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 مةدمق  

قبل ستتتتتتتتة عيود تيرياارت تهتتتتتتتافر  جهود المجتمي الدولي في جنيت بنارر علب اقتنا  راستتتتتتت  ب    -1
بين األمم والشتتتتتتتتتتعور وتع ي  فر تتتتتتتتتتها التجارة يمكن أ  تغير العالمت وأ  تستتتتتتتتتتهم بستتتتتتتتتتهامار أكبر في الرب  
التيدم المحرز بلب رخار مشتتتر .    حولاالقتصتتادية. وبروم من التهتتامن والتعاو ت ت اتع العالم لهتتما  ت 

وتعكس عاتارة االرختار للجمييا ُملُتل وأفتداد التدورة األولب لماتمر األمم المتحتدة للتجتارة والتنميتة داألو  تتاد   
 ألو  تاد ثم عييَدته.وأ اح بعماُلها جوفَر وجود ا

متا ا ك تت تتكتاقم التحتديتا  ال أيرة أمتام تعتدديتة األعراد. وتع ي  تعتدديتة األعراد وتنستتتتتتتتتتتتتتي  و  -2
العمل الدولي أمرا  حاستتتما  للتصتتتدل بكعالية لهحد التحديا  وتحستتتين الرخار للجميي. وقد أ تتتاحت أوجه 

  بسبب حالة الهععت من اليهايا المستعصية فتئت تتعم عدم المساواة داخل البلدا  وفيما بينهات التي ما
 التي تواجه واضعي السياسا  علب الصعيدين الوعني والدولي.

يستتب  لها مليل. فاااضتتافة   فا فو الماتمر يجتمي من جديدت للمرة ال امستتة عشتترةت في  رود لم و  -3
  التي 19- رو تتا دكوفيتتد من جتتاةحتتة مرر فيروس  و حتتاليتتار  بلب التهتتديتتدا  النتتاجمتتة عن تغير المنتتا ت  عتتا ي 
أدى بلب تكاقم الصتتتعوبا  المالية وهيرفا من التحديا  التي  تستتتببت في أزمة  تتتحية واقتصتتتادية عالميةت مما 

 ل فحا الستتتتتيناريوت من األفمية بمكا  أ  تن رو الدول األعهتتتتتارت التي تعا ي   تواجهها البلدا  النامية. وفي 
 عمل مي األو  تاد. ال في  من مشكلة ا  كار المواردت بشكل أكبر 

شتتتتتتتتت  . وا  م  النات     حو خمستتتتتتتتتة م يينمنح تكشتتتتتتتتتيها بحياة  19-ليد أود  جاةحة  وفيدو  -4
. وفيد الم يين من الناس و اةكهم بالكعلت وتيوضتتت ستتبل 2020 عام المحلي ااجمالي العالمي بشتتدة في

  شتتتتتت   بضتتتتتتافيين في مليو  150 أكلر من  ياعث علب اليل  فو توقي ستتتتتتيوو عي  م يين آخرين. وما
ت تاعار لشتتدة اال  ماا االقتصتتادل. وتعكس فحد األرقام والوقاةي 2021 عام براثن الكير المدقي بحلول  هاية

بو ول الليامت  الياتمة المعا اة اا سا ية العميية والتحديا  الهاةلة التي تنتظر ا. ولعل  هاية الجاةحة قرياة
 ي ال يتعين تيديرفما ح  قدرفما. وعواقبها لكترة عويلة والل ن من المرجح أ  يمتد  أاق األزمة 

في للك  يناغي أ  يستتتتتهم األو  تاد في تنكيح ومتابعة  تاة  الماتمرا  العالمية لا  الصتتتتتلةت بماو  -5
ت وخأة عمل أديس أبابا و حلكت حستتتتتتتتتتب االقتهتتتتتتتتتتارت اتكاق باريس 2030 خأة التنمية المستتتتتتتتتتتدامة لعام

ة األمم المتحتدة ااعتاريتة بشتتتتتتتتتتتتتتت   تغير المنتا ت وهير للتك من االتكتاقتا  والنتتاة   المعيود في بعتار اتكتا يت 
يليت في الوقت الحل يع ز عمله دعمار لجهود التصتتتدل  الدولية لا  الصتتتلة. ويناغي أ  ييوم األو  تاد بما

 للتحديا  التجارية واا ماةية لجميي البلدا  النامية في جميي المناع :

بشتتتتتتتتكل خات علب احتياجا  التجارة والتنمية في أقل البلدا   موار في جميي  تع ي  التر ي   دأ  
عمل استتتتتأنبول  وأل  دبر ام   2020- 2011مجاال  عملهت وفيار لبر ام  العمل لصتتتتتالح أقل البلدا   موار للعيد 

  موار؛  اتكاق خلع لل  لة ُيتو ل بليه في ماتمر األمم المتحدة ال امس المعني ب قل البلدا  

في للك  موا تتتلة تيديم الدعم ألفري يا لمعالجة شتتتواهل اليارة واحتياجاتها ال ا تتتةت بما  در 
علب النحو المبين بالتكصتتيل في ماادرة الشتتراكة الجديدة من أجل تنمية أفري يات ولتنكيح منأية التجارة الحرة 

 اليارية األفري ية؛

ة ال ا تتتتتتتتتتة للبلدا  النامية هير موا تتتتتتتتتتلة تلبية احتياجا  التجارة واالستتتتتتتتتتتلمار والتنمي  دج  
الستتتتتتتتتتاحليةت بوستتتتتتتتتتاةل منها موا تتتتتتتتتتلة دعمه للتنكيح الكعال لبر ام  عمل فيينا لصتتتتتتتتتتالح البلدا  النامية هير 

 دبر ام  عمل فيينا ؛ 2024-2014الساحلية للعيد 
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مستتتتتتتتتاعدة الدول الج رية الصتتتتتتتتتغيرة النامية علب التصتتتتتتتتتدل للتحديا  لموا تتتتتتتتتلة عمله   دد  
ل لصتتالح الدول الج رية المستتتمرة أمام  التجارة واالستتتلمار والتنميةت بستتبل منها تنكيح بجرارا  العمل المعجص

 الصغيرة النامية دمسار ساموا ؛

موا تتلة التر ي  علب االحتياجا  والمشتتاكل ال ا تتة ل قتصتتادا  الصتتغيرة الهتت يكة  ده  
 المأرد والتنمية المستدامة والشاملة؛والمعرضة لل أر من أجل تع ي  النمو االقتصادل  هيكليار 

 مواجهة موا تلة دعم جهود التنمية في البلدا  المتوستأة الدخلت وفيار الحتياجاتهات في دو  
 تحديا  محددة أمام جهود التنمية االقتصادية المستدامة واليهار علب الكير.

. 2030 لمستتتدامة لعاملتحيي  خأة التنمية ا  2030-2020بداية عيد العمل    2020 يملل عامو  -6
أد  بلب تكاقم التحديا  الياةمة وأوجد  أوجه ضتتتعع جديدةت وخا تتتة بالنستتتاة  19-هير أ  جاةحة  وفيد

يتعل  باألبعاد الل ثة للتنمية   للبلدا  الناميةت وفي تهدد بعكس مستتتتار التيدم الحل تحي  بشتتتت  األ كس فيما
ن المهم ضتتتما  استتتتجابة عالمية متهتتتافرةت مي مراعاة االقتصتتتادلت واالجتماعيت والبيئي. وم -المستتتتدامة 

. 19-يناغي أ  ت و  بملتابتة م أ  اعتادة البنتار والت ميت من آثتار جتاةحتة  وفيتد 2030 أ  خأتة عتام
دج الجهود المر  ة والمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتتتة لتنكيتتتتح خأتتتتة عتتتتام للجمييت مي التر ي  علب الكئتتتتا  األفير  2030 وُتعتتتتَ

بنار مجتمعا  واقتصتتادا  أكلر استتتدامة من أجل المع ز والمتستتار   واألضتتععت ضتترورية لعيد من العمل
 وس مار وعدالر وإ صافار وازدفارار وشموالر ومرو ة.

 جاحنا في التعافي من الجاةحة وتمهيد الأري  لعالم أشتمل وأقدر علب الصتمود وأكلر وستيتوقع  -7
مي. ويجب علب المجتمي العالمي ب ستتتتتتتتتتتردت استتتتتتتتتتتتدامة علب اليرارا  وااجرارا  التي يت حفا المجتمي العال

قرارا  وإجرارا  تحدد مدى  عن الجها  الكاعلة الوعنية والدوليةت أ  يت حوا معار   العام وال اتت فهتتتتتتتتتتتت ر 
 وسرعة التعافي من األزمة.

في فحا الصتتددت من الهتترورل االعتراد بالدور الحاستتم الحل تاديه المرأة في جهود االستتتجابة و  -8
سيما األثر االجتماعي واالقتصادلت  األثر السلبي هير المتناسب للجاةحةت والو حلك ب ت 19-دلجاةحة  وفي 

قد يادل بلب  علب النستار والكتيا . وقد يادل للك بلب زيادة تعمي  أوجه عدم المستاواة الياةمة بالكعلت  ما
جنستتتتتتتتين وتمكين النستتتتتتتتار عكس مستتتتتتتتار التيدم الحل ُأحرز خ ل العيود األخيرة في تحيي  المستتتتتتتتاواة بين ال

والكتيا . ومن الهتترورل ات ال بجرارا  ملموستتة لتيليل فحا األثر بلب أد ب حد وضتتما  المشتتار ة ال املة 
 والمتساوية والمجدية للنسار والشاار في وضي وتنكيح استجابة م ةمة ومستدامة للجاةحة.

