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 مقدمة  
ُ قدت الدورة التنفيذية الثانية والساااااااااابعون لمجلس التجارة والتنمية في قصاااااااااار األمم، بجنيف، في   

. و قد المجلس، أثناء الدورة، لاااااابا جلسااااااات  امة في  2022تشاااااارين األول/أكتوبر   21إلى  18الفترة من 
 شكل افتراضي وأيضاا في شكل حضوري. 

 اإلجراءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنمية  -أولا  

 –التنمية القتصااااادية في أفري ياا إعادة النير في أنااااس تنديا الصااااادرات في أفري يا   -ألف 
 المالية  الدور الحفاز لألعمال التجارية والخدمات

 (72-)دت 574النتنتاجات المتفق عليها   

 إن مجلس التجارة والتنمية 

إ ادة    :2022"التنمياة القتصااااااااااااااادية في أفري ياا لعاام بتقرير أمانة األونكتااد  ن  يرحب  -1 
وتوصياته   لأل مال التجارية والخدمات المالية" الدور الحفاز –النتر في ألس تنويا الصادرات في أفري يا 

المتعلقة بالسايالاة العامة والرامية إلى تحقيق تنويا أكثر فعالية وت ثيراا لبناء قدرة القتصاادات األفري ية  لى 
 الصمود والحد من شدة ت ثرها بالصدمات العالمية؛

ل السااااايالاااااة العامة، بما في  بالرلاااااائل الرئيساااااية الواردة في التقرير في مجا يحيط  لماا  -2 
ذلا  الكييياة التي يمكن بهاا للبلادان األفري ياة تنويا اقتصاااااااااااااااداتهاا وتعزيز صااااااااااااااادراتهاا من الخادماات العاالياة  
ال يمة،  ن طريق مجمو ة مولاااعة من التكنولوجيات والهياكل األلاااالاااية وتحساااين إمكانية الحصاااول  لى 

 ية وتكنولوجيا المعلومات والتصالت؛خدمات مبتكرة في مجالت المالية واأل مال التجار 

بما لوحظ في التقرير من حواجز قائمة أمام التجارة في الخدمات، بما في ذل  أوجه  يسّلم  - 3 
 دم اليقين بشااااا ن الهياكل األلاااااالاااااية القانونية والتنتيمية والمالية، ويالحظ في هذا الصااااادد الدور الهام الذي 

 رية األفري ية في التصدي لهذه الحواجز التي تعيق التجارة في الخدمات؛ تضطلا به منطقة التجارة الحرة القا 

الحاجة إلى تعزيز الساااايالااااات الوطنية واإلقليمية التي تعالج القيود األلااااالااااية    ت كيد يكرر   - 4 
وتيساار التجارة في الخدمات، بساابل منها إقامة الروابط المحلية واإلقليمية، من أجل اللااتفادة من منطقة التجارة  

 بنمو أكثر شمولا والتدامة؛   الحرة القارية األفري ية وتعتيم جهود البلدان األفري ية لتحقيق النتعاش والتزامها 

الشارااء في التنمية إلى د م البلدان األفري ية، بالشاراكة ما القطاع الخا ، في  يد و  -5 
الجهود التي تباذلهاا من أجال تنويا صااااااااااااااادراتهاا، ويحيط  لمااا با همياة البتكاار والتكنولوجياا في تعزيز الادور 

 لأل مال التجارية والخدمات المالية؛ الحفاز

إلى أمانة األونكتاد أن تواصااااال توفير البحوت القتصاااااادية وتحليل السااااايالاااااات  يطلب   -6 
 وأدوات البيانات لد م البلدان األفري ية في جهودها الرامية إلى بناء قدراتها اإلنتاجية وتنويا صادراتها.

 الجلسة العامة الختامية 
 2022وبر تشرين األول/أكت  21
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 تقرير الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي -باء 

 انتعراض أنشطة التعاون التقني التي يضطلا بها األونكتاد وتمديل هذه األنشطة  

 (72-)دت 575المقرر   

  إن مجلس التجارة والتنمية 

ل التعاون التقني با تباره أحد  الدور الذي يضااااطلا به األونكتاد في مجا يؤاد من جديد -1 
األراان األلااالااية الثالثة لعمل األونكتاد، ويشاادد  لى أهمية التنساايق بين هذه األراان من أجل المسااا دة 

 المتسقة والمتعاضدة؛

 لى أهمياة تعزيز تعاددياة األطرات لتحقيق أهادات خطاة التنمياة المسااااااااااااااتاداماة  يشاااااااااااااادد   -2 
 خرى في منتومة األمم المتحدة؛، بالتعاون ما الواالت األ2030 لعام

بمبادرات األونكتاد الرامية إلى تزويد البلدان بمساااااااااااااا دة تقنية لاااااااااااااريعة ومبتكرة يرحب   -3 
وقائمة  لى الطلب من أجل التصادي  لى أفضال وجه لقضاايا التنمية، بما فيها القضاايا الناشائة  ن األثر 

ئ والنزاع وماا بعاد انتهااء النزاع التي تؤثر  لى تجاارة النااجم  ن األزماات العاالمياة، والحاالت األخرى للطوار 
 تل  البلدان؛

إلى األونكتاد أن يواصاال جهوده الرامية إلى تزويد الدول األ ضاااء بتعاون تقني  يطلب   -4 
شاااااااامل ومتساااااااق وفقاا لوليته المتمثلة في مواصااااااالة تنفيذ الاااااااتراتيجية األونكتاد للتعاون التقني وأن يقدم في  

 لب مجمو ة أدوات األونكتاد الجديدة والتراتيجيةا لتعبئة الموارد؛الوقت المنا

األونكتاد  لى مواصااااالة جهوده المتعلقة بالمشااااااراة في تنفيذ إصاااااال  منتومة  يشاااااجا  -5 
األمم المتحدة اإلنمائية، بساابل منها تعزيز التعاون ما نتام المنسااقين الم يمين لألمم المتحدة، بالتعاون ما 

 كة من المجمو ة المشتراة بين واالت األمم المتحدة والمعنية بالتجارة والقدرات اإلنتاجية؛الواالت الشري 

الزيادة في المسااااااااهمات المقدمة من البلدان المتقدمة النمو والبلدان    يالحظ ما الرتيا  -6 
النامية  لى الساااواء، ويشااادد  لى أهمية توفير تمويل اات ويمكن التنبؤ به لضااامان التعاون التقني الفعال، 
ويشااااااااجا أيضاااااااااا  لى تقديم مساااااااااهمات متعددة الساااااااانوات ألنشااااااااطة التعاون التقني لألونكتاد، بما في ذل  

وق اللااتئماني ألقل البلدان نمواا، بةية زيادة الااتدامة المسااا دة التقنية التي يقدمها األونكتاد، ويعيد  للصااند
ت كيد الحاجة إلى تحساااااين تطبيق مبادئ األمم المتحدة المتعلقة بالشااااافافية والمسااااااءلة، فضاااااالا  لى اإلدارة  

 القائمة  لى النتائج.

 الجلسة العامة الثالثة 
 2022توبر تشرين األول/أك 19

 اإلجراءات األخرى التي اتخذها المجلس -جيم 

الدور الحفاز   –التنمية القتصااااااادية في أفري ياا إعادة النير في أنااااااس تنديا الصااااااادرات في أفري يا    
 لألعمال التجارية والخدمات المالية

  األول/  تشاااااااااااااارين  21ا تماد مجلس التجاارة والتنمياة، في جلسااااااااااااااتاه العااماة الختاامياة المعقودة في   -1
تشااااارين   20من جدول األ مال التي ُ ممت في   4، اللاااااتنتاجات المتفق  ليها بشااااا ن البند 2022 أكتوبر

  با تبارها ورقة غير رلمية )انتر الفصل األول، الفرع ألف، أ اله(. 2022األول/أكتوبر  
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 تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني  

 تشااارين األول/ 18تجارة والتنمية  لماا، في جلساااته العامة الفتتاحية المعقودة في أحاط مجلس ال -2
( وباااالبيااااناااات التي أدلااات بهاااا الوفود. وقرر TD/B/EX(72)/2، بتقرير أمااااناااة األونكتااااد )2022أكتوبر  

أن يتضاااااااااااااامن تقرير مجلس التجااارة والتنميااة  ن دورتااه   ،47/445المجلس، وفقاااا لمقرر الجمةيااة العااامااة  
التنفيذية الثانية والسااااااااااابعين المقدم إلى الجمةية العامة لااااااااااارداا للمداولت التي جرت في إطار هذا البند من 

 جدول األ مال. 

 ة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجيتقرير الفرق  

، 2022تشاااااااااارين األول/أكتوبر  19أحاط المجلس  لماا، في جلسااااااااااته العامة الثالثة المعقودة في  -3
بتقرير الفرقة العااملاة المعنياة بالخطاة البرنامجياة واألداء البرنامجي  ن دورتهاا الرابعاة والثماانين،  لى النحو  

، وأقر اللااااااااااتنتاجات المتفق  ليها وا تمد مشااااااااااروع المقرر الوارد في  TD/B/WP/319لوثيقة الوارد في ا
 الوثيقة لينتر فيه المجلس )انتر الفصل األول، الفرع باء، أ اله(.

من خطة عمل بانكدك بشابن تنييم األمانة    166تقرير رئيس الهيئة الناتشاارية المنشابة بمدجب الفقرة    
 وتبثير هذه الدورات؛ وتعيين أعضاء الهيئة النتشارية 2022–2021ترة دورات تدريبية في الف

 تشااااااااااارين األول/ 19أحاط مجلس التجارة والتنمية  لماا، في جلساااااااااااته العامة الثالثة المعقودة في  -4
 .2022-2021، بتقرير رئيس الهيئة اللتشارية للفترة 2022أكتوبر  

قدم خالل الفترة المشاااااامولة   166وأشااااااار ممثلو بعم المجمو ات اإلقليمية إلى أن برنامج الفقرة   -5
بالتقرير لاااابا دورات درالااااية قصاااايرة وأربا دورات درالااااية إقليمية ودورة درالااااية إلكترونية بشاااا ن بناء القدرة  

  لى الصمود والتصدي للصدمات،  لى الرغم من الجائحة. 

