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 جملس التجارة والتنمية
 جلنة االستثمار واملشاريع والتنمية

اجتماااااااء املاااااالان املتباااااا   ال اااااان ا   شاااااا   
واال تكار وراي ة األعمال من أجا  االستثمار 

  نان الق را  اإلنتاجية والتنمية امل ت امة
 ال ورة ال ا بة

 2019حزيران/يونيه  19-17جنيف، 

تقرير اجتماء امللان املتب   ال ن ا   شا   االساتثمار واال تكاار وراي ة   
األعمال من أجا   ناان القا را  اإلنتاجياة والتنمياة امل ات امة عان  ورتا  

 ال ا بة
 2019حزيران/يونيه  19إىل  17املعقودة يف قصر األمم، جنيف، يف الفرتة من 

 مق مة -أوالا  
الجتمدددةخل اءدددتاد املتعدد د السدددنواا  ردددالن االردددت مة   اال ت دددة  السدددة ع  ُعقدد ا الددد   ة  -1

مدددن  جددد   ندددةد القددد  اا اننتةجيددد   التنميددد  املسدددت ام  يف قصدددر األمدددم  نيدددف،   ايدة األعمدددة  
.  ارددددت  نا منةقردددد  املمة رددددةا املسدددد  ل  2019يونيدددده /حزيران 19-17يف الفددددرتة رويسددددرا، 

 املسدددت ام  يف  دددة   ايدة األعمدددة   السيةردددةا اي وميددد  الراميددد  إىل اييسددد  عم يددد  اي دددوير  ايدة 
  ني الفئةا احملر م  اقتصةدايً، مبة يرم  النسةد  الربةب  امل ةجرين. األعمة  مبة من شالنه مت

 م جز الرئيس -ألف 
 اجلل ة البامة االفتتاحية -1 

إن  ايدة األعمددددة  ايدددد د  انئبدددد  األمددددني العددددةيف لي ن تددددةد، يف  ية ددددة االنتتددددةح ، قةلددددا  -2
 ابمل ددددد ، رددددد م قدددددرا  ا معيددددد   .ام مركدددددزايً يف مت دددددني االنتقدددددة  إىل التنميددددد  الردددددةم    املسدددددت  د  اً 

، 2018 رالن  ايدة األعمة  من  ج  التنمي  املست ام ، الذ  اعُتم  يف عةيف  73/225 العةم 
أبمهيدد   ايدة األعمددة  يف إاددةد الودددةئف  دنددم عا دد  النمددو االقتصددةد   دعددم اال ت ددة    سددني 
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 م  ايدة األعمددددة  يف ايعزيددددز جددددودة اييددددةة  مواج دددد  التحدددد ايا االجتمةعيدددد   البيئيدددد . كمددددة ايسدددد
هتيئدد  نددرج ل اميددم،  لةسدد  ل نسددةد  الرددبةب التمةرددا االجتمددةع   ايدد  مددن عدد يف املسددة اة   

  األشخةج ذ   انعةق   الفئةا الضعيف . 
 ذّكدددرا انئبددد  األمدددني العدددةيف أبن ج دددوداً قددد   ُدددذلا يف العقدددود األلددد ة مدددن  جددد  ايعزيدددز  -3

ة  دى إىل ايصددددرع الع يدددد  مددددن الرددددركةا  قدددد    كددددت مددددن املسدددد  لي  االجتمةعيدددد  ل رددددركةا،  دددد
املس  لي ، ليس نقط جتةه مسدةمهي ة،  د   يضدةً جتدةه مسدت   ي ة  مودفي دة  اوتمدم.  نضدً  عدن 
ذلددا،  د ا الع يدد  مددن الرددركةا متعدد دة ا نسدديةا  ن انردد ةيف يف األ عددةد االقتصددةدي   البيئيدد  

قدد  حقدد  لددة الع يدد  مددن املميددزاا .دد   سددني سددو هتة.   االجتمةعيدد  ألادد اع التنميدد  املسددت ام 
 ندةد مدن يعمد   رد   شدةم    .م  ن إطة  ريةرةا  ايدة األعمة  الذ   ضدعه األ ن تدةد قد  

، ردددي ون مدددن الضدددر     ن ايعتمددد  اي ومدددةا املزيددد  مدددن التددد ا   مدددن الردددركةا    اد األعمدددة 
عددن ذلددا، يتعددني  ن اي لددذ يف االعتبددة   القةئمدد  ع ددت احتيةجددةا الق ةعددةا املسددت  ن .  نضدد ً 

.  ع دت 2030احتيةجةا املرر عةا الصغ ة  املتور   عن  اينفيذ ل   التنمي  املست ام  لعدةيف 
ربي  امل ة ، مي ن ل سيةرةا اليت ايست  ع ضمةن األمدن الغدذائ   الز اعد  املسدت ام   ن ايسدفر 

صددغر.  مددن شددالن ايقيدديم  يددر التن دديم د ن قصدد  عددن عوائدد  لصددغة  املدد ا  املرددر عةا البةلغدد  ال
  ضم  ارتخ ايف م شراا إمنةئيد  ل مردر عةا الصدغ ة  املتورد    ن يرد   ردبيً  ملعة د  ادذه 
الرددوا. .  يف ضددود التحدد ايا الع يدد ة الدديت ايواجدده الب دد ان النةميدد   الب دد ان الدديت متددر اقتصددةداهتة 

مدم املردر عةا الصدغ ة  املتورد    هتيّدد   مبرح د  انتقةليد ، يتعدني ع دت اي ومد   ن ايعمد  يدد اً  يد 
 اي دوير اددذه املردر عةا.  لتةمدةً شد دا انئبد  األمدني العددةيف  الردةم   يئد  موااييد  لدرايدة األعمدة  

مدن  الردةم  ع ت  مهي  االرتمةخل لصوا الربةب  ايبةد   نض  املمة رةا  رالن  ايدة األعمة  
 اءةج يف النمو املست ايف.  ج    ي  اي ا   م مور  لتعزيز مسةمه  الق ةخل 

 ة رةا األعمة  املسد  ل  ، املعنون  "TD/B/C.II/MEM4/20 يف معرض ايق ميه ل وييق   -4
"، شدد د مدد ير شددعب  االرددت مة   املسددت ام   املسدد  لي  االجتمةعيدد  ل رددركةا  اي ددوير املرددر عةا

يف إجنةز  ا اع التنمي  املسدت ام   الرةم   املرة يم ع ت  مهي  األعمة  التاة ي    ايدة األعمة  
يف مواج ددددد  التحددددد ايا  قويددددد مي دددددن  ن اي دددددون  داة  الردددددةم  السدددددبع  عردددددر. ندددددرايدة األعمدددددة  

م دني االقتصدةد  ل مدر ة،  اندمدة  االجتمةعي   البيئي  الرئيسي ، مبة يف ذلا   ةل  الردبةب،  الت
االجتمددةع   االقتصددةد  ل م ددةجرين  ال جئددني.  يردد د إطددة  ريةرددةا  ايدة األعمددة  اءددةج 
ابأل ن تددةد ع ددت ايةجدد  إىل التعددة ن  التنسددي  نيمددة  ددني حيددم  سددحةب املصدد ح  مددن  جدد  هتيئدد  

ة .  حولددا  عددع األعمددة   يئددةا شددةم   يف  ددة   ايدة األعمددة  متّ ددن اددذا اوددة  مددن االزدادد
 شدةم  التاة ي  ايركيزادة مدن اننفدةل ع دت املسد  لي  االجتمةعيد  ل ردركةا إىل هتيئد  مندةذ   عمدة  

 ق  القيم ، مم التالي  يف الوقا نفسه اجتمةعيةً   يئيةً. كمة ين ر املسدت مر ن  رد   متزايد  يف 
الدددذ   2019لعدددةيف   مة  العدددةمل ايقريدددر االردددتاأليدددر األ ردددم ن ةقدددةً كادددزد مدددن حدددوان  م.  لفدددا 

  .(1)س   م لراً االنتبةه إىل ال    املتزاي  ل منةط  االقتصةدي  اءةس  يف ايرايم التنمي 

__________ 

)منرو اا األمدم املتحد ة،  قدم  : املنةط  االقتصةدي  اءةس 2019ايقرير االرت مة  العةمل  ، 2019األ ن تةد،  (1)
  ، جنيف(.E.19.II.D.12املبيم 
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ممارسا  األعمال امل ؤولة وامل ت امة وامل اؤولية االجتماعياة للشار ا  وترا ير  -ابن 
 املشروعا 

 من ج    األعمة ( 3)البن  

 وم ت ام لألعمال التجارية شام  ت امة من خالل اعتما  هنج حتقيق أه اف التنمية امل -1 
لددتاد   قيددةدةنُ مددا ح قدد  نقددةع عددن ايعزيددز  ايدة األعمددة  مددن  جدد  التنميدد  املسددت ام   -5

ا الرددةم  مدن ال يددةانا التةليد :   ددس االرددت مة اا الف بيد ا الرددب   األملةنيدد  ليعمدة  التاة يدد  
الوندد  الدد ائم لغرندد  التاددة ة ال  ليدد  لدد ى األمددم املتحدد ة  املن مددةا ال  ليدد  األلددرى يف جنيددفا 

 ال  يل.  البنا يتاهبةيا ةمع  العةم  ل انوب يف كيه من م  األمم املتح ة ل تنمي  الصنةعي ا 
 قددد يف  حددد  اءدددتاد  سدددفةً ل تحددد ايا اء ددد ة الددديت يواج  دددة اوتمدددم الددد  يل يف رددديةل  -6

ج دددوده الراميددد  إىل  قيددد   اددد اع التنميددد  املسدددت ام . ن ندددةا حةجددد  م حددد  ألن ايعمددد  اي ومددد  
  التاة يد   األعمة  التاة ي   اوتمم معةً من  جد  دندم عا د  التغيد .  ادت  ن ايسدعت األعمدة

مبددة يتاددة ز ن ددرة  -ع ددت  جدده اءصددوج إىل إدمددة  االرددت ام  يف حيددم جوانددت ر سدد   القيمدد  
نمددددوذ  املسدددد  لي  االجتمةعيدددد  ل رددددركةا ابعتبة اددددة عم يدددد  ل يدددد   يرردددد  االرددددت ام   دددد  يف ال

.  قددة  إن البنددا الدد  يل قدد   ضددم ايسددع  مبددةدث ل رددت مة  املدد ير، يعمددة  التاة يدد األرةردد  ل
 . ابلق   ال زيفموج ةً االنتبةه إىل قيم  العم  مم األعمة  التاة ي  ال ب ة من  ج   قي  األير 

كورددددي   مي ددددن ل ق ددددةعني العددددةيف   الرددددةم     ضددددري لبدددد   لددددر قيمدددد  األعمددددة  التاة يدددد   -7
 اءدددةج مدددن ل لدددة  ن يعمددد  معدددةً ع دددت  قيددد  األيدددر االجتمدددةع   التنميددد  االقتصدددةدي ،  اددد  

،  ادد  مبددةد ة الردةم  يتفقددةن ع ي دة. نع ددت رددبي  امل دة ، ايقددويف شدب   األعمددة  التاة يدد    اد اع
عةمليدد  ميولددة اال ددةد األ   و  اي ومدد  األملةنيدد ،  دد عم األعمددة  التاة يدد  مددن  جدد  زايدة منددةذ  

 مم اي ومةا يف إنرةد  طدر ريةردةايي  منةردب .  ذلدا يعد   ايررتا الرةم  ،األعمة  التاة ي  
 مشددو  النددةق يف قةعدد ة الددريف، رددواد  النمددوذ  األرةردد  ليعمددة  التاة يدد إدمددة  االرددت ام  يف 

 تون  الس م  اء مةا املست  ن      تعزيز نرج األعمة  التاة ي  ل فقراد.   كزا الردب       
نوب األمر ع ت جنوب شرق   رية، حيث  دا ا  ران ةً م ايه مثةني  عرر ش راً مم  ا     مم ج

الردب    نريقيدة، حيدث ايوجد  ل دط ل تعدة ن مدم التحدةلف األنريقد   اردت  ناشرل  رية. كمدة 
 ل عم  اء   االرت مة  ،  ا  مبةد ة  حت هبة  ح  اءتاد. 

