكا بند موضللللللللللوعي م  جدول األعمال( وتقرير ع    مؤقت، وورقات

الدورة. وسلللللتعد ورقات المناقشلللللة قبا  ا دورة سلللللنوية، وسلللللُتبي ي  المسلللللاكا الركيسلللللية التي سللللليبحثها الخبراء  
 .()اًظر التذييا وستتضم  ردوداا على األسئلة اإلرشادية

ًي    -11 ًقعة إلتاحةاحتياجات التم ضللللماًاا لفعالية مشللللار ة ممثلي حكومات   :إمكاوية المشللارفة  المت
، سللليكون م  المهم توفير الموارد الالزمة لتغطية  أقا البلدان ًمواا خاصلللة ممثلو حكومات    البلدان النامية، و 

في  قرر فريق الخبراء الحكومي الدولي الضلللللطالع ب ًشلللللطة  ما تكاليف سلللللفرهم و دل اإلقامة اليومي. وإذا
 بي  الدورات، قد تستدعي الحاجة التماس المزيد م  التبرعات/الموارد الخارجة ع  الميزاًية. ما فترات

بعد  ا دورة م  دورات فريق الخبراء الحكومي الدولي، سلللللللللينظر مجلس التجارة والتنمية   :التقييم -12
ع بب الدول  يلي: )أ( الدور الايادي الذي تضللللطل لما  في تنفيذ هذه الختصللللاصللللات. وسلللليولى اهتمام خاو

كتاد  بتحديد المواضيع واألسئلة اإلرشادية؛ و)ب( التمثيا المتوازن للمتحاوري    يتعلق  يمااألعضاء في األًو
ضلماًاا لبحث الموضلوع المختار بحثاا شلامالا، وللتبادل المسلتنير والمسلاهمة اإليجابية في العمليات المتعددة 

كتاد؛ و)د( إجراء تقييم  األطرا  ذات الصلللللللة؛ و)ج( المشللللللار ة النشللللللطة لخبراء الدول األعضللللللاء في األًو
 .(  ب) شاما للايمة المضافة للدورة

  ي مضمار السياسة العامة الترفيز المقترح -ثالثاا  
ينص مللا يكيللاًو ًيرو ي على أن يتنللاول فريق الخبراء الحكومي الللدولي المعني بتمويللا التنميللة   -13

كتلللاد" )الفقرة أعملللال األوً  وفي  "التمويلللا م  أجلللا التنميلللة، على النحو المبي  في خطلللة عملللا أديس أبلللابلللا
كتاد  ينص  ذلك على هو و (. )و(100الفرعية   "اإلسللللللللهام، م  خالل أر ان عملب الثالثة، أًب ينبغي لاًو

  

سلللتعراض التي يقوم بها فريقا الخبراء الحكوميْي  الدوليْي  في الدورة السلللادسلللة عشلللرة لمؤتمر  مواصللللة هذا التقييم ريثما تتم عملية ال ( ب)
 . األمم المتحدة للتجارة والتنمية
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و"مواصلللللة اإلسللللهام في المتابعة (،  )أ(100  " )الفقرة الفرعية2030 عام  في تنفيذ ورصللللد واسللللتعراض خطة
 (.)ط(100ه النتاكج" )الفقرة استعراض هذ وفي  المكرسة لنتاكج المؤتمر الدولي لتمويا التنمية

على تعبئة الموارد المالية األسللللاسللللية لمجالت   في مضللللمار السللللياسللللة العامةوسللللينصللللب التر يز   -14
جيم، وهاء وواو م  الفصللا الثاًي م  خطة عما -العما لتحقيق التنمية المسللتدامة المبينة في الفروع ألف

كتاد  ،(  ج) أديس أبابا  م  الزدواجية.والحد  ،في إطار ولية األًو

ويناق  الجتماع األول لفريق الخبراء الحكومي الدولي األسلللللللللللئلة اإلرشلللللللللللادية الواردة في التذييا  -15
كتاد على ًحو فعال في عملية المتابعة بشلل ن تمويا التنمية، سللو    سللترشللد  يُ أدًاه. ولضللمان مسللاهمة األًو

بمتابعة تمويا التنمية في اختيار مواضلللليع فريق  بمداولت منتدى المجلس القتصللللادي والجتماعي المعني  
  .الخبراء الحكومي الدولي للسنوات التالية

  

 . ، المرفق69/313اًظر قرار الجمبية العامة  ( ج)
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 جدول األعمال المؤقت للدورة التاسعة والستين لمجلس التجارة والتنمية  
 المساكا اإلجراكية: -1

 اًتخاب أعضاء المكتب )أ( 
 ةإقرار جدول األعمال وتنظيم أعمال الدور  )ب( 
 اعتماد التقرير المتعلق بوثاكق التفويض. )ج( 

 *لجزء الر يع المستوى ا -2
 مناقشة عامة -3
 التقرير السنوي لامينة العامة -4
التنمية القتصلللللللللللللادية في أفريايا: جني الفواكد المحتملة لمنطقة التجارة الحرة القارية األفرياية م   -5

 أجا تحقيق النمو الشاما
 لم  تتدفق البياًات  -تدفقات البياًات عبر الحدود والتنمية : 2021 لعام القتصاد الرقميتقرير   -6
كتاد دعماا ألفريايا -7  األًشطة التي اضطلع بها األًو
 تنفيذ ًتاكج الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية -8
ية والقتصاد الرقميتقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي  -9  المعني بالتجارة اإللكترًو

