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 مباشرة األعمال الحرة من أجل التنمية المستدامة - 75/211 

 
 ،إن الجمعية العامة 

  المؤرخ 69/210و  2012كـانن  األول/يسمــــــــــــــمبر  21المؤرخ  67/202إلى قراراتهـا إذ تشييييييييي ر  
المؤرخ    73/225و   ،2016نن  األول/يسمــــمبر كا 21المؤرخ   71/221و   2014كانن  األول/يسمــــمبر  19
 ،2018كانن  األول/يسممبر  20

ــبتمبر  25المؤرخ   70/1قرارها   وإذ تؤكد من جديد  ، المعنن  ”تحنيل عالمنا: خطة  2015أيلنل/ســــــ
“، الذي اعتمدت فيه مجمنعة من األهداف والغاسات العالمية الشــــــاملة وال ع دة 2030التنمية الممــــــتدامة لعا  

عمل  تع د تأك د التزامها بالإذ المدى المتعلقة بالتنمية الممتدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحنل، و 
، وإيراكها أ  القضـاء على الفقر بجمي  وـنره 2030الخطة بالكامل بحلنل عا   يو  كلل من أجل تنف ذ هذه

ٌ    ننى عنه لتحق   التنمية الممـتدامة،   وأبعايه، بما في ذلك الفقر المدق ، هن أكبر تحٍد يناجهه العالم وشـر
ــتدامة بأبعايها الث  ة  على نحن متناز    -ا قتصــــــــايي وا جتماعي والب  ي  -والتزامها بتحق   التنمية الممــــــ

ــتكمال   ــعي إلى اســ ــتفاية من ازنجازات التي تحقق  في إاار األهداف ازنمالية لةلوية والمــ ومتكامل، وبا ســ
 ما لم ُينفَّذ من تلك األهداف،

بشــأ  متابعة خطة التنمية   2016تمنز/ينليه   29المؤرخ   70/299قرارها  وإذ تؤكد من جديد أيضيا 
 واستعراضها على الصع د العالمي، 2030الممتدامة لعا  
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ــا  أمر    وإذ تكرر تأك د  التعّهد بأ  يترك أحد  خلف الركب، وتؤكد من جديد إيراكها أ  كرامة ازنمــــــ
ها تتحق  لصالح البلدا  والشعنب قاا ة وشرالح  أساسي، ورنبتها في أ  ترى أهداف التنمية الممتدامة وناسات

 الركب، المجتم  كافة، وإذ تجدي التزامها بالمعي للنونل أو  إلى من هم أشد تخلفا عن

أـباـبا المتعل  بخطـة عمـل أيس   2015تمنز/ينلـيه  27المؤرخ  69/313قرارهـا وإذ تؤكيد من جيدييد  
الصـــــــايرة عن المؤتمر الدولي الثالل لتمنيل التنمية، التي تشـــــــأل جزءا   يتجزأ من خطة التنمية الممـــــــتدامة  

ــالل التنف ذ من خ ل اعتماي    2030لعا   ــيال ناساتها المتعلقة بنســـ ــيح ســـ ــاعد في تنضـــ وتدعمها وتكملها وتمـــ
ــي القني  ــياسـ ــات وإجراءات عملية، وتع د تأك د ا لتزا  المـ ــياسـ ــدي لتحّدي التمنيل وته  ة ب  ة مناتية  سـ بالتصـ

 على جمي  الممتنيات لتحق   التنمية الممتدامة بروٍح من الشراكة والتضامن على الصع د العالمي،

وببدء نفاذه في وق  م أر، وإذ تشـــــــج  جمي  األاراف في ا تفال على   (1)باتفال باري  وإذ ترحب 
ــأ  تغ ر المناخ ــأل كامل، واألاراف في اتفاحية األمم المتحدة ازاارية بشـــــــــــ التي لم تنيع بعد  (2)تنف ذه بشـــــــــــ

ك  وــأنك التصــدي  عل ها أو قبنلها أو المنافقة عل ها أو ا نضــما  إل ها، حمــب ا قتضــاء، على أ  تفعل ذل
 في أقرب وق  ممأن،

ــنداي للحد من مخاار الكنار  للفترة  وإذ تشييييي ر  ــنداي وإاار ســــــ ، ( 3)2030-2015إلى إع   ســــــ
تؤكد من جديد أ  خطة عمل أيس  أبابا تمـــــــــــــعى، في جملة أمنر، إلى وضـــــــــــــ  وتنف ذ تداب ر إيارة كلية  وإذ

 اي،لعملية الحد من مخاار الكنار  على جمي  الممتنيات وفقا زاار سند

إلى ا ســتراتيجيات وبراما العمل ذات الصــلة، بما في ذلك إع   إســطنبنل وبرناما    وإذ تشيي ر أيضييا  
ل للدول الجزرية الصــغ رة النامية ( 4) 2020- 2011العمل لصــالح أقل البلدا  نمنا للعقد  ، وإجراءات العمل المعجَّ

،  ( 6) 2024- 2014لدا  النامية ن ر المـاحلية للعقد ، وإع   ف  نا وبرناما عمل ف  نا لصـالح الب ( 5) )ممـار سـامنا( 
، وإذ تـدرك أهميـة معـالجـة ا حتيـاجـات والتحـدسـات المتننعـة  2063 لعـا  خطـة ا تحـاي األفريقي ب  علمـا  تحيط وإذ 

ــة،  ــاع خاوــ ــيما البلدا  األفريوية وأقل البلدا  نمنا والبلدا  النامية ن ر و التي تناجه البلدا  التي تمر بأوضــ   ســ
 ة الدخل، الماحلية والدول الجزرية الصغ رة النامية، وكذا التحدسات الخاوة الما لة أما  البلدا  المتنسط 

 (8)والتنميـة للمــــــــــــــأـا  الـدولي المؤتمر عمـل رنـاماوب (7)إع   ومنهـا  عمـل بيج ن وإذ تع يد تيأك يد 
 ،والن ال  الختامية لمؤتمرات استعراضهما

_________________ 

 .21-/  أ1، المقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعتمد بمنجب اتفاحية األمم المتحدة ازاارية بشأ  تغ ر المناخ، في الن يقة  (1) 

 (2) United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

 ، المرفقا  األول والثاني.69/283القرار  (3) 

(، A/CONF.219/7) 2011أســار/مــاين  13-9تقرير مؤتمر األمم المتحــدة الراب  المعني بــأقــل البلــدا  نمنا، إســــــــــــــطنبنل، تركيــا،  (4) 
 الفص   األول والثاني.

