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 2021دورة عام  

 2021تموز/يوليه  22 - 2020تموز/يوليه   23

 من جدول األعمال 15البند 

 تعاون إقليمي 

  
 التعاون اإلقليمـي في الميدانين االقتصادي واالجتماعي والميادين المتصلة بهما   

 
 تقرير األمين العام  

 
 إضافة   

 
المســـاال التي تت لن من المجلس االقتصـــادي واالجتماعي اتراء إجراه  أـــلنها وو التي ي ج     

انتباه  إليها: اللجنة االقتصـــادألة ألمرياا النتينية ومن قة البار الياريوي واللجنة االقتصـــادألة  
 لهادئ اللجنة االقتصادألة واالجتماعية آلسيا والمايط ا و ألفريقيا واللجنة االقتصادألة ألوروبا  

 

 موجز  
تتضمن هذه اإلضافة إلى تقرير األمين العام عن التعاون اإلقليمي في الميدانين االقتصادي واالجتماعي   

والميادين المتصلة بهما معلومات عن القرارات والمقررات التي اتخذتها أو أقرتها اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية  
ـــيا من ومنطـقة الححر الـااريبي في   تشـــــــــــــرين األول/أ تو ر    28إلى   26دورتـها الـاامـنة والاال،ينل المعقودة افتراضـــــــــــ

ــادية ألفريهيا في دورتها الاالاة والخمدـــــــــــينل المعقودة في أدي  أ ا ال في  ـــــــــــك   مختل  2020 ل واللجنة االقتصـــــــــ
ورو ا في دورتها  ل واللجنة االقتصـادية أل 2021آذار/مارس    23و    22 الحضـور الشـخصـي وعبر اإلنترنيل يومي 
ــتينل المعقودة في جني  يومي  ــادية واالجتما ية  2021 أبري    نيدــــــان/   21و    20التاســــــعة والدــــ ل واللجنة االقتصــــ

. 2021نيدــــان/أبري     29 إلى   26آلســــيا والمحي  الهاد  في دورتها الدــــا عة والدــــحعينل المعقودة افتراضــــيا يومي  
الرا     متـــــا ـــــة عبر  والمقررات  للقرارات  الاـــــاملـــــة  -www.regionalcommissions.org/ourوالنصـــــــــــــور 

work/regional-commissions-sessions-resolutions-and-decisions . 

 
  

http://www.regionalcommissions.org/our-work/regional-commissions-sessions-resolutions-and-decisions/
http://www.regionalcommissions.org/our-work/regional-commissions-sessions-resolutions-and-decisions/
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 المساال التي تت لن من المجلس االقتصادي واالجتماعي الوت فيها  -   ووال  

 اللجنة االقتصادألة ألوروبا  

ــتينل المعقودة في جني  يومي  - 1 ــعة والدــــــ ــادية ألورو ال في دورتها التاســــــ  20اتخذت اللجنة االقتصــــــ
(  شــ ن الدلي  التوجيهي ألفضــ  الممارســات المتعلقة  اســترداد  69ل المقررين واو )2021نيدــان/أبري     21 و

مم المتحدة اإلطاري  (  شــــــــ ن تصــــــــني  األ69المياان واســــــــتخدامه  فعالية من مناجم الفحم المهجورةل وزاي )
م على أســـاســـهما مشـــروعا المقررين التاليين تمهيدا التخاذ إجراء  شـــ نهما من قب    المحدَّث للمواردل اللذين يقدَّ

 المجل  االقتصادي واالجتماعي:

 
 مأروع المقرر األول   

ــترداد المياان واســـــــــتردام    عالية من مناج   الدليل الت جيهي ألفضـــــــــل الممارســـــــــات المتعلقة  اســـــــ
 المهج رة  ال ا 

إن المجل  االقتصــــــــادي واالجتماعيل إذ يال ج أن اللجنة االقتصــــــــادية ألورو ا أقرتل في دورتها  
ــتينل المعقودة يومي   ــعة والدـــــ ــان/أبري    21و   20التاســـــ ــات ل الدلي  التوج2021نيدـــــ ــ  الممارســـــ يهي ألفضـــــ

ــتخدامه  فعالية من مناجم الفحم المهجورة ــترداد المياان واســــ ــي بتعميم الدلي  التوجيهي  ل( 1) المتعلقة  اســــ أوصــــ
ألفضــ  الممارســات على نطاس واســتل ودعي الدول األعضــاء في األمم المتحدةل والمنومات الدولية واللجان  

دابير المناســـحة لضـــمان تطبيي الدلي  التوجيهي ألفضـــ  الممارســـات اإلقليمية إلى النور في إمكانية اتخاذ الت 
في البلـدان في جميت أنحـاء العـالمل واقتر ـي على المجل  أن يوصــــــــــــــي بتطبيي الـدلـي  التوجيهي ألفضــــــــــــــ   
الممارســـــــات في البلدان في جميت أنحاء العالمل و ذ يال ج أيضـــــــا أن ال آ،ار مالية تترتب على هذا االقترا ل  

ل يدعو الدول األعضــــــاء في األمم المتحدةل 2011تموز/يوليه    25المؤرخ   2011/222إلى مقرره و ذ يشــــــير 
والمنومات الدولية واللجان  اإلقليمية إلى النور في إمكانية اتخاذ التدابير المناســـــــــــحة لضـــــــــــمان تطبيي الدلي   

 التوجيهي ألفض  الممارسات في البلدان في جميت أنحاء العالم.
 

 ر الااني مأروع المقر   

ث للم ارد  تصنيف األم  المتادة اإلطاري المادَّ

إن المجل  االقتصــــــــادي واالجتماعيل إذ يال ج أن اللجنة االقتصــــــــادية ألورو ا أقرتل في دورتها  
ــتينل المعقودة يومي   ل تصــــني  األمم المتحدة اإلطاري المحدَّث  2021نيدــــان/أبري    21و   20التاســــعة والدــ

وأوصي بتعميم التصني  اإلطاري المحدَّث على نطاس واستل ودعي الدول األعضاء  ل( 2) 2019للموارد لعام  
في األمم المتحدةل والمنومات الدولية واللجان  اإلقليمية إلى النور في إمكانية اتخاذ التدابير المناسحة لضمان 

ــني  اإلطاري المحدَّث في البلدان في جميت أنحاء العالمل واقتر ي على ال ــي تطبيي التصــــــــ مجل  أن يوصــــــــ
بتطبيي التصـــــــــني  اإلطاري المحدَّث في البلدان في جميت أنحاء العالمل و ذ يال ج أيضـــــــــا أن ال آ،ار مالية 

  2004/233و   1997تموز/يوليه   18المؤرخ   1997/226تترتب على هذا االقترا ل و ذ يشــــــــير إلى مقرريه  
والمنومات الدولية واللجان  اإلقليمية   للمتحدةل يدعو الدول األعضاء في األمم ا2004تموز/يوليه    16المؤرخ 

 __________ 

 (1) ECE Energy Series No. 64 (documentECE/ENERGY/128), United Nations publication, 2020. 
 .No. 61 (documentECE/ENERGY/125), United Nations publication, 2020المرجت نفدهل  (2) 
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ــحة لضـــــــــــــمان تطبيي التصـــــــــــــني  اإلطاري المحدَّث في البلدان  إلى النور في إمكانية اتخاذ التدابير المناســـــــــــ
 جميت أنحاء العالم. في

  
 المساال التي ي ج  إليها انتباه المجلس االقتصادي واالجتماعي  -  ثانيا  

 االقتصادألة ألمرياا النتينية ومن قة البار الياريوياللجنة   -  ولف 

اتخذت اللجنة االقتصــــــــــــــادية ألمريكا الالتينية ومنطقة الححر الااريبيل في دورتها الاامنة والاال،ينل   - 2
ل عددا من القرارات المتصـلة ببرنام  عملهال  2020تشـرين األول/أ تو ر   28إلى  26المعقودة افتراضـيال من 

 موجزات لها لاي يّطلت عليها المجل  االقتصادي واالجتماعي.ترد أدناه 

 
 ( 38- )د   737القرار    

 قرار سان خ سي 

ل بناء مدتقب  جديد: انتعاش تحويلي متدم  المداواة واالستدامةأخذت اللجنة علما  الو،يقة المعنونة   - 3
ذي ميز تفاير اللجنة منذ إنشائهال وأقرت  التي تدتام  ،ال،ية المداواةل ور بي  النه  المتاام  إزاء التنمية ال

القضـايا التي جر  درسـهال ودعمي المضـمون العام لالسـتنتاجات الواردة في الو،يقةل ودعي األمانة إلى نشـر  
ــية واالجتما ية   ــياسـ ــادية واأل اديمية والدـ الو،يقة على نطاس واســـت وتشـــجيت اســـتعراضـــها في األوســـاك االقتصـ

ل عن طريي الحوارات الوطنية  شـــ ن القضـــايا الرئيدـــية التي تشـــملهال  ما يراعي وأوســـاك األعمال في المنطقة
الخصـــائل الوطنية لا  بلدل وفي المنومات الدولية المعنية  التنمية االقتصـــاديةل من أج  مواصـــلة تشـــجيت 

 إجراء تحلي  مقار ن أ ار عمقا إزاء بلدان من خارج المنطقة.

لى األمانة  إجراء دراســـات وصـــيارة مقتر ات  شـــ ن الدـــياســـات وأصـــدرت اللجنة أيضـــا تعليمات إ - 4
العامة في البلدانل بتعاون و،يي مت واضـــــــعي الدـــــــياســـــــات فيهال  اية دعم بناء القدرات الوطنية على تحقيي 

 التنمية المدتدامة.

