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األونكتاد

 -1عقددا ونونادددلم ل اددىل ونوى للدددا ل ود ل لو ددوعه بلددلا ولملددلذ ولددو نيد و ليدده ،
وكلن وجلزا ولوزور أبىلز لمللمله ولللس ة رفيملة وملسدو نُظات يف  21متوز/يوليه  .2016وشلرك
يف هوه وملللس ة ولىلفيملة وملسددو أكثدىل لد  250لد ولالد وومليليدل ولود ل  ،ولدوي رىلووتدت
أعالرهم بل  18و 30علللً ،ميث ون أكثىل ل  70ب اوً.
 -2وشدلرك يف ت قدة وللقددل يف هدوو وجلددزا ولدوزور كدو لد وزيدىل ولدرددلر وتلرويدة وولدملددلون
وإلمنددل ا ولوللايددة ،وأليلدة جم ددا ولددوزروا لوددنون وزور وتالدة ولملللددة وولود ل وولوددنون وجللسددلنية
ولايلية ،وك ري وملوظفل ولدلفيويل لودىلكة سدفلرياو  ،ول ملدوأل ونلدل ولملدل لمللدم وملدعدا وململد
بللو د ل  .وأمورح ت قددة نقددل ومللدددا ولللشددالة ولايليددة ولددايىل ل ددلمر ش د اة أوليددايلر إلمور
والسدثالروح ل عوكاة و شىلوك وملووطلل يف أفىليقيل.
عىلفت لايىل ت قة وللقل بللو ل وبملا يم يف أثللا للددا ولود ل هدوو ،مث معدت
 -3و َّ
ولو ل ى أخو ولا اة ورقامي ع ن للدا ولو ل ولو عا وو ع د عداومه بأنفسديم ع د
ش اة وإلنرتنت خ ل ونشيىل ونخري  .وقا وررد وإلعد ن ورر لطدلً وثيقدلً خبالدة ولدلايدة وملسدداولة
لملل  ،2030ورالىلق ى لسألة والسدفلم ل رمل يم نوعا ،وفدىل عادو ال دو ،ولودا ة بالللدة
ولو ل  ،ولسلالة ولاولة*.
 -4وبملا عدىل وإلعد ن ،أشدلر ونلدل ولملدل لملوناددلم دا ل تظلرده ى أن ونوناددلم
سّلق يف مللج ولو ل  ،وأن ولو ل يل غا أن ردلح لم ولفىل  ،ليي عوو لد معدل ولللصدىل
__________

*
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ولدملامية .وأ لف أن ونونادلم يأخو ،ل ولللتيدة وملنسسدية ،بفادىل وإلملدلج قدوالً وفملد ً ننده
ل ياون لد وملااد يف عدل  2030لسدلالة لد يدذدوون ولقدىلوروح وليدو عادل فمل دوه .ولد مث،
ف د ن ل د وليددىلور شدىلوك أول ددك ولددوي سددياونون يف حمددور ولملددلذ يف عددل  2030وولددوي ردسددم
لولك يم باللبع علملا.
 -5وقلل ن ونونادلم ،ذ معل ولو ل ل عيور ى نريويب ،منل يألو يف لووص ة عاومهم
ل ديددا ل دعددايلح وملق ددة ،ددل يف ذلددك حتددا ولدملاميددة ،ووجلوددة ى رملزيددز واليددة ونونادددلم.
فو ل وليو يف تلوة ى فىلصة متاليم ل لملىلفة قياة ولديلل ولاويل.
 -6وبداأح ت قددة وللقدل بملددا ذلددك با ادة وحملددلور ونوى ،وزيددىل ولدردلر وتلرويددة وولدملددلون
وإلمنل ا ولوللاية وليت سّات بىليلم ونونادلم يف شىلوك ولو ل عو وجايث عليم ،وأشلرح
ى ولدعددايلح ولدديت ر دوووييم وولدديت رودداو ،ع د س د يو وملثددلل ،بالللددة ولو د ل  ،وهددا لوددا ة
علمليددة ،وولدداور ول ددللا ونةيددة ولددو ينميدده ولدمل دديم أيي دلً يف لددل ليد ه ولو د ل ل دىلباليم بلململددلرف
وومليلروح وليىلورية ق و مخول سوق ولملاو.
 -7وخدات ولوزيىل ك اديل بلإلشلر ى ولدافقلح وملللية غري وملوىلوعة ،و ى أن هوللداو هدا
ول ددا ولوتيددا يف ولملددلذ ولددو أبددا وسدددملاوموً إلعددلم ولدفددلو بوددأن لمللهاوردده وليدىلي ية ولقل اددة
لع مجيع ول اون وللللية ،ورقامي معاه يف جملل بللا ولقاروح ى ولس اللح وليىلي ية ولوطلية لوه
ول اون.
