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   والسبعون   سابعة الدورة ال 
   من جدول األعمال 18 البند

   التنمية المستدامة 
   

 2022ديسمبر  / كانون األول   14  قرار اتخذته الجمعية العامة في   
  

 [ ( 32، الفقرة  A/77/443الثانية ) ]بناء على تقرير اللجنة    
 

 مباشرة األعمال الحرة من أجل التنمية المستدامة -  77/160 
 ،إن الجمعية العامة 
المؤرخ  69/210، و 2012كـانن  األول/يسمــــــــــــــمبر   21المؤرخ  67/202إلى قراراتهـا إذ تشييييييييي ر  

المؤرخ   73/225، و 2016كانن  األول/يسمــمبر   21المؤرخ  71/221، و  2014كانن  األول/يسمــمبر  19
 ،2020كانن  األول/يسممبر  21المؤرخ  75/211، و 2018كانن  األول/يسممبر  20

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

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

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

  2021حزيرا /يننيه    25باء المؤرخ ن   75/290  ألف و  75/290قراريها   وإذ تؤكد من جديد أيضا 
 واستعراضها على الصع د العالمي، 2030بشأ  متابعة خطة التنمية الممتدامة لعا  
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د ـبأ  يترأ أحـد  خلف الركـ ، و   وإذ تكرر تيكي يد  كرامـة ازنمــــــــــــــا   تؤكـد من جـدـيد إيراكهـا أ   إذ  التعهـد
ــعن  قاا ة   ــالل البلدا  والشـ ــتدامة وناساتها تتحق  لصـ ــي، ورنبتها في أ  ترى أهداف التنمية الممـ ــاسـ أمر أسـ

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

المتعل  بخطـة عمـل أيسأ أـباـبا  2015تمنز/ينلـيه   27المؤرخ   69/313قرارهـا وإذ تؤكيد من جيدييد   
الصــــــايرة عن المؤتمر الدولي الثالي لتمنيل التنمية، التي تشــــــجل جزءا   يتجزأ من خطة التنمية الممــــــتدامة 

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

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

األاراف في ا تفـال على تنف ـذه بشــــــــــــــجـل كـامـل،  ، وإذ تشــــــــــــــج  جمي   ( 1) بـاتفـال بـاريأ  وإذ ترحي  
ــأ  تغ ر المناخ ــدسقها    ( 2) واألاراف في اتفاقية األمم المتحدة ازاارية بشــــــــــ ــجنأ تصــــــــــ التي لم تنيع بعد وــــــــــ

قبنلها أو منافقتها أو انضــــمامها، حمــــ  ا قتضــــاء، على أ  تفعل ذلك في أقر  وق  ممجن، وإذ ت ح    أو
والعشــــرين لمؤتمر األاراف في اتفاقية األمم المتحدة ازاارية المتعلقة بتغ ر المناخ في  عقد الدورة المــــايســــة  

ــمالية، في الفترة من   ــجن، المملكة المتحدة لبريطانيا العيمى وأيرلندا الشــــ ــرين األول/أكتنبر إلى  31ن ســــ تشــــ
تفاقية، المعقنية في شــر   ، والدورة المــابعة والعشــرين لمؤتمر األاراف في ا 2021تشــرين الثاني/ننفمبر   13

 ،2022تشرين الثاني/ننفمبر   20إلى  6من في الفترة الشيخ، مصر، 

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

 لعملية الحد من مخاار الكنار  على جمي  الممتنيات وفقا زاار سنداي،

ــلة، بما في ذلك برنامم عمل الدوحة    وإذ تشييي ر أيضيييا  ــتراتيجيات وبرامم العمل ذات الصـــ إلى ا ســـ
ل للدول الجزرية الصغ رة النامية )ممار سامنا(( 4) لصالل أقل البلدا  نمنا إع    ، و ( 5) ، وإجراءات العمل المعجَّ

، وإذ تحيط علما بخطة  ( 6) 2024-2014ف  نا وبرنامم عمل ف  نا لصـــالل البلدا  النامية ن ر المـــاحلية للعقد 
، وإذ تـدرأ أهميــة معــالجــة ا حتيــاجـات والتحــدسـات المتننعـة التي تناجـه البلــدا  2063ا تحــاي األفريقي لعــا   

ل البلدا  نمنا والبلدا  النامية ن ر المــاحلية والدول    ســيما البلدا  األفريةية وأقو التي تمر بأوضــاع خاوــة،  
 الجزرية الصغ رة النامية، وكذا التحدسات الخاوة الما لة أما  البلدا  المتنسطة الدخل،

 __________ 

 .21-/  أ1، المقرر FCCC/CP/2015/10/Add.1اعتمد بمنج  اتفاقية 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) 

 ، المرف .76/258القرار  (4) 

 ، المرف .69/15القرار  (5) 

 ، المرفقا  األول والثاني.69/137القرار  (6) 
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  (8)وبرنـامم عمـل المؤتمر الـدولي للمــــــــــــــجـا  والتنميـة  ( 7) إع   ومنهـا  عمـل بيج ن  وإذ تع يد تيكي يد 
 ،راضهماوالن ال  الختامية لمؤتمرات استع

بأ  م اشـــرة األعمال الحرة وا بتكار أمرا  أســـاســـيا  لتمـــخ ر ازمجانات ا قتصـــايسة لكل وإذ تسيي    
بلد وأهمية يعم ا نخراٌ الجماعي في م اشــــــــــــرة األعمال الحرة وازبداع وا بتكار، وهن ما سعطي زخما  جديدا  

والشـ ا    هم النمـاءف نالفر  لجمي  الناس، بمللنمن ا قتصـايي وخل  فر  العمل ال ل  ويتيل مزيدا  من 
 ازعاقة وك ار المن والشعن  األولية ومن سعيشن  في ظروف هشة، وواألشخا  ذو 

إلى ا ســـــــتنتاجات المتف  عل ها والقرارات ذات الصـــــــلة التي اعتمدتها لجنة وضـــــــ  المرأة، وإذ تشييييي ر  
ي يورتها الحايسة والمـت ن، بعننا  ”تمج ن المرأة اقتصـايسا في ذلك ا سـتنتاجات المتف  عل ها التي اعتمدتها ف  بما 

، وا ســـــــــــــتنتاجات المتف  عل ها التي اعتمدتها في يورتها الثانية والمـــــــــــــت ن،  ( 9) في عالم العمل اآلخذ في التغ ر“ 
ــاء والفتيات الريويات“  ــاواة ب ن الجنمـــــــــــ ن وتمج ن النمـــــــــ ،  ( 10) بعننا  ”التحدسات والفر  في مجال تحق   الممـــــــــ

تؤكد أ  للنمــــــــاء والفتيات، و  ســــــــيما في البلدا  النامية، يورا كب را في حفز م اشــــــــرة األعمال الحرة والتنمية   وإذ 
الممـــتدامة، وإذ تدعن إلى اتخاذ تداب ر لتمج ن النمـــاء من تمـــخ ر العلن  والتكننلنجيا ألنراا م اشـــرة األعمال  

ات والبرامم التي تقضـــــي على التم  ز ضـــــد المرأة وتنفر الحرة والتمج ن ا قتصـــــايي، وإذ تمـــــلم بأهمية المـــــياســـــ 
 الحرة،  هياكل األساسية العامة لكفالة سبل النونل على قد  المماواة للنماء والرجال الذين ي اشرو  األعمال ال 

بأ  الشـــــراكات ب ن أوـــــحا  المصـــــلحة المتعديين والمناري والمعارف والقدرات ازبدا ية    وإذ تسييي  
المنجنية لدى القطاع الخا  والمجتم  المدني والشـــــــعن  األوـــــــلية واألوســـــــاٌ العلمية واألكايسمية والخ رية 
والمؤسمات والبرلمانات والملطات المحلية والمتطنع ن وأوحا  المصلحة اآلخرين سيجن  لها يور  مهم من 

منهـا، وتكم ـل جهني الحجنمـات،   أجـل حشـــــــــــــــد المعـارف والخبرات والتكننلنجيـا والمناري المـاليـة وا ســــــــــــــتفـاية
وازسها  في تنف ذ نتالم المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها األمم المتحدة، فض  عن يعم تحق   أهداف 