 
 ( 38- )د   738القرار    

 2022-2021الياريوي لل ترة جدول مؤتمرات اللجنة االقتصادألة ألمرياا النتينية ومن قة البار 

الحــــالي   - 5 الحــــالي والنم   الــــدولي  الهيكــــ  الحكومي  الحفــــا  على  جــــديــــد قرار  اللجنــــة من  أ ــــدت 
. وأ ـدت من جـدـيد أن نوـامهـا الحـالي لخـدمـة  2022-2021لالجتمـاعـات ووافقـي على جـدول مؤتمراتهـا للفترة 

كذلك فعاليته من  يث التالفةل وأوصـــــــــــي   ن تو   المؤتمرات أ،بي كفاءته من النا يتين الفنية والتنويميةل و 
 تلك المهام من مدؤولية األمينة التنفيذية  اية تحقيي تحدن مدتمر ومطرد في تلك الخدمات.

وأ دت اللجـنة مجـددا أيضــــــــــــــا أهمـية اســــــــــــــتمرار تاليفهـا  مهمـة تنويم وعـقد اجتمـاعات إقليمـية ودون  - 6
ــيرا لمؤتمرات األمم المتحدة ال ــادية واالجتما ية والتنمية  إقليمية تحضــــــــــ عالمية ومتا عتها في الميادين االقتصــــــــــ

 المدتدامة.
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 ( 38- )د   739القرار    

 المؤتمر اإلقليمي المعني  المروة في ومرياا النتينية ومن قة البار الياريوي

الالتينيــة ومنطقــة الححر أ ــدت اللجنــة من جــديــد التزام المؤتمر اإلقليمي المعني  ــالمرأة في أمريكــا   - 7
ــراتها وآليات  ــتدامة وراياتها ومؤ ـــــــــ ــاني تحولي في جميت أهدال التنمية المدـــــــــ الااريبي بتعميم منوور جندـــــــــ
تنفيذهال واتخاذ إجراءات لتحقيي الهدل المتعلي بتمكين جميت الندـــــاء والفتيات. وأوصـــــي  مضـــــاعفة الجهود 

ــد األهدال أ ــرات رصـــــــــ ــمان أن تعك  مؤ ـــــــــ ــاواة بين الرج  والمرأةل و مكان الرامية إلى ضـــــــــ وجه  عدم المدـــــــــ
 استخدامها في وضت سياسات عامة فعالة للتغلب على أوجه عدم المداواة هذه.

وأبرزت اللجنة التقدم الذي أ رزته في تنفيذ اســـــتراتيجية تعميم مراعاة المنوور الجندـــــانيل و ـــــددت   - 8
الدـياسـات االقتصـادية واآلليات المعنية  النهو     على ضـرورة تعزيز العم   التعاون مت الحكومات وواضـعي

 المرأةل فضــــــال عن منومات المجتمت المدني المختصــــــة. وأقرت  الدور الذي تضــــــطلت  ه في العم  المتعلي 
 اإل صـاءات الجندـانية في المنطقةل وكذلك في تدـلي  الضـوء على الشـؤون الجندـانية في دورات المؤتمرات  

ــاءاتل و ـــــــجعي  القطا ية اإلقليميةل  ما  في ذلك المؤتمرات المتعلقة  الدـــــــكان والتنمية االجتما ية واإل صـــــ
على تصــــميم وتنفيذ ســــياســــات و رام  عامة  ــــاملة تدم  التنمية المدــــتدامةل  ما في ذلك منوور جندــــانيل 

 (.19-لالستجا ة لجائحة مر  فيروس كورونا ) وفيد

ــاركة فعالة في الدورة - 9 ــا إلى مشــ ــرة للمؤتمر اإلقليمي المعني  المرأة  ودعي اللجنة أيضــ ــة عشــ الخامدــ
ل وطلبـي بـذل كـ  جهـد  2022في أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة الححر الاـاريبيل المقرر عقـده في األرجنتين عـام  

 ممكن لضمان مشاركة المجتمت المدني في الدورة. 

 
 ( 38- )د   740القرار    

 ريوي للتر يط االقتصادي واالجتماعيدع  وعمال معهد ومرياا النتينية ومن قة البار اليا

أقرت اللجنة   همية اتدــــاس الدــــياســــات العامة في تعزيز عمليات وأدوات التخطي  ألررا  التنمية  - 10
في أمريكا الالتينية ومنطقة الححر الااريبي.    2030واإلدارة العامة من أج  تنفيذ خطة التنمية المدتدامة لعام 

تينـية ومنطـقة الححر الاـاريبي للتخطي  االقتصــــــــــــــادي واالجتمـاعي أن يحقي على وطلـبي إلى معهـد أمريكـا الال
الححوث التطبيهيـة والتعـاون التقني والعمـ  االســــــــــــــتشــــــــــــــاري والتـدريـب من أجـ  تعزيز التاـامـ  بين القطـاعـات  

 في التخطي  للتنمية. 2030والمتعدد المدتويات لخطة عام 

ي لتموي  الحكومات ضــــــــــــــروري الســــــــــــــتمرار المعهـد وتنفـيذ  وأ دت اللجـنة من جديد أن النوـام العـاد - 11
برـنام  عملـهل ـ اعتـحاره مكمّلال للميزانـية العـادـية للجـنةل وأعرـ ي عن قلقهـا إزاء المدــــــــــــــتو  الحرج للموارد الـذي 
ــاهماتها إلى المعهد وجعلها   ــاء اتخاذ التدابير الالزمة لتقديم مدــــــــ بلغه هذا النوامل وطلبي إلى الدول األعضــــــــ

وطلبــي إلى األمــانــة أن تتخــذ الترتيحــات الالزمــة لضــــــــــــــمــان وتعزيز عمــ  المعهــد في  ــدود الموارد   منتومــة.
 المتا ةل وأن تواص  الدعي للحصول على أموال خارجة عن الميزانية.

وكررت اللجنة أيضــــا ت  يد التوصــــية   ن يعزز المعهد قدرته بوصــــفه الهيعة المدــــؤولة عن التدريب  - 12
وأن يكاف األنشــــــطة التي يضــــــطلت بها في هذا المجال  التعاون مت المقار دون اإلقليمية    داخ  نوام اللجنةل

عب التا عة للجنة ومت ريرها من المؤسدات الدولية.  والشل
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 ( 38- )د   741القرار    

 التا ع للجنة االقتصادألة ألمرياا النتينية والياريوي   ن لألمريايتي المؤتمر اإلحصااي    

بوصــــــــــــــفـه الهيعـة   نلألمريكيتي  ررت اللجنـة التـ  يـد على أهميـة زيـادة توطيـد مؤتمرهـا اإل صــــــــــــــائي  - 13
الحكومية الدولية التي تندـــــــــــــي األنشـــــــــــــطة اإل صـــــــــــــائية اإلقليمية والدولية في أمريكا الالتينية ومنطقة الححر 

ــجت تع ــائية الوطنية في بلدان المنطقة. ونوهي الااريبي وتشـــ ــائية الوطنية والنوم اإل صـــ زيز المكاتب اإل صـــ
 ـاعتمـاد مجموعـة ذات األولويـة من المؤ ــــــــــــــرات من أجـ  المتـا عـة اإل صـــــــــــــــائيـة اإلقليميـة ألهـدال التنميـة 

 ـــ نه أن يدـــاعد المدـــتدامة في أمريكا الالتينية ومنطقة الححر الااريبيل بوصـــفها إطارا إقليميا للمؤ ـــرات من 
على تحـدـيد أولوـيات جهود الهـياس وتحقيي تندــــــــــــــيي فعـال للتعـاون األفقي واإلقليمي والـدولي من أجـ  ســــــــــــــد  

 الاغرات في القدرات اإل صائية.

وأ،نــي اللجنــة على إطالس البوا ــة اإلقليميــة ألهــدال التنميــة المدــــــــــــــتــدامــة )بوا ــة أهــدال التنميــة   - 14
ر جهد مشـتر  بين الوكاالت تحي ييادة اللجنةل بوصـفها أداة رئيدـية لدعم المدـتدامة(ل التي وضضـعي في إطا

ــتدامة لعام   ولتعزيز القدرات تحهيقا لهذه الغاية. و ـــــــجعي    2030البلدان في تنفيذ ومتا عة خطة التنمية المدـــــ
ــد الاغرات في تو  ــتخدام البوا ة لتعزيز العم  التعاوني والتعاون األفقي من أج  ســــ فُّر البيانات البلدان  على اســــ

 .2030لمتا عة خطة عام 

ونوهي اللجنة أيضـــــا  اعتماد القانون العام المتعلي  اإل صـــــاءات الرســـــمية ألمريكا الالتينيةل الذي  - 15
ــائي الوطني لا  من البلدان و  نه  ــلطة الرائدة في النوام اإل صــــ ــائي الوطني   نه الدــــ عرَّل المكتب اإل صــــ

ه كنموذج إقليمي للبلدان المهتمة  صــيارة أو إعادة صــيارة األســاس القانوني  هيعة مدــتقلة مهنيةل واعترفي   
لعم  نومها اإل صــائية الوطنية و نتاج اإل صــاءات الرســمية. وأعر ي عن ارتيا ها لتجراءات التي اتخذتها 
دان  ــــــــــــــحكـة نقـ  المعـارل بهـدل تـحادل الخبرات وللتوصـــــــــــــــيات المتعلقـة ـ التحـدـيات والحلول التي اعتمـدتهـا بلـ 

( و ـــــــــــجعي على مواصـــــــــــلة تعزيز جملة أمور 19-المنطقة في مواجهة جائحة مر  فيروس كورونا ) وفيد
منها أنشــطة النشــر والتحادلل في ما يتعلي  كيضية ضــمان اســتمرار العمليات اإل صــائية في  االت الطوار . 

افية المكانيةل الذي جر   وأعر ي عن ت ييدها لتعالن المشــــــتر   شــــــ ن تاام  المعلومات اإل صــــــائية والجغر 
فيه  ث  كومات المنطقة على إنشـــاء آليات إدارة من  ـــ نها أن تدعم على نحو أفضـــ  العم  المشـــتر  بين  
المكاتب اإل صـائية الوطنية والنوم اإل صـائية الوطنية ووكاالت رسـم الخرائ  الوطنية من خالل إنشـاء أطر  

 إ صائية جغرافية وطنية.

