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 مقدمة   

ُعقدت الدورة االستتتتتتتتانثايي الاثثيي والاجلسن لمجلر التجثرة والتنميي في قصتتتتتتتر األمم، بجنيف، في  
 . وعقد المجلر لجث جلسثت عثمي خجل هذه الدورة. 2021أيلول/سبتمبر  17وفي  8إلى  6الفترة من 

 اإلجراءات التي اتخذها مجلس التجارة والتنمية  -أوالا  

 األعمال التحضيرية الموضوعية للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر  

وافق مجلر التجثرة والتنميي على توصتتتيي اللجني التحيتتتسروي للدورة العثمستتتي عمتتترة للم تمر ب     -1
  17التحيتتتتتتسروي بعد م ر يو   يحسل إلى الم تمر أحدث ثستتتتتتعي من النا التفثوتتتتتتتي، التي أقرت ث اللجني  

 . 2021أيلول/سبتمبر 

 موجز الرئيس -ثانياا  

 الجلسة العامة االفتتاحية  -ألف 

، الحظت األمسني العثمي  2021أيلول/ستتتتتتتتتتتبتمبر    6ألنثء الجلستتتتتتتتتتتي العثمي االفتتثحيي المعقودة في  -2
م المتحدة للتجثرة والتنميي كثثت  بثلنيثبي لألوثكتثد أ  الفترة التي ستتتتتلقت الدورة العثمستتتتتي عمتتتتترة لم تمر األم

لم تمر، وعمليثت إطجق التقثرور، ومنتديثت  الستتتتتتتتتثبقي لالمواتتتتتتتتتتي يي    واألحداثفترة حثفلي بثلمفثوتتتتتتتتتتثت،  
 الدورة العثمسي عمرة للم تمر، واالجتمثعثت اإلقليميي. 

بل اثعقثد  وقثلت إ  ال دف من هذه األثمتتتتتتتي هو توستتتتتتيق ثتثق المنثقمتتتتتتثت التجثروي واإلثمثايي ق -3
الدورة العثمستتتتتتي عمتتتتتترة للم تمر وتعبوب أصتتتتتتوات البلدا  النثميي في الفترة الحثليي الصتتتتتت لي لل ثيي. وتتمال 

حلول جديدة للتحديثت االقتصتتتتتتثديي والصتتتتتتحيي والمنثخيي المعقدة    ووتتتتتتتقالمستتتتتت وليي الممتتتتتتتركي في اقترا   
للمجتمق اإلثمثاي لصتتتتتتتيث ي   بثألحرى األمر    كإثمث ُيتر  والمترابتي لل ثيي. وال يمكن تكرار أختثء المثتتتتتتتتي.  

استتتتتتتتتتتتجثبثت متكثملي تعثلح األامي الصتتتتتتتتتتتحيي العثلميي وأوجا عد  التمثلل فس ث وتبايد أوجا عد  المستتتتتتتتتتتثواة.  
ووتعسن على الدورة العثمستتتتتتتتي عمتتتتتتتترة للم تمر أ  تحدد النبرة الصتتتتتتتتحيحي وأ  تستتتتتتتت م في إيجثد حلول قبل 

وصتتتتتتندوق النقد الدولي، والم تمر الواارن الاثثي عمتتتتتتر لمنظمي التجثرة  االجتمثعثت الستتتتتتنووي للبنل الدولي  
، وم تمر األمم المتحدة  2021العثلميي، والم تمر الستتتتتتتتتتثد  والعمتتتتتتتتتترون لألطراف في وقت الحق من عث   

التيتتتتتثمن في مظثهر  . وأتتتتتتثفت أ  الستتتتتيثستتتتتثت و 2022العثمر المعني ب قل البلدا  ثموًا في أواال عث   
للعتثلم، وال ستتتتتتتتتتتتتتيمتث العتثلم النتثمي، لكي يق  على قتدميتا مرة  يكو  كتثييتتاألطراف يجت  أ     النظتث  المتعتدد

 أخرى. ومن الم م أ  توفر الدورة العثمسي عمرة للم تمر، بممثركي ثمتي من األعيثء، منبرًا للحلول.

تمتتتتتتتتتتتتترون   7إلى    3وأشتتتتتتتتتتتتتثرت إلى أ   رثثمح الدورة العثمستتتتتتتتتتتتتي عمتتتتتتتتتتتتترة للم تمر، في الفترة من  -4
، سيكو  مكافًث. وستوفر منصي إلكتروثيي مركب م تمرات افتراتيًث لجمق رؤسثء الدول  2021ول/أكتوبر  األ

والحكومثت والواراء و سرهم من الممتتتتتثركسن من  رودجتثو  وجنيف وأمثكن أخرى. وستتتتتيفتتح الم تمر حدث  
ي م تمر قمي لقثدة  . وستتتتتتتتعق  ةلل لجلي حوارات ف2021تمتتتتتتترون األول/أكتوبر    3لقثفي في  ربثدو  في 

العثلم، فيتتتتًج عن خمستتتتي اجتمثعثت موااد مستتتتتديرة وااروي والمنثقمتتتتي العثمي. وكث  المتوخى من األحداث  
التم سديي وأحداث الم تمر أ  تدعم الرستتتتتتتثلي الستتتتتتتيثستتتتتتتيي، وتعبا الحوار المتعدد األطراف، وت كد على أ   

البلد الميتتتتيف يعد إعجثًث ستتتتيثستتتتيًث بممتتتتثركي راير   األوثكتثد الع  رايستتتتي في التجثرة والتنميي. وقثلت إ 
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واراء  ربثدو . وأخسرا، شتتجعت الدول األعيتتثء على االثت ثء من المفثوتتتثت بمتت   الوليقي العتثميي قبل 
  دء الدورة العثمسي عمرة للم تمر.