الصتتتتتتتتمود في وجه األزما  والتعامل  أكد  الجاةحة عدم الت افا بين البلدا  من حيث قدرتها علب و  -9
معها. فكي سياق االستجابة للجاةحةت تكتير بلدا   امية  ليرة بلب اليدرة علب است دام التدابير المالية والنيديةت  

بد من النهور بالتعاو  الدولي لمكافحة فحد الجاةحة والتعافي  من بين تدابير أخرىت للتصتتتتتتتتتتتتتدل ل زمة. وال 
ة بلب البلدا  والمناع  األكلر احتياجار. ومن المهم ضتتتتما  و تتتتول الجميي في م تلع  منهات وتيديم المستتتتاعد 

المت مو تة والكعتالتة والميستتتتتتتتتتتتتورة الت لكتة دالليتاحتا ت  19- أ حتار العتالم في الوقتت المنتاستتتتتتتتتتتتتتب بلب أدوا   وفيتد 
د  والع جا ت والتشتتتتت يصتتتتتا ت ومعدا  الحماية الشتتتتت صتتتتتية ت مي االعتراد بالتحصتتتتتين الواستتتتتي النأاق ضتتتتت 

في جميي أ حار العالم واستتعادة  19-  منكعة عامة عالمية للمستاعدة في التغلب علب جاةحة  وفيد  19- كوفيد 
ال خم من أجل التنمية المستتدامة. ومن الهترورل تاادل المعلوما  والت نولوجيا من أجل ال شتع عن الجاةحة  

ا الصددت ملل ماادرة تسريي بتاحة أدوا   والوقاية منها وع جها ومكافحتهات فه ر عن بع ق ماادرا  في فح 
بلب  الو تتتول علب الصتتتعيد العالميت ومجمي  19- ت وأ تتتدقار مرف   وفاكس اتاحة لياحا   وفيد 19- كوفيد 

 ت و دارا  بع   التعهدا  لا  الصلة. 19-  وفيد   مكافحة  ت نولوجيا 
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 مستتتتبوقيون. ولحلكت ف  تح ر ا ستتتترعة ا تشتتتتار الجاةحة أيهتتتتار ب   فحا عصتتتتر تراب  وتشتتتتابك هير و  -10
 البلدا .  يكو  ممكنار من دو  التعاو  العالمي وإلب أ  تهدأ الجاةحة في جميي  اال تعاا العالمي ال امل لن 

وليتد أبرز  الستتتتتتتتتتتتتتنوا  األخيرة الصتتتتتتتتتتتتتتلتة اليتاةمتة بين التجتارة والتنميتة وبع  التحتديتا  العتالميتة   -11
عدد ال جئين والنازحين بلب زيادة توتر الظرود االجتماعية الرةيستتية. فعلب ستتبيل الملالت أد  ال يادة في  

واالقتصتتتادية القتصتتتادا  البلدا  النامية التي تستتتتهتتتيت فحد الكئا . وبااضتتتافة بلب للكت يمكن للشتتتواهل 
 .ستتاريةت أ  تعي  اليدرا  اا تاجية الكورية والأويلة األجل  الصتتحيةت ستتوار تعليت ب مرار هير ستتارية أو

وزاد  من حدة ا عدام  في  تتتدما  اقتصتتتادية عالمية  بيرة 19-جاةحة  وفيد الملالت تستتتببتوعلب ستتتبيل 
في رستتتتتتتتتتتتتتتالتة قويتة تتح ر تا بت فميتة األختح بنه  مت تامتل يوعتد ع قتا   19-وجتاةحتة  وفيتد .األمن الغتحاةي

رث وبالمللت ف   ال وا . تتتتحة اا ستتتتا  و تتتتحة الحيوا  و تتتتحة الناا و كظ البيئة التعاو  بين قأاعا  ح
الأبي يةت التي تت ايد وتيرتها بستتتتتتتبب تغير المنا ت و حلك ال وارث الاشتتتتتتترية المنشتتتتتتت  ملل الحوادث الاحرية 
والصتتناعيةت تادل في  لير من األحيا  بلب فيدا  التنو  البيولوجي والتدفور البيئي وضتتغ  بضتتافي علب 

 لوجستيا  التجارة والتنمية والموارد والهياكل األساسية المحدودة.

بد من  ومن أجل التصتتتدل لهحد التحديا  المترابأة وبنار عالم مستتتتدام وأكلر ازدفارار وشتتتموالرت ال -12
خ ل وضتي ستياستا   وضتي ستياستا  شتاملة علب جميي المستتويا . وبهحا المعنبت ف   اادماج الكعال من

ع ي  مهتتارا  اجتمتتاعيتتة محتتددة األفتداد واالستتتتتتتتتتتتتتتلمتتار في الجوا تب االجتمتتاعيتتة أمر حتاستتتتتتتتتتتتتتم من أجتل ت 
 األش ات وقدراتهمت ومساعدتهم علب المشار ة ال املة في العمالة والحياة االجتماعية.

لحلك ف   الدورة ال امستة عشترة للماتمر فر تة للتمستك بالتعاو  والتراب ت وتع ي  الصت   بيننات   -13
لتنميتة المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة. والتعتافي علب  حو أفهتتتتتتتتتتتتتتل من الجتاةحتة وتمكين المجتمي التدولي من تحيي  أفتداد ا

وتنأول فحد الجاةحة علب فر تتتتتة وحاجة ملحة لتصتتتتتور وتشتتتتتكيل مستتتتتار جديد يمكن فيه تستتتتت ير التجارة 
واالستتتتتتلمار والت نولوجيا والتمويل احراز تيدم مستتتتتتدام وبنار عالم أقدر علب الصتتتتتمود وأشتتتتتمل وأستتتتتلم بيئيار  

 وأكلر استدامة.

 الوراء للمضي قدماا التعلم من التجربة: النظر إلى  -أولا  

ت احتكلت دورة الماتمر الرابعة عشتتتترة في  يروبي باعتماد أفداد التنمية المستتتتتدامة.  2016 عام   في  -14
جلت أوجه تيدم فامة منح للك الحينت حتب وإ   ا ت هير  افية لتحيي  أفداد التنمية المستتتتدامة بحلول   وستتتُ

  من  تتتتتتتتتتتتعوبة تحيي  أفداد التنمية المستتتتتتتتتتتتتدامة.  زاد  19- . وع وة علب للكت ف   أزمة  وفيد 2030 عام 
 ويتألب تجاوز فحا الوضي التعلم من التجربة في التعامل مي التحديا  الناشئة والمستمرة. 

ت في ات ال بجرارا  جريئة ومنستتتتتتتتية لمعالجة ب  تتتتتتتترارثمة حاجة ملحة بلب أ   مهتتتتتتتتي قدمارت و  -15
مي الستتتتتعي بلب العودة بلب المستتتتتار الصتتتتتحيح لتحيي  ت 19-اآلثار االجتماعية واالقتصتتتتتادية لجاةحة  وفيد

 حو  التيدم أفداد التنمية المستتتتتدامة. وستتتتيتألب للك تصتتتتميم استتتتتراتيجيا  لن عاا من شتتتت  ها أ  تستتتترج 
 وتحيي  األفتداد الأويلتة األجتل الواردة في اتكتاق 2030 التنكيتح ال تامتل ل أتة التنميتة المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة لعتام

 في الحد من خأر حدوث  دما  في المستيبل.باريست فه ر عن المساعدة 

التدف  الستتتلس للتجارة العالمية وأ  ت و   19-يناغي أ  ت كل االستتتتجابة العالمية لجاةحة  وفيدو  -16
 داعمة للنظام التجارل المتعدد األعرادت و  فما حاسم بالنساة لس سل ال يمة المستدامة والمر ة.

منح ب شتتار األو  تادت  ا  أحد أفدافه فو بدماج البلدا  النامية في النظام التجارل العالمي علب و  -17
ي ال   حو أفهتتتتتتتتتل وأجدى. وعلب الرهم من التوستتتتتتتتتي الهاةل في التجارة واالستتتتتتتتتتلمار في العيود األخيرةت ال
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البلدا  النامية. وتظل التجارة اال دماج الكعال في أ ماو التجارة العالمية يشتتتتتتتتتكل تحديار بالنستتتتتتتتتاة للعديد من 
الحرةت في بعتتار  ظتتام تجتتارل متعتتدد األعراد مكتوم وقتتاةم علب اليواعتتدت المحر  األقوى للنمو والتنميتتةت 

يمكن أ  يستتتتتتتتتتتتتتاعتد علب خل  الم يين من فرت العمتل وتع ي  الرختار. وتواجته أقتل البلتدا   موار علب  ممتا
 ا  ال املة للتجارة الدولية واالستتتتتتتكادة من الكرت التي وجه ال صتتتتتتوت تحديا   بيرة في تستتتتتت ير اامكا
 تتيحها س سل ال يمة العالمية واالستلمار األجنبي.

ستتياستتيار واقتصتتاديار عمييار اتستتم بت ايد جغرافيار  منح دورة الماتمر األولبت أتام توستتي التجارة تحوالر و  -18
داةرة االفتمام العالميت  بلب االقتصتتتتتاد العالمي أمم من فام   خروجالنمو االقتصتتتتتادل في البلدا  النامية و 

 واقتر  با  كار شديد في معدال  الكير في جميي أ حار المعمورة.

بيد أ   جام التحول االقتصتتادل ي تلع باخت د المناع  والبلدا . فيد شتتهد  بلدا  آستتيا  موار  -19
 العيد الماضتتتيت  ا  لمناع  األخرى. وفيكبيرار في تجارتها مي العالمت ول ن للك ينأب  بدرجة أقل علب ا

ت د زيادة ُتح ر. وتمكنت  من المتوقي أ  تهتتتتتتاعع أقل البلدا   موار حصتتتتتتتها من التجارة العالميةت ل نها لم
بع  البلدا  النامية من المشتتار ة في االقتصتتاد العالمي من خ ل  تتادراتها من الستتلي األستتاستتيةت ول نها  

ب تاج   خ ل  تتادراتها. وفحا يا د أفمية تحول البلدا  في اتجاد التنوييت من تتمكن حتب اآل  من تنويي لم
 سلي لا   يمة مهافة أعلب وتع ي  استدامة اقتصاداتها وقدرتها علب الصمود.

ال هنب عن الحد من ا اعاثا  هازا  الدفيئة وتع ي  اليدرة علب الصتتمود في وجه تغير المنا ت و  -20
. ولحلكت يل م  13ستتتتتتيما الهدد   لمستتتتتتتدامة لتحيي  أفداد التنمية المستتتتتتتدامةت والوالنهور بجهود التنمية ا

في بعار  برماألخح بنه  أكلر ب صتتتافار واستتتتدامة بزار استتتتراتيجيا  التنمية والعولمة. ويوفر اتكاق باريس الم
ل بشتتتكل حاستتتم اتكا ية األمم المتحدة ااعارية بشتتت   تغير المنا  بعارار للعمل علب فصتتتل النمو االقتصتتتاد

عن التدفور البيئي من خ ل المستتتتتتتافما  المحددة وعنيار واالستتتتتتتتراتيجيا  الأويلة األجل للعمل الجماعي 
 المنس  علب الصعيد العالمي.

فحد الوثيية بجميي ماادئ اتكا ية األمم المتحدة ااعارية بشتتتتتتتت   تغير المنا  وتعيد ت كيد   وتستتتتتتتتلم -21
اا صتتتتتتاد ومبدأ المستتتتتتاوليا  المشتتتتتتتر ة وإ    جستتتتتتدتنكيح اتكاق باريس الحل ي  الت امنا اليول واللابت بتع ي 

 .كا ت متااينة وقدرا   ل عرد في ضور الظرود الوعنية الم تلكة

ال ت ال التأورا  الت نولوجية تغيجر سبل ب تاج الناس وعملهم وتكاعلهم وعيشهم. وعلب أل حالت و  -22
  بسترعة مت ايدة. ويشتهد عدد و ت   النأاق العري  ارتكاعار ف   التحول الرقمي مار علب قدم وستاقت و 

كبيرارت ويستتتتتتتتمر ت ايد استتتتتتتت دام الهاتع المحمول. وأد  الجاةحة بلب الدفي  حو الم يد من العمل عن بعدت  
وتغيير ستتتتتتتلو  المستتتتتتتتهل ينت وتستتتتتتتريي الرقمنة علب الصتتتتتتتعيد العالميت وخليت العديد من الكرت الجديدة. 