 
 ( 38- )د   742القرار    

 المؤتمر اإلقليمي المعني  التنمية االجتماعية في ومرياا النتينية ومن قة البار الياريوي   

إن اللجنةل إذ أخذت في االعتحار التحديات اإلضــــافية الناجمة عن جائحة مر  فيروس كورونا  - 16
ــلم ـ  ن هـذه التحـدـيات تتطـلب تعزيز نو19- ) وفـيد م الحمـاية  ( من  ـيث الفقر وعـدم المدــــــــــــــاواةل و ذ تدــــــــــــ

االجتما ية الشاملة للجميت ولا  أنواع الحماية االجتما يةل أخذت علما  التقرير عن الدورة الاالاة للمؤتمر 
اإلقليمي المعني  التنمية االجتما ية في أمريكا الالتينية ومنطقة الححر الااريبيل المعقود في مكدــيكو من 

خطة اإلقليمية للتنمية االجتما ية الشـــــــــــــاملة للجميت.  ل و اعتماد ال2019تشـــــــــــــرين األول/أ تو ر  3إلى   1
هي خطة عم  عالمية و ـــــاملة للجميت تقوم على األ عاد  2030وأقرت   ن خطة التنمية المدـــــتدامة لعام  

ــتـدامـةل وأن المؤتمر اإلقليمي هو أ ـد المنـابر التي تعزز التـ زر وتجمت الجهود بين  الاال،ـة للتنميـة المدــــــــــــ
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ة  التنمية المدـــــتدامة مت التركيز على الحعد االجتماعي للتنمية المدـــــتدامة. وطلبي مختلف الجهات المعني 
اللجنـة أن تـدعم األمـانـة وزارات التنميـة االجتمـا يـة والايـانـات الممـا،لـة لهـا في البلـدان في تحـديـد مجـاالت 

مانة مرصـد التنمية الدـياسـات الرئيدـية التي يمكن تعزيزها وفقا للخطة اإلقليميةل وطلبي أيضـا أن تنوم األ
 االجتما ية وتتعهده وتحّد،ه  صورة منهجيةل استنادا إلى البيانات الرسمية التي تقدمها البلدان.

 
 ( 38- )د   743القرار    

 المؤتمر اإلقليمي للساان والتنمية في ومرياا النتينية ومن قة البار الياريوي   

جددت اللجنة التزام البلدان بتنفيذ ورصـــــــد توافي آراء مونتيفيديو  شـــــــ ن الدـــــــكان والتنميةل وأقرت  - 17
ــهام التقرير اإلقليمي األول عن تنفيذ توافي آراء مونتيفيديو في المتا عة العالمية لبرنام  عم  المؤتمر   إســــ

عضــاء على المشــاركة  فعالية . و ــجعي أيضــا جميت الدول األ2014الدولي للدــكان والتنمية لما  عد عام  
ــكـان والتنمـية في أمريكـا الالتينـية ومنطـقة الححر الاـاريبيل المقرر   في اـلدورة الرا عـة للمؤتمر اإلقليمي للدــــــــــــ

ل وعلى بذل ك  جهد ممكن إلرســــــال وفود رســــــمية  ــــــاملة للجميت ومتنوعة وتعددية. 2021 عامعقده في 
نور  عد في توييت وتصـــديي اتفايية البلدان األمريكية  شـــ ن و اي اللجنة جميت  الدول األعضـــاء التي لم ت 

ــمان تنفيذها   ــان لاحار الدــــــنل على الهيام بذلكل ود عي جميت  الجهات المعنية إلى ضــــ  ماية  قوس اإلندــــ
ــطة المؤتمر اإلقليمي وطلبي  ــكان في دعمه ألنشــ ــندوس األمم المتحدة للدــ ــاهمة صــ  الاام . واعترفي  مدــ

م  والوكاالت المتخصصة األخر  أن تقدم مداهماتهال  دب االقتضاءل في األنشطة إلى الصناديي والبرا
 التي سيضطلت بها المؤتمر.

و ـجعي اللجنة أيضـا جميت الدول األعضـاء على المشـاركة في االسـتعرا  اإلقليمي لتنفيذ االتفاس  - 18
ة ومنطـقة الححر الاـاريبيل ودعي جميت العـالمي من أج  الهجرة اآلمـنة والمنومـة والنوـامـية في أمريكـا الالتينيـ 

 الجهات المعنية إلى المشاركة في هذه العملية.

 
 ( 38- )د   744القرار    

االت اق اإلقليمي  ألن ال ص ل إلى المعل مات والمأاركة العامة والعدالة في المساال الويئية في ومرياا    
 النتينية ومن قة البار الياريوي 

قرير االجتماع األول للبلدان الموقعة على االتفاس اإلقليمي  شــــــــــ ن الوصــــــــــول  أخذت اللجنة علما بت  - 19
ــائ  البيعية في أمريكا الالتينية ومنطقة الححر الااريبيل   إلى ــاركة العامة والعدالة في المدــــــــ المعلومات والمشــــــــ

وييت  . ونوهي اللجنة مت التقدير بت 2019تشــــــــرين األول/أ تو ر  12  و 11المعقود في ســــــــان خوســــــــيه يومي 
بلدا من أمريكا الالتينية ومنطقة الححر الااريبي على االتفاس اإلقليمي وتصـــديي تدـــعة بلدان من المنطقة   24

ل كمداهمة في التنمية المدتدامة    عادها الاال،ةل ودعي جميت  2020تشرين األول/أ تو ر   28عليهل  حلول  
في التصــــــــــــــــديي على االتفـــاس اإلقليمي أو قبولـــه  دول أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة الححر الاـــاريبي إلى النور  

 منهل في أقرب وقي ممكن. 21االنضمام إليهل  دب االقتضاءل وفقا للمادة  الموافقة عليه أو أو

 
 ( 38- )د   745القرار    

 2024- 2014استعراض تن يذ برنامج عمل فيينا لصالح الولدان النامية غير الساحلية للعقد    

ــال  البلــدان النــاميــة     ررت اللجنــة دعوتهــا - 20 ــاء إلى تعميم برنــام  عمــ  فيينــا لصـــــــــــــ الــدول األعضـــــــــــــ
ــا لية للعقد   رير ــتراتيجياتها اإلنمائية الوطنية والقطا ية على الصــــــعيدين الوطني   2024-2014الدــــ في اســــ
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هـا واإلقليميل وكـذلـك دعوت هـا المنومـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة إلى إدراج برنـام  عمـ  فيينـا في برام  عمل
ذات الصــــــلة وتقديم الدعم التقني والمالي لتنفيذه. و ــــــجعي مرة أخر  القطاع الخار والمجتمت المدني على 
المدـــاهمة في تنفيذ برنام  عم  فيينال  دـــب  منها إقامة الشـــرا ات الشـــفافة والفعالة والخاضـــعة للمدـــاءلة بين 

اجتماع اســـــــــــتعرا  منتصـــــــــــف المدة لبلدان   القطاعين العام والخار. وأخذت اللجنة علما مت التقدير بتقرير
ــانتيارو  ــام  لبرنام  عم  فيينال المعقود في ســــ أمريكا الالتينية التحضــــــيري الســــــتعرا  منتصــــــف المدة الشــــ

ل ودعـي األمـاـنة  إلى مواصــــــــــــــلـة تقـديم الـدعم التقني إلى البلـدان الـنامـية 2019 زيران/يونـيه   12و   11 يومي
ــا لية في المنطقة في المجا رير ــتامار في البنية التحتيةل الدــــــــ ــلة ببرنام  عم  فيينا ما  االســــــــ الت المتصــــــــ

 وتدهي  النق ل والتاام  اللوجدتي ودراسات التاالي  اللوجدتية.

 
 ( 38- )د   746القرار    

 لجنة التنمية والتعاون لمن قة البار الياريوي   

مقارها دون اإلقليمية لمنطقة الححر أ دت اللجنة من جديد دورها الرئيدـــــــــــــيل وال ســـــــــــــيما من خالل   - 21
الاـاريبيل في تندــــــــــــــيي الـدعم اإلنمـائي للمنطقـة دون اإلقليميـةل  ـالتعـاون مت وكـاالت منوومـة األمم المتحـدة 
وصـــــــناديقها و رامجهال ومن خالل العم  المحا ـــــــر مت الشـــــــركاء الااريبيين في التنميةل  ما في ذلك الجماعة  

ــرس الحح ــيما من خالل مقارها دون الااريبية ومنومة دول  ــــ ر الااريبي. ور بي  الدور الذي كلفي  هل ال ســــ
اإلقليميــة لمنطقــة الححر الاــاريبيل في إدراج ا تيــاجــات الــدول الجزريــة الصــــــــــــــغيرة النــاميــة في خطــة التنميــة 

ام   ل و اي األمينة  التنفيذية على اســـــــــتخدام ك  التدابير الالزمة لضـــــــــمان التنفيذ الا2030المدـــــــــتدامة لعام 
للقرارات التي اتخذتها لجنة التنمية والتعاون لمنطقة الححر الااريبي في دورتها الاامنة والعشــــرينل والتوصــــيات 
التي وضــعتها لجنة الرصــد التا عة للجنة التنمية والتعاون لمنطقة الححر الااريبي في اجتماعها التاســت عشــرل  

 لدادس للمائدة المدتديرة لمنطقة الححر الااريبي.واالستنتاجات التي جر  التوص  إليها في االجتماع ا
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 المؤتمر ال زاري  ألن مجتمع المعل مات في ومرياا النتينية ومن قة البار الياريوي   

إن اللجنـةل إذ تـدر  أن برنـام  العمـ  الرقمي ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة الححر الاـاريبي قـد أســــــــــــــهم  - 22
 15في وضت رؤية مشتركة لبناء مجتمت معلومات  ام  للجميت في المنطقة خالل الدنوات الـــــ   إسهاما كبيرا

التي انقضــــي منذ إنشــــائه رســــميال و ذ تؤكد أن التانولوجيات الرقمية كاني أســــاســــية لتدــــيير عجلة االقتصــــاد  
دول األعضــــاء  (ل دعي جميت ال19-والمجتمت خالل األزمة الناجمة عن جائحة مر  فيروس كورونا ) وفيد