ن في وردًا على أستتت لي بعل المندوبسن، أشتتتثرت إلى أ  تكوون أعيتتتثء أفرقي المنثقمتتتي الممتتتثركس -5
األحداث الرييعي المستتتتتتتتتتتوى ستتتتتتتتتتي خذ في االعتلثر التواا  اإلقليمي والجنستتتتتتتتتتثثي. ورحبت ب لثرات االهتمث   

 .المنثقمي بثلممثركي في أفرقي

  األعمال التحضيرية الموضوعية للدورة الخامسة عشرة للمؤتمر  -باء 
 من جدول األعمثل( 2)البند 

 الحوار مق المجتمق المدثي  

األمسني العثمي بثلنيثبي الحوار مق المجتمق المدثي، وةّكرت ب   أعمثل الم تمر ستتتتتتتتتصتتتتتتت   قدمت   -6
ينل ي أ  يواصتتتل أداء دوره ال ث ،    لمجتمق المدثيقثلت إ  افي الستتترد المتعلق بمستتتتقبل التجثرة والتنميي. و 

تا في كمتتتتترول في اللحوث وممتتتتتثرك في الم تمرات، وشتتتتترول في  نثء القدرات، وفي تتتتتتمث  إستتتتتمث  صتتتتتو 
لحظتتي حرجتتي من المفتتثوتتتتتتتتتتتتتتتتثت. وقتتثلتتت إ  متحتتدلي المجتمق المتتدثي هم راير المركب الكتتثروبي لتتوور  
الستتتتتيثستتتتتثت، ومنظمي المجتمق المدثي في البلد الميتتتتتيف المعسني للدورة العثمستتتتتي عمتتتتترة للم تمر، ومدير  

 شلكي العثلم الاثلث.

قا إااء عد  التمتتتثور مق المجتمق المدثي  وأعربت رايستتتي المركب الكثروبي لتتوور الستتتيثستتتثت عن قل -7
وإشتتتراكا في عمليي التفثوو، واحتمثل استتتتمرار الوتتتتق على حثلا. وقثلت إث ث ستتتتتحدث عن الديو  والتنميي  
والحثجي إلى إصتتتتتتتج  النظث  الدولي لتموول التنميي. وحستتتتتتت  تقديرات األمم المتحدة، ي دد ألر أامي الصتتتتتتحي  

  200( على االقتصتثد  دفق مث يقر  من  19- ثاحي مرو فسرو  كوروثث )كوفسدالعثمي الحثليي النثجمي عن ج
ملسو  شتعا إلى حيثة تتستم بثلفقر. وأتتثفت أ  األلر على منتقي اللحر الكثروبي، وال ستيمث الدول الجبروي  

د من  الصتتتتتتتت سرة النثميي مال  ربثدو ، ياسر القلق. وحتى عندمث اثفجرت النفقثت العثمي من جراء محثوالت الح
، كمتتتتتتتتتفت الجثاحي عن أوجا قصتتتتتتتتتور في خت  الحمثيي  19-اآللثر االجتمثعيي واالقتصتتتتتتتتتثديي لجثاحي كوفسد

االجتمتثعيي، ماتل محتدوديي استتتتتتتتتتتتتتتدامي اإلجراءات ووصتتتتتتتتتتتتتول المعتتثت االجتمتثعيي. وقد تفتثقمتت التحديثت  
جم ث، وبعدهث الج رافي،  ال يكليي األستتتتتتتثستتتتتتتيي التي كثثت تواج  ث البلدا  النثميي قبل الجثاحي، مال صتتتتتتت ر ح

 ومحدوديي حجم سوق ث، وتركسبات ث االقتصثديي، واستنباف م ثرات ث، وتعل  أسواق رأ  المثل فس ث. 

وأم رت المفثوتتتتتتثت ترددًا بمتتتتت   دور األوثكتثد في مستتتتتثعدة البلدا  النثميي. وعلى  رار راير   -8
أفيتتتتتتتتتتل للبلدا  النثميي التي تواجا اإلخفثق    إ را  صتتتتتتتتتتفقيلم إلى    نواراء  ربثدو ، دعث المجتمق المدثي م

مستتتتتتتتتتتتتتتووثت ديو  ال يمكن تحمل تث. ودعث راير  عن لى حد كبسر  النتثجمسن إ  االقتصتتتتتتتتتتتتتتثدن وتدهور التنميتي
الواراء والعتديتد من ثظرااتا من البلتدا  النتثميتي بقوة إلى إثمتتتتتتتتتتتتتتتثء ميكتل متثلي وإثمتثاي عتثلمي جتديتد يعترف 

رة النثميي، مق المتثللي في الوقت ثفستتتتتا بيمكثثيي الحصتتتتتول بتروقي  بثليتتتتتع  الحثد للدول الجبروي الصتتتتت س
ر المتتتتتتتتتتتتروا وتموول بثلمنح للبلدا  النثميي، وال ستتتتتتتتتتتتيمث الدول الصتتتتتتتتتتتت سرة   عثدلي وواق يي على تموول ميستتتتتتتتتتتتّ

الحثجي إلى اتعثة إجراءات عثلميي فوروي بمتتتت   إعثدة صتتتتيث ي ديو     مقواليتتتت يفي. واتفق المجتمق المدثي  
والديو  المتصتتتتتتتتلي ب امثت المنثد، استتتتتتتتتنثدًا إلى وتتتتتتتتتق م يث  لحثلي اليتتتتتتتتع     19-حي كوفسدمث بعد جثا

معترف با ومتّبق عثلميًث ووعكر  دقي وبصتتتتتورة منثستتتتتلي االختجالت ال يكليي والتمثيبات  سن االقتصتتتتتثدات  
عند تحديد من ستتتتتتتتتتتيمنح تعييف ع ء الديو  ومتى وكيف يكو  ةلل.  سر أ  معظم النا التفثوتتتتتتتتتتتتي  

مث هو عثدل ومنصت  وتحتثجا للحثلي بمت   الديو  وتموول التنميي يبدو مجرد قبول للوتتق الراهن ولير  ا
البلدا  النثميي احتيثجًث ملحًث. وإ  كفثلي التنميي المتتتتتتتثملي والمستتتتتتتتدامي تتتل  الموااثي  سن الحثجي إلى الحد  
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النثميي بثلممتتتتثركي الكثملي في جميق   من تتتتتع  الديو  والحثجي إلى حفب التنميي. وونل ي الستتتتمث  للبلدا 
ثلوصتتتول إلس ث. وال تبال دعوة األوثكتثد قثامي بمنتديثت صتتتنق القرار بمتتت   إصتتتج  تموول الديو  والتنميي و 

في مجتثل الحوكمتي النقتديتي والمتثليتي. وحتث المجتمق المتدثي   ومعتدللمنتذ أمتد بعستد إلقتثمتي ثظتث  دولي أقوى 
على اوثدة طموح ث بمتتتتتتت   إصتتتتتتتج  الديو  وتعييف ث،  دءًا من اعتمثد قرار الدول األعيتتتتتتتثء في األوثكتثد  

، ورفل فكرة بعل األعيتتتتتتتتتتتتتتثء ب   األمم  69/319اعتمثدًا كثمًج وت يسد القرار    68/304الجم يي العثمي  
 المتحدة ليست كيثثًث منثسلًث للعوو في هذه المس لي. 