 ت دام وتاادل أفهتتتتتل الممارستتتتتا  المتعلية بالت نولوجيا  الرقمية في تيلي  الكجوا ويمكن أ  يستتتتتهم استتتتت 
ُتتج ح بجرارا   لم ت ال فنا  فجوة رقمية عميية. وما وأوجه عدم المستتتتتتتاواة في البلدا  النامية. ومي للكت ال

 يار.منسية من جا ب جميي الجها  الكاعلة المعنيةت من المرجح أ  ت داد الكجوة الرقمية عم

ين. ومي ت ودرجة هير مستتتتبوقأريية اا تر تت أ تتتتاح ب مكا  الناس التوا تتتتل ب  ا تشتتتتار بكهتتتتلو  -23
 المجتمعا . أمامللكت ثمة حاجة بلب التصدل للتحديا  التي يأرحها التحول الرقمي 

جلت ب جازا  جديرة بالح ر في مجال التعاو  ااقليمي  -24 ومنح الدورة الرابعة عشتتتتتتتتتتترة للماتمرت ستتتتتتتتتتتُ
التتدولي ملتتل االتكتتاق التتتاري ي المنشتتتتتتتتتتتتتت  لمنأيتتة التجتتارة الحرة اليتتاريتتة األفري يتتةت واتكتتاق المحي  الهتتادئ و 

ااضتتتتافي بشتتتت   توثي  الع قا  االقتصتتتتاديةت واتكاق الشتتتتراكة االقتصتتتتادية ااقليمية الشتتتتاملة. ورهم للكت 
حدل المتملل في مكافحة الحماةية ازداد  التوترا  التجارية. ويتعين رفي تعددية األعراد بلب مستتتتتتتتتتتوى الت 

خأتتة ت حستتتتتتتتتتتتتتتب التعريت الوارد في التجتتارة التتدوليتتةو  ومكتتافحتتة عتتدم االمتلتتال لليواعتتد المتعتتددة األعراد.



TD/L.435 

GE.21-14321 6 

النظام  ت أمارتنمية المستتدامة والحد من الكيالللجميي و   ملنمو االقتصتادل الشتاللأداة مهمة  في تأبابا أديس
جستتتتتتتتتتتتتتدته منظمة التجارة العالميةت فهو اليناة الرةيستتتتتتتتتتتتتتية للنهور  التجارل المتعدد األعرادت علب  حو ما

فتحا الصتتتتتتتتتتتتتتتدد من المهم التروي  ل ختح بنظتام تجتارل متعتدد األعراد يكو  عتالمي  وفي التدوليتة. التجتارةبت 
ية التنبا والشتتتتمول وعدم التميي  واا صتتتتاد في النأاق ومبنيار علب اليواعد ويتستتتتم باال كتام والشتتتتكافية وقابل

 بعار منظمة التجارة العالمية.

ت خر اليوم ال لير من أفداد التنمية المستتتتتتتتتدامة عن موعدد. وعلب الرهم من الجهود الراةعة وقد  -25
ارة يتمكن ال لير من النتتتاس واألمتتتاكن من التمتي بكواةتتتد التيتتتدم. ويمكن ألدوا  التجتتت  والتيتتتدم المحرزت لم

واالستتتتتتتتتلمار والت نولوجيا والتمويل أ  تستتتتتتتتهم بدرجة أكبر في تغيير فحا الواقي والدفي  حو بيجاد عالم أكلر 
 شموالر واستدامة وإ صافار ومرو ة.

 التحديات العالمية الكبرى  -ثانياا  

 تجرل محاوال  اعادة االقتصاد العالمي بلب مسارد الصحيح وتسريي ال أب  حو تحيي  أفداد -26
التنمية المستتتتدامة في الوقت المناستتتب في ستتتياق التحديا  العالمية الرةيستتتية التي أ تتتاحت أكلر حدة منح 

في للك ارتكا   الدورة الرابعة عشتترة للماتمر. وتشتتمل فحد التحديا  ت ايد أوجه عدم المستتاواة والهتتععت بما
ستتتا  الكجوة الرقمية. وستتتيتألب ب جاز مستتتتويا  الديو ؛ وتستتتار  تغير المنا  واستتتتمرار التدفور البيئي؛ وات 

وإعادة التنمية بلب مستتتتتتتتارفا الصتتتتتتتتحيح أ  تادل جميي الماستتتتتتتتستتتتتتتتا  والجها   تتتتتتتتاحاة  2030 خأة عام
 المصلحة في التنمية األدوار المنوعة بها في سياق الجهود العالمية الرامية بلب تحيي  االزدفار للجميي.

ي ل و  تاد أ  يراعي عددار من اليهتتتتتتتتتايا األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتية لدى معالجة فحد التحديا  الل ثةت يناغو  -27
 والهرورية للنمو والتنمية المستدامين والشاملين والمنصكينت وأبرزفا:

احترام حيوق اا ستتتتا ت  بما في للك الح  في التنميةل والمستتتتاواة بين الجنستتتتينت وتمكين   •
ية وديميراعية قاةمة النستتتتتتار والشتتتتتتاارت وااللت ام العام ب قامة مجتمعا  عادلة وهير تميي  

 علب سيادة اليا و ؛

 اادارة السليمة والبيئة التمكينية علب جميي المستويا ؛ •

 موا تتلة بحل جهودد الرامية بلب تحستتين  كارته وفعاليته وشتتكافيته ومستتارلتهت بستتبل منها •
 اادارة الكعالة الياةمة علب النتاة  وضتتتتتتتتتتتتما  اتاا  عملية تيودفا الدول األعهتتتتتتتتتتتتار من

 اآللية الحكومية الدوليةت وضما  االست دام الكعال للموارد.خ ل 

 عدم المساواة والهعع  

تشكل المستويا  العالية من عدم المساواة ع اة أمام التنمية المستدامة و ابحار يعوق بدرجة  بيرة  -28
ورة علب النمو االقتصتتتادل المستتتتدام والحد من الكير. ويتألب اال تعاا االقتصتتتادل وضتتتي ستتتياستتتا  متأ

 جميي المستويا  لمعالجة فحد المساةل.

 700متا ا ك تت الكجوة بين األهنيتار والكيرار تتستتتتتتتتتتتتتتي منتح عيود. وحتب قبتل الجتاةحتةت  تا  زفتار و  -29
من  ب يينيصتتتتتتل   ينأول عليه للك من مها ة وضتتتتتتعع. وال مليو  شتتتتتت   حبيستتتتتتي الكير المدقيت مي ما

يها بع  الت نولوجيا  التي باتت ُتعتبر أستتتتاستتتتيةت ملل النكال ف األشتتتت ات بلب الت نولوجيا  الحديلةت بما
زالت المرأة في جميي أ حار العالم ت افح من أجل المأالاة بالمكا ة التي تستتتتتتتتتتتتتتحيها في  بلب اا تر ت. وما

االقتصتتتتادت وتظل في المتوستتتت  أفير وأضتتتتعع من الرجلت بغ  النظر عن بلدفا األ تتتتلي.  المجتمي وفي
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لتوستتي الملير لنعجار في التجارة واالستتتلمار والت نولوجيا الحل شتتهدد العالم علب مدى ومن الماستتع أ  ا
 يسكر عن فواةد للجميي. العيود الماضية لم

الحين فم في أوضتتا  فشتتةت ملل النستتار والكتيا ت والشتتاارت  يجب تيديم الدعم بلب الهتتعكار أوو  -30
ليةت وال جئينت والنازحين داخليارت والمشتتتتتتتردين واألشتتتتتتت ات لول ااعاقةت و اار الستتتتتتتنت والشتتتتتتتعور األ تتتتتتت 

ُيتر    ال ل يوالعاعلين عن العملت والمهاجرين وهيرفم من الكئا  المهمشتتتتتتتتتة وإي ر االعتاار الواجب لهمت 
 أحد خلع الر ب.

هددت من بين عوامل ي  مما يد ستتتافمت أوجه عدم المستتتاواة فحد في ت جي  االستتتتيار من العولمةول -31
وعتدم تر  أحتد خلع الر تب.  2030 خأتة عتام نكيتح  اليتدرة الجمتاعيتة علب ت األعرادت ويعي  يتةتعتدد أخرىت

هنب  شتترو القد تتعرر اا جازا  التي تحييت علب مر الستتنين في الحد من الكيرت وفو فدد رةيستتي و و 
أ  فجوة التنمية بين البلدا   ت  ما19- وفيدمواجهة جاةحة ستتتتتتتتتتتتتياق عنه للتنمية المستتتتتتتتتتتتتتدامةت لل أر في  
تع ي    بستتتتتتبل منهامهتتتتتتاعكة جهود ات  2030 خأة عام نكيحيتألب ت و وداخلها معرضتتتتتتة ل أر االتستتتتتتا . 

 المواردت ال ا ة والعامةت والمحلية والدولية.

لديو  علب تعبئة الموارد المالية باوجه الهتتتتتتتتعع المرتاأة أليمكن أ  تستتتتتتتتاعد المعالجة الكعالة و  -32
منتديا  متعددة األعرادت فيد و تتتل تراكم الديو  في البلدا  النامية بلب كجِّد خ ل  أُ  أجل التنمية. و ما من

فرت النمو االقتصتتتتادل الشتتتتامل والمستتتتتدام.  تعي مستتتتتويا   ياستتتتية عالية. وفحا يعني وجود قيود خأيرة  
والحاجة بلب تحكي  التنميةت   لديو  باوستتتتتتتتت و  المواز ة بين الحاجة بلب الحد من أوجه الهتتتتتتتتعع المرتاأة 

من المهم توستتتيي و رةيستتتية لهتتتما  التنمية الشتتتاملة والمستتتتدامة.   مستتت لةت جاةحةبعد ال ستتتيما في عالم ما ال
 .ةالعالمي  ة مو وتع ي  مشار ة البلدا  النامية في ماسسا  الح

الهتتتتتتتتتتعع   أوجهتحد و الهتتتتتتتتتتعع يمكن أ  تع ز التنمية الشتتتتتتتتتتاملة والمستتتتتتتتتتتدامة.  أوجه  معالجة  و  -33
بكعالية للصتتتتتتتتتتتدما  ال ارجيةت ملل ال وارث الأبي ية وتغير المنا  تصتتتتتتتتتتتدل المت  تتتتتتتتتتتلة من اليدرة علب ال

وبالتالي   علب الصتتتمود الكئا  الهتتت يكة  قدرةستتتياستتتا  واستتتتراتيجيا  لتحستتتين  بد من وضتتتي . والجواةحوال
االقتصتتتتادل والبيئيت يجب  يدرة علب الصتتتتمود في المجالينلدعم الو داد التنمية المستتتتتدامة.  دعم تحيي  أف

 .ةفعالمعالجة معالجة أساار الهعع وآثارد 

 يتدهور البيئالتغير المناخ و  -ألف 

يمكن تحملها تملل  ب  بع  أ ماو اا تاج واالستتته   في الماضتتي والحاضتتر التي ثبت أ ها ال -34
خأرار علب الرخار. وفصتل النمو االقتصتادل عن التدفور البيئي أمر بالا األفمية لهتما  التيدم المستتدامت 

يةت تمشتتتيار مي فحا الصتتتددت يل م ات ال بجرارا  ملموستتتة ومنستتت  فهتتت ر عن الحد من مواعن الهتتتعع. وفي
اتكاق باريس المعيود في بعار اتكا ية األمم المتحدة ااعارية بشتتت   تغير المنا ت فهتتت ر عن التو تتتل بلب 

 ماتمر األعراد فحا العام.الدورة السادسة والعشرين ل تيجة مجدية في 

 اتسا  الكجوة الرقمية والسرعة هير المت افئة للتحول الرقمي  

بتالكعتل بلب تحوال  ح ي يتةت وهير  بتدرجتة  بيرة العتديتد من جوا تب الحيتاة ليتد أفهتتتتتتتتتتتتتتت الرقمنتة  -35
استتتته كه جرل ما ي في أحدث تغييرار  الحديلةت وفي في  تتتلب تحول اقتصتتتادل فاةل يتيح فر تتتار  ليرةت مما

ي  وإ تتاجته وتتداولته. ل ن الرقمنتة تأرم تحتديتا  أيهتتتتتتتتتتتتتتارت ملتل الكجوة الرقميتة. ويل م تيتديم التدعم ال زم للتح
من أ  الجميي يتياستتمو  فواةد فحا التحول من أجل ستتد الكجوا  االقتصتتادية واالجتماعية في جميي أ حار 
العالم. ويمكن أ  يستتتهم االستتتت دام الستتتليم للت نولوجيا  الرقميةت في  ل توافر هياكل أستتتاستتتية  افيةت في 
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لمستتتتتتتتتتاواة الح ي ية النظر في المكهوم الحد من الكجوا  وأوجه عدم المستتتتتتتتتتاواة في البلدا  النامية. وتتألب ا
 األوسي لندماج الرقمي.

