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 التعاون اإلقليمي 
 

  

   
 التعاون اإلقليمـي في الميدانين االقتصادي واالجتماعي والميادين المتصلة بهما   

  
 تقرير األمين العام  

 

 موجز  
م هذا التقرير إلى المجلس االقتصــــــــــاعي واالجتماعا واقا لقراا الجم ي  ال ام      (17-)ع 1823ُيقدَّ

. وب ــد مروا عــام على تجاــــــــــــــا جــا حــ   1998/46( والمراق الثــالــق للقراا  55-)ع  1817وقرااي المجلس  
(، ما انجكت الجا ح  تجاقم مواطن القصــــــوا االجتماالي  واالقتصــــــاعي   ا   19-مرض ايروس كواونا )كوايد

الطابع الهيكلا، وتميط اللثام عن نقاط الضــ و والججوا  وجوجه عدم الموــاواة المتجذاة اين البلداا وعا،لها، 
قرير  وت كس موــــــــاا التقدم المحرز اا تحقيق جهداة التنمي  الموــــــــتدام . واا  ــــــــو  هذ  ال ل ي ، يركز الت 

على إثبا  القيم  المضـــاا  للجهوع المبذول  على الصـــ يد ا قليما من ججر تواير ععم ا ال للتدااير الرامي   
والت ااا منها، ومن ججر إعاعة إشـــــ ال جذوة تنجيذ ،ط  التنمي  الموـــــتدام    19-إلى التصـــــدي لجا ح  كوايد

اا المـناطق ويـقدم  2030جـيذ ،طـ  عـام . ويتضــــــــــــــمن التقرير م لومـا  عن التـقدم المحرز اا تن 2030ل ـام  
ــاملـ ، والت ـاوا   لمحـ  عـامـ  عن جعوا  التريير على الصــــــــــــــ ـيد ا قليما )مـثر تموـير التنمـي ، والرقمـن  الاــــــــــــ
ا قليما وال اار للحدوع( والمباعاا  ا قليمي  الجااي  التا يمكن جا تدعم موـــــااا  للت ااا تتوـــــم بالاـــــمولي  

. ويقدم التقرير جيضــا م لوما  2030ام  وتوــهم اا النهوض اتنجيذ ،ط  عام  والقداة على الصــموع واالدــتد
موـتكمل  باـ ا موـا ر دـيادـاتي  ج،را تتناولها اللجاا ا قليمي ، من ،ال محاار تاـمر المنتديا  ا قليمي   

ملي  إعاعة الم ني  بالتنمي  الموـــــتدام ، وكذلن باـــــ ا ال طوا  التا ات ذتها اللجاا ا قليمي  لو ـــــع نتا   ع
 تنظيم منظوم  األمم المتحدة ا نما ي  مو ع التنجيذ، وال ديما االدت راض ا قليما.

 
 

https://undocs.org/ar/A/RES/1823(XVII)
https://undocs.org/ar/A/RES/1823(XVII)
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 والتحليل السياسة العامة  - أواًل   
: أدوات التغيير الالزمة من أجل  2030الســير قدما في تيذيخ ة ة التيمية المســتدامة لعام   -ألف   

 التعافي من جائحة مرض فيروس كورونا على نحو مرن وشامل للجميع ومراع للبيئة
ــتـدامـة وا  ـار ال  -   1  محتملـة  لمحـات من نمـا إ لقليميـة للتقـدم المحرز نحو تحقيد أ ـدان التيميـة المســـــــ

 لجائحة مرض فيروس كورونا 

( باــــــــــــــكـر كبير إفراز تقـدم اا تنجـيذ ،طـ  التنمـي   19-عـاقـت جـا حـ  مرض ايروس كواوـنا )كواـيد - 1
، وغالبا ما جع  إلى عكس اتجا  ما جفرز من تقدم، اا جميع المناطق. ويقع ال ديد 2030الموـــــــــتدام  ل ام  

ــيول ، وتقل  الحيز المالا، وتكلج  الديوا من البلداا النامي  اا شـــــــرم فلق  مجرغ  تحول ايه ا تحديا  الوـــــ
عوا ات ا  ال ديد من تدااير االدـــــــــتثماا والتحجيز الملح  الم اكوـــــــــ  للدواا  االقتصـــــــــاعي  التا تدعم تحقيق 
ــا للضــــــ و وا همال قبر   ت اة قوي. والجئا  األكثر تضــــــراا من الجا ح  ها تلن التا كانت األكثر ت ر ــــ

 النوا  والاباب والمهاجروا واألش اص  وو ا عاق ، من اين ائا  ج،را.  األزم ، وال ديما
 

 مي قة اللجية االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   

ــكوا(، الا المنطق  ال ربي   - 2 ــيا )ا دــ ــاعي  واالجتماالي  لرربا  دــ واقا لتحليا  ججرتها اللجن  االقتصــ
. وقد فلت جا ح   2030نمي  الموــــــــتدام  بحلول عام ليوــــــــت على الموــــــــاا المجضــــــــا إلى تحقيق جهداة الت 

بالمنطق  اا دياق نزاع ،انق عام عقوعا، وتجاقم بوبب النمو غير الكااا وبط  الت ااا من األزم    19-كوايد
. وترا ا دــــــــــــــكوا جا هذ  ال وامر الثاث  ها مثبطـا   2009-2008المـالـي  التا شــــــــــــــهـدها ال ـالم اا الجترة 

 .( 1) 2030ام ا يوي  لتحقيق ،ط  ع

زال تواار البيانا  ياــــكر تحديا، تاــــير البيانا  المتاف  إلى عدم إفراز تقدم كاة. ا لى  وبينما ما - 3
فدوث تقدم، ال دـــــــيما الملشـــــــرا  المت لق   4  و 3دـــــــبير المثال، تظهر ب ر الملشـــــــرا  المت لق  بالهداين  

ن ثم  ملشــــــــــــرا  ج،را بالر  األهمي  اا إطاا  اوفيا  األمها  والر ــــــــــــع وااللتحاق بالت ليم االاتدا ا، ولك
 الهداين نجويهما ال ت كس موااا مماثا.

وتاــــــــــــــير تقـديرا  ا دــــــــــــــكوا إلى جا الجـا حـ  قـد جع  إلى تجـاقم الحـالـ  ازيـاعة عـدع الجقرا ، وت ثر  - 4
لت ليم، وها االقتصـــــــــاعا ، وتجاقم فال  ان دام األمن الرذا ا. وتزعاع ا ا األالبا  المجهدة لنظم الصـــــــــح  وا

الجا ح  و ثااها االقتصــــــــــاعي  من تحديا ،   تطرفهالتا ت انا بالج ر من عدم الموــــــــــاواة. ومع ادــــــــــتمراا ما  
، إلى زياعة المنطق   اا  دــــيلعي انكماح الحيز المالا، وتضــــامل االدــــتثمااا ، وتقل  الموــــاعدا  ا نما ي 

 بط  التقدم اا اتجا  تحقيق األهداة.

الجا ح  الضــــو  على التجاوتا  اين البلداا المصــــداة للنجط والبلداا المتودــــط  الد،ر  كما دــــلطت   - 5
ــ  والمت ثرة بالنزاعا  ــتواعة له والبلداا الهاـــ ــدي للجا ح   المنطق   اا الموـــ ، و لن من فيق قداتها على التصـــ

ــايـــ  االجتمـــ  ــا اا قـــداا  نظم الحمـ ــا. وتتجلى الجروق اا جو ــــــــــــــح اــــــــــــــواهـ االيـــ   واألزمـــا  المترتبـــ  عليهـ
 الصحي . والنظم

 __________ 

 .(2020)مناواا  األمم المتحدة،  2020التقرير ال ربا للتنمي  الموتدام  ل ام  (1) 
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وبالنظر من ،ال عددـــ  االلتزام ب دم ترم جفد ،لو الركب، تبدو الصـــواة قاتم . االبيانا  تاـــير  - 6
إلى زياعة ت رض عدع من الجئا  االجتماالي  لل طر، بما اا  لن النوا  واألطجال و وو ا عاق  وكباا الون 

 نظم الحماي  االجتماالي  جو تجز ها. والمهاجروا والاجئوا والمارعوا، بوبب عدم كجاي 
 

 مي قة اللجية االقتصادية واالجتماعية  سيا والمحيط الهادئ   

ــيا والمحيط الهاعح، فتى قبر اد  جا ح  كوايد - 7 ــاا المجضـــا إلى 19-لم تكن منطق   دـ ، على الموـ
من فيق كجال  التمتع  . وبينما جفرز  المنطق  تقدما2030تحقيق جي من األهداة الوب   عار بحلول عام 

(، اقد  9( وتحجيز التصــــــنيع الموــــــتدام وتاــــــجيع االاتكاا )الهدة  3ب نماط اليش اــــــحي  وبالراالي  )الهدة 
( وفجظ المحيطــا  والموااع البحريــ  13تراج ــت على اــــــــــــــ يــد إجرا ا  التصـــــــــــــــدي لترير المنــا  )الهــدة  

 .(األول الاكر)انظر  (14وادترالها على نحو موتدام )الهدة 
 

 األولالاكر   
ــادـية واالجتـماعـية   مي ـقة    ـــيا والمحيط الـهادئ: التـقدم المحرز نحو تحقيد أـ دان  اللجـية االقتصـــــــ ســـــــ

 2020التيمية المستدامة،  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ــدا  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), Asia and the Pacific SDG  :المصـ

Progress Report 2021 . 
  
ال راقيـر التا تحول عوا إفراز تقـدم اا مجـال التنميـ  الموــــــــــــــتـدامـ . اقـد   19-زاع  جـا حـ  كوايـد - 8

جدــوج جعا  اقتصــاعي لها منذ عقوع، فيق يقدا التقل  دــجلت االقتصــاعا  النامي  اا  دــيا والمحيط الهاعح 
ــب    ــهد  النات  المحلا ا جمالا ا قليما انوـــ ــهد  ثاث  جاباع 2020اا عام  اا الما   1,0-الذي شـــ . وشـــ
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ــدمـ  كواـيد2020الـداا المنطقـ  اكوعا اا عـام   ــاعي بوـــــــــــــــبب اــــــــــــ انحو   19-. ويقـدا اـاقـد الـنات  االقتصــــــــــــ
 .2022 و 2020لواق   اين عاما تريليوا عوالا اا الجترة ا 2,6

االقتصــــاعي، النه غير موــــبوق ويلثر باــــكر غير متنادــــب على  –وفيما يت لق باألثر االجتماعا   - 9
ــببت، اا عام   ــااا  2020الجئا  الجقيرة والجئا  األكثر  ـــــ جا. وقد تكوا الجا ح  قد توـــ ، اا الزج ب دع إ ـــ

راثن الجقر المدقع مرة ثاني ، ليوــــتقر مجدعًا عند عتب  مليوا نوــــم  اا المنطق  اا ا  89من األشــــ اص يبل   
عوالا اا اليوم، مما جعا إلى محو دــــــــــــــنوا  من التقدم المحرز اا الحد من الجقر. ويبل  عدع طاب   1,90

مايين طالب، مما ي رض لل طر التقدم  6,7المرفل  االاتدا ي  والثانوي  الم ر ــــــــــــين ل طر ترم الداادــــــــــــ   
 نجس اا التروي  للت ليم الجيد للجميع.الذي تحقق باق األ

وجثبتت األفداث جا جي مكادــــــــب ايئي  ناتج  عن التباطل االقتصــــــــاعي مثر تحوــــــــين نوالي  الهوا   - 10
،جر انب اثا  غازا  الدايئ  كانت قصـــــــيرة األجر للراي  ومصـــــــحوب  بااتجاع اا النجايا  البادـــــــتيكي .  جو
ــاعجت ا ثاا المدمرة للجا ح  بوــــــــــ  كما ــديدة الناجم  عن ترير المنا  اا جميع جنحا  تضــــــــ بب الكوااث الاــــــــ

 المنطق ، مما زاع من تجاقم مواطن الض و.

ــاواة اا توزيع لقا  كوايد - 11 ــاواة، إلى جانب عدم الموــــــــ ــاع نطاق جوجه عدم الموــــــــ  19-وينطوي اتوــــــــ
البـلداا وفيمـا اينهـا. وعلى وتـجاو  ـقداا  التكيو والحيز المـالا اين البـلداا على م ـاطر ت ميق الججوة عا،ـر  

الرغم من جا اللجن  االقتصاعي  واالجتماالي   ديا والمحيط الهاعح تتوقع جا االقتصاع ا قليما دينمو انوب  
على التوالا، لن يوير هذا االنت اح على وتيرة  2022 و 2021اا الما   اا عاما   5,0 اا الما   و 5,9

“، مما دـيضـاعو جوجه  K”على شـكر فرة   مال ما ي رة باالنت احوافدة اا جميع جنحا  المنطق  مع افت 
 عدم المواواة عا،ر الدول وفيما اينها بصواة جكبر.

 
 مي قة اللجية االقتصادية ألوروبا   

، جعـد  اللجنـ  االقتصـــــــــــــــاعيـ  ألواوبـا تقريرا ثـانيـًا لتقييم التقـدم المحرز اا المنطقـ   2021اا عـام   - 12
ــابق     باـــــ ا الوا جهداة التنمي  ــتدام . وجلهر التقرير اـــــواة متباين  المامح. ال ا للت االتجاها  الوـــ الموـــ

؛ وينبرا توــــــــــــــريع وتيرة إفراز تقدم نحو  2030غاي  بحلول عام   23على فالها، لن تحقق المنطق  دــــــــــــــوا 
 غاي . ااالتجاها  تت ذ موـــــااا دـــــلبيا فيما يت لق اتوـــــع غايا ، ويجب عكس موـــــااها. والبيانا  57تحقيق 

غـاـي ، جي مـا يقرب من نصــــــــــــــو   80الوطنـي  غير كـافـي  لتتبع الترير اـلذي يحـدث مع مروا الوـقت باــــــــــــــ ا  
مجموع الرايا ، وبالتالا يلزم إفراز تقدم ملموس، ال لتحقيق الرايا  احوــــــــــب، ار جيضــــــــــا لتحوــــــــــين تواار 

 البيانا ، فتى اا البلداا التا توجد لديها نظم إفصا ي  متطواة.