  تجتثهتل الحتثجتي الملحتي إلى إجراء  وحتث المجتمق المتدثي أييتتتتتتتتتتتتتتتًث أعيتتتتتتتتتتتتتتتثء المجلر على عتد -9
استتتتتعراو شتتتتثمل بمتتتت   تحستتتتسن األحكث  العثصتتتتي والتفثتتتتتليي القثامي في جميق المنث ر التجثروي اإلقليميي  
والتدوليتي. ولكي يكو  األوثكتتثد وييتًث لواليتتا، ينل ي أ  تمكنتا التدول األعيتتتتتتتتتتتتتتثء ليقود داختل منظومتي األمم  

 لتنفسذ لمعثلجي أامي التنميي الوجوديي التي تواج  ث البلدا  النثميي.المتحدة عمليي وتق إجراءات قث لي ل

وأشتتتتثرت رايستتتتي شتتتتلكي العثلم الاثلث إلى أث ث تحدلت أييتتتتًث بثستتتتم تحثل  وعثلمنث لير للبيقو، وهو   -10
تحثل  دولي ييتم مجموعثت من شتلكثت المجتمق المدثي من الجنو  والمتمثل. وقثلت إ  الوقت مت خر في  

األخسرة، كثثت الممثرستي  العمليي، إة إ  العمل مق المجتمق المدثي كث  ينل ي أ  يبدأ قبل عث . وفي الستنوات  
في األمم المتحدة ممتتتتتتتتتجعي على الممتتتتتتتتتثركي، مق إمكثثيي الحصتتتتتتتتتول على الولثاق، واحترا  العمليثت المعتلفي  

 لمفثوتثت األمم المتحدة في الوقت ثفسا. واعُتِرف بثلمجتمق المدثي كمرول قون في تعدديي األطراف. 

. فجثاحي 2021أيلول/سبتمبر   3التفثوتي الذن ورد ألول مرة في  واستندت تعليقثت ث إلى النا   -11
المثلي العثلمي. وعثينت    االستتتتتتتامثرن   جثءت لتتحدى االفتراتتتتتتتثت ومث يف م أثا النظث  التجثرن   19-كوفسد

منظمتثت المجتمق المتدثي منتذ امن طووتل الحقتثاق وأوجتا عتد  المستتتتتتتتتتتتتتتثواة واالختجالت على أرو الواقق.  
متثت في جميق البلتدا ، وحيتتتتتتتتتتتتتترت منتتديتثت معتلفتي في األمم المتحتدة كتل عتث ، بمتث في وعملتت مق الحكو 

ةلل مفثوتتتتتتتتتتتتثت ت سر المنثد ومنظمي التجثرة العثلميي، وحثولت جل  تلل الحقثاق إلى الدول األعيتتتتتتتتتتتثء  
والممتتتتتتتتتتثركي في وتتتتتتتتتتتق المعثيسر وبرامح العمل. وعلى الر م من ةكر التحول في أجباء معتلفي من النا  

فثوتتتتتتتتتتتتي، في  المجح  عند النظر إلى التفثصتتتتتتتتتتتسل هو أ  التحول الح يقي ال يبال  سر موجود. فعلى  الت
ستتتتتتتتبسل الماثل، ستتتتتتتتتتيتتتتتتتتثع  أوجا التفثوت ييمث يتعلق بثللقثحثت واالتفثق المتعلق بجواث  حقوق الملكيي  

ي ةلل استتتعدا  األدووي  ، بمث ف19-الفكروي المتصتتلي بثلتجثرة مق  دء تنفسذ العججثت الممكني لجثاحي كوفسد
التي أُعسد تحديد  رتتتتتتت ث  براءات اخترا  متعددة. وعلى الر م من اإلعرا  عن شتتتتتتوا ل منذ ستتتتتتنتسن، في   
الحثلي لم تت سر. وتمتتتمل المجثالت األخرى االتتتتترابثت االقتصتتتثديي وستتتجستتتل ال يمي العثلميي. ومن أكار 

قواعد الجديدة الماسرة للجدل التي لم يتم التوصتل إلى توافق  المستثال إلثرة للقلق في منظمي التجثرة العثلميي ال
في اآلراء بمتتتتتتتتتتتتت ث ث، ماًج ييمث يتعلق بثلتجثرة اإللكتروثيي وتيستتتتتتتتتتتتتسر التجثرة. وفي هذا الصتتتتتتتتتتتتتدد، كث  دور  
األوثكتثد في الستتتتتتنتسن أو الاجث ستتتتتتنوات الستتتتتتثبقي للجثاحي ةا تيمي خثصتتتتتتي، من خجل تحلسلا، في إعتثء  

 اقق اإلثمثاي للبلدا  النثميي وأكار الف ثت تعفًث. منظور من الو 

وةكر ممتتتتتتتترو  النا أييتتتتتتتتًث عد  تكرار عمل اآلخرون. وأفثد ب   ت تيي الموتتتتتتتتتو  ثفستتتتتتتتا من   -12
وج ثت ثظر معتلفي ليستتتت اادواجيي، كمث هو الحثل في معتل  وكثالت األمم المتحدة. ففي عثلم التجثرة،  

التنميتي. وتقتد  اللحوث والتحلسجت التي تجرو تث منظمتي التجتثرة العتثلميتي    يت تي األوثكتتثد بتثلجتثثت  ال تث  في
ومعتل  مراكب الفكر، وفي بعل األحيتتتث  أجباء معتلفتتتي من األوثكتتتتثد، وج تتتثت ثظر معتلفتتتي بمتتتتتتتتتتتتتتتت    
الموتتتتتتتتتو  ثفستتتتتتتتا. وورى المجتمق المدثي تيمي اللحوث المستتتتتتتتتقلي ووج ثت النظر المعتلفي لألوثكتثد. وقد  

العولمي واستتتراتيجيثت التنميي تحلسجت هثمي تتحدى في الواقق بعل االفتراتتتثت الموجودة   أصتتدرت شتت لي
في منظمي التجثرة العثلميي. ففي التستعسنثت، ماًج، عندمث كث  البنل الدولي يحتفي بثالقتصتثدات اآلستسووي،  