ات اإلقليمياة والمنادوبين باالاد م الاذي يقادماه البرناامج لتادرياب المجمو اات  ورحبات بعم المجمو ا  -6
ب مختلفة من األونكتاد ومن اللجان القتصااااادية اإلقليمية التابعة ع  اإلقليمية. وأشاااااروا إلى أن خبراء من شااااُ 

ثيره تمشاياا لألمم المتحدة وخبراء وطنيين يد مون البرنامج. وشاجعوا األونكتاد  لى مواصالة تعزيز  مله وت 
ما مهامه وتوجيهات الهيئة اللاتشاارية. وشاكرت بعم المجمو ات اإلقليمية والعديد من المندوبين البلدان 

 األرجنتين وباكستان واينيا ومصر ومقدونيا الشمالية. المضيفة للدورات الدرالية اإلقليمية، وهي

ن واضااااعي التدريبية والدورات الدرالااااية القصاااايرة تمكّ وأشااااار العديد من المندوبين إلى أن الدورات   -7
السااايالاااات والمندوبين الم يمين في جنيف من فهم التجاهات القتصاااادية وصاااياغة السااايالاااات  لى نحو  
ثة، التي تتضاااامن القدرة  لى الصاااامود والتصاااادي  أفضاااال. ورحب بعم المندوبين بالمناهج الدرالااااية المحدي

 في مرحلة ما بعد الجائحة. للصدمات والتحديات القتصادية

ود ت إحدى المجمو ات اإلقليمية إلى تعزيز البرنامج بموارد بشاااااارية ومالية إضااااااافية. وأشااااااارت  -8
إلى ردود الفعال اإليجاابياة  لى الادورة الادرالااااااااااااااياة اإلقليمياة األخيرة التي ُ قادت في القااهرة وماا حققتاه من 

الدرالااااااااية اإلقليمية المقبلة لالقتصااااااااادات األفري ية التي  نجا . وأ رب أحد المندوبين  ن تطلعه إلى الدورة
؛ وأ رب مندوب آخر  ن تطلعه إلى المساااااهمة في الهيئة اللااااتشااااارية 2024لااااُتعقد في نيروبي في  ام  

لفائدة  2022وإلى الدورة الدرالااااااية اإلقليمية المقبلة التي لااااااُتعقد في إلااااااالم أباد في تشاااااارين الثاني/نوفمبر 
 ت من آليا والمحيط الهادئ.واضعي السيالا
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 مدجز الرئانة -ثانياا  

الجزء الرفيا المساتدىا إعادة القتصااد العالمي إلى مسااره الصاحيل والتصادح للتحديات   -ألف 
 األكثر إلحاحاا  

 من جدول األ مال(  2)البند  

 حالة الراهنة. أدلت األمينة العامة لألونكتاد بمالحتات التهاللية بيينت فيها الطابا المعقد لل -9

وافُتتحات حلقاة النقااش بثالثاة متحااورات هّنن الناائباة األولى لرئيس الوزراء ووزيرة الماالياة في هولنادا،   - 10
ورئيساااااااااة وزراء بربادو ، ونائبة األمين العام لألمم المتحدة. واقترحت المشاااااااااارشاات في حلقة النقاش إجراءات  

تما الاادولي. وحثاات إحاادى المتحاااورات  لى ضااااااااااااابط القيود وحلولا ملمولاااااااااااااااة للتحااديااات التي يواجههااا المج 
المفروضاااااااة  لى تصااااااادير األغذية ود ت إلى توفير الولاااااااائل المالية الالزمة للعمل المناخي وتعزيز اإلطار  
المشاترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق لاداد خدمة الدين. وشاددت متحاورة أخرى  لى الحاجة إلى  

األجل ألزمة الديون، ود ت إلى الااااااااتخدام جميا الولااااااااائل الممكنة لمكافحة أزمة المنا .   إيجاد حلول طويلة 
وقالت إن التحولت األربعة الواردة في  هد بريدجتاون أصبحت أهم من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن هناك 

التجارة والتنمية.  حاجة إلى قيادة الاااااتراتيجية أخالقية  المية، ما اضاااااطالع األونكتاد بدور قيادي في مجالي 
وشاااددت متحاورة أخرى  لى القلق الذي يسااااورها إزاء الفجوة التمويلية وقالت إن المصاااارت اإلنمائية المتعددة  
األطرات ينبغي أن تكون أقاادر  لى النهوب بااالمهااام الموالااة إليهااا وأن تغير تقييماااتهااا لمخاااطر اإلقراب.  

 ن ينخرط أكثر في اإلطار المشترك. وأردفت قائلة إنه ينبغي أيضاا للقطاع الخا  أ 

والصااين؛  77 وأدلى ببيانات المتكلمون التالية ألاامامهمن ممثل زمبابوي، متحدثاا بالاام مجمو ة ال -11
وممثل التحاد األوروبي، بالام التحاد األوروبي والدول األ ضااء فيه؛ وممثل الفلبين، بالام مجمو ة آلايا 

رياا، باالاااااااااااااام مجمو اة الادول المتقادماة غير المنضااااااااااااااماة إلى التحااد  والمحيط الهاادئ؛ وممثال جمهورياة او 
األوروبي )جسااكانز(؛ وممثل هايتي، بالاام مجمو ة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي؛ وممثل دولة فلسااطين،  
بالااااااام المجمو ة العربية؛ وممثل مالوي، بالااااااام أقل البلدان نمواا؛ وممثل التحاد الرولاااااااي، بالااااااام التحاد 

ي للمنطقة األوروبية اآلليوية؛ وممثل فييت نام؛ وممثل البرتغال؛ وممثل إلبانيا؛ وممثل امبوديا؛  القتصاد
وممثال هنغاارياا؛ وممثال لبناان؛ وممثال فرنسااااااااااااااا؛ وممثال جمهورياة فنزويال البوليفاارياة؛ وممثال أنغول؛ وممثال 

ومياات؛ وممثال الفلبين؛ وممثال دولاة إيران اإللااااااااااااااالمياة؛ وممثال جااماايكاا؛ وممثال دولاة بولييياا المتعاددة الق
شاااااااااااااايلي؛ وممثل اوبا؛ وممثل بيرو؛ وممثل الوليات المتحدة األمريكية؛ وممثل زامبيا؛ وممثل باكسااااااااااااااتان؛  
وممثل بولندا؛ وممثل الصاااااااااااااين؛ وممثل ترينيداد وتوباغو؛ وممثل المغرب؛ وممثل الهند؛ وممثل مصااااااااااااار؛ 

 وممثل إندونيسيا؛ وممثل لتييا.

ممثلو العااديااد من المجمو ااات اإلقليميااة والعااديااد من المناادوبين  ن تقااديرهم للمالحتااات  وأ رب   -12
التي أبدتها األمينة العامة لألونكتاد والمشاااارشاات في حلقة النقاش. ورحبت إحدى المجمو ات اإلقليمية ب ن 

 جميا المتحاورين من النساء.

مشااااااااااااااارااة األميناة العااماة واألونكتااد في فريق  وأقر العادياد من المجمو اات اإلقليمياة والمنادوبين ب  -13
اللاااااااتجابة لألزمات العالمية، والعمل المتعلق بمبادرة البحر األلاااااااود لنقل الحبوب، والتفاق  لى ضااااااامان 
تصااادير األغذية واأللااامدة دون  وائق، مما يساااا د  لى الاااتقرار ألاااواق الحبوب. وا ُتبر هذا العمل دليالا 

ن تنجح. وأ ربوا  ن أملهم في تولااااااااااااايا نطاق مبادرة البحر األلاااااااااااااود لنقل  لى أن الدبلومالاااااااااااااية يمكن أ
الحبوب. وأشااااااااااارت مجمو ة إقليمية أخرى إلى أن التحاد الرولااااااااااي بصاااااااااادد تنفيذ اتفاق الحبوب. وأكدت 

 األمينة العامة لألونكتاد أنها لن تدخر جهداا لد م هذه القضية.
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مناادوبين  ن قلقهم إزاء األزمااات الحاااليااة المترابطااة  وأ رب العااديااد من المجمو ااات اإلقليميااة وال -14
(، والديون، والتضااخم، 19-والمتعددة األبعاد، وهي أزمات تكاليف المةيشااة، ومرب فيرو  اورونا )كوفيد

والغااذاء والطاااقااة والمنااا . وقااالاات مجمو ااة إقليميااة أخرى إن األزمااات تؤدي إلى تفاااقم التحااديااات اإلنمااائيااة 
ا أقل البلدان نمواا، التي تفتقر إلى القدرات اإلنتاجية والتكنولوجيا الالزمة للتصااااادي لها. المعقدة التي تواجهه

وقال أحد المندوبين إن النسااااء والفتيات بصااافة خاصاااة يعانين من وضاااا هض. وأ ربت بعم المجمو ات  
 اإلقليمية وأحد المندوبين  ن قلقهم إزاء الراود الذي يلو  في األفق.

مجمو اات اإلقليمياة و ادة منادوبين إن األزماات تفااقمات بسااااااااااااااباب الحرب العادوانياة  وقاالات بعم ال -15
التي يشااااااااانها التحاد الرولاااااااااي  لى أوارانيا. وشاااااااااجعت مجمو ة إقليمية وأحد المندوبين  لى الجنو  إلى 
السااااااالم. ود ت بعم المجمو ات اإلقليمية و دة مندوبين التحاد الرولااااااي إلى احترام السااااااالمة اإلقليمية 

القانون الدولي والنتام القائم  لى القوا د. وأشااااااااااارت مجمو ة إقليمية أخرى إلى أن هذه األزمات المتتالية  و 
تكتسااااي طابعاا  المياا. وشاااادد أحد المندوبين، في ممارلااااته لحق الرد،  لى ضاااارورة تحمل المسااااؤولية  ن 

 اإلجراءات المتخذة. 

لمنااادوبين إن األزماااات المترابطاااة تؤدي إلى وقاااالااات بعم المجمو اااات اإلقليمياااة والعااادياااد من ا -16
انتكا  المكالااااااااااااب المحققة في مجال التنمية وتحد من قدرة البلدان، ول لاااااااااااايما البلدان النامية،  لى بلو  

 أهدات التنمية المستدامة.

وقالت بعم المجمو ات اإلقليمية إن مهمة التصااااادي لألزمات والتحديات مهمة شااااااقة. وأ ربت  -17
مية أخرى وأحد المندوبين  ن القلق إزاء ما قد ينشااااا   ن األزمات من  دم الاااااتقرار لااااايالاااااي مجمو ة إقلي 

 واضطرابات اجتماعية.

وأشااااااارت بعم المجمو ات اإلقليمية و دة مندوبين إلى أن إيجاد حلول لألزمات يسااااااتلزم مزيجاا  -18
 مختلفاا من السيالات فضالا  لى إرادة ليالية قوية وإجراءات قوية.

وأ ربت وفود  ديدة  ن الحاجة إلى تنشااااايط تعددية أطرات ح ي ية قائمة  لى القوا د. وشاااااددت  -19
مجمو ة إقليمية وأحد المندوبين  لى الحاجة إلى إدارة تعاونية وحلول جماعية. وأشاااااااااااارت مجمو ة إقليمية 

بعم المندوبين  أخرى إلى  دم وجود صااااااوت يمثل أقل البلدان نمواا في المحافل المتعددة األطرات. وذار
 أن العالم ما فتئ يعاني من النز ة النفرادية والحمائية. 

ود ت  دة مجمو ات إقليمية والعديد من المندوبين إلى التضااااااااااامن، والتعاون الدولي واإلنمائي،   -20
وتنسااااايق العمل. وشااااادد  دة مندوبين  لى الحاجة إلى اتباع نهج ُنُتمي، بما في ذل  التعاون ما منتومة  

مم المتحادة. وقاال منادوب آخر إن بلادان الجنوب قاد أقهرت قادراا ابيراا من التضاااااااااااااااامن. وقاالات إحادى  األ
المجمو اات اإلقليمياة إناه ينبغي لألونكتااد أن ياد م الحلول اإلقليمياة، ألن من شاااااااااااااا ن التكاامال اإلقليمي أن 

 يكون أداة هامة.

لساالة التوريد وهشاااشااتها يعدان مصاادر قالت مجمو ة إقليمية ومندوب إن تعطل لاا  بشاا ن التجارة. -21
قلق رئيسي. ول يوجد حل فعال من دون التجارة. وقال بعم المندوبين إن وجود نتام تجاري يعمل بصورة  
جيدة وتجارة مفتوحة ومساااااتدامة تساااااتند إلى قوا د غير تمييزية أمر ألاااااالاااااي. وأ رب بعم المندوبين  ن 

 لتجارية. قلقهم إزاء الجزاءات النفرادية والقيود ا

أشاااارت مجمو ة إقليمية ومندوب إلى الحاجة إلى زيادة   بشااا ن أزمات التمويل والديون والتضاااخم. -22
كمياة ونوعياة التمويال المقادم إلى البلادان الناامياة، ونااقشااااااااااااااا دور المصااااااااااااااارت اإلنماائياة المتعاددة األطرات  

كلة التمويل، حيث إنها تكافح أيضاااااااا  وإمكانياتها. وقال إن البلدان المتولااااااطة الدخل بدورها تعاني من مشاااااا 
 للحصول  لى التمويل ب لعار معقولة.
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وقالت بعم المجمو ات اإلقليمية إن هناك حاجة إلى مصاااااااااااادر للتمويل  امة وخاصاااااااااااة، وإن  -23
التمويل العام يمكن أن يساااااااااا د في اجتذاب التمويل الخا . وشااااااااادد أحد المندوبين  لى أهمية العمل ما 

جيه التمويل إلى البلدان النامية. وأشااااااار مندوب آخر إلى ضاااااارورة تشااااااجيا اللااااااتثمار. القطاع الخا  لتو 
وقال مندوب آخر إن ت مين التمويل يتطلب الحصااااااااااول  لى الد م من الشاااااااااارااء في التنمية، بما في ذل  

 الشراكات بين القطا ين العام والخا .