 ، المرف .69/15القرار  (5) 

 ي.، المرفقا  األول والثان69/137القرار  (6) 

)منشــــــــــــــنرات األمم المتحـــدة، رقم المبي   1995أيلنل/ســــــــــــــبتمبر  15-4تقرير مؤتمر األمم المتحـــدة الراب  المعني بـــالمرأة، بيج ن،  (7) 
A.96.IV.13 المرفقا  األول والثاني.1(، الفصل األول، القرار ، 

(، A.95.XIII.18)منشــنرات األمم المتحدة، رقم المبي    1994ســبتمبر  /أيلنل  13-5 القاهرة،  والتنمية، للمــأا   الدولي المؤتمر تقرير (8) 
 ، المرف .1الفصل األول، القرار 
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بأ  م اشـرة األعمال الحرة وا بتكار أمرا  أسـاسـيا  لتمـخ ر ازمأانات ا قتصـايسة للبلدا  م وإذ تسي  
ا نخراٌ الجماعي في م اشــرة األعمال الحرة وازبداع وا بتكار، وهن ما سعطي زخماج جديداج للنمن  وأهمية يعم 

 والش اب، ا قتصايي وخل  فرص العمل ويتيح مزيداج من الفرص لجمي  الناس، بمن ف هم النماء

ضـــــ  المرأة،  ا ســـــتنتاجات المتف  عل ها والقرارات ذات الصـــــلة التي اعتمدتها لجنة و  إلىوإذ تشييي ر  
تمأ ن المرأة  ”في ذـلك ا ســــــــــــــتنـتاجـات المتف  عل ـها التي اعتـمدتـها في يورتـها الحـايـسة والمــــــــــــــت ن، بعننا   بـما

، وا ســــــــــــــتنتــاجـات المتف  عل هــا التي اعتمــدتهــا في يورتهــا (9)“اقتصـــــــــــــــايسـا في عـالم العمــل ا خـذ في التغ ر
   الممــــاواة ب ن الجنمــــ ن وتمأ ن النمــــاء والفتيات التحدسات والفرص في مجال تحق”والمــــت ن، بعننا   الثانية

أ  للنمـــاء والفتيات، و  ســـيما في البلدا  النامية، يورا كب را في حفز م اشـــرة األعمال   ، وإذ تؤكد(10)“الريويات
ــخ ر العلن  والتكننلنجيا ألنرا    ــاء من تمـ ــتدامة، وإذ تدعن إلى اتخاذ تداب ر لتمأ ن النمـ الحرة والتنمية الممـ

وإذ تمــــلم بأهمية المــــياســــات والبراما التي تقضــــي على التم  ز   ، اشــــرة األعمال الحرة والتمأ ن ا قتصــــاييم
هياكل األســـــاســـــية العامة لكفالة ســـــبل النوـــــنل على قد  الممـــــاواة للنمـــــاء والرجال الذين  ضـــــد المرأة وتنفر ال

 ي اشرو  األعمال الحرة،

المتعديين والمناري والمعارف والقدرات ازبداعية بأ  الشـــــراكات ب ن أوـــــحاب المصـــــلحة م وإذ تسييي  
ــاٌ العلميـة واألكـايسميـة  والمؤســــــــــــــمــــــــــــــات  والخ ريـة المنجنية ـلدى القطـاع الخـاص والمجتم  المـدني واألوســــــــــــ

والبرلمانات والمــلطات المحلية والمتطنع ن وأوــحاب المصــلحة ا خرين ســيأن  لها يور  مهم من أجل حشــد  
جيا والمناري المالية وا ســـتفاية منها، وتكم ل جهني الحأنمات، وازســـها  في تنف ذ المعارف والخبرات والتكننلن 

نتالا المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة، فضــ  عن يعم تحق   أهداف التنمية الممــتدامة 
 في جمي  البلدا ، بما ف ها البلدا  النامية،

ــجي  حيا  مجتم علىوإذ تشييدد   ــرورة تشـ ــتدامة، ضـ ــالمة جامعة من أجل تحق   التنمية الممـ عات ممـ
وإنشـــــاء مؤســـــمـــــات فعالة خاضـــــعة للممـــــاءلة وشـــــاملة للجمي  على الممـــــتنيات كافة، وإذ تؤكد من جديد أ   
الحنكمة الرشـ دة، وسـياية القانن ، وحقنل ازنما ، والحريات األساسية، وا ستفاية المتكاف ة من خدمات ن م 

يتجزأ من   وتداب ر مأافحة الفمـــــــــــــاي والحد من التدفقات المالية ن ر المشـــــــــــــروعة جزء  العدالة المنصـــــــــــــفة، 
 الجهني، تلك

على الدور المحنري لم اشـرة األعمال الحرة في تحق   التنمية الممـتدامة بأبعايها الث  ة،  وإذ تشيدد 
ــأا    ــتدامة يتطلب إعمال المناهب والقدرات ازبداعية لكافة المـــ ــدي على أ  تحق   أهداف التنمية الممـــ وإذ تشـــ

 وا ستفاية من همتهم في مجال م اشرة األعمال الحرة،

 األم ن العا ، أعلن عنها، التي للش اب المتحدة األمم ستراتيجيةباوإذ ترحب  

 مر  جالحة بمـــــبب أخطار من ورفاهه وســـــ مته ازنمـــــا  وـــــحة  هديتي ما بالغوإذ تالحظ بق ق  
 شــــــــديدة،  اخت  ت من  وا قتصــــــــايات المجتمعات له  تعرضــــــــ  ما على ع وة(، 19-)كنف د كنرونا ف روس

  تضـررا األكثر هم وضـعفا فقرا  الف ات أشـد وأ  عيشـهم، وسـبل الناس بحياة مدمر أ ر من الجالحة ألحقته وما
ــتدامة التنمية أهداف لتحق   الصــــــحيح الممــــــار إلى للعنية الطمنح جديد من تؤكد وإذ منها،   اري  عن الممــــ

_________________ 

 (، الفصل األول، الفرع ألف.E/2017/27) 7 رقم الملح ، 2017 وا جتماعي، ا قتصايي للمجل  الرسمية الن ال ان ر  (9) 

 (، الفصل األول، الفرع ألف.E/2018/27) 7 رقم الملح ، 2018المرج  نفمه،  (10) 
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 تنف ذا   2030 عا  خطة تنف ذ وــــنب بالتقد  تعج  ج  والشــــمنل با ســــتدامة تتمــــم للتعافي اســــتراتيجيات وضــــ 
  تتطلب 19-كنف د جالحة بأ  تمــــلم وإذ الممــــتقبل، في وــــدمات وقنع خطر من الحد على والممــــاعدة كام 
 األاراف، تعديسة على القالم التعاو   وتجديد والتضامن النحدة على ترتكز عالمية تداب ر اتخاذ

