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مقدمة
 -1تنعقد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحددة لتتادةرة والتنةيدة واألوندتدةر الرابد) عشدر
يف حلظة حةمسة بةلنسبة لتةاتة) الدويل ،وال سيةة البتدان النةميدة مةندا الددورة األ درية لتةدؤمتر
الددع دعقددد يف الدوحددة ،دددالد االدتاددةر العددةملن بدوا بنسددبة  2.4يف املةئددة لدندده ال يدلاي ياددةر ،
ويعد ددور السد ددبل يف قل د د بقد دددر بد ددري الاد ددعوبة املواجالد ددة عتد ددد اد ددعيد االدتاد ددةر الدتد ددن
والتحدددية املةليددة ،م ددري ع د ت د ريا متبةينددة تاتالددة اال اةخددة األ ددرية يف سددعةر الددنا
والست) األسةسدية والعوامدل اةةادة بددل بتدد وبعدد مدرور سدب) سدنى عتدد األزمدة املةليدة ،مدة زاي
االدتاةر العةملن يواجه خعاة يف النةدو واللتدل الدتدن ،وتاةوتدة يف مسدتوية الدد ل ،وششةددة
عتد الاعيد املةيل ودد بت التاةرة ولد بوترية بل ؛ ورغدم ن سدعةر الاةئددة ددد بدد ا ن
يف االرتاددة  ،مددقن تدددمقة رلوق األم دواي دددد اددبحت متقتبددة م د جديددد ورغددم ت د ري األزمددة
املةلية ،استةر التدمقة املةلية ،وحاة البتدان النةميدة يف التادةرة العةمليدة يف الليدةرة و سدالةت
شاه التلورا يف حدوث ا اةض بري يف عدر األدخةص الاي يعيشدون يف مقدر مددد) ورغدم
شدداه املدةسددل ا،ققددة ،ال ي دلاي العديددد م د البتدددان ،وال سدديةة البتدددان النةميددة ،يواجدده دددية
بددرية ،بددل ن حلددةض بع ددالة بةلر ددل اددةر بعددد منددةال ويف شدداا السدديةض ،تبددى ن عددة 2015
__________
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عة حةسم لتتنةية ،حيث م ت ستسدتة متتةليدة مد االتاةددة الدوليدة ونتدةئ املدؤمترا العةمليدة
وخ) لة عةملية جديدة لتتنةية الشةمتة واملستدامة
 -2ود ددد ب ددد ش دداه االتاةد ددة والنت ددةئ يف قار/م ددةرق  2015بةعتة ددةر ددةر س دديندا
لتح ددد مد د ك ددة ر الدد دوارث لتاد د ة  2030-2015ال ددا يال دددي تعلي ددل احل ددد مد د ك ددة ر
الد دوارث م د ددريي التعددةون الدددويل لدددعم اوج درا ا الو نيددة ويف متوز/يوليدده ،اعتدةددد لددة
عةددل ريددا بةبددة ،الددع تشدددل جددل ا ال يتاددل مد لددة التنةيددة املسددتدامة لعددة  2030وتدددعم
وتدةد ددل التةيد ددة املتعتقد ددة بوسد ددةئل تنايد ددا لد ددة عد ددة  2030وتسد ددةعد عتد ددد ديد ددد سد دديةدالة
ويف يتوي/سددبتةر  ،2015اعتةددد دددةرة العددةؤ ،يف م دؤمتر دةددة األمددم املتحدددة لتتنةيددة املسددتدامة،
لة دةمتة و ةوحة لتتنةية املستدامة لعة  2030للموا ميالة ناسالم واجملتة) الدويل بةلق دة
عتد الاقر جبةي) ددةله و بعةره ،مبة يف قل الاقر املدد) ويف ةنون األوي/ريسدةر ،2015
وامددمل امل دؤمتر احل دةر والعشددرون لا دراي يف اتاةديددة األمددم املتحدددة او ةريددة بش د ن تتددري املنددة ،
بلةددوا لة ددل ،عتددد التاددد لتتحدددية املتاددتة بتتددري املنددة  ،مبددة يف قل د ع د ريددمل اعتةددةر
شدددي يتة ددل يف حاددر ارتاددة متوس د ررجددة احل درارة العةمليددة يف دددل م د ررجتددى م ددويتى مددوض
مستوية مة دبل احلقبة الانةعية ويف الشالر ناسه ،اختدا املدؤمتر الدوزار العةددر ملنظةدة التادةرة
العةملية عدة درارا رئيسية ،د جمدرا الدور املر ل لتتنةية يف عةةي شاه املنظةة
 -3ود ددد ع ددلز ش دداه االتاةد ددة والنت ددةئ م ددة لتتا ددةرة والتنةي ددة والق ددةية امل ابل ددة املتعتق ددة
بةلتةوي ددل والتدنولوجي ددة واالس ددت ةةر م د رور ب ددةل األمهي ددة لتتنةي ددة الش ددةمتة لتاةي دد) واملس ددتدامة،
ةة د احلةجة جيةر استاةبة سيةسةتية متدةمتة لتق ةية الع تنش يف شاه اجملةال ،
مبة يف قل التاد لتاوارض القةئةة را ل البتدان وميةة بينالة وجة شاه االتاةدة والنتةئ
تتوجي ددة لنا ددر د ددرن م د التت ددريا يف النظ ددة االدتا ددةر الع ددةملن ،ال ددع ددر يف جال ددور البت دددان
املتقدمة والنةمية الرامية جد مثدةر العوملدة والتادد لتتحددية املرتبلدة دة ،وال سديةة بةلنسدبة
البتدددان النةميددة و جعددل احليددةة ددر ر ددة و رامددة و ددد شدداه االتاةدددة ندده ل ديا مد
دبيل املتةالة التشديد عتد رور السيةسة واالس اتياية اوبةئية الو نية وعدريوة عتدد قلد ،
قا ةن دل بتدد مسدؤوال يف املقدة األوي عد تنةيتده االدتادةرية واالجتةةعيدة ،مدقن الددعم الدا
تددومره بي ددة روليددة متدينيددة يشدددل جددل ا مدةددري لتاالددور الو نيددة ،و ةاددة بةلنسددبة لتبتددان النةميددة
وستةت شاه النتةئ ي ة ب مهية التعةون الدويل والتةويل ،والتدنولوجية وبنة القددرا مد جدل
رعم اجلالور الو نية مبة يتةةدد م) األولوية الو نية ومراعةة حيل السيةسة العةمة املتةا لدل
بتددد ،مدد) بقةئدده متسددقة مدد) القواعددد الدوليددة قا الاددتة وااللتلامددة الددع دلعالددة ددل بتددد عتددد
ناسه
الاعددل
 -4ويددومر توديددت انعقددةر األوندتددةر الرابدد) عشددر مراددة ديةددة لرينتقددةي م د الق درارا
والتحرك يف اجتةه بي ة ادتاةرية عةملية دةمتة لتاةي) ومنااة ختد التادةرة والتنةيدة ،وبةلتدةيل الومدة
بةاللتلا الوارر يف مي ةض األمم املتحدة مد جدل تعليدل التقدد االجتةدةعن و سدى مسدتوية احليدةة
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يف جددو م د احلريددة مس د ولددال مددقن الدددي شددو التواددل توامددمل يف ا را بش د ن اوج درا ا
امللتوبة لتحقيمل لة التنةية العةملية ،مبة يف قل شداي التنةية املستدامة ،مد دريي املسدةمهة يف
وخد) برنددةم تدن لتتاددةرة والتنةيددة الشدةمتة عتددد سدةق املبددةرث املدرسددة يف مي دةض األمددم املتحدددة،
وبةلتددةيل سددى معةجلددة التحدددية االدتاددةرية املسددتةرة والنةد د ة ةددة يتلتددل األمددر ديددةرة عتددد
اددعيد األمددم املتحدددة تتدوامر لددة املدوارر الدةميددة وتتسددم بةالتسددةض والاعةليددة ،مدد) ت يددد الدددور املتةيددل
لاوندتةر يف النالوض مبالةة األمم املتحدة يف جمةي التاةرة والتنةية
 -5ونؤ د ن عةملية شدداي التنةيدة املسدتدامة ،ومدة تتسدم بده لدة عدة  2030مد اتسدة
و ةدوا ،احلةجدة اتبددة ندد دالد منسددقة جديددة زا التنةيدة و دةمددة ددرا ة عةمليددة جديددة مد
ج ددل التنةي ددة املس ددتدامة ،ووس ددةئل تناي ددا تد ددون عت ددد قا الق دددر م د اللة ددوا وم ددة زاي النة ددو
االدتاةر املستدا والشةمل واملنار والتنةية املستدامة يشدرين دية لتةاتة) الدويل ب سدره
يف القددرن احلددةر والعشدري  ،وال سدديةة بةلنسددبة البتدددان النةميددة وتعد مواجالددة شدداا التحددد
رمددةا األبعددةر االدتاددةرية واالجتةةعيددة والبي يددة لتتنةيددة املسددتدامة وىي ددة بي ددة مواتيددة عتددد يدد)
املستوية بتية قيمل التنةية الشةمتة واملستدامة
 -6وتدس ددتم ش دداه الو يق ددة جبةي دد) مب ددةرث ع ددرين ري ددو بشد د ن البي ددة والتنةي ددة ،مب ددة ميال ددة مب ددد
املسؤولية املش ة واملتبةينة يف ن واحد ،عتد النحو املناوص عتيه يف املبد  7م اوعرين
 -7وم تةة ورر يف لة عة  ،2030مقن لدل بتد هناه ورلاه وبةقجه و رواته الع ختتتر
تبعة لظرومه و ولويةتده الو نيدة لتحقيدمل التنةيدة املسدتدامة؛ و ن و دل األرض ونظةده اويدولوجيدة
مب ةبة البيت الا ن و ليه ،و ن " منة األرض" تعبري دةئ) يف عدر م البتدان واملنة مل
 -8ودددد دنشددو األوندتددةر مد جددل الد وي الدتاددةر عددةملن دددةمل لتاةيدد) ،عد ريددمل توجيدده
السيةسددة الو نيددة والدوليددة ،مدد) علددة األولويددة الحتيةجددة البتدددان النةميددة وماددةحلالة وسدديؤر
سددى مسددتوية املعيشددة ،و نشددة نظددة م ددل و ددر معةليددة لتتعددةون االدتاددةر ال ددويل
شدداا
خيتان معه تقسيم العةؤ منة مل مقر ومنة مل ر ة ويعم ميه االزرشةر ليشةل اجلةي)
ددر تعقيدددا وترابلددة لددة ددةن عتيدده يف ودددت م ددد،
 -9ويف ظددل ادتاددةر عددةملن اددب
تشدل التادةرة والق دةية امل ابلدة يف جمدةال االسدت ةةر والتةويدل والتدنولوجيدة ا،ر دة الرئيسدية
لبي ددة ادتاددةرية عةمليددة دددةمتة ومنادداة م د جددل قيددمل التنةيددة املسددتدامة الددع تاددبو ليالددة لددة
عددة  2030وبةعتبددةر األوندتددةر جالددة التنسدديمل يف األمددم املتحدددة ميةددة يتعتددمل بةملعةجلددة املتدةمتددة
لاه الق ةية ،ونظرا عةملية ع ويته ،مالو ي لت) بةلتةيل بددور بدةل األمهيدة يف سددا املشدورة
بشد ن األبعددةر السيةسددةتية لتتاددةرة والتنةيددة املسددتدامة ورعددم اوج درا ا الددع يتددل اختةقشددة نتياددة
لريتاةدددة والنتددةئ العةمليددة األ ددرية ،مدد) تعليددل سددريمة وتدةمددل األبعددةر ال ري ددة لتتنةيددة املسددتدامة
واالحتاةي مؤ را بةلا رى السنوية اةةسى ونشة األوندتةر شو تدا ري مبددى التتيدري الدا در
ريي شاه الا ة عتدد سديةض التادةرة والتنةيدة ،وب مهيدة السديةض التدةرخين لاوندتدةر واملبدةرث الدع
دنشددو عتددد سةسددالة ومددة ا تسددبه بعددد قل د م د ددرة يف رسددم مسددةر التحددرك ددو املسددتقبل
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ويف سدديةض امل ددن ددددمة ددو ماددل جديددد ،يتعددى التادددري متيددة ميةددة دددالده املةخددن مد
و اةدة ويف الدروق الع ينبتن استخرياالة م شاه اةرة

ددةزا

 -10وينبتن لاوندتةر ن يسالم يف تنايا ومتةبعة نتةئ املؤمترا العةمليدة قا الادتة ،مبدة يف
قل لة التنةية املستدامة لعدة  ،2030و لدة عةدل ريدا بةبدة و دال  ،حسدل االدت دة ،
اتاددةض بددةريا املعقددور يف ددةر اتاةديددة األمددم املتحدددة او ةريددة بشد ن تتددري املنددة  ،وغددري قلد مد
االتاةدددة والنتددةئ الدوليددة قا الاددتة ويف ددةر تعليددل عةتدده الددا يالدددي رعددم التاددد
لتتحدية الع تواجه التاةرة والتنةية يف ي) البتدان النةمية يف يد) املندة مل ،ينبتدن لاوندتدةر
ن يقو مبة يتن:
تعليددل ال يددل بشدددل ددةص عتددد احتيةجددة التاددةرة والتنةيددة يف دددل البتدددان
و
بوا يف ي) جمةال واليته ،ومقة لرنةم العةدل لادةأ ددل البتددان بدوا لتعقدد 2020-2011
وبرنةم عةل اسلنبوي والنتةئ األ رى قا الاتة ب دل البتدان بوا؛
وب موااتة تقدمي الددعم ألمريقيدة ملعةجلدة الشدواغل واالحتيةجدة اةةادة ألمريقيدة،
مبدة يف قلد عتدد النحددو املبدى بةلتاادديل يف مبدةررة الشدرا ة اجلديددة مد جدل تنةيددة مريقيدة ،مدد)
الت يد جمدرا عتد مهية رعم لة اال ةر األمريقن لعة 2063؛
وا موااددتة تتبيددة احتيةجددة التاددةرة واالسددت ةةر والتنةيددة اةةاددة لتبتدددان النةميددة
غددري السددةحتية ،بوسددةئل منال دة موااددتة رعةدده لتتنايددا الاعددةي لرنددةم عةددل ميينددة لاددةأ البتدددان
النةمية غري السةحتية لتعقد  2024-2014وبرنةم عةل ميينة ؛
موااد ددتة عةتد دده يف مسد ددةعدة الد دددوي اجللريد ددة الاد ددترية النةميد ددة عتد ددد التاد ددد
ور
لتتحدية املستةرة الع تواجالالة التاةرة واالست ةةر والتنةية ،بسبل منالة تنايدا جدرا ا العةدل
املعال لاةأ الدوي اجللرية الاترية النةمية ومسةر سةموا ؛
مواا ددتة ال ي ددل عت ددد االحتيةج ددة واملش ددة ل اةةا ددة لريدتا ددةرا الا ددترية
وشد
ال ددعياة شيدتيددة واملعرخددة لتخلددر م د جددل تعليددل النةددو االدتاددةر امللددرر والتنةيددة املسددتدامة
والشةمتة؛
موااتة رعم جالور التنةية يف البتدان املتوسلة الدد ل ،ومقدة الحتيةجةىدة ،يف
وو
مواجالة دية حمدرة لتتنةية االدتاةرية املستدامة والق ة عتد الاقر
 -11وتعيددد شدداه الو يقددة ت يددد واليددة الدوحددة وتقددد تدديري حمددد ة لتسيةسددة واسددتاةبة
سيةسددةتية ،م ددري عد مبددةرث توجياليددة لتعليددل الدددور اوبددةئن لاوندتددةر و ددره ومعةليتدده املؤسسددية
وينبتددن لاوندتددةر ن يعةددل بلريقددة اس د اتياية ،عتددد ددو طا د الدددور املنددو بدده ،عتددد ويددل
املعةيري الرئيسية التةلية لةرسة عةتية :امليلة النسبية؛ ومتييل عةته ع عةل املنظةة األ رى؛
والتدةمددل ،بتيددة قيددمل االسددتاةرة امل تددد م د م دوا دوتدده يف تتبيددة احتيةجددة و ولويددة البتدددان
النةمية م جل قيمل التنةية املستدامة وتعليل رورشة يف االدتاةر العةملن
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 -12وسيار تعليل الدور الة لاوندتةر بوااه جالة التنسيمل يف األمم املتحدة ميةة يتعتدمل
بةملعةجلددة املتدةمتددة لق ددةية التاددةرة والتنةيددة والق ددةية امل ابلددة يف جمددةال التةويددل والتدنولوجي دة
و1
واالست ةةر والتنةية املستدامة
 -13ويف سددبيل رعددم واسددتدةةي اجلالددور الددع يبددالة اجملتةدد) الدددويل لتحقيددمل شددداي التنةيددة
املسددتدامة ،د د ن ينظددر األوندتددةر ،حسددل االدت ددة  ،بةلتعددةون مدد) احلدومددة الو نيددة ،يف
مسددةرا العةددل األربعددة التةليددة ،عتددد ددو مددة ورر يف تقريددر األمددى العددة لاوندتددةر الاددةرر يف
تناي ددا اوج د درا ا " ،وش ددن :بن ددة
يتوي/س ددبتةر  2015ددت عن د دوان "م د د اخت ددةق الق د درارا
القدددرا اونتةجيددة وحددداث ددوي يف االدتاددةرا ؛ وال د وي ألس دواض ددر اددة ة تر ددل عتددد
التنةيددة؛ ومعةجلددة نقددة ال ددعر وبنددة القدددرة عتددد التديددر؛ وتعليددل تعدريددة األ دراي ،و جيددةر
احلتوي املش ة
 -14ويف سيةض تعليل رور األوندتةر واخلريعه ب نشلته ،ومقة لواليته وبةالستاةرة م املوارر
املتةحدة لدده ،ينبتدن لاوندتددةر ن يعلدن األولويددة ،مد ددريي ر دةن عةتدده ال ري دة ،لق ددةية البتدددان
النةمي ددة وينبت ددن ن يس ددالم باعةلي ددة يف قي ددمل ش ددداي التنةي ددة املس ددتدامة والتةي ددة قا الا ددتة
الدواررة يف نتددةئ مدؤمترا األمدم املتحدددة الرئيسددية األ درى ،وموااددتة تعليددل وجده التد زر والتدةمددل
م) املنظةة الدولية األ رى ،والعةل ،عند االدت ة  ،م) منتددية التعدةون االدتادةر الدوليدة
قا الاتة ولدى االنتقةي م القرار الاعل ،ينبتن لاوندتةر اختةق اوجرا ا التةلية:
يددري االعتبددةر الواجددل لتق ددةية الشددةمتة م ددل د ددةية احلو ةددة الرددديدة عتددد
و
ي دد) املس ددتوية  ،واحلري ددة ،والس ددري واألمد د  ،واحد د ا حق ددوض اونس ددةن ،مب ددة يف قلد د احل ددمل يف
التنةي ددة ،واملس ددةواة ب ددى اجلنس ددى ومتد ددى امل ددر ة والش ددبةب وااللت دلا الع ددة بقدةم ددة جمتةع ددة عةرل ددة
ور قرا ية ،وشن عوامل سةسية جلةي) البتدان م جل قيمل بو وتنةية مستدامى ومنااى؛
وب موااددتة اجلالددور الددع يبددالة يف يدد) عةةلدده مد جددل تعةدديم الق ددةية الشددةمتة
لتةسةواة بى اجلنسى ومتدى املر ة ،وتعليل التنةية املستدامة ،والعةةلة الدةمتة واملنتاة؛
وا موااتة وتعليل تاةعته م) احلدومة  ،و ةادة حدومدة البتددان النةميدة ،و يد)
اجلالة اةحبة املاتحة ،مبة يف قل اجملتة) املدين ،واملؤسسة األ ةر ية والقلة اةةص؛
سددى اة تدده ومعةليددة وددداةميته ومسددة لته،
موااددتة بدداي جالددوره الراميددة
ور
بوسةئل منالة لةرسة اورارة القةئةدة عتدد النتدةئ وخدةةن اتبدة عةتيدة تقورشدة الددوي األع دة
ع ريمل ا لية احلدومية الدولية
 -15ويف منتاددر م د ة السددنوا األربدد) الاةاددتة بددى رورا انعقددةر امل دؤمتر ،سي ددةي بنددد يف
جدددوي عة ددةي ال دددورة العةريددة جملت ددا التا ددةرة والتنةيددة بعن دوان "تقي دديم واسددتعراض تناي ددا األوندت ددةر
__________
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لنتددةئ املدؤمتر الددا يدعقددد ددل ربدد) سددنوا " وشدداه الدددورة جملتددا التاددةرة والتنةيددة دد تديياالددة،
حسل االدت ة  ،لتنةوي شاا البند م جدوي األعةةي وسيقد األمى العة لاوندتدةر تقريدرا عد
تنايا األوندتةر لنتةئ املؤمتر الدا يدعقدد دل ربد) سدنوا ؛ وسديدون شداا التقريدر سةسدة ملنةدشدة
تقدددمي توادية تتعتدمل بتنايدا الو يقدة اةتةميدة وسددينظر
الددوي األع دة  ،األمدر الدا ددد يدؤر
املؤمتر الا يدعقد ل رب) سنوا يف تواتر جرا استعراخة منتار املدة مستقبري