ــ ن مجتمت المعلومات في أمريكا الالتينية ومنطقة الححر  ــا ت  شـــــــــــ ــاركة في المؤتمر الوزاري الدـــــــــــ إلى المشـــــــــــ
ل وأ،ني على الجهود المشــتركة 2020تشــرين الااني/نوفمبر   26إلى   23الااريبيل المقرر عقده افتراضــيا من  

مجتمت المعلومات  اية تحديد أوجه التقدم التي التي بذلتها الدول األعضــــــــاء لتعزيز التعاون اإلقليمي  شــــــــ ن 
 ققتها أمريكا الالتينية ومنطقة الححر الااريبي في االســــــــــتعرا  الشــــــــــام  لتنفيذ نتائ  القمة العالمية لمجتمت 
المعلومــات. وأقرت اللجنــة  ــ هميــة إعــادة النور في نموذج اإلدارة الرقميــة في إطــار دولــة رفــاه رقمي تعزز 

ــادية واالجتما ية و قوس   وصــــــول الجميت إلى تانولوجيات المعلومات واالتصــــــاالتل وتحمي الحقوس االقتصــــ
العمالة للدـكانل وتنبذ جمت البيانات الشـخصـية واسـتخدامها رير الدـليم أو رير الم ذون  هل وتشـجت االبتاار 

على ضــرورة تعزيز  ونشــر التانولوجيا في النوام اإلنتاجيل من أج  تحقيي أهدال التنمية المدــتدامةل وأ دت 
 الدياسات العامة تحهيقا لهذا الغر .
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ــا إلى األمـاـنة مواصـــــــــــــــلة العمـ  مت بـلدان المنطقـة في تنفـيذ ومـتا عـة القرارات   - 23 وطلـبي اللجـنة أيضــــــــــــ
المتخذة في المؤتمر الوزاري الدـا تل ال سـيما فيما يتعلي  صـوابية وجدو  النهو   خطة لتطوير سـوس رقمية 

 الو،يي مت الجهات المعنية.إقليمية  التعاون  
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 2022برنامج عمل اللجنة االقتصادألة ألمرياا النتينية ومن قة البار الياريوي ووول ياتها لعام    

برّمتــهل  مــا في ذلــك ابتاــاراتهــا والتغييرات التي أدخلتهــا   2022اعتمــدت اللجنــة برنــام  عملهــا لعــام   - 24
يعك    2022على اســـــتراتيجيات التنفيذ. و ـــــددت على أن مشـــــروع برنام  العم  وأولويات نوام اللجنة لعام 

النا ــــــــــعة عن خطة التنمية مواءمة وتايي  أنشــــــــــطة برنام  العم  ومحتوياته وطرائقه مت المتطلحات الجديدة 
وأهدال التنمية المدـــــــــــتدامة وأهدافهال  ما في ذلك الطرائي واألولويات المعجلة لعقد   2030المدـــــــــــتدامة لعام 

العمــ ل وكــذلــك عن خط  العمــ  والصــــــــــــــكو  األخر  المتفي عليهــا دوليــال ور بــي بــذلــك. وطلبــي اللجنــة  
لتنفيــذ األنشــــــــــــــطــة المبينــة في برنــام  العمــ  إلى هيعــات األمينــة التنفيــذيــة أن تقــدم الميزانيــة المقتر ــة   إلى
 المتحدة المختصة للنور فيها. األمم

وأعر ي اللجنة عن قلقها إزاء أزمة الدـيولة األخيرة التي أ،رت سـلحا على موارد الميزانية المخصـصـة   - 25
المتعلي ـ  نشــــــــــــــطـة اللجنة  لهـا لتنفـيذ األنشــــــــــــــطـة المبيـنة في برـنام  العمـ . وأخـذت علمـا مت االرتـيا  ـ التقرير  

ــيدة 2019 لعام ــعة النطاس التي  ققتها اللجنة في مختلف مجاالت العم ل مشــــــــــ ل وأ دت على النتائ  الواســــــــــ
 خصوصا بنهجها القائم على النتائ  و قدرتها على تلبية ا تياجات المنطقة.

ءلة والتقييم  اية تعزيز  ور بي اللجنة أيضــــــــــــــا  الجهود التي تبذلها األمينة التنفيذية لتعزيز المدــــــــــــــا - 26
فعالية اللجنة وأهميتها لصـال  تنمية المنطقة. و ـجعي األمينة  التنفيذية على مواصـلة ممارسـة عقد اجتماعات 
ــيت نطاقه بين  ــا بهدل تعزيز الحوار وتوســ ــلة بين دورات اللجنةل وذلك أيضــ اللجنة الجامعة في الفترات الفاصــ

 التي تضعتبر ذات صلة. الدول األعضاء واألمانة  ش ن المدائ 
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 اللجنة المعنية  التعاون فيما بين بلدان الجن ب   

أيــدت اللجنــة و،يقــة بوين  آيرس الختــاميــة لمؤتمر األمم المتحــدة الرفيت المدــــــــــــــتو  الاــاني المعني   - 27
ـ التعـاون فيمـا بين بـلدان الجنوب أن يعـقدل  ـ التعـاون فيمـا بين بـلدان الجنوبل وطلـبي إلى رئي  اللجـنة المعنـية 

بدعم من األمانةل اجتماعا اســـــتانائيا للجنة المعنية  التعاون فيما بين بلدان الجنوبل خارج إطار دورة اللجنةل  
ل من أجـ  درس ســـــــــــــــب  تعزيز  2021في أقرب وـقي ممكن وفي موعـد ال يتجـاوز النصــــــــــــــف الـااني من عـام 

إدخال تغييرات مؤســـــــــدـــــــــيةل بهدل تقديم توصـــــــــيات إلى اللجنة  شـــــــــ ن تلك  أدائهال  ما في ذلك الحاجة إلى
المداوالت. وطلبي اللجنة أيضـــــــــــا إلى اللجنة المعنية  التعاون فيما بين بلدان الجنوبل  صـــــــــــفتها هيعة فر ية  
ــالتنميـــ  ــاريبي المعني  ـ ــا الالتينيـــة ومنطقـــة الححر الاـ ــا عـــة للجنـــةل أن تقـــدم تقريرا إلى منتـــد  بلـــدان أمريكـ ة تـ

 .2030المدتدامة عن إسهامها في تنفيذ خطة التنمية المدتدامة لعام 
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مؤتمر العل  واالبتيار وتين ل جيات المعل مات واالتصـــــــاالت التا ع للجنة االقتصـــــــادألة ألمرياا النتينية    
 ومن قة البار الياريوي 

إقليمي قصــــــــــــــيرة األجـ  للتصــــــــــــــدي ألزمـة مر    ر ـبي اللجـنة ـ الجهود الجـارـية لتنفـيذ خطـة تعـاون  - 28
(ل ـقائمـة على العلم والتانولوجـيا واالبتاـار والتانولوجـيات الرقمـية. وأ ـدت من جـديد  19-فيروس كوروـنا ) وفـيد

الحاجة إلى بذل جهد مشتر  مندي واستجا ة من المؤسدات اإلقليمية للعلم والتانولوجيا واالبتاار وتانولوجيا 
واالســــــتعداد النتعاش مدــــــتدامل و ــــــجعي على  19-الت للتصــــــدي  فعالية لجائحة كوفيدالمعلومات واالتصــــــا

التشـــــغي  الفوري لمنصـــــة مؤتمر العلم واالبتاار وتانولوجيات المعلومات واالتصـــــاالت على اإلنترنيل لتحادل 
 ار.المعلومات عن الدياسات والمحادرات والبرام  القائمة في مجاالت العلوم والتانولوجيا واالبتا

  
 اللجنة االقتصادألة ألفريقيا -   اه 

في الدورة الاالاة والخمدــــــــــــــين لمؤتمر وزراء المالية والتخطي  والتنمية االقتصــــــــــــــادية األفارقة للجنة   - 29
ل في  ـــــــك  مختل ل  ـــــــهد 2021آذار/مارس  23و   22االقتصـــــــادية ألفريهيال المعقود في أدي  أ ا ا يومي  

التصــــــنيت والتنويت  ”رنيل اعتمدت اللجنة بيانا وزاريا  ول موضــــــوع  ضــــــورا  ــــــخصــــــيا ومشــــــاركة عبر اإلنت 
. واتخذت أيضــــا عددا من القرارات المتعلقة “19-المدــــتدامان في أفريهيا في العصــــر الرقمي في ســــياس كوفيد

 ببرنام  عملهال التي تضعر  أدناه موجزات لها لاي يطلت عليها المجل  االقتصادي واالجتماعي.
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 من قة التجارة الارة القارية األفريقية   

ــادـية األـفارـقةل إدرا ـا مـنه لتمكـاـنات اإلنمـائـية  - 30 دعـا مؤتمرض وزراء المـالـية والتخطي  والتنمـية االقتصــــــــــــ
لمنطقــة التجــارة الحرة القــاريــة األفريهيــة كوســــــــــــــيلــة لتحقيي األهــدال المحــددة في خطــة التنميــة المدــــــــــــــتــدامــة 

ــادية  : 2063وخطة عام   2030 لعام ــعها االتحاد األفريقيل اللجنة  االقتصـ ــبو إليهال التي وضـ أفريهيا التي نصـ
ألفريهيا إلى مواصــلة دعم تنفيذ االتفاس المؤســ  لمنطقة التجارة الحرة القارية األفريهيةل  ما في ذلك وال ســيما 

 عـدل و اهـا على تقـديم الـدعم التقني    التصــــــــــــــديي على االتفـاس من قبـ  الـدول األعضــــــــــــــاء التي لم تقم بـذلـك
ــية االتحاد األفريقيل وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية األفريهيةل والجماعات   إلى ــاءل ومفوضــــــ دولها األعضــــــ

ــاريت البنية التحتية القارية العالية األولويةل  ــنيت ومشــ ــادية اإلقليميةل فيما يتعلي  التنمية الزرا ية والتصــ االقتصــ
ك المدرجة في خطة العم  الاانية ذات األولوية لبرنام  تطوير البنى التحتية في أفريهيال والرقمنةل وال سيما تل

وتنفيذ االســـــــــــتراتيجيات الوطنية لمنطقة التجارة الحرةل ومفاوضـــــــــــات المر لة الاانية والمر لة الاالاة في إطار  
 منطقة التجارة الحرة.

