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... مرتبطة بشاااااااااااا     ... إنسااااااااااااان تي  ... تتحدث عن جوهر اإلنسااااااااااااا   ات أوبونتو‘’   
 ... أنا إنسا  ألنني أنتمي. أنا أشارك. ينفصم بإنسان تكم ال

 األسقف ديزموند توتو 

للتجاااارة والتنمياااة تاألونكتاااادة المجتم اااة في نحن، الااادول األع ااااااااااااااااات في م تمر األمم المتحااادة   -1
، بمناساااابة الدورة الةامسااااة عشاااارة 2021تشاااارين األول/أكتوبر    7إلى    3، في الفترة من بربادوس افتراضاااايا  

،  غ ر مساااااسو ة   اتللم تمر تاألونكتاد الةامس عشااااارة، ن لن أننا في من طف من تاريب اواسنا بساااااس  أ م
ساااااااااااااايماا في السلدا    ، والمحتادماا    هاازال أوار ي الالتي    ة19-جماة عن جااةحاة مري ف روس اوروناا تكوف ادناا

 النامية، إلى جان  مةاطر أ مة المناخ المحد ة.

ونشدد على أهمية األحداث الرةيسية التي شهدها األونكتاد الةامس عشر، ومنها م تمر  مة  ادة   -2
المدني، والمنتدى ال المي للسلع األساسية، ومنتدى المساواة ب ن الجنس ن والتنمية،  ال الم، ومنتدى المجتمع  

ومنتدى الشاااابام، ومنتدى اال تصاااااد اإلبداعي والر منة. و د اسااااتحث  هكي األحداث تفك رنا وأا رت مداوالتنا  
 في نتاةج الم تمر. اس را   ، وساهم  إسهاما  كث را  

 19-جائحة كوفيد  

،  2030 ة بو ف التقدم المحر  في السا ي إلى تحق   أهدا  ططة التنمية المساتدامة ل ام تهدد الجاةح  - 3
مل و  شااااة  في جميع أنحات ال الم في    100ب  وع س مساااااري. فقد مات الم ي ن من الناس. وو ع أكثر من  

قاادا  الاادطاا   إلى ف فيمااا ع زى  براان الفقر المااد ع، وي اااني م ي ن نطرو  من نق  التغااكعااة. وي زى ااا   لاا  
 وال مالة وال جز المالي للح ومات التي ت اني من ضاةقة مالية لسد الفجوة المتس ة. 

واا  أارها شاااااديدا  للغاعة على النساااااات واألطفال. ونحن نواج  ا   االحتمال المكه  المتمث  في طي   -4
 نس ن وتم  ن النسات والفتيات. الم اس  التي تحقق  بش  األنفس في ال قود األط رة في مجال المساواة ب ن الج 

  و د أدت هكي الجاةحة إلى حدوث واحد من أكسر االنكماشااات اال تصااادعة الدولية فيما عقرم  رنا   -5
من الزما . فقد اضاااااطرب  سااااا سااااا  اإلمداد، وت ااااااتل  التجارة ال المية، وأغلق  الشاااااراات أبوابها، وااد  

ة. واان  التداعيات اال تصااادعة عالمية ، ولكنها متفاوتة،  الساافر الجوأ أ  يتو ف، وتدمرت السااياحة ال المي
 .واان  السلدا  النامية هي األكثر ت ررا  

وربماا بادا أ  نهااعاة الجااةحاة تلوأل في األف  مع بادت اساااااااااااااتةادام عادة لقااحاات. غ ر أ  ال االم النامي   -6
ة. ويم ن أ  ع و  لكل  أار اس ر  يزال متةلفا  اث را  في الوصاول إلى هكا الجان  الحاسام من الصاحة ال ام  ال

أنا  ان  ااس لتفااوت فرص حصاااااااااااااول السلادا  على   على حجم األ ماة الحاالياة ونطاا هاا ومادتهاا وعوا سهاا. اماا
 الموارد والح ز المالي لل م ، وتفاوت االنت اش الكأ ت رف ، وبالتالي تفاوت نفاق التنمية التي أمامها.