يف   دد اة  الرددةم   ارتعرضددا إحدد ى اءبدد اا الفوائدد  الدديت حققت ددة األعمددة  التاة يدد   -8
 اء دواا ا ددة   اهةذاددة مددن  جدد  زايدة اي ددوير ادذا الق ددةخل.   ضددةنا  ن الف بددني،  حدد   رددرخل 

  عنصراً  ئيسيةً يف اردرتااييايت ة انمنةئيد الرةم  االقتصةداا منواً يف  رية، ايعتت األعمة  التاة ي  
ل ح  من الفقر.  ن راً ل فوائ  اليت ايت قةاة الرركةا ال دتى مدن ال  لد ، عرضدا ل د    لدوايا 

اءةسددد  مبا دددس االردددت مة اا يف ادددذا الب ددد  حدددوانز ضدددريبي   2020-2017االردددت مة  ل فدددرتة 
.   د دددرا التار ددد  يف شدددةم  ليعمدددة  التاة يددد  يف  دددةيل الز اعددد   السددديةح  الددديت ايعمددد    ريقددد  

 مي ن  ن اي ون مر    مفي ة ل ماتمعةا احمل ي .  الرةم  ة  ن األعمة  التاة ي   م  
 قيددددةيف األعمددددة  التاة يدددد    ايدة األعمددددة   اياددددت املتع قدددد إحدددد ى اءبدددد اا  عرضددددا  -9

 تم ني  ق  الب  ان منواً من اءر   مدن دائدرة الفقدر،  ط بدا مسدةع ة األ ن تدةد   ران ده لت دوير 
( يف ادددذا املسدددعت.  اردددتنةداً إىل امل دددة  املتع ددد  هبدددةييت، قةلدددا إن  قددد  إمتيتيدددا) ايدة األعمدددة  
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الددديت  التردددبث ابلفددرجالب دد ان منددواً قددد  نةايت ددة ال دددو اا الصددنةعي  الددد  إ األ ىل   تددة  ا ن إىل 
ايتيح ددة ال ددو ة الرا عدد .  يعدد  اال ت ددة  ضددر  ايً لدد نم عا دد  النمددو االقتصددةد ،  يعتددت االرددت مة  

ايقريددر  قدد  جنددا املبةشددر  داة مددن  د اا التغيدد .  يف معددرض إشددة هتة إىل التوسدديةا الددوا دة يف األ
،  شة ا اءب ة إىل ضر  ة قيةيف الب  ان  تم ني اينمي  م دة اا شدبةهبة (2)2018عةيف ل اً الب  ان منو 

مدددة  يف  ددة   ايدة األعمدددة    ددذب اردددت مة اا كبددد ة مددن  جددد  إادددةد الودددةئف. نددديم ن ليع
، اليت ايتصرع  ر    ل ق   مس   ،  ن اي نم عا   التغي .  مم ذلا،  من الةدن التاة ي  

 جدد   قيدد  النمددو الرددةم ، يتعددني ع ددت اي ومددةا  ن هتيدد  ال ددر ع السدد يم  الدديت ايتدديري لينددراد 
 اينمي  ق  اهتم الرخصي  عوضةً عن االعتمةد ع ت املعوانا. 

 ع إىل مت دني األعمدة  التاة يد  مدن  داد د   نردط يف  قة  لب   لدر إن من متده هتد -10
 قي   ا اع التنمي  املست ام   يف   يد  اودةالا الديت مي دن ليعمدة  التاة يد   ن ايسد م ني دة 
 رددد    نضددد  يف التنميددد  املسدددت ام  اجتمةعيدددةً   يئيدددةً.  يف معدددرض ،ييددد ه ل متحددد يني ا لدددرين، 

  التاة ي  يف  قي  التنمي  املست ام ، ع ت النحو املعرب  عرب عن دعمه لف رة مرة ك  األعمة
.  هت ع من مته إىل جع  الن ةيف التاة   العةمل  يعمد  ل اميدم، مدم  جدود 17عنه يف ال ع 

ل دط نطدد ل مردر خل ابلتعددة ن مددم م رسدةا د عدد  ل  ددةد األ   و، لتيسد  إم ةنيدد  حصددو  
   اد األعمة  من ال جئني ع ت التموي . 

.  ي دددزيف  جدددود مندددةذ  متددداللر عدددن الددد ع  شدددة  لبددد   لدددر إىل  ن التصدددنيم األرةرددد   -11
ج يددد ة يف  دددة  األعمدددة  التاة يددد  ل ددد  يصدددبري التصدددنيم مسدددت امةً.   ضدددةع  ن من متددده  دددث 

مد لراً يف  دة  ريةردةا  ايدة  اوتمم الد  يل ع دت العمد  معدةً، مرد اً إىل التعدة ن مدم األ ن تدةد
 األعمة  يف إييو ية كم ة  جي . 

، إىل نقد  امل شدراا االقتصدةدي  القيةردي  الديت ال حد   شة   عدع اءدتاد، يف النقدةع  -12
ايعتدت ضدر  ي  لتيسد  اينفيدذ  اد اع التنميد  املسددت ام .  نضدً  عدن ذلدا، يتعدني مراعدةة م شددراا 

   ال  ييدد  إىل احملصدد   الرابعيدد .  قددة   حدد  اءددتاد إن ارددرتاايياي  الرنددةه عندد  االنتقددة  مددن احملصدد
قيدددةق   ايسدددةد  عمدددة إذا كةندددا اندددةا حةجددد  إىل طنيددد  ل ردددت مة  املددد ير قددد  ُ ضدددعا يف   ددد ه، 

القيدةق املتسد  قد   سدبري  ك در  حمسَّن  متسد  ل ردت مة  املد ير.  اايفد  عد د مدن اءدتاد ع دت  ن
 ير قدد  انب دد  عددن رددول متخصصدد .   ينمددة ال يوجدد   ددت ُ مدد   عدد ،  مهيدد  مبددة  ن االرددت مة  املدد

انددةا عدد ة مبددةد اا  اعدد ة  رددالن ان دد ل عددن  ادد اع التنميدد  املسددت ام ، مبددة يف ذلددا مبددةد اا 
من م  التعة ن  التنمي  يف املي ان االقتصدةد   األ ن تدةد.  يتعدني ع دت سدنةخل السيةردةا الرتكيدز 

اءدتاد إىل  ط دس  اد اع التنميد  املسدت ام  ابعتبدة ه نق د  ان د ل  ع ت اذا اوة .   شدة   حد 
التنسددي   ددني العمدد  املتع دد  ابألعمددة  التاة يدد    ايدة  نيمددة    د  لددر مددت ااجيدد ة ل قيةرددةا، 

 . 2030-2015األعمة ،  إطة  ِرن ا  ل ح  من خمةطر ال وا إ ل فرتة 

 هتيئة  يئة  اعمة لروا  األعمال الشباب -2 
نريددد    ايرددد  ُعقددد ا ح قددد  نقدددةع  ردددالن البيئدددةا ال اعمددد  لدددر اد األعمدددة  الردددبةب.  -13

النقةع من لتاد من ال يةانا التةليد : شدعب  الردبةب يف ال ومنولدث، املم  د  املتحد ة لتي ةنيدة 
__________ 

 عيد اً عدن  اقدم  -:  ايدة األعمة  نح اإ التحدو  الي  د  2018 الب  ان منواً ايقرير  ق  ، 2018األ ن تةد،  (2)
  ، نيويو ا  جنيف(.E.18.II.D.6)منرو اا األمم املتح ة،  قم املبيم  ر  األعمة  كةملعتةد
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(،   .ندددد اا الوكةلدددد  اني ةليدددد  Enterprise Ugandaالع مددددت   يرلندددد ا الرددددمةلي ا إنرت رايددددز   .ندددد ا )
 - ل دد  اجن،   .ندد اا اء دد  ال  ليدد  (Nyero-Tooايددو ) - ة ن انمنددةئ ، إي ةليددةا مز عدد  ندد  ل تعدد

 نن ن ا، نن ن اا املرر خل االجتمةع  ألنريقية، .ةانا دائرة ايوديف الربةب، ال ةم  ن. 
  عدددرب الع يددد  مدددن اءدددتاد عدددن ايقددد يرام ملردددة ك  الردددبةب يف الددد   ة   شدددة  ا إىل   دددم  -14

طو  ا  ايدة األعمة  من  ج  إاةد نرس م اءةس   ح  مسةئ  االرت ام .  ق  دعمدا  ليدةا 
التمويددد  التق ي يددد  م ددد  املدددنري  القدددر ض امل عمددد  إادددةد ندددرج العمددد  ايدددر ل فئدددةا احملر مددد .  مدددم 

ل قيدددود الراانددد  ع دددت ميزانيدددةا اي ومدددةا، مي دددن ألد اا التمويددد  م ددد  ضدددمةانا  ذلدددا،  ن دددراً 
القدر ض  االئتمدةن البدةلل الصدغر  التمويد  ا مدةع   انقدراض  دني األقدران  االردت مة  املقد يف مدن 
املست مر الراع   قيةدة الق ةخل اءةج  ن اي م  د   الت ا   املةلي  التق ي يد .  مدن  جد  مواج د  

ال دددو ة الصدددنةعي  الرا عددد ، الددديت مدددن شدددال ة إحددد اإ زايدة يف ال  دددت ع دددت املددد ا ا مدددن   ددد ايا
 ةالا الع م  الت نولوجية  الن ر   الرايضيةا يف مي ان التصنيم، ي دزيف  دذ  ج دود لةسد  مدن 
 ج  التغ ت ع ت عقب  امل ة اا ل ى   اد األعمة  الربةب يف الب  ان النةمي  الذين يعةنون مدن 

كب  يف املع ومةا يف  ة  الت نولوجيةا ا  ي ة  من ع يف كفةي  إم ةني  ايصو  ع ت   ايفة ا
 املعة ع. 

   رز  حد  اءدتاد الردراك  ال وي د   دني ال ومنولدث  األ ن تدةد الديت مت  دا  ادم نتةئا دة  -15
الردبةب يف دلي  ل سيةرةا عدن  ايدة الردبةب ليعمدة    موعد   د اا ل سيةردةا عدن  ايدة 

.  مددن امل ددم اعتمددةد  ددت شددةم   ضددمةن االايسددةل  ددني (3)ليعمدة  ل قتصددةدين األز ل  األلضددر
السيةردددةا املتع قددد  ابالقتصدددةد  اي دددوير الق دددةخل اءدددةج  اال ت دددة .  نضدددً  عدددن ذلدددا، نددد ن مدددن 
الضدددر    يف رددديةل سدددنم السيةردددةا هتيئددد   دددة  ل تددد ا   املبت دددرة االرتردددراني  ال وي ددد  األجددد  

ضةً عدن مواج د  التحد ايا الفو يد . نعم يد  سدنم السيةردةا  ةجد  إىل الت يدف املسدتمر مدم عو 
 ررع  التغي  املتزاي ة.