الموضوع الفرعي 1
التحن ن نند ار والفن ن ننر المتعلقن ن ننة بندن ن ننام عد ن ن ننة األ ن ن نرا م ن ن ن
التبارة والتنمية

ننن

حلي السياسار
 -16مة متو نظة تعدرية األ راي يشدل الر الر ى يف النظة االدتاةر الدويل ةدة نده
دددوة رامعددة رئيسددية لتعوملددة حققددت تقدددمة ادتاددةرية واجتةةعيددة ؤ يسددبمل لدده م يددل عتددد الاددعيد
العةملن ودد رعةت شاه التعدريدة التادةرة الدوليدة عد ريدمل احلدد مد احلدواجل املتادتة بةلتادةرة
بى االدتاةرا الو نية ،وع ريمل احلد م احلدواجل اجلتراميدة بواسدلة سدى النقدل واالتادةي
عددر احلدددور ومدد) تقت د احل دواجل وتنددةد تدددةلير النقددل وتلايددد التدددمقة املةليددة واالسددت ةةرية
وتسددةر التقددد التدنولددوجن وددددو عاددر املعتومددة  ،اددب عةملنددة م ابلددة بدرجددة ؤ يسددبمل لددة
م يل يف ودت م د
 -17واندددم يف االدتاددةر العددةملن عدددر متلايددد م د البتدددان النةميددة والبتدددان الددع متددر ادتاددةراىة
مبرحتة انتقةلية ،مة حدث توسدعة غدري مسدبوض يف التادةرة الدوليدة بدل حد البتددان الدع ةندت مد
الاددةعتى الةمشدديى يف جمددةي التاددةرة الدوليددة دبددل ددو ري ددة عقددور دددد دددالد زيددةرا بددرية يف
اددةرراىة م د الب ددةئ) بتتددت فسددة خددعةي يف حةلددة دددل البتدددان ب دوا ومدد) قل د  ،مددقن حاددتالة
او ةلية م الاةررا العةملية تبت  0.97يف املةئة مق  ،وشو مة يقل ع الددي ا،ددر بنسدبة 2
يف املةئة لعة  2020يف برنةم عةل اسلنبوي و شداي التنةية املستدامة و سدالم تلايدد التادةرة
واالست ةةر األجنيب املبةدر التاي يدعم ل منالةة ا ر يف حدوث ُّوي ؤ يسدبمل لده م يدل يف
ري م البتدان النةمية الع اب بع الة م ا،ر ة املالةة لتنةو ،دتيةية وعةملية ،وم القوى
ا،ر ددة الرئيسددية لتتاددةرة واالسددت ةةر عتددد الاددعيد العددةملن وددددتت تت د التلددورا  ،املدعومددة
بسبدل منالة السيةسة االدتاةرية واالجتةةعية الستيةة ،عوامل شةمة يف انتشةي در مد متيدةر
دخ م شوة الاقر املدد) ويف شاا السيةض ،م ال رور العةل عتد زالدة العوائدمل وتشداي)
املشددةر ة األوسدد) نلةدددة يف النظددة التاددةر املتعدددر األ دراي مد جددل متدددى البتدددان النةميددة مد
قيمل شدامالة اوبةئية واملسةمهة يف االدتاةر العةملن
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 -18وتعد دطري ل ددة عة ددل ري ددا بةب ددة التا ددةرة العةملي ددة ب هن ددة راة مالة ددة لتنة ددو االدتا ددةر
الشةمل لتاةي) ولتتنةية املستدامة واحلد مد الاقدر ،مدة النظدة التادةر املتعددر األ دراي ،عتدد
ددو مددة جسدددته منظةددة التاددةرة العةمليددة ،مالددو القنددةة الرئيسددية لتنالددوض دداه التاددةرة ةددة يدعددد
النظة التاةر املتعدر األ راي الا يتسم بةلداة ة ويستند دواعد عنارا سةسية يف جيدةر
الاددرص الدبددرية الددع ت د و مدد) العوملددة ،م ددري ع د جيددةر حتددوي لتتحدددية الددع تلرحالددة العوملددة
وتشددةل شدداه التحدددية االندددمةا الدةمددل لتبتدددان النةميددة يف االدتاددةر العددةملن ولدداه التةيددة،
شنددةك حةجددة لنظ ددة جتددةر  ،يف ددةر منظة ددة التاددةرة العةمليددة ،يد ددون عةمليددة ويسددتند دواع ددد
ودداةمة ومناتحدة و دد التنبدؤ بدده ويتسدم بةلشدةوي وعددد التةييدل واوناددةي وتعدريدة األ دراي،
رير التاةرة بشدل بنة م) اعتةةر السيةسة الداعةة املريئةة
خةمة
 -19ةة ن جتربة العوملة يف العقور األ رية دد بتت ن الاتة بدى التادةرة الدوليدة والتنةيدة
تتد ر مباةوعددة متنوعددة م د العوامددل مددةل اب االدتاددةر ميةددة بددى البتدددان دددد زار زيددةرة بددرية،
و ةاة م ريي تسةر اندمةا النظم املةلية لتبتدان النةمية يف األسواض املةلية الدولية ويف البنيدة
املةليدة العةمليددة وينلبددمل قلد ي دة عتددد وجده الد اب املعقدددة بدى التاددةرة والتةويددل والتدنولوجيددة
واالسددت ةةر والتنةيددة املسددتدامة وبةمل ددل ،مددقن لددة عددة  2030وغريشددة مد االتاةدددة والنتددةئ
الرئيسية األ رية تتلتل حبدم بيعتالة جيدةر حتدوي عةمليدة متدةمتدة لتتحددية العةمليدة امللروحدة
ةددة ن احلةجددة اتبددة هند متدةمددل زا شدداه الق ددةية العةمليددة ،وشددو اةةاددية املةيددلة ألنشددلة
األوندتةر وواليته ،ؤ تد د ر لة شن عتيه ا ن
 -20وعتددد الددرغم م د الاددرص الددع تددت مدد) العوملددة ،مددة زالددت شنددةك دددية بددرية يتعددى
التاددد لددة مد ددريي العةددل املتعدددر األ دراي مةلتحدددية املتعتقددة بتحقيددمل التدوازن يف النظددة
االدتاددةر العددةملن ال تدلاي دةئةددة ،م ددري عد الاادوا االجتةةعيددة واالدتاددةرية را ددل البتدددان
وميةددة بينالددة واملدةسددل الددع ققددت با ددل العوملددة ،مدد) احلددد مد الاقددر املدددد) مبقدددار الناددر،
موزعة عتد و غري متددةمو ،لدة رى تاةوتدة حدةرة عتدد الادعيد العدةملن دريي السدنوا
ال ري ددى املةخددية و ددةن النةددو ي ددة غددري متدددةمو ومتقلعددة وغددري مسددتدا يف ددري م د األحيددةن،
وع ددةن مد د ا دددمة و زم ددة مةلي ددة دم ددرة ،وم ددة زاي العدي ددد م د البت دددان والش ددعوب يف م ددؤ رة
الر ل مري يلاي زشة متيةر دخ يعيشون يف مقر مدد) ،وال ينخاض الاقر ال بب يف دري
مد البتدددان النةميددة ،وال سدديةة يف معظددم دددل البتدددان ب دوا ويعددية دفددا البش درية يف روي مت د رة
العشر م اجلو وسو التتاية امللمنى
بنلاعة ويعةين د
سددى البي ددة االدتاددةرية العةمليددة بتيددة رعددم يدد) البتدددان ،و ةاددة
 -21ومثددة حةجددة عةجتددة
البتدددان النةمي ددة ،يف جالورشددة الرامي ددة تنايددا ل ددة عددة  ،2030ع د ريددمل جي ددةر حتددوي معةل ددة
ومنةس ددبة ملش ددة تالة وتعلي ددل تنس دديمل السيةس ددة و ن الوا ددوي مس ددتوية التنةي ددة الريزم ددة لبت ددو
شداي التنةية املستدامة ،و قيمل الدي املتامل عتيه عةملية املتة ل يف قيمل الر ة الشةمل لتاةي)
عتد األمد اللويل سيتلتل ت ةمر عةدل دل اجلالدة يف تنشدي الشدرا ة العةمليدة مد جدل التنةيدة
املستدامة
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 -22ودددد ددةر السدديةض املددةيل العددةملن احلددةيل ددواغل زا القدددرة عتددد ةددل الددديون والتعددرض
لتادمة اةةرجية ،وال سيةة بةلنسبة لعدر م دل البتدان بوا ،والدوي اجللرية الاترية النةمية،
وبعدض البتدددان املتقدمددة ،والبتدددان الددع تعتةددد بشدددة عتددد تادددير السددت) األسةسددية ،األمددر الددا
يقيدد عتدد دو لدري الادرص املتةحدة لتحقيددمل النةدو االدتادةر الشدةمل واملسدتدا وعتدد الددرغم
م د ن العديددد م د البتدددان مددة زالددت معرخددة ألزمددة الددديون ،مقددد رى تعليددل رارة االدتاددةر
الدتن واملوارر العةمة تراج) بري يف مدى تعدرض العديدد مد البتددان ألزمدة الدديون السديةرية،
و اض بري لتدديون مد دريي مبدةررة ختايدر ريدون البتددان الاقدرية امل قتدة بةلدديون واملبدةررة
املتع دددرة األ د دراي لتخاي ددر ع ددل ال ددديون و ر ت ددت س ددينة ب ددرية يف ددةر ع ددةرة شيدت ددة
االلتلامة السيةرية ،مبة يف قل يف ةر نةر بدةريا لتددائنى الدرمسيى ومنتددى بدةريا ،خدة
رى ،لة سالم يف تعليل احلوار بى الدائنى واملددينى السديةريى بشد ن مسدةئل الدديون،
جالة
ودبددوي السددوض لتشددرو القيةسددية اجلديدددة املتعتقددة بعقددور السددندا احلدوميددة ومدد) قلد  ،شنددةك
جمددةي ملوااددتة العةددل بتيددة تيسددري التقةسددم املناددر لاعبددة  ،و سددى القدددرة عتددد التنبددؤ وتعليددل
عددةرة اليدتددة باددورة منظةددة وجيدددة التوديددت وتتسددم بةلداددة ة و د مبددةرث املسددؤولية املش د ة
سرعة استعةرة القدرة عتد ةدل الددي العدة  ،مد) احلادة عتدد مدةنيدة الوادوي
وتؤر
موارر التةويل بشرو مواتية ودد اع د ي ب ن مثة حةجدة ي دة املليدد مد سدى الشداةمية يف
الق دةية املتعتقدة بةلدديون ،مبدة يف قلد احلةجددة تقتيدل االعتةدةر عتدد تقييةدة و دةال تقدددير
اجلدددارة االئتةةنيددة و سددى نوعيددة املعتومددة الددع تقدددمالة وبددةلنظر الش دواغل املتلايدددة بش د ن
القدددرة عتددد ةددل الددديون اةةرجيددة ،مد املالددم رارة الدددي العددة ملندد) و جالددةض األزمددة املةليددة
و زم ددة ال ددديون واعد د د ي ي ددة بةحلةج ددة س ددال مر ددل لتبيةن ددة  ،مب ددة يف قل د املعتوم ددة
املتعتقة بقعةرة شيدتة الديون ويف شاا الادر ،مت االع اي ي ة بعةل األوندتةر منا مد بعيدد
يف ددةر األم ددم املتح دددة بشد د ن د ددةية ال ددديون ،مب ددة يف قلد د مد د ددريي تعلي ددل مبةرئ دده املتعتق ددة
ب ددةودراض واالد د اض الس دديةريى املس ددؤولى ودد ددر مهي ددة عة ددل األم ددم املتح دددة وا ددندوض النق ددد
الدويل والبن الدويل
 -23ودد يدون االست ةةر وسيتة دوية لدعم قيمل شداي التنةية املستدامة مالو دد مد
جتددل التدنولوجيددة املبتد ددرة ،وحاددل اونتددةا والعةةل ددة ،والواددوي األس دواض الدولي ددة م د ج ددل
ا تس ددةب ددرة م ددل وزي ددةرة الا ددرص اوبةئي ددة وينبت ددن لتةاتة دد) ال دددويل ن يواا ددل التع ددةون
والددد وي يف حدوار دددي احلاددة عتددد بي ددة سيةسددةتية مواتيددة لريسددت ةةر ،والتاددد لتتحدددية
املشد ة الددع تواجدده االسددت ةةر وتؤ ددد احلدومددة مد جديددد حقالددة يف تنظدديم االسددت ةةر قيقددة
لاغراض املشروعة املتعتقة بةلسيةسة العةمة
 -24وم د د املالد ددم تعليد ددل الد ددوعن وبند ددة القد دددرا لد دددعم البتد دددان النةميد ددة يف اجتد ددااب وتعليد ددل
االست ةةر الا يسالم يف قيمل االس اتياية اوبةئية الو نية
 -25وسدديدون النظددة ال درييب الاعددةي حةمسددة يف تعب ددة املدوارر مد جددل تنايددا شددداي التنةيددة
املستدامة والنالوض االدتاةر الشةمل لتبتدان النةمية ويشةل قل احلد مد التالدرب ال درييب،
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م ددري ع د التاددد لتتدددمقة املةليددة غددري املشددروعة واألنشددلة الددع تدة د ورا حدددو الة ،م ددل
التالددرب ال درييب واالسددتتريي غددري املشددرو لتة دوارر اللبيعيددة والاسددةر واال ددتريق والتددة مالدداه
املس لة عةملية وتتلتل املليد م التعةون املتعدر األ دراي ةدة ينبتدن ن تددون املبدةررا احلةليدة
ر مشوال ميةة يتعتمل مبشةر ة البتدان النةمية
 -26وت ددؤر التدنولوجي ددة ،مب ددة يف قلد د تدنولوجي ددة املعتوم ددة واالتا ددةال واالبتد ددةر ،رورا
حةمس ددة يف التا ددةرة والتنةي ددة ،مب ددة يف قل د عد د ري ددمل مس ددةمهتالة األسةس ددية يف التح ددوي اليدت ددن،
واللةد ددة اونتةجي ددة ،والق دددرة التنةمس ددية وتنوي دد) اونت ددةا والا ددةررا  ،م ددري عد د تعلي ددل األمد د
التدداائن مالددن بةلتددةيل م د وسددةئل التنايددا الرئيسددية وتشدددل حددد عنةاددر قيددمل شددداي التنةيددة
املستدامة وشن ي ة م شم عوامل التتيري امللتوبة لتحقيمل التنةية الشةمتة واملسدتدامة وتلدوير
التدنولوجيددة السددتيةة بي يددة ونقتالددة ونشددرشة وتعةيةالددة يف البتدددان النةميددة بشددرو مواتيددة ،مبددة يف
قلد بشددرو ميسددرة وتا دديتية ،عتددد النحددو املتاددمل عتيدده اتاةدددة متبددةرال ،يدعددد وس ديتة مد وسددةئل
تناي د ددا ل د ددة ع د ددة  2030ويدرح د ددل بةل تيب د ددة والت د دددابري الدولي د ددة ،مب د ددة يف قل د د لي د ددة تيس د ددري
التدنولوجية وتاعيل ماري التدنولوجية املخا ألددل البتددان بدوا ،عتدد النحدو املتادمل عتيده يف
لة عةل ريا بةبة م جل رعم تنايا شداي التنةية املستدامة
 -27وتتلتل التنةية الشةمتة واملستدامة تومر بي ة مواتية عتد ي) املستوية يف ددل در
سيةسددةتية قا اددتة ،ووخدد) دواعددد دويددة والتعددةون عتددد ددو معددةي مالدداه البي ددة الو نيددة والدوليددة
املواتية تدسالم يف رعم االست ةةرا اونتةجية ا،تيدة ،ويف زيدةرة تددمقة التةويدل اوبدةئن اللويدل
األجدل واملسدتقر ،واالسددت ةةر األجنديب املبةدددر الت سيسدن يف اجملدةال اجلديدددة يف البتددان النةميددة
ويش دددل تعلي ددل البي ددة املواتي ددة لريس ددت ةةر اونت ددةجن يف البت دددان النةمي ددة مد درا سةس ددية الس ددتيعةب
التدنولوجية والتوس) ميالة بتية زيدةرة نتةجيدة شداه البتددان ودددرىة التنةمسدية ويتدل ي دة تدوامر
حاة ا عةلية اجلورة تدون متةحة بشدل عة ولت تة لتةعةيري الدولية
 -28وم د ن ريدر التادةرة ن يدؤر رورا شةمدة يف رمدةا البتددان النةميدة بشددل جيدةيب يف
النظد ددة التاد ددةر العد ددةملن ،وال سد دديةة عند دددمة يق د د ن بسيةسد ددة متوازند ددة ومسد ددتدامة عتد ددد يد دد)
املسد ددتوية رعةد ددة لتنةد ددو واالسد ددتقرار والتنةيد ددة الاد ددنةعية والية د ددل األسةسد ددية والعةةلد ددة والتتيد ددري
اليدتن ،وشو خرور لتحقيمل النةو العدةملن و جيدةر مدرص العةدل واحلدد مد الاقدر و قيدمل التنةيدة
املسددتدامة ويف شدداا الادددر ،ومتشددية مدد) عددرين نددريويب الددوزار لتة دؤمتر الددوزار العةدددر ملنظةددة
التاةرة العةملية ،مقن عةل منظةة التاةرة العةملية جيدل ن يدبقدن مسد لة التنةيدة يف الاددارة ،رون
املس ددةق بةألحد ددة املتعتق ددة بةملعةمت ددة اةةا ددة والتا دديتية ويدرح ددل بةلت ددةيل بةلعنةا ددر الد دواررة يف
االتاةض الا توال ليه املدؤمتر الدوزار العةددر ملنظةدة التادةرة العةمليدة ،وال سديةة تتد الدع شدن
لاددةأ دددل البتدددان بدوا ودددد حقددمل ع ددة منظةددة التاددةرة العةمليددة تقدددمة بدريا ددو بتددو شدددي
واددوي منتاددة دددل البتدددان بدوا يعالددة األسدواض عتددد ددو مسددتةر مد رون رسددو ر يددة
وسريحل بليةرة التحسى يف شاا االجتةه
و حا ماروخة ،د
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 -29و د د لتتدةم ددل اودتية ددن ن يد ددون ي ددة ح ددةملا مالة ددة لتح ددد م د احل دواجل التاةري ددة،
وتنايددا اواددريحة السيةسددةتية ،وختادديض تدددةلير التاددةرة ،وزيددةرة مشددةر ة البتدددان النةميددة يف
سريسل القيةة اودتيةيدة والعةمليدة وشندةك حةجدة خدةةن ن تظدل االتاةددة التاةريدة ال نةئيدة
واودتيةية مدةري لتنظة التاةر املتعدر األ راي وليا بدديري عنده وينبتدن لداه االتاةددة ن
تدون متسقة م) النظة التاةر املتعدر األ راي و ن تسالم يف تقويته
 -30ويتددل ت دوامر امللي ددد م د الش دداةمية يف س دواض الس ددت) األسةسددية ،يف بت دددان املنش د وبت دددان
املقاد عتد حد سوا  ،وينبتن ن يشةل قل األ ا ب سةليل ترمن تعليل دداةمية ودددرا
نظددم رارة ال درائل متد مقددر بتدددان العددةؤ بددةملوارر ،خددةمة الددروب الواسدد) النلددةض لددرلوق
األمواي م ري م البتدان النةمية املعتةدة عتد الست) األسةسية ،مران يدرزان احلةجة تقييم
دةمل الستتريي وتسويمل الست) األسةسية األولية يف بتدان املنش وبتدان املقاد عتد السوا
 -31ويظددل االن ددةة منظةددة التاددةرة العةمليددة جددل ا ال يتاددل مد االسد اتياية اوبةئيددة
ملعظم البتدان السةعية االستاةرة بةلدةمل م النظة التاةر الدويل ،ةة نه مالدم يف زيدةرة
اندمةا البتدان النةمية ،وال سيةة دل البتدان بدوا والبتددان الدع متدر ادتادةراىة مبرحتدة انتقةليدة ،يف
النظ ددة التا ددةر املتع دددر األ د دراي الق ددةئم عت ددد دواع ددد ويف ش دداا الس دديةض ،د ددد ت ددةا البت دددان
املن د ددةة ،و ةا د ددة د د ددل البت د دددان ب د د دوا ،مس د ددةعدة تقني د ددة دب د ددل عةتي د ددة االن د ددةة و نة ش د ددة
ويف متةبعتالة وينبتن التاد لتعوائمل القةئةة م جل تيسري عةتية االن ةة واالنتالة منالة يف
درب ا جةي وميةة يتعتمل بةن دةة ددل البتددان بدوا ،اتادمل ع دة منظةدة التادةرة العةمليدة عتدد
تنايددا املقددرر املتعتددمل بةملبددةرث التوجياليددة الن ددةة دددل البتدددان ب دوا الددا اعتةددده اجملتددا العددة
ملنظةة التاةرة العةملية يف  25متوز/يوليه 2012
 -32ومددة زالددت مبددةررة املعونددة مد جددل التاددةرة واو ددةر املتدةمددل املعددلز يتسددةةن بةألمهيددة يف
سدديةض التاددةرة والتنةيددة ،وال سدديةة يف جمددةي بنددة القدددرا يف جةنددل العددرض والية ددل األسةسددية
املتاددتة بةلتاددةرة يف البتدددان النةميددة ،و ةاددة يف دددل البتدددان ب دوا ومددة زاي ينبتددن سددى معةليددة
مبددةررة املعونددة م د جددل التا ددةرة بوسددةئل منالددة موا مددة ال دددعم مدد) ولويددة احلدومددة املتتقي ددة
واس ددتالداي القي ددور املتلم ددة ال ددع تواجالال ددة البت دددان املتتقي ددة مبلي ددد م د د الاعةلي ددة وتلبي ددمل ال دددروق
املستختاددة م د ددريي جالددور الرا ددد والتقيدديم و د د سددى مدةن ددة احلددد م د الاقددر ال ددع
تنلددو عتيالددة املبددةررة بةتبددة سيةسددة تليددد م د مددرص احلاددوي عتددد منددةم) التاددةرة لاددةأ م د
يعيشون يف حةلة مقر وختار م تدةلير التدير
 -33ويتوددد) ن يسدطر اتاددةض منظةددة التاددةرة العةمليددة املتعتددمل بتيسددري التاددةرة تدددممل السددت) بددى
البتدددان و ن طس د الشدداةمية وخياددض تدددةلير املعددةمري و قا نداددا شدداا االتاددةض تنايدداا معددةال،
مة د ن قل ن يعلز املنةم) املتبةرلة الع تتحقمل لتدوي املتةجرة وم مث يعلز التنةية املسدتدامة
عتددد اددعيد العددةؤ ،و ن يولددد ددال لتةسددتالتدى ومؤسسددة األعةددةي مدةسددل ر ددة وبتيددة
قي ددمل ش ددداي االتا ددةض ،س ددتتعى مواجال ددة دددية التناي ددا ا،تةت ددة ،و ةا ددة ال ددع دطتة ددل ن
تواجالالددة دددل البتدددان ب دوا وم د األمهيددة مبدددةن يف شدداا الادددر تقدددمي مسددةعدة معةلددة يف اجملددةلى
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التق د واملددةيل وغددري قل د م د ددددةي املسددةعدة املتاددمل عتيال دة ،م ددري ع د الدددعم يف جمددةي بنددة
القدرا
 -34وتدشددا) الدددوي بقددوة عتددد االمتنددة ع د اعتةددةر وتلبيددمل تدددابري ادتاددةرية و مةليددة
و جتةري ددة حةري ددة اجلةن ددل منةمي ددة لتق ددةنون ال دددويل ومي ددةض األم ددم املتح دددة تعرد ددل قي ددمل التنةي ددة
االدتاددةرية واالجتةةعيددة الدةمتددة ،وال سدديةة يف البتدددان النةميددة ،وتدؤ ر عتددد املاددةأ االدتاددةرية
وتعرد ددل ش دداه الت دددابري مدةني ددة الوا ددوي األسد دواض واالس ددت ةةرا وحري ددة امل ددرور الع ددةبر ،ورم ددةه
السدددةن يف البتدددان املت د رة وسدديتلتل ريددر التاددةرة ري درا جمدددية ي ددة التاددد لتتدددابري غددري
التعرياي ددة ال ددع تش ددةل ،مية ددة تش ددةته ،الت دددابري االناراري ددة ،حي ة ددة وج ددد احتة ددةي ن تد ددون تت د
التدابري مب ةبة حواجل جتةرية ال راعن لة
 -35وال بددد م د تعليددل التنسدديمل عتددد مسددتوى االدتاددةر الدتددن والسيةسددة م د جددل التاددد
لتةشة ل اليدتية واللويتة األجدل الدع شدات عنالدة األزمدة املةليدة العةمليدة ،وقلد بتيدة زيدةرة اسدتقرار
االدتاةر الدتن عتدد الادعيد العدةملن ،ورعدم االنتعدةت االدتادةر العدةملن ،و سدى البي دة االدتادةرية
والتاةرية العةملية ،والتقتيل رن حد م ا ةر الستبية غري املبةدرة عتد البتددان النةميدة ويتدل بداي
جالد ةعن لتعليل بي ة ادتاةر تن ر استقرارا لاةئدة التاةرة والتنةية
 -36ويش دددل اس ددتقرار النظ ددة امل ددةيل ج ددل ا ال يتا ددل م د بي ددة متديني ددة عت ددد الا ددعيد الع ددةملن
وعنادرا حةمسدة لتحقيدمل النةدو عتددد املددى اللويدل والتنةيدة املسددتدامة مليدةرة معةليدة خدب النظددة
املددةيل د د ن تسددةعد عتددد رب د األس دواض املةليددة العةمليددة وسيةسددة التنةيددة املسددتدامة الو نيددة
اللويتددة األجددل ،وينبتددن يددري عنةيددة ملددة د د ن ي تددل عتددد القواعددد التنظيةيددة املةليددة العةمليددة
اجلديدة م ةر يف متويل الية ل األسةسية واملشةري) الاترى والاترية واملتوسلة احلام
 -37و مددة البي ددة االدتاددةرية العةمليددة التةدينيددة امللتوبددة ل ددةةن قيددمل نتددةئ بةئيددة منادداة
ومسددتدامة لاددةأ اجلةيدد) يف األجددل اللويددل متتلتددل حو ةددة عةمليددة جيدددة ،م ددري ع د ع ددةرة
تنشي وتقوية الشرا ة العةملية م جل التنةيدة املسدتدامة وبينةدة تدت التددابري املتخداة مدؤ را يف
در مت ديري ،مقنده
ةر النظة املةيل الدويل بتقد مرحل بده يف اجتدةه األ دا بعةتيدة ادن) ددرارا
يتل زيةرة التحرك م جل توسي) نلدةض مشدةر ة البتددان النةميدة يف عةتيدة ادن) القدرارا وتعليدل
شاه املشةر ة ،وتشاي) عةتية لان) القرارا بش ن الق ةية املةلية الدولية تتسم بتاةو ة ومشولة
لتاةي) وتشةر يتالة ومت يتيتالة