 عن اري  إسجاياألعمال الحرة في تحق   التنمية الممـتدامة  م اشـرةالها  لجهني  سـها ازبوإذ تسي م  
ــ  ا قتصــــــــايي، المجال فيعلى نحن سشــــــــمل الجمي  وا بتكار  النمن وحفز عمل،الفرص   ن ال روفوتحمــــــ

ــايسة للتحدسات والتصــــديا جتماعية،  ، وإذ تؤكد أ   2030 ا جتماعية والب  ية في ســــيال خطة عا و   ا قتصــ
 اشــرة األعمال الحرة، بما في ذلك تن يم المشــاري  ا جتماعية، والمشــاري  ال الغة الصــغر  الدور الذي تؤيسه م

والصــــــغ رة والمتنســــــطة الحجم، في تحق   التنمية ا جتماعية وا قتصــــــايسة سأتمــــــي أهمية أكثر من أي وق   
 وما بعدها، 19-كنف د مضى في مرحلة التعافي من

ــرة األعمال الم أيضييييا  وإذ تسيييي   ــايي عن اري  إسجاي فرص بأ  م اشـــ حرة تدف  عجلة النمن ا قتصـــ
 العمل وتعزيز العمل ال ل  والزراعة الممتدامة وتشجي  ا بتكار،

بأ  م اشـرة األعمال الحرة سمأن أ  تمـاعد في التصـدي للتحدسات الب  ية من خ ل  م كذلكوإذ تسي  
وبتداب ر ته ئ القدرة على الصــــــــــــمني،   يف معهاألخذ بتكننلنجيات جديدة للتخويف من آ ار تغ ر المناخ والتك

 وكذلك من خ ل تشجي  الممارسات وأنماٌ ا سته ك الممتدامة ب  يا،

بازســـــــــها  ازسجابي الذي سمأن لم اشـــــــــرة األعمال الحرة أ  تقدمه في تعزيز التماســـــــــك  م وإذ تسيييييي  
مي ، بمن ف هم النمــــاء والشــــ اب  ا جتماعي والحد من أوجه عد  الممــــاواة وتنســــي  نطال الفرص المتاحة للج

 الركب، واألشخاص ذوو ازعاقة وأشد الناس ضعفا، والنونل أو ج إلى َمن هم أشّد تخلفجا عن

ــاركـة األشــــــــــــــخـاص  وإذ تالحظ  اـلدور اـلذي سمأن أ  تؤيسـه م ـاشــــــــــــــرة األعمـال الحرة في يعم مشــــــــــــ
ازعاقة لةعمال الحرة ســـنف يزيد ازعاقة في ســـنل العمل، وأ  تعزيز إمأانية م اشـــرة األشـــخاص ذوي  ذوي 

ازعاقة   عمل، لي  لةشــخاص ذوي المن النعي بما تتيحه م اشــرة األعمال الحرة من نشــاٌ محتمل في ســنل 
ال الغة الصــغر والصــغ رة والمتنســطة الحجم، وإذ ت ح    والمشــاري فحمــب، بل أسضــا لمشــاري  العمالة الذاتية  

هم النمــاء ذوات ازعاقة، يناجهن  أشــأا  متقااعة ون ر متناســ ة أ  األشــخاص ذوي ازعاقة، بمن ف أسضــا 
 من التم  ز، بما في ذلك في مجال الحصنل على المناري المالية،

ــا /أبريل  6المؤرخ   71/279إلى قرارها  وإذ تشيي ر  ــأ  ين    2017نيمـ ــاري بشـ الصـــغر   ال الغة المشـ
 ،الحجم والصغ رة والمتنسطة

الصـغر والصـغ رة والمتنسـطة   ال الغة المشـاري بأهمية تشـجي  إضـفاء الطاب  الرسـمي على  وإذ تسي م 
جميعا على خدمات  ومشـاركتها ونمنها في األسـنال الدولية وازقليمية والنانية، بنسـالل منها حصـنلها الحجم 

 بناء القدرات والخدمات المالية، من قب ل التمنيل ال الغ الصغر وا لتمانات بتكلفة ميمنرة،

إزاء اســـــتمرار ارتفاع معد ت ال طالة لدى الشـــــ اب، و  ســـــيما في  يسيييياوراا بالغ الق قال تزال  وإذ  
 حنل في مجال التنمية الممتدامة،زحدا  ت تؤهلهمالبلدا  النامية، وهن ما سخمد ااقات الش اب التي 

الك ــار الــذين تتنافر لــديهم جمي  التزامهــا بتحق   زيــاية كب رة في عــدي الشــــــــــــــ ــاب و  وإذ تع يد تيأك يد 
للعمل وشــــــغل النلالف ال لقة وم اشــــــرة األعمال  ، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية، المهارات المناســــــ ة

https://undocs.org/ar/A/RES/71/279
https://undocs.org/ar/A/RES/71/279
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تنميــة المهــارات أجــل التعليميــة، بمــا في ذلــك التــدريــب المهني، من تعزيز الن م الحرة، وإذ تمــــــــــــــلم بــأهميــة 
 والكفاءات ذات الصلة،

ؤيي يورا هـامـا في التغلـب على تحـدسـات التنميـة يالمشـــــــــــــــاري  ا جتمـاعيـة  تن يمبـأ   وإذ تسييييييييي م 
لحل المشــاكل ا جتماعية والب  ية، تكن  في النق  نفمــه  قالمة على المــنل الممــتدامة باعتماي حلنل مبتكرة 

 ممتدامة من الناحية المالية، وتنفر فرص العمل وكمب الدخل للف ات المحرومة،

ة نحن التنمية، التي تدعم األنشـطة ازنتاجية وإسجاي بأهمية تعزيز المـياسـات المنجهأيضيا م وإذ تسي  
فرص العمل وم اشـرة األعمال الحرة، بما في ذلك تن يم المشـاري  ا جتماعية، والقدرة على ازبداع وا بتكار،  

، ونمنها،  الحجم ال الغة الصــــغر والصــــغ رة والمتنســــطة المشــــاري وتشــــج  على إضــــفاء الطاب  الرســــمي على 
ــ ن ازلما  باألمنر المالية، وإذ تقر في هذا   في ذلك من بما خ ل الحصـــــــــــــنل على الخدمات المالية وتحمـــــــــــ

ال الغة الصـغر والصـغ رة والمتنسـطة الحجم في تعزيز التصـني  الشـامل والممـتدا  الذي   المشـاري الصـدي بدور 
 ،للجمي  سمأن أ  سمهم في إسجاي فرص العمل