 التنمية الممتدامة في جمي  البلدا ، بما ف ها البلدا  النامية،

لتنمية الممـــــتدامة، ضـــــرورة تشـــــجي  قيا  مجتمعات ممـــــالمة جامعة من أجل تحق   ا   على وإذ تشييييدد   
وإنشـاء مؤسـمـات فعالة خاضـعة للممـاءلة وشـاملة للجمي  على الممـتنيات كافة، وإذ تؤكد من جديد أ  الحنكمة  
الرشــــ دة، وســــياية القانن ، وحقنل ازنمــــا ، والحريات األســــاســــية، وا ســــتفاية المتكاف ة من خدمات نيم العدالة  

 التدفقات المالية ن ر المشروعة جزء   يتجزأ من تلك الجهني، المنصفة، وتداب ر مجافحة الفماي والحد من 

على الدور المحنري لم اشـرة األعمال الحرة في تحق   التنمية الممـتدامة بأبعايها الث  ة،   وإذ تشيدد 
ــجا   ــتدامة يتطل  إعمال المناه  والقدرات ازبدا ية لكافة المـــ ــدي على أ  تحق   أهداف التنمية الممـــ وإذ تشـــ

 تفاية من همتهم في مجال م اشرة األعمال الحرة،وا س

 __________ 

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

(،  A.95.XIII.18)منشـنرات األمم المتحدة، رقم المبي     1994أيلنل/سـبتمبر   13-5تقرير المؤتمر الدولي للمـجا  والتنمية، القاهرة،   (8) 
 ، المرف .1الفصل األول، القرار 

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

 (، الفصل األول، الفرع ألف.E/2018/27) 7، الملح  رقم 2018المرج  نفمه،  (10) 

https://undocs.org/ar/E/2017/27
https://undocs.org/ar/E/2018/27
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من أ  الصــــــــــــــدمـات واألزمـات العـالمـية المتعـدية والمتزامـنة والمترابطـة، بمـا في   وإذ تعرب عن ق قهيا 
ــارة لتغ ر المناخ، 19-ذلك جالحة مرا ف روس كنرونا )كنف د ( الجارية، وما لها من عناق ، واآل ار الضــــــــــ

لتصــحر، والتلن ، والجنان  األخرى للتدهنر الب  ي، وتصــاعد التنترات والنزاعات وفقدا  التننع الب نلنجي، وا
ــعار   ــ  ، وارتفاع أسـ ــر والكنك  ومقنمات ا زيهار والمـ ــعة النطال على ال شـ ــية ذات اآل ار الناسـ ــياسـ الج نسـ

صـايي وتزيده األنذسة والطاقة، واخت  ت سـلمـلة التنريد، هي عنامل تحرأ عد  ا سـتقرار ا جتماعي وا قت 
تفاقما، وتؤ ر بشـــجل ن ر متناســـ  على الف ات الضـــعيفة والمشـــاري  المتنالية الصـــغر والصـــغ رة والمتنســـطة  
ــب  ايا  اليق ن في األعمال التجارية،  ــ ا ، وذلك بمـ ــاء والشـ ــاري  المملنكة للنمـ ــيما منها المشـ الحجم، و  سـ

 ناتية، و  سيما في البلدا  النامية،وارتفاع التكاليف التشغ لية، وتكاليف ا قتراا ن ر الم

على وـــــــــــحة    ( 19- مرا ف روس كنرونا )كنف د  النق  المـــــــــــلبي الحاي لجالحة بق ق بالغ    وإذ تالحظ  
ازنمـا  وسـ مته ورفاه ته، وما تعرضـ  له المجتمعات وا قتصـايات من اخت  ت شـديدة، وما ألحقته الجالحة  

وإذ تؤكد   ، شد الف ات فقرا وضعفا هي األكثر تضررا من آ ار الجالحة من يمار بحياة الناس وسبل  يشهم، وأ  أ 
ــتدامة عن اري  وضــــــــــ  وتنف ذ   ــار الصــــــــــحيل لتحق   أهداف التنمية الممــــــــ من جديد الطمنح للعنية إلى الممــــــــ

تنف ذا    2030 اســــتراتيجيات للتعافي تتمــــم با ســــتدامة والشــــمنل من أجل التعج ل بالتقد  وــــن  تنف ذ خطة عا  
والممــــاعدة على الحد من مخاار الصــــدمات واألزمات والجنالل في الممــــتقبل وبناء القدرة على الصــــمني كام  

الجمي   في وجهها، بمبل من ب نها تعزيز النيم الصحية وتنف ر التغطية الصحية الشاملة، وإذ تملم بأ  حصنل 
التي   19- المتعلقة بجنف د على نحن منصـــــف وفي النق  المناســـــ  على اللقاحات ووســـــالل الع   والتشـــــخي  

ذة على أســــــــاس النحدة   تكن  مأمننة وج دة وفعالة وميمــــــــنرة التكلفة هن جزء وــــــــميم من التداب ر العالمية المتخح
 والتضامن والتعاو  المتعدي األاراف المتجدي والمبدأ القاضي بأ  يترأ أحد خلف الرك ، 

في أنشـــــطة م اشـــــرة األعمال الحرة بنوـــــفها   بأ  األزمة الراهنة سمجن أ  تؤيي إلى زياية  وإذ تسييي   
على من ي اشـــــــرو   19-أنشـــــــطة ت اشـــــــر بحجم الضـــــــرورة، وإذ ت ح  م  القل  األ ر المـــــــلبي لجالحة كنف د

األعمال الحرة بحجم الضرورة، الذين سشجلن  في كث ر من الحا ت نالبية القنة العاملة في البلدا  المنخفضة  
شــطتهم في أحيا  كث رة في إاار ن ر رســمي، ويعانن  أكثر من الهشــاشــة،  والمتنســطة الدخل، ويمارســن  أن 

 و  تترأ أمامهم سنى سبل محدوية للحصنل على الدعم في أوقات األزمات،

قـد أيت إلى تمـــــــــــــــارع التغ ر التكننلنجي، ح ــي عجلــ  بـاعتمــاي   19-أ  جـالحــة كنف ــد  وإذ تالحظ 
األيوات الرقمية في العديد من مجا ت الحياة، مما جل  فروا جديدة من قب ل اعتماي األيوات الرقمية للعمل  

جيات الرقمية في  عن بعد وتمــــري  الرقمنة في البلدا  النامية في جملة أمنر، وإذ تمــــلم كذلك بتســــها  التكننلن 
قدرة المشــــاري  المتنالية الصــــغر والصــــغ رة والمتنســــطة الحجم على التكيف في مناجهة الصــــدمات العالمية، 
بمــبل منها التمــني  الرقمي، والبي  عن اري  ازنترن ، والتجارة ازلكترونية، وتكننلنجيات الرعاسة الصــحية،  

ــا أف ــ ر وتكننلنجيات الخدمات المالية، مما يتيل فروــ ــ  عن تيمــ ــنل على الخدمات المالية، فضــ ــل للحصــ ضــ
 إضفاء الطاب  الرسمي على تلك المشاري ،

بازسـها  الها  لجهني م اشـرة األعمال الحرة في تحق   التنمية الممـتدامة عن اري  إسجاي وإذ تسي    
المجال ا قتصايي،  فر  العمل، وا رتقاء بالعمل ال ل ، وحفز النمن وا بتكار على نحن سشمل الجمي  في  

ــ ن اليروف ــيال خطة    وتحمـــــــــ ــايسة وا جتما ية والب  ية في ســـــــــ ــدي للتحدسات ا قتصـــــــــ ا جتما ية، والتصـــــــــ
، وإذ تؤكد أ  الدور الذي تؤيسه م اشـــرة األعمال الحرة، بما في ذلك تنييم المشـــاري  ا جتما ية،  2030 عا 
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تحق   التنمية ا جتما ية وا قتصـــايسة سجتمـــي   والمشـــاري  ال الغة الصـــغر والصـــغ رة والمتنســـطة الحجم، في
 وما بعدها، 19-كنف د أهمية أكثر من أي وق  مضى في مرحلة التعافي من