ور األونكتا
 -38ومقة لتاقرتى  10و 12عريه ،ينبتن لاوندتةر القية مبة يتن:
موااتة ىي ة بي ة ادتاةرية متدينية عتد ي) املستوية لدعم التنةية الشدةمتة
و
لتاةيد دد) واملسد ددتدامة ،بوسد ددةئل م د د بينالد ددة تشد دداي) جيد ددةر حتد ددوي متعد دددرة األ د دراي لتةشد ددة ل
االدتاةرية املش ة؛
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وب االستةرار يف تةحة حمال لتبةري ا را ووجالدة النظدر بشد ن التادةرة والتنةيدة
والق ددةية امل ابلددة يف جمددةال التةويددل والتدنولوجيددة واالسددت ةةر بوادداالة جمددةال تددؤ ر يف مددةض
النةددو والتنةيددة لتبتدددان النةميددة ،يف سدديةض البي ددة االدتاددةرية العةمليددة املتتددرية ،لتةسددةعدة يف الد وي
عتد الاعيدي الو والدويل لسيةسدة واسد اتياية مواتيدة لتحقيدمل التنةيدة الشدةمتة لتاةيد)
واملستدامة ،ومتةةدية م) األولوية ا،درة يف لة التنةية املستدامة لعة 2030؛
وا موااددتة جدرا البحددوث والتحتدديري  ،بةلتعددةون مدد) الو ددةال املختاددة ،لتقيدديم
ةر القواعد التنظيةية املةلية العةملية عتدد مدةنيدة الوادوي متويدل الية دل األسةسدية واملشدةري)
الاترى والاترية واملتوسلة احلام؛
رعددم الدددوي األع ددة يف جيددةر توامددمل را ميةددة بينالددة عنددد تنددةوي التحدددية
ور
املستةرة والنةد ة الع د م اومدةنية التاةرية لتبتدان النةمية؛
موااددتة عةتدده املتعتددمل بتد ري التدددابري غددري التعريايددة عتددد م دةض التاددةرة والتنةيددة
وشد
لتبتدان النةمية ،وتعليل تعةونه بش ن شاا املوخدو مد) الشدر ة ا دري املعنيدى ،مبدة يف قلد عد
ريمل املشةر ة يف مريمل الدعم املتعدر الو ةال املع بقةعدة بيةنة التدابري غري التعرياية؛
مواا ددتة مس ددةعدة البت دددان النةمي ددة عت ددد املش ددةر ة مش ددةر ة معةل ددة يف املنةدش ددة
وو
الدولي د ددة بش د د ن نق د ددل التدنولوجي د ددة وتب د ددةري املع د ددةري ،وعت د ددد دي د ددد ي د ددةرا السيةس د ددة العةم د ددة
واملةةرسددة الا ددتد يف شدداا اجملددةي وعددريوة عتددد قل د  ،ينبتددن لاوندتددةر ن يوااددل مسددةعدة
البتدددان النةميددة يف ديددد سددبل ووسددةئل تاعيددل نقددل التدنولوجيددة و جدرا حبددوث بش د ن ت د ري نقددل
التدنولوجية يف التاةرة والتنةية؛
مواا ددتة دد) اوحا ددة ا و ج د درا البحد ددوث و تي ددل السيةس ددة بش د د ن ت د د ري
وز
االسدت ةةر األجندديب املبةددر و نشددلة الشدر ة املتعدددرة اجلنسدية عتددد التنةيدة ،مبددة يف قلد ت ريمهددة
ع ريمل األددةي غري السالةية لإلنتدةا الددويل ،بتيدة بقدة الددوي األع دة عتدد عتدم بدةلتلورا
ومتدينالة م تقييم مدى مهيتالة بةلنسبة التنةية وابتدةر وتنايا روا سيةسةتية منةسبة؛
وا موااددتة عةتدده التحتيتددن والسيةسددةو ومسددةعدته التقنيددة بش د ن د ددةية الددديون،
مب ددة يف قل د برن ددةم نظ ددة رارة ال ددديون والتحتي ددل امل ددةيل ،وتعلي ددل سيةس ددة اود دراض واالد د اض
الس دديةريى املس ددؤولى ،حبي ددث يدة ددل عة ددل البند د ال دددويل وا ددندوض النق ددد ال دددويل وغريمه ددة مد د
احةب املاتحة ،حسل االدت ة ؛
موااددتة عةتدده احلددةيل ،بةلتنسدديمل مدد) الشددر ة املعنيددى ،مبددة يف قلد مردددة العةددل
و
املعنيددة بةوحاددة ا املةليددة ،الرامددن املسددةمهة يف السريسددل والقدددرا اوحاددةئية يف جمددةال
الديون ا،تية والديون اةةرجية اةةاة والعةمة ،وتر يبة الديون؛
مواادتة عةتده ،مد دريي ر ددةن عةتده ال ري ددة ،يف ميدةري النقددل واملدرور العددةبر
و
الدددوليى ،والتوجسددتية التاةريددة ،وتيسددري التاددةرة ،والق ددةية قا الاددتة ،و ددال رعددم تنايددا
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اتاةض تيسري التاةرة املعقور يف دةر منظةدة التادةرة العةمليدة ،ومواادتة رعدم عةتيدة وخد) وتنايدا
ددةر د ددةنوين وتنظية ددن منةس ددل يديس ددر وي دددعم النق ددل والتا ددةرة عت ددد الا ددعيد ال دددويل وخيا ددض
التدةلير؛
موااتة رعم البتدان النةمية يف مشةر تالة يف النظة التاةر املتعددر األ دراي،
وك
م ري ع املعونة م جل التاةرة وغري قل م برام املسةعدة اوبةئية؛
موااددتة برنةجمدده القددةئم لريجتةةعددة واملشددةورا مدد) الدددوي األع ددة بش د ن
وي
اتاةدددة االسددت ةةر ومقددة ةلددة عةددل ريددا بةبددة ،واحلاددة عتددد روره ةحاددل لتنقددةت الدددويل
بش ن اتاةدة االست ةةر ،ومسةعدة الدوي األع ة يف جالورشة الرامية تعليل البعد اوبةئن،
حسل االدت ة ؛
موااتة راد وتقييم تلور النظة التاةر الدويل واجتةشةته مد منظدور بدةئن،
و
م) توجيه اشتةة ةص سالةمه ا،تةل يف قيمل شداي التنةية املستدامة؛
راددد وتقيدديم التحدددية اوبةئيددة املسددتةرة واملسددتادة الددع تواجدده التاددةرة م د
ون
منظور التنةية املستدامة؛
وق موااتة راد سواض الست) األسةسدية والتعالدد املنةسدل لقةعددة البيةندة املتعتقدة
بةألسعةر الدولية لتست) األسةسية ال م عةته املتعتمل بةوحاة ا واالجتةشة الرئيسية؛
موااتة تقدمي املسدةعدة البتددان النةميدة مد جدل تادةيم وتنايدا سيةسدة
و
سى اة ة املعةمري التاةرية و ال رارة عةتيدة النقدل وينبتدن لدده
و جرا ا موجالة
ن يواال ي ة التعةون م) الدوي األع ة يف تنايا النظدة ا يل لتبيةندة اجلةر يدة ةدة ينبتدن
لاوندتةر ن يواال عةته بش ن ال رائل بةلنظر اتتالة بسيةسة االست ةةر؛
وي

موااتة عةته بش ن املعةيري اةةاة ،مبة ميالة معةيري االستدامة؛

وص

معةجلة ا ةر التاةرية واوبةئية لتحواجل غري التعرياية؛

وض مسددةعدة دددل البتدددان ب دوا يف االسددتاةرة م د املبددةررا وال درام القةئةددة م ددل
كللددة اوعاددة م د الرسددو اجلةر يددة واحلا د املقددررة ،ودواعددد املنش د التا دديتية لاددةأ شدداه
البتدان و عاة دمة ددل البتددان بدوا ،م دري عد املسدةعدة ا،ددرة الددي يف دةر مبدةررا
م ل مبةررة او ةر املتدةمل املعلز ومبةررة املعونة م جل التاةرة؛
مسةعدة البتدان النةمية ،ع ريمل العةل التحتيتن وتاةيم السيةسة  ،عتدد
ور
اس ددتحداث لي ددة دتيةي ددة لتيس ددري تعب ددة املد دوارر املةلي ددة مد د ج ددل قي ددمل تنةي ددة د ددةمتة لتاةي دد)
ومستدامة ،مبة يف قل م املؤسسة املةلية الدولية والقلة اةةص؛
وت اوسددالة  ،بادداته ع دوا يف مريددمل العةددل املش د ك بددى و ددةال األمددم املتحدددة
املع د بتسددخري العتددم والتدنولوجيددة واالبتدددةر ألغ دراض شددداي التنةيددة املسددتدامة وبادداته ي ددة
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مةنة التانة املعنية بتسخري العتم والتدنولوجية ألغراض التنةية ،يف تنايا النتةئ املتاتة بتسدخري
العتم والتدنولوجية واالبتدةر م لة عة  ،2030مبدة يف قلد ليدة تيسدري التدنولوجيدة وتاعيدل
بن التدنولوجية ألدل البتدان بوا؛
موااتة وتعليل برندةم العةدل املتعتدمل بدةلعتم والتدنولوجيدة واالبتددةر ،مبدة يف قلد
و
استعراض سيةسة العتم والتدنولوجية واالبتدةر رعةة لان) السيةسدة يف البتددان النةميدة عد ريدمل
تقييم معةلية اوجرا ا املتخاة قيقة لتتنةية املستدامة و ديد األولوية قا الاتة بال ؛
وث موااددتة عةتدده املتعتددمل بددةلرواب بددى التاددةرة الدوليددة واملسددةئل املةليددة ومسددةئل
االدتاةر الدتن ،دي مسةعدة البتدان النةمية عتد االندمةا بناةا يف االدتاةر العةملن؛
مواا ددتة م ددة يقدم دده مد د املس ددةعدة التقني ددة وبن ددة الق دددرا
و
والبتدددان الددع متددر ادتاددةراىة مبرحتددة انتقةليددة وتعليددله ،دبددل عةتيددة االن ددةة
العةملية و نة شة ويف متةبعتالة؛

البت دددان النةمي ددة
منظةددة التاددةرة

موااتة البحدث يف مدةض البتددان النةميدة يف مسدةئل التادةرة والتنةيدة ومدة ختتاده
وق
مد ددر عتيالددة وموااددتة ج درا تدديري بش د هنة ،وقل د سددالةمة مندده يف عةددل األمددم املتحدددة يف
خو األزمة االدتاةرية واملةلية العةملية؛
البت دددان النةمي ددة
وض مواا ددتة تق دددمي املس ددةعدة التقني ددة و دددمة بن ددة الق دددرا
والبت دددان ال ددع مت ددر ادتا ددةراىة مبرحت ددة انتقةلي ددة يف جم ددةي املاةوخ ددة التاةري ددة املتع دددرة األ د دراي
واودتيةيد ددة ،واد دديةغة د ددةر لتسيةسد ددة التاةريد ددة واسد ددتعراض السيةسد ددة العةمد ددة املتبعد ددة يف جمد ددةي
اةدمة وغري قل م اجلوانل املتاتة بةلسيةسة التاةرية؛
مسددةعدة البتدددان النةميددة ،بوسددةئل منالددة بنددة القدددرا  ،ع د ريددمل العةددل ،يف
و
حدور واليتده ،عتدد وخد) منالايدة لقيدةق در جالدور السيةسدة العةمدة الو نيدة يف قيدمل التنةيدة
املستدامة ،وع ريمل تعالد حاة ا و نية منةسبة وحمد ة متت ل لتةعةيري الدولية
2