املرددر خل االجتمددةع  ألنريقيددة  مهيدد  التدد  يت امل دد   الت نولوجيددة  يف .ددةان،   ددرزا جتر دد   -16
نسدةد يف  دةالا من  ج  هتيئ  نرج ل اميم.  ع ت  جه اءصوج، ن ن مدن الضدر    ايع ديم ال

الع ددددم  الت نولوجيددددة  الن ردددد   الرايضدددديةا،  ايددددون   ددددرامت ل مسددددةع ة التقنيدددد  ايسددددت  ع النسددددةد 
مدن الددتع م  ددني ا نسدني.  انددةا نددر ل كبد ة  ددني املنددةط   ح قددةا م مددرة الرجدة  مددن  جدد  إادةد 

الرقميددددد  مدددددن حيدددددث البدددددن التحتيددددد   إم ةنيددددد  ايصدددددو  ع دددددت الت نولوجيدددددة  -ايضدددددري   الريفيددددد  
حيددددث يعددددة   - اي نولوجيدددة االايصددددةالا  إم ةنيدددد  االرددددتفةدة مددددن مبددددةد ة دعددددم  ايدة األعمددددة  

ردد ةن الريددف مددن ايرمددةن.   شددة   حدد  اءددتاد إىل  ن إم ةنيدد  ارددتفةدة الرددبةب مددن اال ت ددة  
 مسالل  ال ايتع   ابلتد  يت املتع د  ابمل دة اا  القد  اا نقدط،  د  ابملركدز االجتمدةع  كدذلا.  يف

 اذا اءصوج، يتعني  ن ايعزز املن مةا من  سني إم ةني   سو  الربةب ملراكز القيةدة. 
 ذّكددر لبدد   لددر أبن   اد األعمددة  ع ددي م اي بيدد  ط بددةا السددول  التنددةنس،   ن اددذين  -17

الررطني مي  ن   ايا جسيم  ال اينت  .  قة  إن الت  يت ع ت  ايدة األعمدة  يتعدني  ن يركدز 
  ال فددةدة السدد وكي ، الدديت اددت اي ييف ددة ابرددتمرا . كمددة شدد د لبدد   لددر ع ددت  مهيدد  ع ددت عوامدد

__________ 

(3) UNCTAD, 2015, Policy Guide on Youth Entrepreneurship (United Nations publication, New York 

and Geneva); Commonwealth Secretariat, 2018, Youth Entrepreneurship for the Green and Blue 

Economies: Policy Toolkit (Commonwealth Secretariat, London).  
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شددب ةا ال قدد  الدديت مي ددن  ن ايردد   مصدد  اً ل تمويدد  مددن لدد   ائتمددةن املددو دين.  يعدد  نقددد  
اء مةا التاة ي  امل ني  م   ل مةا اءتة التقني   الص ن   احملةرب   ح  العوائ  الرئيسي   مدةيف 

  مة  التاة ي .منو األع
 قدددة   حددد  اءدددتاد إن التع ددديم ادددو ايددد  األك دددر  ضدددوحةً لدددنق    ق املدددة  البردددر  يف  -18

ال ددةم  ن مدد ً .  يتسددم انعدد ن املتع دد  ابرددرتاايياي   ايدة الرددبةب ليعمددة ، الددذ    جددا لدده 
قة  لب   كةالا األمم املتح ة، ابألمهي  ألنه يعرتع  صوا الربةب  مة يق مونه من ح و .   

 لدددددر إنددددده ال يتعدددددني اعتبدددددة  األطفدددددة   الردددددبةب مت قدددددني نقدددددط،  ددددد  عنةسدددددر نةع ددددد  يف التنميددددد  
االقتصةدي .  مدن امل دم إيد د االاتمدةيف  ت  عدةا الردبةب  ندواايام  بد د مردة يم ج يد ة اةدند ، 

ع ددت حيددث ك دد اً مددة ال يعدد  إد ا  الددر ري  اددم األ لددوايا ابلنسددب   ميددم   اد األعمددة  الرددبةب. ن
 صدددنةع  ال قةنددد ،  يقددد يف التعدددة ن التقددد   شددد ي اً ردددبي  امل دددة ،  د دددر شدددبةب يف إي ةليدددة ااتمةمدددةً 

اني دددةيل الددد عم يف ادددذا اودددة .  اايفددد  عددد د مدددن اءدددتاد ع دددت ضدددر  ة  دددذ  ج دددود  كدددت ند ا  
 الربةب يف عم ي  سنم القرا . 

 متكني رائ ا  األعمال -3 
نريد  النقدةع مدن لدتاد مدن   ايرد  ُعق ا ح ق  نقدةع عدن مت دني  ائد اا األعمدة .  -19

(، Dellال يدددددةانا التةليددددد : شدددددب   ردددددي اا األعمدددددة  يف ال ومنولدددددث، املم  ددددد  املتحددددد ةا ِد   )
ايئددد  األمدددم الددد امنراا مركدددز اي دددوير املردددة يم، نياددد ايا املن مددد  ال  ليددد  ل فرن ونونيددد ، رويسدددراا 

، رويسدددددراا جةمعددددد  .دددددرب ارددددد ت ن ا، املم  ددددد  ة  دددددني ا نسدددددني  مت دددددني املدددددر ةاملتحددددد ة ل مسدددددة ا
املتح ة/ح و يدد  اينزانيددة املتحدد ةا األكةدمييدد  ال  ليدد  ل ر  ددودا، األ دنا مبددةد ة حتميدد  التم ددني 

 االقتصةد  ل مر ة، املم    املتح ة.
 ائددد اا األعمدددة   ردد م الع يددد  مدددن اءددتاد أبمهيددد  الدددتامت  السيةردددةا الدديت ايسدددت  ع  -20

  مهي  االعرتاع ابلنتةئت املمتةزة اليت مي ن ل مر ة  قيق ة عن مة ايت قت ال عم الد زيف.  ذكدر  حد  
اءددتاد  ن املن مدد  ال  ليدد  ل فرن ونونيدد  قدد  دعمددا  ناددة   ائدد اا  عمددة  مددن لدد   حةضددنةا 

، كت ددا املتبعدد  يف شددةم    يف الب د ان األنريقيدد  النةطقدد  ابلفرنسددي .  مي ددن العتمددةد ريةرددةا مةليدد
ح و ي  ال ونغو ال ميقراطي ،  ن يسةع  ع ت ر  ناوة التمويد .  يعد  ايبدةد   نضد  املمة ردةا 

كدذلا يف    رةرديةً ، يعمدة املدر ة لالرب   الفرن ونوني  لدرايدة من ل   الرب ةا الرقمي ، م   
 لةمةً أللرايا.  ي  منةذ   ائ اا األعمة  النةجحةا ال يت مي ن  ن مي  ن إ

 قدددة   حددد  اءدددتاد إن اين ددديم نعةليدددةا ل تمويددد  مدددن  جددد   ائددد اا األعمدددة  مي دددن  ن  -21
يرددد    رددد وابً نعدددةاًل ل تغ دددت ع دددت ايدددواجز ال قةنيددد .  يتعدددني اييسددد  إم ةنيددد  حصدددو   ائددد اا 

نةلنسددةد ي ددةنحن مددن  جدد  ايصددو  ع ددت متويدد  مددن  جدد   -األعمددة  ع ددت   ق املددة   التمويدد  
ردة يم التاة يد ، حد  يف  اد  السدي ي ون.   شددة  لبد   لدر إىل  ن النسدةد يف  عدع الب دد ان امل

يدددواج ن سدددعو   يف االقدددرتاض، حيدددث .ةلبدددةً مدددة ي دددون الضدددمةن لددد ى الرجدددة .  ايعددد  الردددب ةا 
 النسةئي  اةم  أل ة ايع    ائ اا األعمة  الق  ة  منةذ  املرة يم التاة ي  النةجح .

النسددةد يردد  ن  موعدد  .دد  متاةنسدد ، يتعددني اي ييددف السيةرددةا لتنةرددت  ن ددراً ألن  -22
السيةقةا املخت فد .  يف كند ا ع دت ردبي  امل دة ، عدززا  ن مد  حمد دة يف  دة  املردرتايا العةمد  

يف املةئ  من الس م  اء مةا ل ح وم  مدن  15من اينمي   ايدة املر ة ليعمة ، حيث ي زيف ايون  
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ايئد  األمدم املتحد ة ل مسدة اة  دني ا نسدني  اايبةعدةً لدذا النمدوذ ،  ضدعا  عمة  متت   دة نسدةد. 
 دددرانمت مردددرتايا مدددراخلا ل عتبددة اا ا نسدددةني  ند ا  املزيددد  مدددن األعمدددة  التاة يددد    مت ددني املدددر ة

. كمدددة سدددمما اليئددد   ران دددةً ل مسدددةع ة التقنيددد  ل تم دددني مدددن ايعزيدددز نسدددةدالصدددغ ة الددديت ايددد يراة 
يف ر ردد  القيمدد   شدداعا الرددركةا ع ددت اعتمددةد مبددةدث التم ددني االقتصددةد   مرددة ك  املددر ة

ل مددر ة.  قدد  ايفةقمددا  يضددةً ايددواجز  مددةيف  ايدة املددر ة ليعمددة   سددبت الفسددةد الددذ  حددة  د ن 
 جددود إجددراداا  اضددح   منصددف  يف  ددة  املرددرتايا مي ددن ل نسددةد يف ميدد ان األعمددة  التاة يدد  

 اي بيق ة.
ل عتبدة اا  ة مراعدةاألك ر انفتةحدةً  شدفةني   عم يةا الرراد لر إىل ق  ة   شة  لب   -23

ا نسدةني  ع ددت ايرددايم مت ددني املددر ة.  نضددً  عدن ذلددا، ندد ن  لرددةد د   ال ومنولددث قدد  ردد موا 
م لراً أبن ايواجز  مةيف  ايدة املر ة ليعمة  ا  حواجز عةم .  ابلتدةيل اندةا حةجد  إىل ريةرد  

رانمت اي ددوير  ايدة   ددرامت مراعيدد  ل عتبددة اا ا نسددةني  يف  ددةيل التاددة ة   ايدة األعمددة ، م دد   دد
األعمددة  )إمتيتيددا( ل مددر ة يف مددةليزاي.  يتعددني  ضددم ريةرددةا مراعيدد  ل عتبددة اا ا نسددةني  يف 

، حيدث إن املسدةئ  الديت ايواجده  ايدة املدر ة  الرجد  ليعمدة  اد  املسدة اة  اننصدةعج   يراع  
ا الص د، مث  حةج  إىل نفس ة  ل ن السيةرةا لة ،ي اا خمت ف  ع ت الرجة   النسةد.  يف اذ

إحصةداا مصنف    يةانا حم دة حست نوخل ا نس،  ا  اند اً مة اي دون متةحد .  شد د عد د 
 من اءتاد ع ت  نه ال ايوج  ريةرةا حمةي ة جنسةنيةً ابلفع .

 ال مي دددن إ.فدددة   مهيددد   دددةالا الع دددم  الت نولوجيدددة  الن رددد   الرايضددديةا.  عدددةدة مدددة  -24
متةحد   قد    قد  ل فتيددةا  النسدةد،  ل ن دة مدم ذلدا م مد  لضدمةن إعدد اد  اي دون ادذه اودةالا

النسددةد لسدددول العمدد  املسدددتقب ي .  حيدددث إن ناددوة الت نولوجيدددة  دددني الرجددة   النسدددةد  اردددخ  يف 
ميدد ان التع دديم، ندد ن ايع دديم  ايدة األعمددة  يعدد  ضددر  ايً يف املرح دد  اال ت ائيدد .  مي ددن لتدد ا   م دد  

ة األ ددوين ل رجددة   ن مت دد  إجددراد نعددةاًل نسدد   رددول العمدد  أبردد وب  ك ددر املوانقدد  ع ددت إجددةز 
 مشواًل  ملسةع ة النسةد ع ت  قي  ايوازن  نض   ني العم   اييةة الرخصي .

 روا  األعمال املهاجرو : التبجي  ابالن ماج والتنمية االقتصا ية -4 
 ددةجرين  مددة يتع دد  هبددم مددن اينميدد  ُكررددا ح قدد  النقددةع التةليدد  ندمددة    اد األعمددة  امل -25

نريدد  النقددةع مددن لددتاد مددن ال يددةانا التةليدد :   كددةداي لت نولوجيددةا ر سدد     ايردد  اقتصددةدي . 
(    كدددةداي لس سددد   السدددا ا املغ قددد  Arcadia Blockchain Technologiesالسدددا ا املغ قددد  )

 زا ة اءة جيدددد  اال ةديدددد  (، رويسددددراا Arcadia Blockchain for Refugeesمددددن  جدددد  ال جئددددني )
(، رويسدددددراا Singa Geneva(، إي ةليدددددةا ردددددينغة جينيفدددددة )Help Codeالسويسدددددري ا ِا دددددت كدددددود )

ده، الد امنراا البندا  يونيف رييت كولي   لن ن، املم    املتح ةا جةمع  جندوب الد امنرا يف   ِدنس،
  ال  يل/مركز الارة يف من ق  البحر املتورط، نرنسة.