أ  ن ااااع    ا  ، من ال اااارورأ أع اااافي نهاعة المطا   من هكا الوباتسااااس لنا إلى الت افي  في   نحنو  -7
في اعتبارنا التحدعات الصااااحية األطرى، بما في  ل  التحدعات المتصاااالة باألمراي الم دعة وغ ر الم دعة.  

ة عم ن طار ب ت ريا ويتمث  أحد هكي التحدعات ال المية في مقاومة م اادات المي روبات وما عصااحسها من 
تحق   ططة التنمية  على  على التنمية االجتماعية اال تصااااااااادعة و   أ  تقت  م ي ن األشااااااااةاص وت ار ساااااااالبا  

 .2030المستدامة ل ام 
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 تغير المناخ  

لمن هم أكثر  وجودأ  تهديد  إلى    ا  جمي نا  فقد تحول تحد ٍّ ل  .ما اا  للجاةحة أ  تأتي في و   أساااااااوأ -8
عج     ت ري للةطر أمن وأرواأل الم ي ن من الناس في جميع أنحات ال الم، مماأ مة المناخ  فهشااااااااااااااشاااااااااااااة.  

من أأ و   م ااااى. ونشااااهد ا    يادات حادة وواساااا ة النطاق في    التنف ك الف ال التفاق باريس أكثر إلحاحا  
، ومن المتو ع أ   ى األسااااار الم يشاااااية ال ااااا يفة في ا  بلد تقريبا  ي ار عل ان دام األمن الغكاةي ال المي، مما

. و د أدت فترات الجفا  المطولة وموجات الحرارة واالحترار ال المي إلى مسااتويات  2022 تسااتمر ا اار عام
التي يزداد    طط رة من ندرة المياي. فاألحداث الجوية الشاااااااديدة، مث  ال ي اااااااانات واألعاصااااااا ر وحراة  الغابات

تقل  المجتم ات واال تصاااادات  و   الدولية وسااا سااا  الليمة الحاسااامة،لتجارة  بساااس  أ مة المناخ، وتهدد ا  ترها توا
على عق . وهكا عسااااالو ال اااااوت على أهمية إعطات األولوية ل ساااااتثمار المناسااااا  في الحد من مةاطر    رأساااااا  

، و ل  لتجن  صاااااااار   2030-2015يتماشاااااااااى مع إطار سااااااااا نداأ للحد من مةاطر الكوارث   الكوارث، بما
 األموال بش   متكرر عن بنات ا تصادات مستدامة.

 أزمة الصالح العام العالمي  

ا  المنااخ، نواجا  ال وم أ ماة الصاااااااااااااااالح ال اام ال االمي. وهاك   تغ ر للجااةحاة و  ةر المتراكباااانتيجاة لآ -9
مس ا  جان  من جوان  الحياة البشاااريةل الصاااحة، والت ليم، واإلسااا ا ، والغكات المأمو  والمغكأ،  عاألمر  

وهو ع ري للةطر ح  وأم   والمياي النظيفة، وال م  ال ة ، ناهي  عن  درة م سااااااساااااااتنا على الصاااااامود.  
 ك  إنسا  في التمتع بحياة اريمة في أمن وحرية.

ويفري عل نا الصاااااااااااالح ال ام ال المي تحدأب أ  ن م  عسر حدود ال قاةد والثقافات والجنسااااااااااايات   -10
للتوصااااا  إلى رخية أط شية مشاااااتراة ل المنا المترابوك رخية ترتكز على االحترام ال المي لحقوق اإلنساااااا ،  

 سيما الق ات على ال نصرية الهي لية، والتم  ز الهي لي ضد المرأة، وجميع عناصر التح ز ال واعي. وال

ط من أجل التنمية    عهد منشَّ

ب د أ  األ مة ال المية التي ن يشاااااها تتيح لنا فرصاااااة لم ااااااعفة جهودنا ل نتقال من عدم المسااااااواة   -11
للجميع. وتكارنا الساارعة التي انتشاارت بها الجاةحة اي  أ  إنسااان تنا المشاتراة  وال اا ف القاةم ن إلى الرطات  

تربطنا ا   م ا  أكثر من أأ و   م اااااى. ومع أ  الح ومات الوطنية تسكل  صاااااارى جهدها للتصااااادأ لهكي  
 التحدعات، نحتاج في هكا ال الم المترابو إلى م سسات تتبع سياسات تف د إنسان تنا المشتراة.