العتر تعوفًث من أ  تحرور التي تستتتتتمى النمور اآلستتتتتسووي، في تقرور األوثكتثد للتجثرة والتنميي، دق ثثقو   
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ينتون على ختر حدوث صتتتتتتتتتتتتتدمثت خثرجيي. ومق ةلل، فقد أولي في   القتث  المثلي في آستتتتتتتتتتتتتيث  ل  حداً 
العديد من مجثالت صتتتتتتنق الستتتتتتيثستتتتتتثت اهتمث  أكبر للبنل الدولي وصتتتتتتندوق النقد الدولي وأجباء أخرى من 

ذ ةلل الحسن، تتتلق منظمثت وشتتتتتتتتلكثت  صتتتتتتتت لث للمنتقي اآلستتتتتتتتسووي. ومن  ثً األمم المتحدة. وكث  ةلل درستتتتتتتت
تحلسلا بمتتتتتتتتت   العولمي، ستتتتتتتتتواء  جطج  على  التقرور ل  صتتتتتتتتتدور   المجتمق المدثي والعديد من الحكومثت إلى

الفوااد أو العجمثت الحمراء. وهكذا، حذرت من أ  ةكر استتتتتتتعراو كل ستتتتتتنتسن لستتتتتتيثستتتتتتي المنمتتتتتتورات في 
   تقوول استقجليي اللحث. النا ينل ي أ  يكفل الدقي في النثتح الفكرن، دو 

وييمث يعا النا المتعلق بثتفثقثت التجثرة اإلقليميي في منظمي التجثرة العثلميي، أشتتتتتتتتتتتتتتثرت إلى   -13
التجربي المكتسلي في آسيث مق المراكثت االقتصثديي اإلقليميي المثملي التي كثثت تتيمن في البدايي أحكثمًث  

دة المتعلقي بثلمستتتتت وليثت الممتتتتتتركي وإ  كثثت متلثيني، وأمالي  تتعثرو مق الملثدئ األستتتتتثستتتتتيي لألمم المتح
أحدث ع دًا على اتفثقثت تنتون على الحق الماسر للجدل الذن أُعتي للمستتتتتتتامرون األجثث  في مقثتتتتتتتثة  
الحكومي الميتتتتتتتيفي ملثشتتتتتتترة على اإلجراءات الممتتتتتتتروعي في كاسر من األحيث  في مجثل الصتتتتتتتحيي والبس ي  

ميتي الوطنيتي. وكتث  هنتثك رد فعتل ستتتتتتتتتتتتتتلبي على ةلتل،  تدعم كبسر من المجتمق المتدثي  وحمتثيتي العمتثل والتن
وأصتتتتتحث  المصتتتتتلحي المحلسسن. وقد أصتتتتتلح العديد من هذه االتفثقثت متجثواًا، ممث يتتل  تن يحًث جوهروًث،  

دثي  بمث في ةلل االتفثق المتعلق بجواث  حقوق الملكيي الفكروي المتصتتتتتتتتتتتتتلي بثلتجثرة. وفيتتتتتتتتتتتتتل المجتمق الم
صتتتتتتتتتتتتتتيتث تي مفتثدهتث أ  تحووتل النظتث  التجتثرن الحتثلي تتتتتتتتتتتتتتترورن من أجتل ثظتث  عتثلمي وقتثام على القواعد  

 ومنص  على ثحو أكبر. 

وأشثرت إلى أ  إعج  روو اعُتِمد على أعلى المستووثت ووتيمن مبدأ المس وليثت الممتركي وإ    -14
قتصتتر على ت سر المنثد، وفي النا التفثوتتتي  كثثت متلثيني، من أجل التنميي البس يي. وعلى مر الستتنسن ا

نحصتتتتتتتتر في اتفثق بثرور فق . وال يمكن لألوثكتثد أ  يكو   سالحثلي، تقلا إلى أكار من ةلل في أمثكن ل
في مكث  يتم ييا إتتتعثف تلل الملثدئ اإلثمثايي األستتثستتيي المتعددة األطراف وإثكثرهث. وهنثك أجباء أخرى 

 مق المدثي أ  يقد  مدخجت بم ث ث، إ  أمكن. كاسرة من التعلسق يمكن للمجت

المجتمق المدثي بمتتتتتتتتت   التعثمل مق معتل  شتتتتتتتتتع  األوثكتثد. وييمث  من وثقلت أييتتتتتتتتتًث تعليقثت   -15
مدير تعسسن يتعلق بمتتت لي التجثرة الدوليي والستتتلق األستتتثستتتيي، قثلت إ  منظمثت المجتمق المدثي تتتلق إلى  

د ثث ، وربمث امرأة، لتحقسق التواا  في تيثدة األوثكتثد. وأتتتتتثفت أ   جديد للمتتتت لي، ووفيتتتتل أ  يكو  من  ل
التثبق التقني للمت لي يتتل  م ثرات وخبرات خثصتي ييمث يتعلق بثلستلق األستثستيي، التي قث  األوثكتثد بعمل 

ستتتتتتتتلق  هث  بمتتتتتتتت ث ث في الستتتتتتتتنوات األولى. ولمث كثثت عدة  لدا  ثثميي ال تبال تعتمد اعتمثدًا جوهروًث على ال
األستتتتتثستتتتتيي، في  المجتمق المدثي يرود أ  يرى عودة إلى الدور الرايستتتتتي لألوثكتثد في هذا المجثل. وكثثت  
منظمثت المجتمق المدثي األكار تعثمًج مق شتت لي العولمي واالستتتراتيجيثت اإلثمثايي. وأشتتثرت إلى المنظور  

لي، ييمث يتعلق بثتفثقثت التجثرة الحرة.  اإلثمثاي في عمل األوثكتثد، بثستتتتتتعدا  ثموة  وتتتتتتق مق البنل الدو 
وتتستتتتتم المن جيي ال ّيمي بستتتتت ولي االستتتتتتعدا  وإفثدت ث للمجتمق المدثي والحكومثت في اتعثة القرارات بمتتتتت   
المفثوتتتتتتتتتتتتثت المتعلقي بثلتعروفثت الجمركيي. وكث  تحلسل العمل المتعلق بثلقواعد الرقميي تيمًث هو أييتتتتتتتتتتتًث.  