وأ ربت بعم المجمو ات اإلقليمية والمندوبين  ن قلقهم إزاء ضااااااااااااااائقة الديون ود وا إلى إ ادة  -24
هيكلة الديون وتخييف  بء الديون وإلى إيجاد حلول طويلة األجل ناشااااااائة  ن تعاون دولي أكبر. وشااااااادد 

ةبة. وقالت  أحد المندوبين  لى أن البلدان المثقلة بالديون قد قلصااااااااااااات الحيز المالي وتواجه خيارات صااااااااااااا 
إحدى المجمو ات اإلقليمياة إن هنااك حاجة إلى اتخااذ إجراءات منسااااااااااااااقاة في البلادان المثقلاة بالديون، وقال  
مندوب آخر إن مبادرة تعليق لاداد خدمة الدين مهمة ولكنها ليسات اافية. ولحتت مجمو ة إقليمية أخرى  

لاااااوى  فإنها ل تحصااااال  اشااااائة  ن الديون، أنه  لى الرغم مما تعانيه أقل البلدان نمواا من مكامن ضاااااعف ن 
 من حقوق السحب الخاصة اإلضافية. قليل لى 

وأشااااارت  دة وفود إلى التحديات التي يطرحها ارتفاع معدلت التضااااخم  لى العديد من البلدان.  -25
 وقال أحد المندوبين إن رفا ألعار الفائدة ليس حالا للحد من التضخم في البلدان النامية.

شااااااااادد أحد المندوبين  لى ضااااااااارورة اتخاذ إجراءات ُنُتمية لخفم ألاااااااااعار  بشااااااااا ن أزمة الغذاء. -26
األغذية والسلا األلالية. وقالت إحدى المجمو ات اإلقليمية إنه ينبغي تجنب فرب المزيد من القيود  لى 

ادات  التجارة وتصاااااااادير األغذية، في حين قال مندوب آخر إنه ينبغي النتر في تضااااااااييق لاااااااااللاااااااال اإلمد
 الغذائية. وقالت مجمو ة إقليمية أخرى إن من المهم أيضاا تنويا إنتاج األغذية.

وقااال أحااد المناادوبين إن اإلجراءات الراميااة إلى مكااافحااة أزمااة الغااذاء يمكن أن ُتسااااااااااااااتوحى من  -27
الحصااااااااااااااول  لى اللقااحاات باا تباارهاا منفعاة  ااماة  االمياة. واقتر  منادوب آخر إنشاااااااااااااااء مراز دولي لتجاارة  

 لحبوب من أجل معالجة انعدام األمن الغذائي.ا

حثات  ادة مجمو اات إقليمياة وأحاد المنادوبين  لى اتخااذ إجراءات لتحقيق   .الطااقاةبشاااااااااااااا ن أزماة   -28
اللااااتقرار في ألااااواق الطاقة وتعزيز النتقال في مجال الطاقة. وأشااااارت مجمو ة إقليمية أخرى إلى نق  

وب آخر  ن القلق الذي يساااااااااوره إزاء التدافا العالمي للحصااااااااول  اللااااااااتثمار في قطاع الطاقة. وأ رب مند
 لى الغاز الطبيعي. وقال مندوب آخر إنه ينبغي للبلدان المصاااااااااااادرة للوقود األحفوري أن تمتنا  ن فرب  

 قيود  لى الصادرات ألن ذل  ل يؤدي إل إلى تفاقم أزمة الغذاء.

ويا إنتااج الطااقاة. وقاال أحاد المنادوبين إن هنااك  وقاالات إحادى المجمو اات اإلقليمياة إناه ينبغي تن  -29
حاجة إلى لاااايالااااة مسااااؤولة في مجال الطاقة ل تعتمد  لى ُمورّشد واحد. وقال مندوب آخر إن بلده بصاااادد  
التعااااون ما بلااادان أخرى والبحاااث  ن لاااااااااااااابااال لتخزين الغااااز الطبيعي في أوروباااا وللترايز  لى الطااااقاااة  

 بلده يتوخى أن يصبح مرازاا للطاقة. المتجددة. وأشار مندوب آخر إلى أن

اتفقت وفود  ديدة  لى أن تغير   بشااا ن أزمة المنا  والدورة الساااابعة والعشااارين لمؤتمر األطرات. -30
المنا  يمثل تهديداا وجودياا وينبغي أن يكون أولوية قصاااااااااوى. وقال أحد المندوبين إن البلدان النامية بحاجة  

اإلقليمية إلى زيادة مستوى الطمو  وتعميق الحوار في الدورة السابعة  إلى الد م. ود ت بعم المجمو ات 
 والعشرين لمؤتمر األطرات. وقال بعم المندوبين إن المؤتمر فرصة لاللتزام بتمويل المنا .

وقااال  اادة مناادوبين إن آثااار تغير المنااا  تعكس قلماااا تاااريخياااا. وقااال بعم المناادوبين إن ثمااة  -31
حاجة إلى مساااااااؤولية مشاااااااتراة ولكن متباينة لتولااااااايا نطاق تمويل المنا  وحاجة أيضااااااااا إلى تعزيز تمويل 

مويل المنا  في المائة من ت  60الخسااائر واألضاارار. وقال مندوب إن أحد الشااواغل الرئيسااية هو أن حوالي 
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يعتمد  لى أدوات الدين. وأكد مندوب آخر  لى أهمية مرا اة قابلية الت ثر بتغير المنا  في الحصااول  لى 
 التمويل. وشددت األمينة العامة لألونكتاد  لى التخدام تحويل الدين إلى التزام بصون البيئة.

تساريا وتيرة نمو التكنولوجيا ونقل  أشاارت مجمو ة إقليمية ومندوب إلى ضارورة    بشا ن التكنولوجيا. -32
التكنولوجيا لد م  مليات التحول نحو اقتصادات أكثر قدرة  لى الصمود وأكثر التدامة. وشدد مندوب آخر  
 لى ضاااااااااااارورة لااااااااااااد الفجوات الرقمية. وقال مندوب آخر إن من األهمية بمكان تبادل التكنولوجيا والخبرات  

 أشار مندوب آخر إلى أهمية القتصاد الرقمي والقتصاد اإلبدا ي.وأ رب  ن التعداد بلده لل يام بذل . و 

أكدت مجمو ة إقليمية والعديد من المندوبين أن التحولت األربعة    بشاا ن األونكتاد و هد برشيدجتاون.  - 33
المنصاااااو   ليها في  هد بريدجتاون أصااااابحت أكثر أهمية من أي وقت مضاااااى لبناء مساااااتقبل أكثر شااااامولا  

 قدرةا  لى الصمود. وقالت المجمو ة اإلقليمية وأحد المندوبين أيضاا إنه ينبغي تنشيط األونكتاد. والتدامةا و 

وأ ربت مجمو ة إقليمية أخرى و دة مندوبين  ن تقديرهم للعمل الذي يضااااااااطلا به األونكتاد في   -34
مجال البحث والتحليل وبناء القدرات. وقالت مندوبة أخرى إن بلدها مساااااااااتعد لتعميق التعاون ما األونكتاد،  

 في مجالت منها المبادرة العالمية بش ن التنمية التي أطلقها. 

نه من مسا دة البلدان النامية. وشددت  آخر إلى أن األونكتاد يتمتا بوضا فريد يمكّ   وأشار مندوب -35
 مجمو ة إقليمية وبعم المندوبين  لى الحق في التنمية و لى أن األونكتاد شري  هام في هذه المسيرة.

ت  تباادل العادياد من المنادوبين ومجمو اة حكومياة دولياة الخبرا   بشااااااااااااااا ن تباادل الخبرات الوطنياة. -36
الوطنية واإلقليمية في مجال التصاااااااااااادي لألزمات الحالية وبناء مسااااااااااااتقبل أكثر قدرة  لى الصاااااااااااامود وأكثر 

 التدامة. وأشار بعم المندوبين أيضاا إلى برامج بلدانهم في مجال التعاون اإلنمائي.

 النتثمار من أجل التنميةا اإلصالحات الضريبية الدولية والنتثمار المستدام   -باء 
 من جدول األ مال( 3د  )البن 

افُتتحات حلقاة للنقااش ببياان أدلات باه األميناة العااماة لألونكتااد. وأدلى المتحادت الرئيسااااااااااااااي، وهو  -37
الرئيس التنفيااذي للمنتمااة العااالميااة للمناااطق الحرة، ببيااان، تاله  رب قاادمااه ممثاال  ن أمااانااة األونكتاااد.  

متحدة للضاااااارائب؛ ورئيس وحدة األ مال التجارية وشااااااارك في حلقة النقاش الرئيس المشااااااارك للجنة األمم ال
والضاااااااااااارائب الدولية بمراز الساااااااااااايالااااااااااااة واإلدارة الضااااااااااااريبيتين التابا لمنتمة التعاون والتنمية في الميدان 
القتصاادي؛ وابير مديري الضارائب الدولية بالمنتدى األفريقي إلدارة الضارائب؛ وألاتاذة فخرية لةدارة بكلية 

 التابعة لجامعة تكسا  إيه آند إم؛ وزميل أوشيودا بجامعة طوايو. مايز إلدارة األ مال

وأدلى ببيانات المتكلمون التالية ألاااامامهمن ممثل جمهورية تنزانيا المتحدة، متحدثاا بالاااام مجمو ة   -38
؛ وممثاال التحاااد األوروبي، بااالاااااااااااااام التحاااد األوروبي والاادول األ ضااااااااااااااااء فيااه؛ وممثاال الجمهوريااة 77 ال

الادومينيكياة، باالاااااااااااااام مجمو اة بلادان أمريكاا الالتينياة والكااريبي؛ وممثال إكوادور؛ وممثال الصااااااااااااااين؛ وممثال 
وروبية اآللااااايوية؛ ألمانيا؛ وممثل إلااااابانيا؛ وممثل التحاد الرولاااااي، بالااااام التحاد القتصاااااادي للمنطقة األ

وممثل جمهورية اوريا؛ وممثل دولة فلساااااااااااطين، بالااااااااااام المجمو ة العربية؛ وممثل امبوديا؛ وممثل هولندا؛  
 وممثل إندونيسيا؛ وممثل باكستان.

ولاالطت األمينة العامة لألونكتاد، في مالحتاتها الفتتاحية، الضااوء  لى األزمات المتعددة التي  -39
تؤثر لاااااااالباا  لى بيئة اللااااااااتثمار الدولية. وقالت إن فجوات اللااااااااتثمار لتحقيق خطة  يواجهها العالم والتي 
آخذة في التساع، وإن البلدان النامية، ول ليما أقل البلدان نمواا، بحاجة إلى   2030التنمية المستدامة لعام 

لضااااااريبية الدولية مزيد من األموال لتمويل أهدات التنمية المسااااااتدامة. والااااااترلاااااالت قائلة إن اإلصااااااالحات ا
المزما تنفيذها، والمتمثلة في الااااتحدات حد أدنى  المي للضااااريبة ُيعرت بالاااام الرايزة الثانية، لااااتكون لها 
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آثار هامة  لى بيئة اللاااااااااااتثمار العالمية و لى الجهود التي تبذلها البلدان لتشاااااااااااجيا اللاااااااااااتثمار األجنبي 
اللاااااتعداد لةصاااااالحات الضاااااريبية، وقالت إن األونكتاد  المباشااااار. وحثت البلدان  لى بناء قدراتها التقنية و 

 مستعد لتقديم المسا دة.