جا هنام مجاال  يوهر الوا األهداة المت لق  اها، بما اا  لن الجقر المدقع، ونق    ومن الوا ح - 13
ــكن الا ق. ولكن من غير المرجح تحقيق  ــي ، والوــ ــادــ ــول على ال دما  األدــ ــو  الترذي ، والحصــ الترذي  ودــ

ــيما بالنظر إل ــياق الوطنا والجقر المت دع األب اع، ال دـــــ ى توقع ناـــــــو  غايتا الحد من الجقر المحدع واق الوـــــ
 .19-اجوا  اا الحماي  االجتماالي  المتصل  بجا ح  كوايد

ــ   5والمنطق  اا طريقها إلى تحقيق  - 14 المت لق  بالصح  والراا . اقد شهد كر  13اقط من الرايا  الـــــــــ
من الوـام  المرواي  على الطرق، والقضـا  على ا ثاا الصـحي  للتلوث، ورعااة الم اطر الصـحي  تحوـنًا اا  
جميع جنحا  المنطق . ومع  لن، يلزم توـــريع وتيرة تنجيذ جكثر من نصـــو الرايا   ا  الصـــل  بالصـــح ، وقد  



   E/2021/15 

 

6/25 21-06928 

 

تلعي الجا ح  إلى زياعة ت طير إفراز تقدم اا مجاال  مثر الصـح  ال قلي ، وت اطا مواع ا عماا، وتطوير 
 القوا ال امل  الصحي .

ــاو  - 15 ــلبا ولم تكن االتجاها  المت لق  ب دم الموـــ ــج   بالج ر، ومن المرجح جا تكوا قد ت ثر  دـــ اة ماـــ
 . كما ازعاع عدم المواواة اين الجنوين نتيج  لألزم .19-بجا ح  كوايد

وجفرز  المنطقـ  تقـدمـا كبيرا فيمـا يت لق ـبالوقوع والتكنولوجـيا  النظيجـ ، وكجـا ة ادــــــــــــــت ـدام الطـاـق ،   - 16
. ايـد جا هنـام الكثير من ا جرا ا  التا يت ين جا تت ـذ، و،جر ا عـانـا  المقـدمـ  لقطـاع الوقوع األفجواي 

ال دــــــــــــــيمـا اا المجـاال  الحيوـي  المت لقـ  اترير المـنا  والبيـئ ، بمـا اا  ـلن فجظ النظم ا يكولوجـي ، والتنوع 
. البيولوجا، والصــموع اا مواجه  الكوااث، ورنتاج النجايا  وم الجتها، واالدــت دام الموــتدام للموااع الطبي ي 

ــبب  ــاعي والتنقر بوــــ ــاط االقتصــــ ــنوا  األ،يرة. وجعا ان جاض الناــــ وقد زاع  انب اثا  غازا  الدايئ  اا الوــــ
. ومع  لن، الا هذ  اترة  2020إلى ت  يو ب ر الضـــــروط البيئي  اا عام   19-القيوع  ا  الصـــــل  بكوايد

 هدو  ملقت ال ت كس ترييرا جوهريا اا الويادا .

بلداا والحكوما  المحلي  اا منطق  اللجن  االقتصـــــــــاعي  ألواوبا ادـــــــــتراتيجيا   واعتمد ال ديد من ال - 17
للحد من م اطر الكوااث ونجذتها. غير جا الزياعا  األ،يرة اا عدع األشـــــــــ اص المتضـــــــــراين من الكوااث 

 تاير إلى ادتمراا الت رض للم اطر المتصل  بالمنا  وقاالي  التضرا من الكوااث الطبي ي .
 

 للجية االقتصادية ألمريكا الالتييية ومي قة البحر الكاريبي مي قة ا   

زالت قا م ، الا الجهوع التا تبذلها الدوا ر ا فصــا ي  على  بالرغم من جا الججوا  اا البيانا  ما - 18
ــا ، قد زاع  من تواار البيانا   ــا ي  الوطني  اا الدول األعضـــــ الصـــــــ يدين الدولا وا قليما، والنظم ا فصـــــ

ــمحت اتحلير المت  ــتدام  ودــــــــ ــكر الثانا،    كماغاي . و  86لق  ب هداة التنمي  الموــــــــ ظهر  تُ هو مبّين اا الاــــــــ
فيق تبل  نوــب  األهداة التا تحققت بالج ر  :النتا   على الصــ يد ا قليما فال  ملحول  من عدم التجانس

اا الما   إ ا ادـــــــــتمر االتجا  الحالا؛ اينما يلزم ات ا    32ما نوـــــــــبته   2030جو دـــــــــيتم تحقيقها بحلول عام 
اا الما   المتبقي ، النها تظهر    36اا الما   من األهداة؛ جما نوـــب  الــــــــــــــــــ  32إجرا ا  دـــيادـــاتي  لتحقيق 

 تراجع.اتجاها نحو الركوع جو ال
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 ناالثاالاكر 
 2030مريكا الالتييية ومي قة البحر الكاريبي: احتمال تحقد غايات أ دان التيمية المستدامة بحلول عام  مي قة اللجية االقتصادية أل 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 .الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبامريكا أل االقتصاعي  اللجن : المصدا
  

ــاعـي  ألمريكـا الاتينـي  ومنطقـ  البحر الكـاايبا جا يبل  م ـدل الجقر المـدقع  تتوق ـ و  - 19 اللجـن  االقتصــــــــــــ
  209. وهذا ي نا جا عدع الجقرا  دـــــــــيبل   2020 ام  لاا الما    33,7اا الما   وجا يبل  م دل الجقر  12,5

. ومن هـذا 2019مليوا شــــــــــــــ   مقـاانـ  ب ـام    22، جي ازيـاعة قـداهـا 2020مايين اقير بحلول نهـايـ  عـام  
مايين شــــــــــــــ   مقــاانــ    8مليوا شــــــــــــــ   من الجقر المــدقع، جي ازيــاعة قــداهــا    78المجموع، دــــــــــــــي ــانا  

( تلثر على  اـاق  2021-2020، مع مــا يترتــب على  لــن من عواقــب على المــدا القصــــــــــــــير )2019 ب ــام
 المواواة اين الجنوين نتيج  للجا ح .  تحقيق األهداة. كما ازعاع ان دام

الهدف الغايات غايات ال تتوافر بيانات كافية لقياسها

الهدف 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.a 2

الهدف 2 2.4 2.a 2.b 2.1 2.2 2.5 2

الهدف 3 3.8 3.b 3.3 3.4 3.6 3.7 3.1 3.2 3.5 3.9 3.a 3.c 3.d 0

الهدف 4 4.1 4.2 4.6 4.a 4.c 4.3 4.5 4.b 2

الهدف 5 5.2 5.5 7

الهدف 6 6.6 6.a 6.1 6.2 6.4 3

الهدف 7 7.1 7.a 7.2 7.3 1

الهدف 8 8.1 8.2 8.5 8.3 8.6 8.8 8.10 8.a 4

الهدف 9 9.2 9.4 9.b 9.5 9.c 9.a 2

الهدف 10 10.5 10.6 10.a 10.4 10.c 10.b 4

الهدف 11 11.1 9

الهدف 12 12.2 12.4 12.5 12.c 7

الهدف 13 13.3 4

الهدف 14 14.2 14.5 8

الهدف 15 15.1 15.5 15.a 15.4 8

الهدف 16 16.2 16.1 16.3 9

الهدف 17 17.1 17.11 17.12 17.3 17.4 17.6 17.8 17.10 11

غاية أو يحتمل بلوغها استنادًا إلى االتجاه الحالي تم بلوغ ال
غاية  تقدم بطيء بدرجة ال تكفي لتحقيق ال االتجاه يتخذ مسارًا صحيحًا، ولكن ال
غاية االتجاه يسير بعيدًا عن ال

 غايات ال تتوافر بيانات كافية لقياسها
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، وتحديا  تجوق ما تم تحديد  2030وبا،تصــــــاا، تكاــــــو التحليا  عن توق ا  مثيرة للقلق ل ام  - 20
ــيناايو ما قبر الجا ح ، يبدو جا  ــق مع دــــــــ ــت اعة اتجاها  تتوــــــــ ــو عن ادــــــــ قبر عام. واغم جا البيانا  تاــــــــ

ــيرة األجر تلثر على  ااق تح ــا  القصـــــــــــ قيق الرايا ، مما يج له ب يد المنال اا ب ر الحاال .  االنتكادـــــــــــ
حّلل  البيانا وبالنوــب  ألكثر من ثلثا   ــُ ، الا التقدم غير كاة لتحقيق النتا   المتوق  ، ولم تكن الجهوع المــــــــــــــ

 .2030المبذول  فتى ا ا كافي  لضماا تحقيق غايا  عام 
 

 مي قة اللجية االقتصادية ألفريقيا   

ــااقواقا لتقرير   - 21 ــ ا التقدم الذي جفرزته جاريقيا نحو تحقيق  2020عام للجا ح  اـــــــــدا اا  دـــــــ باـــــــ
ــب   عاـــر   ــتدام  الوـ ــتدام ، دـــجلت القااة إفراز تقدم باـــ ا ال ديد من جهداة التنمي  الموـ جهداة التنمي  الموـ

لموـــــاا المجضـــــا إلى النها ليوـــــت على ا الثالق،  الاـــــكر  اا  المبّين  النحو  وعلى. ومع  لن، 2000منذ عام 
. وكـاا التقـدم المحرز اا تحقيق الهـدة األول بطيـئا، فـيق عـاح ثـلق الوــــــــــــــكـاا 2030تحقيقهـا بحلول عـام  

ــمال  2ازعاع الجوع )الذي يتناوله الهدة  . وقد2019األاااق  اا اقر مدقع اا عام  ــتثنا  شــ ( اا جاريقيا )بادــ
  2019اا المـا ـ  اا عـام    20لترـذيـ  بمقـداا  جاريقيـا( فيـق زاع عـدع األشــــــــــــــ ـاص الـذين ي ـانوا من نق  ا

 ، وبل  ان دام األمن الرذا ا جكثر من   و المتودط ال الما.2013مقاان  بما كاا عليه اا عام 

ــط الم دل ال الما للترطي  بالحماي  االجتماالي  يبل    - 22 اا الما  ، الا   50وعلى الرغم من جا متودــــــ
لى األقر من جشـكال ادـتحقاقا  الحماي  االجتماالي  ال تتجاوز فوالا  نوـب  األاااق  الماـمولين باـكر وافد ع

اا الما   )بادـــــتثنا  شـــــمال جاريقيا التا تبل  ايها نوـــــب  الماـــــمولين باـــــكر وافد على األقر من جشـــــكال   13
زالت م ـدال  وفـيا  األمهـا  اا جاريقـيا تزيد بمـقداا   اا المـا  (. وما 39ادــــــــــــــتحـقاقا  الحمـاي  االجتمـاالـي   

مرة عن المتودط ال الما. وكاا التقدم المحرز اا مجال الت ليم بطيئا وللت جوعة الت ليم مصدا قلق.    2,6
(، ال تزال القااة ت انا من  ــــــــ و موــــــــتوا األعا   6وفيما يت لق بالميا  النظيج  والمرااق الصــــــــحي  )الهدة 

وا ال ــاار للحــدوع. وتواجــه جاريقيــا فــاال   يت لق اتنجيــذ ا عااة المتكــاملــ  لموااع الميــا  واا مجــال الت ــا فيمــا
باـــــ ا  5(. وياـــــكر التقدم المحرز نحو تحقيق الهدة  10موـــــتحكم  من ان دام الموـــــاواة اا الد،ر )الهدة 

 المواواة اين الجنوين مثاا قلق بال .