ث وأقل البلدا  ثموًا والبرامح العثصتتتتتتي والتقثرور المتعلقي ب قل البلدا  ثموًا أهميي ووكتستتتتتتي عمل شتتتتتت لي أفرو ي
ّد عمل شتتت لي االستتتتامثر والممتتتثروق بمتتت   اإليرادات الحكوميي والتجثرة والتموول عمًج تيمًث ولير   كبسرة. وُوع 

حسث يبدو أ  هنثك    مستتتتتتتتتت لي اادواجيي. ولم يكن هنثك تعثمل كاسر مق شتتتتتتتتتت لي التكنولوجيث واللوجستتتتتتتتتتتيثت،
اختنثقثت. ووود المجتمق المدثي أ  يستتتتتتكمتتتتت  بعل المستتتتتثال مق المتتتتت لي  ييمكن أ  تكو  أكار شتتتتتمواًل 
وتمتتتتتتتتتتتتتثركيي. وعلى الر م من أ  التلثدل الفكرن الستتتتتتتتتتتتتليم مفسد، في  المجتمق المدثي الح  أييتتتتتتتتتتتتتًث بعل  

 التنثقيثت في االفتراتثت األسثسيي التي تحتث  إلى فرا داخلي.
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وأكد بعل المندوبسن أهميي صتتتتتتتتتتتتتتوت المجتمق المدثي وأعربوا عن تقديرهم للتدخجت التي تمت.   -16
 وقثل أحد المندوبسن إ  وفده سسنقل المسثال التي أُلسرت للنظر فس ث على مستوى المجلر.

 الجلسة العامة االفتتاحية -جيم 

ي  ت الجتديتد لألوثكتتثد ال  يالعتثمت  يفي الجلستتتتتتتتتتتتتتي العتثمتي العتتثميتي، بتثألمسنت  ،المجلر يرايستتتتتتتتتتتتتت  ترحبت -17
 . 2021أيلول/سبتمبر  13إلى األمثثي في  تاثيم

الجلستتتتتتتتتتتتتتتي العتثمتي العتتثميتي، م كتدة أث تث تتتلق إلى االجتمتث     وافتتحتت األمسنتي العتثمتي لألوثكتتثد -18
بثألعيتتتتتتثء فرديًث، وكذلل إلى االلتبا   تنمتتتتتتي  األوثكتثد، واآلليي الحكوميي الدوليي، وت لسر الم ستتتتتتستتتتتتي على  

في ةلل الوقت الحر  بثلنستتتتتتتتتتتتتلي للتعدديي ولتثروة األمم المتحدة    ،ألبتت  19-العثلم. وقثلت إ  جثاحي كوفسد
أث ث أكبر تحد ل ذا الجسل، ف حدلت ثكستتتتثت هثالي في التقد  الذن ُأحِرا بمتتتتق األثفر في الحد    ،ثكتثدواألو 

من عد  المستتتتتتثواة والفقر وفي تحقسق أهداف التنميي المستتتتتتتدامي. ولم تنتا األامي بعد، وتواجا منثطق ثثميي 
جد األوثكتثد في وتتتتتتق فرود  عديدة احتمثل وعقد تتتتتتثاقو آخر. وفي إطثر اللحث عن استتتتتتجثبثت فعثلي، يو 

يمكنا من التعبسر عن صوت البلدا  النثميي وشوا ل ث ومن أ  يكو  جبءًا من الحوار الجا ، حسث ال يبال 
 يجرن التفثوو بم   االستجثبثت الدوليي لألامي واالتفثق علس ث.

اللعتتتد    -لمروثتتتي  من االثتعتتتثل إلى ا  :2021وكمتتتث أكتتتد تقرور األوثكتتتتثد للتجتتتثرة والتنميتتتي لعتتتث    -19
في المتتثاتتي في النتتثتح المحلي    5,3اإلثمتتثاي، إ  االثتعتتثل االقتصتتتتتتتتتتتتتتتتثدن الكبسر الحتتثلي التتذن يبل  ثحو  

اإلجمتثلي العتثلمي أمر ميتتتتتتتتتتتتتتلتل. ف تذا الرقم يتدل على المتوستتتتتتتتتتتتتت  إة تنمو البلتدا  المتقتدمتي بمعتدالت تبل   
د من النث  خل  الرك   وهو اثتعثل  أتعثف معدالت ثمو بعل المنثطق النثميي. ووترك االثتعثل العدي

د  ال يتوافق مق هتدف تحقسق االادهتثر للجميق. ومن أعظم التدرو  المستتتتتتتتتتتتتتتفتثدة من الجتثاحتي أثتا حسامتث ُوجتِ
عد  المستثواة، ُوِجدت همتثشتي، وعندمث ت تي الصتدمثت، تتستق الفجوات ووعثثي من يعثثو  بثلفعل أكار ممث  

لمستتتتتتتثواة وال متتتتتتتثشتتتتتتتي. ول ذا الستتتتتتتب  أصتتتتتتتلحت علثرة والقدرة على  يعثثي  سرهم. ومن الم م مكثفحي عد  ا
 التكيفو تدر  بصورة متبايدة ييمث يتعلق ب هداف التنميي المستدامي.

وقثلت إث ث فعورة بثاللتحثق بثألوثكتثد في وقت يلتب  ييا األعيتتتتتتتتثء التبامًث ال ثظسر لا بثلم تمر   -20
االلتبا  المتبايد واتتح في التقد  الكبسر المحرا في إ   ولي. و وببنثء توافق اآلراء على الصتعسد الحكومي الد

النا التفثوتتتتي. أمث المستتتثال المتل يي في النا ف ي صتتت لي وحستتتثستتتي، إال أ  الرو  والممتتتثركي البنثءة  
 ث على التفثؤل ب   توافق اآلراء أصتلح في المتنثول. ولمث كث  من المحتمل أ  األعيتثء على وشتل  ثثتلعا

ى وع د  رودجتثو و التحوولي، في  االهتمث  ينل ي أ  يتجا ثحو إعج  ستتتتتتتتتتتيثستتتتتتتتتتتي  نفر القوة،  االتفثق عل
تحت إشتتتتتتتراف البلد الميتتتتتتتيف. ومن اليتتتتتتترورن ا تنث  األهميي العمليي والرمبوي لبربثدو ،  وصتتتتتتتف ث دولي  

تي تدل، في   هنثك مجموعي من الولثاق العتثميي الو جبروي صتتتتتتتت سرة ثثميي في منتقي اللحر الكثروبي، لتك
مجموع ث، على االلتبا  بم تمر تحوولي. ومن شتتتتتت   ةلل  دوره أ  يعبا األلر الفرود لألوثكتثد على التنميي  
والقدرة على المستتتتثهمي في االستتتتتجثبي لألامي. وونل ي تقدير األهميي الستتتتيثستتتتيي لكج الوليقتسن تقديرًا كثمًج  

ال يمكن استبدال ث وال التصرف فس ث في الملثدرات المتعددة  ألث مث ستم دا  التروق لممثركي األوثكتثد التي  
 األطراف والمفثوتثت الحثسمي التي تجرن حثليًث.