وأبرز المتحدت الرئيسااااي أهمية المناطق القتصااااادية الخاصااااة والمناطق الصااااناعية في اجتذاب  -40
اللااتثمار األجنبي المباشاار. وأ رب  ن قلقه إزاء انخفاب مسااتوى و ي واضااعي الساايالااات والمؤلااسااات 

الحات الضااريبية الدولية المزما تنفيذها. واقتر  أن تقوم لاالطات المناطق القتصااادية الخاصااة  بآثار اإلصاا 
وواالت تشاااجيا اللاااتثمار بتث يف نفساااها، وتقييم األثر المحتمل لتشاااجيا اللاااتثمار، وتقييم األدوات غير 

كن أن يضاااااااطلا به الضاااااااريبية لجتذاب اللاااااااتثمار األجنبي المباشااااااار. وأشاااااااار إلى الدور الحيوي الذي يم
 األونكتاد في د م المناطق القتصادية الخاصة في هذا المجال.

و رب ممثال  ن أمااناة األونكتااد أحادت التجااهاات في التادفقاات العاالمياة لاللاااااااااااااتثماار األجنبي   - 41
 World Investment Report 2022: International" المباشر والنتائج الرئيسية المستخلصة من تقرير 

Tax Reforms and Sustainable Investment"    اإلصااالحات    :2022)تقرير اللااتثمار العالمي لعام
الضااريبية الدولية واللااتثمار المسااتدام(. وقال إن الرايزة الثانية لااتغير الطريقة التي تسااتثمر بها الشااراات 

ا اللاتثمار األجنبي المتعددة الجنسايات  لى الصاعيد الدولي، ولاتحد من الاتخدام حوافز اللاتثمار لتشاجي 
المباشار، ولاتؤثر بصاورة ابيرة  لى السايالاات والنهج الصاناعية المتبعة لجذب اللاتثمار من أجل تحقيق 
أهدات التنمية المسااااااااتدامة. وشاااااااادد  لى ثالت أولويات للساااااااايالااااااااة العامة هين زيادة الو ي باألثر وتعزيز  

اد حل متعدد األطرات لمعالجة أوجه التضارب المحتملة  المسا دة التقنية المقدمة إلى البلدان النامية، وا تم
بين نتام اتفاقات اللااااااااتثمار الدولية والرايزة الثانية، وإنشاااااااااء آلية لضاااااااامان التوزيا العادل لةيرادات  لى 

 البلدان النامية.

وقالت متحاورة، أثناء تطرقها إلى اآلثار المترتبة  لى اإلصاااالحات الضاااريبية، إنه ينبغي للبلدان  -42
أن تعيد ترايز حوافزها القائمة  لى الربح وتعيد توجيهها إلى أنواع أخرى من الحوافز لجتذاب اللاااااااااتثمار 

البلدان النامية  لى التصااادي األجنبي المباشااار. وشاااددت  لى أهمية تعزيز التعاون ما األونكتاد لمساااا دة  
الحاجة إلى التعجيل باإلصاال    آخر  متحاور  وناقضللتحديات المتعلقة بالسايالاات الضاريبية واللاتثمارية.  

  8و  4الضاااريبي في أفري يا حيث تتراو  الخساااائر الحالية في اإليرادات الناجمة  ن الحوافز الضاااريبية بين  
بالتعاون ما األونكتاد لمسااااااا دة واضااااااعي   ورحبي في بعم البلدان.  في المائة من الناتج المحلي اإلجمال

 السيالات في مجال اللتثمار  لى التعامل ما القوا د المعقدة للرايزة الثانية.

وذار متحاور آخر أنه ل ينبغي لواضااااااااعي الساااااااايالااااااااات أن يعتبروا الرايزة الثانية ولاااااااايلة إللغاء   -43
الاتخدام الحوافز والتقليل من "الساباق نحو القاع". واتفق المتحاورون  لى  الحوافز تماماا، بل ولايلة للحد من  

أنه ينبغي للبلدان النامية أن تسااااااااااااتعرب نتمها لحوافز اللااااااااااااتثمار من أجل اجتذاب اللااااااااااااتثمار األجنبي  
 المباشر. واتفقوا أيضاا  لى أهمية التمرار التعاون بين أصحاب المصلحة في مجال الضرائب والمستثمرين.

. وأشااااروا إلى المقاييس  2022تقرير اللاااتثمار العالمي لعام  وتناول بعم المتحاورين مسااااهمات   -44
الجديدة المسااتحدثة في التقرير ل يا  معدلت الضااريبة الفعلية المفروضااة  لى اللااتثمار األجنبي المباشاار  

 ز المالية وليالات اللتثمار األخرى.لقوا د الرايزة الثانية واآلثار المترتبة  لى الحواف  والتفسيرات الواضحة 

وفي المناقشاااااااااااااة التي تلت ذل ، أ رب العديد من المندوبين  ن تقديرهم للرمى المتبصااااااااااااارة التي  -45
تقرير اللااااتثمار العالمي أ رب  نها المتحاورون، ولعمل األونكتاد بشاااا ن اللااااتثمار، وأيضاااااا لما تضاااامنه 

 من تحليل  الي الجودة وما اتسم به من أهمية وفائدة. 2022لعام 
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وأ ربات مجمو اة إقليمياة وبعم المنادوبين  ن قلقهم إزاء الضااااااااااااااغوط التي تماارلااااااااااااااهاا األزماات  -46
العالمية والتوترات الجغرافية الساااااايالااااااية  لى تدفقات اللااااااتثمار العالمية وتؤدي إلى انخفاضااااااها، في حين 

ية األخرى والمندوبين  ن ألاااافهم للحصااااة الضاااائيلة من التدفقات المتجهة  أ ربت بعم المجمو ات اإلقليم
إلى البلادان والمنااطق المنخفضااااااااااااااة الادخال. وأ ربات مجمو اة إقليمياة أخرى وأحاد المنادوبين  ن قلقهماا إزاء  
قدرة البلدان النامية  لى اجتذاب اللاااااتثمار األجنبي المباشااااار في إطار النتام الضاااااريبي المزما إنشاااااامه، 

شاااااااااااااااارا إلى الع باات التقنياة التي تعترب التنفياذ. وأ ربات  ادة مجمو اات إقليمياة وبعم المنادوبين  ن وأ
وطلبوا أن يعمل األونكتاد  لى تنفيذها.   2022تقرير اللاااتثمار العالمي لعام ت ييدهم للتدابير المقترحة في  

ولاااايا نطاق المسااااا دة التقنية من وأبرزت بعم المجمو ات اإلقليمية والمندوبين ضاااارورة قيام األونكتاد بت 
أجل مساااا دة البلدان  لى تعديل لااايالاااات اللاااتثمار والاااتراتيجيات وأدوات تشاااجيا اللاااتثمار في ضاااوء  

 القوا د الضريبية المتغيرة.

وشااددت بعم المجمو ات اإلقليمية والمندوبين  لى أهمية العمل الذي يضااطلا به األونكتاد في   -47
الساااايالااااات وتقديم المشااااورة بشاااا ن التمويل المسااااتدام. وأكد العديد من المندوبين  لى ضاااارورة مجال تحليل 

تعزيز تمويل أهدات التنمية المستدامة، وزيادة تدفق التمويل إلى اللتثمارات في البلدان النامية، والتهدات  
في مجال الساايالااات إلى اللااتثمارات الخضااراء. وفي هذا الصاادد، قال مندوب آخر إنه ينبغي تقديم الد م 

 البلدان المتضررة من الكوارت المتكررة.

و لقات مجمو اة إقليمياة ومنادوب  لى أهمياة العمال الاذي يضااااااااااااااطلا باه األونكتااد في مسااااااااااااااا ادة   -48
البلدان  لى إصاال  اتفاقات اللاتثمار الدولية، وشاددا  لى أن الحاجة إلى هذا العمل تزداد إلحاحاا بسابب 

اإلصااااااالحات الضااااااريبية. ولاااااالط  دة مندوبين الضااااااوء  لى األهمية المتزايدة لعمل  ضاااااارورة المواءمة ما
األونكتاد في مجال تيساااااير اللاااااتثمار فيما يتصااااال بالمناقشاااااات الجارية في منتمة التجارة العالمية بشااااا ن  
تيساااير اللاااتثمار من أجل التنمية. وقالت مجمو ة إقليمية أخرى إنه من الضاااروري الضاااطالع بمزيد من 

 العمل لتحقيق اإلمكانات اللتثمارية للمنشآت الصغيرة والمتولطة.

وأ رباات مجمو ااة إقليميااة و اادة مناادوبين  ن رغبتهم في تعميق التعاااون ما األونكتاااد بشااااااااااااااا ن  -49
 القضايا التي نوقشت.

وفي ختام المناقشاااااااة، رحب ممثل أمانة األونكتاد بالتوجيهات الواردة من الدول األ ضااااااااء. وقال  -50
إن األونكتاد لاااايعمق جهوده في مجال البحث والتحليل، وبناء توافق اآلراء، وتقديم المسااااا دة التقنية بشاااا ن 
التمويل واللاااااتثمار المساااااتدامين وبشااااا ن آثار اإلصاااااالحات الضاااااريبية الدولية المزما إجرامها  لى وضاااااا 

ون. وأضاات قائالا إن األونكتاد،  لايالاات اللاتثمار، الاتناداا إلى الولية المنصاو   ليها في  هد بريدجتا
لااااااةياا منه إلى تحقيق هذا الهدت، يتطلا إلى تعزيز التعاون ما الشاااااارااء الرئيساااااايين في مجال الساااااايالاااااة  
الضاااريبية الدولية، ومنهم لجنة األمم المتحدة للضااارائب، ومنتمة التعاون والتنمية في الميدان القتصاااادي، 

 والمنتدى األفريقي إلدارة الضرائب.

 –التنمية القتصااااادية في أفري ياا إعادة النير في أنااااس تنديا الصااااادرات في أفري يا   -جيم 
 الدور الحفاز لألعمال التجارية والخدمات المالية  

 من جدول األ مال( 4)البند  

الاماعاناون  -51 األوناكاتااااااااد  تاقاريار  األ اماااااااال،  جااااااادول  مان  الاباناااااااد  هاااااااذا  إطاااااااار  فاي  الاماجالاس،  در  
"Economic Development in Africa Report 2022: Rethinking the Foundations of 

Export Diversification in Africa – The Catalytic Role of Business and Financial 

Services"   إ ادة النتر في ألااس تنويا الصااادرات في    :2022)تقرير التنمية القتصااادية في أفري يا لعام
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لأل ماااال التجاااارياااة والخااادماااات الماااالياااة(. وأشااااااااااااااااارت األميناااة العااااماااة لألونكتااااد    الااادور الحفااااز  -أفري ياااا  
التشااااااااخي  الجتما ي والقتصااااااااادي للبلدان األفري ية، ول لاااااااايما تكاليف المةيشااااااااة والديون وجائحة   إلى
، وقبل ال شااااااااااااايء قلة تنويا صاااااااااااااادرات السااااااااااااالا والخدمات المتطورة. وقالت إن تعزيز تطوير 19-كوفيد

 الية والتقنية والتجارية يساهم في تنويا اقتصاد البلدان األفري ية. الخدمات الم

وقادم ممثال ألمااناة األونكتااد التقرير، مبرزاا قلاة تنويا الصااااااااااااااادرات وا تمااد البلادان األفري ياة  لى  -52
منطقة  الساالا األلااالااية. وقال إن الساابيل للمضااي قدماا هو بناء القدرات اإلنتاجية وتعتيم الفوائد المحتملة ل

التجاارة الحرة القاارياة األفري ياة  لى تنويا الصااااااااااااااادرات  ن طريق المواءماة ما أهادات ومماارلااااااااااااااات النمو 
الشاااااااااامل والتحول الهيكلي. وشااااااااادد  لى الدور التحويلي للخدمات العالية المعارت في خلق الوقائف التي 

آت الصاغيرة والمتولاطة  لى تتطلب مهارات  الية. وأشاار أيضااا إلى ضارورة تعزيز إمكانية حصاول المنشا 
التمويل البديل. وقال إنه ينبغي تعزيز الروابط بين الصااااانا ات وتشاااااجيا الشاااااراات المحلية  لى الاااااتخدام  

 المحتوى المحلي وال تماد  لى الموردين المحليين.