ي يورا رليمـــــيا في ا نتقال إلى التنمية الممـــــتدامة وإلى بأ  األعمال التجارية ســـــنف تؤي وإذ تسييي م 
اقتصـــــاي أكثر كفاءة في اســـــتخدا  المناري، بما في ذلك مفاليم من قب ل ا قتصـــــاي الدالري، من خ ل تك يف 

 نماذجها لةعمال وس سل أنشطتها المضيفة للويمة،

ــ قة ا وإذ تالحظ مع الق ق  ــلبية، أ  المناقف المجتمعية والتصــــنرات الممــ ــاء، و لمــ ــيما تجاه النمــ   ســ
في ذلـك الخنف من الفشـــــــــــــــل وانعـدا  الفرص وعـد  كفـاسـة ليـاكـل الـدعم، أمنر سمأن أ  تقن  الجهني   بمـا

 األعمال الحرة، الرامية إلى إسجاي  قافة م اشرة

بأهمية تنافر بيانات ج دة من نقة مصـــنفة سمأن الحصـــنل عل ها في النق  المناســـب من  م وإذ تسيي  
ــاهمتهاأجل ر  ــرة األعمال الحرة وممـ ــات م اشـ ــياسـ ــد التقد  المحرز في تنف ذ سـ ــرة في   وـ ــرة ون ر الم اشـ الم اشـ

ــب ل كفالة   ــنفة حمـــــــــب الجن ، في ســـــــ ــد الثغرات في البيانات المصـــــــ ــتدامة، وســـــــ تحق   أهداف التنمية الممـــــــ
 يتخلف أحد عن الركب، أ 

 ؛(11)بتقرير األم ن العا  ترحب - 1 

الحاجة إلى تعزيز النمن ا قتصــــــايي المطري والشــــــامل للجمي  والممــــــتدا    جديد من تؤكد - 2 
والعمالة الكاملة والمنتجة وتنف ر العمل ال ل  للجمي ، وتشـــدي، في ذلك الصـــدي، على أهمية تحمـــ ن الب  ات 

في ذلك   ، بماالتن يمية والم ايرات المتخذة في مجال المـياسـات، التي من شـأنها تعزيز م اشـرة األعمال الحرة
ــاري  ا جتماعية، وتشــــجي   ــاري تن يم المشــ ــغ رة والمتنســــطة المشــ ــغر والصــ ، وتؤكد الدور  الحجم ال الغة الصــ

وتنســــــــي  نطال  والحد من أوجه عد  الممــــــــاواة ازسجابي لم اشــــــــرة األعمال الحرة في حفز تنف ر فرص العمل 
 والش اب؛ سشمل النماء الفرص المتاحة للجمي ، بما

مـدى تمأ نهن  فيأ  اســــــــــــــتمرار انخـفا  أجنر العـام ت يؤ ر  د من جيدييد أيضييييييييياتؤكي  - 3 
ــاعدتهن على   ــايي من خ ل ممـ ــمني ا قتصـ ــأ عنه الحاجة إلى بناء قدرتهن على الصـ ــايسا، وهن ما تنشـ اقتصـ
الحصــــــــــــــنل على المناري الـمالـية والتكننلنجـيات الـكافـية وتعب تـها وتنفـ ذ أنشــــــــــــــطـة بـناء الـقدرات من أجـل تعزيز  

 اشــرة النمــاء لةعمال الحرة وتمأ نهن اقتصــايسا، إضــافة إلى تمأ ن النمــاء في إاار م اشــرة األعمال الحرة م
_________________ 

 (11) A/75/257. 

https://undocs.org/ar/A/75/257
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ــ  براما تعليم وتدريب منجهة لهن وزياية  ــنال من خ ل وضـــــ ــع دي العمالة واألســـــ ــهن على وـــــ بزياية فروـــــ
 الحماسة القانننية لهن في مأا  العمل؛

منمــ  شــامل للجمي  في تشــجي  م اشــرة األعمال الحرة الحأنمات على ات اع نها  تشيجع - 4 
سشـمل جمي  الجهات وـاح ة المصـلحة، وتننه في النق  نفمـه بم ايرات المجتم  المدني واألوسـاٌ األكايسمية 
والقطاع الخاص باعت ارها من عنامل الحفز الهامة لم اشـــــــرة األعمال الحرة، وعلى وضـــــــ  ســـــــياســـــــات تراعي  

نية وتتصــــــدى للعو ات القانننية وا جتماعية والتن يمية التي تعتر  المشــــــاركة في  األولنيات وال روف النا
ا قتصـــاي على نحن متكافئ وفعال، وتؤكد ضـــرورة ات اع نها شـــامل وكلي في م اشـــرة األعمال الحرة سشـــمل  

 استراتيجيات انيلة األجل وشاملة لعدة قطاعات؛

أ  سشــــأل عامل حفز لعمليات إنتا  جديدة بأ  تشــــجي  م اشــــرة األعمال الحرة سمأن  تقر - 5 
ولتطنير التكننلنجيا، ويشــمل ذلك بناء القدرات المحلية بما سمأن من التخويف من آ ار تغ ر المناخ والتكيف  
ـــياســــــــــــــة، التي سمأن أ  تعتـمد على المـ ايرات  مـعه وتعزيز كـفاءة الطـاقة، وتعترف بأ  من الممأن لـهذه المــــــــــــ

لمية المتعلقة بالمناخ، أ  تمــــاعد الحأنمات على تحق   أهدافها المحدية في  المعروضــــة في خطة العمل العا
 إاار اتفال باري  المتعل  بتغ ر المناخ؛

ــاء على الفقر،   أيضيياتقر  - 6  ــتدامة والقضـ بأ  القطاع الخاص سمـــاهم في تحق   التنمية الممـ
ــراكات م  القطاع الخاص يورا هاما في التشــــــجي  على م ا ــرة األعمال الحرة وتنف ر فرص  وأ  زقامة الشــــ شــــ

العمل وا ســــتثمار وتعزيز إمأانية تنل د ازيرايات وتطنير تكننلنجيات جديدة ونماذ  مبتكرة لتمــــ  ر األعمال  
التجارية والتمأ ن من تحق   نمن اقتصــــايي قني مطري منصــــف شــــامل للجمي ، م  حماسة حقنل العمال في  

 النق  ذاته؛

  الدول األعضـاء بنضـ  المـياسـات، وعند ا قتضـاء، تعزيز األار  بضـرورة حيا كذلكتقر  - 7 
التن يمية المتعلقة بالمـــــــــياســـــــــات النانية والدولية وتحمـــــــــ ن اتمـــــــــاقها، وتمـــــــــخ ر إمأانات العلم والتكننلنجيا  
وا بتكار، وســـــــد الفجنات في مجال التكننلنجيا، وتكثيف بناء القدرات على جمي  الممـــــــتنيات للمناءمة على  