الموضوع الفرعي
عز ز النمو اال ت ا ي المطنر والشنام للبمين والمسنتدام عن ر ن
التبارة واالستثمار والتمو والتكنولو يا بغية حقي الرخاء للبمي 
حلي السياسار
 -39يدشدددل تعليددل النةددو االدتاددةر امللددرر والشددةمل لتاةيدد) واملسددتدا دددر ة سةسددية مسددبقة
لتق ددة عتددد الاقددر ،و تددمل مددرص العةددل ،ورمدد) املسددتوى التدنولددوجن ،و قيددمل التنويدد) والتحددوي يف
االدتاددةرا  ،وت ددييمل ماددوة تاددةو الددد ل را ددل البتدددان وميةددة بينالددة ،و قيددمل التنةيددة املسددتدامة
والر ددة لتاةيدد) بيددد ن شدداا يتلتددل اختددةق تدددابري معةلددة عتددد يدد) املسددتوية م د جددل جتددةوز
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خدعر النةدو االدتادةر والتادد لتتحددية املسدتةرة واملسدتادة الدع تعد ض اجلالدور الراميدة
قيمل تنةية دوية ومستةرة ومثة عةمرين رئيسديةن لتحقيدمل لدة التنةيدة املسدتدامة لعدة  2030مهدة
الشةولية لتاةي) واالستدامة وجيل ن تاةم شاه التددابري عتدد دو ي دا يف احلسدبةن القددرا
واالحتيةجددة واملسددتوية الو نيددة املختتاددة لتتنةيددة و ن تراعددن السيةسددة واألولويددة الو نيددة و ن
تبقد يف الودت ناسه متسقة م) القواعدد وااللتلامدة الدوليدة قا الادتة ومد املالدم ي دة خدةةن
التقةسم العةري بى اجلةي) ل ةةر التنةية ورعم احتيةجة األجيةي احلةخرة واملقبتة 
 -40وجيل ن يدون النةو االدتاةر دةمري لتاةي) ل ةةن رمدةه السددةن وتقت دن الشدةولية
لتاةيدد) تةحددة الاددرص جلةيدد) ددرائ اجملتةدد) ،و ةاددة دددد الا ددة حرمةنددة ،وتوزيدد) مدةسددل الر ددة
بلريقددة ددر مسددةواة وشددن تتلتددل ي ددة االنتبددةه الدددديمل ألوجدده انعدددا املسددةواة األمقيددة ،مبددة يف قلد
انعدددا املسددةواة بددى اجلنسددى ،ولتق ددةية املتاددتة بتةدددى الشددبةب ويتلتددل قيددمل النةددو االدتاددةر
املسددتدا ت دوامر املواشددل والقدددرة اوبداعيددة واحلددةمل القددو لريددةرة األعةددةي لدددى يدد) السدددةن ،ةددة
يتلت ددل اتب ددة سيةس ددة راعة ددة لتنةي ددة املال ددةرا  ،ولتةش ددةري) الا ددترى والا ددترية واملتوس ددلة احلا ددم،
ولتق دددرة عت ددد االبتد ددةر واس ددتيعةب التدنولوجي ددة اجلدي دددة ،ولتق دددرة عت ددد نت ددةا ةئا ددة وس دد) مد د
املنتا ددة ال ددع تتس ددم جب ددورة عةلي ددة ،م ددري ع د د االس ددت ةةر يف الية ددل األسةس ددية وغ ددري قل د د م د د
االست ةةرا
 -41ويتود ددر قي ددمل التنةي ددة الش ددةمتة لتاةي دد) واملس ددتدامة ،يف ت ددة م ددور ،عت ددد اس ددتخدا
التاةرة ةحرك لتنةو االدتاةر ولتق ة عتد الاقر والتاةرة وسيتة لدعم تنايا لة التنةية
املستدامة لعة  2030و لة عةل ريا بةبة مبتوامر سيةسة راعةة منةسبة وشية ل سةسية
مريئةددة ودددوة عةمتددة متعتةددة ومدربددة ،د د ن تسددةعد التاددةرة ي ددة يف تعليددل ددل م د العةةلددة
املنتاة ،ومتدى الشبةب والنسة  ،واألم التاائن ،واحلد م انعدا املسةواة
 -42بيد ن مدى معةلية التاةرة يف تعليدل النةدو ويف الق دة عتدد الاقدر مدر يتوددر ،جلئيدة،
عت ددد االس ددت ةةر املتع دددر القلةع ددة وعت ددد رم دد) املس ددتوى التدنول ددوجن عت ددد الا ددعيد ال ددو
ولريسددت ةةر اونتددةجن مهيددة حيويددة يف رمدد) عاتددة النةددو و تددمل مددرص العةددل واالبتدددةر والتاددةرة
ويادددض قلد ي ددة عتددد التةويددل امللتددوب لتلويددد مؤسسددة األعةددةي بددر ق املددةي الددا تددةا
ليه لددن تتلدور واالسدت ةةر يف الية دل األسةسدية خدرور لتحقيدمل التنةيدة ،وشدو يشددل عدةمري
حاةزا لتنةو ولتيسري االست ةةرا اةةاة والعةمة والقدرة عتد املنةمسة 
 -43و ن تعب ددة امل دوارر املةليددة لاةئدددة البتدددان النةميددة وتعليددل االسددت ةةر يف االدتاددةر احلقيقددن،
و ةاة يف تلوير الية ل األسةسية املستدامة ،مبدة يف قلد تعليدل الشدرا ة بدى القلدةعى العدة
واةةص و ةدة اونتةا يف البتدان النةمية ،و ةاة يف دل البتدان بوا ،تؤر تالة رورا رئيسية يف
التاددةرة والتنةيددة وسددتدون زيددةرة االسددت ةةر العددة واةددةص ،ا،تددن واألجندديب عتددد الس دوا  ،قا
مهية حةمسة
 -44ويؤر التةويل العة الدويل رورا شةمة يف تدةتة اجلالور الع تبدالة البتددان لتعب دة املدوارر
العةمددة حمتيددة وال تتددومر جلةيدد) ال درام والسيةسددة الراميددة الق ددة عتددد الاقددر بدددل بعددةره
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ةئاة واسعة م ماةرر التةويل وتظل معتةددة مد جدل تنايداشة عتدد
القدرة عتد الواوي
املسةعدة اوبةئية الرمسية بةعتبةرشة مادر متويل د التنبؤ به ويدتسن استالداي الق ة عتد
الاقددر ب بعددةره املتعدددرة ،مبددة يف قلد الاقددر املدددد) ،مهيددة ةاددة بةلنسددبة لتحقيدمل شددداي التنةيددة
املسددتدامة وم د املالددم يف شدداا الادددر ن ت ددرك مسددةعن التعددةون وديددةق التنةيددة اللددةب) املتعدددر
األبعددةر لتاقددر و اواددية شدداا التحددد وخددرورة معةجلددة وجدده ال ددعر اليدتيددة الرئيسددية يف
البتدان النةمية وم االستخدامة الةمة لتتةويل العة الدويل ،مبة ميه املسةعدة اوبةئية الرمسية،
ايدل تعب ددة مدوارر خددةمية مد املاددةرر األ درى ،عةمددة و ةاددة وينبتددن ال يددؤر ددديث ديددةق
املسددةعدة اوبةئيددة الرمسيددة والتدددبري املقد ا املسددةد "الدددعم الرمسددن الدةمددل لتتنةيددة املسددتدامة"
خعةي االلتلامة الع دلعت بةلاعل
 -45وتعد التدنولوجية ومتويتالة حد وسةئل التنايا الرئيسية وعنارا م العنةار الريزمة لتحقيمل
شددداي التنةيددة املسددتدامة غددري ن مدةنددة العتددم والتدنولوجيددة واالبتدددةر ؤ تتحقددمل بعددد بةلنسددبة
ملعظم البتددان النةميدة ويشددل سدد الاادوا التدنولوجيدة مدرا ال بدد منده لتق دة عتدد الاقدر و راة
رئيسددية لتحددد م د انعدددا املسددةواة را ددل البتددد الواحددد وميةددة بددى البتدددان وتشددةل وسددةئل تنايددا
شداي التنةية املستدامة تلوير تدنولوجية ستيةة بي ية ونقتالة ونشرشة وتعةيةالة ،بشرو مواتيدة،
بددل وبشددرو تسددةشتية وتا دديتية ،عتددد النحددو املتاددمل عتيدده ةددة ن نقددل املعرمددة م د دبددل امل دوا نى
املت بى د ن يشدل سالةمة مالةة يف شاا الادر و دد لريسدت ةةر األجنديب املبةددر والتادةرة
ن يؤري ددة رورا رئيس ددية يف نش ددر التدنولوجي ددة السد ددتيةة بي ي ددة يف البت دددان النةمي ددة ويف حا ددل تلد ددوير
التدنولوجي ددة و دد د تيس ددري نش ددر التدنولوجي ددة يف البت دددان النةمي ددة مد د ددريي ت دددابري كتتا ددة ،منال ددة
التاد لتحواجل الع دد تع ض نقل التدنولوجية عتد ي) املسدتوية  ،واحلادوي عتدد التةويدل،
وجعل التدنولوجية يسر تاة ،و رير التادةرة بةعتةدةر السيةسدة الداعةدة املريئةدة ،واالسدت ةةر يف
ر ق امل ددةي البش ددر وزي ددةرة د دددرة الا ددنةعة والية ددل األسةس ددية ا،تي ددة مد د ج ددل رع ددم اجت ددااب
واسدتيعةب التدنولوجيددة ،مد) االعد اي ب مهيدة تددومري احلةةيدة الدةميددة واملتوازندة والاعةلددة حلقدوض املتديددة
الادرية يف ل م البتدان املتقدمدة والبتددان النةميدة مبدة يتةةددد واألولويدة ا،ددرة و نيدة واالحد ا
الدةمل لريلتلامة الدولية ةة ن مثة حةجة بي دة متدينيدة معةلدة عتدد الادعيدي ا،تدن والددويل
ل ةةن الاوائد اوبةئية ا،تةتة لتتدنولوجية 
 -46ولتتعددةون ميةددة بددى بتدددان اجلنددوب ،بوادداه عنا درا مدةددري لتتعددةون بددى بتدددان الشددةةي
وبتدددان اجلنددوب ولدديا بددديري عن ده ،و ددال التعددةون ال ري ددن رور مالددم يف قيددمل التنةيددة الشددةمتة
لتاةي) واملستدامة ،مبة يف قل يف جمةيل التةويل والتدنولوجية وينبتن ن يدنظر التعةون ميةة
بى بتدان اجلندوب عتدد نده تعبدري عد الت دةم بدى ددعوب اجلندوب وبتدانده عتدد سدةق جتةر دة
و شددامالة املشد ة وملدة دةن التعددةون ميةدة بدى بتددان اجلنددوب والتعدةون ال ري دن يسدةعدان البتدددان
النةميدة يف رسدة مسدةرا بةئيدة تعدلز اوناددةي واالناتدةا والشدةولية واالبتددةر ،مدقن مثدة اع امددة
بليةرة مهيتالةة يف رعم قيمل لدة عدة  2030وستسدتةر تقويدة الدرواب االدتادةرية ميةدة بدى
البتدان النةمية ي ة يف حداث ت ري جيةيب عتد التدمقة التاةرية واملةلية ،وعتدد بندة القددرا
التدنولوجية ا،تية و قيمل النةو االدتاةر يف البتدان النةمية
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 -47وبةلتددةيل مددقن التنةيددة املسددتدامة والشددةمتة لتاةيدد) تتلتددل ت ددةمر اجلالددور الو نيددة الراميددة
النالددوض بةلتنةيددة الشددةمتة لتاةيدد) واملسددتدامة مق نددة بقاددريحة عتددد الاددعيد الدددويل ترمددن
ىي ددة بي ددة مد شدداا القبيددل مددةجملتة) العددةملن دددد لددل ناسدده ،بددقدراره لددة عددة  2030و لددة
عةددل ريددا بةبددة ،بةلسددعن ىي ددة بي ددة متدينيددة م د جددل التنةيددة املسددتدامة عتددد الاددعيدي
الا دعد  
الو والدويل ،وبتيسري وسةئل تنايا شداي التنةية املستدامة عتد ي) ُّ

 -48و ةددة بددرز لددة عددة  2030و لددة عةددل ريددا بةبددة ،مددقن الومددة جبةيدد) التلامددة
املس ددةعدة اوبةئي ددة الرمسي ددة ال ي دلاي م درا ب ددةل األمهي ددة ود ددد ددد اجلال ددة املقدم ددة لتةس ددةعدة
اوبةئيدة الرمسيدة مد جديدد التلامدة دل منالدة ،مبدة يف قلد التلامدة العديدد مد البتددان املتقدمددة
ببتو شدي ختاي نسبة  0.7يف املةئة م الد ل القومن او ةيل لتةسةعدة اوبةئية الرمسيدة
لتبتدددان النةميددة وختاددي نسددبة تد اوا بددى  0.15و 0.2يف املةئددة مد الددد ل القددومن او ددةيل
لتةسةعدة اوبةئية الرمسية ألدل البتدان بوا
 -49ويف حددى نده مد ال ددرور زيددةرة االسددت ةةر العددة بتيددة قيددمل شددداي التنةيددة املسددتدامة،
توجددد ي ددة مدةنددة غددري مسددتتتة ملشددةر ة القلددة اةددةص بيددد ن تعب ددة وتوجيدده شدداه اومدةنددة
يواجالد ددةن عد دددرا م د د التحد دددية عتد ددد اد ددعيد السيةسد ددة  ،مبد ددة يف قل د د التحد دددية الد ددع د ددي
بةلش درا ة بددى القلددةعى العددة واة دةص ويتددل ت دوامر القيددةرة والتنسدديمل ،و نيددة وعةمليددة ،م د جددل
تقدمي مبةرث توجيالية لتتعةمل م) شاه املع ري السيةسةتية ،وخةةن اتسدةض السيةسدة  ،وجتندل
التدددةلير اةايددة ،وحاددل العةددل امللتددوب و د د لعةددل األوندتددةر املتعتددمل بةالسددت ةةر يف شددداي
التنةية املستدامة ن يدون مادر ردةر يف شاا الادر بتية تعليل القدرا املؤسسية الو نية 
 -50وحسل لة عة  ،2030ومتةددية مد) لدة عةدل ريدا بةبدة والنتدةئ األ درى قا
الاددتة ،مل دؤمترا منظومددة األمددم املتحدددة ،مددقن االسددت ةةر يف دةمددة ددرا ة بددى القلددةعى العددة
واةددةص م د جددل تلددوير الب د التحتيددة شددو وسدديتة معةلددة لتدددارك القاددور يف الب د التحتيددة وبنددة
القدرا اونتةجية الريزمة لتحقيمل شداي التنةية املستدامة 
 -51وبش دددل ع ددم ،توج ددد حةج ددة اس ددت ةةرا خ ددةمية يف اونت ددةا املس ددتدا يف البت دددان
النةمية ،و ةاة يف دل البتدان بوا والدوي اجللريدة الادترية النةميدة والبتددان النةميدة غدري السدةحتية
واالدتاددةرا األ ددرى ال ددعياة شيدتيددة واملعرخددة لتةخددة ر والاددترية والبتدددان األمريقيددة والبتدددان
الع متر حبةال نلا والبتدان اةةرجة م حةال النلا ةة ن لدى اجملتة) الددويل مدةنيدة
دويددة لدددعم الدددوي األع ددة الددع تتحةددل الو د ة األدددد لآل ددةر العرخددية لتاتراميددة السيةسددية و
غريشة م ا ةر العرخية غري االدتاةرية ،م جدل التخايدر مد األ در االدتادةر ومثدة حةجدة
ي ة دهن جديدة ،و نية ورولية ،لتوجيه سيةسدة االسدت ةةر ول دةةن اتسدةدالة مد) السيةسدة
العةم ددة األ ددرى ،بوس ددةئل منال ددة ت ددومري التةوي ددل اللوي ددل األج ددل لتةؤسس ددة الا ددترى والا ددترية
واملتوسددلة احلاددم وتعليددل االسددت ةةر العددة يف البنيددة التحتيددة ،و ايددل االسددت ةةر األجندديب املبةدددر
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الددا يايددد االدتاددةر احلقيقددن ،عتددد النحددو املبددى يف ددةر األوندتددةر لسيةسددة االسددت ةةر م د
جل قيمل التنةية املستدامة  
 -52ولتدنولوجية املعتومة واالدتاةر الردةن ،مبدة يف قلد التادةرة اولد ونيدة ،تد ري متلايدد
عت ددد التا ددةرة والتنةي ددة عت ددد الا ددعيد الع ددةملن ويت ددل جد درا امللي ددد م د البح ددوث بشد د ن اجلوان ددل
التاةرية واوبةئية لاه املسةئل
 -53وسيتلتل قيمل شداي لة عدة  2030جتديدد و عدةرة تنشدي الشدرا ة العةمليدة مد
جددل التنةيددة املسددتدامة ،عتددد سددةق روا م د الت ددةم العددةملن املعددلز ،مدد) ال يددل بوجدده ددةص
عتد احتيةجة الا ة األمقر واألخعر ،ومبشدةر ة مد يد) البتددان و يد) ادحةب املادتحة
و ي) النةق ،عتد النحو املشةر ليه يف لدة عدة  2030و لدة عةدل ريدا بةبدة وينبتدن ن
تظل عةتية عةرة تنشي الشرا ة العةملية م جل التنةية املستدامة مرتدلة عتد الدوي و ن تر دل
عتد تدعيم األر ةن ال ري ة لتتنةية املستدامة بلريقة متوازنة ومتدةمتة
 -54ومثة حةجة متحة ،عتدد وجده اةادوص ،االسدت ةةر يف الية دل األسةسدية املسدتدامة
م د جددل مواجالددة التحددد البي ددن امل تددل عتددد التوسدد) احل ددر الس دري) ومدد) التسددتيم بةلدددور
الرئيسدن لرنددةم األمدم املتحدددة لتةسدتو نة البشدرية ،والعةدل الددا تقدو بدده الو دةال األ ددرى
قا الاتة ،مقن شنةك حةجة اس اتياية حمدةة التخلدي يف جمدةي التوسد) احل در نظدرا
ل دددوره يف رم دد) عات ددة النة ددو االدتا ددةر  ،م دد) مراع ددةة احتيةج ددة س دددةن األري ددةي والتح دددية
البي ية


ور األونكتا 
 -55ومقة لتاقرتى  10و 12عريه ،ينبتن لاوندتةر القية مبة يتن:
دي ددد االحتيةج ددة والت دددابري النةدد د ة ع د د الد د اب ب ددى التا ددةرة ،والتةوي ددل،
و
واالست ةةر ،والتدنولوجية ،وسيةسة االدتاةر الدتن م حيث ت ريشة عتد التنةية؛

وب ج درا حبددوث و تدديري وتقدددمي املسددةعدة التقنيددة بش د ن املشددالد املتتد طدري لتتاددةرة
الدوليددة ،مبددة يف قل د ديددد وسددةئل حاددل التنويدد) االدتاددةر  ،واحلددد مد تدددةلير التاددةرة ،وتعليددل
اونتةا ق القيةة امل ةمة ،مبة يشدةل سريسدل القيةدة العةمليدة لتسدت) واةددمة  ،ويف الوددت ناسده
معةجلة مسةئل الشاةمية واملسؤولية االجتةةعية والبي ية ومة د ن ي تل عتيالة م ةر بةئية؛
وا تق دددمي ال دددعم البت دددان النةمي ددة ،بن ددة عت ددد تبال ددة ،يف ا دديةغة وتناي ددا د ددر
سيةسد ددةتية وتنظيةيد ددة و نيد ددة لتتاد ددةرة ورم د د شد دداه األد د ددر يف اس د د اتياية التنةيد ددة الو نيد ددة ويف
سيةسة االدتادةر الدتدن ،ومد مث املسدةمهة يف ىي دة بي دة متدينيدة عتدد يد) املسدتوية لتحقيدمل
تنةية دةمتة لتاةي) ومستدامة؛
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مواا ددتة رع ددم البت دددان النةمي ددة املعتة دددة عت ددد الس ددت) األسةس ددية ،وال س دديةة د ددل
ور
البتدان بوا ،عر اسدتعراض السيةسدة و جدرا احلدوارا وتقددمي املسدةعدة التقنيدة ،يف تعظديم الاوائدد
اوبةئية لترواب بى نتةا الست) األسةسية والتاةرة؛
موااددتة رعددم البتدددان النةميددة املنتاددة لتقل د  ،وال سدديةة دددل البتدددان ب دوا ،يف
وه
تتبية احتيةجةىة والتاد ملة تواجاله م دية ؛
مواا ددتة تن ددةوي الا ددري القةئة ددة ب ددى التا ددةرة والتنةي ددة والبي ددة ،عد د ري ددمل جد درا
وو
البحوث والتعةون التق بش ن االسدتدامة البي يدة ،مبدة يشدةل تبدةري م دل املةةرسدة وتقددمي املسدةعدة
الدددوي األع ددة يف جمددةي اسددتحداث نظددم لددإلرارة املسددتدامة لتةدوارر اللبيعيددة ،والتاددد املنةسددل
لتت ريا امل تبة عتد تتري املنة يف اجلوانل املتعتقة منالة بةلتاةرة والتنةية؛
موااتة تقييم رور املسةعدة اوبةئية الرمسية بةعتبةرشة مادرا م ماةرر متويل
وز
التنةيد ددة ،مبد ددة يف قل د د تعب د ددة ر ق املد ددةي اةد ددةص ،وال سد دديةة يف سد دديةض ظالد ددور ماد ددةرر جديد دددة
لتةسةعدة املةلية بةالد ان م) شداي التنةية املستدامة؛
وا مواا ددتة عةةل دده بشد د ن املس ددةئل املتا ددتة بةلتع ددةون والتدةم ددل مية ددة ب ددى بت دددان
اجلنوب والتعةون ال ري ن؛
مواا ددتة عةةل دده يف جم ددةي النق ددل ،مب ددة يف قلد د النق ددل البح ددر واملد دوانو والنق ددل
و
املتعددر الوسدةئ والنقدل العددةبر ،وتقددمي التوجيده الددوي األع ددة بتيدة زيدةرة الدادة ة يف دلددة
النقددل و اددض تد دةلير النقددل مدد) زيددةرة ددرتدده عتددد التديددر ،و سددى اددة ة التاددةرة وامل دوانو،
و س ددى امل ددرور الع ددةبر ،وتيس ددري التا ددةرة وال درب بش ددبدة النق ددل وينبت ددن يف ش دداا الا دددر ي ددري
اشتةة ةص الحتيةجة دل البتدان بوا والبتدان النةمية غري السةحتية والددوي اجللريدة الادترية
النةمية وبتدان املرور العةبر النةمية واالدتادةرا الادترية ال دعياة والشدة شيدتيدة ،يف جمدةي النقدل
العةبر والية دل األسةسدية وتقددمي مسدةعدة ةادة لدة يف شداه اجملدةال ويف شداا الاددر ،ينبتدن
لاوندتةر ن يسةعد البتدان النةمية يف ديد وتعب ة املاةرر وا لية اجلديددة والقةئةدة لتتةويدل
اوخةيف؛ وينبتن لاوندتةر تقدمي دمة بنة القدرا واملسةعدة التقنية يف شاا اجملةي؛
املسةمهة ،بسبل منالة العةل التحتيتدن واملسدةعدة التقنيدة ،يف تقويدة التعدةون بدى
و
البتددان النةميددة غددري السددةحتية وبتددان املددرور العددةبر ،وال سدديةة بتنسديمل السيةسددة يف جمددةي تلددوير
البنية التحتية اودتيةية والبنية التحتية لتةرور العةبر وتبسي اوجدرا ا اجلةر يدة و جدرا ا عبدور
احلدور؛
موااددتة مسددةعدة البتدددان النةميددة يف تدددعيم اسددتدامة دددبدة النقددل والبنيددة التحتيددة
وك
لتنقددل ميالددة وددددرة شدداه الشددبدة والبنيددة التحتيددة عتددد التديددر مدد) تتددري املنددة  ،مبددة يف قل د البنيددة
التحتيددة واةدددمة اةةاددة بةلنقددل السددةحتن ول درا املددرور العددةبر ،وعقددد اجتةةعددة لتخ درا خددة
او ةر احلةيل لراد التلورا قا الاتة وحب الة وتبةري التاةرب بش ن كتتدر الدندد دال و ديدد م دل
املةةرسة والتواية بش ن البنية التحتية لتنقل املستدا القةرر عتد التدير ولوجستية التاةرة؛
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مواا ددتة اوس ددالة يف احلد دوار املتعت ددمل بةلسيةس ددة ويف لي ددة التع ددةون الداعة ددة
وي
لتنقددل املسددتدا والتديددر مدد) تتددري املنددة واحلددد م د كددة ر الد دوارث ميةددة يتعتددمل بةلبنيددة التحتيددة
لتنقددل و دددمة النق ددل وعةتيةت دده ،مبددة يف قل د اجلال ددور التعةوني ددة الراميددة رع ددم وتعلي ددل حا د
ا،يلة ومواررشة واستخدامالةة استخدامة مستدامة؛
العةددل ،م د منظددور التاددةرة والتنةيددة ،عتددد تعليددل االسددتخدا املد ددر لتلةدددة
و
املتادددرة واملنخا ددة االنبعة ددة والتدنولوجيددة الددع تولددد ملجيددة مد ماددةرر اللةدددة ددر تنوعددة
واستدامة وتساليل التعةون بش ن التدنولوجية و جيةر ماةرر لتتةويل يف شداا اجملدةي ،بةلتعدةون مد)
رى حي ةة ادت د األمر؛
و ةال
موااددتة وتعليددل عةةلدده بش د ن التاددةرة يف اةدددمة  ،والبيةنددة واوحاددةئية
ون
املتعتقة بةةدمة  ،والتحتيل الا يتنةوي التاةرة واةدمة م جل التنةية؛
وق موااددتة مسددةعدة البتدددان النةميددة ،وال سدديةة دددل البتدددان بدوا ،يف تعليددل ددددراىة
عت ددد تس ددخري مدةن ددة الس دديةحة ل ددة د ددد يس ددالم بش دددل جي ددةيب يف النة ددو االدتا ددةر الش ددةمل،
والتنةية املستدامة ،واةروا م م ة دل البتدان بدوا ،بةلتعدةون مد) الو دةال األ درى قا الادتة
حي ةة ادت د األمر؛
رعم مبةررا االست ةةر املسؤوي ،مبة يف قل مبةررة البورادة املسدتدامة ومبدةررة
و
‘ قيد ددمل ت د د ري لدتيد ددة رارة األعةد ددةي‘ ،بةلبند ددة عتد ددد لد ددة عةتد دده لريسد ددت ةةر يف شد ددداي التنةيد ددة
دلةعد ددة شد ددداي التنةيد ددة املسد ددتدامة وموااد ددتة عةتد دده املتعتد ددمل
املسد ددتدامة ،وتوجيد دده االسد ددت ةةرا
بةملسؤولية االجتةةعية لتشر ة  ،بوسةئل منالة مبةررا املسة لة املراعية لتشواغل االجتةةعية والبي ية؛
وي اسددتحداث وتددروي جيددل جديددد م د االس د اتياية واملؤسسددة والسيةسددة
القةئةددة عتددد م ددل املةةرسددة يف جمددةي تشدداي) االسددت ةةر وتيسددريه بتيددة موا مددة االسددت ةةر مدد)
شداي التنةية الشةمتة لتاةي) واملستدامة؛
وص موااتة تقدمي املسةعدة البتدان النةميدة بتيدة تر دة دةر األوندتدةر لسيةسدة
لد عةدل و نيدة وجمةوعدة روا  ،مد دريي
االست ةةر م جل قيمل التنةية املسدتدامة
عةتيددة اسددتعراض السيةسددة  ،وتشدداي) االسددت ةةر ،و رلددة االسددت ةةر ،واملنتاددة األ ددرى قا
الاددتة وينبتددن ن يوااددل األوندتددةر مسددةعدة البتدددان يف تعليددل تنةيددة مؤسسددة األعةددةي وتنظدديم
املشددةري) وتقتددي احل دواجل البريودرا يددة وتبسددي ج درا ا تسددايل املشددةري) التاةريددة ،م د ددريي
ةر سيةسة تنظيم املشةري) ،وبرنةم تلوير ريةرة األعةةي ،وبرنةم تيسري األعةةي التاةرية؛
وض واألوندتةر ،ق يقر بد ن املنظةدة العةمليدة لتةتديدة الادريدة ت دلت) بةلددور الرائدد
يف منظومددة األمددم املتحدددة ميةددة يتعتددمل بق ددةية حقددوض املتديددة الادريددة ،سيوااددل عةةلدده بش د ن
حقوض املتدية الادرية م ةنت مرتبلة بةلتاةرة والتنةية؛
تش دداي) وخ دد) سيةس ددة رولي ددة وو ني ددة معةل ددة ملس ددةعدة البت دددان النةمي ددة عت ددد
ور
تسخري العتم والتدنولوجية واالبتدةر وتنظيم املشةري) بةعتبدةر قلد وسديتة معةلدة لتحقيدمل شدداي
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التنةي ددة املسد ددتدامة ع د د
السيةسة ؛