بأ  م اشــــرة األعمال الحرة سمجن أ  تمــــاعد في التصــــدي للتحدسات الب  ية وإحراز   وإذ تسييي   أيضيييا 
نجيات جديدة للتخويف من آ ار تغ ر المناخ التقد  في استدامة الطاقة أو النهنا بها من خ ل األخذ بتكننل

والتكيف معه وبتداب ر ته ئ القدرة على الصـــــــمني، وتنف ر منتجات تحق  الكفاءة في اســـــــتخدا  الطاقة وإتاحة  
 معدات تشتغل بالطاقة المتجدية، وكذلك من خ ل تشجي  أنماٌ ا سته أ وازنتا  الممتدامة ب  يا،

سجابي الذي سمجن لم اشــرة األعمال الحرة أ  تقدمه في تعزيز التماســك بازســها  ازوإذ تسيي   كذل    
ــ ا    ــاء والشــ ــاواة وتنســــي  نطال الفر  المتاحة للجمي ، بمن ف هم النمــ ا جتماعي والحد من أوجه عد  الممــ

 واألشخا  ذوو ازعاقة وأشد الناس ضعفا، والنونل أو   إلى محن هم أشدد تخلف ا عن الرك ،

ــاركـة األشــــــــــــــخـا   ا  وإذ تالحظ  لـدور الـذي سمجن أ  تؤيـسه مـ اشــــــــــــــرة األعمـال الحرة في يعم مشــــــــــــ
ازعاقة في ســـنل العمل، وأ  تعزيز إمجانية م اشـــرة األشـــخا  ذوي ازعاقة لةعمال الحرة ســـنف يزيد  ذوي 

من النعي بما تتيحه م اشــرة األعمال الحرة من نشــاٌ محتمل في ســنل العمل، ليأ لةشــخا  ذوي ازعاقة  
 ، بل أسضــا لمشــاري  العمالة الذاتية والمشــاري  ال الغة الصــغر والصــغ رة والمتنســطة الحجم، وإذ ت ح   فحمــ 

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

بشـــأ  ين  المشـــاري  ال الغة الصـــغر  2017نيمـــا /أبريل  6المؤرخ  71/279إلى قرارها   روإذ تشيي 
 والصغ رة والمتنسطة الحجم،

في   90بأهمية المشــاري  المتنالية الصــغر والصــغ رة والمتنســطة الحجم، التي تمثل نحن  وإذ تسيي   
عمال التجارية وتنفر أكثر من  لثي العمالة على الصــــــــــع د العالمي، وإذ تشــــــــــدي على يورها في  المالة من األ

يعم تحق   أهــداف التنميــة الممــــــــــــــتــدامــة، و  ســــــــــــــيمــا من خ ل تشــــــــــــــجي  ا بتكــار وازبــداع وتنف ر العمــل  
 للجمي ، ال ل 

والصــغ رة والمتنســطة   بأهمية إضــفاء الطاب  الرســمي على المشــاري  ال الغة الصــغر  وإذ تسي   أيضيا 
الحجم وتشــجي  مشــاركتها ونمنها في األســنال الدولية وازقليمية والنانية، بنســالل منها حصــنلها جميعا على 
خدمات بناء القدرات والخدمات الحجنمية الرقمية والخدمات التجارية والمالية، من قب ل التمنيل ال الغ الصـــغر  

 وا لتمانات بتكلفة ميمنرة،

إزاء اســـــتمرار ارتفاع معد ت ال طالة لدى الشـــــ ا ، و  ســـــيما في   زال يسيييياوراا بالغ الق قوإذ ال ي 
 البلدا  النامية، وهن ما سخمد ااقات الش ا  التي تؤهلهم زحدا  تحنل في مجال التنمية الممتدامة،

لممــــتدا  بالدور الرليمــــي لم اشــــرة األعمال الحرة من قبل الشــــ ا  في النمن ا قتصــــايي ا  وإذ تسييي   
ــية إلى التحنل، وإذ تحيط علما في هذا الصـــدي بتع   منتدى  وفي إسجاي حلنل مبتكرة وتحق   التنمية المفضـ

ــ ا  المعتمد في عا   ــرة لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة   2021الشــــــــ ــة عشــــــــ ــابقة للدورة الخاممــــــــ في الفترة المــــــــ
، اـلذي حـدي األولنـيات وـقد  التنوـــــــــــــــيات من أجـل تحق   تعـاف مر  تمشـــــــــــــــيا م  أهـداف التنمـية  ( 11) والتنمـية

 __________ 

 (11) TD/523. 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/279
https://undocs.org/ar/A/RES/71/279
https://undocs.org/ar/TD/523
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ــتراتيجية األمم  ــية، وإذ ترح  باســ ــ ا  لةعمال الحرة أحد عناوــــره الرليمــ ــتدامة، تشــــجل فيه م اشــــرة الشــ الممــ
 المتحدة للش ا  وبتنشاء مجت  األمم المتحدة للش ا ،

  زـياية كب رة في عـدي الشـــــــــــــــ ا  والكـ ار اـلذين تتنافر ـلديهم المهـارات  بتحق    التزامهيا  وإذ تع يد تيكي يد 
المناســـــــــ ة، بما في ذلك مهارات التعلم األســـــــــاســـــــــية والمهارات القابلة للنقل والمهارات التقنية والمهنية، للعمل  

ذلك التدري  تعزيز النيم التعليمية، بما في وشــغل النظالف ال لقة وم اشــرة األعمال الحرة، وإذ تمــلم بأهمية  
ول نتقال إلى  مجتم  سري  التغ رالمهني، من أجل تنمية المهارات والكفاءات ذات الصلة ال زمة للعيش في 

 اقتصايات ممتدامة ورقمية،

بـأ  تنييم المشـــــــــــــــاري  ا جتمـا يـة يؤيي يورا هـامـا في التغلـ  على تحـدسـات التنميـة   وإذ تسييييييييي   
على المــنل لحل المشــاكل ا جتما ية والب  ية، تكن  في النق  نفمــه الممــتدامة باعتماي حلنل مبتكرة قالمة  

ممـــــــــــــــتدامـة من الـناحـية المـالـية، وتنفر فر  العمـل وكمــــــــــــــ  اـلدخـل للفـ ات المحرومـة ولمن سعيشــــــــــــــن  في  
 هشة، ظروف

بأهمية تعزيز المــياســات الشــاملة للجمي  المنجهة نحن التنمية، بمــبل منها النماذ  وإذ تسيي   أيضييا   
يم ا قتصــــــايسة والتجارية البديلة التي تدعم األنشــــــطة ازنتاجية وإسجاي فر  العمل وم اشــــــرة األعمال  والمفال

الحرة، بما في ذلك تنييم المشـــــــــاري  ا جتما ية والممـــــــــتدامة، والقدرة على ازبداع وا بتكار، وتشـــــــــج  على 
الحجم، ونمنها، بما في ذلك من إضــفاء الطاب  الرســمي على المشــاري  ال الغة الصــغر والصــغ رة والمتنســطة 

خ ل الحصــــنل على الخدمات المالية، بما سشــــمل الخدمات المالية الرقمية وتحمــــ ن ازلما  باألمنر المالية، 
وإذ تقر في هذا الصـدي بدور المشـاري  ال الغة الصـغر والصـغ رة والمتنسـطة الحجم في تعزيز التصـني  الشـامل  

 إسجاي فر  العمل للجمي ،والممتدا  الذي سمجن أ  سمهم في 

بأ  األعمال التجارية ســـــنف تؤيي يورا رليمـــــيا في ا نتقال إلى التنمية الممـــــتدامة وإلى   وإذ تسييي   
ــهاما في تحق    ــاي الدالري، مقدمة بذلك إســـــــــ ــتخدا  المناري، من قب ل ا قتصـــــــــ ــاي أكثر كفاءة في اســـــــــ اقتصـــــــــ

 ا لةعمال وس سل أنشطتها المضيفة للةيمة،ا سته أ وازنتا  الممتدام ن من خ ل تك يف نماذجه

ــاء   وإذ تالحظ مع الق ق  ــيما تجاه النمـــ ــلبية، و  ســـ ــ قة المـــ أ  المناقف المجتمعية والتصـــــنرات الممـــ
والفتـيات، بمـا في ذـلك الخنف من الفشــــــــــــــل وانعـدا  الفر  وعـد  كفـاـسة لـياكـل اـلدعم، أمنر سمجن أ  تقنا 