ضل ب ن حنافز القطاع الخاص واألهداف العامة، بما سشمل تحف ز القطاع الخاص  عتماي ممارسات  نحن أف
ــؤولة   ــات التجارية الممــــــــ ــتثمارات الج دة الطنيلة األجل، م  مراعاة أهمية الممارســــــــ ــتدامة، وتعزيز ا ســــــــ ممــــــــ

لعالمي لةمم المتحدة، وفي  والممــؤولية ا جتماعية للشــركات، على النحن المب ن في الم ايع العشــرة ل تفال ا
ــدة المعنن    ــار األمم المتحـ ــذ إاـ ــة وحقنل ازنمـــــــــــــــــا : تنف ـ ــاريـ ــال التجـ ــاألعمـ ــة بـ ــة المتعلقـ ــايع التنج هيـ الم ـ

ــاف“ ”الحماسة ــفافية  (12)وا حترا  وا نتصـــ ، ومعاي ر األياء الب  ية وا جتماعية والمتعلقة بالحنكمة، وزياية الشـــ
 لعمل القمري وعمل األافال؛في س سل ازمداي من أجل إنهاء ا

بالدور الح ني الذي تؤيسه مـ اشــــــــــــــرة األعـمال الحرة في تنمـية التـكامل ا قتصــــــــــــــايي  تنوه - 8 
ازقليمي، الذي سمأن أ  سأن  حافزا هاما لتنف ذ ازو حات ا قتصايسة والحد من الحناجز التجارية وخفض  

 تكاليف التجارة؛

قدرة المؤســــــــمــــــــات المالية النانية على ممــــــــاعدة من  الدول األعضــــــــاء إلى تدعيم تدعو - 9 
ال الغة  المشـــــاري تتنافر لهم الخدمات المصـــــرفية وخدمات التأم ن ون رها من الخدمات المالية، وبخاوـــــة   

_________________ 

 (12) A/HRC/17/31. المرف ، 

https://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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النمــــالية والتي تقنيها نمــــاء، واألعمال التجارية الخضــــراء والشــــاملة،  الحجم الصــــغر والصــــغ رة والمتنســــطة 
األعمال الحرة بالنسـالل الرقمية، في المناا  الحضـرية وخصـيصـا في المناا  الريوية، بمـبل منها  وم اشـرو 

ون م المـــــــــداي وعمليات المـــــــــداي  النقال الهاتف عبر المصـــــــــرفية لعملياتاســـــــــتخدا  األيوات المبتكرة، ومنها ا
بشــــأل آمن وســــليم، وعلى   الرقمي، وتشــــجعها على اعتماي أار تن يمية ورقابية تيمــــر تنف ر الخدمات المالية

زياية إمأانية الحصـــــــنل على المعلنمات لحماسة الممـــــــتهلك ن وتعزيز ازلما  باألمنر المالية، وبخاوـــــــة لدى 
 النماء والش اب وأشد الناس ضعفا؛

الدول األعضـاء إلى يعم م اشـرة المرأة لةعمال الحرة بالنسـالل الرقمية، ومن   تدعو أيضيا - 10 
الصــــــغر والصــــــغ رة والمتنســــــطة الحجم، من أجل   ال الغةفي ذلك المشــــــاري   كترونية، بماازل التجارةضــــــمنها 

 تطنير حلنل محلية ومضمن  مناسب وتعزيز ا بتكار وإسجاي فرص العمل ال ل ؛

الدول األعضـــاء على تنســـي  نطال مصـــاير التمنيل البديلة، بما في ذلك التمنيل  تشييجع - 11 
ــتثمار  ،المختلط ــتثمارية الخ رية، ور وس  فضــــ  عن ا ســ المف د اجتماعيا وب  يا، والتعاونيات، واألعمال ا ســ

وعلى تنني  ن ا  تقدسم الخدمات المالية بالتجزلة  والممــتثمرين الممــاندين للمشــاري  المبتدلة،أمنال المجازفة، 
التمنيل ال الغ  بح ل سشــــــــــــمل مصــــــــــــاير ن ر تقل دسة لتقدسم الخدمات المالية، مثل ا لتما  ال الغ الصــــــــــــغر و 

ــات   ــمـــ ــدي، وتشـــــج  على تنف ر الحنافز لمؤســـ ــليم في هذا الصـــ ــغر، وتؤكد أهمية وجني إاار تن يمي ســـ الصـــ
التمنيل ال الغ الصـــغر التي تمـــتنفي المعاي ر النانية لتقدسم الخدمات المالية المـــليمة إلى الفقراء، م  الترك ز  

 بصفة خاوة على النماء؛

من كافة العمال بالذي تؤيسه الجهني النانية الرامية إلى ا نتقال على الدور الها   تشيييييدد - 12 
ا قتصـــــــاي ن ر الرســـــــمي إلى ا قتصـــــــاي الرســـــــمي وإيماجهم في ن م الضـــــــما  ا جتماعي النانية، حمـــــــب 

تمــج ل األعمال التجارية عن اري   التمأ ن من ا قتضــاء، بمــبل منها ت مــيط العمليات ازيارية، ومثال ذلك 
الصايرة عن من مة العمل   204ة واألخذ بإجراءات التمج ل ازلكترونية، وت ح  أ  التنوية رقم نافذة واحد

ــاي الرســـــمي،   ــمي إلى ا قتصـــ ــاي ن ر الرســـ ــأ  ا نتقال من ا قتصـــ ــايات مف دة بشـــ الدولية سمأن أ  تنفر إرشـــ
 لقنة العاملة الرسمية؛وتعترف بأ  النماء يناجهن حناجز فريدة في ا لتحال با

ــمي  تدعو - 13  ــاي ن ر الرســ ــاء على ا نتقال من ا قتصــ ــاء إلى تعزيز قدرة النمــ الدول األعضــ
إلى العمالة الرســـــــــــمية، وتحديد تداب ر للحد من عد  تناســـــــــــب حصـــــــــــة المرأة والفتاة من أع اء الرعاسة والعمل  

لرعاسة والعمل المنزلي المنزلي ن ر المدفنعة األجر وإعاية تنزي  هذه األع اء، والتشــــــجي  على تنف ر أعمال ا
ـبأجر  ل  للمرأة والرجـل في القطـاع ن العـا  والخـاص عن اري  كفـاـلة الحمـاسـة ا جتمـاعـية، ولروف العمـل  
ــ ر انتقال  ــاوية، ومن  م تيمـــــ ــاواة في األجر لقاء نف  العمل أو لقاء العمل ذي الويمة المتمـــــ المأمننة، والممـــــ