ريد ددمل تيد ددل السيةسد ددة وتبد ددةري اة د درا وبند ددة القد دددرا املوجد دده د ددو

وت تدددعيم عةتدده املتعتددمل بتعليددل املدةسددل اوبةئيددة م د االدتاددةر الردةددن والتاددةرة
اولد ونية م ريي تيل السيةسة  ،واستعراخدة السيةسدة الو نيدة لتدنولوجيدة املعتومدة
واالتاةال  ،وبنة القدرا يف جمةي تشريعة التاةرة اولد ونية ،و سى مرص احلاوي عتد
البيةنة واوحاة ا املتعتقة بةدتاةر املعتومة م جل تقييم السيةسة وديةق األ ر ،مبة يف
قل ع ريمل الشرا ة املعنية بقيةق تدنولوجية املعتومة واالتاةال ألغراض التنةية؛
مس ددةعدة البت دددان النةمي ددة ،وال س دديةة د ددل البت دددان ب د دوا والبت دددان النةمي ددة غ ددري
و
السددةحتية والدددوي اجللريددة الاددترية النةميددة عتددد مواجالددة التحدددية واسددتتريي الاددرص ميةددة يتعتددمل
بةس ددتخدا اون ن ددت والتا ددةرة اولد وني ددة مد د ج ددل تل ددوير د دددراىة التاةري ددة الدولي ددة وينبت ددن
لاوندتددةر ن يعةددل ،بةلتعددةون مدد) املنظةددة الدوليددة املعنيددة األ ددرى عنددد االدت ددة  ،عتددد تيسددري
احل دوار بددى اددحةب املاددتحة املتعدددري بش د ن يايددة توسددي) نلددةض الاوائددد املت تيددة م د التاددةرة
الردةيددة والتاددةرة اولد ونيددة يف البتدددان النةميددة ،مبددة يف قل د م د ددريي تلددوير مبددةررة التاددةرة
اولد ونية لتاةي)؛
وث اوسددالة يف تنايددا نتددةئ القة دة العةمليددة جملتةدد) املعتومددة  ،مبددة يف قل د الو يقددة
اةتةميددة الجتةددة اجلةعيددة العةمددة الرميدد) املسددتوى املع د بةالسددتعراض العددة لتنايددا نتددةئ القةددة
العةملية جملتة) املعتومدة  ،و ةادة ميةدة يتعتدمل بددوره التيسدري عتدد ادعيد مسدةرا العةدل قا
الاتة وبااته يتو مةنة التانة املعنية بتسخري العتم والتدنولوجية ألغراض التنةية؛
موااتة عةته بش ن تيسري التاةرة وتعليل رعةه لتبتدان النةمية م جل جدرا
و
اريحة ترمن تيسري التاةرة ،مبة يف قل تنايا اتاةض منظةة التاةرة العةمليدة بشد ن تيسدري
التاةرة؛
مسةعدة البتددان النةميدة ،و ةادة ددل البتددان بدوا والبتددان الدع متدر ادتادةراىة
وق
مبرحتددة انتقةليددة ،يف تاددةيم اسد اتياية وسيةسددة لتحسددى مسددةمهة االسددت ةةرا األجنبيددة يف
قيمل النةو الشةمل لتاةي) و شداي التنةية املستدامة ،مبة يف قل ع ريمل املشدةر ة يف عتدد
مستوية القيةة امل ةمة وسريسل القيةة العةملية؛
وض موااتة نشلة بنة القدرا  ،مبدة يف قلد ‘التددريل مد جدل التادةرة‘ ،عتدد
النحو املبى يف الاقرة 56وص م والية الدوحة؛
اوسالة يف رعم الشرا ة بى القلةعى العة واةةص املتادتة بةلتادةرة بتيدة
و
تعليل و قيمل التنةية املستدامة يف البتددان النةميدة مبدة يتةةددد مد) االسد اتياية اوبةئيدة الو نيدة
لدل بتد؛
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وﺏﺏ تعليل عةته املتعتمل بةلاري بدى املسدةواة بدى اجلنسدى ،ومتددى النسدة والاتيدة ،
والتاةرة والتنةية ،ورعم الددوي األع دة يف تادةيم وتنايدا السيةسدة و نشدة املؤسسدة الدع تددعم
التةدى االدتاةر لتةرة ،و منالة االدتاةر وحقودالة االدتاةرية وتعليل مراالة االدتاةرية؛
وﺝﺝ موااددتة عةتدده يف جمددةيل البحددث والتحتيددل ،يف ددةر واليتدده ،ميةددة يتعتددمل بليددةرة
ت د ري ددويري املالددةجري عتددد التنةيددة ،مبددة يف قل د موائدددشة االجتةةعيددة واالدتاددةرية ،اددض
تدةلير معةمريىة وزيدةرة مدرص الوادوي اةددمة املةليدة ،مد) احد ا دةب) شداه التحدويري
بةعتبةرشة مواال ةاة؛
ورر مواا ددتة تقي دديم م ددةض التنةي ددة االدتا ددةرية يف األرض الاتس ددلينية ا،تت ددة وحب ددث
العقبد ددة الد ددع تواجد دده التاد ددةرة والتنةيد ددة ،وينبتد ددن لاوندتد ددةر تعلي د دل برند ددةم مسد ددةعدته لتشد ددعل
الاتسدلي عدر تلويدده بدةملوارر الدةميدة واألنشدلة التنايايدة الاعةلدة ،مبدة يف قلد جدرا الدراسددة
قا الاددتة ،بةعتبددةر قل د جددل ا م د التدلا اجملتةدد) الدددويل بقدةمددة رولددة متسددلينية مسددتقتة ،وم د
جل ختاير و ة الظروي االدتادةرية واالجتةةعيدة السدتبية املاروخدة عتدد الشدعل الاتسدلي ،
مبة يتواممل م) اتاةض را ووالية الدوحة؛
وشش موااددتة العةددل مدد) اجلةمعددة ومعةشددد البحددوث ،وال سدديةة تت د املوجددورة يف
البتدان النةمية والبتدان الع متر ادتاةراىة مبرحتة انتقةلية ،م ريي معالده االم اخن وغدريه مد
الس ددبل ،م د ج ددل تعلي ددل د دددراىة البح ي ددة والتدريس ددية بش د ن التا ددةرة والتنةي ددة والق ددةية امل ابل ددة
املتة تة يف جمةال التةويل والتدنولوجية واالست ةةر والتنةية املستدامة؛
ووو موااددتة تقدددمي الدددعم التحتيتددن والتق د لتدددوي األع ددة الددع تتحةددل الو د ة
األدد لآل ةر اجليوسيةسية و غري قل م ا ةر غري االدتاةرية وغري املبةدرة ،م جل معةجلة
االنعة سة التاةرية واوبةئية ومقة لواليته؛
وزز مواا ددتة العة ددل ،بةلتع ددةون م دد) يةن ددة األم ددم املتح دددة األ ددرى وغريش ددة م د د
اجلالة اةحبة املادتحة ،لتعليدل تلدوير مقدةييا دداةمة لقيدةق التقدد ا،درز عتدد ادعيد التنةيدة
املستدامة م ريي مة ي لت) به م عةةي حبث و تيدل و د) لتبيةندة واوحادة ا  ،مبدة يف
قل تعليل مؤدرا الشةدة يف جمةي التاةرة والتنةية؛
وﺡﺡ موااد ددتة العةد ددل عتد ددد زيد ددةرة مالد ددم املسد ددةئل املتعتقد ددة بةالسد ددت ةةر والسيةسد ددة
االسد ددت ةةرية الدايتد ددة بتعليد ددل التنةيد ددة ،والتشد دداي) عتد ددد زيد ددةرة مالد ددم املسد ددةئل املتعتقد ددة بةتاةدد ددة
االست ةةر الدولية و بعةرشة اوبةئية
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الموضوع الفرعي 3
المض نني ف نني حقين ن التح ن النوق الديكل نني اال ت ننا ي والتع نناو ف نني بن نناء
المرونة اال ت ا ة والتعام م حد ار وفر التبنارة والتنمينةع علن
مي المستو ارع في حدو وال ة األونكتا
حلي السياسار
 -56يواجه االدتاةر العةملن ستستة م التحددية املسدتةرة والنةدد ة الدع تعد ض قيدمل بدو
ادتاد ددةر مسد ددتقر وتنةيد ددة مسد ددتدامة ودد ددةمتة لتاةيد دد) وتشد ددةل شد دداه التحد دددية ب د د النةد ددو
االدتاددةر  ،و دددية تتددري املنددة  ،واالسددتاةبة لريحتيةجددة املتلايدددة مد اللةدددة و قيقددة لدداه
التةية ،تشدل زيةرة املرونة يف مواجالة شاه الادمة مرا بةل األمهية لتحقيدمل التنةيدة املسدتدامة
والش ددةمتة ومد د العنةا ددر الرئيس ددية ل دداه املرون ددة التح ددوي اليدت ددن ،وتل ددوير الق دددرا اونتةجي ددة،
والتنويدد) االدتاددةر والتاددني) ،و يعال دة تددةا بي ددة مواتيددة عتددد يدد) املسددتوية واجلالددور
الرامي ددة اجت ددةث الاق ددر و قي ددمل التنةي ددة ،ب ددةل يل عت ددد حا ددل اونتةجي ددة االدتا ددةرية والق دددرة
التنةمسددية يف األجددل اللويددل ،د د ن تددؤر ي ددة رورا ع د ريددمل توليددد ي درارا حمتيددة تسددةعد
عتد بنة املرونة ،بوسةئل منالة االست ةةر يف الية ل األسةسية املةرية والبشرية
 -57والتحوي اليدتن االدتاةر الا يتحقمل م ريي عةتيدة تنويد) تشدةل نشدلة در
حدا ددة ومسددتدامة ومتقدمددة تدنولوجيددة وبقنتددةا منتاددة عتددد ديةددة مدادر مالددم لتتةيددة لبنددة املرونددة
التحوي اليدتن ليا بةألمر السالل،
ولتحقيمل النةو املستدا يف األجل اللويل بيد نه بت ن ُّ
وشو مة يعدا ،حد مة ،حمدورية التلور التدنولوجن ،وخعر الية ل األسةسدية ،وال سديةة
مية ددة يتعت ددمل بقم دددارا الدالرب ددة  ،وخ ددعر دةع دددة املال ددةرا  ،ووج ددور معود ددة حمتي ددة يف جةن ددل
العددرض ،وبي ددة ادتاددةرية عةمليددة غددري مواتيددة ،و ةاددة حةلددة عددد اليقددى يف س دواض املددةي والسددت)
العةملي ددة ود ددد ددر تتد د التح دددية يف عةتي ددة التعب ددة امللتوب ددة لتةد دوارر ،م د د املا ددةرر ا،تي ددة
واةةرجية م جل متويدل االسدت ةةرا ال درورية لتعليدل التح ُّدوي اليدتدن االدتادةر وسديتلتل
األمددر ي ددة انتالددةا سيةسددة اجتةةعيددة وبي يددة وادتاددةرية سددتيةة ،مبددة يف قل د سيةسددة مةليددة
ملواجالة تقتبدة الددورة االدتادةرية ،وحيدل درك دةي عتدد الادعيد املدةيل ،و رارة ردديدة ووجدور
ةمة 
مؤسسة ر قرا ية وداةمة عتد املستوية
دةلتحوي اليدت ددن ارتبة ددة و يق ددة ،ويدس ددن مهي ددة سةس ددية لتتنةي ددة الش ددةمتة
 -58ول ددة يد درتب ب د ُّ
لتاةي) واملستدامة ،العةل عتد تنةية القدرا اونتةجية ويتلتل بنة القددرا اونتةجيدة اتبدة
دهند دددةمتة ومتدةمتدة لريسددتاةرة مد العريدددة بددى التاددةرة والتنةيددة والق ددةية امل ابلددة يف جمددةال
التةويل والتدنولوجية واالست ةةر ،م جل تعليل اونتةا ا،تن القةرر عتد املنةمسة و سدينه ،لدة
د د البتدددان النةميددة م د االندددمةا عتددد ددو م ددل يف سريسددل القيةددة اودتيةيددة والعةمليددة وم د
تعظيم الاوائد الع د قيقالة م ريي املشةر ة يف شاه السريسل
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 -59ويتسددم تنويدد) اونتددةا وزيددةرة القيةددة امل ددةمة ،جةنددل زيددةرة اونتةجيددة يف دلةعددة
تقتيديددة م ددل اللراعددة ،ب مهيددة بةلتددة يف زيددةرة املرونددة االدتاددةرية وبنددة القدددرا اونتةجيددة الريزمددة
ةت ددمل م ددرص العة ددل ووجي ددةر س ددبل مس ددتدامة لدس ددل ال ددرزض واملس ددةمهة يف قي ددمل األم د الت دداائن
ولليددةرة الددد ل و سددى نوعيددة احليددةة وشددو يتسددم ي ددة ب مهيددة بةلتددة يف قيددمل تنةيددة مسددتدامة
ودددةمتة لتاةيدد) والتنويدد) و قيددمل ديةددة م ددةمة مالةدةن باددورة ةاددة يف البتدددان املعتةدددة عتددد
الست) األسةسية ،بةلنظر البدو احلدةيل ألسدعةر بعدض املدوار اةدة  ،بتيدة احلدد مد دددة التد ر
بتقتبة األسواض الدولية لتست) األسةسية وتيسري ارتقة سريسل القيةة اودتيةيدة والعةمليدة وتعدد
االسددت ةةرا يف البنيددة التحتيددة ،ونقددل التدنولوجيددة السددتيةة بي يددة ،وبنددة القدددرا  ،والتدددريل
عتددد املالددةرا القةبتددة لنقتالددة لتتددري ،خددرورية لليددةرة القيةددة امل ددةمة املت تيددة مد نشددلة التاددةرة يف
منتادة الادنةعة االسدتخراجية عتددد امتددار ستسدتة القيةدة لتةدددى البتددان مد االسدتاةرة عتددد
و م ل م ال دادرص ولنشدر الاوائدد امل تبدة عتدد ريدو املدوارر لددن يسدتايد منالدة االدتادةر عتدد
نلد ددةض وسد دد) ،وتلد ددوير يد دد) مراحد ددل األنشد ددلة اونتةجيد ددة ،ومسد ددةعدة اجملتةعد ددة ا،تيد ددة عتد ددد
االستاةرة م الارص النةجتة ع قل
 -60ويتلتدل التنويد) النددةج وجدور بي دة عةمليددة مواتيدة ،مبدة يف قلد نظدة جتدةر  ،تا ددن
قيدمل التنةيددة الشدةمتة واملسددتدامة ،والنةدو املسددتدا وبقمدددةن التعدةون مدد) ا،ةمدل الدوليددة املعنيددة،
م ددل جمةوعددة العشدري ورابلددة التعددةون االدتاددةر سددية وا،ددي الددةرث ،تقدددمي مسددةمهة يف شدداا
الاددر ةددة ن وجددور نظددة مددةيل ونقددد رويل مسددتقر دد ن يسددالم يف قيددمل قلد والبي ددة
قيمل
االدتاةرية الدولية الع ال تدعم التنوي) تنلو عتد لر تقويض ي) اجلالور الرامية
شداي لة التنةية املستدامة لعة  ،2030وال سيةة يف البتدان النةمية
 -61ويشدل التاني) مادرا شةمة لتنةو و تمل مرص العةل و قيمل ديةة م ةمة ،م ري ع
نه مادر بري لتةد ري الدع ختدد االدتادةر الريادن و سدةق لتلدوير ددمة مرتاعدة القيةدة
وينبتن تعليل استدامته بلرض منالة تومري الوسةئل املنةسبة لتتنايا يف البتدان النةميدة ومدة بدرا شداا
ل حد املواخي) الةمة الع يتنةولة العةل التحتيتن واملنال عتد السيةسة الا ي لت) بده
األوندتددةر ،وشددو ا ن مدددرا بةعتبددةره غةيددة متو ددةة خددة شددداي التنةيددة املسددتدامة ،جنبددة
جنددل مدد) التةيددة قا الاددتة يف جمددةال التنويدد) الاددنةعن ،واالرتقددة مبسددتوى تنظدديم املشددةري)
واملستوى التدنولوجن والتقد يف شاي اجملةلى
 -62والتاددني) والتحد ُّدوي اليدتددن وتنةيددة القدددرا اونتةجيددة والتنويدد) تالددة مددور تعتةددد عتددد
االسددت ةةر ،الددا يعددد بدددوره سةسددية لتحقيددمل التنةيددة الشددةمتة لتاةيدد) واملسددتدامة و تددمل مددرص
العةل واالبتدةر وتسخري التاةرة تسخريا نةجحة م جل النةو والق ة عتد الاقر
 -63وعتد الرغم م ن نشلة تنظيم املشةري) ومة يتال بدال مد مندةش تعتيةيدة ،ورعدم
التدددريل املال د و نشددلة البحددث والتلددوير ومددة ي درتب بددال م د ابتدددةر ،ليسددت يف حددد قاىددة
شدددامة م د شددداي التنةيددة املسددتدامة ،مددقن م د ال ددرور تعليلشددة ألهنددة تولددد النةددو االدتاددةر
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املستدا وم د ن رعم نشدة مشدةري) األعةدةي التاةريدة الشدةمتة ،وال سديةة تتد الدع متتدالدة
نسددة و مدرار م د الا ددة ا،رومددة ادتاددةرية ،ن يسددالم يف اورمددةا االجتةددةعن مد ددريي توليددد
الد ل م ري ع تومري الست) واةدمة لتت الا ة م السدةن ولتحدومدة رور مالدم تؤريده
يف شد دداا الاد دددر ،بوسد ددةئل منالد ددة تش د داي) االسد ددت ةةر يف املشد ددةري) الاد ددترى واملشد ددةري) الاد ددترية
واملتوسددلة احلادم ،و سددى مدةنيددة حاددولة عتددد التةويددل والتدنولوجيددة واةدددمة  ،و ددال
م ريي رعم البي ة املواتية عتد ي) املسدتوية ومثدة دد بدري يتة دل يف وجدور دلةعدة غدري
رمسيددة بددرية جدددا ومتنةميددة يف ددري مد البتدددان النةميددة ،وشددو مددة يعدددا ،حددد مددة ،ملجيددة م د
عةتيددة التحد ُّدوي االجتةددةعن  -االدتاددةر املعق دددة ،وعددد اةيددة معدددي التاددني) الس ددتيعةب
مةئض اليد العةمتة يف األسواض الرمسية
 -64ويشدددل االسددت ةةر يف تلددوير البنيددة التحتيددة املةريددة والبش درية واحلاددة عتيالددة م درا بددةل
األمهيددة لتحقيددمل التنةيددة الشددةمتة لتاةيدد) واملسددتدامة والنةددو االدتاددةر واحلددد م د الاقددر معددد
توامر بنية تية مريئةة يارض العللة املةرية عتد دري مد الندةق يف البتددان النةميدة ،ويقيدد حادم
السوض ،ويعردل اونتةا ،ويرم) تدةلير التاةرة ،م ري ع نه يدسالم يف االسدتبعةر االجتةدةعن
و د ن يؤر تيسدري تلدوير بنيدة تيدة دد التعويدل عتيالدة ومسدتدامة وددةررة عتدد التديدر يف
سدى تلدوير
البتدان النةميدة ،وال سديةة مد دريي زيدةرة الددعم التقد والتدنولدوجن واملدةيل،
نظم مستدامة وزيةرة الاوائد يف األجل اللويل
 -65وطتددةا ددل بتددد اعتةددةر تدددابري تنةسددل ظرومدده و ولويةتدده اةةاددة ومد مث ،ال يوجددد
كل سيةسةو وحيد اةأ جلةي) احلةال لتحقيمل التنةية املستدامة والشدةمتة لتاةيد) ويتعدى
عتد البتدان ،وشن متةرق حقالة وتقو مبسؤوليتالة يف رم) عاتدة التنةيدة االدتادةرية واالجتةةعيدة
ويف سى رمةه ددعو ة ،ن ختتدةر مد جمةوعدة متةحدة مد الدندد دال والدرلى واألروا املختتادة تبعدة
لقدددراىة و وخددةعالة واحتيةجةىددة ا،تيددة وتبعددة لتددةريط البتددد وتلد ُّدور روره يف االدتاددةر العددةملن ،مدد)
وخ) االتاةدة والنتةئ الدولية قا الاتة يف االعتبةر
 -66و د د مدد) قل د ديددد بعددض القواسددم املش د ة بددى السيةسددة واملؤسسددة امللتوبددة
لتحقيمل التنةية املستدامة والشةمتة لتاةي) مقدد اعد د ي مندا وددت ويدل بةلددور ا،دور لتدولدة
يف جمددةي النالددوض بةلتنةيددة املنادداة واملسددتدامة وشدداا الدددور ال يقتاددر عتددد جمددرر التخايددر م د
وجه اةض السوض وداورشة بل يتل ي ة وجور رولة بةئية معةلة بتية جيةر األسدواض وتوجيده
امل د دوارر م د د األنشد ددلة قا القيةد ددة امل د ددةمة املنخا د ددة القلةعد ددة قا اونتةجيد ددة األعت د ددد
والتشاي) عتد انتالةا سيةسة اسدت ةةرية سدتيةة وينبتدن ن تددون التادةرة املاتوحدة واألسدواض
احلرة حمدومتى بسيةسة حاياة وعةتية تنظيةية ستيةة ،م) جتندل األدددةي املتلرمدة لتحةةئيدة،
م د نةحي ددة ،واألس دواض غ ددري اةةخ ددعة لتتنظ دديم م د النةحي ددة األ ددرى ،وينبت ددن ن تر ددل سيةس ددة
االدتاددةر الدتددن والسيةسددة االجتةةعيددة عتددد جيددةر مددرص العةددل وعتددد االندددمةا االجتةددةعن
واالست ةةر يف البنية التحتية ،و قيمل ال اب
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 -67وم األمهية مبدةن احلاة عتد تواممل انساة ددرة الدوي عتد ايةغة سيةسدة معةلدة
وتناي دداشة م دد) التلامةى ددة الدولي ددة ،مب ددة يف قلد د الق دددرة عت ددد وخ دد) سيةس ددة جتةري ددة وغريش ددة مد د
السيةسددة حمدددرة الدددي عتددد ددو منةسددل وتنظدديم األسدواض عتددد ددو مريئددم لتحقيددمل التاددني)
والتحددوي اليدتددن والتنةيددة املسددتدامة والنةددو وبنددة املرونددة لاددةأ عةددو السدددةن وم د ال ددرور
ي ة بنة القدرا لتنايا سيةسة دةمتة تدون عةرة مش ة بى عدة دلةعة
 -68و حددد املدونددة املشد ة األ ددرى لتسيةسددة الو نيددة لتحقيددمل التنةيددة الشددةمتة لتاةيدد)
واملستدامة شو ىي ة بي ة م مونة ومستقرة وجاابة ملؤسسة األعةدةي والادنةعة ،مبدة يف قلد عد
ريمل انتالةا سيةسة مةلية وسيةسة ادتاةر تن منةسبة تدعم اللتل و سد تةحدة الادرص
االدتادةرية وتقتد اال دتريال يف الددد ل وينبتدن ن ادل شداه البي ددة عةتيدة تنظديم املشددةري)،
و ن تدد ددةمو االبتدد ددةر ،و ن تتد ددي الاد ددرص واحل د دوامل لريسد ددت ةةر اونتد ددةجن ،و ن تدد ددون ماتوحد ددة
لتةنةمس ددة ولتتوس دد) يف األس د دواض وينبت ددن ن ت ددؤر السيةس ددة ولةرس ددة الش ددر ة املتع دددرة
متدددى الشددر ة ا،تيددة مد يدد) األحاددة  ،و ةاددة املشددةري) الاددترى واملشددةري)
اجلنسددية
الاترية واملتوسلة احلام ،م املشةر ة يف سريسل القيةة اودتيةية والعةملية وم االستاةرة منالدة
اسددتاةرة ةمتددة لليددةرة القيةددة امل ددةمة وتوجددد مدةنددة لتحسددى الت د ري اوبددةئن لتتعددةون بددى
القلةعى العة واةةص ،مبة يف قل ع ريمل القية  ،حي ةة ةن منةسدبة ،بقنشدة ددرا ة بدى
القلددةعى العددة واةددةص و روا مةليددة مبتدددرة تدددون ماددةةة تاددةيةة مريئةددة وشدداا يتلتددل
وجور مبةرث توجيالية واخدحة لريسدت ةةر املسدؤوي ،مبدة يف قلد مبدةرث األمدم املتحددة التوجياليدة
بش د ن األعةددةي التاةريددة وحقددوض اونسددةن وبةوخددةمة قل د  ،مث دة اع د اي ب د ن العديددد م د
البتدددان متتد ندظةددة و نيددة قا بعددةر تتاددةوز الددندال املشد ة لتةسددؤولية االجتةةعيددة لتشددر ة
ومد املالدم ن تتقيددد الشدر ة الددرى واملتعدددرة اجلنسدية  ،مبدة ميالددة تتد العةمتدة يف الاددنةعة
االسددتخراجية ،بددةلقوانى والددنظم الو نيددة سددةرية املاعددوي ،وال سدديةة اددوص القواعددد االجتةةعيددة
والبي ية
 -69ومد املالددم ي ددة وجددور ددوانى وسيةسددة و نيددة منادداة وسددتيةة ودويددة بش د ن املنةمسددة
ومحةية املستالت  ،وينسحل قل ي ة عتد التعةون الدويل وتبةري املعتومة وبنة القددرا يف
يدد) شدداه اجملددةال  ،و ةاددة يف خددو توسددي) األس دواض العةمليددة ،والدددور املتلايددد لتشددر ة عددر
الو نية ،وخرورة سى الشاةمية واملسة لة ،و ورة تدنولوجيدة املعتومدة واالتادةال  ،وظالدور
التاةرة اولد ونية
 -70و ل تعليل البنيدة التحتيدة عد ريدمل زيدةرة االسدت ةةر ولويدة عةليدة وشداا يتلتدل ديدد
ومعةجلددة الاا دوا القةئة ددة يف جمددةي البني ددة التحتيددة يف البتدددان النةمي ددة ،و ةاددة د ددل البدددان ب دوا
والبتدددان النةميددة غددري السددةحتية والدددوي اجللريددة الاددترية النةميددة واالدتاددةرا األ ددرى ال ددعياة
شيدتيددة واملعرخددة لتخلددر والاددترية ويف البتدددان األمريقيددة ،وتسددتي ال ددو عتددد الاددرص املسددتدامة
بي ية واجتةةعية وادتاةرية املتةحة لريست ةةر والتعةون ولة يدتسن مهية رى اتبة ندد دال دتيةية
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لتعب دة واسددتخدا املدوارر املةليددة واحلقيقيدة مد جدل تلددوير البنيدة التحتيددة جبةنبيالدة البشددر واملددةر
و جةنل التعةون والتنظيم اودتيةيى الاعةلى ،مقن زيةرة اندمةا نظة البنية التحتية را ل ل
منلقة وبى املنة مل يتي شو ا ر موائد طتةل ن تدون برية ع ريمل تعليل ال اب اودتيةدن
م جل تتبية االحتيةجة االجتةةعية بواسلة تقةسم املوارر واستتريي ومورا احلام ا،تةتة
 -71ويدتسن االست ةةر الستيم يف املوارر البشرية وبنة القدرا املؤسسية والتعتيم والتدريل
والا ددحة والتتاي ددة مهي ددة ي ددة بةلنس ددبة التح د ُّدوي اليدت ددن وتنةي ددة الق دددرا اونتةجي ددة و قي ددمل
التنةيددة املسددتدامة والشددةمتة لتاةيدد) ،ع د ريددمل تنةيددة دددوة عةمتددة متنوعددة ومددةشرة ومؤشتددة تتدديب
متلتبة االدتاةر واجملتة)
 -72و قيمل التنةية املستدامة ب بعةرشة ال ري ة ةمة يتلتل استخريص الدروق املستاةرة م
اس د اتياية التنةي ددة الس ددةبقة ول ددة يدتس ددن مهي ددة ةا ددة قي ددمل الش ددةولية لتت ددد م د تةح ددة
مدةنيددة احلاددوي عتددد املدوارر وعتددد الاددرص جلةيدد) النددةق ،مبد مدديالم النسددة واأل اددةي والشددبةب
و ب ددةر السد د واألد ددخةص قوو اوعةد ددة واملال ددةجرون والش ددعوب األا ددتية و مد درار األدتي ددة او ني ددة
وغ ددريشم مد د األد ددخةص ال دداي يعيش ددون وخ ددة خ ددعر ويدس ددالم ددل قلد د يف رس ددة الر ي ددلة
االدتاددةرية لتتنةيددة املسددتدامة م ددري عد الر يددلة االجتةةعيددة متتنسددة والشددبةب بوجدده ددةص ددر
ويتن حمتةل عتد التنةية
 -73وت لت) املر ة بدور بةل األمهية يف التنةيدة وتسدةشم يف قيدمل التحدوي اليدتدن ولدال
م ددقن قي ددمل املس ددةواة ب ددى اجلنس ددى ومتد ددى امل ددر ة والات ددةة خ ددرور و ددريض العن ددةن ل دداه اللةد ددة
ر مد  40يف املةئدة مد القدوة العةمتدة عتدد نلدةض العدةؤ ،و 45يف املةئدة يف ددل
مةلنسة ت
البتدددان ب دوا ،وت ددلتع بدددور بددةل األمهيددة بوادداال منتاددة وتددةجرا والعراديددل الددع تع د ض
متدى املر ة ،م ل التحيل اجلنسةين وعد املسدةواة يف الدد ل ،ال تدلاي بدرية ويتلتدل األمدر اختدةق
ج درا ا ملعةجل ددة الا ددعوبة ا ،دددرة ال ددع ددوي رون مش ددةر ة امل ددر ة مش ددةر ة معةل ددة ومتدةم ددة يف
التاددةرة ا،تيددة واودتيةيددة والدوليددة ،وال سدديةة لتعليددل مشددةر تالة يف ريددةرة األعةددةي وزيددةرة امددتريك
امل ددر ة لتش ددر ة يف التا ددةرة الدولي ددة وتش ددةل ش دداه اوج د درا ا س ددى احلا ددوي عت ددد التعت دديم
والتةويل وزيةرة ا تسةب املالةرا واملعةري وىي ة بي ة مواتية عتد املستوية ةمدة وجيددر ي دة
يددري اشتةددة ددةص لدددور القلددة املددةيل يف تشدداي) النسددة والشددبةب عتددد الس دوا عتددد ددريض
املشةري)
 -74وتشدل بلةلة الشبةب مادر دتمل ةص ،ألهنة تشدل ةددة الشدبةب يف قيدمل التح ُّدوي
يف جم د ددةي التنةي د ددة املس د ددتدامة واالس د ددت ةةر خ د ددرور  ،وال س د دديةة يف جم د ددةال التعت د دديم والت د دددريل
والتدنولوجية ،م جل متدى الشبةب وتعليل املوا نة النشلة وشاا يادض ي ة عتد ىي ة بي دة
مواتيددة دد ميالددة عةددةي حقددوض الشددبةب و قيددمل ددددراىم بةلدةمددل ويشددةل قلد التعتدديم بتيددة
زيةرة اوملة بةلقرا ة والدتةبة واحلسدةب واملالدةرا املنةسدبة لتحادوي عتدد وظدةئر الئقدة ولتنظديم
املشةري) ولتتبية احتيةجة القلة اةةص
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 -75ورم االعتبةرا البي يدة يف االسد اتياية التاةريدة واوبةئيدة الو نيدة ،حسدل مقت دد
احلةي ،خرور بةلقدر ناسه بةلنسبة الستدامة شداه االسد اتياية و ةحالدة يف األجدل اللويدل
وينبتن النظر شاه االعتبةرا عتد هندة جدل مد هند ي دم األر دةن ال ري دة يعالدة الدع تقدو
عتيالة التنةية املستدامة ،م) مراعةة العريدة بى التاةرة والقدرة التنةمسية واألنشلة الع تر ل عتد
الشواغل البي ية