دـــــــــاس  مقاان  ب ط األ  2020وقد جفرز  جاريقيا تقدما بطيئا اا مجال اكيزة البيئ  اعتبااا من عام   - 23
. وعلى الرغم من جا تواار البيـانـا  ياــــــــــــــكـر تحـديـا، اقـد جلهر  القـااة تقـدمـا واعـدا اا المنـاطق  2015ل ـام  

(. وشـــــــــــهد  جاريقيا جكبر م دل دـــــــــــنوي لصـــــــــــااا انحوـــــــــــاا الرابا  فيق ال  14البحري  المحمي  )الهدة  
 والجقر والتودع الزااعا.، و لن بوبب الزياعة الوكاني  2020-2010مايين هكتاا دنويا اا الجترة  3,9

وملشــــــــــــــرا  ،طـ     17ولم يكن جعا  جاريقـيا جـيدا فيمـا يت لق ـبالملشــــــــــــــرا   ا  الصـــــــــــــــل  ـبالهـدة  - 24
إلى  19-زالت هنام اجوا  كبيرة. ودــــــــــتلعي جا ح  كوايد : جاريقيا التا نصــــــــــبو إليها، فيق ما2063 عام

المنطق ، فيق توـــــــــــببت اا ان جاض ا يراعا  المحلي   تودـــــــــــيع اجوة تموير جهداة التنمي  الموـــــــــــتدام  اا 
والتحويا  واالدــتثماا األجنبا المباشــر وغير  لن من جشــكال التموير ال ااجا، مما يج ر تحقيق األهداة  

 جكثر ا وب . 2030اا جاريقيا بحلول عام 
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 2019تحقيد أ دان التيمية المستدامة،  فريقيا: التقدم المحرز نحو  اللجية االقتصادية أل مي قة  

 
 .: اللجن  االقتصاعي  ألاريقياالمصدا

  
 في المياطد   2030أدوات التغيير من أجل تعان يدعم المضي قدما في تيذيخ ة ة عام   -   2 

إلى اتوـــاع اجوة تموير جهداة التنمي  الموـــتدام  وا جهاع المالا اا جميع  19-جع  جا ح  كوايد - 25
ــ  لكر  البلداا   ــاما للجميع ويراعا الحال  ال ااـــــ والمناطق. وتمس الحاج  إلى تواير تموير للتنمي  يكوا شـــــ

الد ومواطن الض و التا ت انا منها، بما اا  لن البلداا المتودط  الد،ر والدول الجزاي  الصريرة النامي ، 
ه. ومن التواــــــــيا  التا اا الوقت نجوــــــــ  2030للترلب على الجا ح  مع المضــــــــا قدما اا تنجيذ ،ط  عام 

توــــــــــــــتجــد اا م تلو المنــاطق إعـاعة النظر اا البنيــاا المــالا الـدولا، وت زيز ت  يو عـب  الـدين، وزيـاعة  
التموير باــــــــروط توــــــــاهلي ، واعتماع نه  مت دع األب اع للتنمي  يتضــــــــمن م ايير الضــــــــ و. وتوــــــــاهم اللجاا 

،ال جملـ  جموا منهـا ماــــــــــــــااكتهـا الناــــــــــــــطـ     ا قليميـ  اناــــــــــــــاط اا الـداع قـدمـا ب طـ  تموـير التنميـ ، من
وما ب د ، التا جطلقها األمين ال ام وا يوــــــــا وزاا    19-وموــــــــاهماتها اا مباعاة تموير التنمي  اا عهد كوايد

باــــ ا التداقا  المالي  غير الماــــروع ،   5جامايكا وكندا، وال دــــيما اواــــجها كيانا  اا دة م ني  بالمجموع  
 ديد والبيانا  والتوايا  المبتكرة اا مجال الويادا .ومن ،ال التحليا  الج

كما تتيح مباعاا  ا ن اح اراــــــــ  للت ااا بصــــــــواة جاضــــــــر والداع قدما اتحقيق األهداة المنا،ي   - 26
والبيئي ، التا ينبرا تو يرها بالكامر. وينبرا زياعة التدااير الرامي  إلى تحقيق االقتصاعا  ال ضرا  الاامل   
للجميع واالدــتهام وا نتاج الموــتدامين وت زيز الُنُه  الدا ري  اا االقتصــاع، بما اا  لن االقتصــاع األزاق. 
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ــر من ججر تحقيق جمل  جهداة منها ت زيز القداا  االاتكااي    ــول على التموير األ،ضــ ــير الحصــ وينبرا تيوــ
 للملدوا  الصريرة والمتودط  الحجم.

ــياق، جعا ا - 27 ــ  اريدة  19-لت ااا المراعا للبيئ  من جا ح  كوايدواا هذا الوــ ــا إلى إيجاع اراــ جيضــ
لتحوير الصـــــناعا  االدـــــت راجي . ومن ،ال تنظيم ،مس اجتماعا  ما دة موـــــتديرة إقليمي  ا يوـــــي  وار   
جدــــادــــا متينا للما دة الموــــتديرة ال المي  الرفي   الموــــتوا التا ادــــتضــــااها األمين ال ام وناــــر موجز ماــــترم 

 تكتوا التا  ،لويادا ، جدهمت اللجاا ا قليمي  اا إعاعة التجكير اا الدوا الحادم للصناعا  االدت راجي ل
 محركا لقاطرة التنمي  الموتدام .  تصبح جا افتمال

وتوــــــــــريع  19-وبرز  التكنولوجيا  الرقمي  اواــــــــــجها جعوا  فادــــــــــم  لم الج  ت ثير جا ح  كوايد - 28
ــااا  التا تدعمها اللجاا ا قليمي  لوـــــــــــد  2030الرامي  إلى تحقيق ،ط  عام الجهوع  وتيرة . ومن اين الموـــــــــ

الججوة الرقمي  ععم ت ميم الواــــــــــول إلى التكنولوجيا، وتوــــــــــريع التحول الرقما اا القطاعين ال ام وال اص،  
 اا  لن القطاع الصحا، واعتماع ادتراتيجيا  لتحوين جناط  البحق والتطوير. بما

ــتجاعة منه اواـــجه عنصـــرا فادـــما اا  2030وي زز الت اوا ا قليما ملكي  ،ط  عام  - 29 وينبرا االدـ
،طط ا ن اح لتحقيق التوازا اين التحول االقتصـــــــــــــاعي وافترام البيئ  وزياعة ا عماج، بحيق ال يت لو جفد  

 .عن الركب. وتوار األطر واالتجاقا  ا قليمي  مرتكزا  قيم   يجاع فلول لألزم 
 

 مي قة اللجية االقتصادية واالجتماعية  سيا والمحيط الهادئ   

 االدتجاب  اا مجال االقتصاع الكلا وتموير التنمي    
، إلى جــانــب  19-جعا تضــــــــــــــييق الحيز المــالا وا نجــاق اا فــاال  الطوااح نتيجــ  جــا حــ  كوايــد - 30

وــياف  إلى تجاقم ،طر الت رض لضــا ق   ت  ير االدــتثماا األجنبا المباشــر والتحويا  و،دما  الوــجر وال
ــريرة النامي . و،ال فال  الطوااح،  ــيما جقر البلداا نموا والدول الجزاي  الصــ الديوا اا البلداا النامي ، وال دــ

الملهل  لادـتجاعة من مباعاة ت ليق   24الداا من الداا منطق   دـيا والمحيط الهاعح النامي  الـــــــــــــــ  10جاج    
ــداع مداوعا  ،دم   عيونها الموـــــــتحق  للدا نين من مجموع  ال اـــــــرين. وتلقت الداا ج،را ععما ماليا اا  دـــــ

فاال  الطوااح من اــــــــندوق النقد الدولا والبنن الدولا ومصــــــــرة التنمي  ا دــــــــيوي. وبينما تم تجاعي جزم  
قل  جو اعها مديوني  كبرا فيما يبدو، ثم  ،طر يتمثر اا جا ال ديد من البلداا النامي  ديت ين عليها جا ت 

المالي  لتجنب إعوـاا الديوا بمجرع ااع تدااير الدعم اا فاال  الطوااح. وقد يضـر  لن بادـتدام  االنت اح 
 باايس. وجدوا القيام بادتثمااا  كبيرة ال مندوف  عنها لتحقيق جهداة التنمي  الموتدام  وتنجيذ اتجاق

اايين عوالا  810 قيمته الرتاة ا لكتروني  وتوــــتضــــيو منطق   دــــيا والمحيط الهاعح دــــوقًا للتجا - 31
اا الما   على مدا الوـــنوا  ال مس الما ـــي . ومع  29,7ال  متودـــطه   دـــنوي بم دل نمو    2018اا عام 
ــاعي   لن، لم ــرا ب ا ال  على هذا القطاع االقتصــــــــ ــريبي  التقليدي  القا م  اا ارض  ــــــــ تنجح المباعح الضــــــــ

الدا اا منطق   دــيا والمحيط الهاعح  ــرا ب اقمي  جفاعي  الجانب    11ارض الوــريع النمو. وادــتجاب  لذلن، 
. وللموـــــــاعدة اا اذل هذ  الجهوع، ععمت اللجن  االقتصـــــــاعي  واالجتماالي   2019اعتبااا من منتصـــــــو عام  

 دــــــيا والمحيط الهاعح الحوااا  ا قليمي  باــــــ ا الت اوا الضــــــريبا اا  دــــــيا والمحيط الهاعح، بما اا  لن 
ض  ــرا ب على االقتصــاع الرقما، ودــتوااــر ااــد التقدم المحرز اا المباعاا  الدولي  الر يوــي  وا ثاا ار 

 المترتب  عليها اا المنطق .
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وياــــكر التاعب بالجواتير التجااي  جهم اكن اا التداقا  المالي  غير الماــــروع  اا  دــــيا والمحيط  - 32
إلى جا  لن  2019واالجتماالي   دــيا والمحيط الهاعح اا عام الهاعح. وجشــاا  تقديرا  اللجن  االقتصــاعي   

اليوا عوالا اا ا يراعا  الضــــريبي  اا المنطق . وعلى هذا الصــــ يد، ياــــكر   200جدــــجر عن ،وــــااة قداها  
ــيا والمحيط الهاعح، الذي  ــير التجااة الاواقي  عبر الحدوع اا منطق   دــ االتجاق ا طااي للجن  المت لق اتيوــ

، جعاة هام  لتيوــير تباعل الم لوما  اين مكاتب الجماام والضــرا ب  2021النجا  اا شــباط/ابراير  ع،ر فيز
 عبر البلداا، مما يومح اتحديد جوجه التباين اا البيانا .

 
 الت اوا الرقما   

ــر على  ما - 33 ــيا والمحيط الهاعح جكثر المناطق ت ثرا بالججوة الرقمي ، فيق ال يحصــــــــ زالت منطق   دــــــــ
مليوا    180اايين نوـــــم . وي يش فوالا   4,5رنت النطاق ال رير دـــــوا نصـــــو دـــــكانها البال  عدعهم  إنت 

ــبكا  الهاتو  ــيا واا منطق  المحيط الهاعح ،ااج نطاق ترطي  شـــــــ ــرق  دـــــــ ــيا وشـــــــ شـــــــــ   اا جنوب  دـــــــ
ــد اللجن  للوـــــــــرعا  الثاات  لتنزير  2020اا عام  19-و،ال تجاـــــــــا جا ح  كوايد.  ( 2) المحمول ، يبين ااـــــــ

ملجـا  النطـاق ال رير اا الوقـت الحقيقا تجـاوتـا كبيرا فيمـا اين البلـداا وبين المنـاطق الحضــــــــــــــريـ  والري يـ  
وادــــــــتجاب  لذلن، تقوم اللجن  االقتصــــــــاعي  واالجتماالي   دــــــــيا والمحيط الهاعح   (.ESCAP/77/11)انظر 

لمحيط الهاعح. وجناـــي اا منطق   اتودـــيع نطاق تنجيذ مباعاة طريق الم لوما  الجا ق الوـــرع  لمنطق   دـــيا وا
ــا   ــاموا وفيجا ونيوزيلندا لل مر على إناــــ ــلح  اا دــــ ــحاب المصــــ المحيط الهاعح اريق عامر يت لو من جاــــ
ــترك  اا منطق  المحيط الهاعح، من ججر زياعة تواار إنترنت النطاق ال رير اتكلج   نقط  تباعل إنترنت ماــــــــ

 ميوواة وتحوين موثوقيته.
 

 ا الت اوا ا قليم   
اا إطاا الجهوع المبذول  لكجال  ات ا  تدااير دـــــيادـــــاتي  منوـــــق  باـــــ ا النقر ال اار للحدوع ععمت  - 34

من ججر الترابط   19-اللجن ، بالاــــــــــراك  مع المنتدا الدولا للنقر، و ــــــــــع مباعح توجيهي  للت ااا من كوايد
 اابط  جمم جنوب شرق  ديا.الموتدام والقاعا على الصموع لابكا  النقر البري الدولا للبضا ع اا 

ــريع الجهوع الرامي  إلى تحقيق الهدة  - 35 ــبكا  الطاق  عبر الحدوع وتوــــــ ، 7ولدعم زياعة الربط اين شــــــ
،ريط  الطريق ا قليمي  باــــ ا الربط اين شــــبكا  الطاق :  ”جيد  الدول األعضــــا  اا  دــــيا والمحيط الهاعح  

اا الدواة الثالث  للجن     “الكهربا ي  عبر الحدوع من ججر التنمي  الموتدام النهوض بالربط اين شبكا  الطاق   
. وت مـر اللجنـ  ا ا على تنجيـذ ،ريطـ  الطريق من ،ال تنظيم 2021الطـاقـ  الم قوعة اا شــــــــــــــبـاط/ابراير  

  “ممر للطاق  ال ضــرا  ”عواا  تدايبي  لجا دة الجها  التنظيمي  اا جنوب شــرق  دــيا، وو ــع ،ريط  طريق  
 اا شمال شرق  ديا، وبنا  قداا  جاحاب المصلح  اا منطق  المحيط الهاعح.

ومن ،ال ارنام  اللجن  ا قليما للتطبيقا  الجضــــا ي  من ججر التنمي  الموــــتدام ، يوــــر  اللجن    - 36
 ، اا مجاال  شـــــــملت إعااة البيئ 2030الت اوا ا قليما باـــــــ ا ادـــــــت دام هذ  التكنولوجيا ععما ل ط  عام 

والحد من م اطر الكوااث. وتم إنتاج جعوا  مصـمم  ،صـيصـا لبلداا مثر جمهواي  الو الديمقراطي  الاـ بي  
 وكمبوعيا ومنروليا.

 __________ 

 (2) United Nations, Asian Development Bank and United Nations Development Programme, Responding to the 

COVID-19 Pandemic: Leaving No Country Behind (Bangkok, 2021). 
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 مي قة اللجية االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا   

 االدتجاب  اا مجال االقتصاع الكلا وتموير التنمي    
، وو ــ ت جعاة تجاعلي  19-موا ــي يا للوــيادــا  باــ ا جثر جا ح  كوايدموجزا   12جعد  ا دــكوا  - 37

لت قب الحوااز المت لق  بالجا ح  لراــد التدااير الوــيادــاتي  المت ذة على اــ يد الحماي  المالي  واالجتماالي   
 .( 3) لمواجه  الجا ح 

ام ، ومنها تصــــحيح ووااــــلت ا دــــكوا ععم الدول األعضــــا  اا تحديد دــــبر تموير التنمي  الموــــتد - 38
ــا ر   ــ ا الموــــ ــكوا ال برة التقني  للحكوما  باــــ ــاع المالي  ال ام  وت بئ  الموااع المحلي . كما قدمت ا دــــ جو ــــ

 المت لق  بلاا  الويادا  المالي .