وقثلت إث ث، وهي تبدأ مدة خدمت ث ك مسني عثمي لألوثكتثد، تعتمد على دعم األعيتثء ليتمث  مواصتلي   - 21
ل إلى إجراءات   األمثثي دورهث التوول األمد في دعم الدول األعيتتتتتتتتتتتتتثء لكي ُتعظلم إ  مكثثثت الم ستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتي وُتحول

االلتبامثُت الُمعر ُ  عن ث، بمث في ةلل من خجل ع د  رودجتثو ، من أجل تنمتتتتي  اآلليي الحكوميي الدوليي، حتى  
 يتمكن األوثكتثد من االتتج   دوره الكثمل في الت لسر إيجث يًث على جدول أعمثل التنميي العثلميي. 
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ثء بم   القيثيث اإلثمثايي الرايسيي، ب ل  ب وبنّ   الممترك إلى ال يث  بعمل مركل وودعو هذا االلتبا -22
النظر عن التحديثت والصتعوبثت، وبمت   تقديم إست ثمثت ملموستي في عمل المجتمق الدولي األوستق ثتثقًث.  

لتبا    تث  ووتعسن على الجميق أ  يعملوا بمبوتد من الجتديتي في المجلر وهس تثتتا الفرعيتي، وهي م متي يوجتد ا
داختتل منظومتتي األمم المتحتتدة. وقتتد قتد    بتتثلفعتتل. ووتعسن على األوثكتتتثد أ  يعمتتل مق منظمتتثت أخرى، أوالً 

األمسن العث  لألمم المتحدة إلى الجم يي العثمي تقروره المعنو  وختتنث الممتتتتتتتركيو. وقد أستتتتتت م األوثكتثد في 
ًث، يتعسن على األوثكتتثد أ  يعمتل مق منظمتثت دوليتي  الرؤوتي التي حتددهتث األمسن العتث  لألمم المتحتدة. ولتثثيت

أخرى من أجل إقثمي شتتتتتتتراكثت خثر  منظومي األمم المتحدة. وتكتستتتتتتتي المتتتتتتتراكثت والج ود التعثوثيي أهميي 
أستتتتتتثستتتتتتيي لتحقسق تلل األهداف. ولثلاًث، يتعسن على األوثكتثد أ  يعمل مق جميق البلدا ، وبذل ج ود هثمي  

 من أجل ممثركت ث. 

ومن األمالي على ةلل تتتتمث  ممتتتثركي أقل البلدا  ثموًا في الدورة العثمستتتي عمتتترة للم تمر. وبدعم   -23
من كندا، تُبذ ل ج ود هثمي من أجل ممتتتتتثركت ث الكثملي في المنثقمتتتتتثت التفثعليي الواستتتتتعي النتثق في الم تمر  

ي والممتتتتتثركو  من أقل البلدا   والت ل  على تحديثت االتصتتتتتثل التي يمكن أ  يواج  ث أعيتتتتتثء أفرقي المنثقمتتتتت
 ثموًا. وأقث  األوثكتثد أييًث شراكي مق المنسقسن اإلقليمسسن في تلل البلدا ، ممث أسفر عن تعثو  جديد ومامر.

أستبوع ث األول في األوثكتثد، فيث ث قثلت إ     كث وإة أشتثرت األمسني العثمي لألوثكتثد إلى أ  ةلل   -24
علم ث. وإث ث أتت  ج افتراتتتتتتتتتتثت مستتتتتتتتتلقي أو تحسبات أو تحفظثت،  ل ب هداف  لمي أمورًا كاسرة ينل ي أ  تت

واتتتتتتتتحي مستتتتتتتتوحثة من إيمث  ال يتبعب  بثلتعدديي. واألوثكتثد مدعو إلى المستتتتتتتثعدة في األوقثت الصتتتتتتت لي  
الحثليي، وبيمكث  الجميق تقديم المسثعدة. وقثلت إث ث ستبذل قصثرى ج دهث ال تنث  الفرصي والمسثهمي في 

حقسق األهداف الممتتركي المتمالي في إعثدة البنثء بمتكل أفيتل، وهو مث ينل ي أ  يعني أييتًث إعثدة البنثء  ت
بمتتتتكل معتل ، من أجل عثلم أكار مروثي ومستتتتثواة واستتتتتدامي. وونل ي أ  تعني إعثدة البنثء بمتتتتكل أفيتتتل  

بمث يربتنث من    دو  واالعتراف  أييتتتتتتتًث ال يث   ذلل معًث. وكمث ورد في وختتنث الممتتتتتتتتركيو، ال يمكن النجث
 و. حلواًل للتحديثت التي واج  ث بمفرده و، م مث كث  قووًث، وأ  يجدمجتمق أو  لد  يمكن ألن ثا ال  ب، و وشثاح

 المسائل اإلجرائية وما يتصل بها -ثالثاا  

  إقرار جدول األعمال   -ألف 
 من جدول األعمثل( 1)البند 

،  2021أيلول/سبتمبر   6ي، في جلستا العثمي االفتتثحيي المعقودة في  اعتمد مجلر التجثرة والتنمي -25
لي لتعكر ت جسل TD/B(S-XXXII)/1جدول األعمثل الم قت، بصتتتتتتتتتتي تا الواردة في الوليقي   ، ولكن معدل

  (1)من النظث  الداخلي للمجلر. 77 ند واحد هو: تسميي المنظمثت  سر الحكوميي أل راو المثدة 

وييمتث يتعلق  تنظيم العمتل، أكتدت رايستتتتتتتتتتتتتتتي المجلر تواوق النظر في  نود جتدول األعمتثل على   -26
من جدول األعمثل، ستتتيجرن المجلر حوارًا مق    2النحو المبسن في البرثثمح المتث  للدورة. وفي إطثر البند  

 . 2021أيلول/سبتمبر  8المجتمق المدثي في 

األعيثء ب   المنثقمثت، حسلمث اتُِّفق عليا في اجتمث     وعجوة على ةلل، أ ل ت رايسي المجلر -27
للجني التحيتتتسروي للدورة العثمستتتي عمتتترة لم تمر األمم المتحدة للتجثرة والتنميي، ستتتتتحول، إ  ستتتمح الوقت  
 ذلل، إلى ترتس   سر رستمي الستتعمثل الوقت من أجل إجراء ممتثورات  سر رستميي بمت   المستثال العثلقي  

  

 جدول األعمثل ةات الصلي بمث يعكر هذا الت سسر.أُعسد ترتيم  نود  (1)



TD/B(S-XXXII)/2 

GE.21-15953 8 

ر بعل االجتمثعثت  سر الرستميي  توجيا من أصتدقثء  المتصتلي بثلنا ا لتفثوتتي الستث ق للم تمر. وستتُيستل
الراير ورايستتتتي المجلر في دورهث كرايستتتتي للجني التحيتتتتسروي. وأشتتتتثرت إلى أ  النا التفثوتتتتتي الستتتتث ق  

ول/أكتوبر،  تمتتتترون األ 7للم تمر الذن ستتتتُستلف ق عليا بمتتتترا االستتتتتمتتتتثرة لن ُيعتم د رستتتتميًث قبل أ  ُت لق، في  
 الجلسي العثمي العتثميي للدورة العثمسي عمرة للم تمر.