اللجنة إعداد دراســـــــة عن كيضية تعزيز االســـــــتامارات في القارة من وطلب مؤتمر الوزراء أيضـــــــا من  - 31
م إلى الدول األعضــــــــاء في عام  في الدورة الرا عة والخمدــــــــين  2022خالل منطقة التجارة الحرةل على أن تقدَّ

 لمؤتمر الوزراءل وأن تواصــ  تقديم الدعم التقني إلى أمانة منطقة التجارة الحرةل  ما في ذلك في تطوير ونشــر
 نوضم التجارة والو،ائي الرقمية.
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 الويانات واإلحصاهات   

ــياس   - 32 ــادية األفارقةل إذ يقر  الحاجة الملحةل في ســ إن مؤتمر وزراء المالية والتخطي  والتنمية االقتصــ
هية من أج   (ل إلى تحوي  نوم اإلنتاج اإل صـــائي في البلدان األفري 19-جائحة مر  فيروس كورونا ) وفيد

أفريهيا التي نصبو إليهال : 2063وخطة عام   2030توليد البيانات الالزمة لتنفيذ خطة التنمية المدتدامة لعام 
التي وضــعها االتحاد األفريقيل و ذ ير ب  إنشــاء فريي أفريقي معني بتحوي  وتحديث اإل صــاءات الرســميةل 

ات صـحية قوية على الصـعيدين الوطني والمحلي.  ث الشـركاء والحكومات على بناء نوم رصـد ونوم معلوم
ودعا المنومات والشــــــــــــــركاء في عموم أفريهيا إلى تعزيز أوجه الت زر دعماي للبلدان األفريهية في التخضي  من 

المدتمرةل ودعا الدول األعضاء إلى تجديد التزاماتها  إجراء تعدادات الدكان والمدا ن  19-أ،ر جائحة كوفيد
 .2020عام  خالل جولة تعداد

و ث مؤتمرض الوزراء أيضـــا على الهيام  خطوات تضـــمن إدراج األهدال والمؤ ـــرات الرئيدـــية لخطة   - 33
في الخطــة اإلنمــائيــة الوطنيــة. و ــث على الهيــام  خطوات لضــــــــــــــمــان إدمــاج    2063وخطــة عــام    2030عــام  

ة ووضـعها في سـياقها  الاام  على اإلطار المتاام  للمعلومات الجغرافية المكانية في الخطة اإلنمائية الوطني 
الصــــــعيد اإلقليميل وطلب إلى اللجنة مواصــــــلة دعمها للدول األعضــــــاء في تعزيز قدرات نومها اإل صــــــائية  

 ونوم بياناتها.

 
 ( 53- )د   974القرار    

 التسجيل المدني وإحصاهات األح ال المدنية   

ة األفــارقــة الحكومــات األفريهيــة على و ــث مؤتمر وزراء المــاليــة والتخطي  والتنميــة االقتصــــــــــــــــاديــ  - 34
االســتامار في اســتحداث نوم للهوية القانونية تعم   كام  طاقتهال وأوصــى  االعترال بنوم التدــجي  المدني 
بوصـفها خدمات  كومية أسـاسـية ينحغي أن تدـتمر  تى في  االت الطوار ل نورا لهيمتها الجوهرية في دعم 

ــتخداماتها اإلدار  ــان واسـ ــاء  قوس اإلندـ ــجت الدول األعضـ ــاءات األ وال المدنية. و ـ ية ودورها في إنتاج إ صـ
ــاس   ــغي  المتحادل على أسـ ــجي  قابلة للتشـ ــجي  المدني و اها على بناء نوم تدـ على رقمنة نوم وعمليات التدـ

 نه  دورة الحياة الااملة.

التدــــــجي  المدني ودعا مؤتمر الوزراء أيضــــــا الدول األعضــــــاء إلى إقامة روا   أو،ي بين ســــــلطات   - 35
وقطاع الرعاية الصـــــحية  تى يتدـــــنى إبالت ســـــلطات التدـــــجي  المدني رســـــميا    داث األ وال المدنية التي 
تشهدها مؤسدات الرعاية الصحيةل ودعا اللجنة إلى مواصلة دعم الدول األعضاء في تعزيز التدجي  المدني 

 في أفريهيا.

 
 ( 53- )د   975القرار    

 مستدامان ألفريقيا في العصر الرقمي في سياق جاااة مرض فيروس ك رونا التصنيع والتن يع ال   

ــاء على إعادة  - 36 ــادية األفارقة الدول  األعضــــــــ ــجت مؤتمر وزراء المالية والتخطي  والتنمية االقتصــــــــ  ــــــــ
تصــــــــّور التصــــــــنيت والتنويتل  ما في ذلك عن طريي تعميي قدراتها في مجال الححث والتطويرل وتعميم العلوم 

ــتراتيجيات متااملة مرا ية للبيعة ومتايفة مت المناخ في مجالي النمو والت  ــيارة اســـــــــــ انولوجيا واالبتاارل وصـــــــــــ
والتنمية ضـمن األطر اإلنمائية الوطنية. ودعا الدول األعضـاء إلى بناء أسـ  رقمية وجديدة أفضـ  لالقتصـاد  
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ة الرقمية ودعم  لول الدفت الرقمي المناخيل وتطوير برامجيات وســـــــــــيطة رقمية في أفريهيا  اعتماد نوم الهوي 
ــعار معقولة  ــمان تغطية اإلنترني   ســ ــين وضــ ــتامار معدات الحاســــوب الرقمية في القارة من خالل تحدــ واالســ

 والحصول على الطاقة.

ودعا مؤتمرض الوزراء اللجنة  إلى تقديم الدعم التقني للدول األعضـــــــاء من أج  االســـــــتفادة من منطقة   - 37
الحرة القارية األفريهية  اعتحارها إطارا للتاام  الرأســـــــي للصـــــــناعات وســـــــالســـــــ  اإلمداد وتحقيي رقمنة التجارة  

أفريهيال و جراء دراسة الستاشال آفاس ومزايا إنشاء فريي خبراء أفريقي معني  الغاز لتقديم المشورة إلى الدول  
ــنيت وا ــ ن كيضية إطالس العنان إلمكانات الغاز في التصـــ ــاء  شـــ ــاعدة األعضـــ النتقال إلى الطاقة النويفةل ومدـــ
 الدول األعضاء على إدراج النفقات الرقمية في ميزانياتها الوطنية.

 
 ( 53- )د   976القرار    

 لقاحات مرض فيروس ك رونا   

ــاديــة األفــارقــة على مختلف المحــادرات التي  - 38 أ،نى مؤتمر وزراء المــاليــة والتخطي  والتنميــة االقتصـــــــــــــ
اللجنة لدعم الدول األعضــــــاء في االســــــتفادة من اعتماد مفوضــــــية االتحاد األفريقي والمرا ز األفريهية  اتخذتها 

ل في  19-لمكافحة األمرا  والوقاية منها االســــــــــــتراتيجية القارية المشــــــــــــتركة ألفريهيا لمكافحة تفشــــــــــــي كوفيد
ة لضـــــــــــمان الت زر وتقلي  ل  اعتحارها مدـــــــــــودة ومخططا توجيهيا لتندـــــــــــيي الجهود اإلقليمي 2020آذار/مارس 

ــادـية األفريهـية. وأ،نى   االزدواجـية إلى أدنى  ـد ممكنل  اـية إنقـاذ األروا  ودعم التنمـية االجتمـا ـية واالقتصــــــــــــ
أيضــــــــا على المحادرات التي اتخذتها اللجنة االقتصــــــــادية ألفريهيا لدعم الدول األفريهية األعضــــــــاء في االتفاس  

من  قوس الملاية الفارية  شــ ن اللقا ات وتخضي  عبء الديون و صــدار  المتعلي  الجوانب المتصــلة  التجارة 
  قوس الدحب الخاصة.

وطلب مؤتمر الوزراء إلى اللجنة مواصـــــــــــلة تلك الجهودل  ما في ذلك مواصـــــــــــلة الدعوة إلى التوزيت  - 39
األعضـــاء في  والحصـــول عليها. وطلب أيضـــا إلى اللجنة مدـــاعدة الدول األفريهية   19-العادل للقا ات كوفيد

وضـت اسـتراتيجيات وسـياسـات قارية لتيدـير إنتاج اللقا ات في القارةل وتحدـين المشـتريات المجمعةل وال سـيما 
من خالل التانولوجيات الرقميةل كما يتضـــــــــ  من المنبر األفريقي لتمداد الطبيل واالســـــــــتفادة من اســـــــــتخدام 

نية وصــــول الجميت إليهال ما من  ــــ نه أن يحدــــن  األدوات الرقمية في ســــالســــ  التوريد الوطنية لتحدــــين إمكا
القدرة على تحم  تاالي  اللقا ات و مكانية الحصـول عليها ويدـاعد على توليد نمو اقتصـادي  ـام  للجميتل 
وتحفيز خلي فرر العم  والقضــــــاء على الفقر تحهيقا للتنمية االجتما ية واالقتصــــــادية والنمو المدــــــتدام في  

مر الوزراء اللجنة على مواصـلة دعم الدول األعضـاء في  ـراء اللقا اتل  ما في ذلك القارة. وأخيرال  ث مؤت 
ــداد خـدمـة اـلدين  ــافي المـتا  من تخضي  عـبء اـلديون في إطـار مـحادرة تعليي ســــــــــــ من خالل التموـي  اإلضــــــــــــ

 لمجموعة العشرينل ومؤسدات تموي  التنمية و قوس الدحب الخاصة.
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ـــياق مؤتمر األم  المتـادة  اـلدع  المـق   دم من اللجـنة االقتصـــــــــادأـلة ألفريقـيا إلى وـقل الوـلدان نم ا في ســـــــ
 الرامس المعني  لقل الولدان نم ا 

إن مؤتمر وزراء المالية والتخطي  والتنمية االقتصــــــــــــادية األفارقةل إذ أعرب عن قلقه من أن جائحة   - 40
تقــدم المحــدود نحو أهــدال برنــام  العمــ  ألقــ   ( قــد زادت من تعريا ال19-مر  فيروس كورونــا ) وفيــد
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للخطرل و درا ـا منـه لضــــــــــــــرورة إعـادة النور في نوـام الـدعم الحـالي ألقـ     2020-2011البلـدان نموا للعقـد  
  البلدان نموا في الفترة التي تدــــــــــــــبي مؤتمر األمم المتحدة الخام  المعني   ق  البلدان نموا في كانون الااني/ 

اللجنة أن تواصـــــــــ  دعم أق  البلدان األفريهية نموا في جهودها الرامية إلى رفعها من ل طلب إلى 2022يناير  
 ـاـلة أـق  البـلدان نموا وتيدــــــــــــــير تنفـيذهـا لبرام  العمـ  المنباـقة من مؤتمر األمم المتحـدة الخـام  المعني ـ  ق   

 البلدان نموا.