مو ة  وأدلى ببيانات المتكلمون التالية ألاااامامهمن ممثل جمهورية تنزانيا المتحدة، متحدثاا بالاااام مج -53
؛ وممثل التحاد األوروبي، بالااااااااام التحاد األوروبي والدول األ ضااااااااااء فيه؛ وممثل البرازيل، بالااااااااام 77 ال

مجمو ة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي؛ وممثل دولة فلسااااطين، بالاااام المجمو ة العربية؛ وممثل البرتغال؛  
لاااااابانيا؛ وممثل اينيا؛ وممثل الجزائر؛  وممثل زمبابوي؛ وممثل الصااااااين؛ وممثل التحاد الرولااااااي؛ وممثل إ

 وممثل إندونيسيا؛ وممثل مصر؛ وممثل الكاميرون. وأدلى متحدت من منتمة التعاون اإللالمي ببيان.

وقال ممثل إحدى المجمو ات اإلقليمية إنه ينبغي للبلدان األفري ية أن تنتر في العوامل المحراة   -54
د من العوامل القتصااااااااااادية والمالية والتجارية في الااااااااااتراتيجياتها لتنويا الصااااااااااادرات ما الترايز  لى المزي 

الخاصااة بالتنويا. و لى لاابيل المثال، فإن أهمية الخدمات با تبارها محرااا للتنويا وإضااافة ال يمة تسااتحق  
 إمعان النتر فيها. وأحاطت المجمو ة اإلقليمية  لماا باللاتنتاج والتوصايات الواردة في التقرير ود ت إلى
وضاااااا أطر تنتيمية تساااااا د القطاع الخا  والمنشاااااآت المتناهية الصاااااغر والصاااااغيرة والمتولاااااطة وترلاااااّش   
الت ثير الدينامي للخدمات والتكنولوجيا  لى تنويا الصاااااااااااادرات. وأ ربت مجمو ة إقليمية أخرى  ن ت ييدها  

ية، فضالا  لى اإلصالحات  للتحليل الوارد في التقرير. وشددت  لى ضرورة تعزيز الخدمات المالية والتجار 
المؤلااااااااسااااااااية، لتنشاااااااايط القتصااااااااادات األفري ية. وقالت إن لديها برنامجاا للمعونة بشاااااااا ن التنويا في أفري يا 
وبرنامجاا لمسااااااا دة رائدات األ مال، ود ت الشاااااارااء في التنمية إلى توحيد الجهود لد م البلدان األفري ية.  

يرة إلى أن الخادماات والتغيير الهيكلي يمثالن تحاديين يتعين  ورحبات مجمو اة إقليمياة أخرى باالتقرير، مشاااااااااااااا 
مواجهتهما وأنه ينبغي لألونكتاد أن يواصاااااال  مله الرامي إلى د م أفري يا. وأحاطت مجمو ة إقليمية أخرى  
 لماا بالتوصااااايات الواردة في التقرير بشااااا ن دور الخدمات الكثيفة المعارت في تعزيز تنويا الصاااااادرات في  

 د ت إلى نقل التكنولوجيا لهذا الغرب.  أفري يا و 

وذار أحاااد المنااادوبين مختلف األزماااات التي تؤثر  لى البلااادان الضااااااااااااااةيفاااة، بماااا فيهاااا البلااادان  -55
األفري ياة، والحااجاة إلى التنويا  ن طريق منطقاة التجاارة الحرة القاارياة األفري ياة. وأشااااااااااااااار إلى الاد م الاذي 

اء مثل بن  التنمية األفريقي والمؤلاساات اإلقليمية األخرى، وحث  لى يقدمه بلده ألفري يا بالتعاون ما شارا
 اللتثمار في القتصاد الرقمي.

وقال مندوب إن التقرير ي تي في الوقت المنالااب، حيث يؤثر تغير المنا   لى اإلنتاج. ومضااى   -56
ي يا  لى اللاااااااااتلهام من قائالا إن ال تماد المفرط  لى السااااااااالا لم يعد مقبولا. وحث صاااااااااناع القرار في أفر 

التحليل والتوصايات الواردة في التقرير. ورحب مندوب آخر بالدرالاة وأشاار إلى المساا دة التي ما فتئ بلده 
والمبادرة العالمية  19-يقدمها إلى أفري يا، في مجالت منها القتصاااد األخضاار واللقاحات المضااادة لكوفيد

ري يا. وأشااار مندوب آخر إلى أن تنويا الصااادرات ضااروري للغاية بشاا ن التنمية. ود ا إلى تقديم الد م ألف
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وأن الحاجة تمس إليه في أقل البلدان نمواا. وشاادد  لى ضاارورة التعجيل بالرقمنة وتحسااين مهارات العمال. 
وقال إن منطقة التجارة الحرة القارية األفري ية أداة لتنويا الصااااااااااادرات. وختم بالقول إن مؤتمر قمة بين بلده 
والبلادان األفري ياة يرمي إلى د م الجهود اإلنماائياة ألفري ياا. وأشااااااااااااااار منادوب آخر إلى أن أفري ياا شااااااااااااااريا  
الااااتراتيجي لبلده وأن تشااااجيا التنمية المسااااتدامة في أفري يا أمر ضااااروري، بولااااائل منها الشااااراة اإللاااابانية 

أفري يا. وقال مندوب آخر إن لتمويل التنمية. وقال إنه ينبغي تشااااااااااجيا اللااااااااااتثمار األجنبي المباشاااااااااار في 
التنويا يتل التحدي الذي ل يزال يتعين التغلب  ليه  ن طريق الخدمات. وأشاااااار إلى أن  هد بريدجتاون  
أناط باألونكتاد ولية واضاحة لتعزيز لايالاات والاتراتيجيات التنويا. وقال إن من شا ن منطقة التجارة الحرة  

 مختلف الحواجز وحفز التجارة والتنمية. القارية األفري ية أن تسا د  لى إزالة

وشجا أحد المندوبين األونكتاد  لى مواصلة تقديم الد م اإلنمائي ألفري يا. وقال مندوب آخر إن  -57
تنمياة أفري ياا تتطلاب د م المجتما الادولي وإلغااء الاديون وتعزيز النتاام التجااري المتعادد األطرات. وشاااااااااااااادد 

يق  هد بريدجتاون. وأثنى مندوب آخر  لى تقرير األونكتاد وقال إن  لى ضاااااارورة مضااااااا فة الجهود لتحق
أفري يا يمكنها،  ن طريق منطقة التجارة الحرة القارية األفري ية، أن تعجل بتنويا الصاااااادرات ومن ثم تحفز 
النمو والتنمية. وقال إن بلده يساااااتضااااايف منتدى للتجارة الدولية يساااااتهدت أيضااااااا القتصااااااد الرقمي. ورحب  

دوب آخر بالمساااااا دة التقنية التي يقدمها األونكتاد، ول لااااايما أدلة اللاااااتثمار والد م المقدم في مجالت  من 
المحالاااااابة والتنمية المسااااااتدامة والمنافسااااااة والتجارة اإللكترونية. وقال إن إدراج الخيزران في درالااااااة للساااااالا 

إلى مالءماة ميزانياة األونكتااد ما  األلااااااااااااااالااااااااااااااياة يعاد مثاالا  لى إنصااااااااااااااات األونكتااد للبلادان الناامياة. ود اا
احتيااجات البلادان الناامياة. وقال منادوب آخر إن التحليال الوارد في التقرير يتساااااااااااااام باألهمياة، ود ا إلى رفا 

 التدابير القسرية النفرادية وتشجيا تنويا الصادرات.

يفرضاان تقديم مزيد وأشاارت إحدى المنتمات الحكومية الدولية إلى أن أزمة الغذاء وتغير المنا   -58
من الد م ألفري يا. وأكدت  لى ضاااااارورة د م المنشااااااآت الصااااااغيرة والمتولااااااطة وتعزيز النمو القتصااااااادي  

 .2023والتكامل العالمي في  ام 

وفي الختام، أشاااارت أمانة األونكتاد إلى ما قدمته الوفود من تشاااجيا وتعليقات واقتراحات. وقالت  -59
قد الشراكات، وبناء القدرات اإلنتاجية، وإ ادة هيكلة القتصاد األفريقي، وتوفير إن القتراحات الرامية إلى  

 التدريب والتعليم، وإنشاء منصات رقمية هي اقتراحات مفيدة.

 األنشطة المضطلا بها في إطار تنفيذ برنامج عمل انطنبدل لصالل أقل البلدان نمداا  -دال 
 من جدول األ مال( 5)البند  

مانة األونكتاد اإلجراءات الرئيسااااااااااااية التي اتخذها األونكتاد في إطار تنفيذ برنامج   رب ممثل أل -60
التي تعقد الجهود الدولية   19- مل الااااااااطنبول لصااااااااالح أقل البلدان نمواا. وأبرز التحديات المرتبطة بكوفيد

واا. والااااااتدرك  الرامية إلى تنفيذ أهدات برنامج  مل الااااااطنبول وبرنامج  مل الدوحة لصااااااالح أقل البلدان نم
قااائالا إن المسااااااااااااااااهمااات المختلفااة لااد م أقاال البلاادان نمواا ااااناات مفياادة  لى الرغم من ذلاا . وأوضااااااااااااااح أن 
اإلجراءات التي اتخاذهاا األونكتااد الااااااااااااااتهادفات تعزيز أقال البلادان نمواا وإ ادادهاا للتنويا والنتقاال إلى النمو 

عارت وأدوات السااااااااايالاااااااااة العامة للتغلب  لى الشاااااااااامل والتنمية المساااااااااتدامة؛ وتزويد الدول األ ضااااااااااء بالم
الصااادمات؛ ومساااا دة أقل البلدان نمواا  لى تحقيق األهدات اإلنمائية وأهدات التكامل اإلقليمي. وقد مكنت 
الدرو  المسااااتفادة من هذه األنشااااطة من تقديم د م وتوجيه أفضاااال ألقل البلدان نمواا في لاااابيل د م جهود 

إلنجاز في إطار برنامج  مل الاااااااطنبول زادت لاااااااوءاا في أكثر بلدان العالم التنمية. وأشاااااااار إلى أن فجوة ا
 ضعفاا وتبرز حاجة هذه البلدان إلى بناء القدرة  لى الصمود.
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وأدلى ببيانات المتكلمون التالية ألاااااااامامهمن ممثل مالوي، متحدثاا بالاااااااام أقل البلدان نمواا؛ وممثل  -61
؛ وممثل التحاد األوروبي، بالااااااام التحاد األوروبي والدول 77 لجمهورية تنزانيا المتحدة، بالااااااام مجمو ة ا

األ ضاء فيه؛ وممثل اندا، بالم مجمو ة الدول المتقدمة غير المنضمة إلى التحاد األوروبي )جسكانز(؛ 
وممثال الصااااااااااااااين؛ وممثال امبودياا؛ وممثال أنغول؛ وممثال البرتغاال؛ وممثال فنلنادا؛ وممثال غاامبياا؛ وممثال 