تهاادأ   لم  ع و  مم نااا  من دو  ت اااو  عااالمي م ز  ومااا  ولااكلاا ، فااإ  االنت اااش ال ااالمي الكاااماا  لن  -12
عم  ن اال تصااااااااااااااد ال المي من ال ودة إلى سااااااااااااااب  عهدي،   أ  ال م  االم تاد لن  الجاةحة في جميع السلدا . اما 

ب رامة، ناهي  عن إبقات  طار  ضااااااما  تم عن جميع الناس من ال ي    من تفادأ مزيد من التدهور الس ئي، أو  أو 
 التنمية على س ت . ونبش  هكي األ مة عن أوج  ال  ف والهشاشة القاةمة التي تحتاج إلى م الجة وأبر تها. 

ولتحق    ل ، سااااانحتاج إلى تنشااااايو ال هد من أج  التنمية. ولدينا ا   الفرصاااااة، إ ا اان  لدينا   -13
وشااااا  ٍّ لمساااااار جديد نحو عالم أ در على الصااااامود وأشااااام  الشاااااجاعة والةيال الغتنامها، لوضاااااع تصاااااور 

 للجميع واستدامة .

 ولكل  نحث، نحن الدول األع ات في األونكتاد على م الجة األولويات التالية على وج  االست جالل  -14

في فترة التقلااا  والةطر هاااكي، تتمثااا  مهمتناااا األولى في   إعاااادة تف  ااا  ت اااددعاااة األطرا .  تأة  
و لت ددعة األطرا . ومن الواضاااااااح أ  دحر الجاةحة والت افي منها، إلى جان  التصااااااادأ  صاااااااياغة إطار   منشاااااااد
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لتحدعات تغ ر المناخ، يتطلبا  عم   دوليا  مت ااااااااااااافرا . ونحن ن ر  األهدا  ساااااااااااالفا ل فهي محددة في مةططنا  
ع اااااات في األمم المتحدة  التي اعتمدتها جميع الدول األ   2030 للسااااا م واال دهار، ططة التنمية المساااااتدامة ل ام 

ونهج منساااااا  وم ز  لتحليقها     ر وساااااااة  التنف ك، ف ، وتو نحتاج إلي  ا   هو اإلرادة السااااااياسااااااية  . وما 2015 عام 
ع الج مواطن الهشاااااشااااة وال اااا ف التي ت وق التحوالت المطلوبة من أج  عالم من الرطات المشااااترك. ويج  أ   

طل  في ظرو  مةتلفة ل اما  م تمتها لغغراي الحالية. ففي  ننشاو منظماتنا الدولية التي أنشائ  منك عقود  
. وا    ال م  االنفرادأ الماضاااااااي القري ، شااااااا   الب ا في شيمة الت او  الدولي وهاجموي بالف  ، جانح ن إلى  

أع ااااااااا   هي الفرصااااااااة المثالية إلعادة تأك د أهمية الت او  الدولي وضاااااااارورت  المطلقة لبقات البشاااااااارية. ومن المهم  
 تسة ر اإلم انات الكاملة للتكام  اال تصادأ اإل ليمي واأل اليمي امحرك هام للت او  والتنمية المستدامة. 