 حددد  اءددتاد  مهيددد  التعددة ن املردددرتا  ددني املن مددد  ال  ليدد  ل  ادددرة  مفوضددي  األمدددم    ددرز  -26
املتح ة السةمي  يقول اننسدةن  األ ن تدةد، الدذ   دى إىل إمتدةيف دليد  ريةردةا  ايدة األعمدة  
ل م ةجرين  ال جئني.  انةا ع ة قوارم مررتك   ني دلي  السيةرةا   ت اي وم  السويسري  

احمل يدد  لددرايدة األعمددة ،  البيئددةارة  التنميدد : نمددن امل ددم إدمددة  امل ددةجرين  ال جئددني يف إزاد الادد
يف  ة   ايدة األعمة    يئةا شةم  ح  مم ع يف  جود  ت  اح  م ئم ل اميم،  يتعني هتيئ  
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 نقةً ل حتيةجةا  ال ر ع احمل ي .  ينبغ   ن يتقةردم مسد  لي  التنفيدذ حيدم  سدحةب املصد ح  
الق دددةخل اءدددةج،  املن مدددةا .ددد  اي وميددد ،  امل رسدددةا احمل يددد .  قددد   - ايدة األعمدددة    يئدد يف 

ذلدددا يتعدددني إجندددةزه شددد  ا ا معيدددةا احمل يددد  يف الع يددد  مدددن ايدددةالا حمدددرا إدمدددةج م،  ل دددن 
ابلتضددةنر مدددم السددد ةن احمل يددني الدددذين  مبدددة يعددةنون مدددن ددددر ع حرمددةن  ةي ددد .  يف ادددذا الصددد د، 

 ينبغ  ايسوي  الوضم القةنو  ل م ةجرين ع ت ربي  األ لوي  من  ج  اييس  االن مة .
  ذّكددر  حدد  اءددتاد أبن الع يدد  مددن ال جئددني، مددن الرددرل األ رددط مدد ً ، يسددتقر ن يف -27

اعتمددةد ايدد ا   هتدد ع إىل إدمددةج م يف  اعدد  مددن امل ددممراكددز عمرانيدد ،  لدديس يف خميمددةا.  اددذا 
اوتمعدددةا احمل يددد   إد اا الددد    االردددتبةق  الدددذ  يتعدددني ع دددت اي ومدددةا احمل يددد  ،ديتددده يف ادددذا 

يف السدديةل.  يف اددذا الصدد د،  شددة  عدد د مددن اءددتاد إىل  ن د ارددةا ايددةالا اننراديدد  الددوا دة 
دليددد  ريةردددةا  ايدة األعمدددة  ل م دددةجرين  ال جئدددني الصدددةد  عدددن املن مدددةا الددد  إ السدددةلف  
الدددذكر ايبدددني  وضدددو   ن  ايدة انعمدددة  مي دددن  ن ايسدددةع . ندددر اد األعمدددة  امل دددةجر ن  ال جئدددون 
يوجدد  ن  دددةئف  يقدد مون لدد مةا اقتصددةدي   يدد نعون ضددرائت  يسدد مون أبشدد ة   لددرى يف 

 ددد ،  دددة ييسدددر مدددن قبدددولم  االعدددرتاع هبدددم.  ينبغددد   ن ايردددم  املعونددد  اي وميددد  حيدددةة اوتمدددم احمل
املسددتوى احمل ددد ،  العمددد  مددم مدددودف  اي ومدددةا احمل يددد   ا معيددةا  ا مةعدددةا املعنيددد  ابلددد عوة 
 املن مةا ال  لي .  مي ن ل ب  ايا املضيف   ن ايونر نرج التع م  التواس  ل م دةجرين،  لةسد  

ج.  مي ن ل ح ومةا احمل ي   يضةً  ن ايق يف حوانز  ايست مر يف البن التحتي  مدن الق ةخل اءة مم
 ج  مت ني   اد األعمة  امل ةجرين.  مبة  ن حةعةا األقران احمل ي  ق  ايتسم  حيةانً ابلعد اد جتدةه 

السددد ةن احمل يدددني  ايندددويرامل دددةجرين، نمدددن الضدددر     ضدددم اردددرتاايياي  نةع ددد  ل تواسددد  مدددن  جددد  
اءرانةا.  مي ن  يضةً لنق  امل ةجرين إىل م ن سغ ة  ن يسةع  ع ت ايعويع شيخول   ايب ي  

 الس ةن   سني نرج الناة  االقتصةد  ل م ةجرين. 
 عرض  ح  اءتاد عم  من مته مم ال جئني  امل ةجرين، مر اً إىل  مهيد  رد  الفادوة  -28

   جدود شدب   حم يد  قويد   مدراً  رةرديةً مدن  ني الق ةخل اءةج  املن مةا .  الةدند  ل در ري.  يعد
 ج  ايعزيز إم ةني  حصو    اد األعمة  ال جئني  امل ةجرين ع دت   ق املدة   مدن  جد  كسدت 

 طددددو  ل جئددددني  ارددددتيعةبالتالييدددد  ننرددددةد  ددددن  تيدددد  اين يميدددد  مت ينيدددد .  انددددةا حةجدددد  إىل نددددرتة 
مي ددد  اءدددوع مدددن اءسدددة ة الفو يددد    امل دددةجرين الدددرا.بني يف  ددد د عم  دددم التادددة   اءدددةج، حيدددث

الردددددتحقةقةا الرعةيددددد  االجتمةعيددددد  يف مع دددددم الب ددددد ان األ    يددددد  مةنعدددددةً  اضدددددحةً  مدددددةيف ،رددددديس 
مرة يع م النةشئ   إضفةد ال ة م الرمس  ع ي ة.  يف اذا الص د، يتعني ع ت اي ومةا  ن ايتيري 

 من مسةع ة يف  ة  الرعةي . نرتة ارتيعةب  طو   ع    د العم  التاة   قب   قف مة ايق مه 
 مي دددن ل اةمعدددةا  يضدددةً  ن ايسدددةع  ع ددددت إدمدددة  امل دددةجرين  ال جئدددني يف اوتمعددددةا  -29

احمل ي . نب م دةن الت نولوجيدة  الدتع م املخدت ط، مد ً ،  ن يسدةع ا ع دت  ندةد الردب ةا.   م دةن 
 انددةا حةجدد  إىل ايعزيددز  ايةضددنةا إشددراا مرشدد ين لتع دديم امل ددةجرين  ايددون  نددرج التواسدد  لددم.

 زايدة اءددتاد مددن الورددط األكددةدمي  الددذين  القيةرددةاإم ةنيدد  ايصددو  ع ددت   ق املددة    سددني 
مي ددن م د اردد   ددة   ايدة امل ددةجرين ليعمددة .  نضددً  عددن ذلددا، مثدد  حةجدد  إىل التوعيدد  مبرح دد  

 قب  الارة، مبة يرم  شوا.   د انم من حيتم  نز ح م.  مة
ز  ح  اءتاد د   ر س   السا ا املغ ق  يف ايبسيط إم ةني  االردتفةدة مدن البدن    ر  -30

التحتيددددد  ل مددددد نوعةا  التحدددددوي ا، الددددديت .ةلبدددددةً مدددددة اي دددددون .ددددد  متةحددددد  ل جئدددددني  امل دددددةجرين. 
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إم ةنيدد  االرددتفةدة مددن اددذه البددن التحتيدد  شددرطةً ضددر  ايً ندمددة  ال جئددني  امل ددةجرين يف   ايعدد 
األعمدددددة .  اددددد  يف مصددددد ح  اي ومدددددةا احمل يددددد   يضدددددةً، شدددددري    ن ايقددددد يف ادددددذه  ايدة   يئدددددةا

اي ومدددةا حدددوانز لدددر اد األعمدددة  لبددد د مردددة يم ج يددد ة.  اندددةا حةجددد  إىل  قيددد  ايدددوازن  دددني 
اننددرايف يف التن دديم  عدد يف كفةيتدده مددن  جدد  إدحدد  النرددر ا مددن لت نولوجيددة ج يدد ة م دد  ر سدد   

  ني    اد األعمة .السا ا املغ ق  لفةئ ة املست  
إن الوضددم القددةنو  .دد  املسددتقر  .دد  امل كدد  ل م ددةجرين يصددّعت ع ددي م اءددوض  ناددة   -31

يف مرددددة يم طوي دددد  األجدددد  يف ميدددد ان  ايدة األعمددددة .  يف اددددذا اءصددددوج، اقددددرت   حدددد  اءددددتاد 
 ارددتح اإ  ييقدد  اويدد  مبسدد      جددواز رددفر ل م ددةجرين مددن  جدد  املسددةع ة ع ددت معة دد  اددذا
الوضم.  مي ن ل ت يةا  اي نولوجية املع ومةا  يضةً  ن مت ن املن مةا مدن  سد   ايتبدم  ايوزيدم 
املعوندددد    فددددةدة ع ددددت ال جئددددني  امل ددددةجرين.    ضددددري لبدددد   لددددر كيددددف  ن اي نولوجيددددة ر سدددد   
السا ا املغ ق  ايونر حً  ق  ميّ ن املن مةا .  اي وميد  مدن   يد   حدم الضدرائت،  دعدم 

القددر ض،  ايقدد ت التدددالمني لددر اد األعمددة .  مي ددن لت يدددةا التصددوير ابلسددوااي   ن ايسدددةع   ايوزيددم
ع ددت ايتبددم حركدد  ال جئددني  امل ددةجرين،  ددة قدد  يسددةع   دد   ه ع ددت ايوجيدده قواندد  امل ددةجرين عددت 
املنددةط  اء ددرة نضددً  عددن اييسدد  املعددوانا.  يتعددني ايرشددي  ال ددوائري التن يميدد  مددن  جدد  املسددةع ة 

ردددايم   اد األعمدددة  الصدددغة  ع دددت  ددد د املردددة يم التاة يددد ،  ي دددزيف  ن يعمددد  ا ميدددم معدددةً ع دددت اي
 ل رتفةدة من   جه التضةنر. 

 انقدددددا املردددددة كون يف ح قددددد  النقدددددةع د   شدددددب ةا الردددددتةا،   دددددرامت نقددددد  معدددددة ع  -32
 املغرت ني،   ن م  الرس  ال  لي  الس يم  ارتنةداً إىل ايقييم مويول ليير. 

 ية  يئا  شاملة يف جمال راي ة األعمال يف البامل الرقميتنم -5 
يف  ددة   ايدة األعمددة  يف العددةم الرقمدد .  ايردد    البيئدد  الرددةم   ددث نريدد  مددن اءددتاد  -33

(، Avocet Natural Capitalالفريد  مددن    ددني عددن ال يددةانا التةليدد :  نوِرددا انايردرا  كة يتددة  )
ارد ت ن ا، املم  د   - لق ةخل الت وع  املعد  ابألق يدةا انينيد املم    املتح ةا   س من مةا ا

(، رويسددددراا م رسدددد  الع ددددويف  الت نولوجيددددة ردددد ناملتحدددد ةا املن مدددد  األ    يدددد  ل بحددددوإ النو يدددد  )
(،  نغددوالا ذا .ريددا نددي ت Kubinga(، رويسددراا كو ينغددة )Fondetecاأل مينيدد ،   مينيددةا نوندد ايا )

(The Great Village ،).نرنسةا جةمع  ارايفو دش ، املم    املتح ة 
. نقد  دعمدا شدركته، مندذ نردالهتة،  ك در  يد احملبيئد  الاي دوير  عدرض  حد  اءدتاد عم يد   -34
مرددر خل جتددة   مددن لدد   القددر ض املبةشددرة،  املرددة ك  يف  مددةكن العمدد ،  التدد  يت،  600مددن 

يف املةئد   عد   دس  90قدةد  نسدب   التوجيه.  ع ت ربي  امل ة ، حقد   درانمت رويسدر  معد    
رنواا،  او  ع ت    د  مدن املتوردط يف جنيدف.   شدة  اءبد  إىل  ن املنةنسدةا  دني األعمدة  

( Idea Prize. نرددركته ايد عم جددةئزة الف ددرة ) يئد  شددةم  التاة يد  مي ددن  ن مت دد  ردبيً  اددو إنرددةد 
جتمةع   البيئ .  نيمة يتع   ابلرقمن ، ن ن ألن ة  األعمة  التاة ي  القة    ل بقةد ذاا األير اال

الت نولوجيددة اي ددر  ي يدد   دد ايا  ئيسددي  ادد : التسددوي  الرقمدد ،  اندا ة املةليدد ،  الترددغي  ا يل 
ل عم يدةا.  حيتددة    اد األعمدة  إىل القدد  ة،  دعدم األقددران،  املنصدةا يسدد ة الت  فد  الدديت ايقدد يف 