  أيلول/ 6واثتعت  مجلر التجتثرة والتنميتي في جلستتتتتتتتتتتتتتتتا العتثمتي االفتتتثحيتي أييتتتتتتتتتتتتتتًث، المعقودة في  -28
المجلر، بثإلتتتتثفي إلى أعيتتتثء   يهوا  لي )جم وروي كوروث( ثثالًث لرايستتت  -، الستتتسد ستتتوث  2021ستتتبتمبر  

 (2)ن في دورتا الاثمني والستسن.المكت  المنتعبس

، أطلعت رايستتتتتتتتتتتتي الم تمر  2021أيلول/ستتتتتتتتتتتتبتمبر   8المعقودة في   ،وفي الجلستتتتتتتتتتتتي العثمي الاثثيي -29
األعيتتتتتتتتتتتثء على آخر المستتتتتتتتتتتتجدات المتعتلقي بثلتقد  المحرا ييمث يعا االتفثق على النا التفثوتتتتتتتتتتتتي  

ل الجلسي العثمي العتثميي للدورة االستانثايي الاثثيي  السث ق للم تمر. وعلى الر م من إحراا تقد  كبسر، سُت جل 
لتيستتتتتتتسر إجراء   2021أيلول/ستتتتتتتبتمبر   17والاجلسن للمجلر،  نثًء على طل  الرايستتتتتتتي، إلى بعد م ر يو   

 مبود من المفثوتثت.

بددالتجددارة اإلل ترونيددة  -باء  جدددول األعمددال المؤقددق للرير الخلراء الحلومي الدددولي المعني 
  لرقمي  واالقتصاد ا

 من جدول األعمثل( 3)البند 

لمث كثثت المفثوتتثت محور تركسب الدول األعيتثء والمنستقسن اإلقليمسسن، قرر المجلر في جلستتا   -30
، ت جسل منثقمتتتي جدول األعمثل الم قت لفروق العبراء  2021أيلول/ستتتبتمبر    17العثمي العتثميي، المعقودة في  

بتتثلتجتتثرة اإللكتروثيتتي واالقتصتتتتتتتتتتتتتتتثد الرقمي والنظر ييتتا إلى التتدورة التنفستتذيتتي الحتتثديتتي  الحكومي التتدولي المعني  
 والسلعسن لمجلر التجثرة والتنميي إلتثحي مث يكفي من الوقت إلجراء ممثورات بم   هذا الموتو .

  جدول األعمال المؤقق للرير الخلراء الحلومي الدولي المعني بتمويل التنمية  -جيم 
 من جدول األعمثل( 4)البند 

المجلر أييتتتتًث    ر لمث كثثت المفثوتتتتتثت محور تركسب الدول األعيتتتتثء والمنستتتتقسن اإلقليمسسن، قر  -31
ء الحكومي الدولي المعني  في جلستتتتتتتتتا العثمي العتثميي ت جسل منثقمتتتتتتتتي جدول األعمثل الم قت لفروق العبرا

 تموول التنميي والنظر ييا إلى الدورة التنفسذيي الحثديي والستتتتتتتتتتتتتتلعسن لمجلر التجثرة والتنميي إلتثحي مث يكفي 
 من الوقت إلجراء ممثورات بم   هذا الموتو .

 جدول األعمال المؤقق للدورة التنليذية الحادية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية -دال 

،  2021أيلول/ستتبتمبر   17افق مجلر التجثرة والتنميي، في جلستتتا العثمي العتثميي المعقودة في  و  -32
على جدول األعمثل الم قت للدورة التنفسذيي الحثديي والستتتتتلعسن لمجلر التجثرة والتنميي بصتتتتتي تا الواردة في 

 )اثظر المرفق الاثثي(. 2021أيلول/سبتمبر  6الورقي  سر الرسميي الم رخي 

  

 .100، الفصل الاثلث، الفقرة TD/B/68/3اثظر  (2)



TD/B(S-XXXII)/2 

9 GE.21-15953 

  المسائل المؤسسية والتنظيمية واإلدارية وما يتصل بها -اءه 
 من جدول األعمثل( 6)البند 

 استعراض الجدول الزمني لالجتماعات  

ب   الجدول    ،2021أيلول/ستتتتتتتتبتمبر   17المعقودة في   ،أُ ِل  المجلر في جلستتتتتتتتتا العثمي العتثميي -33
  .(3)تثلي ال حثجي إلى اتعثة أن إجراءالبمني الحثلي لججتمثعثت لم يعيق ألن ت سسرات، وبثل

  مسائل أخرى   -واو 
 من جدول األعمثل( 7)البند 

لم ُتعر و على المجلر أن مستتتتتتتتتتتتتتثاتل أخرى لسنظر فس تث في الجلستتتتتتتتتتتتتتي العتثمتي العتتثميتي المعقودة   -34
 .2021أيلول/سبتمبر  17 في

  اعتماد تقرير مجلس التجارة والتنمية  -زاي 
 من جدول األعمثل( 8)البند 

،  2021أيلول/سبتمبر    17اعتمد مجلر التجثرة والتنميي في جلستا العثمي العتثميي، المعقودة في  -35
، تحت تقو التقرور المتعلق بثلدورة االستتتتتتتتتتتتتتانثايي الاثثيي والاجلسن للمجلر. وأة  المجلر كذلل للمقررة ب    

 مق مراعثة مداوالت الجلسي العثمي العتثميي.في صي تا الن ثايي، لتقرور ايق ب، المجلر سلتي رايسي

  

 .TD/B/INF.251متث  في الوليقي  2021الجدول البمني الرسمي الجتمثعثت عث   (3)
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 المرفر األول