ور األونكتا
 -76ومقة لتاقرتى  10و ،12ينبتن لاوندتةر القية مبة يتن:
تددومري اوحاددة ا والتحتدديري واملسددةعدة التقنيددة لتبتدددان النةميددة يف جمددةال
و
التاةرة والتنوي) االدتاةر والسيةسة الانةعية والتعب ة الاعةلة لتةوارر املةلية وحداث التحدوي
اليدتددن ،بتيددة تعليددل النةددو والتنةيددة واالندددمةا اجملددد يف االدتاددةر العددةملن ،بوسددةئل منالددة تلدوير
القلةعة واألنشلة الدع تولدد ديةدة م دةمة در وتا دن اسدتتريي الادرص التاةريدة النةدد ة
ع املبةررا العةملية واودتيةية استتريال معةال؛
وب موااتة جالوره الراميدة تعليدل اسد اتياية التحدوي اليدتدن لتبتددان النةميدة
والبتدددان الددع متددر ادتاددةراىة مبرحتددة انتقةليددة ،بةلتعددةون الو يددمل مدد) و ددةال األمددم املتحدددة ومدد)
املنظة ددة الدولي ددة املختا ددة واجلال ددة املعني ددة األ ددرى ،م دد) العة ددل يف الود ددت ناس دده عت ددد تتبي ددة
االحتيةجة بواسلة لية الدعم قا الاتة ،وتشاي) احلوار بى البتددان بشد ن مدة تبالده مد
جالور عتد اعيد التحوي لبتو شداي التنةية املستدامة؛
وا وخدد) حاددة ا و جدرا حبددوث بش د ن التحدددية النةد د ة وتتد القةئةددة منددا
م ددد وي ددل ال ددع تواج دده د ددل البت دددان بد دوا ،و تي ددل االسد د اتياية والد درام السيةس ددةتية الو ني ددة
والدوليددة الراميددة خت دري شدداه البتدددان م د م ددة دددل البتدددان ب دوا و قيددمل تنةيتالددة املسددتدامة
وقل د بتيددة جيددةر حتددوي عةتيددة و يددةرا سيةسددةتية ،بوسددةئل منالددة تشدداي) االسددت ةةر وتنظدديم
املشةري) وبنة القدرا اونتةجية؛
موااددتة وتعليددل نشددلة التعددةون التقد مدد) دددل البتدددان بدوا عد
ور
وبنة القدرا  ،ومقة لرنةم عةل اسلنبوي؛

ريددمل التدددريل

موااتة وتعليل االستاةبة الحتيةجة البتدان النةمية غري السدةحتية يف اديةغة
وه
وتناي ددا سيةس ددة واس د د اتياية تر ددل عت ددد ت دددعيم الق دددرا اونتةجي ددة والتح ددوي االدتا ددةر
اليدتن ومقة لرنةم عةل ميينة؛
موااددتة تقدددمي املسددةعدة لتدددوي اجللريددة الاددترية النةميددة يف جالورشددة الراميددة
وو
معةجلددة وجدده خددعاالة املددةر واالدتاددةر  ،وتشدداي) التحد ُّدوي االدتاددةر اليدتددن ،وبنددة املرونددة
والقدرا اونتةجية ومقة ملسةر سةموا؛

28

GE.16-15393

TD/519/Add.2

موااتة األنشلة الرامية نشر نتدةئ البحدوث و تديري السيةسدة املتعتقدة
وز
ب دل البتدان بوا وتد ير احلوار بش ن السيةسة م) اةنعن السيةسة يف دل البتدان بوا؛
وا امل ددن ،م د ددريي عةتدده املتعتددمل بةملعةجلددة املتدةمتددة لق ددةية التاددةرة والتنةيددة
والق ددةية امل ابلددة يف جمددةال التةويددل والتدنولوجيددة واالسددت ةةر والتنةيددة املسددتدامة ،يف التاددد
لتتحدية ا،درة الع تواجالالة البتدان املتوسلة الد ل ،ومقة الحتيةجةىة التحوي اليدتدن
وشاه التحدية دد تشةل ب وترية التنوي) و ر التحوي ع التاني) دبل األوان؛
مواا ددتة تق دددمي املس ددةعدة لريدتا ددةرا الا ددترية وال ددعياة والش ددة شيدتي ددة يف
و
جالورشددة الراميددة تشدداي) االسددت ةةر وبنددة القدددرة اونتةجيددة ،وتقدددمي تقددةرير عةددة طققدده شدداا
العةل م نتةئ ؛
مواادتة تقدددمي الدددعم يف معةجلددة الشدواغل واالحتيةجددة اةةاددة ألمريقيددة ،عد
و
ريمل سدا املشورة و جرا التحتيري عتد اعيد السيةسة ؛
ت ددومري منالاي ددة عةتي ددة ومب ددةرث توجيالي ددة سيةس ددةتية مد د ج ددل رراا الق دددرا
وك
اونتةجيددة يف سيةسددة واس د اتياية التنةيددة الو نيددة ،بوسددةئل م د بينالددة وخدد) مؤد درا بش د ن
القدرا اونتةجية ،لدن تددون القددرا اونتةجيدة يف ادتل اجلالدور الو نيدة والدوليدة الراميدة
معةجلة االحتيةجة والتحدية ا،درة ألدل البتددان بدوا ولتبتددان النةميدة غدري السدةحتية ولتددوي
اجللرية الاترية النةمية وألمريقية؛
مسةعدة دل البتدان بوا عتد حراز تقد يف اجتةه التخرا م م ة دل البتددان
وي
بوا وعتد االستعدار لال  ،مبدة يشدةل وخد) اسد اتياية لتيسدري انتقدةي سدتا م دري عد مالدم
واخد لبي ددة مددة بعددد التخددرا ولتتحدددية امللروحددة ولتحةجددة بنددة القدددرا اونتةجيددة وتعليددل
التحوي اليدتن ال رور لتحقيمل التنةية املستدامة يف م ة مة بعد التخرا؛
رعم البتدان النةمية والبتدان الع متر ادتاةراىة مبرحتة انتقةلية يف تنوي) اونتدةا
و
والاةررا  ،مبة يف قل يف جمةال النةو املستدا اجلديدة م ل اللراعة املسدتدامة ،ومنالدة اللراعدة
الع وية والانةعة اوبداعية؛
رعم البتدان النةمية الع تعتةد اعتةةرا بريا عتد ادةرراىة مد املدوارر اللبيعيدة
ون
وتواجدده دددية ةاددة ،بتشدداي) االسددت ةةر املسددتدا يف األنشددلة قا القيةددة امل ددةمة ومعةجلددة
امل دوارر اللبيعيددة وتنويدد) اونتددةا ،والعةددل يف الود دت ناسدده عتددد خددةةن ن يدددون شدداا االسددت ةةر
مسؤوال وغري خةر ،ومبعةجلة مس لة احلدوامل ال دريبية املار دة املتعتقدة بةالسدت ةةر األجنديب املبةددر،
و ةاة يف الانةعة االستخراجية و اا الانةعة القةئةة عتد اللراعة؛
وق وخ دد) ندد دالد د حلا ددل التنوي دد) االدتا ددةر وتش دداي) اونت ددةا ق القية ددة امل ددةمة
األعتددد ،بوسددةئل منالددة التاددةرة واالسددت ةةر وتنظدديم املشددةري) بتيددة تةحددة مددرص ادتاددةرية متدةم ددة
لتاةي) يف البتدان النةمية ،وال سيةة يف دل البتدان بوا؛
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تعليددل ددددرا البتدددان النةميددة املعتةدددة عتددد السددت) األسةسددية والبتدددان النةميددة
و
املستوررة الاةمية لاغاية عتد تقتيل ا ةر الستبية القارية األجل امل تبة عتدد تقتدل األسدعةر،
وقل بةستخدا روا ورارة كة ر السوض؛
وي تشد دداي) التاد ددةرة املسد ددتدامة يف منتاد ددة و د دددمة التند ددو األحيد ددةئن لتعليد ددل
اسددتدامة التنددو األحيددةئن وتقويددة النةددو املسددتدا  ،بةلتعددةون الو يددمل مدد) و ددةال معنيددة ددرى عنددد
االدت ة ؛
وص جد درا تي ددل لتسيةس ددة و دي ددد ي ددةرا سيةس ددةتية ى دددي تعلي ددل تعب ددة
املوارر ا،تية والدولية لاةأ البتدان النةمية والبتدان الع متر ادتاةراىة مبرحتة انتقةلية؛
وض مس ددةعدة البت دددان النةمي ددة ،و ةا ددة د ددل البت دددان بد دوا ،يف تقي دديم تقد ددمالة ددو
التحددوي اليدتددن ،وبنددة املرونددة ،وتعب ددة املدوارر ،والتنويدد) االدتاددةر  ،وزيددةرة القدددرة عتددد املنةمسددة
رعةد ددة الس د د اتيايةىة اوبةئيد ددة الو نيد ددة ،بوسد ددةئل منالد ددة تيد ددل م د ددل املةةرسد ددة عتد ددد اد ددعيد
السيةسة ؛
موااتة وزيدةرة سدى عةتده املتعتدمل ددمة الية دل األسةسدية ورعدم البتددان
ور
النةمية يف نشة د ر سيةسةتية وتنظيةية ومؤسسية تدسالم يف تلوير الية ل األسةسية؛
وت مسددةعدة البتدددان النةميددة ،مبددة ميالددة دددل البتدددان بدوا ،يف ىي ددة بي ددة ادتاددةر تددن
وبي ة عةةي ال نشة مؤسسة األعةةي وتنش ددرىة التنةمسية وتتي داد ددر لد م
مرص االست ةةر املستدا ؛