(، ع دددت ردددبي  Genève Avenueنمنصددد  جنيدددف  ننيدددو )ح دددواًل ل ع يددد  مدددن األعمدددة  التاة يددد . 
 امل ة ، مّ نا  عمةاًل جتة ي  حم ي  من التواج  ع ت شب   اننرتنا.
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   د    قد    كدت  يئد  شدةم   قةلا لبد ة  لدرى إن البيئد  الرقميد  ايقد يف نرسد  ننردةد  -35
 ن ددة   نددةد ع ددت  يف  دة   ايدة األعمددة .  كةنددا قدد   رسددا منصدد  لتم ددني النددةق مددن التعددة ن

مدن لد   إنردةد  تمدم انرتاضد  يتواسد  نيده الندةق ع دت  ردةق  مررتك   شعو   وحد ة الد ع
القدديم ال السددمةا الرخصددي .  قدد  ُ رسددا الع يدد  مددن املبددةد اا ع ددت اي ددا املنصدد ،  مددن  ين ددة 
مبدددددةد اا ايسدددددت  ع ايددددد  يت   اد األعمدددددة   دعدددددم عدددددودة النسدددددةد إىل ردددددول العمددددد   مسدددددةع ة 

 ع ت املرة ك  يف مرة يم م يرة. الرركةا
ابلي د   عرض  ح  اءدتاد جتر تده يف إنردةد مركدز ل ع دم  الت نولوجيدة يف   مينيدة.   د داً  -36

يركدددز ع دددت  شدددةم ،  نردددالا امل رسددد  الددديت مي   دددة مركدددز حضدددةن   ايعايددد  اءدددة ج  ألحددد  املبدددة 
ألنضد  اءدراني ايةسد ني ع دت الد كتو اه مدن جةمعدةا الب د .  قد   منحدةً ل زمةلد اال ت ة   يدونر 

اشددددرتكا امل رسدددد  مددددم األ مددددن يف الرددددتةا ننرددددةد شددددب   مددددن املسددددت مرين الرعددددةة عددددن طريدددد  
 االرتفةدة من شب ةا األ من الوارع  االنترة  حو  العةم. 

إىل جتر تددده ابعتبدددة ه  البيئدددةا الردددةم   اردددتنةداً   ددد إ  حددد    اد األعمدددة  الردددبةب عدددن  -37
شدددري ةً م رسدددةً ء مددد  ايردددة ا يف اردددتخ ايف السدددية اا أبنغدددوال.  ايردددم   ددد ايا إنردددةد عمددد  
جتددددة   ج يدددد  يف  حدددد   قدددد  الب دددد ان منددددواً نقدددد  إم ةنيدددد  الوسددددو  إىل اننرتنددددا ل مسددددت   ني 

 يف   دد ه، يردد   نقدد  املددواد املتةحدد  ابل غدد  األيف لدد عم النددةق يف إم ةنيدد   املددودفني احملتم ددني. 
ايصدددو  ع دددت اءددد مةا الرقميددد  حدددةجزاً ادددةئً   مدددةيف الرقمنددد .  اندددةا حةجددد  إىل  سدددني كفدددةدة 
االرددت مة  املدد ير،  ايقدد ت حددوانز ضددريبي ،  ايددون  مددوا د م دد  مركددز  ددرانمت اي ددوير  ايدة األعمدددة  

 لي ن تةد يف  نغوال. )إمتيتيا( التة م 
 ارتعرض لب   لر عمد  من متده مدم األق يدةا انينيد  يف ارد ت ن ا.  ع دت الدر.م مدن  -38

التمييز يف رول العم ، يت قت امل ةجر ن يف ار ت ن ا ال عم ننرةد م رسةا اجتمةعي .  قدة  
ون  التمويدد  إن  م دةن اي ومددةا  سددني دعددم اددذه األنددواخل مدن األعمددة  التاة يدد  عددن طريدد  ايدد

 . اليت ايضمن ال عم احمل د ال ع ل ماتمعةا احمل ي  امل مر امليسر الت  ف  ل من مةا اءةس  
 مسدت امةً ليعمدة  التاة يد  مي دن  ن يعدةا املسدةئ   شدةم ً  قة  لب   لر إن منوذجةً  -39

عدد . نةملن مدد  الدديت املتع قدد  ابالرددت ام  الدديت ايواجدده العددةم عددن طريدد  ارددتح اإ اقتصددةد ايدد  ير ز ا
مي   ة اينةد  ابلز اع  املست ام   ال ةقد  املتاد دة  الوقدود األلضدر.  مدن لد    ضدم  دت يتسدم 
 ق    كت من الت  ير يف  ةيل الز اع   ال ةق ، رةع ا املن م  ع ت مت ني املزا عني من  قيد  

   اب   ر   مست ايف.
الت نولوجيد   دذ  املزيد  مدن ا  دود لضدمةن    نقةً ءبد ة  لدرى، يتعدني ع دت امل رسدةا -40

لرايدة األعمدة ،   درل من دة ايدون  متويد  إضدةيف.  قد   ط قدا من مت دة يد إ  شةم  هتيئت ة  يئ  
مبةد اا لزايدة الردمو   اد : اجتمةعدةا مفتوحد  حيدث مي دن ل ندةق مدن حيدم اء فيدةا لقدةد 

نةا األعمدة  التاة يد ،  م  رد  سديفي  الع مةد  امل ن رني التة عني ل من م ،  شدب   مدن حةضد
 م نوع  الت ةليف ابل ةم  لر اد األعمة  املتع ق  ابلت نولوجية املتق م  يف املن م .

 رالن النتةئت .  املقصودة اليت مي ن ل  و ة الصنةعي  الرا عد    عرض  ح  اءتاد  ن ة ه -41
ابلنسددب  ل مسدددت   ني.  يتم ددد   حددد    ن  دد ي ة، مبدددة يف ذلدددا ايراجددم اءيدددة اا  ا ايفدددةخل األردددعة 

التحد ايا الرئيسدي  يف ايركددز   ق املدة   النفدوذ يف يدد  عد د ق يد  مددن شدركةا الت نولوجيدة ال بدد ة 
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الدديت قدد  هتددة  إمددة ارددتخ ج القيمدد     إنتةج ددة.  رددت ير  قمندد  االقتصددةداا ع ددت املسددة اة  ددني 
   الوسو . ا نسني، ن راً ل تفة ا يف امل ة اا الرقمي   إم ةني

 جتاوز امل ؤولية االجتماعية للشر ا  حن  املشار ة االجتماعية للشر ا   -6 
مدن املسد  لي  االجتمةعيد  إىل املردة ك  االجتمةعيد   االنتقة  ث نري  من اءتاد عم ي   -42

 يف عةم األعمة  التاة ي . 
(، رويسدددراا مركدددز B Labالفريددد  مدددن لدددتاد مدددن ال يدددةانا التةليددد : و الب )  ايرددد   -43

املس  لي   االرت ام  ع ت مستوى الرركةا، جةمع  زيدو ي ، رويسدراا الردب   ال  ليد  ليعمدة  
(، ردنغةنو ةا مركدز اال ت دة  الصدنةع ، B Market Builderالتاة يد  العةئ يد   و مة كدا  ي د   )

( املعنيد  ابالردت ام ، السدوي ا Inter IKEAةعي ، ُعمدةنا  موعد  إندرت  ي يدة )من قد  الرردي  الصدن
(، رويسددراا Lafarge Holcimاملع دد  الدد  يل لت ددوير اندا ة، رويسددراا  موعدد  النددة   اولسدديم )

(، رويسراا رويس رةرتينة   نةينةنس LGT Capital Partnersيت كة يتة  اب اينرز ) - ج  - إ 
(Swiss Sustainable Finance.رويسرا ،) 

  شدددددة   حددددد  اءدددددتاد إىل  ن مف دددددويف املسددددد  لي  االجتمةعيددددد  ل ردددددركةا شددددد    دددددواًل يف  -44
السدددنواا األلددد ة، نقددد  جنحدددا الردددركةا يف ايددد  مدددن ا و  السددد بي  االقتصدددةدي   االجتمةعيددد  

لنردةط ة إىل  قصددت   املتع قد  ابيوكمد ،  ل دن مددن امل دم  ن ايركدز ا ن ع ددت زايدة ا و  اناة يد 
يزيدد  مددن سددعو   قيددةيف  ل محةرددب  املتع قدد  ابملخددةطر  العوائدد حدد .  مددم ذلددا، ندد ن الن ددةيف ايددةيل 

األعمددة  التاة يدد  ابالرددت مة  يف الب دد ان النةميدد     العمدد  مددم املرددر عةا الصددغ ة  املتوردد   يف 
غي  لغ  النقةع  إىل  نده يتعدني ر ر  انم اد اءةس  هبة يف الب  ان النةمي .   شة  إىل ضر  ة اي

ع ددت سددنةخل السيةرددةا البدد د يف التف دد   قدد    كددت عددن ال يفيدد  الدديت مي ددن هبددة ل رددت مة  يف 
  يئد الب  ان النةمي   ن حيق  منةنم ع ت مستوى التنمي  املست ام  مدن لد   التواسد  اود   مدم 

 األعمة  التاة ي  احمل ي . 

شدركت ة املتع قد   ت يئد  حيدةة يوميد   نضد  ألكدت عد د   دن  عرضا لب ة  لرى  لي   -45
لتم ين ددة  2030مدن البرددر.  قد  حدد دا الردرك  جدد     عمةلدة يف  ددة  االردت ام  حدد  عدةيف 

 ايعمدد  ع ددت  سددني املنددة ،  ايعددزز اييددةة الصددحي  املسددت ام ،  ايرددام  التدد  يرمددن  ن ايتبددم  ددت 
. نمدن املم دن ابلفعدد   ن اينتقد  الردركةا مدن  ددرد ع دت إقةمد   تمدم يتسدم ابننصددةع  املسدة اة

 القيةيف ابلعم  كةملعتةد إىل إدمة  االرت ام  يف  نر ت ة األرةري . 
 نيمددة يتع دد   ت ددو  املسدد  لي  االجتمةعيدد  ل رددركةا  األعمددة  التاة يدد  املسددت ام ، قددة   -46

 رددركةا مدن الرددركةا ال بدد ة  حد  اءددتاد إن كميدد  البيدةانا املتةحدد  عددن املسد  لي  االجتمةعيدد  ل
لقيددةيف الرددركةا  انع ةرددةً قدد  زادا  ردد   اةئدد  يف األعددوايف العرددرين األلدد ة.  ل ددن ذلددا كددةن 

 عدد  منددوذ  عم  ددة القددةئم  ك ددر ارددت ام   لدديس  ركددةً حقيقيددةً اددو  قيدد  االرددت ام .  يف الن ددةيف 
عةئ .  م ايدتم ن حمدة الا إد ا  املصريف ايةيل، ايتخذ قرا اا االرت مة  ع ت  رةق املخةطرة  ال

قضةاي البيئ   اوتمم  ايوكم  يف اذه املعةدل  من إجندةز اردت مة اا حقيقيد  يف  دة  االردت ام . 
االرددت ام  ألسددحةب األسددو .   توضدديري مددن  جدد   قيدد  التغيدد ، اقددرت  اءبدد   ن يقددويف احمل  ددون 

 نة ي  القةديف ري ون  ك ر ااتمةمةً ابألير  القيم   ريتم ن من إعةدة ايوجيه اليةك  الراان . 
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 قددة  لبدد   لددر إن من متدده  ددة   إاددةد اي دد  رددوق  القتصددةد مسددت ايف.  ن ددراً ألن  -47
ر    ايز يد اة أبداة معية يد  األعمة  التاة ي  ال ايست يم إدا ة مدة ال مي ن دة قيةرده، ند ن مدن الضد

اُي    االرت ام   ر   كةمد  يف مندوذ  العمد  التادة  .   كدز العمد  ع دت   دول  اد اع التنميد  
املسددت ام ،  مددن  جدد   قيدد  ايقددد يف، ايعمدد  شددركته مددم االايفدددةل العددةمل  مددن  جدد  إد ا   اددد اع 

 التنمي  املست ام   ر      يف  داهتة اءةس  ابلقيةق. 
ل رتكيددز طويدد  األجدد  ع ددت األعمددة  التاة يدد  العةئ يدد ، قددة   حدد  اءددتاد إن اددذه  ن ددراً  -48