 جدول أعمال الدورة االستثنائية الثانية والثالثين لمجلس التجارة والتنمية  

 إقرار جدول األعمثل وتنظيم أعمثل الدورة. -1

 ورة العثمسي عمرة للم تمر:األعمثل التحيسروي الموتوعيي للد -2

 تقرور اللجني التحيسروي. - 

 جدول األعمثل الم قت لفروق العبراء الحكومي الدولي المعني بثلتجثرة اإللكتروثيي واالقتصثد الرقمي.  - 3

 جدول األعمثل الم قت لفروق العبراء الحكومي الدولي المعني  تموول التنميي. -4

 للدورة التنفسذيي الحثديي والسلعسن لمجلر التجثرة والتنميي.جدول األعمثل الم قت  -5

 المسثال الم سسيي والتنظيميي واإلداروي ومث يتصل   ث: -6

 استعراو الجدول البمني لججتمثعثت. - 

 مسثال أخرى. -7

 اعتمثد تقرور مجلر التجثرة والتنميي. -8



TD/B(S-XXXII)/2 

11 GE.21-15953 

 المرفر الثاني

 التنليذية الحادية والسبعين لمجلس التجارة والتنمية جدول األعمال المؤقق للدورة    

 إقرار جدول األعمثل وتنظيم أعمثل الدورة. -1

 التراب  واالستراتيجيثت اإلثمثايي في عثلم تسوده العولمي. -2

 االستامثر من أجل التنميي: االستامثر في االثتعثل المستدا . -3

لبلتتدا  ثموًا في عتتثلم متتث بعتتد جتتثاحتتي كوروثتتث: التعّلم  أقتتل ا  :2021تقرور أقتتل البلتتدا  ثموًا لعتتث   -4
 .عثمًث من العبرة 50 من

 تقرور عن المسثعدة المقدمي من األوثكتثد إلى المع  الفلستسني. -5

 تقرور الفرقي العثملي المعنيي بثلعتي البرثثمجيي واألداء البرثثمجي. -6

 . المعني بثلتجثرة اإللكتروثيي واالقتصثد الرقمي   جدول األعمثل الم قت لفروق العبراء الحكومي الدولي  - 7

 .جدول األعمثل الم قت لفروق العبراء الحكومي الدولي المعني  تموول التنميي -8

 المسثال الم سسيي والتنظيميي واإلداروي ومث يتصل   ث: -9

 للمجلر من النظث  الداخلي  77تسميي المنظمثت  سر الحكوميي أل راو المثدة  )أ( 

 استعراو الجدول البمني لججتمثعثت. ) ( 

 جدول األعمثل الم قت للدورة التنفسذيي الاثثيي والسلعسن لمجلر التجثرة والتنميي. -10

 مسثال أخرى. -11

 اعتمثد التقرور. -12
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 المرفر الثالث

  *الحضور  

 والتنميي:حير الدورة ممالو الدول التثليي األعيثء في مجلر التجثرة  -1

 االتحثد الروسي

 األرجنتسن

 األرد 

 إسلثثيث

 أستراليث

 أف ثثستث 

 إكوادور 

 أللثثيث

 ألمثثيث

 إثدوثيسيث

 أث وال

 أورو وان

 أو ندا

 أوكراثيث

 اإلسجميي( -إيرا  )جم وروي 

 إيتثليث

 بثكستث 

 اللحرون

 البرااول

  ربثدو 

 البرت ثل

  روثي دار السج 

  لجيكث

  ل ثروث

  نمث

  وتسواثث

  وركسنث فثسو

  وروثدن

  ولندا

 المتعددة القوميثت( - وليييث )دولي 

  سرو

  سجرو 

 تثيلند

 تركيث

  

 .TD/B(S-XXXII)/INF.1لجطج  على قثامي الممثركسن، اثظر الوليقي  *

 ترونسداد وتوبث و

 تميكيث

 توثر

 جثمثيكث

 الجباار 

 جبر الب ثمث

 جم وروي أفرو يث الوستى

 الجم وروي الدومسنيكيي

 جم وروي تنباثيث المتحدة

 جم وروي مولدوفث

 جنو  أفرو يث

 جسبوتي

 دولي فلستسن

 رومثثيث

 اامبيث

 املث ون

 سرن الثكث

 السلفثدور 

 سلوفسنيث

 السودا 

 سووسرا

 الصسن

 العراق

 عمث 

  ث و  

  ثمبيث

  ثثث

  واتيمثال

 غيثثث

 فرثسث

 الفلبسن

 فنلندا

 فسست ثث 

 قبرص



TD/B(S-XXXII)/2 

13 GE.21-15953 

 كمبوديث

 كندا

 كوبث

 كولومبيث

 الكوث و

 الكووت

 كسنيث

 التييث

 لبنث 

 لكسمبرغ

 ليسوتو

 مثلسبوث

 مد مقر 

 مصر 

 الم ر 

 المكسيل

 المملكي المتحدة لبروتثثيث العظمى وأيرلندا الممثليي 

 من وليث

 مورومسو 

 مواامبسق

 ميثثمثر 

 ثثمسبيث

 النمسث

 ثسلثل

 ثيكثرا وا

 ال ند

 هولندا

 الواليثت المتحدة األمروكيي

 اليثبث 

 اليمن

 الم تمر، الذن لير عيوًا في المجلر:وحير الدورة العيو التثلي في  -2

 الكرسي الرسولي

 وحير الدورة ممالو المنظمثت الحكوميي الدوليي التثليي: -3

 االتحثد األوروبي

 منظمي التعثو  اإلسجمي

 مركب الجنو 

 وكثثت أج بة وهس ثت وبرامح األمم المتحدة التثليي ُمماللي في الدورة: -4

 مركب التجثرة الدوليي

 وكثثت الوكثالت المتعصصي والمنظمثت المعنيي التثليي ُممالًي في الدورة: -5

 منظمي األمم المتحدة للتنميي الصنثعيي

 منظمي التجثرة العثلميي

 وكثثت المنظمثت  سر الحكوميي التثليي مماللي في الدورة: -6

 الف ي العثمي

 مركب اللحوث االقتصثديي والسيثسثتيي 

 د ش ثدات التعليم العثليالملكي الدوليي لتوحس

 ال س ي الدوليي للعدمثت العثمي

 جم يي التنميي الدوليي

 أفرو يث -شلكي العدالي اليروبيي 

 شلكي العثلم الاثلث

 منظمي القروي السووسروي

 الف ي العثصي

 منتدى آسيث والمحي  ال ثدئ المعني بثلمرأة والقثثو  والتنميي
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