وعملت ا دـكوا مع الاـركا  على و ـع جطر تموير وطني  متكامل  لمجموع  اا دة من االقتصـاعا    - 39
 جاد  اهتمامها باألمر ،ال االجتماع األول للجن  تموير التنمي .المنطق  ال ربي   ااالمتودط  الد،ر 

ــد - 40 ــا ا  والتكنولوجيا تطوير مراــ ــكوا اا مجال ا فصــ إلنجاق االجتماعا انا   ل اوجتافت ،برة ا دــ
ــر.  ــد نما ج عن   تنت و على طلب األاعا والكويت ومصــــــــ ــيناايوها  ألي نوع من جنواع  و المراــــــــ ا نجاق  دــــــــ

 االجتماعا، مما يتيح للدول ا،تياا نوع ا نجاق بما يتماشى مع الحيز المالا المتا  لها.
 

 الت اوا الرقما   
عقد  ا دــــــكوا فلقا  عمر بحثي  وطني  لموــــــاعدة الحكوما  على تقييم ادــــــت را ــــــاتها الوطني   - 41

الهدة المقدم من ا دـــــــكوا إلى قيام األاعا  . وجعا الدعم المحدع2019اا عام   ُججريتللتنمي  الرقمي ، التا 
والوـــــوعاا وعول  الوـــــطين والمررب بلعداع ادـــــتراتيجيا  ودـــــيادـــــا  موا ـــــي ي  باـــــ ا الموـــــا ر المتصـــــل   

، و ــــــــــــع ال برا  ا قليميوا إطاا عمر وعلير 2020اتكنولوجيا الم لوما  واالتصــــــــــــاال . واا جوا،ر عام 
، اهدة تيوــــــــــير إجرا  االدــــــــــت را ــــــــــا  الوطني  للتنمي  الرقمي  اا  عمليا  التنمي  الرقمي  لإلدــــــــــكوا وجقرو 

 .2021 عام

، األجندة الرقمي  ال ربي : م طط تمهيدي لادـــــــتراتيجي   2021وجاـــــــدا  ا دـــــــكوا، اا جوا ر عام  - 42
ــتراتيجي  ال رب  ي  ال ربي  لتكنولوجيا الم لوما  واالتصــــاال  وامي  ا دــــكوا لطرا ق ال مر من ججر إعداع االدــ

ــاال    ــاال . وقــد جقر الجريق ال ــامــر التــابع لمجلس الوزاا  ال رب لاتصـــــــــــــ لتكنولوجيــا الم لومــا  واالتصـــــــــــــ
لتكنولوجيــــــا  موفــــــدة  إقليميــــــ   ادــــــــــــــتراتيجيــــــ   لو ــــــــــــــع  الطريق  مهــــــد  ممــــــا  الوثيقتين،  كلتــــــا  والم لومــــــا  

 واالتصاال . الم لوما 
 

 الت اوا ا قليما   
ــا  لتج ير االتجاق ال الما من ججر الهجرة ا من  الدول   2020ععمت ا دــــــــــــكوا اا عام  - 43 األعضــــــــــ

والمنظم  والنظامي . وقاع  ا دــــــــــــكوا، بالت اوا مع المنظم  الدولي  للهجرة، االدــــــــــــت راض ا قليما لاتجاق 
ــى مع  ــتراتيجي  للهجرة الوطني  تتماشــــــ ــوعة الدــــــ ــع جول موــــــ ــوعاا لو ــــــ ال الما. وُقدم الدعم إلى فكوم  الوــــــ

 .ال الما االتجاق
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ــا  باــــ ا االمتثال لاتجاقا  التجااي   - 44 ووااــــلت ا دــــكوا تقديم الماــــواة وبنا  القداا  للدول األعضــ
ا قليميــ  وال ــالميــ  على فــد دــــــــــــــوا  وتواير إمكــانيــ  االطاع عليهــا، مثــر االتحــاع الجمركا ال ربا، واتجــاق 

 جااة الحرة القااي  األاريقي .التجااة الحرة الم مق  والكامل  مع االتحاع األواوبا، ومنطق  الت 

ــلولي  عن البيانا  المت لق  بالبلداا   - 45 ــكوا الموــــ قاعدة األمم المتحدة ب ال ربي   المنطق اا  وتتولى ا دــــ
للبيانا  ا فصــا ي  لتجااة الوــلع األدــادــي  ودــاعد  المكاتب ا فصــا ي  الوطني  اا تحوــين جوعة البيانا  

ا فصا ي  على الص د الوطني . وععمت هذ  الجهوع الدول اا الواا  بم ايير الموتوا وعقتها وبنا  القداا   
جاقام عاـــــــري  اا إطاا النظام ال الما المنوـــــــق وجع  إلى تحوـــــــين ايانا  التجااة ال ربي  اا   6المكوا من 

 قاعدة األمم المتحدة للبيانا  ا فصا ي  لتجااة الولع األدادي .
 

 صادية ألوروبا مي قة اللجية االقت   

ــاعي  ألواوبا لجهوع التصــــــــــدي ألزم  كوايد - 46 ثاث اكا ز  19-يتضــــــــــمن إطاا عمر اللجن  االقتصــــــــ
 ا يوي  ها:

تيوـــــــير االتصـــــــال، بطرق من اينها ت زيز الت اوا وتنجيذ إطاا تنظيما للم اار الحدوعي    (ج) 
 وادت دام األعوا  الرقمي  اا التجااة والنقر؛

ــدي   (ب)  للم ــاطر ال ــاارة للحــدوع وغيرهــا من الم ــاطر، من ،ال تطبيق االتجــاقــا  التصـــــــــــــ
 المت دعة األطراة والم ايير واألطر ا فصا ي  للجن  بررض ات ا  قرااا  موتنيرة؛

ععم تحقيق ت اٍة مرا ومراٍع للبيئ ، بوــــــــبر من اينها تحوــــــــين ادــــــــت دام الموااع وت زيز   (ج) 
 ن إمكانا  المدا اواجها قوة عاا   للت ااا، وتطوير اني  تحتي  موتدام .االقتصاع الدا ري، واالدتجاعة م

وقد جاــبحت جوانب تحوير األوااق المالي  إلى قيوع إلكتروني  اا التجااة والنقر  ا  جهمي  ،ااـ    - 47
المت لق   . واعتمد  البلداا جفكاما قانوني  من ججر الحودـب  الكامل  لاتجاقي  الجمركي 19-بوـبب جزم  كوايد

بالنقر الدولا للبضا ع بمقتضى عااتر النقر الدولا البري. وقد جلهر نجا  تجرب  النظام الرقما الدولا للنقر 
الدولا بالطرق البري  كيو يمكن لهذا النظام جا يحقق المزيد من المكادــــــب اا الكجا ة وجا يحد من م اطر  

  بالنوــب  للبلداا النامي  غير الوــافلي ، فيق ترتجع  انتقال الجيروس. وقد يكوا  لن جمرا فادــما بصــج  ،ااــ 
 تكاليو النقر.

وج ــــــــــــــجـت الجـا حـ  مزيـدا من ا لحـا  على ال مـر الـذي تقوم بـه اللجنـ  من ججـر تجـااة ،ـاليـ  من  - 48
الم ـاما  الواقـي  والتاموـــــــــــــــي  اا المنطقـ . وبـنا  على هـذا التوجـه نحو التجـااة الاواقـي ، نقح مركز األمم 

ــ ا نظام النااذة الوفيدة، وعم  التطواا   المت  ــيته باــــ ــير التجااة واألعمال التجااي  ا لكتروني  تواــــ حدة لتيوــــ
 التكنولوجي  الحديث  وقدم ملشرا  جعا  ا يوي .

وت كو اللجن  على و ـــــــــــــع مجموع  من الم ايير من ججر اقمن  ايانا  النقر المت دع الودـــــــــــــا ط  - 49
التصـــاال  الماعي  وزياعة كجا ة دـــادـــر ا مداع. وقد ادج تنجيذ تجريبا عملا، وتباعل الوثا ق، اهدة تجنب ا

 شمر ممرا  النقر اين البحر األدوع وبحر البلطيق وبين نهري الدنيبر والدانوب.

ــااك  اا ارنام    19-وجع  جا ح  كوايد - 50 إلى تجاقم مواطن الضــــــــ و التا ت انا منها البلداا الماــــــ
ــيا الودــــــطى  األمم المتحدة ال اص   ــاعا   دــــ ــتاا،   -القتصــــ ــتاا، وتركمانوــــ ــتاا، وجوزبكوــــ ج ابيجاا، وجارانوــــ
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، وااــر البرنام  ال اص ال مر كمنصــ  ا ال   2020وطاجيكوــتاا، وقيرغيزدــتاا، وكازا،وــتاا. و،ال عام 
ا  لتوـ ير الت اوا ا قليما الذي من شـ نه جا يوـاعد على الت ااا باـكر جاضـر. وات ذ  البلداا الماـااك  ا 

ــ ا الحد من الحواجز التا ت ترض التجااة والنقر اا   ــق جباع باــ البرنام  ،طوا  عملي  نحو تنجيذ مباعاة عاــ
المنطق  بادــــــت دام جعوا  األمم المتحدة. وقدمت عاادــــــ  ادــــــتقصــــــا ي  ججرتها اللجن  باــــــ ا جثر التدااير غير 

ــير على جنماط التجااة اا هذ  البلداا 19-الجمركي  الناجم  عن كوايد ــ ير تيوــ ــ ا كي ي  توــ ــيا  باــ ، تواــ
 التجااة لتحقيق ت اة موتدام.

 
 الالتييية ومي قة البحر الكاريبي اللجية االقتصادية ألمريكا    مي قة   

 ادتجاب  االقتصاع الكلا وتموير التنمي    
يمـثر التهرب الضــــــــــــــريبا عقـب  ا يوـــــــــــــــي  جمـام تحقيق ت بـئ  ـناجحـ  للموااع المحلـي  من ججـر تموـير  - 51

جهداة التنمي  الموتدام . واعترااا اذلن، ادج  اللجن  االقتصاعي  ألمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا اا  
دــــا . وقد ناــــر  جفدث هذ  و ــــع تقديرا  للتهرب الضــــريبا اهدة ععم المناقاــــا  ا قليمي  باــــ ا الوــــيا

ــديرا  اا التقرير الم نوا   ــام  التقـ ل ـ ــاايبا  ــ  البحر الكـ ــ  ومنطقـ ــا الاتينيـ ــالا ألمريكـ ــد المـ .  2020الماــــــــــــــهـ
  2018النحو المبين اا التقرير، الرت تكلج  التهرب الضـــــــــــــريبا التا تحملتها جمريكا الاتيني  اا عام  وعلى

اا الما   من النات  المحلا ا جمالا. وتاـــــير  6,1ي ما ي اعل اليوا عوالا من ا يراعا ، ج  325ما مقداا  
اا المـاـ   من   50البحوث الجـااـي  إلى جا النظم الضــــــــــــــريبـي  اا ب ر اـلداا جمريكـا الاتينـي  تتلقى جقـر من  

ــاع الرقما إلى تقوير  ( 4) ا يراعا  التا ينبرا جا تداها نظريا ــريع لاقتصــ . وعاوة على  لن، جعا النمو الوــ
الدا( تدااير لجرض  33الداا من جاـــــــــر   10قواعد الضـــــــــريبي  الوطني . وقد اعتمد  ب ر الداا المنطق  )ال

 ـــــــرا ب على االقتصـــــــاع الرقما، م ظمها من ،ال القيام بلاـــــــافا  لضـــــــريب  القيم  المضـــــــاا . ايد جا 
ــريبي  التا ُجقر  مل،را اا جمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا ــول    ا عجا ا  الضــ ــجت عن وجوع جاــ كاــ

الما    اا 21غير مصر  اها على نطاق وادع، مما جعا إلى إعااا إيراعا  الرت نوبتها اا ب ر الحاال   
 اا الما   منها محتجظ اها اا ال ااج(. 80من النات  المحلا ا جمالا )

 
 الت اوا الرقما   

م واالاتكــاا وتكنولوجيــا  الم لومــا  ، عقــد  اللجنــ  التنجيــذيــ  لملتمر ال ل2020اا تموز/يوليــه   - 52
ــاعـي  ألمريكـا الاتينـي  ومنطقـ  البحر الكـاايبا اجتمـاعـا بررض م ـالجـ   واالتصــــــــــــــاال  الـتابع للجـن  االقتصــــــــــــ

، و ـلن اهـدة ت زيز التكـامـر 2030من ججـر تنجـيذ ،طـ  عـام    19-التحـدـيا  الـناشـــــــــــــــئ  اا إطـاا جزمـ  كواـيد
لط الضـو  على ثاث  مجاال  عمر، ها: )ج( تنوـيق ا قليما لقطاع الصـح  والنظم ا يكولوج ي  الرقمي . ودـُ

ــت دامها؛ )ج( ت زيز   ــا  الرقمي  وادـــ ــول إلى المنصـــ جهوع البحق والتطوير، )ب( تقلي  الججوا  اا الواـــ
قطاع الصح  على الص يدين الوطنا وا قليما. واا الملتمر الوزااي الوابع الم نا بمجتمع الم لوما  اا  

ــاعي  ألمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا الذي عقد جمريكا ال اتيني  ومنطق  البحر الكاايبا للجن  االقتصــــ
، اعتمــد  البلــداا ،طــ  ال مــر الرقميــ  ألمريكــا الاتينيــ  ومنطقــ  البحر 2020اا تاــــــــــــــرين الثــانا/نوامبر  

 اا الونتين المقبلتين.هداا محدعا للتنجيذ  39 الكاايبا التا ُفدع  ايها ثماني  مجاال  عمر و

 __________ 
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ومن ججر تناـــــــــيط التكامر ا قليما، اقترفت اللجن  ،ط  عمر الهدة منها إناـــــــــا  دـــــــــوق اقمي   - 53
ــترك  ألمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا بطريق  تدايجي . ونظرا لتكثيو التجااة ا لكتروني ، ينبرا   ماــــــــ