 تقرير فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويا التنمية -10
 استراتيجية التعاون التقني -11
كتاد في تنفيذ ومتابعة ًتاكج المؤتمرات الركيسللللللللللللية ومؤتمرات القمة التي تعقدها  -12 مسللللللللللللاهمات األًو

 قتصادي والجتماعياألمم المتحدة في الميداًْي  ال
 جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذية الثاًية والسبعي  لمجلس التجارة والتنمية -13
 :م  المساكا  يتصا بها وما المساكا المؤسسية والتنظيمية واإلدارية -14

م  خطة عما باًكوك    166تقرير ركيس الهيئة السللللللللتشللللللللارية المنشلللللللل ة بموجب الفقرة  )أ( 
ًلة دورات تلدريبيلة في الفترة  بشللللللللللللللل ن تنظيم ا ، وتل ثير هلذه اللدورات؛  2022-2021ألملا

 وتعيي  أعضاء الهيئة الستشارية
 م  النظام الداخلي للمجلس 76تسمية الهيئات الحكومية الدولية ألغراض المادة  )ب( 
 م  النظام الداخلي للمجلس 77تسمية المنظمات غير الحكومية ألغراض المادة  )ج( 
 اض الجدول الزمني لالجتماعاتاستعر  )د( 
 (19-)د1995استعراض قواكم الدول الواردة في مرفق قرار الجمبية العامة  )ه( 
 .اآلثار اإلدارية والمالية المترتبة على إجراءات المجلس )و( 

 مساكا أخرى  -15
 .اعتماد التقرير -16

  

 . 86يتم ت كيد الموضوع لحقاا، اًظر الفصا الثالث، الفقرة  *
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 المر ق السابع

 *الحضًر  
 :التالية األعضاء في مجلس التجارة والتنميةحضر الدورة ممثلو الدول  -1

 التحاد الروسي
 إثيو يا

 األرجنتي 

 األردن

 إسباًيا

يا  إستًو

 إكوادور

 ألباًيا

 ألماًيا

يسيا  إًدًو

 أًغول

 اإلسالمية(  -إيران )جمهورية 

 أيرلندا

 إيطاليا

 باكستان

 البحري 

 البرازيا

 بر ادوس

 البرتغال

 بلجيكا

 بلغاريا

 بنغالدي 

 بنما

 بوتسواًا

 بور ينا فاسو

 بولندا

 المتعددة القوميات( -بولي يا )دولة 

 بيرو

 بيالروس

 تايلند

 تر يا

 ترينيداد وتو اغو

 تشيكيا

س  تًو

  

لي . لالطالع على قاكمة المشار ي ، اًظر الوثيقة تتضم  قاكمة الحضور هذه المشار ي   *  . TD/B/EX(71)/INF.1المسجَّ

 جامايكا

 الجبا األسود

 الجزاكر

 الجمهورية الدومينيكية

 الجمهورية العر ية السورية

 جمهورية  وريا

 جمهورية لو الديمقراطية الشعبية

 جمهورية مولدوفا

 جنوب أفريايا

 جيبوتي

 دولة فلسطي 

 روماًيا

 سري لًكا

 السلفادور

 سلوفينيا

 السنغال

 السودان

 سويسرا

 شيلي

 الصي 

 العراق

 ُعمان

 غابون 

 غامبيا

 غواتيمال

 فياًا

 الفلبي 

 فنلندا

  يجي

 كابو فيردي

 كازاخستان

 كمبوديا

 كندا

 كو ا

https://undocs.org/ar/TD/B/EX(71)/INF.1
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 كوستاريكا

 كولومبيا

غو  الكًو

 الكويت

 كينيا

 لبنان

 ليبريا

 ليسوتو

 ماليزيا

 مدغشقر

 مصر

 المغرب

 المكسيك

 مالوي 

 المملكة العر ية السعودية

 موريشيوس

 موزامبيق

 ًاميبيا

 ًيبال

 النيجر

 ًيجيريا

 ًيكاراغوا

 هايتي

 الهند

 هنغاريا

 هولندا

 اليابان

ان  اليًو

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

 الكرسي الرسولي

 الدورة:و اًت المنظمات الحكومية الدولية التالية ُممثلةا في  -3

 الصندوق المشترك للسلع األساسية
 التحاد األورو ي

 منظمة دول أفريايا والبحر الكاريبي والمحيط الهاد 
 منظمة التعاون اإلسالمي

 و اًت أجهزة وهيئات و رامج األمم المتحدة التالية ُممثلةا في الدورة: -4

 مر ز التجارة الدولية

 والمنظمات المعنية التالية ُممثلةا في الدورة:و اًت الو الت المتخصصة  -5

 األغذية والزراعة لامم المتحدةمنظمة 

 التحاد الدولي لالتصالت

 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية

 منظمة التجارة العالمية

 و اًت المنظمات غير الحكومية التالية ُممثلةا في الدورة: -6

 الفئة العامة

 رابطة عموم الهند للصناعات
 مؤتمر المنظمات غير الحكومية ذات العالقة الستشارية مع األمم المتحدة

 جمبية التنمية الدولية
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