ي قطاع الرعاسة والعمل المنزلي المدفنع األجر ن ر الرســـــــــمي،  الرســـــــــم  ن، بمن ف هم العاملن  ف العمال ن ر
 الرسمي؛ قطاع ا قتصاي إلى

بأ  التطنر التكننلنجي، وبخاوـــــــــة عن اري  نشـــــــــر التكننلنجيا، سمأن أ  ينفر   تسيييييي  م - 14 
ــية وزياية قدراتها ازنتاجية، وتشــــج  في هذا ال ــ ن قدرتها التنافمــ ــا جديدة لتحمــ ــاري  التجارية فروــ ــدي  للمشــ صــ

الدول األعضــاء على زياية التعاو  في يعم ت ايل التكننلنجيا ونقلها وف  شــرٌو متف  عل ها، ويعم ا بتكار  
 وبراما بناء القدرات وت ايل أفضل الممارسات لتعزيز م اشرة األعمال الحرة؛
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اســــــــب أهمية يعم التكننلنجيات التي سمأن أ  تكن  لها عنالد اجتماعية عالية، وتتن تبرز - 15 
 م  ا حتياجات المحلية، وتمهم في التطنير التكننلنجي والتنمية ا جتماعية؛

بأ  م اشــري األعمال الحرة سمأنهم التصــدي لتحدسات التنمية الممــتدامة عن اري    تسيي  م - 16 
وضــــــــ  حلنل فعالة وبمــــــــيطة في مجا ت خدمات المراف  والتعليم والرعاسة الصــــــــحية والقضــــــــاء على الجنع  

مــاعد في  والب  ة، وأ  تن يم المشــاري  ا جتماعية، بما في ذلك التعاونيات والمشــاري  ا جتماعية، سمأن أ  س
التخويف من واـأة الفقر وتحف ز التحنل ا جتمـاعي من خ ل تعزيز القـدرات ازنتـاجيـة للف ـات الضــــــــــــــعيفـة،  

 سشمل األشخاص ذوي ازعاقة، وإنتا  سل  وتأم ن خدمات سمهل لهم الحصنل عل ها؛ بما

اشــــــرة تلك بويمة التثويف في مجال م اشــــــرة األعمال الحرة ونشــــــر التفك ر المناتي لم  تقر - 17 
األعمال في جمي  القطاعات، وتشــج  جمي  الجهات الفاعلة ذات الصــلة على زياية الجهني الرامية إلى يما  
ممـــــــألة م اشـــــــرة األعمال الحرة بشـــــــأل منهجي ياخل ن م التعليم الن امي ون ر الن امي، بمـــــــبل منها تنمية 

برناما تطنير تن يم  راما النها المـلنكي مثل المهارات وتنف ر التنجيه المهني لدعم م اشـرة األعمال الحرة وب
ــاري  )إمبرتيك( التاب  لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية وبرناما  نه”المشــــــ ــّ  التاب     “ابدأ مشــــــــروعك  م حمــــــ

وبناء القدرات وإقامة براما التدريب المهني ومراكز احتضـا  األعمال التجارية ومراكز   لمن مة العمل الدولية،
النانية، فضــــــــ  عن المنابر ازلكترونية وبراما ازرشــــــــاي ازلكترونية، وتشــــــــج  التعاو  والتناوــــــــل  ا متياز 

ــال ب التدري  المبتكرة بما ــتخدا  أســ ــات م  تشــــجي  ا بتكار واســ ــل الممارســ يتماشــــى م  ال ات   وت ايل أفضــ
 األسنال التنافمية وم  ضما  المشاركة الكاملة للنماء والفتيات؛

  الجهات وــاح ة المصــلحة، و  ســيما النمــاء والشــ اب من م اشــري األعمال جمي تشيجع - 18 
الحرة، على تمخ ر قدراتها ازبداعية وا بتكارية زسجاي حلنل لتحدسات التنمية الممتدامة، وتشدي على ضرورة  

ــاركة الكاملة في تنف ذ خ ــرة األعمال الحرة المحلية قايرة على المشــــــــ طة التنمية أ  تكن  ن م ا بتكار وم اشــــــــ
، بما ف ها أهداف التنمية الممـــــتدامة، وعلى ضـــــرورة بذل جهني متضـــــافرة لضـــــما   (13)2030الممـــــتدامة لعا  
 مشاركة الجمي ؛

ــنال العمل، بما في ذلك من  تكرر تأك د - 19  الحاجة إلى ا رتقاء بالمرأة والنهن  بها في أســـــــ
الب النمطية والحناجز الهيألية التي تناجهها النمـــــاء خ ل المـــــياســـــات والبراما الرامية إلى القضـــــاء على القن 

من جمي  األعمار في ا نتقال من المدرســـة إلى العمل والحاجة إلى التصـــدي للتحدسات التي تناجهها النمـــاء  
العالدات من فترات التنقف عن العمل ألســـــ اب تتعل  بتقدسم الرعاسة والنمـــــاء المتقدمات في العمر من خ ل  

ــنلهن على التدريب في المهارات التقنية والمهنية، وكذلك على التدريب ال ز  تنف ر إمأاني   مجا ت فية حصــ
ــيات، وتنمية قدراتهن في مجال م اشــــــــــــرة األعمال الحرة، وتزويدهن   ــة والرياضــــــــــ العلن  والتكننلنجيا والهندســــــــــ

جز وأشـــــأال متعدية بخدمات تضـــــاهي ما لديهن من كفاءات بالنلالف المتاحة، ومعالجة ما يناجهنه من حنا
ــاوي ألع ـاء الرعـاـسة  ن ر المـدفنعـة  والعمـل ومتقـااعـة من التم  ز، بمـا في ذـلك العنف، والتنزي  ن ر المتمــــــــــــ

 األجر، وتعزيز مشاركتهن في عمليات ون  القرار ذات الصلة؛

جمي  الجهات المعنية وـــاح ة المصـــلحة على مناوـــلة وضـــ  براما للتثويف في  تشييجع - 20 
تشــــــــــــمل الترك ز على أ ر التمنيل على التنمية الممــــــــــــتدامة، حمــــــــــــب  وازلما  باألمنر المالية لي المجال الما

ا قتضــــــــاء، لكفالة اكتمــــــــاب جمي  الدارســــــــ ن ما يلزمهم من المعارف والمهارات للتمأن من الحصــــــــنل على  
_________________ 