ــير التجااة اهتمام ــيما جا تولا ال ط  ا قليمي  لتيوـــ ــا لتوـــــهير هذا الاـــــكر من جشـــــكال التجااة، وال دـــ ا ،ااـــ
 يت لق بالملدوا  المتنالي  الصرر والصريرة والمتودط . فيما
 

 الت اوا ا قليما   
ــين التا طلبها  - 54 ــرق المكوــــ ــلجاعوا وغواتيماال وهندوااس وجنوب شــــ ــامل  للوــــ تهدة ،ط  التنمي  الاــــ

اعي  ألمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا، إلى كجال  جا تكوا  امدـــــــا  البلداا األاب   إلى اللجن  االقتصـــــــ 
الهجرة من البلداا الواق   شـــــــمال جمريكا الودـــــــطى ومن جنوب وجنوب شـــــــرق المكوـــــــين هجرة  من  ومنظم   
ونظامي ، مع م الج  جدــــــــبااها الهيكلي . وقامت اتنوــــــــيق ال ط  األمين  التنجيذي  للجن  االقتصــــــــاعي  ألمريكا 

ــ تها نا ب  األمين ال ام لهذا الا ــ  التا جناـ ــيق ال ااـ ــ   لي  التنوـ ــجتها ا يوـ تيني  ومنطق  البحر الكاايبا، بصـ
 كيانا من كيانا  منظوم  األمم المتحدة ا نما ي  والمنوقين المقيمين األاب  . 19الررض، بمواهما  من 

اب ـ  للجـن  االقتصــــــــــــــاعـي  ألمريكـا الاتينـي   وجـيد  اللجـن  الم نـي  ـبالت ـاوا فيمـا اين اـلداا الجنوب التـ  - 55
 ومنطق  البحر الكاايبا، اا اجتماعها ال اشـــــــــر لرمدـــــــــا  اللجن ، الذي عقد اا شـــــــــكر ااترا ـــــــــا اا   اا/

ومتاب   جهداة التنمي  الموــــتدام  اا جمريكا  2030، ماــــروع الاــــبك  من ججر تنجيذ ،ط  عام  2021 مااس
دة ت زيز القداا  الملدـــــوـــــي  والتقني  للحكوما  اا المنطق  لتنجيذ ،ط   الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا اه

. واا هـذا الوـــــــــــــــياق، ججر  اللجـن  عاادــــــــــــــا  اا البـلداا الم ـتااة الـتالـي : جواوغواي، والبرازـير، 2030 عـام
 البوليجااي (، وكوبا، وكولومبيا.  - وبرباعوس، وجامايكا، وانزويا )جمهواي 

 
 فريقيا االقتصادية أل مي قة اللجية    

 ادتجابا  االقتصاع الكلا وتموير التنمي    
ــير التقديرا  إلى  19-جلحقت جا ح  كوايد - 56 ــاعي اا القااة، فيق تاــــــــ ــراا كبيرا بالنمو االقتصــــــــ  ــــــــ

ــلبي  تصـــر إلى  ــب  دـ ــاعا  انوـ ، قبر جا ينت ش النمو ليصـــر  2020اا الما   اا عام   5,2-انكماح االقتصـ
ــب    ا جا الحاج   ( 5) 2021ا   اا عام  اا الم 3إلى نوــــ ــترم ألاريقيا، ُقدّا . ومن ججر فماي  وبنا  الر،ا  الماــــ

اليوا عوالا من المحجزا  المـاليـ  لتلبيـ  االفتيـاجـا  ال ـاجلـ  للرعـايـ    100تقتضــــــــــــــا تواير مـا ال يقـر عن  
الصـــــــحي ، وتواير شـــــــبكا  األماا للجئا  األكثر  ـــــــ جا، وفماي  ارص ال مر، وععم الناـــــــاط االقتصـــــــاعي  

ــاعي  ألاريقيا الداعا إلى تواير اعتماع تحجيزي بقيم   والت ااا. ــيا مع ندا  اللجن  االقتصـــــــ اليوا    100وتماشـــــــ
ــاا/جارير   ــرين اا نيوــ ــداع ،دم  الدين التا وار  ت  يجا  2020عوالا، جطلقت مجموع  ال اــ مباعاة ت ليق دــ

اا الما   من النات     0,61 اعل الدا جاريقيا بمتودــــط واواا  محتمل  ت  29ثنا يا ل دم  الدين لما ال يقر عن 
 . 2020كانوا/األول عيومبر  15فتى  2019المحلا ا جمالا ل ام 

ولم الج  تحديا  الويول ، توتدعا الحاج  اتباع نه  جكثر شموال ي ،ذ اا االعتباا الدين ال اص   - 57
لمالي  األاريقيين والجها  الم ني  والدين ال ام على فد دوا . ووار  اللجن  االقتصاعي  ألاريقيا منبرا لوزاا  ا

اافب  المصلح  با ا جمل  موا ر منها ما يت لق بالقداة على تحمر الديوا ورعاعة ليكلتها، ومراق الويول   

 __________ 

 (5) ECA, “COVID-19 in Africa: protecting lives and economies”, April 2020. 



   E/2021/15 

 

16/25 21-06928 

 

ــت داعا لاجتماعا   ــول على التموير ال اص، و لن اا م ظم الحاال  ادـــ ــتدام ، لت زيز ارص الحصـــ واالدـــ
. وععت اللجن  االقتصـــــــاعي   ( 6) الدولا واجتماعا  مجموع  ال اـــــــرين  الوـــــــنوي  لصـــــــندوق النقد الدولا والبنن

ألاريقيا جيضــا إلى إاــداا فقوق دــحب ،ااــ  جديدة ورعاعة توزيع فقوق الوــحب ال ااــ  الم لق  وال دــيما 
 من البلداا المتقدم  النمو، على البلداا التا تحتاج إلى هذ  الموااع.

ل التداقا  المالي  غير الماــــــــــــروع  التا يقداها تقرير الجريق وت وــــــــــــر جاريقيا موااع كبيرة من ،ا - 58
ــروع  من جاريقيا اا عام   ــتوا الم نا بالتداقا  المالي  غير الماـــــ اليوا   50بمبل  يناهز    2015الرفيع الموـــــ

اليوا عوالا الذي ُيحتاج إليه لتحقيق تقدم كبير اا  66. وهذا المبل  ي اعل ثلثا مبل  الــــــــــــــــــــــ  ( 7) عوالا دــــــــنويا
اليوا عوالا  39من جهداة التنمي  الموــتدام ، وما يزيد قليا عن ابع المبل  المطلوب دــنويا وقدا    3 الهدة

. ووااـلت اللجن  االقتصـاعي  ألاريقيا، بالت اوا مع كيانا  ج،را تاب    ( 8) 4لتحقيق الهدة   2030فتى عام 
الت اوا والتنمي  اا الميداا االقتصـــاعي، من لألمم المتحدة، ال مر مع األطراة الاـــريك  الدولي  مثر منظم  

ججر التصـدي لهذ  الظاهرة. وجعا هذا الت اوا إلى إاـداا وثا ق باـ ا ا طاا المجاليما للقياس ا فصـا ا  
، وباــــــــ ا الهيكر الملدــــــــوــــــــا لم الج  ( 9) 2020للتداقا  المالي  غير الماــــــــروع  اا تاــــــــرين األول/جكتوبر  

، وباــ ا التصــدي لتوــرب التداقا  المالي  غير الماــروع  إلى ( 10) ع  من جاريقياالتداقا  المالي  غير الماــرو 
 .( 11) مااايع التنمي  الموتدام  اا جاريقيا

 
 الت اوا الرقما   

ا ــــــطل ت اللجن  االقتصــــــاعي  ألاريقيا ب دة جناــــــط  اا دة ععما الدــــــتراتيجي  التحول الرقما ألاريقيا  - 59
ع األاريقا. ودـاعد  اللجن  إثيوبيا كذلن على و ـع ادـتراتيجي  اقمي  شـامل   ( التا جقرها االتحا 2030- 2020) 

 . 2020(، تـمت الموااـق  عليـها على جعلى موـــــــــــــتوا اا فزيراا/يونـيه  2025)ادـــــــــــــتراتيجـي  إثيوبـيا الرقمـي  لـ ام 
اي  الكونرو وداعد  اللجن ، اا إطاا مركزها للتميز الرقما للهوي  الرقمي  والتجااة واالقتصاع الرقما، جمهو 

الديمقراطي ، وزامبيا، وديراليوا، وغانا، والكاميروا، وكينيا، وليبريا، وموزامبيق، والنيجر، على إجرا  تقييما   
ــاا  إلى  لن، جطلقت اللجن ،   ــ  بكر منها. وبا  ـ ــا ا  األفوال المدني  ال ااـ ــجير المدنا ورفصـ لنظم التوـ

اريقيا، وهو جول جعاة من نوعها اا القااة توار امي  ، مركز مراقب  األدــــــــ اا أل2020 ب/جغوــــــــطس    11اا 
اريدة لتقلبا  األدـ اا اا البلداا األاريقي  والجماعا  االقتصـاعي  ا قليمي  وعلى موـتوا القااة ككر. وقامت  
اللجن  ادوا المحجّاز اا و ـــــع تصـــــوا لمنصـــــ  اللوازم الطبي  األاريقي  بقياعة االتحاع األاريقا، وها منصــــ   

 .19-ة من نوعها تهدة إلى تيوير شرا  ما يلزم من الم دا  الطبي  لمكااح  جا ح  كوايداريد
 

 __________ 

 (6) Daniela Gabor, “The liquidity and sustainability facility for African sovereign bonds: who benefits?”, 2021 . 
 (7) ECA, Illicit Financial Flows: Report of the High-level Panel on Illicit Financial Flows from Africa 

(Addis Ababa, 2015). 
 (8) ECA, “Institutional architecture to address illicit financial flows from Africa”, 2020. 

 (9) United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Conference on Trade and 

Development, “Conceptual framework for the statistical measurement of illicit financial flows”, 

October 2020. 

 (10) ECA, “Institutional architecture to address illicit financial flows from Africa.” 

 (11) Economic Development in Africa Report 2020: Tackling Illicit Financial Flows for Sustainable 

Development in Africa (United Nations publication, 2020). 
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 الت اوا ا قليما   
قامت اللجن  االقتصاعي  ألاريقيا ادوا جدادا اا الت جير بالتصديق على االتجاق الملدس لمنطق    - 60

مـا مهـد الطريق لـبد  تنجـيذ  التاــــــــــــــريلا اا  اـلدا، م 34التجـااة الحرة الـقااـي  األاريقـي ، إ  الرـت التصــــــــــــــديـقا  
ــيراليوا، وغامبيا، وموايتانيا من الدعم الذي تقدمه 2021كانوا الثانا/يناير   1 ــنرال، ودــ ــتجاع  الوــ . وقد ادــ

اللجن  لهذا الررض. واا شـــــرق جاريقيا، و ـــــ ت جابع ادـــــتراتيجيا  جديدة لبواوندي وجزا القمر وجمهواي   
ا، وادـــتراتيجي  إقليمي  لبلداا شـــرق جاريقيا، ودـــتبذل جهوع لدعم المرفل  الثاني  من الكونرو الديمقراطي  واواند

المجاو ـــــا  المت لق  بمنطق  التجااة الحرة القااي  األاريقي . واا غرب جاريقيا، و ـــــ ت اللجن  إطااا للميزن  
ن قداا    جماع  االقتصــــــاعي  لدول  عول  عضــــــوا وال  15ال ام ، ُيدم  الديناميا  الديمررافي  اا مالا، ويحوــــــّ
 غرب جاريقيا من ،ال اتباع منهجي  فوابا  التحوير الوطني .

 
 مسائل السياسات الرئيسية األةرى التي تياولتها اللجان اإلقليمية -باء   

 لتيمية المستدامة المعيية با الميتديات اإلقليمية   -   1 

ــجتها  ُتجمع المنتدياُ  ا قليمي  الم ني   - 61 ــنويًا، بصــ ــتدام  التا تنّظمها اللجاا ا قليمي  دــ بالتنمي  الموــ
ــت راض ،ط  عام  ــلح  لمتاب   وادـ ــافب  المصـ ولتباعل  2030المنتديا  ا قليمي  الباازة المت دعة الجها  اـ

الم ااة وجاضــــــر المماادــــــا  والحلول ععما لتنجيذها. و،ال الجترة الماــــــمول  بالتقرير، ادــــــتضــــــاات اللجاا 
، والتا تتوا م مع مو ــوع المنتدا الوــيادــا ( 12) قليمي  ال مس المنتديا  ا قليمي  ال ااــ  بكر لجن  منهاا 

الرفيع الموـــــتوا الم نا بالتنمي  الموـــــتدام . وتوـــــهم التقييما  ا قليمي  والتقااير المرفلي  والبيانا  التا ت ّد 
جوجه القصـــــــوا اا منظوم  األمم المتحدة والجرص المتاف   اا الجترة الوـــــــابق  ل قد هذ  المنتديا ، اا تحديد 

الت ا  إجرا ا  من جانبها تتماشـى مع األولويا  ا قليمي  والقطري . واا هذا الوـياق، وااـلت البلداا جيضـا 
تلقا الدعم  عداع ومتاب   ادـت را ـاتها الوطني  الطوالي  وجهوعها التنجيذي  األودـع نطاقا. ووار  المنتديا  

 ا مواف  لم الج  عوا االدت را ا  المحلي  الطوالي  اا عاع عجل  تحقيق جهداة التنمي  الموتدام .جيض

ــااكوا اا المنـتدـيا  ا قليمـي  الم نـي  ـبالتنمـي  الموـــــــــــــــتدامـ  التا ُعقـد  اا  - 62 وجكـد من جـدـيد الماــــــــــــ
 19-ن جـا حـ  كواـيدـباعتـبااهـا ا طـاا التوجيها ل طـ  الت ـااا م 2030على مركزـي  ،طـ  عـام   2021 عـام

التا دـتكوا شـامل  وموـتدام  ومراالي  للبيئ  وقا م  على الحقوق. ودـلطت المنتديا  الضـو  جيضـا على قيم   
ت دعي  األطراة اا توثيق الت اوا ا قليما والدولا وت زيز الحلول للتحديا  الماـــترك . وتاـــكر جهمي  إعاعة 

ا يوــي  اــاعاة عن جميع المنتديا ، وكذلن األمر فيما يتصــر    التجكير اا البنياا المالا الدولا جيضــا ادــال 
بضــرواة االدــتثماا اا نظم الصــح  والحماي  االجتماالي  التا تركز على الناس وتراعا المنظوا الجنوــانا، 
والدوا الحادـم لادـتثماا واالاتكاا اا البيانا ، و ـرواة تناـيط االلتزام بالموـاواة اين الجنوـين وتمكين المرجة  

 الجرص المتاف  با ا الرقمن  لدعم األهداة.و 

وال يزال امدــــا  المنتديا  ا قليمي  الم ني  بالتنمي  الموــــتدام  يقدموا تقااير عن نتا   المنتديا ،   - 63
توااـر  اللجاا ا قليمي  ال تزال    كمااواــو  لن جانبا من الجز  الوزااي للمنتدا الوــيادــا الرفيع الموــتوا. 