 

 ( 53- )د   978القرار    

 2024- 2014ير الساحلية للعقد  برنامج عمل فيينا لصالح الولدان النامية غ   

دعـا مؤتمر وزراء المـالـية والتخطي  والتنمـية االقتصــــــــــــــادـية األـفارـقة البـلدان  رير الدــــــــــــــا لـية و ـلدان   - 41
المرور العــابر النــاميــة األفريهيــة والمنومــات اإلقليميــة ودون اإلقليميــة وريرهــا من الجهــات المعنيــة إلى تنفيــذ 

الســتعرا  منتصــف المدة الرفيت المدــتو   شــ ن تنفيذ برنام  عم  فيينا  أ كام و جراءات اإلعالن الدــياســي
ل  ما في ذلك تلك المتعلقة بتعزيز الر   اإلقليمي وتيدـــــير  2024-2014للبلدان النامية رير الدـــــا لية للعقد 

وارثل التجـارة وتطوير بنى تحتيـة مدــــــــــــــتـدامـة ومتاـاملـة إقليميـا للنقـ  قـادرة على التاي  مت تغير المنـاخ والا
وتنويت هيك  الصـادراتل و ضـافة ييمة إلى الصـادراتل والتنفيذ الفعال التفاقات التاام  اإلقليمي. و ث بلدان 
ــ   ــة لتقليـ ــاذ اإلجراءات الالزمـ ــاتخـ ــة  ـ ــدان رير الدـــــــــــــــــا ليـ ــدود مت البلـ ــاون عبر الحـ العبور على تعزيز التعـ

ة القيود التجارية وتيدــــــــــــــير  ركة الدــــــــــــــلت االضــــــــــــــطرا ات في النق  الدولي وعبر الحدود إلى أدنى  دل و زال
 األساسيةل في المقام األولل ما  األرذية واللوازم الطبية ومعدات الوقاية الشخصية.

ودعا مؤتمر الوزراء بلدان المرور العابر أيضــا إلى تعزيز التعاون مت البلدان رير الدــا لية بتعزيز   - 42
ــفافية وتوافر المعلومات عن إجراءات المرور ا ــتفادة من التانولوجيات الرقمية.  ـــــــ لعابر وعبر الحدودل واالســـــــ

ودعا الشــــــــركاء في التنمية والمنومات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية ذات الصــــــــلة إلى تعزيز الدعم المقدم 
لتجارة  إلى البلدان النامية رير الدـا لية و لدان المرور العابر في تنفيذ االتفاييات الدولية ذات الصـلة لتيدـير ا

والنقــــ ل وأ ــــد أهميــــة تعبعــــة الموارد الالزمــــة للتعجيــــ  في تنفيــــذ برنــــام  عمــــ  فيينــــا ودعم البلــــدان النــــاميــــة 
 الدا لية. رير

ودعــــا مؤتمر الوزراء اللجنــــة إلى دعم البلــــدان النــــاميــــة رير الدـــــــــــــــــا ليــــة و لــــدان المرور العــــابر  - 43
مية ومحادرات التاام ل ما  منطقة التجارة الحرة القارية االســــــتفادة من الفرر التي تتيحها المحادرات اإلقلي  في

األفريهية. وطلب إلى اللجنة أن تواصـ ل  التعاون مت مكتب الممالة الدـامية ألق  البلدان نمواي والبلدان النامية 
ــلة   ــات منوومة األمم المتحدة ذات الصــــ ــدــــ ــغيرة الناميةل وريره من مؤســــ ــا لية والدول الجزرية الصــــ رير الدــــ

نومات الدولية واإلقليمية ذات الصـــــــــلةل تقديم  الدعم التقني إلى البلدان النامية رير الدـــــــــا لية في أفريهيا والم
 المجاالت ذات األولوية لبرنام  عم  فيينال  ما فيها تلك المدرجة في خريطة الطريي لتنفيذه المعجَّ . في
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 والتر يط   المعهد األفريقي للتنمية االقتصادألة   

أيد مؤتمر وزراء المالية والتخطي  والتنمية االقتصــــادية األفارقة إعادة تشــــكي  عضــــوية مجل  إدارة   - 44
المعهد األفريقي للتنمية االقتصـــــادية والتخطي ل الذي يضـــــم جمهورية أفريهيا الوســـــطى ورينيا االســـــتوائية عن 

ان وموريتانيا عن  ــمال أفريهيال و وتدــوانا وموزامبيي وســ  أفريهيال و ،يو يا ورواندا عن  ــرس أفريهيال والدــود
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ــنغال   ــافة إلى المقاعد الدائمة التي تشــــــــــغلها الدــــــــ عن الجنوب األفريقيل ورانا ورينيا عن ررب أفريهيال إضــــــــ
 صـــــــفتها البلد مضـــــــي  ومفوضـــــــية االتحاد األفريقي. وكرر دعوته اللجنة إلى أن تقومل  التعاون مت المعهدل 

زمــة للطلــب إلى الجمايــة العــامــة زيــادة المنحــة العــاديــة دعمــاي لبرنــام  المعهــدل كمــا كررت  كــ  الخطوات الال
 دعوته الدول األعضاء إلى دفت ا ترا ات سنوية أ ار انتواما وتدوية المت خرات المدتحقة للمعهد.

 
 ( 53- )د   980القرار    

 حق ق السان الراصة   

والتخطي  والتنمية االقتصـــــادية األفارقة على اللجنة لدعوتها إلى إصـــــدار  أ،نى مؤتمر وزراء المالية  - 45
جديد لحقوس ســـحب خاصـــة للبلدان المنخفضـــة الدخ  والمتوســـطة الدخ  وتقديم الدعم الفني لهال ونوه  العم  
ــتدامة لخفا تالفة االئتمان الخار على البلدان  ــيولة واالســــــــــ ــميم مرفي للدــــــــــ الذي تقوم  ه اللجنة في تصــــــــــ

فريهية. وطلب إلى اللجنة أن تواصـ  توفير منبر لعقد االجتماعات لواضـعي الدـياسـات األفارقة وريرهم من األ
بليون  650و  500الجهات المعنيةل وأن تدعو إلى إصـــــــدار جديد لحقوس ســـــــحب خاصـــــــة تراو  ييمتها بين 

لة التي تم  الحاجة إليها دوالر من دوالرات الواليات المتحدةل وهو ما ســـيشـــك  خطوة  يوية في توفير الدـــيو 
والتموي  االســــتاماري لصــــال  البلدان األفريهيةل ولصــــال  البلدان المنخفضــــة الدخ  والبلدان المتوســــطة الدخ   

 على وجه الخصور.

وطلب مؤتمر الوزراء إلى اللجنة دعم جهود الدعوة التي تبذلها الدول األعضــاء لتمديد محادرة تعليي  - 46
على األق ل وهو ما من  ــــــــــــــ نه أن يحرر  2021موعة العشــــــــــــــرين  تى نهاية عام ســــــــــــــداد خدمة الدين لمج

ويوفر الدـــــــــيولة التي تم  الحاجة إليها   2021مليارات دوالر إضـــــــــافية وتخصـــــــــيصـــــــــها للتعافي في عام  8
لالســــتجا ة لألزمة. ودعا اللجنة إلى  شــــد الدعم إلنشــــاء آلية خاصــــة إلعادة توزيت لحقوس الدــــحب الخاصـــة  

ــب مت ــاء على العم  الجماعي  تتناســ ــجت الدول األعضــ ا تياجات البلدان األفريهية من التموي  اإلنمائيل و ــ
 لضمان أن يكون لها صوت وموقف مو دين  ش ن مد لة  قوس الدحب الخاصة.

 
 ( 53- )د   981القرار    

 2022الر ة والميزانية الورنامجيتان لعام    

ــادـية األفـارقـة الخطـة والميزانـية البرـنامجيتين  اعتمـد مؤتمر وزراء المـالـية والتخطي  وا - 47 لتنمـية االقتصــــــــــــ
. و ذ أ ار إلى أن صيارة اإلطار البرنامجي المتوس  األج  قد ت ،رت  الوضت الناجم عن 2022للجنة لعام  

( و لى أنها ســتتطلب مزيدا من المشــاورات مت الجهات المدــتهدفة والجهات  19-مر  فيروس كورونا ) وفيد
ذ نوه  ـالمدــــــــــــــتو  الجيـد من المواءمـة والتركيز للخطـة والميزانيـة البرنـامجيتين للجنـة مت األولويـات المعنيـةل و 

والتطلعــات اإلنمــائيــة ألفريهيــال دعـا اللجنــة إلى إدراج تـدابير األداء في اإلطـار البرنـامجي المتوســــــــــــــ  األجـ   
يذه. و ث مؤتمر الوزراء اللجنة   ( لتيدـــير تتحت التقدم المحرز في تنف2025-2022الممتد على أر ت ســـنوات )

على النور في العمــ  من أجــ  تو يــد خطتهــا البرنــامجيــة وو،ــائي ميزانيتهــا والعمــ  على تعزيز جهودهــا في  
 مجال تعبعة المواردل  اية تحدين التوازن بين مخصصات الميزانية العادية والموارد الخارجة عن الميزانية.
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 اللجنة االقتصادألة ألوروبا -  جي  

اعتمدت اللجنة االقتصـــــــادية ألورو ال في دورتها التاســـــــعة والدـــــــتينل المعقودة في جني  يومي   - 48
ــان/أبري     21 و  20 ــلة ببرنام  عملهال التي  2021نيدـــ ــتو  وعددا من القرارات المتصـــ ل بيانا رفيت المدـــ

 تضعر  أدناه موجزات لها لاي يّطلت عليها المجل  االقتصادي واالجتماعي.