في للتك من خ ل التعتاو  التدوليت  الت نولوجي وتنميتة مهتارا  االبت تارت بمتاالتأور شتتتتتتتتتتتتتتكتل ي و  -36
قادر بلب اقتصتتتاد تنافستتتي ومستتتتدام وشتتتامل و  كهتتتين لدفي عجلة التحول الهيكلي الحل ي يو ن رةيستتتي يو عنصتتتر 

من قبل البلدا  النامية و يلها و شتتتتتتترفا وتوزيعها   الستتتتتتتليمة بيئيار  ر الت نولوجياويشتتتتتتتكل تأوي  .علب الصتتتتتتتمود
وتحيي  اقتصتتاد   2030 والو تتول بليهات بشتتروو متك  عليها بصتتورة متاادلةت وستتاةل فامة لتنكيح خأة عام

لحد مستدامت فه ر عن ضما  بتاحة فر ة ح ي ية ل ل بلد لكصل النمو االقتصادل عن التدفور البيئي وا
من النكايا . ويادل االستتتتلمار األجنبي المااشتتتر والتجارة دورار فامار في فحا الصتتتددت مللهما ملل الترتياا   
والتدابير الدوليةت من قبيل آلية تيسير الت نولوجيا ومصرد الت نولوجيا ألقل البلدا   موار في األمم المتحدة. 

 ات يل م تهيئة بيئة مواتية فعالة علب الصعيدين المحلي والدولي.وتح ييار للكواةد اا ماةية المحتملة للت نولوجي 

 التحديا  والأري  المستدام  حو الرخار  

ستتتتاثر فحد التحديا  بدرجة  بيرة علب التألعا  اا ماةيةت وستتتيتعين من ثم بدماجها تمامار في أل  -37
 . 2030 بحلول عام التنمية المستدامة في للك تحيي  أفداد  محاوال  اعادة بنار الأري  بلب الرخارت بما 

 التحولت الالزمة لعالم أشمل وأقدر على الصمود وأكثر استدامة -ثالثاا  
يكو   تافيتار.  لن جتاةحتةالتحل يعيتد العتالم بلب  مولج التنميتة التحل  تا  موجودار قبتل ال تعتافيب  ال -38
ن  ورستتم مستتار لهتتما     جاةحةالتعافي من اليمكجن االقتصتتاد العالمي من  المعتاد لنعلب النحو  العمل  ف تمكُّ

الواقيت  ا  التيدم  التنمية علب المستتتتتتتتار الصتتتتتتتتحيح. وفي ببيارال ي  بكرامةت  اهيك عن من جميي الناس 
 شتكت األزمة و الجاةحة.   بدايةحتب قبل  المستار  خارج فحا حو تحيي  العديد من أفداد التنمية المستتدامة 

 معالجة.الالياةمة التي تحتاج بلب  ةلهشاشالهعع وا أوجهوأبرز  

 قدر علبأو   يكو  أشتتتتتتتتتتمل الرخار المشتتتتتتتتتتتر من  ل  تيال بلب عالم  برى  أربعة تحوال  ال بد من -39
 أكلر  تع ي  اقتصتتتتتادو ة: تحويل االقتصتتتتتادا  من خ ل التنويي؛ ي رقمأكلر استتتتتت دامار للوستتتتتاةل الو   الصتتتتتمود
 .األعراد تعددية نشي ل التنمية؛ وت تموي  رق تحسين عو ؛ قدر علب الصمودأو استدامة 

 تحويل القتصادات من خالل التنويع -ألف 

منح الدورة الرابعة عشتتتترة لماتمر األمم المتحدة للتجارة والتنميةت يواجه االقتصتتتتاد العالمي ستتتتلستتتتلة  -40
لمستتتدامة. من التحديا  المستتتمرة والناشتتئة لهتتما  النمو االقتصتتادل المستتتيرت ولتحيي  التنمية الشتتاملة وا

وتشتتتتمل فحد التحديا ت ضتتتتمن جملة أمورت االعتماد علب الستتتتلي األستتتتاستتتتيةت وزيادة الديو ت وت ايد الألب 
علب الأاقةت وضتتتتتتعع الهياكل األستتتتتتاستتتتتتية لت نولوجيا المعلوما  واالتصتتتتتتاال ت وب ر النمو االقتصتتتتتتادلت 

اعي النيل واللوجستتتتيا  التجارية فهتتت ر عن التحديا  المأروحة في قأ توالتحديا  المرتاأة بتغير المنا 
بستتتتتتتتتتتبب الحواج  الجغرافية. ويشتتتتتتتتتتتكل بنار اليدرة علب الصتتتتتتتتتتتمود في وجه فحد التحديا  أمرار بالا األفمية 

تمس الحاجة بليها  التيلتحيي  التنمية المستتدامة والشتاملة. وأوجه التيدم الناجمة عن التحوال  االقتصتادية 
لصتدما  االقتصتادية ومن عدم المستاواة بين جميي البلدا  وداخلها. ضترورية للحد من أوجه الهتعع أمام ا

بالت ل  من ف   والتحول الهيكلي عنصتتتتتتتتتتر فامت ستتتتتتتتتتوار أتعل  األمر بال روج من فئة أقل البلدا   موار أم
الدخل المتوستتتتتت . ويناغي بي ر افتمام خات ألضتتتتتتعع البلدا ت ملل أقل البلدا   موار والبلدا  النامية هير 

 لية والدول الج رية الصغيرة النامية.الساح
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ي ال معظم البلدا   وعلب الرهم من التوستتي الهاةل في التجارة و هور ستت ستتل ال يمة العالميةت ال -41
ال دما   ي ال بعهتتتتتها المت صتتتتت  في الصتتتتتناعة التحويلية أو النامية يعتمد علب الستتتتتلي األستتتتتاستتتتتيةت وال

متد ية. ويعتمد ثللا االقتصتتتتتتادا  النامية والبلدا  التي تمر اقتصتتتتتتاداتها حبيس أ شتتتتتتأة لا   يمة مهتتتتتتافة  
بمرحلة ا تيالية تيرياار علب الستلي األستاستيةت ومعظمها من أقل البلدا   موار التي في معرضتة بشتكل خات 

ارد  لتيلاا  أستتتتتتتواق الستتتتتتتلي األستتتتتتتاستتتتتتتية الدولية. وع وة علب للكت ثبت أ  االفتيار بلب الت نولوجيا  والمو 
يكو    الحاال  التي ال المالية المناستاة يشتكل ع اة أمام االستتكادة من تحستين الو تول بلب األستواق. وفي

فيها تحستتتين الو تتتول بلب األستتتواق مصتتتحوبار بستتتياستتتا  محلية تمكينية م ةمة ومدعومار بماستتتستتتا  قوية 
ق أ  يادل وحدد بلب تنو   يمكن لتحستتتتتتتتتتين الو تتتتتتتتتتول بلب األستتتتتتتتتتوا تهي  بيئة مواتية ل عمال التجاريةت ال

 النشاو االقتصادل.

وهير  الرقمنة ستتتتتتتتتتتتبل ب تاج الناس واستتتتتتتتتتتتته كهم وتجارتهم وعيشتتتتتتتتتتتتهم. ويتيح تهتتتتتتتتتتتتيي  الكجوة  -42
الت نولوجية وستتتتتد الكجوة الرقمية بين البلدا  المتيدمة النمو والبلدا  النامية وداخلها فر تتتتتة للتحول الهيكلي 

را  خيارا  لتحستتين الدخل وتع ي  اليدرة علب الصتتمودت فهتت ر عن الحد والتنويي االقتصتتادلت ومن ثم يوف
 سيما النسار والشاار. من أوجه الهعع لدى أشد الناس فيرارت وال

باع  االتجافا ت ملل ت ايد أفمية الاعد الرقمي في االقتصتتتتتتتتتتتتتاد وإعادة   19- وعجلت جاةحة  وفيد  -43
صتتتتيرفا. وستتتتيغير فحا األمر مشتتتتهد التجارة الدولية و يمية ت ثر تي   يل ستتتت ستتتتل ال يمة العالمية بلب أوعا ها أو 

استتتتتتتتتتتتتتكتادتهتا منهتا. وقتد أبرز  األزمتة الحتاليتة دور الت نولوجيتا  الرقميتة و متالج األعمتال لا    البلتدا  بهتا أو 
الصتتتتتتلة في بنار  ظم مر ة مكتوحة وشتتتتتتاملة وآمنة وتحي  الكاةدة للجميي. ويجب أ  يكو  دعم التحول الرقمي 

لدا ت مي مراعاة التحديا  التي تأرحها والكرت التي تتيحها الحياة  الجديدة والتغير الت نولوجي الستتتتتتتتترييت  للب 
أولوية من أجل التصتتدل بنجام ألوجه عدم المستتاواة الياةمة وستتد الكجوة الرقمية. وستتت و  المناقشتتا  المتعددة  

 كيدة لمعالجة الكجوة الرقمية. األعراد بش   التجارة الرقمية والتعاو  في الميدا  الرقمي م 

يادل االستتتتتتتتتتلمار األجنبي المااشتتتتتتتتتر دورار رةيستتتتتتتتتيار في تحيي  التحول الهيكلي. ويمكن أ  يشتتتتتتتتتكل  -44
االستتتلمار األجنبي المااشتترت من خ ل ت ثيرد علب بنار اليدرا  اا تاجيةت حاف ار للتحول الهيكليت ورفي ال يمة  