. حقق  عملية ال ولمة، التي عغكيها توساااااااااااع ان دام المسااااااااااااواة داط  السلدا  وفيما ب نها تمة 
تتم ن جمي ها من االساااااااااااااتفادة منها،   لم  ت د لجميع السلدا ، ومع  ل  التجارة الحرة والثورة الر مية، فواةد ال

أدى إلى تزايد أوج  ان دام المساااااااااواة. ويتطل  اال تصاااااااااد ال المي الحالي  واعد وأدوات وم سااااااااسااااااااات   مما
  . ويج  أ  نمنح اهتماما  ل اما  تو يع فواةد ا تصااد عالمي ف ال ودينامي على نطاق أوساع وأكثر إنصاافا  

لنسااااات والفتيات، والشاااابام، و وو اإلعا ة، وابار الساااان، والشاااا وم  ل اطاصاااا ن ألشااااد الفئات ضاااا فا    ودعما  
 ، والمشردو ، وغ رهم من الفئات المهمشة.وال جئو ، والمشردو  داطليا   والمهاجرو ، األصلية،

ن اد من جديد    الدول الجزرية الصاغ رة النامية.بما ف ها السلدا  النامية،  ضا ف مواطن   تجة 
، والدول الجزرية الصغ رة النامية،  أ  عقدم األونكتاد الدعم للسلدا  النامية، وال سيما أ   السلدا  نموا  التزامنا ب

، والسلدا   صااااااااغ رةوالوالهشااااااااة    والسلدا  النامية غ ر الساااااااااحلية، وغ رها من اال تصااااااااادات ال اااااااا يفة هي ليا  
اال تصاادات التي  واكا  اع، والسلدا  المتوساطة الدط ،  نز وما ب د النزاع األفريلية، والسلدا  التي تمر بحاالت  

يشااااا   و .  لشااااا   الفلساااااط نيالمسااااااعدة    أ  يواصااااا  برنامج  تمر بمرحلة انتقالية. وينبغي لغونكتاد أع اااااا  
ال اا ف علبة رةيسااية أمام التنمية الشاااملة للجميع والمسااتدامة في جميع السلدا  النامية. ويج  أ  نواصا   

من ت زيز القدرات اإلنتاجية    بدتا  ول لت زيز  درة جميع الدول ال اااااااا يفة على الصاااااااامود،  وتنف ك حلوضااااااااع  
وتنويع اال تصاادات إلى توف ر ح ز مالي لسنات مساتقس  أف ا . ولكن من ب ن ا  التهديدات التي نواجهها،  

 ديد من نسااااااابة للالمناخ. وبال  أ مةل   ات هناك تهديد محدق بشااااااا   طاص بطريقة عيشااااااانا ووجود البشااااااارية  
، وإنما أ مة  اأداتمجرد علبة   المناخ ليستغ ر  دول الجزرية الصااااااغ رة النامية،  الالسلدا  النامية، وال ساااااايما  

بنات ا تصااااااادات ومجتم ات مسااااااتدامة. إن  تهديد لوجودها  ات . والحالة األط رة لشاااااا       درتها علىت وق  
  100 000هايتي مثال ا ساااااي ي ومأسااااااوأل  لزال أسااااافر عن مقت  نال  األشاااااةاص وتشاااااريد أكثر من  

السلدا  النامية، وال سااااايما مواطن ضااااا ف وفي الوا ع،  عاصااااافة اساااااتواةية.   شاااااة ، تلت  على الفور تقريبا  
م رضااااة الرتفاع مسااااتوى سااااطح البحر،  ام   ما دالمناخ داةمة،  أ مة  إ ات    ،الدول الجزرية الصااااغ رة النامية

و يادة تواتر ظواهر جوية مث  األعاصاااااا ر وشاااااادتها، والتباين الشااااااديد لمسااااااتويات هطول األمطار، وارتفاع  
عم ن للدول الجزرية   وال  سرأ.الس ولوجي البحرأ والدرجات الحرارة التي ت دأ إلى تغ رات ضاااااارة في التنوع  

يد   تشاااات، ألنها تق اااي م ظم و تها في االساااتجابة أل مات ال للتنمية اما  الصاااغ رة النامية أ  ت اااع إطارا  
تجرأ الجهود الرامية إلى حفظ الكوا  على اليابسااااااااة فحساااااااا ، ب  في البحر أع ااااااااا . ونحن  لها ف ها. وال