 __________ 

ومنتدا الداا جمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا    ؛2021  اا/مااس    4-1منتدا جاريقيا ا قليما الم نا بالتنمي  الموــــــــــــتدام ،   (12) 
  ،ومنتدا اللجن  االقتصــــــــاعي  ألواوبا ا قليما الم نا بالتنمي  الموــــــــتدام    ؛2021مااس  /  اا  18-15  ،الم نا بالتنمي  الموــــــــتدام 

والمنـتدا   ؛2021مـااس  /  اا  25-23  ،ومنـتدا  دـــــــــــــــيا والمحيط الهـاعح الم نا ـبالتنمـي  الموـــــــــــــــتدامـ   ؛2021مـااس  /  اا  17-18
 .2021مااس /  اا 31-29 ،ال ربا للتنمي  الموتدام 
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ل  ت صــــــــــي  فيز كاة للب د ا قليما للتنمي  الموــــــــــتدام  اا المنتدا الوــــــــــيادــــــــــا الرفيع اذل الجهوع لكجا
 الموتوا.

 
لمحة عامة على القضــــايا الســــياســــية الرئيســــية التي تغ يها الدورات الوزارية وغير ا من االجتماعات   -   2 

 الرفيعة المستوى 

بمناطقها اا م تلو االجتماعا    تداولت اللجاا ا قليمي  باــــــــ ا عدع من المجاال   ا  الصــــــــل  - 64
. ويتضـــــــــمن الجدول جعنا  جارز المنادـــــــــبا  ومجاال  تركيز عواا  اللجاا التا عقد  ( 13) الرفي   الموـــــــــتوا 

 ،ال الجترة المامول  بالتقرير.
 

 2021- 2020،  للجان اإلقليمية االجتماعات الرفيعة المستوى  

 البياا التاايخ اللجن  ا قليمي 
ــاعي  ألمريكا الاتيني       اللجن  االقتصــــــ

الـــــــدواة   الكـــــــاايبا،  البحر  ومنطقـــــــ  
 )ج( الثامن  والثاثوا 

 )كر دنتين(

ــن    26-28 تاـــــــــــــــــــــريـــــ
 2020جكتوبر    األول/

 )عواة ااترا ي (

شـملت الدواة إقام  فواا فيما اين وزاا  ال ااجي  والوـلطا  الرفي   الموـتوا اا  
جمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا باــــــــــــ ا الت ااا االقتصــــــــــــاعي اا    منطق 

مرفل  ما ب د تجاـــا الجا ح . وتضـــمنت الدواة جيضـــا تقديم الوثيق  الم نون  ”انا  
 اث تحول اا لر المواواة واالدتدام “.موتقبر جديد: تحقيق انت اح كجير بلفد

اللجن  االقتصــــــــــــــاعي  ألاريقيا، الدواة  
 الثالث  وال مووا 

والـتـ ـطـيـط  ــ   ــالـيـــــ الـمـــــ وزاا   مـلتـمـر 
 )ب( والتنمي  االقتصاعي  األاريقيين

 )دنويًا(

  اا/مـــــــااس   17-23
2021 

ــ    ــطـــــ مـــــــ ـــــــتـــــــلـــــ )عواة 
فضـــــــــــواي : اا جعيس 

 جبابا وااترا ي (

ــ  فوااا   ــملت الجلوـ ــوع الدواة  شـ ــا  يتناول مو ـ ــيادـ ــ ا الوـ ــتوا باـ وزاايا افيع الموـ
ــر الرقما اا   ــتدام والتنويع اا جاريقيا اا ال صــــ ــنيع الموــــ ــين ”التصــــ الثالث  وال موــــ

 “، وعدة فوااا  افي   الموتوا. 19- دياق كوايد 

اللجـن  االقتصــــــــــــــاعـي  ألواوـبا، اـلدواة  
 )ج( التاد   والوتوا 

 )كر دنتين(

نيوـــــاا/جارير   20-21
 )جنيو( 2021

ــاع الدا ري  ــوع ”ت زيز االقتصــــ ــتوا عن مو ــــ ــ  جز ا افيع الموــــ ــمنت الجلوــــ تضــــ
 واالدت دام الموتدام للموااع الطبي ي  اا منطق  اللجن  االقتصاعي  ألواوبا“.

اللجنــ  االقتصــــــــــــــــاعيــ  واالجتمــااليــ   
الـــــدواة   الهـــــاعح،  والمحيط   دــــــــــــــيـــــا 

 )ع( الواب   والوب وا 
 )دنويًا(

نيوـــــاا/جارير   26-29
)عواة   2021

 ااترا ي (

ــوع ”إعاعة البنا  على  ــ ا مو ــ ــتوا باــ ــ  عام  افي   الموــ ــمنت الدواة مناقاــ تضــ
 نحو جاضر ب د األزما  من ،ال الت اوا ا قليما اا  ديا والمحيط الهاعح“.

 
 .https://periododesesiones.cepal.org/38/enانظر:  )ج( 
-https://www.uneca.org/sites/default/files/com/2021/E2100490-Arabic-Report-of-the-Conference-of-Ministers-on-theانــــــــظــــــــر:   )ب( 

work-of-its-fifty-third-session.pdf. 
 .https://unece.org/sessions-commission/events/sixty-ninth-session-commission-20-21-april-2021انظر:  )ج( 
 .www.unescap.org/commission/77انظر:  )ع( 

  
 __________ 

 (13) E/2021/16، E/2021/17 ،E/2021/18 ،E/2021/19 ،E/2021/20. 

https://periododesesiones.cepal.org/38/en
https://www.uneca.org/sites/default/files/com/2021/E2100490-Arabic-Report-of-the-Conference-of-Ministers-on-the-work-of-its-fifty-third-session.pdf
https://www.uneca.org/sites/default/files/com/2021/E2100490-Arabic-Report-of-the-Conference-of-Ministers-on-the-work-of-its-fifty-third-session.pdf
https://unece.org/sessions-commission/events/sixty-ninth-session-commission-20-21-april-2021
http://www.unescap.org/commission/77
https://undocs.org/ar/E/2021/16
https://undocs.org/ar/E/2021/17
https://undocs.org/ar/E/2021/18
https://undocs.org/ar/E/2021/19
https://undocs.org/ar/E/2021/20
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  في   ت مخـتارة من التـعاون اإلقليمي واألـقاليمي، بـما الت ورات واليواتج في مجـاال  -  انيا  
  لك في سياق لعادة تيظيم ميظومة األمم المتحدة 

تعزيز االتسـاق على المسـتوى اإلقليمي من ةالل الميابر اإلقليمية للتعاون، وتعزيز الصـلة   -ألف   
 بين السياسات والعمليات

تصـــــوا ل ملي  إعاعة تنظيم األاـــــول ا قليمي  ما اتئت اللجاا ا قليمي  تاـــــاام اناـــــاط اا و ـــــع  - 65
لمنظوم  األمم المتحدة ا نما ي  واا تاـــكير تلن ال ملي ، على جدـــاس كر منطق  على فدة، فول المجاال   
ــي  إلى التحول التا اقترفها األمين ال ام اا تقااير  المقدم  مل،را إلى المجلس االقتصـــــاعي   ال موـــــ  المجضـــ

باــ ا االدــت راض الاــامر الذي يجري كر جابع دــنوا   243/ 71اا الجم ي  ال ام  واالجتماعا عن تنجيذ قر 
  A/74/73-E/2019/14لوياد  األناط  التنجيذي  التا تضطلع اها منظوم  األمم المتحدة من ججر التنمي  )

، الماــــــــــــــاا 2020اا تموز/يولـيه    23/ 2020(. واا جعقـاب ات ـا  قراا المجلس A/75/79-E/2020/55 و
، ما اتئت اللجاا ا قليمي  ت مر مع كيانا  إقليمي  ج،را اا منظوم   297/ 74ا الجم ي  ال ام   إليه اا قرا

 األمم المتحدة ا نما ي  على تج ير توايا  األمين ال ام ال مس المبين  جعنا .
 

 لنشاء ميابر لقليمية للتعاون   

ــئت - 66 ــ   ُجناـ ــجتها ا يوـ ــتها بصـ مناار إقليمي  للت اوا اا جميع المناطق وتتولى نا ب  األمين ال ام ا ادـ
مجموع  األمم المتحدة للتنمي  الموـــــــــتدام ، باالشـــــــــترام مع األمنا  التنجيذيين للجاا ا قليمي  الم ني  والمدير 

ين عام موـــاعد، بصـــجتهم نوابًا للر يوـــ . ا قليما الم نا اا ارنام  األمم المتحدة ا نما ا، واأل،ير ارتب  جم
وتمثر هذ  المناار  لي  الت اوا الر يوـــي  الماـــترك  اين الوكاال  من ججر التنمي  الموـــتدام  فيما اين كيانا  
األمم المتحدة ال امل  على الصـــــــــــ يد ا قليما، فيق ت مر بصـــــــــــجتها المنبر الر يوـــــــــــا لتحديد مقتر  القيم   

قليما لمنظوم  األمم المتحدة وتو ـــــيح هذا المقتر  وتحوـــــينه على الوجه األمثر المضـــــاا  على الصـــــ يد ا 
والتصــدي للتحديا  ا نما ي  الناشــئ  وغير المتوق  .  2030اهدة ععم الدول األعضــا  اا تنجيذ ،ط  عام  

 وتاكر كر لجن  من اللجاا ا قليمي  جز ا من األمان  الماترك  للمناار اا منطقتها.

وقد جناــــ   جميع هذ  المناار ا قليمي  للت اوا ا تااا  موا ــــي ي  محدعة زمنيا ومداوع  بالطلب   - 67
لمواجه  التحديا  ا قليمي  األشـــــد إلحافا. ولهذ  اال تااا  التا ترجدـــــها كيانا  تاب   لألمم المتحدة واليا  

ــيا  اا ّد منتجا  م رفي  وبيانا  وجعوا  وتواـ ــل ، ُت ا ــا  و،برا   ا  اـ ــا . وها توار جيضـ ــيادـ مجال الوـ
ــتجاعة منها فوـــــــب الطلب فيما يت لق بالدعم المقدم لتطوير التحلير القطري   مجموع  من ال برا  يمكن االدـــــ

 الماترم وجطر الت اوا ا قليما.

 اراعا اللجاا ا قليمي  ها على النحو التالا:  ا ادتها اا شااكتواال تااا  التا  - 68

جرة ورعااة االقتصـاع الكلا والحماي  االجتماالي  )اكيزة إعااة االقتصـاع الكلا(؛ ا دـكوا: اله )ج( 
 واألمن الرذا ا وال مر المنا،ا والبيئ  )اكيزة ال مر المنا،ا وكجا ة الطاق (؛

اللجنـ  االقتصـــــــــــــــاعيـ  ألواوبـا: ا تاة موا ــــــــــــــي ا م نا بـال مـر المنـا،ا جناــــــــــــــي اا   )ب( 
 ؛2020واريق تنويق إقليما للبيانا  وا فصا ا  جناي اا عام  لتحول الرقما؛ا؛ واريق 2020 عام

https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/RES/71/243
https://undocs.org/ar/A/74/73
https://undocs.org/ar/A/75/79
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/23
https://undocs.org/ar/E/RES/2020/23
https://undocs.org/ar/A/RES/74/297
https://undocs.org/ar/A/RES/74/297
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اللجن  االقتصــــــاعي  واالجتماالي   دــــــيا والمحيط الهاعح: الت  يو من  ثاا ترير المنا .  )ج( 
ــراكا  إقليمي  جديدة من ججر ا جرا ا  المنا،ي ،  ــجت شــــــــ ــتكاــــــــ ونظمت اللجن  مباعاا  إقليمي  للدعوة وادــــــــ

 ث الهوا ؛اا  لن با ا تلو  بما

ــاعـي  ألمريكـا الاتينـي  ومنطقـ  البحر الكـاايبا: التموـير من ججـر التنمـي ؛   )ع(  اللجـن  االقتصــــــــــــ
 والنمو المنصو؛ والتنقر الباري؛

اللجن  االقتصـــــاعي  ألاريقيا: ت زيز البيانا  المتكامل  والنظم ا فصـــــا ي  من ججر التنمي    )ه( 
ا بج الي  وكجا ة؛ والت جير بالتحول والتنويع االقتصــــــاعيين الاــــــاملين الموــــــتدام ؛ وكجال  إعااة االقتصــــــاع الكل

 للجميع.