لية أكبر بستتتت ستتتتل ال يمة العالمية. وفحا يا د أفمية الستتتتياستتتتا  التي المهتتتتافة ل قتصتتتتاد المحلي وربأه بكعا 
تدعم النهور بستلستلة ال يمةت وت ييت الع قا  التجارية واالستتلمارية مي الحياة  الحديلةت بأرق منها ب شتار  

تلمار  ست ستل  يمة مستتدامةت واستتغ ل الكرت االقتصتادية الجديدة من خ ل االستتكادة من الت نولوجيا واالست 
األجنبي المااشتتتتتتتتر لبنار اليدرا  اا تاجية وفيار الستتتتتتتتتراتيجيا  التنمية االقتصتتتتتتتتادية الوعنية. وبااضتتتتتتتتافة بلب  
الستياستا  التجارية واالستتلماريةت ستيكو  من الهترورل وضتي ستياستا  فعالة لبنار اليدرا  في مجاال  ريادة 

 في للك من خ ل التعاو  التيني.  بما األعمال واالبت ار والتدريب والتعليم وتنمية المهارا ت 

ليتد  تا  االستتتتتتتتتتتتتتلمتار األجنبي الماتاشتتتتتتتتتتتتتر قنتاة جيتدة للنهور بتالت نولوجيتا والمعتارد. وأتتام تنويعتار   -45
بع  الحاال ت   تعم الجميي. وفي  اقتصتتتتتتتتتتتتتاديار فاة ر في بع  البلدا  النامية. هير أ  فواةد فحد التدفيا  لم 

ز  في بعهتها اآلخر أ ماو اا تاج الستابية. واجتحار قدر أكبر وأفهتل من ت ن فحد التدفيا   افية؛ وع   لم 
يتماشتتب مي أولويا   في للك بتهيئة بيئة مواتية علب جميي المستتتويا  وبما  االستتتلمار األجنبي المااشتترت بما 

 ه محر  قول  البلد اا ماةيةت أمر بالا األفمية لدعم التنويي االقتصتتتتتتتتتادل في الستتتتتتتتتلي وال دما ت الحل َتبيصن أ 
 في للك لصالح المرأة.  للنمو االقتصادلت و يل الت نولوجيا بشروو متك  عليهات وخل  فرت العملت بما 

ويمكن أ  ت و  قواعد التجارة واالستتتتتتتتتلمار المتعددة األعراد وااقليمية الواضتتتتتتتتحة واليابلة للتنبا  -46
ستتتواق. وبينما تحاول البلدا  تستتتلُّ  ستتت لم بها مكيدة بلب حد  بيرت شتتت  ها شتتت   الو تتتول التكهتتتيلي بلب األ

ال يمة المهتتافةت يجب أ  ينصتتب التر ي  علب ضتتما  عدم تحول التدابير التجارية بلب حواج . وتكيد أقل 
أل  فحد البلدا  وشتتتتتتتتتتر اتها تواجه تحديا  في االمتلال  البلدا   موار قدرار  بيرار من فرت اايرادا   ل عام
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جمر ية في بع  أستتتتتتتتتتتتواق الميصتتتتتتتتتتتتد. لحات ف   دعم البلدا  لتمكينها من استتتتتتتتتتتتتيكار ال امل للتدابير هير ال
 المعايير الدولية واالستكادة من االتكاقا  وااعكارا  أمر بالا األفمية لتيسير التحول االقتصادل وتحكي د.

اس أستت  تتستتم شتتروو الو تتول التكهتتيلي بلب األستتواق لصتتالح أقل البلدا   موار هير الياةمة علبو  -47
فيها الشتتتتتتتتتتتتتروو المنأاية في بعار  ظام األفهتتتتتتتتتتتتتليا  المعممت ب فمية بالغة. لحات من  المعاملة بالمللت بما

األستواق  الهترورل ضتما  التنكيح المناستب التوقيت لو تول منتجا  جميي أقل البلدا   موار بشتكل داةم بلب
 األسواق.حص  مكروضة تيسيرار لنكال فحد البلدا  بلب  من دو  رسوم جمر ية أو

في للك بع  األشتتتتتتتتتتتكال  إ  فيدا  بمكا ية االستتتتتتتتتتتتكادة من عاةكة من تدابير الدعم الدوليت بماو  -48
من فئة أقل البلدا   موار   رفي البلدالهامة من المعاملة ال ا ة والتكاضلية وااعكارا  المتصلة بالتجارة بعد 

فحا الصتتتددت من المهم  تيال الستتتلس. وفييستتتتدعي ات ال مجموعة من تدابير الت ميت والدعم لهتتتما  اال  
يتناستتتتتتتب مي احتياجاتها والييود المكروضتتتتتتتة علب قدراتهات لهتتتتتتتما  ا تيالها   موا تتتتتتتلة دعم فحد البلدا ت بما

 من الياةمة. هاالسلس بعد رفع

بد من توافر هياكل أستتتتتاستتتتتية تجارية فعالة  ل ي يكو  تنويي التجارة فعاالر في البلدا  الناميةت الو  -49
يدةت وتمويل التجارةت وات ال تدابير فعالة لتيسير التجارة واالستلمارت وتهيئة بيئة مواتية ل عمال التجارية وج

والتجتارة. ومن المهم أيهتتتتتتتتتتتتتتتار الحتد من فرت التجتارة هير المشتتتتتتتتتتتتتتروعتة من خ ل الت نولوجيتا  والهيتاكتل 
 األساسية لا  الصلة.

أثر  ة في شتاكا  النيل الاحرل والجول الدوليةت مما تستببت الجاةحة في حدوث اضتأرابا   بير وقد   -50
بشتتتتتتتكل خات علب التجارة ااقليمية وعمليا  الموا   واللوجستتتتتتتتيا . و تيجة لحلكت أد  الجاةحة بلب تعأيل  

أثر بشتتتكل خات علب البلدا  التي  ستتت ستتتل اامداد العالمية واستتتتمرارية األعمال التجارية بلب حد  بيرت مما 
لنيل محدودة والتي تعتمد اعتمادار  بيرار علب التجارة ااقليمية. وتستتتتل  فحد التأورا  الهتتتتور  ت و  فيها عرق ا 

في للك  ظم النيل ااقليميةت التي ُتعدج ضترورية لتعمي   علب الحاجة بلب  ظم مر ة للنيل الجول والاحرلت بما 
 ية في االقتصاد العالمي. عمليا  الت امل ااقليمي وبالغة األفمية لتسريي ا دماج البلدا  النام 

ما فتئت تت ايد أفمية ال دما  في االقتصتتتتتتاد العالمي والوعني. ولحلكت يل م وضتتتتتتي ستتتتتتياستتتتتتا  و  -51
تمكينية وتهيئة بيئة مواتية ل عمال التجارية لتع ي  وتحستتتتتتتتين استتتتتتتتتدامة قأا  ال دما  في البلدا  النامية 

 والنهور بيدرته علب الصمود.

بجرار أل تحول من دو  مستتتتتتتتتتتتتتتويتا   تافيتة من اليتدرة اا تتاجيتة. وتحتدد موارد اا تتاج ال يمكن و  -52
واليدرا  في مجال ريادة األعمال ورواب  اا تاج معار قدرة البلد علب ب تاج الستتلي وال دما  التي ستتتستتاعدد 

وأ  ُيدعم علب النمو والتأور. ويجب أ  يظل تع ي  فحد اليدرا  في  تتتتتتتتتميم أل جهد من جهود التحولت 
 بسياسا  فعالة وإدارة رشيدة علب جميي المستويا .

ل ي يكو  التحول االقتصتادل شتام رت يجب أ  يشتمل الماستستا  الصتغرى والصتغيرة والمتوستأة  و  -53
فيها تلك التي تمل ها وتديرفا النستتتار والشتتتاارت والشتتتر ا  الناشتتتئةت الرستتتمية وهير الرستتتميةت التي  الحجمت بما 

يتج أ من التحول االقتصتتادلت أل ها تملل معظم العمالة في البلدا  النامية. وع وة علب للكت  ج رار ال تشتتكل 
من بدراجها في ستتتت ستتتتل ال يمة ااقليمية والعالمية.   يستتتتتكد ال لير من فحد الشتتتتر ا  من توستتتتي التجارة أو  لم 

تمويتل ومهتارا  ريتادة األعمتال في للتك دعم فرت الحصتتتتتتتتتتتتتول علب ال  وتشتتتتتتتتتتتتتكتل بيئتة األعمتال التمكينيتةت بمتا 
والمعلوما  واألستواقت فهت ر عن بدراج شتر ا  األعمال في ست ستل ال يمة ااقليمية والعالميةت عام ر رةيستيار  
الزدفار فحد الشتر ا ت ومن شت  ها أ  تمكنها من رفي قدرتها التنافستية وإ تاجيتهات وربأها بالتجارة واالستتلمار  

علب الصتتتتتتتتمود أمام حاال  الأوارئ المدمرةت وتادل في  هاية المأاد بلب  مو واستتتتتتتتي   الدوليينت وبنار اليدرة 
 النأاق وإلب خل  فرت عمل  ليرةت وتوزيي أفهل لكواةد التجارة العالمية. 
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أ تاح االقتصتاد اابداعي مستافمار فامار في النمو االقتصتادلت وفو بملابة فر تة جديدة للبلدا  و  -54
اقتصتتتتتتتتتتتتتتتاداتهتتا وتحيي  قك ة  وعيتتة بتتاال تيتتال بلب قأتتاعتتا  جتتديتتدة عتتاليتتة النمو في النتتاميتتة من أجتتل تنويي 

االقتصتتتتاد العالمي   أوة  حو تحيي  أفداد التنمية المستتتتتدامة. لحات من المهم تهيئة بيئة مواتية من أجل 
ستتتتستتتتا  النهور باالقتصتتتتاد اابداعيت بأرق منها تشتتتتجيي اابدا  واالبت ار وريادة األعمال ودعم بنار ما 

ثيافية و تتتتتتتتناعا  ثيافيةت وتوفير التدريب التيني والمهني للمحترفين في مجال الليافةت وزيادة فرت العمل 
 في اليأا  الليافي واابداعي.

يمكن للمهاجرين أ  يستتتتتافموا بشتتتتتكل مجد في التحول الهيكلي والتنمية المستتتتتتدامةت بستتتتتبل منها و  -55
ا  مناستتاةت ملل دعم ريادة األعمالت من أجل تمكين المهاجرين  الحواال  المالية. وفنا  حاجة بلب ستتياستت 

ستتتتتتتتتتتيكيد جميي االقتصتتتتتتتتتتتادا ت ومن أجل التصتتتتتتتتتتتدل للتحديا  المتعلية بالتجارة والتنمية   االزدفارت ممامن 
 واالستكادة من الكرت التي تنأول عليها الهجرة.