من ل   التصرع  صو ة  ل قي   نضد .  الرةم  الر مسةلي   األعمة  يف  ضم يسمري لة  قيةدة
ايري يدون د ال  مدن الفدرج الديت يتيح دة  قيد   12 مي ن ليعمة  التاة ي   ن ايسدتفي   دة قيمتده 

ي  املست ام . نةألعمة  التاة ي  العةئ ي   قد  قد  اً  كدت مدن االردت ام ، مد ً ، عدن  ا اع التنم
طري  العم  مم األشخةج يف اوتمعةا احمل ي  املنخفض  ال ل  من  ج   سني التوزيم،  دنم 
 رددددعة   نضدددد  ل سدددد م األرةرددددي ،  ايصددددو  ع ددددت املعددددةدن النفيسدددد   ردددد    ل قدددد ،  اي ددددوير 

  . اي نولوجيةا ن يف

 قة  لب   لر إن من مته ايسعت إىل  قي   ير إاةو من ل   اهةذ ل دواا لدزايدة  -49
القيم  إىل ايد  األقصدت مدن اقتصدةد التد  ير  مدن لد   اردت  ان ة لتحقيد  .دةايا االردت ام . 
 ع ددت رددبي  امل ددة ، يعمدد   حدد  املقدد مني البددة زين ءدد مةا إدا ة النفددةايا ع ددت ضددمةن إدا هتددة 

تخ ام ة  ردد   مسددت ايف.  يردد   مرددر خل  لددر، اددو مرددر خل األ  ددم عرددرة شددارة، منوذجددةً  اردد
لرايدة األعمة  دال  امل رسةا. نق  جدذب املردر خل، الدذ   ط قده متد  ب يف املن مد ،  ل ق 

م يددني نرنددا رويسددر .  ارددتعةض املرددر خل عددن مددواد  نددةد ك يفدد  االرددت  ا  10 مددوا   قيمدد  
  دددد اً  نريقيددددةً  لددددر.   داً ع ددددت  15مسددددت ام ،  اددددو يتورددددم ليرددددم   ل  ةقدددد  يف مدددد     بدددد ائ 

ارتفسددة  مددن  حدد  اءددتاد  رددالن ارددتخ ايف األعمددة  التاة يدد  لعم يدد  احتاددةز ال ر ددون،  جددةب 
 اءب  أبن من مته ايرة ا يف اذه املرة يم مبة يف ذلا مم املفوضي  األ    ي . 

 ددة  االرددت مة  قدد  انتق ددا مددن  ددرد ارددتبعةد   قددة   حدد  اءددتاد إن من متدده العةم دد  يف -50
 رددد م األعمدددة  التاة يددد  الضدددة ة مدددن حةن ت دددة إىل  دددرانمت يركدددز ع دددت االردددت ام . نقددد   ضدددعا 
من متدددده  د اهتددددة التقييميدددد  اءةسدددد  ل تعةمدددد  مددددم مسددددالل  ان دددد ل .دددد  املويددددول  رددددالن االرددددت ام  

سددد  ايردددايم املمة ردددةا املسدددت ام .  مدددن األردد م اءة   م دددةنيتع ددد  ابلتقدددة ير ال ال يددد .  نيمددة
ندد ن نسددب  جةنددت العميدد ،   .ددم  ن املسددت مرين يعتددت ن  ادد اع التنميدد  املسددت ام  حمدد  ااتمددةيف، 

.  قّيمددددا شددددركته  يددددر ق ي ددد  مددددن م نقددددط قةمددددا  تخصددددي    ق مددددة      د اج ددددة يف حوان  ددددة
 د ددر   يددد  إضدددةيف  ن  األعمددة  التاة يددد  ع ددت األاددد اع املدددذكو ة أبندده  يدددر ردد اا  مدددم ذلدددا،

الرددددددركةا األنضدددددد   داًد كةنددددددا  قدددددد  إجنددددددةزاً يف  ددددددةالا عدددددد ة.  مي ددددددن ليعمددددددة  التاة يدددددد  
  االرت مة اا  ن مت   شري ةً نعةاًل يف  قي  نتةئت ع ت سعي  االرت ام . 

  نّي  ح  اءتاد ال يفيد  الديت مي دن هبدة ل  ت دة  االجتمدةع  مدن األعمدة  التاة يد   ن  -51
قدد يف ح ددواًل ج يدد ة  ك ددر نعةليدد  ل مرددةك  االجتمةعيدد   البيئيدد .  مددن  جدد   قيدد  االرددت ام ، ي

ات ع ت األعمة  التاة ي   ن   د .ةي  ذاا ج  ى  اير   ة  ف رة إح اإ األير.  ات  ن 
.  ذكدر لبد   لدر النمدوذ  األرةرد  ليعمدة  التاة يد ي ون اذا النوخل من األنرد   جدزداً مدن 

 مةا ايسعت إىل االحتفةظ ابلسي رة التن يمي  مبة يضر ابال ت ة .  ن اي و 
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 ارتفسر  ح  اءتاد عمة إذا كةن ن ةيف التموي  املست ايف ا  ي  يف  حقدةً ابحتيةجدةا  -52
من  رويسرام  ً من ل   مررتايا  -املست مرين    مة إذا كةن حي إ نرقةً يف  ق  الب  ان منواً 

 مسدت   ني ايدون  املع ومدةا للا، قة  لب   لر إن املصدة ع لدة د   يف ال ةكة .   داً ع ت ذ
 ردد    دد ا،  إن اال ددةد األ   و يقددويف  عمدد  جيدد  لتح يدد  االرددت مة  األلضددر املفيدد .  ردد م 
لبدد   لددر  عدد يف ايسدد يط الضددود مبددة ي فدد    شددة  إىل  ن األداة ا  يدد ة مددم االايفددةل العددةمل  مددن 

 اذه املر   .  شال ة املسةع ة ع ت ح ّ 
 اايفددد  عددد د مدددن اءدددتاد ع دددت  ن  ضدددم إطدددة  ريةردددةيت نعدددة  يردددام ع دددت املمة ردددةا  -53

املسددد  ل  يف  دددة  األعمدددة  التاة يددد   ع دددت الردددراكةا  دددني الق دددةعني العدددةيف  اءدددةج الددديت ايضدددم 
 سحةب مص ح  متعد دين مي دن  ن يسدةع  الردركةا احمل يد ،  لةسد  الردركةا الصدغ ة، ع دت 

مبت  بدددددةا االردددددت ام  ل مردددددرتين العدددددةمليني  ضدددددمةن ايصدددددرع الردددددركةا  رددددد   مسددددد    الوندددددةد 
 اجتمةعيةً   يئيةً. 

 االستثمار املؤثر االستفا ة من -7 
انقددددا نريددددد  مدددددن اءدددددتاد كيفيددددد  إنردددددةد  ايعزيدددددز الدددددر ا ط  دددددني   اد األعمدددددة  املسدددددت ام   -54

مع دد  ال  ارددةا الع يدددة الفريدد  مددن    ددني عددن ال يددةانا التةليدد :   ايردد   املسددت مرين املدد يرين. 
، رويسدددراا من مددد  العمددد  ال  ليددد ا  زا ة التادددة ة اءة جيددد  يف إكدددواد  ا مويددد ا ال  ليددد   انمنةئيددد 

(Moeda( التازيدد ا من مددد  التعددة ن  التنميددد  يف امليددد ان االقتصددةد ا ردددي  اي نولدددوجيز ،)Sela 

Technologies.نيا ايا خمتت  ا اع التنمي  املست ام ، م تت األمم املتح ة يف جنيف ،) 
 قةلا إح ى اءب اا إن  كةالا اير يت االرت مة  يف الع ي  من الب  ان مس  ل  عن  -55

 مة   ايغي  القوانني.  يف إكواد  ، ع ت ردبي  امل دة ، نُفدذ قدةنون ج يد  يركدز ع دت ايرايم االرت
ايق ت حوانز ل ق ةعةا ذاا األ لوي .  مش ا الت ا   السيةرةايي  إعفةداا ضدريبي  ل مردر عةا 

 ح دا االردت مة اا  املندةط  االقتصدةدي  اءةسد   ،يف الق ةعةا الصحيح الصغ ة  املتور   
إىل الق ةعدددةا املسدددت  ن .  يدددتم ايردددايم املسدددت مرين  دددذب االردددت مة   اردددتخ ام ة الددديت مي دددن

 مت ين م ليتسن لم املسةمه  يف اوتمعةا احمل ي  عن طري  إادةد  ددةئف ج يد ة مد ً .  قد  زاد 
االرت مة  األجنا املبةشر نتيا  لذا الن ت ا  ي .  اقرتحا إم ةني  ايقد ت األ ن تدةد املسدةع ة 

 دعم ارت مة اا الق ةخل اءةج من لد   ايبدةد   نضد  املمة ردةا يف  دة  االردت مة  املد ير يف
 من حيم  اةد العةم.

 عدددرض لبددد   لدددر اردددتنتةجةا ايتع ددد  ابملسددد  لي  االجتمةعيددد  ل ردددركةا. حيدددث اين دددر  -56
ىل الردددركةا  رددد   متزايددد  يف الدددذاةب إىل مدددة ادددو   عددد  مدددن مسددد  ليت ة االجتمةعيددد   السدددع  إ

ط دت مدن املسدت مرين  كدذلا مدن حمدا اءد   األندراد مدن   جدود قي  املرة ك  االجتمةعيد ، مدم 
 سددحةب األ سدد ة املةليدد  الضددخم  امل تمددني ابرددتخ ايف منددوذ  االرددت مة  املدد ير.  ابنضدددةن  إىل 

، مددن  جدد  اي ددوير ح ددو  ج يدد ة يدد د  إىل اال ت ددة زايدة انيددراداا، مي ددن ل رددت مة  املدد ير  ن 
 إىل املسددةدل  )حمةرددب  املن مددةا ع ددت النتددةئت االجتمةعيدد   البيئيدد (،  إىل االرددت ام  )مددن لدد   
االرددت مة  يف املن مددةا الدديت ايسددتخ يف منددوذ   عمددة  قددة ً  ل رددتمرا (.  ال ايددزا  السددول املتع قدد  

يدددد  مددددن ابملسدددد  لي  االجتمةعيدددد  ل رددددركةا يف  ددددة  االرددددت مة  املدددد ير سددددغ ة، حيددددث يرتكددددز الع 
ال ايدزا  اينمدو  ند ن ادذه السدولالرركةا يف اءد مةا املةليد   التمويد  البدةلل الصدغر.  مدم ذلدا، 
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يف الب  ان املتق م   النةمي  ع ت السواد   سبحا اي تست املزي  مدن األمهيد .  مدم ذلدا،  ع دت 
يدددد ، د كددددةً الددددر.م مددددن اددددذا النمددددو الواعدددد ، ال يددددزا  االرددددت مة  املدددد ير مركددددزاً يف الق ةعددددةا التق ي 

. يف حةلدد  احتيددة الق ةعددةا ذاا األيددر األكددت  املخددةطر األع ددت، م دد  امليددةه  الصددح   التع دديم، 
 مي ددن ل رددت مة  املدد ير  ن ي ددون  رددي   لدد نم الصددنةع  قُدد مةً عددن طريدد  ايوجيدده االردددت مة  إىل 

رددتح اإ حيددث ايرددت  ايةجدد  إليدده،  ا ت ددة  ح ددو  ج يدد ة   ك ددر كفددةدة،  ايعزيددز البيددةانا،  ا
 اي ا   ريةرةايي  داعم . 

 ذكددرا إحدد ى اءبدد اا  ن م رسددت ة ايتخددذ ايدد ا   يدد   عددع املسددةئ  رددةلف  الددذكر.  -57
 يف  عع الب  ان، مي ن ملع الا الفةئ ة ع ت القر ض امل رسي  املق م  ليعمدة  التاة يد  الديت 

السدا ا املغ قد   ن ايدونر يف املةئد .  مي دن لت نولوجيدة ر سد    100اي يراة نسةد  ن ايص  إىل 
إطددة اً ل نسددةد  ليعمددة  التاة يدد  الصددغ ة األلددرى  مددم األمددوا  ع ددت الصددعي  الرددعا   ت  فدد  
 قدد     دد .  ابمل دد ، مي ددن ارددتخ ايف العمدد ا املرددفرة ل مسددةع ة ع ددت متويدد  املرددة يم النةشددئ . 