ــي ي  ج،را، و لن مثا عن طريق   ــاهما  اني  اا عمر ا تااا  موا ـــــ ــا موـــــ وقدمت اللجاا ا قليمي  جيضـــــ
ــا  اا مجاال  تتراو  اين الت اا ــيادـــ ــترك  المت لق  بالوـــ ــا ر الماـــ ــنجا  التولي ي  ا قليمي  والردـــ ا من المصـــ

 والحماي  االجتماالي . 19-جا ح  كوايد
 

 لنشاء مراكز قوية إلدارة المعارن في كل مي قة   

وااـلت اللجاا ا قليمي  ادـتضـاا  مراكز إقليمي   عااة الم ااة لتمكين الدول األعضـا  والمنوـقين  - 69
  المتاف  والواـــول إليها بوـــهول   المقيمين واألارق  القطري  التاب   لألمم المتحدة من تحديد األاـــول ا قليمي 

من ججر االدـــــتجاب  اا الوقت المنادـــــب لافتياجا  واألولويا  الوطني . وهذ  المراكز  ،ذة اا جا تصـــــبح 
، ي ـد المركز ا قليما ال ربـي منطـق   المـنااع عـامـ  إقليمـي  ـبالرـ  األهمـي  للبـلداا اا كـر منطـق  و،ـااجهـا. اجا 

ــول إلى  ــي  للواـ ــ  الر يوـ والبيانا  التا تنتجها األمم المتحدة  الم لوما للم ااة والبيانا  "منااة" هو المنصـ
وبالتاـاوا مع المنوـقين  ا قليما  الت اوا جعضـا  منبر   بماـااك على الموـتويين ا قليما وال الما. وقد ُجدـس  

ــا لتكييو المركز مع المقيمين لألمم المتحدة اا المنطق ــاعي  ألواوبا جيضــ ــكوا واللجن  االقتصــ  . وتت اوا ا دــ
تواير واــول موفد إلى المنتجا  الم رفي   من  نتمك  الافتياجا  منطق  اللجن  االقتصــاعي  ألواوبا من ججر  

  لمنظوم  األمم المتحدة ا قليمي  و،براتها.

دــــيا والمحيط الهاعح، جناــــ  الجريق ال امر الماــــترم واا منطق  اللجن  االقتصــــاعي  واالجتماالي    - 70
اين الوكاال  الم نا بلعااة الم ااة الذي ياـــــــرة عليه مكتب تنوـــــــيق التنمي  ا قليما واللجن  االقتصـــــــاعي   
ــيا   ــيا والمحيط الهاعح، مركزا إقليميا  عااة الم ااة، وبدج عمله اا الدواة الثامن  لمنتدا  دـــ واالجتماالي   دـــ

جاريقيـــا، يركز المركز ا قليما  عااة الم ـــااة على  الهـــاعح الم نا بـــالتنميـــ  الموــــــــــــــتـــدامـــ . وااوالمحيط  
ــتمر  عااة المنتجا  الم رفي . واا ــين الموــــــ ــي  الرامي  إلى التحوــــــ جمريكا الاتيني  ومنطق    المباعاا  الر يوــــــ

ــتدام "، التا ا ــــــــطل ت ا ــاعي  ألمريكا البحر الكاايبا، جطلقت "اواب  جهداة التنمي  الموــــــ يها اللجن  االقتصــــــ
ــترك . وتقدم البواب ،  الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا وبرنام  األمم المتحدة ا نما ا ادوا اللجن  توجيهي  ماـ
التا تدير شــــــلونها انيا اللجن  االقتصــــــاعي  ألمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا، م لوما  موفدة باــــــ ا 

ــل  ب ط  عام  ال مر ا قليما لمنظو  ، بما اا  لن عمر اال تااا   2030م  األمم المتحدة ا نما ي  المتصـــــــــــ
 الموا ي ي .
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 ت زيز الاجافي  وا عااة القا م  على النتا   على الموتوا ا قليما   
، جعـد نواب امدـــــــــــــــا  المنـاار ا قليميـ  للت ـاوا جول تقـااير عن النتـا   على نطـاق  2020اا عـام   - 71

ا المناطق وعر ـــــــوها على الدول األعضـــــــا  اا المنتديا  ا قليمي  الم ني  بالتنمي  الموـــــــتدام  المنظوم  ا
، 19-. وت كس التقااير مباعاا  ماـــــــــترك  ورجرا ا  جماالي ، بما اا  لن ما يت لق ب زم  كوايد2021ل ام 

  .2030،ط  عام  اضـــــــــا عن ا نجازا  الجماالي  والت ثير الماـــــــــترم على موـــــــــتوا المنظوم  إقليميا لدعم 
ــطل ت تقااير على نطاق   لجو جتافت إعداع  التاعقد االجتماعا   جهوعاّ ال اا    ادواا قليمي    اللجاا  وا ــ
ــا  لتوجيه عملي  االدــــت راض الجااي  وتحديق  وُتوــــت دم .المنظوم  فاليا الت ليقا  الوااعة من الدول األعضــ

 الموا ي ي  من جانب كر منبر إقليما للت اوا.تاكيا  و/جو ،طط عمر اال تااا  
 

 توفيد القداا  اا مجال البيانا  وا فصا ا    
ادـتمر التقدم تحت قياعة اللجاا ا قليمي  لزياعة ت زيز القداا  اا مجال البيانا  وا فصـا ا  من  - 72

ــا  البيانا . واا المنطق  ال  ــكوا قياعة ،ال مراكز البيانا  التا تربط اين م تلو منصـ ــلت ا دـ ربي ، وااـ
تطوير مركز منااة ا قليما للم ااة والبيانا . ويتضـمن مركز البيانا  منصـ  شـامل  للبيانا  وا فصـا ا   
ــتقاة من الكيانا  الوعي   لألمم  ــاعا وطني  والبيانا  الموـــــــ ــتقاة من مصـــــــ ــتند إلى البيانا  الموـــــــ للمنطق  توـــــــ

الزمني  والبيانا  الض م . واا منطق  اللجن  االقتصاعي  واالجتماالي   المتحدة، تكملها تقديرا   ،ر الجترا   
ر الجريق ال ــامــر الم نا اهــدة التنميــ  الموــــــــــــــتــدامــ  المت لق بــالبيــانــا     دــــــــــــــيــا والمحيط الهــاعح، توااـــــــــــــــم
وا فصــــــــــا ا ، والذي يمثر جز ا من منتدا الت اوا ا قليما ويتاــــــــــاام اا ا ادــــــــــته اللجن  االقتصــــــــــاعي   

من جارق  األمم المتحدة القطري     24ي   دــيا والمحيط الهاعح واــندوق األمم المتحدة للوــكاا، مع  واالجتماال
، لر الجريق مصــــــــــــــدا ععم 2020اا المنطق ، وجقام اتصــــــــــــــاال  منتظم  وتداقا  للم لوما . وطوال عام  

 19-ي  ثاا كوايدللمنوـــــقين المقيمين وجارق  األمم المتحدة القطري ، بما اا  لن فيما يتصـــــر بوـــــبر التصـــــد
 على ال مليا  ا فصا ي .

ــا ا  المت لق  ب   م ناجمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا، جناـــــــــي اريق   واا - 73 البيانا  وا فصـــــــ
هداة. وقد جكمر  األب هداة التنمي  الموـــتدام  بررض تطوير وت زيز القداا  ا فصـــا ي  والبيانا  المت لق  ب 

البيــانــا      تقنيــ  اا مجــاال  مهــااا ،برا  و   منكيــانــا  األمم المتحــدة  تقــدمــه    لمــاالجريق عمليــ  موــــــــــــــح  
التنمي  الموتدام ، وقام اتحديق جعاة  جهداةللدول األعضا  من ،ال اواب   ورتاف  الم لوما   ،وا فصا ا 

جن  مع جميع التقييم الذاتا ا قليمي  لتاـــــــ ي  القداة على إنتاج ملشـــــــرا  األهداة، والتا دـــــــتتقادـــــــمها الل
. واا منطق  اللجن  االقتصــــــــــاعي  ألواوبا، 2021المكاتب والنظم ا فصــــــــــا ي  الوطني  اا المنطق  اا عام  

اريق تنوـــــــــيق إقليما م نا بالبيانا  وا فصـــــــــا ا ، يتاـــــــــاام اا ا ادـــــــــته اللجن     2020جناـــــــــي اا عام 
يز القداا  اا مجال البيانا  وا فصـا ا   االقتصـاعي  ألواوبا وبرنام  األمم المتحدة للبيئ ، و لن لزياعة ت ز 

ــا ي  على الموــــــتوا الوطنا وا قليما وال الما.  وتوثيق الت اوا اين كيانا  األمم المتحدة وال مليا  ا فصــــ
ت زيز البـيانا  ججر    من  بالجرصركز المنبر ا قليما للت ـاوا واال تاة الموا ــــــــــــــي ا الم نا  ي جاريقـيا،  واا

 .2021اواب  للبيانا  ،ال عام  إناا فصا ي  على المتكامل  والنظم ا 
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 زياعة الكجا ا  ا قليمي  من ،ال المكاتب ال ل ي  الماترك    
فيمــا يت لق اتحــديــد ال ــدمــا  ا عاايــ  التا يمكن تقــديمهــا بكجــا ة جكبر إلى المكــاتــب ا قليميــ  عن  - 74

ــ ت المناار ا قليمي  ــترك ، و ــــــ ــيير األعمال على  طريق المكاتب ال ل ي  الماــــــ ــتراتيجيا  لتوــــــ للت اوا ادــــــ
الموــــتوا ا قليما. وت مر ا دــــكوا عن كثب مع البرنام  ا نما ا ومكتب التنوــــيق ا نما ا لتحوــــين كجا ة 
المكاتب ال ل ي  اا المنطق . ووااق اريق إعااة ال مليا  ا قليمي  على ا،تصاااته و،ط  عمله بما يتماشى 

وـيير األعمال. ودـيناـ  المكتب ال لجا ا قليما الماـترم قبر تاايخ ا طاق ال الما مع مباعح ادـتراتيجي  ت 
ــيق  . واا2022ل ام  ــتراتيجيا  التنوـــ جمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا، يتمثر عوا الجريق اا ععم ادـــ

ــاـ ر ا عااة والتوليو على الصــــــــــــــ ـيد ا قليما. واا هـذا ا طـاا، اتجق   على جا تقـدم اللجـن   المت لقـ  بموــــــــــــ
اا   25االقتصاعي  ألمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا ال دما  ا عااي  لمكاتب المنوقين المقيمين الــــــــ 

 تقدم  جا، و شـلونهم  رعااةالمنطق  اا مجاال  مثر الماـتريا  وت يين ال برا  االدـتاـاايين واراعا المت اقدين و 
ــيلا إلى الدعم ا عااي للوـــــــجر على الصـــــــ يد ال دولا. وعاوة على  لن، انتقر مكتب المنوـــــــق المقيم اا شـــــ

جاريقيا، ُيحرز تقدم اا تنجيذ ،ط    مبانا اللجن  االقتصــــــــــــــاعي  ألمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا. واا
ــم بالكجا ة والج الي  على الصــــ يد ا قليما ألارق  األمم المتحدة القطر  ــق  وتتوــ ي ، ععم تاــــريلا ماــــترك  منوــ

القطريـ  اا جميع جنحـا  المنطقـ     المكـاتـبب طـ  األمين ال ـام المت لقـ  بـالكجـا ة لـدا    النهوضبوــــــــــــــبـر منهـا  
داالعتراة المتباعل الذي   اياا  تج يرو  ــا الب  االعتراة الكيانا   تتباعل لكا  الطريق  يمهّا ــيادــــــــ وا جرا ا     وــــــــ

 .إليها واالدتناعمنها وادت دامها  كرب  ال اا  التاريلي  وا ليا 
 

 ت زيز الصل  اين الموتويين الُقطري وا قليما   
با  ـاا  إلى قياعة الجهوع ا قليمي  على نطاق المنظوم  المذكواة جعا ، الرامي  إلى توثيق الصـل    - 75

اللجاا ا قليمي  جهوعها جيضــــا اين الموــــتويين الُقطري وا قليما بلعاعة تنظيم األاــــول ا قليمي ، تضــــاعو  
اودـــــــــا ر ج،را من قبير عضـــــــــوي  جارق  األمم المتحدة القطري ، والماـــــــــااك  الناـــــــــط  اا مجموعا  الدعم 

 19-المتباعل، والتجاعر عن كثب مع مكاتب المنوقين المقيمين، وال ديما فيما يت لق بالتصدي لجا ح  كوايد
 جهداة التنمي  الموتدام . على الموتوا االجتماعا واالقتصاعي وبتموير

ودــــــــاعد  ا دــــــــكوا على كجال  تصــــــــميم المنبر ا قليما للت اوا ال اص بالدول ال ربي  بحيق يكوا   - 76
، وتقديم الدعم بطريق  دـري   وادـتباقي  وعملي  ومباشـرة إلى الدول األعضـا ، إ ا طلب منها  لن، “ مركزا جام ا ” 

األمم المتحدة القطري . ويتضــــــــمن هذا الدعم المنتجا  الم رفي  المجيدة جو من ،ال المنوــــــــقين المقيمين وجارق   
واالاتكااي ، وجعوا  محاكاة الوــــيادــــا ، وتواــــيا  الوــــيادــــ  ال ام  القاال  للتنجيذ، والبيانا  المتوــــق  والمجدي ، 

ــا ا   بما  ــداها  التا اا  لن البيانا  وا فصـــــــــــ ــ م   تصـــــــــــ وغيرها من البيانا   األمم المتحدة، والبيانا  الضـــــــــــ
 االاتكااي . 

الدا من البلداا الموـتجيدة من  17وععمت اللجن  االقتصـاعي  ألواوبا و ـع وتنجيذ جطر الت اوا اا  - 77
ارام  األمم المتحـدة اا المنطـق ، بمـا اا  ـلن  ــــــــــــــمـاا الجوعة من ،ال مجموعـ  اـلدعم المتـباعل ا قليمـي . 