 األعمال الحرة، شرةالجهني الرامية إلى إسجاي  قافة م ا

ــنفة سمجن الحصـــنل عل ها في النق  المناســـ  من وإذ تسيي      بأهمية تنافر بيانات ج دة من نقة مصـ
الم اشـــرة ون ر الم اشـــرة في    أجل روـــد التقد  المحرز في تنف ذ ســـياســـات م اشـــرة األعمال الحرة وممـــاهمتها

لمصـــــنفة حمـــــ  ننع الجنأ، في ســـــب ل كفالة  تحق   أهداف التنمية الممـــــتدامة، وســـــد الثغرات في البيانات ا
 يتخلف أحد عن الرك ، أ 

 ؛( 12) بتقرير األم ن العا تحيط ع ما  - 1 

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

ا في ذلك التنييمية والم ايرات المتخذة في مجال المـياسـات، التي من شـأنها تعزيز م اشـرة األعمال الحرة، بم
 __________ 

 (12) A/77/254. 

https://undocs.org/ar/A/77/254
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ــغ رة والمتنســــطة الحجم، وتؤكد الدور  ــغر والصــ ــاري  ال الغة الصــ ــجي  المشــ ــاري  ا جتما ية، وتشــ تنييم المشــ
ازسجابي لم اشــــــــرة األعمال الحرة في حفز تنف ر فر  العمل والحد من أوجه عد  الممــــــــاواة وتنســــــــي  نطال  

 الفر  المتاحة للجمي ، بما سشمل النماء والش ا ؛

الحاجة إلى تعزيز قدرة النمــاء على الصــمني ا قتصــايي من خ ل    جديد أيضييا تؤكد من - 3 
يعمهن في الحصـــنل على المناري المالية والتكننلنجيات الكافية وتعب تها، وإلى تنف ذ أنشـــطة بناء القدرات من 

ــاء في إاا ــافة إلى تمج ن النمــ ــايسا، إضــ ــاء لةعمال الحرة وتمج نهن اقتصــ ــرة النمــ ــرة  أجل تعزيز م اشــ ر م اشــ
األعمال الحرة بزياية فروــــهن على وــــع دي العمالة واألســــنال من خ ل وضــــ  برامم تعليم وتدري  منجهة  

 لهن وزياية الحماسة القانننية لهن في مجا  العمل؛

الحجنمات على ات اع نهم منمــ  شــامل للجمي  في تشــجي  م اشــرة األعمال الحرة    تشيجع - 4 
حة، وتننه في النق  نفمـه بم ايرات المجتم  المدني واألوسـاٌ األكايسمية سشـمل جمي  الجهات وـاح ة المصـل

والقطاع الخا  باعت ارها من عنامل الحفز الهامة لم اشــــــــــــــرة األعمال الحرة، وعلى وضــــــــــــــ  ســــــــــــــياســــــــــــــات  
واســــــــــــــتراتيجيـات متمــــــــــــــقـة ومنجهـة، م  مراعـاة األولنيـات واليروف النانيـة، تتصـــــــــــــــدى للعة ـات القـانننيـة  

تنييمية التي تعترا المشــــاركة في ا قتصــــاي على نحن متكافئ وفعال، وتؤكد ضــــرورة ات اع وا جتما ية وال
ــبل   ــاملة لعدة قطاعات، بمـ ــتراتيجيات انيلة األجل وشـ ــمل اسـ ــرة األعمال الحرة سشـ ــامل وكلي في م اشـ نهم شـ

ــنفة من أجل بلنرة ررى أكثر ت صــــــرا بشــــــأ  ا رتقاء بم اشــــــرة األ عمال الحرة  منها تعزيز جم  البيانات المصــــ
 الممتدامة، ورود وتق يم التقد  المحرز في التنف ذ؛

بأ  تشــــجي  م اشــــرة األعمال الحرة سمجن أ  سشــــجل عامل حفز لعمليات إنتا  جديدة   تقر - 5 
ولتطنير التكننلنجيا، ويشــمل ذلك بناء القدرات المحلية بما سمجن من التخويف من آ ار تغ ر المناخ والتكيف 

كفاءة الطاقة، وتعترف بأ  هذه المـــــياســـــات التي سمجن أ  تعتمد على الم ايرات المعروضـــــة    معه، م  تعزيز
في خطة العمل العالمية المتعلقة بالمناخ سمجن أ  تمــــــــــاعد الحجنمات على تحق   أهدافها المحدية في إاار  

 اتفال باريأ المتعل  بتغ ر المناخ؛

ــاهم في تحق   تقر أيضييا - 6  ــاء على الفقر،  بأ  القطاع الخا  سمـ ــتدامة والقضـ التنمية الممـ
وأ  زقامة الشــــــراكات م  القطاع الخا  يورا هاما في التشــــــجي  على م اشــــــرة األعمال الحرة وتنف ر فر   
ــ  ر األعمال   ــتثمار وتعزيز إمجانية تنل د ازيرايات وتطنير تكننلنجيات جديدة ونماذ  مبتكرة لتمــ العمل وا ســ

   نمن اقتصــــايي قني مطري منصــــف شــــامل للجمي ، م  حماسة حقنل العمال في  التجارية والتمج ن من تحق
 النق  ذاته؛

بضـرورة قيا  الدول األعضـاء بنضـ  المـياسـات، وعند ا قتضـاء، تعزيز األار    تقر كذل  - 7 
التنييمية المتعلقة بالمـــــــــياســـــــــات النانية والدولية وتحمـــــــــ ن اتمـــــــــاقها، وتمـــــــــخ ر إمجانات العلم والتكننلنجيا 
وا بتكار، وســـــــد الفجنات في مجال التكننلنجيا، وتكثيف بناء القدرات على جمي  الممـــــــتنيات للمناءمة على 
نحن أفضل ب ن حنافز القطاع الخا  واألهداف العامة، بما سشمل تحف ز القطاع الخا   عتماي ممارسات 

ــتثمارات الج دة الطنيلة األجل، م  مراعاة أهمية ا ــتدامة، وتعزيز ا ســــــــ ــؤولة ممــــــــ ــات التجارية الممــــــــ لممارســــــــ
والممــؤولية ا جتما ية للشــركات، على النحن المب ن في الم ايع العشــرة ل تفال العالمي لةمم المتحدة، وفي  
المـ ايع التنج هـية المتعلـقة ـباألعمـال التجـارـية وحقنل ازنمــــــــــــــا : تنفـ ذ إاـار األمم المتحـدة المعنن  ”الحمـاسة  
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ــاف“ ومعـاي ر األياء الب  ـية وا جتمـا ـية والمتعلقـة ـبالحنكمـة، وزـياية الشــــــــــــــفـافـية في   ،( 13) وا حترا  وا نتصــــــــــــ
 س سل ازمداي من أجل إنهاء العمل القمري وعمل األافال؛

بالدور الح ني الذي تؤيسه مـ اشــــــــــــــرة األعمـال الحرة في تنمـية التكـامل ا قتصــــــــــــــايي    تنوه - 8 
ذ ازو حات ا قتصايسة والحد من الحناجز التجارية وخفض  ازقليمي، الذي سمجن أ  سجن  حافزا هاما لتنف  

 تكاليف التجارة؛

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

ــاملة،  الصــــغر والصــــغ ــتدامة والشــ ــاء، واألعمال التجارية الممــ ــالية والتي تقنيها نمــ  رة والمتنســــطة الحجم النمــ
وم اشـرو األعمال الحرة بالنسـالل الرقمية، في المناا  الحضـرية وخصـيصـا في المناا  الريوية، بمـبل منها 

فية عبر الهاتف النقال ونيم اســـتخدا  تكننلنجيات الخدمات المالية واأليوات المبتكرة، ومنها العمليات المصـــر 
المــــــداي وعمليات المــــــداي الرقمي، وتشــــــجعها على اعتماي أار تنييمية ورقابية تيمــــــر تنف ر الخدمات المالية 
بشــجل آمن وســليم، وعلى زياية إمجانية الحصــنل على المعلنمات لحماسة الممــتهلك ن وتعزيز ازلما  باألمنر 