 .70/1القرار  (13) 

https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
https://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ــاء والفتيات والمزارعن  والعاملن  في  الخدمات المالية، و  ــيما النمــــ ــاري ســــ ــغ رة   ال الغة المشــــ ــغر والصــــ الصــــ
 ؛الحجمالمتنسطة و 

انخراٌ المرأة في م اشـرة األعمال الحرة، بمـبل منها تحمـ ن فرص النوـنل  وتيسير تشيجع - 21 
إلى التمنيل وا ســــــتثمار، واأليوات التجارية، ووســــــالل تطنير األعمال التجارية، والتدريب، بتية زياية التجارة 

ة الصغر والصغ رة  والمشتريات، بما في ذلك المشتريات العامة من المشاري  النمالية، بما ف ها المشاري  ال الغ
 سناء؛ والمتنسطة الحجم، والتعاونيات ومجمنعات المماعدة الذاتية في القطاع ن العا  والخاص على حد

ــية في مجال العلم والتكننلنجيا الهايفة إلى  تعزز - 22  ــات التعليمية والمناها الدراســـــــ المـــــــــياســـــــ
ياضـــــــــــيات، بح ل تلبي احتياجات النمـــــــــــاء النهن  بالفتيات في مجا ت العلن  والتكننلنجيا والهندســـــــــــة والر 

والفتيات وتعني بالفالدة عل هن، وتشـــج  ا ســـتثمارات وال حن  في التكننلنجيا الممـــتدامة التي تلبي احتياجات 
النمـاء، في البلدا  النامية بصـفة خاوـة، من أجل تعزيز قدراتهن، سـعيا إلى تمأ ن النمـاء من تمـخ ر العلن   

 شرة األعمال الحرة والتمأ ن ا قتصايي في عالم األعمال ا خذ في التغ ر؛والتكننلنجيا ألنرا  م ا

ســـيما  أهمية وضـــ  وتنف ذ ســـياســـات وبراما لدعم م اشـــرة النمـــاء لةعمال الحرة، و  تبرز - 23 
إتاحة فرص لمن يخلن حديثا إلى مجال م اشــــــــــــــرة األعمال الحرة وفرص تؤيي إلى تنســــــــــــــي  نطال األعمال  

القالمة التي تملكها نمــــــــاء، وتشــــــــج   الحجم ال الغة الصــــــــغر والصــــــــغ رة والمتنســــــــطة  لمشــــــــاري االتجارية في 
الحأنمات على زياية ا ســتثمارات المنجهة للشــركات والمؤســمــات المملنكة للنمــاء، وتقل ل الحناجز ازيارية 

ــطة التجارية،  ــرة األنشـ ــاء عن م اشـ ــد النمـ ــي إلى في الب  ة التن يمية، وإزالة الق ني التي تصـ وته  ة مناخ سفضـ
ــر  األعمال الحرة وزياية حجم أعمالهن التجارية، عن اري  تزويدهن بالتدريب  ــاء ال لي ي اشـ زياية عدي النمـ
والخدمات ا ســـتشـــارية في مجا ت األعمال التجارية، والحصـــنل على التمنيل وازيارة وتكننلنجيا المعلنمات  

لنمات، وزياية مشــــاركتهن في المجال  ا ســــتشــــارية ون رها من  وا تصــــا ت، وتيمــــ ر التناوــــل وت ايل المع
المنتدسات لتمأ نهن من الممــاهمة في وــيانة واســتعرا  المــياســات والبراما التي سجري وضــعها، و  ســيما  

 من جانب المؤسمات المالية؛

ديلة بأ  من مي المشاري  ا جتماعية عناور تغ  ر سمأنهم إسجاي نماذ  ممتدامة ب تس  م - 24 
لإلنتا  والتمنيل وا ســـــــته ك لمعالجة القضـــــــاسا ا جتماعية وا قتصـــــــايسة والب  ية، م  تنل د حيمة لمجتمعهم  

ــات وبراما تهدف إلىالمحلي  ــياسـ ــرورة تنف ذ سـ ــا بضـ ــّلم أسضـ ــلحة في النق  ذاته، وتمـ ــحاب المصـ يعم   وألوـ
 ية ل بتكار ا جتماعي؛تن يم المشاري  ا جتماعية، وتشج  الحأنمات على ته  ة ب  ة منات

بأ  تمــخ ر المناهب المتاحة في وــفنف الشــ اب في مجال م اشــرة األعمال  تسيي  م أيضييا - 25 
الحرة أمر ح ني من أجل زياية القدرات ازنتاجية، واسـتحدا  أشـأال جديدة لم اشـرة األعمال الحرة تركز على  

رقمنة، والمد  الذكية، وإنشـــــــاء مشـــــــاري  مبتدلة، تكننلنجيا المعلنمات وا تصـــــــا ت، والبيانات الضـــــــخمة، وال
إسجاي عمالة كاملة ومنتجة والعمل ال ل  وتحق   النمن ا قتصايي الشامل للجمي ، وتشج  الدول األعضاء  و 

ــ اب لةعمال الحرة،   ــرة الشـ ــتراتيجيات وبراما مبتكرة تهدف إلى م اشـ ــاتها النانية اسـ ــياسـ على أ  تدما في سـ
  المشــاري الشــ اب وقدراتهم، وأ  تزيد من ا ســتثمار في جمي  ة لإلعمال الكامل لحقنل وأ  ته ئ ب  ة حاضــن

ال الغة الصــــغر والصــــغ رة والمتنســــطة الحجم، بما في ذلك عن اري  ا ســــتثمار المف د اجتماعيا وب  يا الذي  
ــرة األعمال الحرة ــعفا، والتثويف في مجال م اشـــــ ــالح الف ات األشـــــــد فقرا واألكثر ضـــــ ، وبناء قدرات سخد  مصـــــ

 الش اب، واستخدا  تكننلنجيا المعلنمات وا تصا ت؛
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الحأنمات وجمي  قطاعات المجتم  على اتخاذ تداب ر ممــــــــتدامة لتحق   العمالة  تشيييييجع - 26 
ــاس   ــاواة ويو  تم  ز على أســـ الكاملة والمنتجة وتنف ر العمل ال ل  لةشـــــخاص ذوي ازعاقة، على قد  الممـــ

ة، بما في ذلك عن اري  تعزيز إمأانية النوـــــــــــنل إلى ن م التعليم التي تشـــــــــــمل الجمي   ننع الجن  وازعاق
ــخاص ذوي   ــرة األعمال الحرة، من أجل تمأ ن األشـــــــ وتطنير المهارات والتدريب المهني والتدريب على م اشـــــــ