محيطات صااااااااااااااحية إلنقا  الكوا . لكا فإ  اإلدارة المسااااااااااااااتدامة لمحيطات ال الم وبحاري    بحاجة إلى جمي ا  
ومواردي البحرية أمر ضاااااااااارورأ لحماعة سااااااااااس  عي  الم ي ن من األشااااااااااةاص الم ن  ن، من ال امل ن في 

 مصاةد األسماك إلى ال امل ن في الةدمات البحرية والسياحية.

د األب اد ل اااااااااا ف اشااااااااااف  الجاةحة الحالية الطابع المت د  تموي  التنمية المسااااااااااتدامة. تدة 
الكوارث  إلى    يةالمناطو من األ مات المالية واال تصاااااااااااااادعة    السلدا  النامية أمام الصااااااااااااادمات الةارجية، بدتا  

أ    بما ف ها   ،لسلدا  الناميةأ  نأطك في االعتبار ال ااا ف المتأصااا  لمن الهام  الطسي ية والجواةح. ولكل ،  
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الت اافي من الصاااااااااااااادماات الةاارجياة وبناات القادرة على  إ ات    ،والادول الجزرياة الصااااااااااااااغ رة الناامياة السلادا  نموا  
أكثر ب د أ  إحدى    ال عم ن المبالغة في تقدير دور االساااتثمار، ال سااايما في التكي  مع المناخ.الصااامود. و 

ارتفاع ع ت الديو   هي لسلدا  النامية  تحق   التنمية المساااااااااااااتدامة لالتي تحول دو   ال لبات إاارة ل نزعاج  
ال  مة  واالجتماعية  تحسا ن الهياك  األسااساية اال تصاادعة   عحد من القدرة على توف ر أو الكأ تتحمل ، مما

لتحق   النمو والرطات. وهكا أمر  و أهمية طاصاااااااة بالنسااااااابة للسلدا  التي تدمر الكوارث الطسي ية أصاااااااولها  
سايما الدول الجزرية الصاغ رة النامية، التي تجد نفساها ا   تنوت تح  أعلى نسا  الدين   والبصاورة متواترة، 

مثا  هاكي الظرو ،  اد عصاااااااااااااابح الحصااااااااااااااول على   إلى النااتج المحلي اإلجماالي من ب ن جميع األمم. وفي
  تأم ن  ، عصااا على نحو متزايد، وحتى عندما ع و  متاحا   صااا با    التموي  الميسااار والمنةفا التكلفة أمرا  

 واالستفادة من  بسس  محدودعة الح ز المالي. ومن شأ  هكا أ  ع ز  دوامة طس ثة للديو .

ندعم بقوة ت زيز تمث   السلدا  النامية    صااانع القرار والمشااااراة في الم ساااساااات الدولية. تهاة 
تحق   المزيد    وإساااماع صاااوتها في عملية صااانع القرار في الم ساااساااات اال تصاااادعة والمالية الدولية من أج 

 من الف الية والمصداشية والمساتلة والمشروعية للم سسات.

عج  أ  ع و  هناك ت او  مفتوأل ومنصااااااف في الشاااااا و  ال ااااااريسية،    الت او  ال ااااااريسي.  توة  
في  ل  م افحة التهرم ال اااااريسي وهروم رخوس األموال نتيجة الفسااااااد واالطت س واالحتيال. ونقر بأهمية   بما 

يسية دولية عادلة ومنصاااااافة للجميع وندعو إلى المشاااااااراة الكاملة للسلدا  النامية في المحاف   وضااااااع م اي ر ضاااااار 
 على  دم المساواة.   الح ومية الدولية القاةمة للت او  ال ريسي الدولي، واألهم من  ل ، أ  ُتطس  القواعد 

لتي ينتج بهاا النااس وي ملو   ي ار التحول الر مي ل االمناا على الطريقاة ا  الفجوة الر مياة.  ت ة 
ويتفاعلو  وي يشاااااااو . وهو يبشااااااار بالكث ر لتحق   تنمية مساااااااتدامة وشااااااااملة للجميع ورطات يتقاسااااااام  الجميع.  