 أشد الناس ضعفا؛المالية، وبخاوة لدى النماء والش ا  و 

الدول األعضـاء إلى يعم م اشـرة المرأة لةعمال الحرة بالنسـالل الرقمية، ومن   تدعو أيضيا - 10 
ضــــــمنها التجارة ازلكترونية، بما في ذلك المشــــــاري  ال الغة الصــــــغر والصــــــغ رة والمتنســــــطة الحجم، من أجل  

ــ  وتعزيز ا بتكار وإسجاي فر  ا ــمن  مناســــــ ــد الفجنات الرقمية تطنير حلنل محلية ومضــــــ لعمل ال ل  وســــــ
 الجنم ن؛ ب ن

ــي ،   تشيييجع - 11  ــاير التمنيل البديلة ويعم هذا التنســ ــاء على تنســــي  نطال مصــ الدول األعضــ
ــتثمار  بما ــ  عن ا ســــــ ــتثمارية الخ رية، المؤ رفي ذلك التمنيل المختلط، فضــــــ ، والتعاونيات، واألعمال ا ســــــ

ــتثمرين  ورروس أمنال المجازفة،   ــاري  المبتدلة،  والممـ ــاندين للمشـ وعلى تنني  نيا  تقدسم الخدمات المالية الممـ
بالتجزلة بح ي سشــــــــمل مصــــــــاير ن ر تقل دسة لتقدسم الخدمات المالية، مثل ا لتما  ال الغ الصــــــــغر والتمنيل 
  ال الغ الصـغر، وتؤكد أهمية وجني إاار تنييمي سـليم في هذا الصـدي، وتشـج  على تنف ر الحنافز لمؤسـمـات

التمنيل ال الغ الصـــغر التي تمـــتنفي المعاي ر النانية لتقدسم الخدمات المالية المـــليمة إلى الفقراء، م  الترك ز  
 بصفة خاوة على النماء؛

العمال كافة من ب على الدور الها  الذي تؤيسه الجهني النانية الرامية إلى ا نتقال   تشيييييدد - 12 
ي، بما في ذلك إضــفاء الطاب  الرســمي على المشــاري  المتنالية ا قتصــاي ن ر الرســمي إلى ا قتصــاي الرســم

الصـــــــغر والصـــــــغ رة والمتنســـــــطة الحجم، من أجل إيماجهم في النيم النانية للحماسة ا جتما ية والضـــــــما  
ــريبية، وتعزيز قدرة   ــمي، وزياية ازيرايات الضــ ــاي الرســ ــي  نطال ا قتصــ ــاء، وتنســ ا جتماعي، حمــــ  ا قتضــ

الحرة على الصـــــــمني وســـــــبل اســـــــتفايتهم من الخدمات المالية وبرامم الدعم العامة، وتذل ل م اشـــــــري األعمال 
العة ات التي تعترا اسـتمرار تشـغ ل تلك األعمال في القطاع الرسـمي، وحفز آفال النمن، بمـبل منها ت مـيط  

ة واألخذ بتجراءات  العمليات ازيارية، ومثال ذلك التمج ن من تمـــــج ل األعمال التجارية عن اري  نافذة واحد
ــية رقم  ــج ل ازلكترونية، وت ح  أ  التنوــــــــ ــايرة عن منيمة العمل الدولية سمجن أ  تنفر   204التمــــــــ الصــــــــ

 __________ 

 (13) A/HRC/17/31. المرف ، 

https://undocs.org/ar/A/HRC/17/31
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إرشـايات مف دة بشـأ  ا نتقال من ا قتصـاي ن ر الرسـمي إلى ا قتصـاي الرسـمي، وتعترف بأ  النمـاء يناجهن 
 العاملة الرسمية؛ حناجز فريدة في ا لتحال بالقنة

الدول األعضـــــــــاء إلى تقلي  الحناجز البن نية التي تحنل يو  انتقال النمـــــــــاء من   تدعو - 13 
ا قتصــــــــاي ن ر الرســــــــمي إلى العمالة الرســــــــمية، وإلى تحديد تداب ر ل عتراف بالع ء ن ر المتناســــــــ  الذي 

لي ولتقلي  هــذا تتحملــه المرأة والفتــاة من األعمــال ن ر المــدفنعــة األجر في مجــالي الرعــاســة والعمــل المنز 
الع ء وإعاية تنزيعه، وتعنيض وتمث ل من سُقمن بأعمال الرعاسة المدفنعة األجر عن اري  التشـــــــــــجي  على 
تنف ر فر  العمـل ال ل  المـدفنع األجر في مجـالي الرعـاـسة والعمـل المنزلي للمرأة والرجـل في القطـاع ن العـا  

ــاواة في األجر لقـاء نفأ والخـا ، وعن اري  كفـاـلة الحمـاـسة ا جتمـا ـية، وظر  وف العمـل المـأمنـنة، والممــــــــــــ
العمل أو لقاء العمل ذي الةيمة المتمــــاوية، ومن  م تيمــــ ر انتقال العمال ن ر الرســــم  ن، بمن ف هم العاملن  

 في قطاع الرعاسة والعمل المنزلي المدفنع األجر ن ر الرسمي، إلى قطاع ا قتصاي الرسمي؛

ننلنجي، وبخاوـــــــــة عن اري  نشـــــــــر التكننلنجيا، سمجن أ  ينفر بأ  التطنر التك  تسيييييي   - 14 
ــية وزياية قدراتها ازنتاجية وقدرتها على الصـــــــمني   ــا جديدة لتحمـــــــ ن قدرتها التنافمـــــ ــاري  التجارية فروـــــ للمشـــــ
والتكيف م  الصدمات، وتشج  في هذا الصدي الدول األعضاء على زياية التعاو  في يعم ت ايل التكننلنجيا 

أســـاس شـــرٌو متف  عل ها، ويعم ا بتكار وبرامم بناء القدرات وت ايل أفضـــل الممارســـات لتعزيز   ونقلها على
 م اشرة األعمال الحرة، و  سيما في البلدا  النامية؛

بتســها  التكننلنجيات الرقمية وا بتكار في تعزيز م اشــرة األعمال الحرة ويعم   تسي   أيضيا - 15 
ــاري  المتنالية الصـــغر   ــفاء الطاب  الرســـمي عل ها، قدرة المشـ والصـــغ رة والمتنســـطة الحجم على الصـــمني وإضـ

ــاملة من خ ل الرقمنة،  ــرة األعمال الحرة الشـــــــ ــدي على يعم م اشـــــــ ــاء في هذا الصـــــــ ــج  الدول األعضـــــــ وتشـــــــ
ــايـسة الرقمـية، وتكننلنجـيات الخـدمـات   في بمـا ذـلك من خ ل الخـدمـات الحجنمـية الرقمـية، والخـدمـات ا قتصــــــــــــ

نسي  نطال التدري  على المهارات الرقمية وازلما  بالتكننلنجيا الرقمية، وتحم ن األار التنييمية، المالية، وت 
 ووض  استراتيجيات محدية الهدف لمد الفجنات الرقمية، بما في ذلك الفجنة الرقمية ب ن الجنم ن؛

لية، وتتناســــــــ   أهمية يعم التكننلنجيات التي سمجن أ  تكن  لها عنالد اجتما ية عا تبرز - 16 
 م  ا حتياجات المحلية، وتمهم في التطنير التكننلنجي والتنمية ا جتما ية؛

بأ  م اشــري األعمال الحرة سمجنهم التصــدي لتحدسات التنمية الممــتدامة عن اري    تسي   - 17 
ــاء على الجن  ع  وضــــــــ  حلنل فعالة وبمــــــــيطة في مجا ت خدمات المراف  والتعليم والرعاسة الصــــــــحية والقضــــــ

والب  ة، وأ  تنييم المشــاري  ا جتما ية، بما في ذلك التعاونيات والمشــاري  ا جتما ية، سمجن أ  سمــاعد في  
التخويف من واـأة الفقر وتحف ز التحنل ا جتمـاعي من خ ل تعزيز القـدرات ازنتـاجيـة للف ـات الضــــــــــــــعيفـة، 