 لرولي؛ وممثل دولة فلسطين؛ وممثل زامبيا؛ وممثل اليمن؛ وممثل اينيا.التحاد ا

وأبرز ممثال إحادى المجمو اات اإلقليمياة انخفااب معادل الخروج من فئاة أقال البلادان نمواا؛ حياث  -62
. وقال إن الحالة الراهنة ليساااااااااات مواتية إل ادة 1971لم تخرج من هذه الفئة لااااااااااوى لااااااااااتة بلدان منذ  ام 

التصانيف، ألن األزمات الحالية في مجالت الصاحة والغذاء والمالية والطاقة والمنا  تؤدي إلى اضامحالل  
هاذه التوقعاات. ورحاب باالنهج الاذي يتبعاه األونكتااد إزاء مسااااااااااااااا ادة أقال البلادان نمواا  لى الخروج من هاذه 

المجتما الدولي إلى د م أقل   الفئة، ما مرا اة خصاااااوصااااايات ال بلد ألن حياة الكثيرين تعتمد  ليه، ود ا
البلادان نمواا. ورحبات مجمو اة إقليمياة أخرى باالمساااااااااااااااا ادة التقنياة التي يقادمهاا األونكتااد والتي مكنات أقال  
البلدان نمواا من إحراز تقدم في التصاااااااااااادي للتحديات الهيكلية. وشااااااااااااددت  لى أن برنامج  مل الدوحة هو 

العالم ضاااااااعفاا ألنه يعكس جيالا جديداا من اللتزامات  أفضااااااال فرصاااااااة لرلااااااام مساااااااار النتعاش ألكثر بلدان 
زة من جانب أقل البلدان نمواا والشاااااااااارااء في التنمية. وأشااااااااااارت مجمو ة إقليمية أخرى إلى  المتجددة والمعزي
أهمية تنفيذ برنامج  مل الدوحة لصاااااااااالح أقل البلدان نمواا، الذي لااااااااايمكن أقل البلدان نمواا من بناء قدراتها  

ت ييدها ل تماد برنامج  مل الدوحة،   ة وتطوير لاللل ال يمة وإجراء تغييرات هيكلية. وأ ربت  ناإلنتاجي 
 وقالت إنها لن تدخر جهداا لد م أقل البلدان نمواا. 

وأ رب أحد المندوبين  ن ت ييده للااااااااااااتراتيجية بناء القدرات اإلنتاجية وتطلعه إلى نتائج تقييمات  -63
البلدان نمواا، ول لاااايما إثيوبيا. وأشااااار مندوب آخر إلى أن أقل البلدان نمواا هي   هذه القدرات في بعم أقل

أضاااااعف البلدان ولاااااتحتاج إلى أنشاااااطة متعددة للمساااااا دة التقنية  لى الصاااااعيدين الثنائي والدولي. ولااااالط  
لى د م الضاااااااااااااوء  لى المساااااااااااااا دة الثنائية التي يقدمها بلده إلى أقل البلدان نمواا في  دة مجالت، ود ا إ

إجراءات األونكتاد الرامية إلى مسااااااااااااااا دة أقل البلدان نمواا. ورحب مندوب آخر بالعمل الذي يضااااااااااااااطلا به 
األونكتاد في إطار برنامجي  مل الطنبول والدوحة، وضرب مثالا  لى ذل  بالمسا دة التقنية التي يقدمها  

إن بلده يراز  لى التحول الهيكلي،    األونكتاد إلى بلده في مجال الصااااانا ة والوصاااااول إلى األلاااااواق. وقال
 وتحقيق النتقال الرقمي، وتعزيز القدرات اإلنتاجية؛ وارر طلب المسا دة التقنية من األونكتاد.

وأشاااااار مندوب إلى جودة ال من التدريب الذي يقدمه األونكتاد في مجال ريادة األ مال وبرنامج   -64
تاد للاااااتكمال الدورات التدريبية األخرى وتطوير الخبرات.  التدريب من أجل التجارة، وطلب مساااااا دة األونك

وقال مندوب آخر إن بلده بصاااااااادد وضااااااااا خريطة طريق بشاااااااا ن القدرات اإلنتاجية تراز  لى برنامج  مل 
الادوحاة. وترمي خريطاة الطريق هاذه إلى بنااء القادرة اإلنتااجياة وتحقيق التحول الهيكلي لالقتصاااااااااااااااد. ووجاه  

التي يواجهها بلده، ول لاايما مساا لة انعدام األمن الغذائي، وطلب المسااا دة. ورحب  النتباه إلى الصااعوبات  
مندوب آخر بالمسااااااااااااااا دة التي يقدمها األونكتاد  لى إ داد بيان مواطن الضااااااااااااااعف. وقال إن بيان مواطن 

. وشادد الضاعف يتيح إجراء تقييم للحالة ويقدم رمى لايالااتية بشا ن اإلجراءات المنالابة التي ينبغي اتخاذها
منادوب آخر  لى بعم التحادياات التي تواجههاا أقال البلادان نمواا، مثال الصااااااااااااااحاة وانعادام األمن الغاذائي، 
والتي تتطلب د ماا من المجتما الدولي. وحذر مندوب آخر من الزيادة في ألاااااااعار األغذية والطاقة وطلب  

 المسا دة من المجتما الدولي.

رنامج  مل الدوحة من أجل تدارك أوجه القصاور في تنفيذ  وأكد مندوب آخر  لى ضارورة تنفيذ ب  -65
برنامج  مل الااطنبول. وشاادد مندوب آخر بصاافة خاصااة  لى أهمية د م أنشااطة رائدات األ مال في أقل  
البلدان نمواا. فهذه األنشااااطة تخلق فر  العمل وتحد من الفقر. وأشااااار مندوب آخر إلى أولوية اللااااتثمار 
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حد من أوجه الضاااعف، وذار مختلف اإلجراءات الثنائية التي اتخذها بلده د ماا ألقل  في أقل البلدان نمواا لل
 البلدان نمواا.

 تقرير عن المساعدة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني   -هاء 
 من جدول األ مال( 7)البند  

هااذا البنااد من جاادول أدلاات األمينااة العااامااة لألونكتاااد بااالمالحتااات الفتتاااحيااة، مشاااااااااااااايرة إلى أن   -66
 اماا وأنه يكتساااااي  30األ مال قل لااااامة دائمة من لااااامات مداولت مجلس التجارة والتنمية منذ أكثر من 

أهمية خاصااة بالنساابة للدول األ ضاااء. وقالت إن القتصاااد الفلسااطيني قد تدهور في الساانوات األخيرة ولم 
وأشاارت إلى األزمة  مة العالمية لتكلفة المةيشاة.لّما اندلعت األز  19-يكن قد تعافى تماماا من صادمة اوفيد

المالية الحادة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، وقالت إن السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التدهور في  
التروت الجتماعية والقتصاادية، في قل البيئة السايالاية الهشاة، هو  كس التجاه التنازلي في المعونة. 

 ضاااااااااء  لى تقديم الد م وموارد إضااااااااافية من الميزانية العادية وخارجة  ن الميزانية حتى وحثت الدول األ
( من  هد بريدجتاون  بب)127يتمكن األونكتاد من اللااااااتجابة بفعالية لما ُطلب منه إنجازه بموجب الفقرة  

 و دة قرارات للجمةية العامة.

(. وقال إن التعافي TD/B/EX(72)/2ته )وأوجز ممثل ألمانة األونكتاد نتائج التقرير وتوصااااااااايا -67
اان جزئياا ومتفاوتاا، وقد حدت منه األزمة القتصاااااااادية العالمية المساااااااتمرة،   19-من صااااااادمة جائحة اوفيد

واألزمة المالية غير المسااابوقة، وانخفاب معونة المانحين في وقت تشاااتد الحاجة إليها. والاااترلااال قائالا إن 
لو  معدل البطالة مسااتويات فترة الكساااد، وا تماد القوة العاملة الفلسااطينية  لى الحالة تتساام بالفقر الدائم، وب 

العمل غير المساااتقر في إلااارائيل والمساااتوطنات، وضاااعف القدرة التنافساااية لالقتصااااد الفلساااطيني وانحساااار 
التقنية التي الزرا ة وتراجا التصااااانيا وتراجا التنمية، وتزايد المعاناة في غزة. وقدم أيضااااااا موجزاا للمساااااا دة 

 يقدمها األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني.

وأ رب رئيس وزراء دولة فلسااااطين  ن تقديره للتقرير ال ّيم وشااااكر األونكتاد  لى جهوده المتواصاااالة  - 68
لد م الشاااااااااااعب الفلساااااااااااطيني. وقال إن الهدت من الحتالل اان  لى مر التاري  هو الربح. وأشاااااااااااار إلى أن  

احتالل األراضاااي الفلساااطينية ومصاااادرة الموارد. وقال إن تكلفة الحتالل بالنسااابة للشاااعب  إلااارائيل تساااتفيد من 
  1967الفلساااااااطيني ما فتئت تتزايد. وارتفا  دد المساااااااتوطنين في األراضاااااااي الفلساااااااطينية من صااااااافر في  ام 

ة وتمل  . وأضات قائالا إن السلطة القائمة بالحتالل تستخدم ممارلات تمييزي 2022في  ام   750  000 إلى 
هياكل ألاالاية مخصاصاة حصاراا للمساتوطنين. وتؤدي التدابير والقيود إلى تقسايم األرب الفلساطينية المحتلة، 
وحرمان الفلسااااطينيين من الوصااااول إلى الموارد الطبيةية، ومصااااادرة األراضااااي، وجعل المزار ين الفلسااااطينيين  

م بالقول إن الحتالل هو الساااااابب الجذري مصاااااادراا للعمالة لصااااااالح اقتصاااااااد الساااااالطة القائمة بالحتالل. وخت 
للمشااااااكل المالية والقتصاااااادية في فلساااااطين، التي لاااااتحقق الكتفاء الذاتي ولن تحتاج إلى المعونة الدولية إذا  

 ُأنهي الحتالل وُرفعت القيود والتدابير التمييزية وُلمح للفلسطينيين بالتحكم الكامل في أراضيهم ومواردهم. 

ت المتكلمون التالية ألاااامامهمن ممثل جمهورية تنزانيا المتحدة، متحدثاا بالاااام مجمو ة  وأدلى ببيانا -69
؛ وممثل التحاد األوروبي، بالااااااااااام التحاد األوروبي والدول األ ضااااااااااااء فيه؛ وممثل الفلبين، بالااااااااااام 77 ال

ريكا الالتينية  مجمو ة آلاااااايا والمحيط الهادئ؛ وممثل جمهورية فنزويال البوليفارية، بالاااااام مجمو ة بلدان أم
والكاريبي؛ وممثل دولة فلسطين، بالم المجمو ة العربية؛ وممثل الصين؛ وممثل زمبابوي؛ وممثل المغرب؛ 
وممثل األردن؛ وممثل قطر؛ وممثل دولة إيران اإللاااااااالمية؛ وممثل اوبا؛ وممثل التحاد الرولاااااااي؛ وممثل 

هورية فنزويال البوليفارية؛ وممثل الجزائر؛ وممثل فرنساااااا؛ وممثل دولة بوليييا المتعددة القوميات؛ وممثل جم
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إندونيساااااااايا؛ وممثل تونس؛ وممثل لبنان؛ وممثل مصاااااااار؛ وممثل باكسااااااااتان؛ وممثل نيجيريا؛ وممثل اليمن؛  
 وممثل المملكة العربية السعودية؛ وممثل العراق. وأدلى متحدت من منتمة التعاون اإللالمي ببيان.

قها إزاء تدهور األحوال الجتماعية والقتصاااادية، ونمو المساااتوطنات،  وأ ربت وفود  ديدة  ن قل -70
والقيود المفروضااااااة  لى حراة الشااااااعب الفلسااااااطيني، والحواجز المعرقلة للتجارة، وتراجا الزرا ة، ومشاااااااكل  

 الكهرباء والمياه، والتباين بين المناطق، وتفاقم الفقر، وبلو  معدل البطالة مستويات فترة الكساد.