بير ماـــااكتها وععمها التقنا للمنوـــقين المقيمين وجارق  األمم المتحدة وكثجت اال تااا  الموا ـــي ي  باـــكر ك
، بطرق منها تقديم عرض موــــــــاعدة اــــــــريح يحدع ال دما  المتاف   19-القطري  جثنا  تجاــــــــا جا ح  كوايد

وطرا ق الحصــول عليها والترطي  الموا ــي ي . ووار اال تاة الم نا بالبيئ  وترير المنا  الذي يتاــاام اا  
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ته اللجن  االقتصــاعي  ألواوبا وبرنام  األمم المتحدة للبيئ ، إمكاني  واــول موفدة إلى الموااع وال دما   ا ادــ 
 المتاف  على الص يد القطري.

وقدمت اللجن  االقتصــــــاعي  واالجتماالي   دــــــيا والمحيط الهاعح ععما انيا لو ــــــع التحلير القطري  - 78
، انا  على طلب المنوـــــقين المقيمين. وتضـــــمن 19-صـــــدي لكوايدالماـــــترم وجطر الت اوا و،طط التقييم والت 

الــدعم تقييمــا للتقــدم المحرز اا مجــال تحقيق األهــداة، وتحليا للجئــا  التا ُتركــت ،لو الركــب وعوامــر 
االدــــــــــــتب اع، وتحليا للموــــــــــــا ر ال اارة للحدوع لجا دة اريقا األمم المتحدة القطريين اا تايلند وتركمانوــــــــــــتاا  

مت دع األقطاا اا منطق  المحيط الهاعح. وقدمت اللجن  االقتصــــاعي  واالجتماالي   دــــيا والمحيط  لمكتب اللو 
ــماا الجوعة لجميع  ــا لضــــ ــت را ــــ ــوا اا مجموع  الدعم المتباعل ا قليمي ، ادــــ ــجتها عضــــ ــا، بصــــ الهاعح جيضــــ

 ا يوـــــــــ بصـــــــــجتها . وقدمت اللجن ، 2020التحليا  القطري  الماـــــــــترك  وجطر الت اوا التا ُججريت اا عام  
ــااك ــاهم  جوهري  اا التوليجا  ا قليمي     ماـ ــوا ايها، موـ ــي ي  جو عضـ اا عقد اجتماعا  اال تااا  الموا ـ

ــي  الماـــترك ، بما اا  لن إجرا  فواا إقليما باـــ ا تدااير الحماي  االجتماالي  المت ذة من  ــيادـ ــا ر الوـ والردـ
 اا  ديا والمحيط الهاعح. 19-ججر التصدي لكوايد

جمريكــا الاتينيــ  ومنطقــ  البحر الكــاايبا، ي كو المنبر ا قليما للت ــاوا فــاليــا على تحــديــد   واا - 79
 ليا  لتيوـــــــــــــير تباعل الم لوما  والدعم الذي يمكن جا تقدمه إلى المنوـــــــــــــقين المقيمين وجارق  األمم المتحدة 

التا تتمثر مهمتها اا  ـــماا   القطري . ووااـــلت اللجن  جيضـــا الماـــااك  اناـــاط اا مجموع  الدعم المتباعل
جوعة التحليا  القطري  الماــــترك  وجطر الت اوا، والجريق ال امر الم نا بالاــــراك  واالتصــــاال  الذي يتمثر  

 عوا  اا ت زيز الت اوا اين الوكاال  وج ر عمر المنبر جكثر و وفا.

رفلته االنتقالي ، الا ثم  فاج   جاريقيا، ومع إكمال تصــميم المنبر ا قليما للت اوا وانقضــا  م واا - 80
الذي يمكن جا ي جر وتيرة الجهوع التا تبذل فيما يتصـر ب قد ال مر وبتحقيق   ،مادـ  إلى التركيز على التنجيذ

ــتدام ، ويدعم هذ  الجهوع. ومن المقرا ا ا جا يبحق الهيكر ا قليما اا الوـــبر الج ال    جهداة التنمي  الموـ
ــقين ال مقيمين وجارق  األمم المتحدة القطري ، مع التركيز على المباعاا  ال اارة للحدوع  لل مر على ععم المنوـــــــ

 والمت دعة البلداا.
 

 ت زيز الصل  اين الموتويين ا قليما وال الما   
على الص يد ا قليما   2030ال تزال اللجاا ا قليمي  ناط  اا قياعة متاب   وادت راض ،ط  عام  - 81

المي ، وال دـــــــــيما فيما يت لق اتموير التنمي  الموـــــــــتدام  ومن ،ال المنتديا  ا قليمي   واا ععم ال مليا  ال 
 الم ني  بالتنمي  الموتدام .

ــا من ،ال مباعاا  عالمي  ج،را وعمليا   - 82 ــتويين ا قليما وال الما جيضـ ــل  اين الموـ وت زز  الصـ
ــهم   ــي ي  توــــ ــا  ا قليمي . ا لى    من ،الاللجاا ا قليمي   هااي فكومي  عولي  موا ــــ ــت را ــــ الحوااا  واالدــــ

ادــــــت را ــــــا  إقليمي  لاتجاق ال الما من ججر الهجرة   2021دــــــبير المثال، ججر  اللجاا ا قليمي  اا عام 
ا من  والمنظم  والنظامي  بالتنوــــــيق عن كثب مع المنظم  الدولي  للهجرة، وت اونت ت اونا وثيقا اا األعمال  

ــيري   ــبتمبر التحضـ ــ ا الطاق  المقرا عقد  اا جيلول/دـ ــتوا باـ ، واالجتماع ال امس  2021للحواا الرفيع الموـ
عار لملتمر األطراة اا اتجاقي  التنوع البيولوجا، واالجتماع الواعس وال ارين لملتمر األطراة اا اتجاقي  

ــرة لملتمر األ ــ  عاــــــ ــ ا ترير المنا ، والدواة ال اموــــــ مم المتحدة للتجااة والتنمي ، األمم المتحدة ا طااي  باــــــ
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وملتمر األمم المتحدة ال امس الم نا ب قر البلداا نموا. وادتضاات اللجاا ا قليمي  جيضا الحوااا  المت لق  
 .2021با ا النظم الرذا ي  ا قليمي  قبر ملتمر قم  نظم األغذي  المقرا عقد  اا جيلول/دبتمبر 

دـــوـــا، تقوم جيضـــا االجتماعا  الم قوعة مرتين اا الوـــن  اين األمنا  وعلى الصـــ يدين التنجيذي والمل  - 83
 وكيـرارنـام  األمم المتحـدة ا نمـا ا و   مـدير التنجيـذيين ونـا بـ  األمين ال ـام واالجتمـاعـا  المنتظمـ  الم قوعة مع  

يق اين الموــتويين  عااة الاــلوا االقتصــاعي  واالجتماالي  اا األمان  ال ام  ات زيز االتوــاق والتنوــ    ال ام   األمين 
 ال الما وا قليما. 

 
 تعزيز التعاون األقاليمي فيما بين اللجان اإلقليمية -باء   

اجتمع األمنا  التنجيذيوا (، E/2020/15/Add.1 و  E/2020/15منذ اـــــــــدوا التقرير الوـــــــــااق ) - 84
مرة تقريبا. وجاضت اجتماعاتهم إلى تنويق المواقو وا دهاما     20للجاا ا قليمي  باكر ااترا ا جكثر من 

، بمــا اا  لــن فيمــا يت لق بــلعــاعة تنظيم األمم 2030اا االدــــــــــــــتجــابــا  ا قليميــ  اا إطــاا ععم ،طــ  عــام  
ــا ــديها  المتحدة على نحو يمكنها من ععم الدول األعضــــــ   ععما جاضــــــــر اا الوا جهدااها ا نما ي ، واا تصــــــ

 .19-لآلثاا االجتماالي  واالقتصاعي  الناجم  عن جا ح  كوايد

إلى ت زيز الت اوا اين اللجاا ا قليمي ، اا دـياقا  الدعوة اا مجال   19-وقد عا ت جا ح  كوايد - 85
. وشـااكت اللجاا ا قليمي  ال مس، إلى جانب  الوـيادـا  جو تباعل الم ااة، واا إطاا ماـاايع انا  القداا 

كيانا  ج،را تاب   لألمم المتحدة، اا مااايع م تلج  للت  يو من جثر الجا ح ، مثر الماروع الماترم اين 
 اللجاا وملتمر األمم المتحدة للتجااة والتنمي  والمت لق بالنقر والترابط التجااي اا عصر الجا ح .

رك  ج،را اين اللجاا ا قليمي  جو جُعيد تحديد جغراض ادــــــــت دامها من ججر  وُنقحت ماــــــــاايع ماــــــــت  - 86
تحوــــــــين التصــــــــدي للجا ح ، مثر الماــــــــروع الذي تقوع  اللجن  االقتصــــــــاعي  ألاريقيا من ججر ت زيز الحماي   
   االجتماالي  من ججر التصـــــــدي للجا ح ، والماـــــــروع الذي تقوع  اللجن  االقتصـــــــاعي  ألمريكا الاتيني  ومنطق 

البحر الكاايبا باالشــترام مع ارنام  األمم المتحدة للموــتوطنا  الباــري  )مو ر األمم المتحدة( بررض توثيق 
 الت اوا األقاليما لتنجيذ ال ط  الحضري  الجديدة.

ــدا  لمح  عام  عن التقدم المحرز  - 87 ــا ي  وجاـ ــيق البيانا  ا فصـ وعملت اللجاا ا قليمي  على تنوـ
ــ  ـب هـداة التنمـي  الموـــــــــــــــتدامـ  اا تنجـيذ جهـداة   التنمـي  الموـــــــــــــــتدامـ  اا المـناطق من ججـر الوقجـ  ال ـااــــــــــــ

ــا ي   2020 ل ام ــين قداة النظم ا فصــــ ــترك  تهدة إلى تحوــــ ــط  ماــــ ــا القيام ب ناــــ . وت تزم هذ  اللجاا جيضــــ
ا ح  على الوطني  على الصــموع والمرون  لتلبي  االفتياجا  الملح  من البيانا ، ورااعة عمليا  التصــدي للج

 الص يد المحلا والوطنا وا قليما وال الما.

، جاـــدا  اللجاا ا قليمي  النوـــ   الراب   من عاادـــ  األمم المتحدة 2021واا كانوا الثانا/يناير   - 88
االدـتقصـا ي  ال المي  المت لق  اتيوـير التجااة الرقمي  والموـتدام . والداادـ  االدـتقصـا ي  ها مباعاة اا إطاا  

إلى موا م  ا اا  باـــــ ا هدة ي نه    وهوالماـــــترم للجاا ا قليمي  لألمم المتحدة إزا  تيوـــــير التجااة،  النه   
 القضايا الر يوي  لتيوير التجااة ورلى ت زيز ا الي  المواعدة التقني  ومباعاا  انا  القداا .

وقـدمـت اللجنــ  االقتصـــــــــــــــاعيـ  ألواوبـا الـدعم لإلدــــــــــــــكوا من ججـر تطبيق نظــام النقــر البري الـدولا  - 89
، وهو نظام عولا يهدة إلى  ــــــــــماا تباعل البيانا  بصــــــــــواة  من  اين النظم  ال ربي منطق   الا لكترونا اا 
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ــا ع بمقت  ــ ا النقـر الـدولا للبضــــــــــــ ضــــــــــــــى عاـاتر النقـر الجمركـي  الوطنـي  واقـا ألفكـام االتجـاقـي  الجمركـي  باــــــــــــ
 الطرقا. الدولا

ووااـلت اللجن  االقتصـاعي  ألواوبا واللجن  االقتصـاعي  واالجتماالي   دـيا والمحيط الهاعح الت اوا  - 90
الوثيق اا تقديم الموــــاعدة إلى البلداا الماــــااك  اا ارنام  األمم المتحدة ال اص القتصــــاعا  ودــــط  دــــيا 

 دي للتحديا  الماترك  وععم تحقيق جهداة التنمي  الموتدام .لت زيز التنويق عوا ا قليما والتص

واا إطاا منتدا الت اوا اين شــــــــــــرق  دــــــــــــيا وجمريكا الاتيني ، ا،تتمت اللجن  االقتصــــــــــــاعي  ألمريكا   - 91
 الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا واللجن  االقتصـاعي  واالجتماالي   دـيا والمحيط الهاعح التنجيذ الماـترم لماـروع
تطوير دـــادـــر القيم  من ججر زياعة تردـــيخ التكامر اين منطقتا شـــرق  دـــيا وجمريكا الاتيني ، وهما توااـــاا 
ــا  اا المنتدا. وت كو كلتا  ــاواة اا البلداا األعضـ تنجيذ ماـــروع جقاليما ماـــترم يهدة إلى الحد من عدم الموـ

 والتجااة ا لكتروني .   19- كوايد ب  ت لق ي لماروع    ، دينظر فيه المنتدا  ، اللجنتين فاليا على إعداع مقتر  

ــاعي    - 92 ــاعي  ألمريكا الاتيني  ومنطق  البحر الكاايبا ال مر مع اللجن  االقتصـ ــلت اللجن  االقتصـ ووااـ
واالجتماالي   دـــــــــيا والمحيط الهاعح ومصـــــــــرة التنمي  ا دـــــــــيوي من ججر تجميع جداول عالمي  للمد،ا   

  لن  اايدة إلى توديع نطاق الم لوما  التا تنتجها الابكا  األقاليمي ، والم رجا . وتهدة هذ  األعاة الجد
 وت زيز تطوير دادر القيم ، والمواهم  اا اياغ  ديادا  لزياعة التكامر اين المنطقتين. الصدع،

وواالت اللجاا ا قليمي  جيضا الت اوا اا مجاال  من قبير التكامر ا قليما، واالتصال والت اوا  - 93
ــاني ، ال ــلوا الجنوــــــــــ رقميين، والهجرة، وتموير التنمي ، والوــــــــــــام  على الطرق، والطاق ، ورعااة الميا ، والاــــــــــ

 والاباب، والحد من عدم المواواة.
 