 
 ( 69ر ولف ) المقر   

 الويان الرفيع المست ى   

اعتمدت اللجنة االقتصـــــــــــــادية ألورو ا بيانا رفيت المدـــــــــــــتو ل اعترفي فيه   ن التوفيي بين االزدهار  - 49
ــية للمنطقةل وأن من  االقتصـــــــــادي والحاجة إلى التصـــــــــدي للضـــــــــغوك البيعية ما زاالن يشـــــــــكالن مهمة رئيدـــــــ

تعددة لتحدــين إدارة الموارد الطبياية تحهيقا للنمو االقتصــادي  الضــروري اتخاذ إجراءات  ازمة في مجاالت م
 تى ال يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور البيعيل وأن االنتقال إلى اقتصاد أ ار استدامة وتحدين إدارة الموارد 
الطبياية أمران ينطويان على فرر عدة للبناء مرة أخر  على نحو أفضـ  ويمكن أن يشـكال مصـدرا للدينامية 
االقتصـادية ولزيادة القدرة التنافدـية. وأقرت اللجنة أيضـا   ن نه  االقتصـاد الدائري األ ار كفاءة في اسـتخدام  
الموارد هي اللبنات األســاســية للنماذج االقتصــادية المدــتدامة التي تدم  وتوجه محادرات الدــياســات العامة من 

لنفايات إلى أدنى  د وتعزيز اإلنتاج واالســــــتهال  أج  الحفا  على مخزون الموارد المادية عن طريي تقلي  ا
المدــتدامين. وهي التزمي تاليا بتااي  الجهود الرامية إلى تعزيز نهض  االقتصــاد الدائري واالســتخدام المدــتدام  
ــتدام للموارد الطبياية في برام  العم    للموارد الطبيايةل أي عن طريي تعميم النه  الدائري واالســـــتخدام المدـــ

 ية القائمة للجنة ومن خالل المحادرات الطو ية وفرر التعاون في مجال بناء القدرات.القطا 

وذكرت اللجنــة كــذلــك أن عملهــا في البرام  الفر يــة ذات الصــــــــــــــلــة واللجــان القطــا يــة وريرهــا من  - 50
الموارد الهيعات الفر ية يمكن أن يدـــــهم إســـــهاما هاما في تعزيز اقتصـــــادات دائرية وأ ار كفاءة في اســـــتخدام 

وتحدــــين إدارة الموارد الطبياية في المنطقة وخارجهال وأن من  ــــ ن هذا العم  أن يدــــهم في النهو   النق  
المدـتدامل و ناء نوم الطاقة المدـتدامةل والنهو   اإلدارة المدـتدامة للغا اتل وكذلك  اسـتخدام موارد الخشـب  

والتنمية الحضـــــــــــــرية مت الممارســـــــــــــات المدـــــــــــــتدامةل  كفاءة؛ تعزيز التعاون البيعي؛ تدـــــــــــــهي  مواءمة التجارة 
ذلك بناء القدرات على مواجهة األزمات المحتملة في المدـــــتقب ل وتوفير األســـــاس اإل صـــــائي لتاوين  في  ما

 فهم أفض  للديناميات الجارية وآل،ار إجراءات الدياسة العامة.

( كـانـي  ماـا ـة تـذكير 19-كورونـا ) وفيـدو ذ أ ـــــــــــــــارت إلى أن األزمـة النـاجمـة عن مر  فيروس   - 51
توفر الرؤية   2030 الحاجة إلى فهم ومواجهة المخاطر قب  أن تتاون و لى أن خطة التنمية المدـــــــتدامة لعام  

الســــــــــــــتحــاس ومواجهــة المخــاطر المتعــددةل  مــا في ذلــك المخــاطر ذات الطــا ت العــابر للحــدودل عقــدت الــدول  
التزامها   هدال التنمية المدـــــــــــتدامة  اعتحارها المدـــــــــــودة التي توجه    األعضـــــــــــاء في اللجنة العزم على تعزيز

ــددت تلك الدول كذلك على أنه في عالم يتعر  لالهتزاز جراء اآل،ار المتعددة  ــاتية. و ــــــ ــياســــــ إجراءاتها الدــــــ
ل يتدــــــــــــــم التعـاون اإلقليمي  ـ هميـة متزايـدة في إدارة المخـاطر والحـد من  ـال عـدم اليقين 19-لجـائحـة كوفيـد

ــياس والتحديات وتع ــوء هذا الدـــ ــامن. وفي ضـــ ــاديةل وعلى بروز  اجة متجددة إلى التضـــ زيز الدينامية االقتصـــ
ــافر تحهيقــا للتنميــة والتاــامــ   المقبلــةل رأت تلــك الــدول أن الواليــة التــاريخيــة للجنــة لتيدــــــــــــــير العمــ  المتضـــــــــــــ

 االقتصاديين في المنطقة هي من األهمية اليوم كما كاني عليه دائما.
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 ( 69قرر  اه ) الم   

 االقتصاد الدااري واالستردام المستدام للم ارد ال ويعية   

 ــددت اللجنة على ضــرورة مواصــلة تعزيز عملها في مجال االقتصــاد الدائري واالســتخدام المدــتدام  - 52
للموارد الطبيايةل وطلبي إلى اللجان القطا ية المعنية وفروعها أن تنور في كيضية تعزيز أ،ر صــكو  اللجنة  

ــتخدام ــلة من أج  تعزيز النهض  الدائرية واأل ار كفاءة في اســـــــــــ الموارد. ودعي اللجنة تلك   القائمة ذات الصـــــــــــ
الهيعات الفر ية إلى تارار وتوسـيت نطاس النه  القائمة التي تيدـر االسـتخدام الواسـت النطاس والفعال للصـكو  
المناســــــــــحةل  ما في ذلك من خالل بناء القدرات وأنشــــــــــطة تحادل المعارلل و لى النور في وضــــــــــت مقتر ات  

ن المحتمــ  عبر البرام  الفر يــةل إليجــاد  لول مؤ،رة وقــابلــة  برام  عمــ  كــ  منهــال  مــا في ذلــك التعــاو  في
ــ نها أن تيدـــــر تحقيي أهدال  ــتدام للموارد الطبياية ومن  ـــ ــاد الدائري واالســـــتخدام المدـــ للهياس تعزز االقتصـــ

 .2030خطة التنمية المدتدامة لعام 

ــدوليــة األخر  والمن  - 53 ومــات اإلقليميــة للتاــامــ  ودعــي اللجنــةض األمــانــة  إلى التعــاون مت المنومــات ال
االقتصـــــــــادي  ما فيها االتحاد األورو ي من أج  وضـــــــــت نه  مندـــــــــي لهياس التقدم المحرز نحو االقتصـــــــــاد  
ــاد دائري  ــلة  اقتصـ ــلة تعزيز الشـــرا ات المتصـ الدائريل  ما في ذلك زيادة الافاءة في اســـتخدام المواردل ومواصـ

ســــتاشــــال فرر الت زر لتوســــيت نطاس اســــتخدام أدوات اللجنة  و االســــتخدام المدــــتدام للموارد الطبيايةل  اية ا
 ذات الصلة.

و ـــــــــــــجعي أيضـــــــــــــا على الهيام في الوقي المناســـــــــــــب بتنفيذ المحادرات الطو ية المقدمة من الدول  - 54
األعضــاء إلى اللجنة خالل الدورة  اية مواصــلة التعجي  في االنتقال إلى اقتصــاد دائري واالســتخدام المدــتدام  

الطبيايةل كما  ـجعي الدول  األعضـاء التي لم تنور  عد في اتخاذ إجراءات متضـافرة في هذا الصـدد  للموارد  
 على الهيام بذلك.

 
 ( 69المقرر جي  )   

 تمديد والألة المنتدى اإلقليمي للتنمية المستدامة   

ي للتنمية المدـتدامة إن اللجنةل إذ نوهي مت التقدير  التنويم الناج  للدورات الدـا قة للمنتد  اإلقليم - 55
ــياســـات والممارســـات الجيدة في تنفيذ أهدال التنمية  ــفها منبرا لتعلم األقران وتحادل الخبرات في مجال الدـ بوصـ
المدــتدامةل و ذ أخذت علما بتقييم الهيمة المضــافة الذي يحققه المنتد  اإلقليمي  الندــحة إلى الدول األعضــاء  

 2022ررت مواصـــــــــــــــلة عـقد دورات ســــــــــــــنوـية للمنـتد  اإلقليمي في عـامي ق  ل( 3) في اللجـنة اـلذي أعـدـته األمـاـنة
. وطلبي إلى األمانة أن تضــــت جدول األعمال لا  دورة من دورات المنتد  اإلقليمي بتشــــاور و،يي 2023 و

مت الدول األعضــــــاءل وأن توائمه مت ك  من مواضــــــيت المنتد  الدــــــياســــــي الرفيت المدــــــتو  المعني  التنمية  
برنام  عملهل برعاية المجل  االقتصــادي واالجتماعي. كما طلبي من األمانة مواصــلة نشــر المدــتدامة ومت 

في منطقة اللجنة وقررت إ قاء المنتد  اإلقليمي  2030تقرير ســــــنوي عن تنفيذ خطة التنمية المدــــــتدامة لعام 
 على المدتو  العالمي. 2030متوائما مت مجم  عملية المتا عة واالستعرا  لخطة عام 