ية المستتتتتهلك وإجرارا  من األستتتتاستتتتيت في عملية التحولت أ  تحافظ ستتتتياستتتتا  المنافستتتتة وحماو  -56
 اا كال العادلة والستتتليمة واليوية علب بيئة ت كل ت افا الكرت وأ  تع ز الشتتتكافية لجميي المشتتتار ينت بحيث

في  يكو  الو تتول بلب األستتواق خاضتتعار للممارستتا  الما عة للمنافستتة. ومن شتت   المنافستتة الكعالةت بما ال
  المنافستتتتة ومن خ ل التعاو  بين ستتتتلأا  المنافستتتتةت للك من خ ل تيديم الدعم لوضتتتتي وتنكيح ستتتتياستتتتا

ستتتتتتيما بلا اقتر  للك بحماية قوية للمستتتتتتتهلك في الستتتتتتوقت أ  تستتتتتتاعد علب تع ي  ال كارة االقتصتتتتتتاديةت  ال
 يادل بلب منتجا  أفهل وأكلر أما ار وب سعار أقل للمستهل ين. مما

. خلع الر ب يتر   صتتتتتتتع ستتتتتتتكا  العالمأ   هيمكن  ل ي يكو  التحول الهيكلي شتتتتتتتام ر حيارت الو  -57
أوضتتتتتتا  فشتتتتتتةت بمن فيهم النستتتتتتار  ي يشتتتتتتو  فيالمهم أيهتتتتتتار تيديم الدعم العاجل ل شتتتتتت ات الحين  منو 

والكتيا  والشتتاار واألشتت ات لوو ااعاقة و اار الستتن والشتتعور األ تتلية والمجتمعا  المحلية وال جئو  
يت لع أل بلد  ة حيوق اا ستتتتتتتتتا  للجميي حتب المن الهتتتتتتتتترورل حماي و والمشتتتتتتتتتردو  قستتتتتتتتترار والمهاجرو . 

ت ال المرأة تشتتتتتتار  بشتتتتتتكل هير متناستتتتتتب في العمل في اليأا  هير النظامي  شتتتتتت   عن الر ب. وال أو
الستتتتتتلأة و تتتتتتني اليرارت وعادة   في منا تتتتتتب باليدر ال افيممللة هير أ ها  والعمل هير مدفو  األجرت  ما

لستياستا  التي تنظر بد ل لحلكت الو االقتصتادل.  تراجير الستلبي للبالت ثي  و  ت و  من بين أول من يشتعر  ما
بنشتتاو بدماج وتمكين النستتار والشتتاار.  شتتجيالتحول الهيكلي أ  تتجاوز منظور النو  االجتماعي وأ  ت  في
 بنار قاعدة األدلة لهحد السياسا .في ة ي فمأ  جتماعينو  االالالبيا ا  المصنكة حسب   تسيت و 

التغير الت نولوجي الستتتتتتتترييت يجب بي ر افتمام خات لمثار اا ماةية المترتاة علب في ستتتتتتتتياق  و  -58
الرقمنة الستتتتريعة ل قتصتتتتاد واللورة الصتتتتناعية الرابعة. ويأرم التأور الستتتتريي للت نولوجيا  الرقمية و شتتتترفا 

ول الهيكليت  فر تتتتتتتتتتار وتحديا  جديدة لتحيي  أفداد التنمية المستتتتتتتتتتتدامة. وتاشتتتتتتتتتتر فحد الت نولوجيا  بالتح
و حلك بالتنمية الشتاملة والمستتدامة. هير أ  تبني الت نولوجيا  الرقمية قد يتستبب أيهتار في تعأيل أستواق 

يتم   لم ت مامن عدم المستتتتتتتتتاواة  ي ل  أوجها جديدة ي يد من تكاقم أوجه عدم المستتتتتتتتتاواة الياةمةت أو العملت أو
 للك بأريية شاملة ومستدامة ومساولة.

فواةد الت نولوجيا الرقميةت علب ستتبيل الملالت توزيعار متستتاويار بين البلدا  وداخلها. فالكجوة  لم تتوز  و  -59
ن   الرقمية تعم مجاال  شتتبت بما  فيها الهياكل األستاستية واللواةح والستياستا  وقدرا  اا كال والماستستا . وتمكج

في البلدا  النامية من الو تتتتتول بلب  شتتتتتاكة اا تر ت والمنصتتتتتا  الرقمية العديد من الشتتتتتر ا  ورواد األعمال 
 األسواق الدوليةت ومي للك يظل دور فحد األعراد في س سل ال يمة الرقمية فامشيار. 

إ  ستتتتتتتتتتتتتتد الكجوة الرقميتة فيمتا بين البلتدا  وداخلهتا أمر بتالا األفميتة بتالنستتتتتتتتتتتتتتاتة للبلتدا  النتاميتةت و  -60
ويناغي بي ر افتمام خات لبنار اليدرا  وتأوير  سيما الكئا  اله يكة ومن فم أشدج ت لكار عن الر ب. وال
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الهياكل األستتتتتاستتتتتية الجيدةت وإمكا ية الو تتتتتول بلب االقتصتتتتتاد الرقمي واليدرة علب تحمل ت لكته. ومن المهم 
أيهتتتتتتتتتتتتار العناية بمحو األمية الرقمية للكئا  المحرومة والستتتتتتتتتتتتكا  المحرومين. والتعبئة ال بيرة للمواردت التي 

تلمارل جيد وبيئة مواتية ل عمال التجاريةت ضترورية لدعم المشتاريي والماستستا  ل ستتكادة يدعمها منا  است 
الكعالة من الكرت التي يتيحها االقتصتتتتتتتتتتتاد الرقمي والتجارة اال ترو ية لبنار الهياكل األستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتية والدراية 

 العملية الرقمية ال زمة.

ات بل من خ ل  ه  شتتتتتتتتتتمولي متعدد الجها  وال يناغي معالجة اليهتتتتتتتتتتايا الرقمية بمع ل عن هيرف  -61
تتجاوز التغييرا  التينية االستتتتتتتجابا  الستتتتتتياستتتتتتاتية    تتتتتتاحاة المصتتتتتتلحة في ستتتتتتياق التجارة والتنمية. و ليرار ما 

والتنظيمية. وتحتاج البلدا  النامية بلب دعم لتصتميم وتنكيح ستياستا  مناستاة وفعالة تع ز االبت ار وتمكن فحد  
بكعالية في االقتصتتتتتتتتتاد الرقميت وجني الكواةد اا ماةية للرقمنة والت ميت من الم اعر.   البلدا  من المشتتتتتتتتتار ة 

التنمية المستتتتتتتتتتتتتتدامة   باعتاارد و يكةر من و اةع الت يجت مي التغير الت نولوجي الستتتتتتتتتتتتتريي يناغي النظر بلب   وال 
ل حيوق اا ستتتتا  بعما  من زاوية  فحستتتتبت بل يجب تناوله أيهتتتتار  و شتتتتر ت نولوجيا  المعلوما  واالتصتتتتاال  

 الصغيرة والمتوسأة. المشروعا  الصغرى و  ماسسا  ويناغي بي ر افتمام خات لدعم ال  . والحريا  األساسية 

في مجاال  ملل بدارة الت نولوجيا  ب فمية حاستتتتتتتمة  األعراد   لو الحوار والتعاو  المتعدد ويتستتتتتتتم -62
أيهتتار يناغي و ب دارة البيا ا  والمنافستتة وحماية المستتتهلك. المتعلية  فيها الت نولوجيا  الجديدة والناشتتئةت بما

بزار نه  مت تامتل ب  األختح بي ر افتمتام ختات لتحتديتا  التجتارة اال ترو يتة واالقتصتتتتتتتتتتتتتتتاد الرقمي من خ ل
المنصتتتتتتتتتتتتتا    في للك في مجال بدارة يل م زيادة التعاو  الدوليت بماو لعديد من المجاال  االستتتتتتتتتتتتتتراتيجية.  ا

استتتتتتتتتتتتتتت تدامهتات وفيتار للواةح الوعنيتة وااللت امتا   واالعمئنتا  عنتدقميتةت لتع ي  تتدف  البيتا تا  بليتة وأمتا  الر 
 الدولية لا  الصلة.

يملل الت امل االقتصتتتتتتادل ااقليمي محر ار فامار لبنار اليدرا  اا تاجية وتحيي  التحول الهيكلي و  -63
قتصتتتتتتتادية ااقليميةت من خ ل دم  ستتتتتتت ستتتتتتتل ال يمة من أجل التنمية المستتتتتتتتدامة. وتوا تتتتتتتل التجمعا  اال

واستتتتتتتتتتت دام الم ايا النستتتتتتتتتتبية ل ل منهات النهور بالتجارة واالستتتتتتتتتتتلمار والنمو االقتصتتتتتتتتتتادل وتع ي  الت امل 
 االقتصادل بين أعهاةهات فه ر عن تيسير التنويي االقتصادل واال دماج في االقتصاد العالمي.

لنامية مصتتتتتتتدرار فامار للنمو وخل  فرت العمل وإضتتتتتتتافة ال يمةت مي يملل التصتتتتتتتنيي في البلدا  او  -64
في للك عن عري  خل  الألب  يترتب علب للك من آثار هير مااشترة فامة علب االقتصتاد الريكيت بما ما

بد من  ت ال2030 علب الستتتتتتتتتلي وال دما  لا  ال يمة العالية. ول ي يستتتتتتتتتهم التصتتتتتتتتتنيي في تنكيح خأة عام
 .هاة التصنيي في عملية مستدامة وشاملةت والحرت علب تس ير الكواةد الناجمة عن التحي  من أ  عملي 

 قدر على الصمودوأشمل وأاستدامة التحول إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة  -باء 

يكن خأر وقو   تارثتة بيكولوجيتة أمرار متدرجتار في جتدول  ت لم1964عنتدمتا أ شتتتتتتتتتتتتتت  األو  تتاد في  -65
الحل يملله تغير    ال أيرليومت في دورة الماتمر ال امستتتتتتتتتة عشتتتتتتتتترةت أ تتتتتتتتتاح التهديد ا األعمال الدولي. أما

المنا  والتحدل العالمي الهاةل المتملل في فيدا  التنو  البيولوجي والتدفور البيئي من التحديا  الرةيستتتتتتتتية 
 أمام التنمية المستدامة.

مولج الستتتتتتتاةد هير مستتتتتتتتدام. وأدى ُأحرز تيدم اقتصتتتتتتتادل ملحوع في العيود األخيرةت ل ن الن وقد  -66
االستتتتتغ ل المكرو للموارد والتوستتتتي في األ شتتتتأة االقتصتتتتادية في الماضتتتتي والحاضتتتتر بلب تدفور المواةلت 
وفيتدا  التنو  البيولوجي بصتتتتتتتتتتتتتتورة تتدريجيتةت والتعجيتل بتا يرار أ تتتتتتتتتتتتتتنتاد وأ وا  من الناتاتتا  والحيوا تا ت  

تر  ورارد ا اعتاثتا  هتازا   التيتدم المحرز بتافظ الت لكتةت بلواحتمتال تتدمير  ظم بيكولوجيتة بت كملهتا. و تا  
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ييوجر التيتدم المحرز في ميتدا  التنميتة  التدفيئتة التي تستتتتتتتتتتتتتتببتت في تغير منتا  األرر بوتيرة م يكتةت ممتا
 والكرت المتاحة ل جيال الميبلة لل ي  في عالم آمن ومستدام بيئيار.