ة يم.  ل ن ددة قدد  ايردد   نقدد   دد  ا الت نولوجيددةا اي ي دد  يف إدحدد  نددرج ج يدد ة لتمويدد  املردد
  ايا  يضةً  مةيف التن يم  السيةرةا.  ابلتةيل، يتعني ع ت سنةخل السيةرةا العم  ع ت محةي  
 املست مرين  األعمة  التاة ي ،  ل ن ع ي م جتنت اننرايف يف التن يم يف اذه الصنةع  ا  ي ة.

ملواج ددد  التحددد ايا القةئمددد   مدددةيف التنميددد   ح دددو  ذكدددر لبددد   لدددر  نددده رددديتعني إادددةد  -58
ي ددزيف اايبددةخل  ددت شددةم  لعدد ة من مددةا. ن نددةا نصدد   ددني  الصددن  ل،   نددهاملسددت ام  مددن لددة   

مردددة يم التنميددد  املسدددت ام   األ ردددةيف املعنيددد  ابالردددت مة  املددد ير.  يسدددعت خمتدددت  اددد اع التنميددد  
  عدددن طريددد  حدددم العنةسدددر الفةع ددد  مدددن املسدددت ام  إىل رددد  الفادددوة  دددني التمويددد   التنميددد  ال  ليددد

األ رةيف املعني  ابلتموي   التنميد  مدن  جد  ايبدةد  اءدتاا  ايردايم التعدة ن.  يعمد  ادذا الفريد  
معدددةً لي دددون االردددت مة    ندددةً ع دددت الن دددةل السددد يم  يف اودددةالا عةليددد  املخدددةطر  األيدددر.  يعمددد  

ن امل يرين، م ً  عن طري   ذ  العنةي  الواجب  ندح  املرة يم ل مست مري هتيئ  مسة املختت ع ت 
    جتميم نرج االرت مة  الصغ ة.

 8ايعم  مم املست مرين امل يرين ع ت  قي  الد ع  من مت ة قةلا إح ى اءب اا إن  -59
م يددة اا د ال  رددنوايً.  7مددن  ادد اع التنميدد  املسددت ام ، األمددر الددذ  يت  ددت  حدد ه متددويً  قدد  ه 

حةليددةً ع ددت إدا ة املخددةطر املتع قدد   ددودة العمدد   املن مدد ضددمةن جددودة العمدد .  ايعمدد   مددن امل ددم 
 مددوا  االرددت مة  املدد ير، مدد ً   دا ة خمددةطر عمدد  األطفددة   الصددح   السدد م   دعددم  ابرددتخ ايف

األعمددة  التاة يدد  يف الب دد ان النةميدد  لتواجدده ايعددةط  العمددة  ل  حوليددةا.  ابنضددةن  إىل ذلددا، 
 ن ايد د  د   جدةمم الردركةد املخت فدني مدن  دةيل االردت مة   انجندةز نيمدة يتع د   ن م ل ممي ن 

 املعدةي  ل مسدت مرين املد يرين  ردالن العمد   القيةرةاايون    م ة مابلعم  ال ئ .  ابمل  ، ن ن 
ابلفعدددددد  مددددددم األ رددددددةيف املعنيدددددد  ابالرددددددت مة  املدددددد ير.   دددددد   هالعمدددددد  الددددددذ   إىلال ئدددددد ، ارددددددتنةداً 

 .(4)اءب ة  و ق  ايقني  ايق يف املزي  من التفةسي  ارتر  ا  
 نيمة يتع   ابل يفي  اليت مي ن هبدة ل ق دةخل اءدةج ايقد ت ح دو  لدبعع التحد ايا الديت  -60

شرح ة املتح يون السة قون، قة  لبد   لدر إنده اي بيد  ل حةجد  إىل اردت مة اا كبد ة يف نياد اي، 

__________ 

(4) P Elmer, M Marino, P Richter and E Zhang, 2018, Innovative finance: Putting your money to 

(decent) work, Paper No. 75 (International Labour Office, Geneva).  
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إىل األمددةكن  األشددخةج األك ددر احتيةجددةً إليدده. نعددن طريدد  قدد  ن ددر يف كيفيدد   سددو  التمويدد  ن
الت نولوجيةا ا  يد ة  مدن لد   شدركته، مي دن ل ماتمعدةا احمل يد   ن ايردرتا يف قيدةق األيدر. 
 مي ددن ايددد ن  املع ومددةا    ق املدددة   ريدد  عدددت الب دد ان،   م دددةن اي نولوجيددةا خمت فددد   ن ايدددونر 

، شدددر  اءبددد  كيفيددد  اردددتخ ايف الت نولوجيدددةا اءةسددد  األداة لتحقيددد  ذلدددا. نع دددت ردددبي  امل دددة 
اليةك   املنصةا ليتعة ن الرركةد  ليت ن    ق املدة  ع دت املسدتوى احمل د .  مي دن  لتون  رركته 

كسدب ة   مي دن  الديتا ن اي وير مقةييس  عمد ا ج يد ة، لتحقيد   يدر اجتمدةع      يئد  مد ً ، 
  إنفةق ة ع ت ر م اجتمةعي      يئي   لرى. 

 قدددة   حددد  اءدددتاد إن ادددذه ي ددد  حمو يددد  يف النقدددةع املتع ددد  ابالردددت مة  املددد ير. نع دددت  -61
ايري يدددون  68الصدددعي  العدددةمل ، يوجددد  نقددد  يف السددديول   النقدددود، كمدددة يوجددد  انتقدددة  ل دددر ة قددد  اة 

:  مي ددن لددذلا  ن يسدد  ناددوة التمويدد  اءةسدد  د ال  مددن جيدد  طفددرة انجنددةب إىل جيدد  األلفيدد 
أبادد اع التنميدد  املسددت ام .  نيمددة ااددتم جيدد  طفددرة انجنددةب .ةلبددةً  عوائدد  االرددت مة ، ندد ن جيدد  
األلفيددددد  يقدددددّيم األيدددددر االجتمدددددةع  الردددددت مة اايه،  .دددددم املخدددددةطر املتزايددددد ة.  اندددددةا إم ةنيددددد  لقيدددددةيف 

اال تعدةد  مدة يدت اال دةد األ   و، ند ن اندةا  مست     التازئ   س  ناوة التموي .  من من و 
عدددن الدددن ت املعددد  ابلبيئددد   اوتمدددم  ايوكمددد  إىل  دددت يتسدددم  تالكيددد  متزايددد  ع دددت  اددد اع التنميددد  
املست ام .  ق   نرال اال دةد األ   و سدن  قةً ل ردت مة  املسدت ايف   ضدم شدر طةً ملردة يم التنميد  

شددر يف ابلغدد  الصددعو  ،  اددو مددة مي ددن  ن حيدد  مددن مرددة ك  املسددت ام .  نصددري اءبدد   عدد يف  ضددم 
.  مي ددددن لت نولوجيددددةا اءدددد مةا املةليدددد   ن ايددددونر رددددبيً  لوسددددو  ال ددددتىالصددددنةعي   اوموعددددةا

 االرت مة  امل ير إىل املرة يم مبةشرة. 

 حتقيق الت از   ني املخاطر والفرص: م تقب  سياسا  راي ة األعمال -8 
 السيةردددددةا  الردددددةم  انقدددددا نريددددد  ل خدددددتاد الصددددد ا  دددددني ريةردددددةا  ايدة األعمدددددة   -62

االجتمةعي . نضعف شب ةا األمدةن االجتمدةع     .يةهبدة يف ك د  مدن األحيدةن ابلنسدب  لدبعع 
املسددددة اة ع ددددت املسددددتوى االقتصددددةد .  نعدددد ايف األمددددن  انعدددد ايفإحدددد اإ ايفددددةقم الإىل العمددددة  مييدددد  

ايوج  الفرج ل اميم ابألمهي ، ن ن السيةرةا اليت    من املخةطر  ايتسم السيةرةا اليت  نيمة
 م م   يضةً.

الفري  من    ني عن ال يةانا التةليد : إدا ة الصدنةع   اينميد   ايدة األعمدة  يف   اير   -63
مع ددد  األ جنتدددني، األ جنتدددنيا إمتيتيدددا     .دددوا ،     .دددوا ا  - ريردددي ا م رسددد  إمتيتيدددا

، النمسدةا  ن  األمم املتح ة ل قةنون التاة   ال  يل، رويسراا ال  لي   انمنةئي ال  ارةا الع ية 
 جةمع  نريبو ل، رويسراا جةمع  رةل نو  او س ال  يل ليعمة  التاة ي  الصغ ة، إي ةلية. 

اردرتاايياي  ل تنميدد  املسددت ام   يف ردديةل يف ريردي ، ع ددت ردبي  امل ددة ، ايعمدد  اي ومد   -64
ايقدددويف ع دددت الز اعددد   مصدددةئ  األمسدددةا  اءددد مةا املةليددد   السددديةح .  يسدددتن  التحدددو  إىل التنميددد  

 املست ام  إىل اي وير االقتصةد األز ل يف الب     يئته اءةس   رايدة األعمة .
 جدد   مددن ةم  شدد يف     .ددوا ، ايت  ددت سددنةع  النسدديت  الصددنةع  التحوي يدد  ا ت ددة اا  -65

ضمةن ع يف نسيةن الفئةا امل مر .  ع ت ردبي  امل دة ، يتفةعد   درانمت إمتيتيدا     .دوا  مدم 
مبددة مي ندده مددن ايقدد ت التع يقددةا  ايصددميم املسددةع ة.  يعتددت إمتيتيددا مسددتفي يه الن ددةئيني  ح ددو ه

 عم د ل تغي ،  ق  سمم  رامت ج ي ة لرائ اا األعمة   ل سانةد.
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ضددمةن إدمددة  الفئددةا احملر مدد ، ايسددت  ع إحدد ى املن مددةا ال  ليدد  ايبسدديط   مددن  جدد  -66
 ايرشدددي  القواعددد   األن مددد  اءةسددد  ابلردددركةا مدددم إنردددةد كيدددةن قدددةنو  ج يددد  ل ردددركةا البةلغددد  
الصغر  الصغ ة  املتور  .  ايعم  مع م اذه الرركةا يف ريةل االقتصةد .  الرمس ،  ة يرتا 

االجتمدددةع   الصدددح   ع دددت حدددم الضدددرائت.  ريفصددد  ال يدددةن املقدددرت   و اً كبددد ة ع دددت األمدددن 
م  ي  األعمة  التاة ي  عن املةلا  مينري األعمة  التاة ي  الصغ ة الرخصدي  القةنونيد .  حي دت 
العمدد  التاددة   الددذ  يعتددت كيددةانً قةنونيددةً  فرسدد   كددت يف ايصددو  ع ددت االئتمددةن  الدد لو  إىل 

فني من لدة   دائدرة األردرة  األسد قةد.  ريسدت  ع قدةنون مندوذج  ر ر  القيم   ايعيني مود
ج ي    اد األعمة  من األنراد العةم ني يف االقتصةد .  الرمس     األعمة  التاة ي  .  الرمسي  

 ذاا ال مو  األكت      اد األعمة  من الربةب  النسةد من  اةد العةم. 
يتيددا  اددةً مسددت امةً  شددةمً  إزاد  ايدة األعمددة  مددن  يف األ جنتددني، اعتمدد   ددرانمت إمت  -67

.  ح  األشدخةج يف األ ضدةخل الصدعب  " تمعةا حم ي  ذاا قيم "ل   مرر خل ج ي   عنوان 
ع ت التحرا لتحسني حيةهتم،   م ةن سنةخل السيةرةا ايق ت ال عم ملسةع هتم ع ت  حريصون

يدد   النةشددئ  ايعدد  النددةق ليصددبحوا مددودفني ال   اد ذلددا. كمددة  ن الددن م التع يميدد  يف الب دد ان النةم
  ن دعم  ايدة األعمة  يتعني إد اجه يف رن مب رة. اءب  عمة .  يرى 

 يف جو جيددددة    مينيددددة،  د ددددرا   ددددةإ  جريددددا عددددن نئددددةا العددددةم ني يسددددةهبم اءددددةج  -68
ق ةخل .  الرمسد  ق مدةً  الرركةا البةلغ  الصغر  الصغ ة  ن األعمة  التاة ي  البةلغ  الصغر يف ال