تقييم ر سيةسة العةل والعةةلة عتد النةو االدتاةر  ،مبة يف قل ال اب
و
بددى سيةسددة االدتاددةر الدتددن وسيةسددة العةةلددة ،وقل د بةلتعددةون مدد) منظةددة روليددة معنيددة
رى م ل منظةة العةل الدولية؛
وث تل ددوير ددةره اة ددةص بسيةس ددة تنظ دديم املش ددةري) والعة ددل عت ددد زي ددةرة نش ددره،
ومسةعدة البتدان النةمية عتدد بندة دلدة مد املشدةري) الادترى والادترية واملتوسدلة احلادم ددةرر
عتد املنةمسة واالندمةا عتد و م ل يف سريسل القيةدة العةمليدة ،بوسدةئل منالدة برنةجمده اةدةص
بتنظيم املشةري) وتلوير مؤسسة األعةةي الاترية واملتوسلة احلام و مريتي  ،ألغراض منالدة
تشاي) نشة تنظيم املشةري) بى الشبةب والنسة م ري ع اتةر امللارعى؛
موااددتة مسددةعدة البتدددان النةميددة والبتدددان الددع متددر ادتاددةراىة مبرحتددة انتقةليددة
و
عت ددد ا دديةغة وتناي ددا سيةس ددة ودد دوانى بشد د ن املنةمس ددة ومحةي ددة املس ددتالت  ،بس ددبل منال ددة جد درا
استعراخ ددة النظد درا اللوعي ددة وتقةس ددم م ددل املةةرس ددة ؛ و ددال تيس ددري التع ددةون ال دددويل ب ددى
و ددةال املنةمسددة ومحةيددة املسددتالت  ،بةلتعددةون مدد) منظةددة روليددة ددرى قا اددتة ،مدد) مراعددةة
مبةرث األمم املتحدة التوجيالية املنقحة حلةةية املستالت ؛
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امل ن ددمة يف عةةله املتعتقدة بةملعدةيري الدوليدة لتةحةسدبة واوبدري  ،وتشداي)
وق
األ ددا ب م ددل املةةرسددة املتعتقددة بةلشدداةمية وا،ةسددبة يف الشددر ة  ،بسددبل منالددة اسددتخدا راتدده
لتلوير ا،ةسبة ،بةلتنسيمل م) اجلالور الدولية يف جمةي ا،ةسبة املستدامة حسل االدت ة ؛
وض موااتة تلوير اوحاة ا املتعتقة بةالست ةةر واالدتاةر اوبدداعن واالدتادةر
العةملن وعةتية املؤسسة املتعدرة اجلنسية ؛
رى ،ومواادتة مدة يقدو بده شدو ،يف
تدةتة العةل الا ت لت) به منظةة
و
ةر واليته ،م نشلة حبث و تيل لتد ري الادرة ،مبدة يف قلد املالدةجرون قوو األوخدة الشدة،
عتد القدرا اوبةئية والتاةرية ،والنظر يف مة ينش ع قل م مرص و دية ؛
وﺏﺏ تعليددل التعددةون الدددويل وتيسددريه م د جددل سددى القدددرا اونتةجيددة والاددنةعية
لتبتدان النةمية ،وتقدمي املشورة البتدان بش ن التدابري املنةسبة الع ينبتن اختةقشة يف شاا اجملةي
بةلتعةون م) منظةة رولية رى قا اتة؛
وﺝﺝ العةد ددل ،م د د د ددريي ر د ددةن عةتد دده ال ري د ددة ،عتد ددد تيسد ددري تعب د ددة امل د دوارر ا،تيد ددة
واودتيةية لتيسري التحوي اليدتن اللويل األمد يف االدتاةرا النةمية

الموضوع الفرعي 4
اإلسنندام فنني التنفيننع والمتابعننة الفعننالي لخطننة التنميننة المسننتدامة لعننام
 2030وللنتنناذا ار ال ننلة التنني ننتمخم عندننا المننؤ مرار والقمننم
بالتبارة والتنمية
العالمية فيما ت
حلي السياسار
دةض تددةرخين قو نلددةض و مهيددة ؤ يسددبمل
 -77ن لددة التنةيددة املسددتدامة لعددة  2030شددن اتاد ا
لةددة م يددل؛ وسدديحدر شدداا االتاددةض ددددل جدددوي األعة دةي االدتاددةر واوبددةئن العددةملن لا د ة
اةةسددة عشددر عةمددة القةرمددة ،وشددو يتلتددل االلت دلا الدةمددل مد اجملتةدد) الدددويل وسدديتودر ددةا
لة التنةية اجلديدة شاه عتدد را يد) ع دة اجملتةد) الددويل روارشدم واخدلريعالم بواليدةىم
يف تنايا شاه اةلة  مة رور األوندتةر يف ةر شداه العةتيدة األوسد) نلةددة مسدتحدره يف املقدة
األوي واليتده ولدد ي دة ددرتدده عتدد خددةةن سدالة نشددلته املتعتقدة بةلبحددث والتحتيدل والتعددةون
التق يف تنايا لة عدة  2030ةدة سديحدره مددى ددرتده عتدد تعليدل وجده التد زر واالتسدةض بدى
ر ةن عةته ال ري ة 
 -78وتع د التنةيددة املسددتدامة تتبيددة احتيةجددة اليددو م د رون االنتقددةص م د ددددرة األجيددةي
القةرمة عتد تتبية احتيةجةىة وشن تشةل سى مستوية املعيشدية والنالدوض يف الوددت ناسده
بةلعةددل م د جددل بتددو األشددداي االدتاددةرية اللويتددة األجددل وتعيددد لددة عددة  2030ت يددد
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مهية التوازن بى الدعةمة االدتاةرية واالجتةةعية والبي يدة لتتنةيدة املسدتدامة و مهيدة رمةجالدة يف
السيةسة والرام  ،م) مراعدةة ا دتريي الوادد) والقددرا واالحتيةجدة ومسدتوية التنةيدة بدى
البتدددان واح د ا السيةسددة واألولويددة الو نيددة وشددن تع د ي ددة محةيددة البي ددة بوسددةئل تشددةل
التاددد لتتددري املنددة و ددةره ،وتقت ددن م د القلددة العددة والقلددة اةددةص واجملتةدد) املدددين اختددةق
جدرا ا عتددد يدد) املسددتوية ل ددةةن سددالة ددرارا ددل مد شدداه اجلالددة يف قيددمل نوعيددة
حي ددةة لت ددةزة لاجي ددةي احلةلي ددة والقةرم ددة عت ددد السد دوا و د د د ت دددعيم ش دداه اجلال ددور ع د د ري ددمل
اس ددتحداث مق ددةييا دد داةمة لتتق ددد ا ،ددرز عت ددد ا ددعيد التنةي ددة املس ددتدامة تتا ددةوز جم ددرر دي ددةق
مسددتوية ر ددل الاددرر لتشددةل اجلوانددل االجتةةعيددة واالدتاددةرية والبي يددة لإلنتددةا ا،تددن وال تدرا
اليدتيددة عتددد يدد) املسددتوية  ،جنبددة جنددل مدد) روا ورراا التنةيددة املسددتدامة يف اددتل
اس اتياية التنةية الو نية وراد قيقالة يف األنشلة االدتاةرية املختتاة 
 -79و لددة عددة  2030ليسددت جمددرر جمةوعددة م د األشددداي؛ بددل هنددة لددة عةددل يتلتددل
تناياشة اختةق لوا جري ة و ويتية عةجتة ودد للمت ي) البتددان ناسدالة بدقجرا التتيدريا
ال رورية ،و نية ورولية ،يف ةر درا ة تعةونية مد) غريشدة مد اجلالدة ادةحبة املادتحة ،وبدروا
ت ةم عةملن معلز ،ولتةاتحة الدةمتة لتاةي) وشاه اةلدوا مدرجدة يف لدة عدة 2030
ناسددالة وسددةئل تنايددا ال دد ماددتالة ع د نتددةئ شددداي التنةيددة املسددتدامة وتتسددةوى معالددة يف
األمهية ةة ترر شاه اةلوا  ،جلئية ،يف لة عةل ريا بةبة 
 -80وتتة ددل الوسدديتة الرئيسددية لتومددة مبقت ددية لددة عددة  2030يف وخدد) اس د اتياية
و نيددة لتتنةيددة املسددتدامة مدعومددة ببي ددة ادتاددةرية روليددة متدينيددة تشدددل دددر ة سةسددية لناةحالددة
وسدديتلتل قل د مش ددةر ة عةملي ددة مد ا ددة م د احلدوم ددة والي ددة الدولي ددة وغريش ددة م د اجلال ددة
اةحبة املاتحة لدعم تنايا شاه اةلة وحشد املوارر واألروا السيةسةتية املتةحة ولال مقن
اختةق الي ة الدولية ،و ةاة األمم املتحدة وو ةىة املتخااة ،جرا ا معةلة وحةمسة تتةةدد
مدد) واليةىددة ،يشدددل جددل ا سةسددية م د عةتيددة عددةرة تنشددي الش درا ة العةمليددة م د جددل التنةيددة
املستدامة ةة ن نتةئ حمةمل رولية رى ،م ل منظةة التاةرة العةملية ،تسالم ي دة يف قيدمل
شداي لة عة 2030
 -81ومد د املال ددم ،لتناي ددا ل ددة ع ددة  2030تناي دداا مع ددةال ،ال تد ددون االتاةد ددة والقواع ددد
واملعددةيري الدوليددة قا الاددتة متسددقة ميةددة بينالددة محسددل ،بددل ن تدددون ي ددة متسددقة مدد) التقددد
ا،رز و قيمل شداي التنةية املستدامة وراعةة له
 -82وس دديتلتل التناي ددا الاع ددةي وج ددور د ددر سيةس ددةتية و حا ددة ا س ددتيةة ومتس ددقة عت ددد
املسد ددتوى الد دددويل ،بةالسد ددتنةر اس د د اتياية بةئيد ددة دد ددةمتة لتاةيد دد) تراعد ددن ماد ددةأ الاق د درا
واالعتبةرا اجلنسةنية ويشةل قل  ،باورة ةاة ،ال وي لدنظدم جتةريدة ونقديدة ومةليدة و بةئيدة
عةملية متسقة ويدعم بع الة بع ة وتقو عتد رارة ادتاةرية عةملية در ددوة وعتدد تعدةون معدلز
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بددى املؤسسددة الدوليددة وسدديتلتل األمددر ي ددة بدداي جالددور لتحددد مد التقتددل املاددر يف سددعةر
الست) األسةسية 
 -83ولددة يليددد م د تعقيددد التحددد املتة ددل يف قيددمل شددداي التنةيددة املسددتدامة حةلددة عددد
التيق السةئدة حةلية يف البي ة االدتاةرية العةملية وسيتودر النادةا عتدد تدة مدور منالدة وجدور
قيدمل االسدتقرار املدةيل ،و دال عتدد تعب دة املدوارر اوخدةمية
نظدة نقدد ومدةيل عدةملن يا دن
الريزمددة لريسددت ةةر ،و سددى التعددةون ال درييب الدددويل بتيددة تعليددل دواعددد اوي درارا ا،تيددة وشدداا
يشدةل ،يف تدة مدة يشددةته ،سدى اونداار املبدددر بةملخدة ر الدع دد ن يتعدرض لدة االدتاددةر
الدتد ددن واملخد ددة ر املةليد ددة ،واسد ددتحداث دد ددبدة مد ددةن مد ددةيل روليد ددة رائةد ددة ومعد ددلزة ،مبد ددة يف قل د د
استاةبة مةلية ر مشوال ومرونة الحتيةجة البتدان النةمية ،عتد النحو املشدةر ليده يف لدة
عةل ريا بةبة 
 -84و ةة شو متو د يف لة عة  ،2030سيتودر قيمل شاه التتيريا عتدد وجدور بنيدة
عةمليددة ددر ترابلددة ومشددوال ومت دديري مد جددل التنةيددة املسددتدامة ويتلتددل قلد بةلتددةيل اددن) القدرار
عتد ي) املستوية بلريقة متاةوبة ودةمتة لتاةيد) ودةئةدة عتدد املشدةر ة والتة يدل مد دريي
مؤسسدة دتيةيددة وروليدة معةلددة و ةخدعة لتةسددة لة وددةمتة لتاةيدد) تشدةرك ميالددة البتددان النةميددة
مم متحدة لديالة موارر ةميدة،
مشةر ة دوى و وس) نلةدة ويتلتل قل ي ة ن تتو القيةرة ا
وقا جدوى ،ويتسم عةتالة بةالتسةض والداة ة والاعةلية 
 -85ولاوندتةر رور شة يف شاه العةتية مقد سند املؤمترا السةبقة الع تدعقدد مدرة دل
األوندتةر والية تنايا ومتةبعة النتةئ قا الاتة املنب قة عد املدؤمترا ومدؤمترا
رب) سنوا
القةددة العةمليددة بش د ن التنةيددة والتاددةرة ،وتددؤر معةجلددة د ددةية التةويددل والتدنولوجيددة واالسددت ةةر
امل ابلة رورا رئيسية يف رعم تنايا لة التنةية املستدامة لعة  2030و لدة عةدل ريدا بةبدة
وينبتن ن يسالم األوندتدةر يف منتددى األمدم املتحددة السيةسدن الرميد) املسدتوى الدا يعدد ا،ادل
املر ددل ملتةبع ددة ل ددة التنةي ددة املس ددتدامة لع ددة  2030واستعراخ ددالة وسيس ددالم األوندت ددةر يف عةتي ددة
الراد شاه 
 -86وتشددةل التحدددية وااللتلامددة الدواررة يف لددة عددة  2030و لددة عةددل ريددا بةبددة
ويف اتاةد ددة ونت ددةئ ددرى مت التوا ددل ليال ددة يف ع ددة  2015ي دد) عنةا ددر الوالي ددة األسةس ددية
لاوندت ددةر وش ددن م ابل ددة مية ددة بينال ددة ترابل ددة و يق ددة ،ل ددة يتلت ددل األ ددا حبت ددوي متدةمت ددة و تي ددة
م شداي التنةية املستدامة والتةية املرتبلة ة ،بوجه ةص ،مبة يف قل وسدةئل التنايدا ،تتسدم
بدوهنددة متعدددرة األبعددةر وم ابلددة وغددري دةبتددة لتتالئددة وتؤ ددد لددة عددة  2030ناسددالة ن وجدده
ال د اب شدداه واللبيعددة املتدةمتددة ةلددة العةددل تدتسددن ب مهيددة حةمسددة يف خددةةن قيددمل غرخددالة
ول ددال م ددقن ش دداه االتاةد ددة والنت ددةئ احلدي ددة تدس ددند رورا سةس ددية األوندت ددةر بوا دداه جال ددة
التنسيمل يف األمم املتحدة ميةة يتعتمل بةملعةجلة املتدةمتة لق ةية التاةرة والتنةية والق دةية امل ابلدة
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يف جم ددةال التةوي ددل والتدنولوجي ددة واالس ددت ةةر وي ددؤر األوندت ددةر بةلاع ددل رورا شةم ددة يف تناي ددا
ومتةبعة برنةم عةل اسلنبوي وبرنةم عةل ميينة ومسةر سةموا 
 -87ويشدل عةل األوندتةر ،حبدم واليته ،ديةة م ةمة يف ةر النظة الدويل وله رور شة
يف تنايا االتاةدة والنتةئ العةملية احلدي ة ،مبة يف قل شدي عةرة تنشي الشرا ة العةملية مد
جل التنةية املستدامة وبوجه ةص ،يتدي األوندتدةر منادة مايددة لتحدوار بدى البتددان املتقدمدة
والبتدان النةمية ،ةة ن ليته احلدومية الدولية ،وال سيةة بندة توامدمل ا را  ،تسدالم سدالةمة بدريا
يف احلو ة ددة العةملي ددة اجلي دددة ،بةعتبةرش ددة دن ددةة لتتعب ددري ع د ما ددةأ البت دددان النةمي ددة بي ددد ن س ددالة
األوندت ددةر يعتة ددد ،جلئي ددة ،عت ددد زي ددةرة ب دراز برن ددةم عةت دده ،والق ددةية ال ددع تن دددرا خ دة واليت دده
األسةسية ،وروره بوااه جالة التنسيمل را ل منظومة األمم املتحدة ميةة خيد املعةجلدة املتدةمتدة
لق ددةية التاددةرة والتنةيددة والق ددةية امل ابلددة يف جمددةال التةويددل والتدنولوجيددة واالسددت ةةر والتنةيددة
املستدامة
 -88وينل ددو تعلي ددل س ددالةمة األوندت ددةر عت ددد تد ي ددر التع ددةون واالتا ددةي املتب ددةرلى م دد)
و د ددةال األمد ددم املتحد دددة واملنظةد ددة الدوليد ددة األ د ددرى و د د د ن يدسد ددالم يف زيد ددةرة الداد ددة ة يف
استخدا املوارر وزيةرة االتسةض و سى وجه الت زر ميةة بينالة وشدداا ،يتدي رور األوندتدةر يف
تنايددا لددة عددة  2030و لددة عةددل ريددا بةبددة الاراددة لتعليددل ت دراب اجملتةدد) الدددويل دددبدية
وتاةعته بش ن معةجلة د ةية التادةرة والتنةيدة والق دةية امل ابلدة يف جمدةال التةويدل والتدنولوجيدة
واالست ةةر والتنةية املستدامة 
 -89ولاوندت ددةر رور مري ددد وحم ددور با دداته منتا ددة ومقد ددطمة لإلحا ددة ا يف ي دد) جم ددةال
عةته وبةوخةمة معةجلة د ةية التاةرة معةجلة متدةمتة م) الق ةية العةملية ود دةية االدتادةر
الدتددن األ ددرى م د منظددور بددةئن ،ينبتددن ن يوااددل األوندتددةر ي ددة السددعن الومددة بواليتدده
املقررة املتة تة يف تقدمي املسدةعدة التقنيدة ميةدة خيد د دةية التادةرة والتنةيدة والق دةية امل ابلدة يف
جمةال التةويل والتدنولوجية واالست ةةر والتنةية املستدامة
 -90ويف سيةض تر يل األوندتةر عتد را واليته يف ةر ر ةن عةته ال ري دة املتة تدة يف البحدث
والتحتيل ،واملسةعدة التقنية ،وبنة تواممل ا را  ،ينبتدن لده ن يعدطلز روره يف تتبيدة احتيةجدة البتددان
النةميددة و قيددمل ولويةىددة ميةددة يتعتددمل بةلتنةيددة املسددتدامة وتعليددل رورشددة يف االدتاددةر العددةملن وينبتددن
ي دة تعليدل التعدةون مد) منظةدة اجملتةد) املدددين بتيدة رعدم عةتالدة الددعو لتتنةيدة الشدةمتة لتاةيدد)
واملس ددتدامة ،ة ددة ينبت ددن تعلي ددل التش ددةور م دد) جال ددة مةعت ددة ددرى يف القل ددة اة ددةص بتي ددة دي ددد
العقبة الرئيسية الع تعردل االست ةةر ،ةاة يف دل البتدان بوا 
 -91وينبتددن ن يوااددل األوندت ددةر رعةدده ألد ددل البتدددان ب دوا والبتدددان النةمي ددة غددري الس ددةحتية
وال دددوي اجللري ددة الا ددترية النةمي ددة والبت دددان األمريقي ددة واالدتا ددةرا األ ددرى ال ددعياة وال ددعياة
شيدتية ،و ن ي دا يف االعتبدةر يف الوددت ناسده التحددية املسدتةرة الدع يواجالالدة بعدض البتددان
النةميددة والبتدددان األ ددرى الددع متددر ادتاددةراىة مبرحتددة انتقةليددة و ن يوااددل رعددم اجلالددور الددع تبددالة
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ملواجالددة شدداه التحدددية وينبتددن زيددةرة الت يددد عتددد التخد ُّدرا مد م ددة دددل البتدددان بدوا ،بوسددةئل
منالددة موااددتة تقدددمي دددمة استشددةرية و تيددل السيةسددة بةلتعددةون مدد) مدتددل املة ددل السددةمن
املع ب دل البتدان بوا والبتدان النةمية غري السةحتية والدوي اجللرية الاترية النةمية 
 -92ومددة زالددت ر ددةن عةددل األوندتددةر ال ري ددة املتة تددة يف بنددة توامددمل ا را  ،و جدرا البحددوث
والتحتيل ،وتقدمي املسةعدة التقنية تدتسن ناا القددر مد األمهيدة االسد اتياية ومثدة حةجدة
باي مليد م اجلالور لليةرة الرواب بى شداه األر دةن وتدةمتالدة مد جدل تعليدل سدالة األوندتدةر
يف تنايددا لددة عددة  2030وينبتددن ن دددر ا ليددة احلدوميددة الدوليددة اجتددةه األوندتددةر و ن تددومر
السدديةض السيةسددن ألعةددةي البحددث والتحتيددل الددع ي ددلت) ددة األوندتددةر والددع ينبتددن ن تايددد
وتدعم بدورشة عةتية بنة تواممل ا را بش ن التحدية اوبةئية 
 -93وينبتددن ن طتددل رور جمتددا التاددةرة والتنةيددة مدةنددة حموريددة يف شدداه اجلالددور ةددة ينبتددن
تعليددله وينبتددن ن تقددد مةنددة األوندتددةر الاردددة العةمتددة املعنيددة بةو ددةر االس د اتيان وامليلانيددة
الرنةجمي ددة ،ومد د ريل ددة جمت ددا التا ددةرة والتنةي ددة ،بلريق ددة م ددوجلة ويف الود ددت املنةس ددل ،ددل
املعتومة ال رورية لريخلري اا الدور عتد و واي
 -94وينبتددن تنشددي ا ليددة احلدوميددة الدوليددة احلةليددة لاوندتددةر ،وبةلتددةيل تقدددمي رعددم م ددل
لتنايددا لددة عددة  2030وينبتددن ن يتوااددل ح دوار جنيددر ليددة ملوااددتة املنةدش دة القةئةددة
عتددد التحتيددل والبحددث لتتد ري الندظدةددن لسيةسددة التنةيددة عةمليددة عتددد اددن) السيةسددة وتنايدداشة
عت ددد الا ددعيد ال ددو وينبت ددن ن تش ددةل جم ددةال االشتة ددة التح دددية االدتا ددةرية املس ددتةرة
واملستادة م منظور بةئن 
 -95وينبت ددن س ددى اجتةةع ددة مرد ددة اةد درا مد د ددريي العة ددل ،وقلد د بةس ددتخدا ي دد)
الوسددةئل املتةحددة ويف حدددور مددة تسددة بدده تتد الوسددةئل ،عتددد زيددةرة مشددةر ة اةدرا مد البتدددان
النةمية واستدشةي ي) الرواب م) شداي التنةية املستدامة ،وم مث تقدمي رعدم م دل لتنايدا
نت ددةئ متةوس ددة ددن تنظ ددر ميال ددة
ل ددة ع ددة  ،2030وينبت ددن ن تا ددن ش دداه االجتةةع ددة
البتدان ةمدة وينبتدن ن تددون اجتةةعدة مرددة اةدرا در متيدلا عد منةدشدة جمتدا التادةرة
والتنةية
 -96ويدتس ددن عة ددل األوندت ددةر التحتيت ددن املس ددتقل املوج دده ددو التنةي ددة مهي ددة حةمس ددة وم ددةرة
م ددداوال ال دددوي األع ددة وينبت ددن ن يواا ددل األوندت ددةر تق دددمي ت دديري منتظة ددة لريجتةش ددة
العةمليددة يف التاددةرة والتنةيددة ومددة يتاددل بددال م د د ددةية ،مدد) تر يددل ددةص عتددد تنايددا ل ددة
عددة  2030و شددداي التنةيددة املسددتدامة وينبتددن ن يشددةل شدداا العةددل التحتيتددن د ددةية تتاددل
مب ددى اس ددتدامة ما ددةرر التةوي ددل املبتد ددرة واجلدي دددة و مدةني ددة التنب ددؤ ددة ،ورور القل ددة اة ددةص،
ومتويل املشةري) الاترية واملتوسلة احلام ،واالجتةشة املتاتة بةالست ةةر 
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 -97وينبت ددن ن تت ددة التق ددةرير الرئيس ددية لاوندت ددةر توا ددية موخ ددوعية لد ددن ينظ ددر ميال ددة
جمتا التاةرة والتنةية ،وشو مة يسةعد عتد جعل شاه التقةرير ر تر يلا و د رعم التواال
واملشددةر ة ،دددي بنددة توامددمل ا را و جدرا البحددوث ،بليددةرة اسددتخدا تدنولوجيددة االتاددةال
اجلديدددة اسددتخدامة ددر معةليددة ،مبددة يف قل د التدددريل املرتدددل عتددد الشددبدة العةمليددة وبةسددتخدا
اون نت
 -98وينبتد ددن زيد ددةرة سد ددى جد ددورة املسد ددةعدة التقنيد ددة املقدمد ددة م د د األوندتد ددةر د دواي رورا
املش ددةري) وينبت ددن ن تت ددو د املس ددةعدة التقني ددة س ددى د دددرة البت دددان النةمي ددة عت ددد مال ددم بيع ددة
ورينةميددة النظددة االدتاددةر العددةملن والبدددائل امللروحددة واددريحه ومقددة ةلددة التنةيددة املسددتدامة
لع ددة  2030وينبت ددن ي ددة ن تع دطلز ش دداه املس ددةعدة وتيس ددر التع ددةون ال دددويل م د ج ددل س ددى
القدددرا اونتةجيددة ورمدد) املسددتوى الاددنةعن يف البتدددان النةميددة ،و ن تسددد املشددورة البتدددان
بش ن التدابري املنةسبة لاه التةية و دد لاوندتدةر ي دة ن يسدةعد البتددان النةميدة عتدد قيدمل
التنةيددة املسددتدامة ،ةاددة يف بعدددشة االدتاددةر  ،م ددري عد مسددةعدة الدددوي األع ددة يف راددد
التقد ا،رز و قيمل التةية املناوص عتيالة يف االتاةدة والنتةئ العةملية األ رية م حيدث
اتتالة بق ةية التاةرة والتنةية ولال  ،ينبتدن ن يدؤر عةدل األوندتدةر املتعتدمل بةلتعدةون التقد
وبنة القدرا  ،مبة يف قلد عتدد املسدتوى الدوزار  ،رعدم الددوي األع دة  ،يف دةر اجملدةال
املشةولة بواليتده ،يف ديدد وتنسديمل اسد اتياية التنةيدة الو نيدة املوجالدة دو التنةيدة املسدتدامة،
مبة يشةل الندد دال والرلى واألروا املختتاة املتةحة 
 -99وينبتددن موااددتة تعليددل اورارة القةئةددة عتددد النتددةئ وتلبيقالددة بوادداالة راة راريددة مرنددة
تت دومر مد ريلددة وسدديتة معةلددة مد حيددث التدتاددة لتعليددل املبددةررا والنتددةئ اوبةئيددة و د د ن
يسددالم قل د يف سددى الاعةليددة والداددة ة واأل ددر عتددد النتددةئ اوبةئيددة لعةتيددة األوندتددةر م د
ريي تبةري الدروق املستاةرة ،وموااتة سى موائد عةتيدة األوندتدةر لتةسدتايدي وتبسدي
عةتية تقدمي التقةرير اجلالة املة ة