لحظ العادياد من المجمو اات اإلقليمياة والمنادوبين النخفااب الشااااااااااااااادياد في المعوناة الخاارجياة، و  -71
وأ ربوا  ن قلقهم بوجااه خااا  إزاء األزمااة الماااليااة الحااادة والقتطااا ااات األحاااديااة الجااانااب من اإليرادات  

وارد الالزمة. وحثوا  الفلساطينية. وأشااروا إلى أن الحكومة الفلساطينية تتحمل مساؤوليات جسايمة ول تمل  الم
 المجتما الدولي  لى  كس التجاه التنازلي في المعونة وزيادة الد م للحكومة والشعب الفلسطينيْين.

وأياد العادياد من المجمو اات اإلقليمياة والمنادوبين الرلااااااااااااااالاة التي يحملهاا التقرير والتي مفاادهاا أن  -72
الفلسااااااااااااااطينيااة المحتلااة، وأ ربوا  ن تاا يياادهم لحق  الحتالل ل يزال أكبر  ااائق أمااام التنميااة في األرب  

الفلسااااااااطينيين في التنمية. وارروا اللااااااااتنتاجات الواردة في التقرير، في حين أيدت وفود  ديدة توصاااااااايات 
 التقرير المتعلقة بالمجال المالي وغيرها من التوصيات.

قدمه بلدانهم إلى الشااااااااااااعب  و ّدد ممثل مجمو ة إقليمية أخرى والعديد من المندوبين الد م الذي ت  -73
الفلساااااااااطيني. وأ رب العديد من المجمو ات اإلقليمية والمندوبين  ن تضاااااااااامنهم ما الحق في إقامة الدولة  
وفي التنمية. ود وا الساالطة القائمة بالحتالل إلى تحمل مسااؤولياتها القانونية، ورفا القيود المفروضااة  لى 

 ادية الجانب، ووضا حد لألنشطة اللتيطانية.غزة والضفة الغربية، وإنهاء التدابير األح

ود اا العادياد من المجمو اات اإلقليمياة والمنادوبين إلى إحيااء  ملياة السااااااااااااااالم من أجال حال  اادل   -74
يقوم  لى وجود دولتين، ويسااتند إلى القانون الدولي، ويفضااي إلى إقامة دولة فلسااطينية مسااتقلة ذات لاايادة 

  اصمتها القد  الشرقية.

نى العديد من المجمو ات اإلقليمية والمندوبين  لى برنامج األونكتاد المتعلق بتقديم المساااا دة  وأث  -75
إلى الشاعب الفلساطيني، الذي يواصال إجراء البحوت ونشار ورقات السايالاات العامة وتنفيذ مشااريا التعاون  

ا ين العاام والخاا   التقني وتقاديم الخادماات اللااااااااااااااتشااااااااااااااارياة والتادرياب وتنفياذ مشاااااااااااااااريا بنااء القادرات للقطا 
 الفلسطيني رغم قلة الموارد والصعوبات األخرى.

وحثت  دة مجمو ات إقليمية والعديد من المندوبين أمانة األونكتاد والدول األ ضااااااااااء  لى تنفيذ   -76
( من  هد بريدجتاون  ن طريق تعزيز وحدة تقديم المسا دة إلى الشعب الفلسطيني بب)127أحكام الفقرة  

التاابعاة لألونكتااد وتا مين موارد إضاااااااااااااااافياة لهاا من الميزانياة العاادياة وخاارجاة  ن الميزانياة حتى تتمكن من 
وارد الطالع بوليتهااا المولااااااااااااااعااة. وأ رباات بعم المجمو ااات اإلقليميااة والمناادوبين  ن تاا يياادهم لتوفير م

 .2023إضافية من الموقفين وغير الموقفين للوحدة  لى النحو المقتر  في ميزانية  ام 

( من  هد بريدجتاون ضااااااامن  بب ) 127واقترحت مجمو ة إقليمية والعديد من المندوبين إدراج الفقرة   - 77
 بتوافق اآلراء.   اللتنتاجات المتفق  ليها للدورة الحالية دون مفاوضات، ألن الن  قد اُتفق  ليه بالفعل 

 الجلسة العامة الختامية -واو 

قالت بعم المجمو ات اإلقليمية و دة مندوبين إن الدورة أتاحت فرصاااااة للتطرق بصاااااورة مجدية  -78
للقضايا والتحديات البالغة األهمية التي تعوق تنمية البلدان النامية. وقالوا إن التنفيذ الكامل لعهد بريدجتاون  

 في د م الجهود التي يبذلها األ ضاء في مجال التنمية.  ليكتسي أهمية حالمة
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وأ ربوا  ن تقاديرهم ل تمااد النتاائج التي أفرزتهاا مداولت الدورة الحاالياة. غير أنهم أ ربوا أيضاااااااااااااااا   -79
 ن خيبة أملهم ألن بعم المجمو ات اإلقليمية رفضاااات محاولة التوصاااال إلى نتائج بشاااا ن بعم المسااااائل  

مقدمة من األونكتاد إلى الشعب  النابعة من التقارير التي نوقشت في الدورة، مثل التقرير المتعلق بالمسا دة ال
 الفلسطيني. وقد حدت نفس األمر في دورات لابقة للمجلس، وآخرها الدورة التنفيذية الحادية والسبعين. 

وأكدوا للمجلس الاااتمرار الترايز الموضاااو ي  لى مضااامون القضاااايا والمقترحات المطروحة، ما  -80
لمجلس. وقالوا أيضااااا إنهم لااايواصااالون جهودهم الرامية  التقيد بالنتام الداخلي والمتناع  ن تساااييس  مل ا

إلى تنشاااااااااااااايط اآلليااة الحكوميااة الاادوليااة، بااالعماال ما المجمو ااات اإلقليميااة األخرى واألمينااة العااامااة وأمااانااة 
األونكتاد. وقالوا إنهم ل يزالون  لى الاتعداد لمناقشاة المساائل مناقشاة بناءة والساعي إلى إدخال أي تحساين 

 لداخلي حتى تتمكن المؤلسة من تنفيذ وليتها تنفيذاا اامالا.  لى النتام ا

ود ت مجمو ة إقليمية واحدة وبعم المندوبين المجتما الدولي إلى تحمل مساؤوليته  ن التنمية  -81
. وقالوا إن 2030وتكثيف الجهود لمسااا دة البلدان النامية  لى تحقيق أهدات خطة التنمية المسااتدامة لعام 

تعاون أمران هامان ويحققان منفعة متبادلة. وشاددوا  لى األهمية الخاصاة التي يكتسايها الد م التضاامن وال
التقني الذي يقدمه األونكتاد و لى ضااااارورة توفير تمويل مساااااتقر و ادل. وأ ربوا  ن تقديرهم لجهود الوحدة  

ية المتاحة لها. وأبرزوا  المعنية بد م الشااااااعب الفلسااااااطيني  لى الرغم من محدودية الميزانية والموارد البشاااااار 
أهمية تنفيذ  هد بريدجتاون، الذي يد و إلى إ ادة النتر في ال تمادات المخصصة لفلسطين في الميزانية 
والذي ا ُتمد بتوافق اآلراء. لكنهم الااااااااااااتدراوا قائلين إن توافق اآلراء هذا ليس واضااااااااااااحاا في المجلس، وهي 

لسااااااااطين. وقالوا إن المسااااااااا دة التقنية شااااااااملت طائفة من  اماا، ما تهميض ف 20مشااااااااكلة قلت قائمة منذ 
المجالت، مما مكن البلدان من وضااااااا الااااااتراتيجيات منالاااااابة للتنمية. ود وا إلى التوصاااااال إلى توافق في  
اآلراء بش ن بنود جدول أ مال المجلس. وشددوا  لى ضرورة مناقشة ال بند وتلبية طلبات الدول األ ضاء  

لى أرب الواقا. وقاالوا إن النتااائج التي تحققاات في جنيف تكماال العماال الاذي  ن طريق  ماال األونكتاااد  
تضاااااااااطلا به الوفود في نيويورك، وذل   ن طريق التنسااااااااايق. وطلبوا أن يدر ج في تقرير المجلس مشاااااااااروُع 
  (1) اللتنتاجات المتفق  ليها بش ن تقديم المسا دة إلى الشعب الفلسطيني ومداولُت الجلسة العامة الختامية

 وأن يبليغ موقف الوفود إلى مكتب األونكتاد في نيويورك.

وطلب أحد المندوبين إدراج البيانات المدلى بها في الجلساااااااااة العامة الختامية في تقرير المجلس.  -82
وأ رب  ن ألاااااافه ل تبار بعم الوفود التقرير المتعلق بتقديم المسااااااا دة التقنية إلى الشااااااعب الفلسااااااطيني  

 ، في حين أنه يراز  لى التنمية القتصادية المستدامة. تقريراا ليالياا 

وقال بعم المندوبين إنه ينبغي متابعة هذه المساااااااا لة من منتور تقني، وهو أمر ينبغي حله في   -83
الدورة المقبلة للمجلس. ونفوا أن يكون هناك أي تساااييس في مشاااروع اللاااتنتاجات المتفق  ليها بشااا ن هذا 

 ل. البند من جدول األ ما

وأ ربت مجمو ة إقليمية أخرى  ن تقديرها الخا  للجزء الرفيا المسااااتوى وللمتحاورات في حلقة  -84
النقاش ولألمينة العامة لألونكتاد للتزامها الشاخصاي بإنجاحه. ود ت أيضااا األ ضااء إلى النخراط بجدية 

لية الحكومية الدولية. وقالت إن في تنفيذ  هد بريدجتاون، بما في ذل  الحاجة المعترت بها إلى تنشااااايط اآل
 الحالة العالمية الراهنة تتطلب د امة قوية وفعالة لبناء توافق اآلراء.

  

، المتعلق بالتقرير حول المسااااااااا دة المقدمة من األونكتاد إلى الشاااااااعب  6ُ رب مشااااااااروع اللااااااااتنتاجات المتفق  ليها بشاااااااا ن البند  (1)
 الفلسطيني، في اجتماع لمكتب المجلس )انتر المرفق األول(.
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 المسائل اإلجرائية وما يتصل بها من المسائل -ثالثاا  

 إقرار جدول األعمال وتنييم أعمال الدورة   -ألف 
 من جدول األ مال( 1)البند  

 تشاااااااااااااارين األول/  18والتنمياة، في جلسااااااااااااااتاه العااماة الفتتااحياة، المعقودة في  أقر مجلس التجاارة   -85
، جادول األ ماال المؤقات للادورة التنفياذياة الثاانياة والساااااااااااااابعين بصاااااااااااااايغتاه الواردة في الوثيقاة 2022 أكتوبر

TD/B/EX(72)/1  األصاااااااااااااالي إلى الادورة التنفياذياة   3، ما إدخاال تعاديال يعكس تا جيال منااقشاااااااااااااااة البناد
  :وبناء  لى ذل ، اان جدول أ مال الدورة التنفيذية الثانية والسبعين  لى النحو التالي.  ( 2) المقبلة

 إقرار جدول األ مال وتنتيم أ مال الدورة. -1

الجزء الرفيا المستوىن إ ادة القتصاد العالمي إلى مساره الصحيح والتصدي للتحديات  -2
 األكثر إلحاحاا.

 صالحات الضريبية الدولية واللتثمار المستدام.اللتثمار من أجل التنميةن اإل -3

 –التنمية القتصاااااادية في أفري يان إ ادة النتر في ألاااااس تنويا الصاااااادرات في أفري يا  -4
 الدور الحفاز لأل مال التجارية والخدمات المالية.