 -8وس د الت أليل دة جم ددا ولددوزروا لوددنون وزور وتالددة ولملللددة وولو د ل وولوددنون وجللسددلنية
ولايلية وليوا أييلً ع ولاللبع ولمللملا ل دعايلح وليت روووه ولو ل  .فقا أص ح ولو ل وليو
يف ص ب وللقل  ،تيث ُخيص عل  2017علللً ل و ل يف طلر والحتلم ونفىليقا .وبلللس ة
ل عللة يف كيليل ،أشلرح أليلة جم ا ولوزروا ى أن ولىلؤية وملدمل قدة بللود ل ال ردزول دمليفة ،وأنده
يل غا ل و ل حتايا وتديلولهتم ،كال يل غا روسيع فيل يم ع طىليو نولا أطىل لىلصدا أفيدو
وملالرسلح وليت مياليم وملولركة فييل بلودل ..وملدل كدلن وللفدلذ ى ونسدووق يدردلوز وجداوم ،فد ن
ونل ددم وملدع ددا ه ددا ،يف رأيي ددل ،ولقل ددل ولي ددعيعة ول دديت يل غ ددا أن مت ددىل عربه ددل وملللقو ددلح وملديد د ة
بللو ل  .وأثلت ع ونونادلم الختلذه هوه ومل لمر ونوى إلقللة للدا ل و ل يف نريويب.
 -9وأش ددلر ك ددري ومل ددوظفل ولدلفي ددويل لو ددىلكة س ددفلرياو ى لو ددو ول ددايون ،و ى ددىلور
لسددلالة ولو د ل وجاولددلح ،وأصددعل ونعاددلل ولدرلريددة وتلصددة ،وذلددك إدداف عددا ثقددلل
كلهو ولود ل بللدايون يف وملسددق و .ولفدت والند دله ى أن وملسدلر وجدليل ل دايون ال ي ودىل خبدري،
ونيددح ولود ل ب شدىلوك و خدىلي  ،وعددا ةددلل ولددوي يمليوددون يف ومللددلطو ولىليفيددة ،وأعالد لثددلالً
ع ذلك هو لثلل ش ل كيليل ولوي ذ يداالوو ل وملولركة يف هوو ومللدا .
 -10وقلل ل ملوأل ونلدل ولملدل لمللدم وملدعدا وململد بللود ل ن ونوناددلم لدنمتىل فىليدا ننده
يأخ ددو بفا ددىل وغدل ددل ولف ددىل  ،يف ت ددل أن لملظ ددم هي ددلح ونل ددم وملدع ددا ونخ ددىل  ،وغريه ددل ل د
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ولملا يلح رأخو بفاىل ولدعدايلح ووملودلكو .وتدث ومل ملدوأل وملودلركل ع د ولرتكيدز ع د لدل هدو
أهددم ،أ ولوصددول ى عاددو وللددلق ولللقوددة كي د ميا د وملددو تيددلهتم تيددل أفيددو .ورلددلول
ومل ملوأل ب سيل فاىل جيلم لزيا لد فدىل ولملادو ،وحتوي يدل ى فادىل جيدلم فدىل عادو ال دو،
و ط د ق لالنددلح ولو د ل ؛ وذ يغفددو ع د وإلشددلر ى لوددلكو ركددوم ونوددور ،وول الللددة ،وعددا
ر دووفىل فددىل ولملاددو .وأشددلر أيي دلً ى وللسددب ولمللليددة ل فوددو ومل اددىل ولددو رملددلت للدده وملنسسددلح
وليددغري ووملدوسددالة وجرددم يف أفىليقيددل ،و ى تلوديددل ل ددداريب وولدددمل م .وخ ددص وملدعدداأل ى أندده
ال يل غددا وعد ددلر أعاددلل للدددا ولود ل لللسد ة ولن يددة ،بددو يل غددا أن رددلملاا يف أعاددلل وملدنمتىل
ولىل يسا ،ل يف ذلك يف ع ن للدا ولو ل .
 -11ووخدُدات ت قة وللقل بملدا أن طدىلح ولود ل أسد ة ع د وحملدلوري  ،وخُدص وملودلركون
ى أنه يل غا أن ياون ولو ل يف صايم وملللقولح.
 -12ويف هنليددة وجدداأل ولىلفي دع وملسدددو  ،رس د ات أليل دة جم ددا ولددوزروا لوددنون وزور وتلرويددة
ولايلية ،بيفديل ر يسة ولاور ولىلوبملة عوىل ملنمتىل ونلم وملدعا ل درلر وولدلاية (ونونادلم ولىلوبدع
عوىل) ،أعالالً فليدة أززهدل أتدا وملودلركل ولود ل مليدو ولدلدلن ع د تسد وليديلفة ولديت تظدا
إل ولو ل يف ندريويب .وجتلوبدت ر يسدة ونوناددلم ولىلوبدع عودىل لدع ط دب ولود ل لدافع رسدللديم
قداللً ،وولملادو لمليدم عد كثدب .وقللدت ن عد ن للددا ولود ل سدياون ودزاوً لد ونونادددلم
ولىلوب ددع عو ددىل .وأش ددلرح ى أهن ددل ردوق ددع أن ولو د ل سيس ددداىلون يف ظي ددلر للس دديم ،وولدد دزوليم،
وطلقديم نهنم وجل ىل ووملسدق و ع ولسووا.
 -13وونديددت وملللسد ة ولىلفيملددة وملسدددو هددوه بأغليددة لفىلقددة يد ت وملوسدديقية ولايليددة ولدديت ألفديددل
وخيدت إددل للدددا ولود ل حتايدداوً .وغددا ولود ل ورقيدوو ع د يقلعددلح ولفىلقددة ،ولدديت نوهددت
بملا ي ددم ،ومع ددديم ى لووص د د ة لللقو ددلهتم بمل ددا لغ ددلمر ن ددريويب ،و ى جت ددلوز وج دداوم ،وولدا ددلق
وململ وللح علا ل يووفقيم ولىلأ وولفاىل.
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