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

بةيمة التثةيف في مجال م اشــــــرة األعمال الحرة ونشــــــر التفك ر المناتي لم اشــــــرة تلك   تقر - 18 
األعمال في جمي  القطاعات، وتشــج  جمي  الجهات الفاعلة ذات الصــلة على زياية الجهني الرامية إلى يمم 

نيامي ون ر النيامي، بمـــــــبل منها تنمية ممـــــــألة م اشـــــــرة األعمال الحرة بشـــــــجل منهجي ياخل نيم التعليم ال
برنامم تطنير تنييم المهارات وتنف ر التنجيه المهني لدعم م اشـرة األعمال الحرة وبرامم النهم المـلنكي مثل 

المشــــاري  )إمبرتيك( وإاار ســــياســــات م اشــــرة األعمال الحرة وإرشــــايات التنف ذ التابع ن لمؤتمر األمم المتحدة 
نه“ التاب  لمنيمة العمل الدولية، وبرامم مركز التجارة الدولية للتجارة والتنمية وب  ــدا رنامم ”ابدأ مشــــروعك  م حمــ
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لدعم التجارة وتطنير المشاري  التجارية الدولية ألجل المشاري  المتنالية الصغر والصغ رة والمتنسطة الحجم،  
جـاريـة ومراكز ا متيـاز النانيـة، وبنـاء القـدرات وإقـامـة برامم التـدريـ  المهني ومراكز احتضــــــــــــــا  األعمـال الت 

فضــ  عن المنابر ازلكترونية وبرامم ازرشــاي ازلكترونية، مثل أكايسمية التجارة الخاوــة بالمشــاري  الصــغ رة  
والمتنســـــطة الحجم التابعة لمركز التجارة الدولية، وتشـــــج  التعاو  والتناوـــــل وت ايل أفضـــــل الممارســـــات م  

ــال ــتخدا  أسـ ــجي  ا بتكار واسـ ــما  تشـ ــية وم  ضـ ــنال التنافمـ    التدريأ المبتكرة بما يتماشـــى م  ال ات األسـ
 المشاركة الكاملة للنماء والفتيات؛

جمي  الجهات وــاح ة المصــلحة، و  ســيما النمــاء والشــ ا  من م اشــري األعمال  تشيجع - 19 
الممتدامة، وتشدي على ضرورة  الحرة، على تمخ ر قدراتها ازبدا ية وا بتكارية زسجاي حلنل لتحدسات التنمية 

ــاركة الكاملة في تنف ذ خطة التنمية  ــرة األعمال الحرة المحلية قايرة على المشــــــــ أ  تكن  نيم ا بتكار وم اشــــــــ
، بما ف ها أهداف التنمية الممــــتدامة، وعلى ضــــرورة بذل جهني متضــــافرة لضــــما  ( 14) 2030الممــــتدامة لعا  
 مشاركة الجمي ؛

ــنال العمل، بما في ذلك من   تكرر تكي د - 20  الحاجة إلى ا رتقاء بالمرأة والنهنا بها في أســـــــ
خ ل المــــياســــات والبرامم الرامية إلى القضــــاء على القنال  النمطية والحناجز الهيجلية التي تناجهها النمــــاء 

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

المهــارات التقنيــة والمهنيــة، وكــذلــك على التــدريــ  ال ز  في    علىتنف ر إمجــانيــة حصــــــــــــــنلهن على التــدريــ   
ـقدراتهن في مجـال مـ اشــــــــــــــرة األعمـال الحرة،  مجـا ت العلن  والتكننلنجـيا والهـندســــــــــــــة والرـياضـــــــــــــــيات، وتنمـية  

وتزويدهن بخدمات تضــــــــــاهي ما لديهن من كفاءات بالنظالف المتاحة، وتعزيز تمج ن النمــــــــــاء وتنف ر القدرة  
لهن على المشـــاركة والةياية بشـــجل تا  وفعال وهايف على أســـاس الممـــاواة، ومعالجة ما يناجهنه من حناجز  

 ز، بما في ذلك العنف، والتنزي  ن ر المتمـــــــــاوي أل  اء الرعاسة والعمل وأشـــــــــجال متعدية ومتقااعة من التم  
 ن ر المدفنعة األجر، وتعزيز مشاركتهن في عمليات ون  القرار ذات الصلة؛

جمي  الجهات المعنية وـــاح ة المصـــلحة على مناوـــلة وضـــ  برامم للتثةيف في   تشييجع - 21 
لترك ز على أ ر التمنيل على التنمية الممــــــــــــتدامة، حمــــــــــــ   المجال المالي وازلما  باألمنر المالية تشــــــــــــمل ا

ا قتضــــــــاء، لكفالة اكتمــــــــا  جمي  الدارســــــــ ن ما يلزمهم من المعارف والمهارات للتمجن من الحصــــــــنل على 
ــغ رة   ــغر والصــــ ــاري  ال الغة الصــــ ــاء والفتيات والمزارعن  والعاملن  في المشــــ ــيما النمــــ الخدمات المالية، و  ســــ

 والمتنسطة الحجم؛

الحجنمات على تيمــ ر انخراٌ المرأة في م اشــرة األعمال الحرة، بمــبل منها   تشييجع أيضييا - 22 
تحمـــــــــ ن فر  النوـــــــــنل إلى التمنيل وا ســـــــــتثمار، واأليوات التجارية، ووســـــــــالل تطنير األعمال التجارية، 

ــاري  ا ــتريات العامة من المشــــ ــتريات، بما في ذلك المشــــ ــالية، بما ف ها والتدري ، بغية زياية التجارة والمشــــ لنمــــ
المشـاري  ال الغة الصـغر والصـغ رة والمتنسـطة الحجم، والتعاونيات ومجمنعات الممـاعدة الذاتية في القطاع ن 
العـا  والخـا  على حـد ســــــــــــــناء، مـثل مـ ايرتي مؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمـية الخـاوــــــــــــــت ن ـبالمرأة في  

ــة للمرأة  ــارة ازلكترونيـ ــة والتجـ ــاريـ ــال التجـ ــارة    األعمـ ــل النمـــــــــــــــــاء في التجـ ــة لعمـ ــدوليـ ــارة الـ ــايرة مركز التجـ وم ـ
(SheTrades؛) 
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الحجنمات على تعزيز المـياسـات التعليمية والمناهم الدراسـية في مجال العلم   تشيجع كذل  - 23 
والتكننلنجيا الهايفة إلى النهنا بالفتيات في مجا ت العلن  والتكننلنجيا والهندســة والرياضــيات، بح ي تلبي  

تياجات النمــــــاء والفتيات وتعني بالفالدة عل هن، وتشــــــج  ا ســــــتثمارات وال حن  في التكننلنجيا الممــــــتدامة اح
التي تلبي احتياجات النمــــــاء، في البلدا  النامية بصــــــفة خاوــــــة، من أجل تعزيز قدراتهن، ســــــعيا إلى تمج ن  

لتمج ن ا قتصــايي في عالم األعمال  النمــاء من تمــخ ر العلن  والتكننلنجيا ألنراا م اشــرة األعمال الحرة وا
 اآلخذ في التغ ر؛

ــيما  تبرز - 24  ــاء لةعمال الحرة، و  سـ ــياســـات وبرامم لدعم م اشـــرة النمـ أهمية وضـــ  وتنف ذ سـ
إتاحة فر  لمن يخلن حديثا إلى مجال م اشــــــــــــــرة األعمال الحرة وفر  تؤيي إلى تنســــــــــــــي  نطال األعمال  

ر والصــــــــغ رة والمتنســــــــطة الحجم القالمة التي تملكها نمــــــــاء، وتشــــــــج  التجارية في المشــــــــاري  ال الغة الصــــــــغ
الحجنمات على زياية ا ســتثمارات المنجهة للشــركات والمؤســمــات المملنكة للنمــاء، وتقل ل الحناجز ازيارية 

ناخ ن ر ال زمة في الب  ة التنييمية، وإزالة الق ني التي تصــد النمــاء عن م اشــرة األنشــطة التجارية، وته  ة م
سفضــــــــــــي إلى زياية عدي النمــــــــــــاء ال لي ي اشــــــــــــر  األعمال الحرة وزياية حجم أعمالهن التجارية، عن اري   
ــارية في مجا ت األعمال التجارية، والحصــــــــنل على التمنيل وازيارة   ــتشــــــ تزويدهن بالتدري  والخدمات ا ســــــ