ــات   - 56 قررت اللجنــة أن تقــدم تقــارير دورات المنتــد  اإلقليميل  مــا في ذلــك موجز الرئي  للمنــاقشـــــــــــــ
ــاهمات  ــتو  برعاية المجل ل في إطار المدـــ ــي الرفيت المدـــ ــياســـ ــيةل إلى المنتد  الدـــ ــائ  رئيدـــ ــفوعة برســـ مشـــ

 __________ 
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ة أن تعـد تقييمـا  . وطلبـي إلى األمـانـ 2030اإلقليميـة في عمليـة المتـا عـة واالســــــــــــــتعرا  العـالميـة لخطـة عـام  
تمهيـدا لتقـديمهـا   2022  و  2021للهيمـة المضـــــــــــــــافـة التي تحققهـا المنتـديـات اإلقليميـة التي عضقـدت في عـامي  

 اللجنة في دورتها الدحعين. إلى

 
 ( 69المقرر دال )   

 تعديل النظام الداخلي للجنة التن يذألة   

في  ـالـة  ”على النحو التـالي:    ل( 4) للجنـة التنفيـذيـةمن النوـام الـداخلي    3قررت اللجنـة تعـديـ  المـادة   - 57
الجلدـــات التي تضقتر  خاللها قرارات  اية اتخاذهال يوزَّع جدول األعمال المؤقي والو،ائي بلغة عم  وا دة من 

أيــام عمــ ؛ وتوزَّع الو،ــائي   10لغــات عمــ  اللجنــة في أقرب وقــي ممكن على أن توزَّع قبــ  مــا ال يقــّ  عن  
 .( 5) “قب  يومين على األق   جميت اللغات

 
 ( 69المقرر هاه )   

على المدى القرين من خنل اتراء    2030إدارة الم ارد، وتســــريع تاقية خ ة التنمية المســــتدامة لعام   
 إجراهات  ألن الغازات والمباني، ودراسة وثر اإلعانات فضن عن خيارات تسعير اليرب ن 

ة المدــــــــــتدامة للموارد الطبياية أســــــــــاســــــــــية لتحقيي خطة التنمية  إن اللجنةل إذ تشــــــــــير إلى أن اإلدار  - 58
و يوية لدعم التعافي الشـــــام  للجميت والمدـــــتدام من األزمة االجتما ية واالقتصـــــادية  2030المدـــــتدامة لعام 

(ل و لى أن عملهــا المتعلي  ــالمياــان و،ــاني أ دــــــــــــــيــد الار ون  19-النــاجمــة عن مر  فيروس كورونــا ) وفيــد
 المـحاني العـالـية األداء يمكن أن يحقي فائدة ملحوعة على المـد  القريب  الندـــــــــــــــحة إلى المـناخ والهـيدروجين و 

وجودة الحياة على  د ســـــــــواءل طلبي إلى لجنة الطاقة المدـــــــــتدامة أن تضـــــــــطلت  مزيد من التطوير والنشــــــــر  
ري للموارد والنوام والتعليم والححث والتشـــــاور والعم  مت الجهات المعنية  شـــــ ن تصـــــني  األمم المتحدة اإلطا

المنباي منه أي نوام األمم المتحدة إلدارة الموارد. وطلبي إلى لجنة الطاقة المدتدامة ولجنة التنمية الحضرية  
واإلســــكان و دارة األراضــــي العم  على تعميم فارة المحاني العالية األداء والتاهي  بها و جراء الححوث  شــــ نها  

عنية  شـــــ نهال ودعم الدول األعضـــــاء في مواصـــــلة تطوير ونشـــــر األدوات  والتشـــــاور والتعاطي مت الجهات الم
 المايارية لتحدين كفاءة استخدام الطاقة في المحاني.

ودعي اللجنة أيضـــا لجنة الطاقة المدـــتدامة إلى مواصـــلة العم  الدؤوب  شـــ ن دور الغاز الطبيعي  - 59
والتانولوجيا المنخفضــة االنحعا،ات والعالية الافاءة للبلدان والهيدروجين وا تجاز الار ون واســتخدامه وتخزينهل  

التي تختار اســــتخدامهال وكذلك  شــــ ن إدارة انحعا،ات المياان الحشــــرية المنشــــ  في ســــياس االنتقال إلى اقتصــــاد  
محايد من  يث الار ون. وطلبي أيضــا إلى اللجنة مواصــلة دراســة أفضــ  الدــب  لمعالجة االســتخدام المتدــم 

 ءة لموارد الطاقةل وفي الدياس نفدهل أ،ر اإلعانات وكذلك خيارات تدعير الار ون. الافا

 
 اللجنة االقتصادألة واالجتماعية آلسيا والمايط الهادئ -  دال 

اتخذت اللجنة االقتصادية واالجتما ية آلسيا والمحي  الهاد  في دورتها الدا عة والدحعين المعقودة  - 60
ل قرارا  ول موضــوع الدورةل يضعر  أدناه موجز له ليطلت عليه 2021يدــان/أبري   ن   29إلى  26افتراضــيا من  

 __________ 

 (4) ECE/EX/3/Rev.1 لالطالع على النل المعدلل انور .ECE/EX/3/Rev.2. 
 .“ أيام عم  10يق  عن قب  ما ال ” بـ  “ أيام 10قب  ما ال يق  عن ” التعدي  هو االستعاضة عن  (5) 



 E/2021/15/Add.1 

 

18/18 21-06426 

 

ــا   ــادي واالجتمـاعي. واتخـذت اللجـنة أيضــــــــــــ مقررال أقرت فيهـا جملـة أمور منهـا الخطـة    14المجل  االقتصــــــــــــ
ن ل فضــــــــــــــال ع2021والتغييرات البرـنامجـية المقتر ـة للخطـة البرـنامجـية لعـام  2022البرـنامجـية المقتر ـة لعـام 

 التوصيات  ش ن المدائ  التي لفتي هيعاتها الفر ية انتحاه ها إليها.

 
 1/ 77القرار    

 إعادة الوناه على نا  وفضل من األزمات من خنل التعاون اإلقليمي في آسيا والمايط الهادئ   

والمجتمت  دعي اللجنة أعضــاءها وأعضــاءها المنتدــبين إلى وضــت اســتجا ة تشــم  الحكومة   ســرها  - 61
(ل  ما في ذلك تعزيز القدرة على الصــــــــــــــمود في مجال  19-للتصــــــــــــــدي لجائحة مر  فيروس كورونا ) وفيد

الصـــــحة وضـــــمان تعال  اجتماعي واقتصـــــادي مدـــــتدام في المنطقة. و ـــــجعي جميت  الدول األعضـــــاء على 
لرقميل والبنى التحتية التعاون في ســد الفجوات في مجال الر  ل وتد يم االتصــال الرقميل وتعزيز االقتصــاد ا

ــلة اإلمداد اإلقليميةل  ــلدـــ ــتدامة القادرة على مواجهة الاوارثل وتعزيز الر   والتنويت في ســـ ــتامارات المدـــ واالســـ
 فضال عن تيدير التعافي وضمان مرونة االتصال أ،ناء األزمات.

ــات تحقي  - 62 ــياســــــ  ي التعافي من و ــــــــجعي اللجنةض على اتحاع نه  مراع  للمناخ والبيعة إزاء جهود وســــــ
ل و جعي على االستفادة من المنبر  2030دعماض ألهدال ورايات خطة التنمية المدتدامة لعام   19-  وفيد

ــمـال والجنوبل وفيمـا بين بـلدان الجنوبل والتعـاون الاال،يل   ــير مـحادرات التعـاون بين الشــــــــــــ اإلقليمي لتيدــــــــــــ
منهـا في مـا يتعلي بتقـديم المدـــــــــــــــاعـدة  إلى تااي  جهودهـا للوفـاء  ـالتزامـات كـ     المـانحـة ودعـي الجهـات  
 اإلنمائية الرسمية.

ور بي اللجنة  الخطوات المتخذة لتوفير الدـــــــيولة وتخضي  عبء الديون للبلدان الناميةل و ـــــــجعي   - 63
جميت الجهــات الفــاعلــة ذات الصــــــــــــــلــةل  مــا في ذلــك الجهــات الــدائنــة من القطــاعين الخــار والتجــاريل على 

ف في الديونل ودعي الدول  األعضـاء إلى وضـت اسـتراتيجيات للتعافي تدـتند التصـدي لمخاطر مواطن الضـع
إلى سـياسـات تموي  مدـتدامة مدركة لطبيعة المخاطرل تدعمها أطر تموي  وطنية متااملةل و لى إعادة ترتيب  
لي  أولويات الدـــــــــياســـــــــات الالزمة لمعالجة األزمة االقتصـــــــــادية والركودل والبدء في التعافي االقتصـــــــــادي والتق

ــب  كدـــب الاي ل  ما في ذلك النور في اتخاذ تدابير محددة الهدل   إلى ــلبية على سـ أدنى  د من اآل،ار الدـ
للقضـــــــــاء على الفقرل وتوفير الحماية االجتما ية للعمالل وزيادة فرر الحصـــــــــول على التموي  و ناء قدرات  

وتوفير  زم من الحوافز المالية  الشــــــركات الصــــــغر  والصــــــغيرة والمتوســــــطةل وآليات تعميم الخدمات الماليةل
 القوية ووضت سياسات نقدية داعمة.

ــ ل   - 64 و ـــــــجعي اللجنةض الدول األعضـــــــاء على العم  إقليميا وأقاليميا بهدل إعادة البناء  شـــــــك  أفضـــــ
التنفيذية أن تدـاعد الدول األعضـاءل بناء على طلبهال  ةل وطلبي إلى األمين 2030يتما ـى مت خطة عام    ما

على مواصـــــــــــــــلة تعزيز نوم الحمـاـية االجتمـا ـية الوطنـيةل  مـا في ذـلك عبر تنفـيذ خطـة العمـ  لتعزيز التعـاون  
 اإلقليمي في مجال الحماية االجتما ية في آسيا والمحي  الهاد .

 