يتعل  بكيمية ضتتتتتتتتما  زيادة الرخار دو  اعتماد أ ماو ب تاج  فيمايملل فحا الوضتتتتتتتتي تحديار  بيرار و  -67
واستتتتتتته   هير مستتتتتتتدامة. ومي ازدفار العالم علب مدى العيود الماضتتتتتتيةت زاد  اال اعاثا  الستتتتتتنوية من 
هازا  الدفيئة زيادة فاةلةت حيث أ تتتتتتابت اآلثار الستتتتتتلبية بشتتتتتتكل خات أضتتتتتتعع قأاعا  ستتتتتتكا  البلدا  

. ولهتتتتما  تحيي  الرخار للجميي واستتتتتدامة فحا الرخارت يجب التر ي  بشتتتتكل أكبر علب النامية وأكلرفا فيرار 
 فصل النمو االقتصادل عن التدفور البيئيت تمشيار مي االتكا يا  واالتكاقا  الدولية لا  الصلة.

لة يتألب فحا التحول برادة ستتتياستتتية قويةت بضتتتافةر بلب التنستتتي  وااجرارا ت مي المشتتتار ة ال امو  -68
فحا الصتتتتددت تشتتتتكل الشتتتتراكا  بين اليأاعين  لجميي الجها  الكاعلة المعنية علب جميي المستتتتتويا . وفي

 العام وال ات أدوا   يمة في مجال السياسا  العامة لدفي فحد العملية المكهية بلب التحول قدمار.

والتدابير التجارية لدعم فحا التحولت يل م وضتتتتتتي وتنكيح  ه  فعالة ومستتتتتتتدامة بزار الستتتتتتياستتتتتتا   و  -69
يتماشتتتتب مي اليواعد الدولية لا  الصتتتتلة. وثمة حاجة مت ايدة بلب بيجاد  و   واالستتتتتلمارية والت نولوجيةت بما

من التعاضتتتتتتد بين أدوا  الستتتتتتياستتتتتتة التجارية واألفداد البيئية. ويمكن أ  ت و  التجارة واالستتتتتتتلمار آليتيون  
ا  الصتتتتتديية للبيئة. وضتتتتتما ار لكعالية فحد الستتتتتياستتتتتا  التجارية فعالتيون لتيستتتتتير ب تاج وتدف  الستتتتتلي وال دم

واالستتتتتلماريةت يناغي بحل جهود لمستتتتاعدة البلدا  الناميةت بأرق منها توفير وستتتتاةل التنكيحت ومعالجة الييود 
 المتصلة بالتجارةت وتع ي  الهياكل األساسية الجيدة المناساة.

زيادة تواتر  ير المنا ت ملل ارتكا  مستوى سأح الاحر أوفي العديد من البلدا ت تنأول آثار تغو  -70
الظوافر الجوية اليصتتتتتتتوىت علب ت لكة اقتصتتتتتتتادية  بيرةت وت يد من خأر حدوث ال وارثت وتيور الهياكل 
األستتاستتية ال زمة لن تاج والتجارة. واالستتتلمار في الهياكل األستتاستتية المستتتدامة والمر ة والجيدة أمر حيول 

 البلد علب الت يت مي التجارة.لتع ي  قدرة 

تغير المنتا  وأكلر استتتتتتتتتتتتتتتتدامتة وأقتدر علب  الت يت مييتألتب التحول بلب اقتصتتتتتتتتتتتتتتاد قتادر علب و  -71
الصتتتتتتتتتتتمود الكصتتتتتتتتتتتل بين النمو االقتصتتتتتتتتتتتادل والتدفور البيئي وا اعاثا  هازا  الدفيئة مي التنويي من أجل 

درا  واالستتتتتتتتتلمار لدعم البلدا  النامية في بنار اال تيال بلب عاقة أكلر استتتتتتتتتدامة. وستتتتتتتتيتألب للك بنار الي
الهياكل األستتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتية التمكينيةت ومهارا  رأس المال الاشتتتتتتتتتتتترلت واعتماد تينيا  م ةمة للبيئة تع ز  كارة 

د أشتتكال الدعم  في المدى المتوستت  مصتتادر الأاقة الحالية وتشتتجي علب اال تيال بلب عاقة مستتتدامة وترشتتجِّ
ت مي الحرت تدريجيار  اوتلغيه التي تشتتتجي االستتتته   المستتترد قود األحكورل لو ل  هير المجدية الم صتتتصتتتة

 .في  كس الوقت علب توفير دعم فادد للكيرار

يعني الحد من النكايا  أيهتتتار االبتعاد عن االقتصتتتاد ال أي التيليدل لن تاج واالستتتته   والت ل   و  -72
يتيح االقتصتتتتاد الداةرل فر تتتتار اعادة استتتتت دام المواد  من النكايا   حو أ ماو ب تاج واستتتتته   أكلر استتتتتدامة. و 

وإعادة تدويرفا والحد من الهتتتتغ  علب النظم اايكولوجية المجَهدة والمنا . وبااضتتتتافة بلب للكت ف   االقتصتتتتاد 
 الداةرل فو بعار اقتصادل بديل يمكن أ  يادل دورار فامار في تحيي  أفداد التنمية المستدامة. 

د لوجود الهتتتترورا  التي تيستتتتر بقامة الحهتتتتارةت ملل توافر ويملل فيدا    -73 التنو  البيولوجيت المهدجِّ
المياد الم مو ة والهوار النيي والغحارت مشتتتتتتتتتتتتتتكلة خأيرة ترتا  ارتااعار وثييار بتغير المنا  والتصتتتتتتتتتتتتتتحر وإزالة 

البيئية علب الت يت مي الغابا . ويمكن أ  يادل فيدا  التنو  البيولوجي أيهتتتتتتار بلب التيليل من قدرة النظم 
تغير المنتا  والت ميت من حتدتته. ويشتتتتتتتتتتتتتتكتل التعتاو  التدولي والصتتتتتتتتتتتتتتكو  المتعليتة بتع ي  التنو  البيولوجي 
وتعميمه في الستتتياستتتا  واالستتتتراتيجيا  والممارستتتا  ال ا تتتة بستتت ستتتل ال يمة العالمية أمرار مهمار لهتتتما  

ة واستتت دامهما علب  حو مستتتدام. ويشتتمل فحا التعاوَ   الحكظ الهتترورل للتنو  البيولوجي والنظم اايكولوجي 
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بكيدا  التنو  البيولوجي. ولمعالجة  يتر  بين المنتجين الرةيستتتتتتيين والمستتتتتتتهل ين الرةيستتتتتتيين للمنتجا  التي ت 
فيدا  التنو  البيولوجي وتغير المنا  وتدفور األراضتتتتتتتتتي والنظم اايكولوجيةت يل م اتاا   ه  شتتتتتتتتتامل يع ز  

دعت بلب للك ماادرة ماتمر األعراد في اتكا ية التنو  البيولوجي في اجتماعه الرابي  مابعهتتتتتته بعهتتتتتتات  
عشتتتتتتر لتع ي   ه  متستتتتتت  بين اتكا ية األمم المتحدة ااعارية بشتتتتتت   تغير المنا  واتكا ية التنو  البيولوجي 

و/أو التصتتتتتتتتتتتتتتحرت  الجكتاد ال أير التي تعتا ي منواتكتا يتة األمم المتحتدة لمكتافحتة التصتتتتتتتتتتتتتتحر في البلتدا  
ستتتتتتتتتتتتتتيمتا في أفري يتا. ومن المهم أ  تعمتل التدول األعهتتتتتتتتتتتتتتتار معتار من أجتل اعتمتاد بعتار عتالمي للتنو    وال

 خ ل الماتمر ال امس عشر ل عراد في اتكا ية التنو  البيولوجي. 2020 بعد عام البيولوجي لما

الت لكة االقتصتادية الكعلية مي تشتجيي المستاولية  راعي بالمللت ف   أدوا  ااب غ والمحاستاة التي ت و  -74
االجتماعية للشتتتتتتر ا  والستتتتتتلو  التجارل المستتتتتتاولت تستتتتتتمح للمستتتتتتتلمرين بمكاف ة تلك الشتتتتتتر ا  التي تحمي 

. ويمكن  في الوقت  كسه جعل األعمال التجارية مستدامة اقتصاديار ت  والتي  و و ب األرر  المحلية  المجتمعا  
الم ةمة للبيئة والمستتتتتدامة والمتوافية  التجارية   ا  ل   راو في ممارستتتتا  األعمال حواف  للشتتتتر   فحا  أ  يوفر 

ألمم المتحدة. ويمكن أ  يكو  ا مي الماادئ التوجيهية بشتتت   األعمال التجارية وحيوق اا ستتتا  التي وضتتتعتها 
 في فحا الصدد.  ين تحديد السياسا  المحلية الداعمة والمساعدة في التروي  لها مهمص 

يتألب التحول بلب اقتصتتتتتتتتتتتتاد أكلر مراعاة للبيئة في  ل االتجافا  المناخية الرافنة تع ي  قدرة و  -75
يستتتل م فهمار أفهتتل ل يمية ت ثر التجارة  البلدا  واالقتصتتادا  علب الت يت مي درجا  الحرارة المرتكعةت مما

حدة في مكافحة االحترار العالمي يتعين . والت ميت والت يت فما وجها  لعملة واأكلر احترارار والتنمية بعالم 
 تنكيحفما وفيار التكاق باريس.

يجب أ  تبحل جهود للحكاع علب  و ب األرر في البر والاحر علب حد ستوار. والعالم بحاجة و  -76
بلب محي  ستتتتتتتتليم للحكاع علب ال و ب وإ يالد. وفحا يستتتتتتتتتدعي االعتراد بالأابي المتراب  والمتعدد األوجه 

يتمتاشتتتتتتتتتتتتتتب مي أفتداد التنميتة  لمحيأتا ت وفو مجتال يتألتب فهمتار أكبر وتعريكتار أوضتتتتتتتتتتتتتتح بمتاالقتصتتتتتتتتتتتتتتاد ا
في للك  المستتدامة. ومن المهم ضتما  حكظ المحيأا  والاحار والموارد الاحرية واستت دامها المستتدامت بما
التلوث  التصتتتتدل لتصتتتتريت اليمامة الب ستتتتتيكية وهيرفا من النكايا  في المحيأا  والحد بشتتتتكل  بير من

الاحرل بجميي أ واعه وضتتما  أ ماو االستتته   واا تاج المستتتدامة. وبااضتتافة بلب للكت من المهم أيهتتار 
اال تهار بشتتتتتتتتتتتتكل عاجل من اتكاق لمنظمة التجارة العالمية بشتتتتتتتتتتتت   ااعا ا  المالية الميدمة بلب مصتتتتتتتتتتتتاةد 

 تتيد  افراو في قدرا  الصتتيد وفياألستتما  بةية حظر أشتتكال معينة من فحد ااعا ا ت التي تستتهم في ا
األستما ت وإلغار ااعا ا  التي تستهم في الصتيد هير المشترو  وهير المبلا عنه وهير المنظمت مي التستليم 
ب   المعاملة ال ا تتتتتتتة والتكهتتتتتتتيلية الم ةمة والكعالة للبلدا  النامية وأقل البلدا   موار يناغي أ  ت و  ج رار 