ور

األونكتا 

 -100ومقة لتاقرتى  10و 12عريه ،ينبتن ن يقو األوندتةر مبة يتن:
اوسددالة  ،م د ددريي ر ددةن عةتدده ال ري ددة ،يف تنايددا وراددد واسددتعراض لددة
و
ع د ددة  ،2030و ةا د ددة األش د ددداي قا الا د ددتة يف جم د ددةيل التا د ددةرة والتنةي د ددة وجم د ددةال التةوي د ددل
والتدنولوجية واالست ةةر امل ابلة يف سديةض يد) شدداي التنةيدة املسدتدامة ،و ةادة الددي 17
بش ن عةرة تنشي الشرا ة العةملية م جل التنةية املستدامة؛
وب النظددر ،بةلتعددةون مدد) الشددر ة املعنيددى ،يف سددبل تعب ددة م دوارر مةليددة خددةمية م د
ماةرر كتتاة لاةأ البتدان النةمية؛
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وا استخدا منتددى االسدت ةةر العدةملن لتبدةري اةدرا و م دل املةةرسدة بادورة
منتظةة يف جمةي االست ةةر والسيةسة املتعتقة بةملشةري) م جل التنةيدة ،و ددراك وسد) ةئادة
لدنددة مد اددحةب املاددتحة ،وال تيددل وجدرا اسددتعراض عددةملن ودددةمل وددداةي لتتقددد ا،ددرز
اوب قيمل شداي التنةيدة املسدتدامة عتدد عتدد مسدتوى ،ومواادتة اسدتخدا تقريدر االسدت ةةر
العددةملن ،الددا يت ددة تدديري معةقددة ملواخددي) االسددت ةةر األجندديب املبةدددر قا الاددتة ،مد جددل
تيل االجتةشة العةملية يف جمةي االست ةةر األجنيب املبةدر؛
اوسددالة بنشددة  ،بةلتعددةون مدد) الشددر ة املعنيددى حسددل االدت ددة  ،يف التنايددا
ور
الاعةي لريتاةدة والنتةئ الدولية الع تع ي بدور الية ل األسةسية لتنقل ولوجستية التادةرة
وتيسري التاةرة يف تنايا لة عة 2030؛
تق دددمي املس ددةعدة ،حس ددل االدت ددة  ،ال دددوي األع ددة  ،و ةا ددة البت دددان
وشد
النةميددة ،يف تنايددا وراددد التقددد ا،ددرز اددوب النتددةئ البددةرزة مل دؤمترا القةددة وامل دؤمترا الرئيسددية
لامم املتحدة ،م ري ع املؤمترا الدولية األ رى قا الاتة الع ت تل عتيالة ةر يف التاةرة
والتنةية والق ةية امل ابلة يف جمةال التةويل والتدنولوجية واالست ةةر؛
تةحدة منتدددى لتبددةري اةدرا ومسددةعدة البتدددان يف عددار تقةريرشددة مد
وو
االستعراخة الو نية يف سيةض لة عة  2030و شداي التنةية املستدامة؛

ددريي

موااد ددتة عةةلد دده يف جمد ددةي البحد ددث والتحتيد ددل بش د د ن مد ددةض و د ددةر االجتةشد ددة
وز
االدتاددةرية العةمليددة ،والتلددورا الددع دددث يف سيةسددة املؤسسددة الدوليددة قا الاددتة ،عتددد
السيةسدة التاةريددة واوبةئيددة الو نيددة الددع تدناددا مد جددل قيددمل التنةيددة املسددتدامة ،وال سدديةة يف
البتدان النةمية؛
وا لدددى عدددار تقددةريره املتاددتة بةلبتدددان النةميددة املعتةدددة عتددد السددت) األسةسددية،
تقييم ا ةر املتاتة بةلتاةرة والتنةية امل تبة عتد االتاةض املر يف سيةض الدورة احلةرية والعشدري
ملؤمتر األ راي يف اتاةدية األمم املتحدة او ةرية بش ن تتري املنة و شداي التنةية املستدامة؛
موااددتة اوسددالة يف املتةبعددة املدرسددة لنتددةئ امل دؤمتر الدددويل لتةويددل التنةيددة ويف
و
استعراض شاه النتةئ ؛
اوسددالة يف راددد ومنةدشددة وتنايددا شددداي التنةيددة املسددتدامة عد ريددمل تددومري
و
حاددة ا قا اددتة ومو ودددة ومنةسددبة م د حيددث التوديددت وماددناة حسددل االدت ددة  ،وع د
ريددمل بنددة القدددرا اوحاددةئية عتددد الاددعيد الددو  ،بةعتبددةر قل د سةسددة ال بددد مندده لتحتيددل
السيةسة واختةق درارا مستنرية بش ن التاةرة والتنةية؛
ال يددل عتددد التحدددية الرئيسددية الددع تواجالالددة يدد) البتدددان النةميددة يف جمددةيل
وك
التاةرة والتنةية ويف الق ةية امل ابلة املتعتقة بةلتةويل واالست ةةر والتدنولوجية والتنةيدة املسدتدامة
قيددمل شددداي التنةيددة املتاددمل عتيالددة روليددة ،مبددة يف قلد شددداي التنةيددة املسددتدامة
يف سددعيالة
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ويف شدداا الادددر ،ينبتددن يددري اشتةددة ددةص ألدددل البتدددان ب دوا والبتدددان النةميددة املعتةدددة عتددد
الست) األسةسية ،م ري ع البتدان النةمية املستوررة الاةمية لاغاية؛
القية  ،بسبل منالة عةتية حبث و تيل منتظةة ،بتقييم وتشاي) تواممل ا را
وي
بشد ن الديايددة الددع دد ددة لتتعددةون و دةمددة الشدرا ة يف جمددةي التنةيددة ،مبددة ميالددة تتد املتعتقددة
بةلتعةون ميةة بدى بتددان اجلندوب ،ن دسدالةة بدرجدة در يف قيدمل شدداي التنةيدة املسدتدامة يف
البتدان النةمية؛
بن ددة عت ددد ت ددل ال دددوي األع ددة  ،تق دددمي حة ددة
و
الراشنة املتاتة بةلتاةرة والتنةية ،مبة يف قل عتد املستوى الوزار ؛
تقددمي تقدةرير سددنوية
ون
لتسيةسة الا جيرى ل رب) سنوا ؛
وق

عريمي ددة بشد د ن الق ددةية

جمتدا التاددةرة والتنةيدة عد تنايددا االسدتعراض الشددةمل

اوسالة يف املنةدشة املتعتقة بتحديث ديةق املسةعدة اوبةئية الرمسية؛

ينبتددن ن تددومر منةدشددة الدددورا العةريددة جملتددا التاددةرة والتنةيددة ردددةرا
و
رميعددة املسددتوى لعةددل األوندتددةر ،و ن تت ددة حسددل االدت ددة اسددتنتةجة متاددمل عتيالددة تتنددةوي
عتد وجه التحديد مسةمهة األوندتةر يف قيمل شداي التنةية املستدامة وجددوي عةدةي التادةرة
والتنةيدة األوسدد) نلةدددة ولدداا التددرض ،ينبتددن ن تت ددة و ددةئمل املعتومددة األسةسددية املقدمددة
جمتا التاةرة والتنةيدة ،مبدة يف قلد املنشدورا الرئيسدية املختتادة ونتدةئ اجتةةعدة اةدرا قا
الاتة ،تواية سيةسةتية حمدرة ن ينظر ميالة؛
وي ينبتن ن ينظم جمتا التاةرة والتنةية ،عند االدت ة  ،رورا است نةئية لتقددمي
مسةمهة األوندتةر يف العةتية التح ريية املوخوعية لتةؤمترا ومدؤمترا القةدة قا الادتة الدع
تعق دددشة األم ددم املتح دددة وومق ددة لتةةةرس ددة املعة ددوي ددة ،دد د ن تتخ ددا نت ددةئ تتد د ال دددورا
لتةداوال يعده الرئيا؛ 
االست نةئية ،عند ال رورة ،ددل متخ
وص متةدية م) شيدل ا لية احلدومية الدولية املناوص عتيه يف اتاةض را ،سيقو
جمتددا التاددةرة والتنةيددة بتاعيددل نشددة مريقددن درا حدددوميى روليددى وستشددةل املواخددي) الددع
ينبتددن النظددر ميالددة تددة مددور منالددة التاددةرة اولد ونيددة واالدتاددةر الردةددن؛ والتةويددل م د جددل
التنةية ،عتد النحو املبى يف لة عةل ريا بةبة ويف عةةي األوندتةر؛
د د ختاددي م دوارر م د جددل تاعيددل مردددة اة درا احلدوميددة الدوليددة املنش د ة
وض
ح دددي ة عد د ري ددمل اس ددتخدا املخاا ددة مد د مد دوارر وود ددت اجتةةع ددة مرد ددة اةد درا القةئة ددة
واملخااددة م د م دوارر وودددت التانتددى ،م د رون الت د ري يف الومددة بواليتيالةددة وتعددرض مةنددة
األوندتةر عتد جمتا التاةرة والتنةية يةرا لتاعيل مردة اةرا احلدومية الدولية ،مبدة يف قلد
تنسيبالة لآلليدة احلدوميدة الدوليدة ،يف حددور املدوارر املتةحدة ،لددن ينظدر اجملتدا ميالدة وستدسدتعرض
والي ددة مرد ددة اة درا احلدومي ددة الدولي ددة يف امل دؤمتر املقب ددل ال ددا يدعق ددد ددل رب دد) س ددنوا وتظ ددل
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مواخي) اجتةةعة اةرا املتعدرة السنوا احلةلية رون تتيري مة ؤ يقدرر جمتدا التادةرة والتنةيدة
ريي قل ؛
ددرى معنيددة ،رعددم
بةلتعددةون مدد) منظةددة روليددة ددرى قا اددتة وجالددة
ور
البت دددان النةمي ددة ،وال س دديةة ال دددوي اجللري ددة الا ددترية النةمي ددة ،يف س ددعيالة لتحقي ددمل ال دددي  14م د
شددداي التنةيددة املسددتدامة يف تاددةيم وتنايددا اس د اتياية تنةيددة ادتاددةرية دتيةيددة و /و و نيددة
حلا ا،يلة ومواررشة واستخدامالة بلريقدة مسدتدامة ،والسدعن تعليدل التادةرة املسدتدامة يف
القلةعة القةئةة عتد موارر ا،يلة  ،بسبل منالة تيل اوعةنة املقدمدة مادةئد األمسدةك
ةد ددة مار ددة وا دديد ما ددر  ،واوعةن ددة ال ددع تس ددالم يف ح دددوث الا دديد غ ددري
ال ددع ت ددؤر
املشددرو وغددري املبتد عندده وغددري املددنظم ،والتحدددية الددع تلرحالددة مددة البتدددان النةميددة ،وال سدديةة
ميةة يتعتمل حبا املوارر البحرية واون األم التاائن
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مافيكيانو نيروبي
من القنرار ىلن الفعن  :التحننرف فنني ا بننا بيصننة ا ت ننا ة عالميننة منناملة للبمين
ومن فة خدم التبارة والتنمية
وب
الفقرة 85
يستعاض عن النص احلايل بالنص التايل:
 -85ولألونكتاد دور هام يف هذه العملية .فقد أسندت املؤمترات السابقة اليت تُعقدد مدر كد
أربع سنوات إىل األونكتاد والية تنفيذ ومتابعة النتائج ذات الصلة املنبثقة عدن املدؤمترات ومدؤمترات
القمة العاملية بشأن التنميدة ،وتدؤد معاجلدة قضدايا التجدار والقضدايا املباب دة يف تداالت التمويد
والتكنولوجيددا واالسددتثمار دوراي رئيسددياي يف دعددخ تنفيددذ ة ددة التنميددة املسددتدامة لعددام  2030وة ددة
عم أديس أبابا .وينبغي أن يسهخ األونكتاد يف منتدى األمخ املتحدد السياسدي الرفيدع املسدتوى
الد ددذ يعد د ملدد ازف د د املرك د د ملتابعد ددة ة د ددة التنميد ددة املسد ددتدامة لعد ددام  2030واستعراضد ددها .وسيسد ددهخ
األونكتاد يف عملية الرصد هذه .
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