الو   نفس ، عطرأل تحدعات، مث  اضطرام سوق ال م ، وانتهاك الحقوق، وانتشار الم لومات الم للة.   وفي
قد اتساااااا   الفجوة الر مية فيما ب ن األمم  ف ااااااات الر مي.  في الفهمية  باألالمساااااااتلة    شاااااا و  حظى  ويج  أ  ت

عدم المساواة االجتماعية واال تصادعة. وهناك، على سس   المثال، تحدأ    وداطلها. وت ز  الفجوة الر مية حاليا  
سااااااااااايما بالنسااااااااااابة لغطفال الكين   القدرة على تحم  تكالي  الةدمات واألجهزة وإم انية الحصاااااااااااول عل ها، وال

أ  ال جز في المهارات ساااااامة من ساااااامات الفجوة الر مية التي تج    ع تمدو  على الت ليم عسر اإلنترن . اما
عن    ال صااار الر مي الكأ ن ي  في ، عدم ترك أحد طلف الرا  ع ني عدم ترك أحد مقطوعا   م الجتها. وفي

اإلنترن . ويم ن أ  عساااااااهم اساااااااتةدام وتبادل أف ااااااا  الممارساااااااات المت لقة بالتكنولوجيات الر مية في تقلي   
  مة  ال ته ئة الظرو   ولي من أج   الفجوات وأوج  عدم المساااااواة في السلدا  النامية. ويلزم تكثي  الت او  الد

ولكل ، فإ  االساااااااتثمار في محو األمية الر مية والهياك  األسااااااااسااااااية  لتحوي  الفجوة الر مية إلى فرص ر مية.  
ر. الر مية أمر أساسي إ ا ما  كا  للفجوة الر مية أ  ُتجسد
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ندعو جميع الشاااااا وم وح وماتها إلى االن اااااامام إلى الكفاأل ضااااااد ان دام األمن الكأ ع اني من   -15
و للتنمية من أج  م الجة   عالمنا. فالحالة الراهنة، وإ  اان  عسااااا رة، تتيح لنا فرصاااااة صاااااياغة عهد منشاااااد

ا ونتااةج عم ن . فثماة دروس إعجاابياة عم ن ت لمهامواطن ال اااااااااااااا ف وأوجا  عادم المساااااااااااااااواة الم روفاة ج ادا  
االحتفات بها من الجهود المسكولة لهزيمة الجاةحة والت افي منها. وبالمث ، عم ن ل ساااااااااتجابة بطريقة موحدة  

من فرص النمو من شاااااااااأنها أ  ت دأ    و وية للتحدعات التي عطرحها تغ ر المناخ ال المي أ  تولد ضاااااااااروبا  
تم تقاساااااام تل  الفرص على نحو منصااااااف.  إلى تحساااااان األوضاااااااع في ا  م ا . ومن األهمية بم ا  أ  ي

و ي دأ إلى غد أف  . ولدينا ما  يلزم لتقريسنا من ب  نا الب ا من ط ل عهد منشد
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وسااااايقوم هكا المساااااتقس  على تحول، من  س   التحوالت المحددة في عهد بريدجتاو . ونتطلع إلى   -16
ت زيز ال ما    لهاكي التحوالت وفي  أ  يواصاااااااااااااا  األونكتااد االضااااااااااااااط ع بادور محفز هاام في ته ئاة المجاال

الح ومي الدولي المطلوم الكأ من شاأن  أ  يولد الزطم المطلوم. ونحن نساتشار  الكارى السانوية السات ن  
ط ن من شااأنهما أ  عساااعدانا جمي ا   على تلسية الدعوة المنب ثة   لغونكتاد، نتطلع إلى م تمر وم سااسااة منشااد

 من بربادوس لتحق   الرطات للجميع.
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