ــل وت ايل المعلنمات، و  ــ ر التناوــــ ــا ت، وتيمــــ ــاركتهن في المجالأ  وتكننلنجيا المعلنمات وا تصــــ زياية مشــــ
ــات والبرامم التي  ــياسـ ــتعراا المـ ــيانة واسـ ــاهمة في وـ ــارية ون رها من المنتدسات لتمج نهن من الممـ ــتشـ ا سـ

 سجري وضعها، و  سيما من جان  المؤسمات المالية؛

بأ  منيمي المشـــــــاري  ا جتما ية، بما في ذلك الشـــــــعن  األوـــــــلية والمجتمعات  تسيييي   - 25 
اوــــــــــر تغ  ر سمجنها الدف  قدما بالحلنل المبتكرة ا قتصــــــــــايسة وا جتما ية والب  ية وإسجاي نماذ  المحلية، عن 

ممـتدامة بديلة لننتا  والتمنيل وا سـته أ لمعالجة القضـاسا ا جتما ية وا قتصـايسة والب  ية، م  تنل د قيمة  
ــامني الذي لمجتمعهم المحلي وألوـــحا  المصـــلحة في النق  ذاته، بما في ذلك ا  ــاي ا جتماعي والتضـ قتصـ

سمجن أ  سجن  له يور في تشــجي  أنماٌ من التنمية، وتمــلدم أسضــا بضــرورة تنف ذ ســياســات وبرامم تهدف إلى 
ل بتكــــار   ب  ــــة مناتيــــة  ته  ــــة  الحجنمــــات على  وتشــــــــــــــج   ا جتمــــا يــــة هؤ ء،  المشــــــــــــــــــاري   يعم منيمي 

 والب  ي؛ ا جتماعي

مناه  المتاحة في وــفنف الشــ ا  في مجال م اشــرة األعمال بأ  تمــخ ر ال  أيضييا  تسيي   - 26 
الحرة أمر ح ني من أجل زياية القدرات ازنتاجية، واسـتحدا  أشـجال جديدة لم اشـرة األعمال الحرة تركز على 
تكننلنجيا المعلنمات وا تصـــــــا ت، والبيانات الضـــــــخمة، والرقمنة، والمد  الذكية، وإنشـــــــاء مشـــــــاري  مبتدلة،  

مالة كاملة ومنتجة والعمل ال ل  وتحق   النمن ا قتصايي الشامل للجمي ، وتشج  الدول األعضاء  إسجاي عو 
ــ ا  لةعمال الحرة،   ــرة الشـ ــتراتيجيات وبرامم مبتكرة تهدف إلى م اشـ ــاتها النانية اسـ ــياسـ على أ  تدمم في سـ

د من ا ســتثمار في المشــاري  وأ  ته ئ ب  ة حاضــنة لنعمال الكامل لحقنل جمي  الشــ ا  وقدراتهم، وأ  تزي 
ال الغة الصــــغر والصــــغ رة والمتنســــطة الحجم، بما في ذلك عن اري  ا ســــتثمار المف د اجتما يا وب  يا الذي 
سخد  مصـــــــالل الف ات األشـــــــد فقرا واألكثر ضـــــــعفا، والتثةيف في مجال م اشـــــــرة األعمال الحرة، وبناء قدرات  

 ا تصا ت؛الش ا ، واستخدا  تكننلنجيا المعلنمات و 

الحجنمات وجمي  قطاعات المجتم  على اتخاذ تداب ر ممــــــــتدامة لتحق   العمالة  تشيييييجع - 27 
ــاواة ويو  تم  ز على أســـــاس   الكاملة والمنتجة وتنف ر العمل ال ل  لةشـــــخا  ذوي ازعاقة، على قد  الممـــ

لتعليم التي تشـــــــــــمل الجمي  ننع الجنأ وازعاقة، بما في ذلك عن اري  تعزيز إمجانية النوـــــــــــنل إلى نيم ا
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وتطنير المهـارات، بمـا في ذلـك بـالتـدريـ  التقني والمهني والتـدريـ  على م ـاشــــــــــــــرة األعمـال الحرة في جمي  
ــتق لية والحفا  عل ها،  ــى يرجات ا ســ ــخا  ذوي ازعاقة من بلنص أقصــ مراحل الحياة، من أجل تمج ن األشــ

ن ية بقدرة األشــخا  ذوي ازعاقة على ا بتكار والممــاهمة  وت ح  أنه يلز  بذل مزيد من الجهني لتعزيز الت 
ــتدامة عن اري  م اشـــــــرة األعمال الحرة، وفي هذا الصـــــــدي، ته   بجمي  أوـــــــحا    في تحق   التنمية الممـــــ
ــة العامة لم اشـــري األعمال الحرة ذوي ازعاقة وجم  البيانات  ــياسـ ــأ  يعم المـ ــلحة إلى إجراء بحن  بشـ المصـ

ــايي من أجـل إعـداي البرا مم أو تحمــــــــــــــ نهـا، م  مراعـاة قـدراتهم ومهـاراتهم ووضــــــــــــــعهم ا جتمـاعي وا قتصــــــــــــ
 وخصالصهم الشخصية األخرى؛

ــاهمتها في خطة عا     تؤكد - 28    2030الحاجة إلى إبراز قيمة م اشـــــــــــــرة األعمال الحرة وممـــــــــــ
والم ايرات والبرامم التي سشــــمل القضــــاء على الفقر بجمي  أشــــجاله وأبعايه من خ ل تشــــجي  المــــياســــات   بما

تدعم إنشـاء منينمة إسجنلنجية مناتية لم اشـرة األعمال الحرة، بطرل منها إذكاء النعي العا ، وتعزيز شـ جات  
 الدعم المحلية، واستخدا  تداب ر محدية تهدف إلى إزالة أشجال التح ز الثقافي والتصنرات المم قة الملبية؛

ءمة المــياســات وا ســتراتيجيات والم ايرات المتعلقة بم اشــرة ضــرورة تعزيز منا تؤكد أيضييا - 29 
 19-األعمال الحرة، بما في ذلك تنييم المشــــــــــــاري  ا جتما ية، م  أولنيات التعافي في مرحلة ما بعد كنف د

، وتشــدي على أ  هذه المــياســات وا ســتراتيجيات والم ايرات ين غي أ  تعطي األولنية لمن 2030وخطة عا  
ظروف هشــة، ممن لديهم أكبر ا حتياجات، وم اشــري األعمال الحرة بحجم الضــرورة، بمن ف هم  سعيشــن  في

النمـــــــــاء والشـــــــــ ا  من م اشـــــــــري األعمال الحرة، وأ  تحفز األبعاي ا قتصـــــــــايسة وا جتما ية والب  ية للتنمية 
والرقمنة وا بتكار للنونل  الممتدامة، والتكيف م  ب  ات العمل المرنة، بما في ذلك ترت  ات العمل عن ُبعد،  

ة، وجم  بيانات عالية الجنية ومن نقة وقابلة للمقارنة، م  ضما   إلى األسنال البديلة وآليات التمنيل الممتجدد
 ته  ة ب  ة تنييمية مثالية لم اشري األعمال الحرة لبدء أعمالهم التجارية وتنسي  نطاقها؛

من أهـداف التنميـة   12م في تحق   الهـدف  أ  ريـاية األعمـال الممــــــــــــــتـدامـة تمــــــــــــــه  يؤكيد - 30 
ــ جات المعنية إلى التعاو  في ت ايل ومناقشــــــة أفضــــــل   ــاء والمنيمات والشــــ ــتدامة، وتدعن الدول األعضــــ الممــــ
الممارســــــات المتعلقة بمعلنمات المنتجات ذات الصــــــلة على انل ســــــ ســــــل الةيمة، بما في ذلك في ســــــيال  

ــهاما منها في تحق     ــاي الدالري، إســــــــــ ــى والقانن   ا قتصــــــــــ ــتدام ن، بما يتماشــــــــــ ــته أ وازنتا  الممــــــــــ ا ســــــــــ
 ؛والدولي المحلي