منةربةً  ك در لششدة ة إىل العنةسدر الفةع د  االقتصدةدي   البقةداينمو    ايصبري ن ةمي .  يع  مف ويف 
اليت هةطر ع دت مسدتوى  جدود ، مقة ند   در اد األعمدة  الدذين بدةطر ن  ت دةليف و تد .  اندةا 

ة األعمة   إىل ايعزيز الر ا ط حةج  إىل  سني املص  حةا  البيةانا انحصةئي   رالن  يئ   ايد
 ددددني السيةردددد  االجتمةعيدددد   السيةردددد  املعنيدددد   ددددرايدة األعمددددة .  ابنضددددةن  إىل ذلددددا، ندددد ن مددددن 

 الضر    ل م رسةا،  املن مةا ال  لي ،  ايةضنةا،  اوتمعةا احمل ي   ن ايعم  معةً. 
مدن العدةم ني يسدةهبم  يف   .ن ا،  د ر  ث عن اردتبعةد العنةسدر الفةع د  االقتصدةدي   -69

اءةج السةعني إىل البقدةد  ن العمد  ايدر لديس حمةيد اً جنسدةنيةً. نةلعمد  ايدر .د  الرمسد  ينتردر 
 وجدده عددةيف يف سددفوع النسددةد  ك ددر مددن الرجددة .  يف  عددع الب دد ان النةميدد ، يعتددت  داد األعمددة  

نسدةد.  مي دن  ن يُعدزى ذلدا التاة ي  الصغ ة اليت مي   دة الرجدة   نضد  مدن اي دا الديت مت   دة ال
إىل التمييددددز القددددةنو  مددددن لدددد   قددددوانني األرددددرة  القواعدددد  االجتمةعيدددد   ايوزيددددم م  يدددد  األسددددو  
 االلتحددةل ابمل  ردد   عددد  املرح دد  اال ت ائيددد .  متيدد  النسددةد إىل هصدددي  املزيدد  مدددن املددوا د لرعةيددد  

ة  يف  عمددةلن التاة يدد .  يف اددذا ال فدد   التع دديم اال تدد ائ ،  ددة يعدد   جددود  مددوا   قدد  ل رددت م
السيةل، ن ن ايون  إم ةني  االرتفةدة من حسةب ادلة ،   ضم ريةرةا اجتمةعي  اي ك  ع دت 
 عةي  ال ف ، مي ن اعتبة مهة حً  منةردبةً.  اندةا ندرج ايدر ط النسدةد يف اوتمعدةا احمل يد  الريفيد  

ت ل مسدددةع ة التقنيددد  يف كينيدددة مدددم نسدددةد ابلنسدددةد يف املراكدددز ايضدددري ، كت دددا الددديت يونرادددة  دددرانم
املةرة  يف املنةط  الريفي .  قة   ح  اءدتاد إن املنتد ى العدةمل  ل حد  مدن خمدةطر ال دوا إ يتديري 
نرس  نس   ن ةيف حقول امل  يد    قيد  قد    كدت مدن اننصدةع جتدةه النسدةد املتضدر اا مدن 

 ال وا إ ال بيعي . 
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 اجلل ة البامة املتامية -9 
سددنةخل السيةرددةا  -، قددة  الددرئيس إن اءددتاد الددذين شددة كوا يف الدد   ة  ناددةز مددة رددب  -70

يتردددة كون التزامدددةً قدددوايً ابملسدددةمه  يف  قيددد   -   اد األعمدددة    قدددةدة الف دددر  سدددحةب األعمدددة  
  ا اع التنمي  املست ام .  نيمة ي   النقةيف الرئيسي  اليت  رفرا عن ة منةقرةهتم:

ينبغدد   قيدد  زايدة كبدد ة يف معدد   التنفيددذ  ميددم اوددةالا إذا  ُ يدد  ألادد اع  ) ( 
لسيةرةا ال مي دن م إجندةز ذلدا .  مبة  ن سنةخل ا2030التنمي  املست ام   ن ايتحق    و  عةيف 

 مبفردام، ن  م ريعتم  ن ع ت مسةمه  الرركةا  اوتمعةا احمل ي  املست ام ا
الع يدد  مددن الفددرج ل فئددةا امل مردد ، كمددة ايسدد م  الرددةم  ايدونر  ايدة األعمددة   )ب( 

 نرس  متسة ي  لترغي   عمة  جتة ي ا  يف اندمة  االجتمةع  من ل   إع ةد حيم األشخةج
ر م اءتاد أبمهي  التامت  السيةرةا الديت ايسدت  ع  ايد عم  ائد اا األعمدة   ) ( 

  أبمهي  انقرا  مبة مي ن  ن  ققه النسةد من نتةئت  تةزة عن مة حيص ن ع ت ال عم ال زيفا 
داعم   نعةل  لرايدة األعمة ،  مي ن هتيئت ة عن طريد     يئةاانةا حةج  إىل  )د( 

ز التعددة ن  التنسددي  ع ددت مسددتوايا اندا ة كةندد .  يتعددني ايرددايم التعددة ن  ددني  ايعزيدد كسددر العزلدد 
الق ةخل العةيف  املن مةا .  اي ومي   ا معيةا املعني  ابملر ة  الربةب، نضدً  عدن التعدة ن  دني 
 سددحةب املصدد ح  يف اوددةلني اننسددة   انمنددةئ  مددن  جدد   نددةد  تمعددةا قددةد ة ع ددت الت يددف 

 ايةا اي  من خمةطر ال وا إا دعم اررتاايي
ش   الربةب، املم  ون  ر   جي  يف ال   ة، مص   إلةيف  ميدم املردة كني  )ه( 

 يف اينة   قضةاي االرت ام ا
،  ارددددت مة اا مدددد يرة،  يف قيددددةيف الق ددددةخل اةدندددد انددددةا  .بدددد  يف  عمددددة  جتة يدددد   ) ( 

م  سددحةب املصدد ح  معددةً مددن اءددةج  حدد اإ نددرل يف التنميدد  املسددت ام .  يتعددني  ن يعمدد  حيدد
 ج   ضم األطر الصحيح ،  هتيئ  ال ر ع الس يم ،    دط املسدت مرين ابلفدرج مدن  جد  قيدةدة 

 التغي ا 
 .ددم  ن  موعدد  مددن املبددةد اا السيةرددةايي  الوطنيدد   الرددةم   لعدد ة   دد ان الدديت  )ز( 

كددةن انددةا نقدد  يف عرضددا يف الدد   ة كةنددا م شددراً ع ددت اينددوخل العمدد  ا ددة   يف اددذا اوددة ،  
 د اا التقيدديم املقددة ن.  ابلتددةيل، يتعددني ع ددت املن مددةا ال  ليدد   ن جتددر  املزيدد  مددن البحددوإ مددن 
 جددد  قيدددةق مدددة ايسدددفر عنددده ريةردددةا   ة ردددةا ايردددايم  ايدة األعمدددة  مدددن نتدددةئت   و  ع دددت 

 التنمي  املست ام   الرةم  ا
السددنواا أبن يقدد يف األ ن تددةد  نتيادد  ل دد   ة، يوسدد  اجتمددةخل اءددتاد املتعدد د  ) ( 

 املسةمهةا التةلي : 
مواسددد   العمددد  ع دددت ايعمددديم  ايعزيدددز  نضددد  املمة ردددةا يف  دددةالا االردددت مة   '1'

  اال ت ة    ايدة األعمة ا
املسددةع ة ع ددت اييسدد  ا  ددود الدديت يبددذلة اوتمددم الدد  يل  ق ددةخل االرددت مة  مددن  '2'

 املست مرين ابلفرجا ج  ن م  قيةق األير  من  ج    ط 
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إعددةدة الن ددر يف إطددة  ريةرددةا  ايدة األعمددة  لي ددون متسددقةً متةمددةً مددم ل دد   '3'
 ند ا  الددد   ق املسدددتفةدة مدددن اينفيدددذ انطدددة   2030التنميددد  املسدددت ام  لعدددةيف 

 . 2012منذ إط قه يف عةيف 

 امل ائ  التنظيمية -اثنياا  
 انتخاب أعضان املكتب -ألف 

اءتاد املتع د السنواا  رالن االردت مة   اال ت دة    ايدة األعمدة  مدن اجتمةخل انتخت  -71
 17 يف ج سدددته العةمدد  االنتتةحيدد  املعقدددودة يف،  جدد   نددةد القدد  اا اننتةجيددد   التنميدد  املسددت ام 

، السددي ة إ تسددةيف  . حسددن )مصددر(  ئيسدد  لدده  السددي ة .ددةي ر  مو  .ددةاين 2019حزيران/يونيدده 
 . مقر ة -  ل رئيس انئب ً  ي   )ريري ( 

 إقرار ج ول األعمال -ابن 
 قر اجتمةخل اءتاد املتعد د السدنواا يف ج سدته العةمد  االنتتةحيد   يضدةً جد    األعمدة   -72

 كةن ج    األعمة  ع ت النحو التةيل:من مث  (.   TD/B/C.II/MEM.4/19امل قا ل    ة )
 اانتخةب  عضةد امل تت -1
 اإقرا  ج    األعمة  -2
 ة رةا األعمة  املسد  ل   املسدت ام   املسد  لي  االجتمةعيد  ل ردركةا  اي دوير  -3

 ا املرر عةا
 .اعتمةد ايقرير االجتمةخل -4

 نتائج ال ورة -جيم 
 19اايفددددد  اجتمدددددةخل اءدددددتاد املتعددددد د السدددددنواا يف ج سدددددته العةمددددد  اءتةميددددد  املعقدددددودة يف  -73

 إع اد موجز الرئيس  ع  التتةيف ال   ة. ع ت  2019حزيران/يونيه 

 تقرير االجتماء - ال 
اايفددد  اجتمدددةخل اءدددتاد املتعددد د السدددنواا، يف ج سدددته العةمددد  اءتةميددد   يضدددةً، ع دددت انذن  -74

 .ال   ةاملقر ة  وضم التقرير يف سيغته الن ةئي   ع  التتةيف  -لنةئب  الرئيس 
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 املرفق

 *احلض ر  
  :امل مترحضر ال   ة    ون عن ال    التةلي  األعضةد يف  -1

 اال ةد الر ر 
 إربةنية
 إكواد  
     .وا 
   .ن ا
   كرانية

 انر مي ( -إيران )ح و ي  
 إي ةلية
 التازي 

  نغ ديا
  نمة

  و كينة نةرو
 املتع دة القوميةا( - وليفية )د ل  

 ا زائر
 جيبويت

 د ل  ن س ني
 رةموا

 رر  الن ة

 الس فةد  
 السودان
 رويسرا
 ريري 
 العرال
 عمةن

 .وااييمةال
 .يةان

 الف بني
 كوا ديفوا 

 ال ونغو
 ال ويا
 مصر
 املغرب

 املم    العر ي  السعودي 
 مو يتةنية
 نيا اي

 املن مةا اي ومي  ال  لي  التةلي     ً  يف ال   ة: كةنا  -2
  موع  د    نريقية  ال ة يا  احمليط الةدث

  مةن  ال ومنولث
 فوني ن ااملن م  ال  لي  ل فر 

 من م  التعة ن  التنمي  يف املي ان االقتصةد 
 من م  التعة ن انر م 

 مركز ا نوب
 :األمم املتح ة التةلي       يف ال   ة كةنا  ج زة  ايئةا   رامت  -3

  رانمت األمم املتح ة ل بيئ 
 م تت األمم املتح ة يف نيينة

__________ 

  .TD/B/C.II/MEM.4/INF.7ايتضمن قةئم  ايضو  اذه املرة كني املسا ني.  ل ط خل ع ت قةئم  املرة كني، ان ر  *
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 : كةنا الوكةالا املتخصص   املن مةا املعني  التةلي       يف ال   ة -4
 من م  العم  ال  لي 
  موع  البنا ال  يل
 من م  التاة ة العةملي 

 ي  التةلي       يف ال   ة: كةنا املن مةا .  اي وم -5

 الفئ  العةم   
 ا معي  ال  لي  لوح ة  يق  املست   ني

 .رن  التاة ة ال  لي 
 لرب   ال  لي  لتوحي  ش ةداا التع يم العةيلا

    