ــتق لية والحفا  عل ها، وت ح  أنه يلز  بذل مزيد من الجهني ــى يرجات ا ســـــــ لتعزيز   ازعاقة من بلنغ أقصـــــــ
التنعية بقدرة األشــــــــــخاص ذوي ازعاقة على ا بتكار والممــــــــــاهمة في تحق   التنمية الممــــــــــتدامة عن اري   

يعم  بشـــــــأ    ن بح جراءم اشـــــــرة األعمال الحرة، وفي هذا الصـــــــدي، ته ب بجمي  أوـــــــحاب المصـــــــلحة إلى إ
إعداي البراما أو تحمـــ نها، م   لم اشـــري األعمال الحرة ذوي ازعاقة وجم  البيانات من أجل  ة العامةالمـــياســـ 

 مراعاة قدراتهم ومهاراتهم ووضعهم ا جتماعي وا قتصايي وخصالصهم الشخصية األخرى؛

 2030الحاجة إلى إبراز حيمة م اشـــــــــــــرة األعمال الحرة وممـــــــــــــاهمتها في خطة عا   تؤكد - 27 
سشــــمل القضــــاء على الفقر بجمي  أشــــأاله وأبعايه من خ ل تشــــجي  المــــياســــات والم ايرات والبراما التي  بما

يز شـ أات  تدعم إنشـاء من نمة إسأنلنجية مناتية لم اشـرة األعمال الحرة، بطرل منها إذكاء النعي العا ، وتعز 
 الدعم المحلية، واستخدا  تداب ر محدية تهدف إلى إزالة أشأال التح ز الثقافي والتصنرات المم قة الملبية؛

، بما في ذلك الحرة األعمال بم اشـرةضـرورة تعزيز مناءمة المـياسـات المتعلقة  أيضيا تؤكد - 28 
 وتشـــــــــدي ، 2030 عا  وخطة 19-التعافي في مرحلة ما بعد كنف دتن يم المشـــــــــاري  ا جتماعية، م  أولنيات 

ــات ين غي أ  تعطي األولنية  ــياســـــــــــ ، ممن لديهم أكبر  لمن سعيشـــــــــــــن  في لروف هشـــــــــــــةعلى أ  هذه المـــــــــــ
األبعاي ا قتصايسة وا جتماعية  ، وأ  تحفز من م اشري األعمال الحرة لش ابو ا حتياجات، بمن ف هم النماء  

ـــتداـمة، والتكيف م  ب ـ ات العمـل   والرقمـنة ـعد، العـمل عن بُ  ترت ـ ات ، بمـا في ذـلكالمرـنةوالب  ـية للتنمـية الممــــــــــــ
، وجم  بيانات عالية الجنية ومن نقة وقابلة  الممـــتجّدةوا بتكار للنوـــنل إلى األســـنال البديلة وآليات التمنيل 

 ؛وتنسي  نطاقها أعمالهم التجارية لبدء لم اشري األعمال الحرةب  ة تن يمية مثالية   ة تهللمقارنة، م  ضما  

بجمي  الجهات المعنية وــــــــــــاح ة المصــــــــــــلحة إلى تنف ذ هذا القرار كنســــــــــــ لة لبلنغ ته ب   - 29 
فضــــــــــي إلى وناساتها العالمية الشــــــــــاملة الطمنحة التي تركز على الناس وت  2030مجمنعة أهداف خطة عا  

ــالح  حنل، الت ــاســـيا وترو  تحق   األهداف والغاسات لصـ ــرا أسـ ــا  عنصـ تلك الخطة التي تجعل من كرامة ازنمـ
البلدا  والشــــعنب قاا ة وشــــرالح المجتم  كافة ف  تترك أحدا خلف الركب وتلتز  بالمــــعي للنوــــنل أو  إلى 

 من هم أشد تخلفا عن الركب؛

ــتخدامه تؤكد - 30  ــات منجهة وــــنب أهداف  أهمية المؤشــــرات التي سمأن اســ ــياســ ــيانة ســ ا لصــ
بع نها لم اشـــرة األعمال الحرة وحياس أ رها على أهداف التنمية الممـــتدامة، وتشـــج  الدول األعضـــاء، في هذا  
الصــــدي، على أ  تناوــــل، بالتعاو  م  جمي  أوــــحاب المصــــلحة المعن  ن، تحديد وتطنير المؤشــــرات على  

 ء؛الصع دين الناني وازقليمي، حمب ا قتضا

بأ  إقامة مؤســمــات ســياســية يسمقرااية وكيانات تتمــم بالشــفافية وتخضــ  للممــاءلة  تسي  م - 31 
في القطاع ن العا  والخاص، ووضـ  تداب ر فعالة لمأافحة الفمـاي، وإيارة الشـركات على نحن ممـؤول، شـرٌو  

 الطنيلة األجل؛أساسية أل  تكن  اقتصايات المنل والمشاري  أكثر مراعاة لويم المجتم  وأهدافه 

بالمن مات واله  ات ذات الصــــــــلة في من نمة األمم المتحدة إلى مناوــــــــلة ازقرار   ته ب - 32 
بأهمية م اشرة األعمال الحرة وإيماجها، بمختلف أشأالها، في سياساتها وبرامجها وتقاريرها، حمب ا قتضاء، 
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تـقدسم اـلدعم وـتدعن من نمـة األمم المتحـدة، وخـاوــــــــــــــة مؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمـية، إلى مناوـــــــــــــــلة 
والمماعدة إلى الدول األعضاء، بناء على البها، للنقنف على تداب ر متمقة للمياسة العامة المتعلقة بم اشرة 

، ووــــــــــيانة تلك التداب ر الحجم ال الغة الصــــــــــغر والصــــــــــغ رة والمتنســــــــــطة المشــــــــــاري األعمال الحرة وتعزيز 
 وتق يمها؛ وتنف ذها

إســــــها  م اشــــــرة األعمال الحرة في التنمية في ضــــــاء، ، حمــــــب ا قتمناوــــــلة الن ر تقرر - 33 
 واستعراضها؛ 2030الممتدامة في إاار متابعة خطة التنمية الممتدامة لعا  

والمـــــــ ع ن تقريرا  المـــــــابعةإلى األم ن العا  أ  سقد  إلى الجمعية العامة في يورتها  تط ب - 34 
وتقرر إيرا  البند وآ اره وتداب ر التصـــــدي له،  19-ف دبما في ذلك الجنانب المتعلقة بأن  عن تنف ذ هذا القرار،

ــابعـةالمعنن  ”التنمـية الممـــــــــــــــتدامـة“ في جـدول األعمـال المؤـق  ـلدورتهـا  والمــــــــــــــ ع ن، مـا لم ُيتَّف  على   المــــــــــــ
 ذلك. خ ف
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