بازمجانات التي تنطني عل ها م اشـرة األعمال الحرة فيما يتعل  بتعزيز تنف ر المياه   تسي   – 31 
ومراف  الصــرف الصــحي وإيارتها الممــتدامة ألجل الجمي ، بما في ذلك من خ ل بناء قدرات البلدا  النامية 

اه، وتكننلنجيات ويعمها في األنشـــطة والبرامم ذات الصـــلة بالمياه والصـــرف الصـــحي، بما في ذلك جم  المي 
تحليـــة الميـــاه الممــــــــــــــتـــدامـــة ب  يـــا، وكفـــاءة اســــــــــــــتخـــدا  الميـــاه، وتكننلنجيـــا معـــالجـــة ميـــاه الصــــــــــــــرف وإعـــاية 

 واستعمالها؛ تدويرها
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ــري  الرقمنة واعتماي التكننلنجيات الجديدة   تسيييي   أيضييييا - 32  ــري في تمــــ ــ  الحضــــ بدور التنســــ
ى م اشـرة األعمال الحرة وإسجاي فر  العمل، وإسـها  وا بتكار وت ايل المعلنمات ياخل المد ، مما سشـج  عل

المشـاري  المتنالية الصـغر والصـغ رة والمتنسـطة الحجم في حل المشـاكل المجتمعية في المد ، وتشـج  الدول  
األعضــاء على اعتماي نهم قالم على تعدي أوــحا  المصــلحة إزاء تخطيط ا قتصــاي التعاوني الحضــري من 

 ؛2030أجل تنف ذ خطة عا  

بأهمية اعتماي نيم خ قة وممــــــــــــتدامة في مجالي األنذسة والزراعة تمــــــــــــهم في حف     تقر – 33 
ــنره   ــنء التغذسة والفقر بجمي  وـــ ــاء على الجنع وســـ ــاعد على القضـــ التننع الب نلنجي والنيم ازسجنلنجية، وتمـــ

مة وتكننلنجيا األنذسة وأبعايه، من خ ل تمـــــخ ر م اشـــــرة األعمال الحرة وا بتكار في مجال الزراعة الممـــــتدا
 وتكننلنجيا األنذسة الزرا ية؛

أهمية تحديد أنناع م اشــــــــري األعمال الحرة المختلف ن والتم  ز ب نهم، و  ســــــــيما ب ن   تبرز – 34 
من ي اشـــــرها بحجم الضـــــرورة ومن ي اشـــــرها ســـــعيا  ســـــتغ ل الفر ، بما يتماشـــــى م  أهم تهم النمـــــبية في  

مياسات وا ستراتيجيات والم ايرات وبرامم الدعم، بما في ذلك ما سمتهدف منها ا قتصاي، في وض  وتنف ذ ال
، بمــبل منها اســتخدا  تداب ر محدية تمــتهدف م اشــري األعمال  19-مناجهة اآل ار الناجمة عن جالحة كنف د

 ايرات  الحرة الضـــــــعفاء وأشـــــــدهم تضـــــــررا، وتعب ة المناري، وتعزيز شـــــــ جات الدعم المحلية، ومنل األولنية للم
والبرامم الراميــة إلى زيــاية ازنتــاجيــة والحصــــــــــــــنل على تــداب ر الــدعم، وإضــــــــــــــفــاء الطــاب  الرســــــــــــــمي على 

 الحرة؛ األعمال

بجمي  الجهات المعنية وــــــــــــاح ة المصــــــــــــلحة إلى تنف ذ هذا القرار كنســــــــــــ لة لبلنص ته     - 35 
ركز على الناس وتفضــــــــــي إلى وناساتها العالمية الشــــــــــاملة الطمنحة التي ت  2030مجمنعة أهداف خطة عا  

التحنل، تلك الخطة التي تجعل من كرامة ازنمـــا  عنصـــرا أســـاســـيا وترو  تحق   األهداف والغاسات لصـــالل 
ــنل أو  إلى  ــعي للنوــ ــرالل المجتم  كافة ف  تترأ أحدا خلف الرك  وتلتز  بالمــ ــعن  قاا ة وشــ البلدا  والشــ

 من هم أشد تخلفا عن الرك ؛

األعضاء على تعزيز وحفز ا ستثمار في مراكز ال حي والتطنير وا بتكار،  الدول    تشجع - 36 
م  الترك ز على تعـديـسة األاراف وأشــــــــــــــجـال التعـاو  اـلدولي من أجـل إسجـاي حلنل مبتكرة للتحـدـسات العـالمـية،  

ــا، و  ا رتقاء  وتعزيز ب  ة األعمال التجارية ف ها، م  تشــــجي  مشــــاركة المجتمعات المحلية الممثلة تمث   ناقصــ
بمشـاركة األوسـاٌ األكايسمية والقطاع ن التجاري والمالي في ته  ة ب  ة أعمال تجارية تمج نية وشـاملة، وتدعن 
ــدا  الجنن    بلـ ــا ب ن  ــايرات التعـــاو  فيمـ ــا في ذلـــك من خ ل م ـ المجتم  الـــدولي إلى يعم هـــذه الجهني، بمـ

 والتعاو  الث  ي؛

ــات منجهة وــــن  أهداف   تؤكد - 37  ــياســ ــيانة ســ ــتخدامها لصــ ــرات التي سمجن اســ أهمية المؤشــ
بع نها لم اشـــرة األعمال الحرة وقياس أ رها على أهداف التنمية الممـــتدامة، وتشـــج  الدول األعضـــاء، في هذا 
ــلحة المعن  ن، تحديد وتطنير المؤشــــرات على  الصــــدي، على أ  تناوــــل، بالتعاو  م  جمي  أوــــحا  المصــ

  دين الناني وازقليمي، حم  ا قتضاء؛الصع

بأ  إقامة مؤســمــات ســياســية يسمقرااية وكيانات تتمــم بالشــفافية وتخضــ  للممــاءلة    تسي   - 38 
في القطاع ن العا  والخا ، ووضـ  تداب ر فعالة لمجافحة الفمـاي، وإيارة الشـركات على نحن ممـؤول، شـرٌو 

 أكثر مراعاة لةيم المجتم  وأهدافه الطنيلة األجل؛أساسية أل  تكن  اقتصايات المنل والمشاري  
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بالمنيمات واله  ات ذات الصــــــــلة في منينمة األمم المتحدة إلى مناوــــــــلة ازقرار    ته   - 39 
بأهمية م اشرة األعمال الحرة وإيماجها، بمختلف أشجالها، في سياساتها وبرامجها وتقاريرها، حم  ا قتضاء،  

ة، وخـاوــــــــــــــة مؤتمر األمم المتحـدة للتجـارة والتنمـية، إلى مناوـــــــــــــــلة تقـدسم اـلدعم وـتدعن منينمـة األمم المتحـد
والمماعدة إلى الدول األعضاء، بناء على البها، للنقنف على تداب ر متمقة للمياسة العامة المتعلقة بم اشرة 

ــيانة تلك التد ــاري  ال الغة الصــــــــــغر والصــــــــــغ رة والمتنســــــــــطة الحجم، ووــــــــ اب ر األعمال الحرة وتعزيز المشــــــــ
 وتق يمها؛ وتنف ذها

مناوــــــلة النير، حمــــــ  ا قتضــــــاء، في إســــــها  م اشــــــرة األعمال الحرة في التنمية  تقرر - 40 
 واستعراضها؛ 2030الممتدامة في إاار متابعة خطة التنمية الممتدامة لعا  

إلى األم ن العـا  أ  سقـد  إلى الجمعيـة العـامـة في يورتهـا التـاســــــــــــــعـة والمــــــــــــــ ع ن،   تط ي  - 41 
بــالتعــاو  م  أمــانــة مؤتمر األمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة، تقريرا عن تنف ــذ هــذا القرار، بمــا في ذلــك الجنانـ   

وآ اره وتداب ر التصـــــــــــدي له، وتقرر إيرا  البند المعنن  ”التنمية الممـــــــــــتدامة“ في جدول    19-المتعلقة بجنف د
 على خ ف ذلك. ُيتَّف األعمال المؤق  لدورتها التاسعة والم ع ن، ما لم 
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