 األنشطة المضطلا بها في إطار تنفيذ برنامج  مل الطنبول لصالح أقل البلدان نمواا. -5

 تقرير  ن المسا دة المقدمة من األونكتاد إلى الشعب الفلسطيني. -6

 تقرير الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء البرنامجي. -7

 جدول األ مال المؤقت للدورة التنفيذية الثالثة والسبعين لمجلس التجارة والتنمية. -8

من خطة  مل بانكوك    166ب الفقرة تقرير رئيس الهيئة اللااااااااتشااااااااارية المنشاااااااا ة بموج -9
وتاا ثير هااذه الاادورات؛    2022–2021بشااااااااااااااا ن تنتيم األمااانااة دورات تاادريبيااة في الفترة  

 وتعيين أ ضاء الهيئة اللتشارية.

 مسائل أخرى. -10

 تقرير مجلس التجارة والتنمية  ن أ مال دورته التنفيذية الثانية والسبعين. -11

 المؤقت للدورة التنفيذية الثالثة والسبعين لمجلس التجارة والتنمية  جدول األعمال   -باء 
 من جدول األ مال( 8)البند  

وافق المجلس في الجلسااااااااااة العامة الختامية أيضاااااااااااا  لى جدول األ مال المؤقت لدورته التنفيذية  -86
)انتر   2022بر  تشاااااارين األول/أكتو  19الثالثة والساااااابعين، بصاااااايغته الواردة في ورقة غير رلاااااامية مؤرخة  

 المرفق الثاني(.  

  

 أ يد ترقيم بنود جدول األ مال ذات الصلة بما يعكس هذا التغيير. (2)
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من خطة عمل بانكدك   166تقرير رئيس الهيئة النااااااتشااااااارية المنشاااااابة بمدجب الفقرة   -جيم 
وتبثير هذه الدورات؛ وتعيين    2022–2021بشبن تنييم األمانة دورات تدريبية في الفترة 

 أعضاء الهيئة النتشارية

، أ ضااء 2022تشارين األول/أكتوبر  19لمعقودة في انتخب المجلس، في جلساته العامة الثالثة ا -87
،  لى النحو التالين السايد فيديريكو فييغا  بشلتران 2022/2023الهيئة اللاتشاارية لمدة لانة واحدة، للفترة 

)األرجنتين(، والساااايد زمان مهدي )باكسااااتان(، والساااايد بيدرو برافو اارانزا )بيرو(، والساااايد محمدو م. أ. ااه 
يورت )غواتيمال(، والسااايد اليوبا مايلو )كينيا(، والسااايد أحمد إيهاب  -لسااايد إدواردو لااابيريسااان )غامبيا(، وا

 ديمجاها )مقدونيا الشمالية(. - بد األحد جمال الدين )مصر(، والسيدة تيوتا أغاي 

ارلة ووافق المجلس أيضاا  لى أن يرأ  رئيُس المجلس الهيئة  اللتشارية للفترة نفسها، وفقاا للمم -88
 المتبعة في الماضي.

 الجلسة العامة الختامية -دال 

، أبلغ رئيس 2022تشاااااااااااارين األول/أكتوبر   21في بداية الجلسااااااااااااة العامة الختامية، المعقودة في   -89
المجلس األ ضااااء ب ن أمانة األونكتاد تلقت مذارة شااافوية من غامبيا تعرب فيها  ن رغبتها في النضااامام 

فعضااااااااااااااوياة   :(19-)د  1995التجاارة والتنمياة. وقاال إن الطلاب قاُدم وفقااا لقرار الجمةياة العااماة  إلى مجلس  
المجلس مفتوحة لجميا أ ضاااء المؤتمر، وينبغي أل ضاااء المؤتمر الراغبين في النضاامام إلى المجلس أن 

 يبلغوا األمين العام للمؤتمر بهذه الرغبة اتابةا.

 . ( 3) حدت  ضو فيهورحب المجلس بغامبيا بوصفها أ -90

 مسائل أخرى   -هاء 
 من جدول األ مال( 10)البند  

 لم تعرب أي مسائل أخرى  لى المجلس للنتر فيها.  -91

 تقرير مجلس التجارة والتنمية عن دورته التنفيذية الثانية والسبعين   -واو 
 من جدول األ مال( 11)البند  

  تشاااااااااااااارين األول/  21جلسااااااااااااااتاه العااماة الختاامياة المعقودة في  ا تماد مجلس التجاارة والتنمياة، في  -92
م من الرئيس  ن جميا البنود الموضوعية، واللتنتاجات 2022 أكتوبر ، تقريره الذي يتضمن الموجز المقدي

، وجاادول األ مااال المؤقاات للاادورة التنفيااذيااة الثااالثااة والساااااااااااااابعين للمجلس،  4المتفق  ليهااا في إطااار البنااد  
ءات األخرى التي اتخذها المجلس، بما في ذل  بشاااا ن المسااااائل اإلجرائية والمسااااائل ذات  والمقررات واإلجرا

ر ب ن يضاااااااا، تحت   الصااااااالة، ويعكس أيضااااااااا مداولت الجلساااااااة العامة الختامية. وأذن المجلس اذل  للمقرّش
مداولت   إشاارات الرئيس، الصاايغة النهائية للتقرير المقدم إلى الجمةية العامة، حسااب القتضاااء، ما مرا اة

 الجلسة العامة الختامية.

  

  

 .TD/B/INF.255لمحديثة بوصفها الوثيقة لتصدر قائمة األ ضاء ا (3)
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 المرفق األول

، الذح اقترحته مجمدعة 6مشااااروس النااااتنتاجات المتفق عليها بشاااابن البند   
 *والصين 77 ال

 إن مجلس التجارة والتنمية، في دورته التنفيذية الثانية والسبعين 

في التقرير المتعلق باالمسااااااااااااااا ادة المقادماة من األونكتااد إلى الشااااااااااااااعاب الفلسااااااااااااااطيني وبعاد النتر  
 ( من  هد بريدجتاون،بب)127، والفقرة TD/B/EX(72)/2المتضمن في الوثيقة 

 ن تقديره لألونكتاد لما قدمه من مسااا دة ود م للشااعب الفلسااطيني ولما خل    يعرب -1 
 إليه من نتائج وتوصيات واردة في التقرير؛

( من  هااد برياادجتاااون المعتمااد بتوافق بب)127إلى األونكتاااد أن ينفااذ الفقرة  يطلااب   -2 
اآلراء تنفيذاا اامالا، وذل  بتزويد برنامجه المتعلق بتقديم المسااا دة للشااعب الفلسااطيني بما يكفي من الموارد 

ز في هذا الصاااادد في الدورة  البشاااارية والموارد من الميزانية العادية، وأن يبلغ الدول األ ضاااااء بالتقدم المحر 
 المقبلة لمجلس التجارة والتنمية والفرقة العاملة.

  

  

 يقدم هذا التقرير بالصيغة التي ورد بها، دون تحرير رلمي. *
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 المرفق الثاني

 جدول األعمال المؤقت للدورة التنفيذية الثالثة والسبعين لمجلس التجارة والتنمية   
 إقرار جدول األ مال وتنتيم أ مال الدورة. -1

  الم تسوده العولمة.الترابط واللتراتيجيات اإلنمائية في  -2

النتقاال إلى اقتصاااااااااااااااد خييم الكربون وآثااره الوخيماة  لى  :2022تقرير أقال البلادان نمواا لعاام   -3
 التحول الهيكلي.

 المسائل المتصلة بالهيئات الفرعية لمجلس التجارة والتنميةن -4

 البرنامجي؛تقرير الفرقة العاملة المعنية بالخطة البرنامجية واألداء  )أ(

 تقرير لجنة اللتثمار والمشاريا والتنمية  ن دورتها الثالثة  شرة؛ )ب(

 تقرير لجنة التجارة والتنمية  ن دورتها الثالثة  شرة؛ )ج(

 مواضيا اجتما ات الخبراء المتعددة السنوات واألحادية السنة. )د(

 لية.تقرير الفريق اللتشاري المشترك المعني بمراز التجارة الدو  -5

 جدول األ مال المؤقت للدورة السبعين لمجلس التجارة والتنمية. -6

 مسائل أخرى. -7

 ا تماد التقرير. -8
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 المرفق الثالث

 *الحضدر  

 حضر الدورة ممثلو الدول التالية األ ضاء في مجلس التجارة والتنميةن -1

 التحاد الرولي
 إثيوبيا

 األرجنتين
 األردن
 إلبانيا
 إلتونيا

 أفغانستان
 إكوادور
 ألبانيا
 ألمانيا

 إندونيسيا
 أنغول
 أوغندا
 أوارانيا

 اإللالمية(  -إيران )جمهورية 
 أيرلندا
 إيطاليا
 باكستان
 البحرين
 البرازيل
 بربادو 
 البرتغال
 بلجيكا
 بلغاريا

 بنغالديض
 بنما

 بوراينا فالو

  

لين. ولالطالع  لى قائمة المشاراين، انتر الوثيقة  *  .TD/B/EX(72)/INF.1تتضمن قائمة الحضور هذه المشاراين المسجي

 بولندا
 المتعددة القوميات( -بوليييا )دولة 

 بيرو
 بيالرو 
 تايلند
 ترايا

 ترينيداد وتوباغو
 تونس
 جامايكا

 الجبل األلود
 الجزائر

 الجمهورية الدومينيكية
 جمهورية تنزانيا المتحدة

 جمهورية اوريا  
 جمهورية مولدوفا

 جورجيا
 الدانمرك

 دولة فلسطين
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي 
 لاموا

 لري لنكا
 للوفاكيا
 للوفينيا
 السودان
 لورينام
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 لويسرا
 شيلي
 صربيا
 الصين
 العراق
 ُ مان
 الغابون 
 غامبيا
 غيانا
 فرنسا
 الفلبين

 البوليفارية(  -فنزويال )جمهورية 
 فنلندا

 فييت نام
 قبر 
 قطر

 كابو فيردي
 الكاميرون 
 كرواتيا
 كمبوديا
 الكونغو
 الكويت
 كينيا
 لتييا
 لبنان

 لكسمبر 
 ليتوانيا
 مالطة

 مدغشقر
 مصر
 المغرب

 مقدونيا الشمالية
 المكسي 
 مالوي 

 السعوديةالمملكة العربية 
 المملكة المتحدة لبريطانيا العتمى وأيرلندا الشمالية

 منغوليا
 موريشيو 
 موزامبيق
 نيبال
 نيجيريا
 نيكاراغوا
 هايتي
 الهند

 هنغاريا
 هولندا

 الوليات المتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن

 لذان ليسا  ضوين في المجلسنوحضر الدورة  ضوا المؤتمر التالي المهما ال -2

 جزر البهاما

 الكرلي الرلولي

 واانت المنتمات الحكومية الدولية التالية ُممثلةا في الدورةن -3

 التحاد األفريقي

 أمانة الكومنولث

 التحاد األوروبي  

 فريق الدرالة الدولي للمطاط
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 منتمة التعاون والتنمية في الميدان القتصادي

 الدولية للفرنكوفونيةالمنتمة 

 منتمة التعاون اإللالمي

 واانت أجهزة وهيئات وبرامج األمم المتحدة التالية ُممثلةا في الدورةن -4

 مراز التجارة الدولية

 واانت الواالت المتخصصة والمنتمات المعنية التالية ُممثلةا في الدورةن -5

 منتمة األغذية والزرا ة لألمم المتحدة

 م المتحدة السامية لحقوق اإلنسانمفّوضية األم

 مجمو ة البن  الدولي

 منتمة التجارة العالمية

 واانت المنتمات غير الحكومية التالية ُممثلةا في الدورةن -6

 الفئة العامة

 الشبكة األوروبية المعنية بالديون والتنمية

 جمةية التنمية الدولية

 منتمة القرية السويسرية
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