 يتج أ من المكاوضا . ال

يجب أ  يكو  الجهد المبحول لحماية  و ب األرر و تتو ه جهدار شتتام ر وفعاالرت ويجب أيهتتار و  -77
أ  يحهتتتتتتتتتتتتتن ويرعب جي ر مألعار وواعيار بالجوا ب البيئية وملمجا بالت نولوجيا الرقمية. وفنا  حاجة بلب بحل 

ين وليتستتتتتتتتتتتتتنب التحول بلب جهود متهتتتتتتتتتتتتتافرة اعداد فحا الجيل الجديد ليكو  أفرادد مواعنين عالميين ح ييي 
 .اقتصاد أكلر استدامة وأقدر علب الصمود

 تغيير سبل تمويل التنمية -جيم 

يرتا  تمويل التنميةت من المصتتتتتادر العامة وال ا تتتتتة المحلية وال ارجيةت ارتااعار وثييار باليهتتتتتار  -78
التنمية المستتتتدامة علب الكيرت وفو عنصتتتر أستتتاستتتي من عنا تتتر اادماجت وفدد شتتتامل من أفداد خأة  

 . ويتوقع التعافي من األزمة الحالية بشتتتتتتتتتتتكل أكلر استتتتتتتتتتتتدامة ومرو ة علب قدرة العالم علب أ 2030 لعام
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 يعب  الموارد المتاليتة ال زمتة وينشتتتتتتتتتتتتتترفتا بكعتاليتة وإحراز تيتدم  حو تحيي  أفتداد التنميتة المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة. وقتد
 تتل فتتحد  تهتتا علب تمويتتل تنميتتة بلتتدا هتتا. وفيوضتتتتتتتتتتتتتتعتتت الجتتاةحتتة عبئتتار ثيي ر علب موارد الحكومتتا  وقتتدرا

 19-الظرودت ومي ااحتتاعتتة علمتتار بتتاألحتتداث الرفيعتتة المستتتتتتتتتتتتتتتوى المتعليتتة بتمويتتل التنميتتة في فترة  وفيتتد
بعدفات ف   النهور ب يارا  الستتتتتتياستتتتتتة العامة بشتتتتتت   تمويل التنمية والتعجيل بتنكيح خأة عمل أديس  وما

 أبابا أمرا  ملحا .

يمكن ستتتتتتتتد الكجوة التمويلية لتحيي  أفداد التنمية المستتتتتتتتتدامة ودعم التحول االقتصتتتتتتتتادل في ال و  -79
 من خ ل حشد واست دام م تلع مصادر التمويل بكعالية. المدى الاعيد بال

يناغي أ  تتماشتتتتتتب جهود تمويل التنمية مي األولويا  اا ماةية الوعنية للبلدا  المتل ية والجهود و  -80
اميتتة بلب تنكيتتح أفتتداد التنميتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة. ويمكن أ  تتتدعم أعر التمويتتل الوعنيتتة المت تتاملتتة العتتالميتتة الر 

استتراتيجيا  التنمية المستتدامة التي يملك البلد زمامها عن عري  تعبئة عاةكة عريهتة من مصتادر وأدوا  
ية بلب زيادة استتتيعار . ويناغي دعم الجهود الرام2030 التمويل وموارمتها مي خأة التنمية المستتتدامة لعام

أعر التمويل الوعنية المت املة وتشتغيلهات تمشتيار مي مبدأ التبني الأوعيت وتولي زمام األمور علب الصتعيد 
الوعنيت والموارمة مي األولويا  الوعنيةت والتصتتتتتتتتتتتتتميم حستتتتتتتتتتتتتب الستتتتتتتتتتتتتياقا  المحلية. ويناغي تنكيح أعمال 

التنمية وفيار لواليتهت عم ر باليرارا  المتصلة بالموضو ت   األو  تاد داخل منظومة األمم المتحدة بش   تمويل
 فيها ماسسا  بريتو  وودزت وهيرفا من المحافل لا  الصلة.  وبالتعاو  مي الماسسا  المالية الدوليةت بما

هنب عنها لتحيي  أفداد التنمية المستتتتتدامة. ومن  إ  المستتتتاعدة اا ماةية الرستتتتمية أستتتتاستتتتية والو  -81
عيد ميدمو المستتتتتتتتاعدة اا ماةية الرستتتتتتتتمية ت كيد الت اما   ل منهم المتعلية بالمستتتتتتتتاعدة اا ماةية المهم أ  ي 

الرستتتتتتتتتتميةت ويشتتتتتتتتتتمل للك االلت اما  التي تعهد  بها بلدا  عديدة متيدمة النمو بتحيي  فدد ت صتتتتتتتتتتي  
اة تتراوم في الماةة من الدخل اليومي ااجمالي للمستتتتتتاعدة اا ماةية الرستتتتتتمية وت صتتتتتتي   ستتتتتت   0,7  ستتتتتتاة
في الماةة من الدخل اليومي ااجمالي للمستتتاعدة اا ماةية الرستتتمية لكاةدة أقل   0,20وفي الماةة  0,15 بين

 البلدا   موارت علب النحو المبين في خأة عمل أديس أبابا.

بين بلدا  الجنور والتعاو  الل ثي عنصتتترا  فاما  من عنا تتتر التعاو  الدولي من فيما التعاو  و  -82
. ومن المهم تع ي  فحا التعاو   وليستتتتتتتتتتتتا بدي ر عنه  لتعاو  بين الشتتتتتتتتتتتتمال والجنور وفما يكم   ا جل التنميةت أ 

 وتع ي  فعاليته اا ماةية.  خدمة التعاو  اا ماةي من أجل  كوسيلة لتس ير التجارر وال برا  لا  الصلة  

  من أجل تعبئة الموارد العامة علب يادل التمويل العام الدولي دورار مهمار في ت ملة جهود البلداو  -83
 ستتتتتتتتيما في البلدا  األفير واألشتتتتتتتتد ضتتتتتتتتعكار التي تعا ي من  درة الموارد المحلية. ومن الصتتتتتتتتعيد المحليت وال

فيه المستتتتاعدة اا ماةية الرستتتتميةت التحكي  علب تعبئة موارد  االستتتتت داما  الهامة للتمويل العام الدوليت بما
وخا تتتتتة. وتتستتتتتم الستتتتتياستتتتتا  الوعنية الرامية بلب تع ي  تعبئة الموارد  بضتتتتتافية من مصتتتتتادر أخرىت عامة

في للك من خ ل  ظام ضتتتتتتتتتتريبي محلي ودولي فعالت وإلب تهيئة بيئة مواتية ل ستتتتتتتتتتتلمارا ت  المحليةت بما
ب فمية خا تتتتة في فحا الصتتتتدد. ويمكن أ  توجه فحد البيئة المواتية والستتتتياستتتتا  لا  الصتتتتلة تدفيا  رأس 

في للك االستتتتتتتتتتتتلمار األجنبي المااشتتتتتتتتتتترت  حو تحيي  األفداد اا ماةية الوعنية  ت والعامت بماالمال ال ا
 وأفداد التنمية المستدامة.

مما ياعث علب اليل  الشتتتتتتتتتتتتتديد األثر الستتتتتتتتتتتتتلبي للتدفيا  المالية هير المشتتتتتتتتتتتتتروعة علب التنمية و  -84
   علب  أاق العالم وتع ي  ستتتتتتتتبل العملستتتتتتتتيما في البلدا  النامية. وثمة حاجة بلب التعاو  المستتتتتتتتتدامةت وال

 الياةمة للتصدل للتدفيا  المالية هير المشروعة واأل شأة التي تيوم عليها فحد التدفيا .

تيتدير   متا ي  يتألتب التصتتتتتتتتتتتتتتدل للتحتدل التحل يواجهته العتديتد من البلتدا  النتاميتة في وفتحا األمر  -85
تعبئتة الموارد من أجتل التنميتةت علب وجته التحتديتدت في للتك تيييم أثرفتا علب  التجتارة هير المشتتتتتتتتتتتتتتروعتةت بمتا
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يتملل   تهديد ث ثي لتمويل التنميةعن التجارة هير المشتتتتروعة  ستتتتكرت و وعلب استتتتتراتيجيا  التنمية الوعنية.  
: م احمة النشتتاو االقتصتتادل المشتترو ت وحرما  الحكوما  من عاةدا  االستتتلمار في ال دما  العامة في

 وزيادة ت اليت تحيي  أفداد التنمية المستدامة. تالحيوية

 شتتتتتتتتتتتتكت الجاةحة الحالية الأابي المتعدد األبعاد لهتتتتتتتتتتتتعع البلدا  النامية أمام الصتتتتتتتتتتتتدما  وقد  -86
بتغير المنا  وال وارث الأبي ية والجواةح.   ال ارجيةت ستتتتتتتوار أتعل  األمر باألزما  المالية واالقتصتتتتتتتادية أم

النظر في معتايير تتجتاوز  صتتتتتتتتتتتتتتيتب الكرد من النتات  المحلي ااجمتالي/التدختل وفتحا يتدل علب الحتاجتة بلب 
اليومي ااجمالي وموا تتتتتلة العمل بشتتتتت   ماشتتتتترا  الهتتتتتععت للمستتتتتافمة في جهود ا الرامية بلب بنار قدرة 

 الدول اله يكة علب الصمود.

 تنويي مصتادر بل منهابست و تول البلدا  النامية بلب التمويل المتعل  بالمنا ت بمكا ية إ  تع ي  و  -87
تغير المنا    تحملوقادر علب وتنافسي ت أمر أساسي ل  تيال بلب اقتصاد من ك  اال اعاثا  فحا التمويل

 حتياجا  والظرود واألولويا  المحددة للبلدا  الناميةت علب لفحا التمويل  ستتتجيبومستتتدام. ويناغي أ  ي 
الت يت   بجرارا  ة بلب تع ي  الجهود ل يادة تمويلفنا  حاجو النحو المنصتتتتتتتتتتتتتوت عليه في اتكاق باريس. 

الهتتتتتتتتارة  ثارستتتتتتتتيما تلك األكلر عرضتتتتتتتتة لم لبلدا  الناميةت والالموجهة بلب اوإعأار األولوية لتمويل المنح 
دورار حاف ار في فحا الصتتتتتتتتتدد. يل اا التمويل اا ماةي الدولي أ  و يمكن لتعبئة الموارد المحلية  و لتغير المنا . 

 يلتمويل المناخمن دوالرا  الواليا  المتحدة ستتنويار لدوالر  بليو    100تعبئة النمو لبلدا  المتيدمة ل ناغيي و 
 .2025 حتب عام

في للك مكافحة التهرر  ب  التعاو  المكتوم والمنصتع عنصتر رةيستي في الشتاو  الهتريبيةت بما -88
لب اليهتتتتتتار فنا  حاجة بومن ثمت  الهتتتتتتريبي وفرور رموس األموال  تيجة للكستتتتتتاد واالخت س واالحتيال.

التي تيدم حواف  لنيل األ تتتتتتتتتول المستتتتتتتتتروقة بلب ال ارج وتشتتتتتتتتتجي التدفيا  المالية هير مارستتتتتتتتتا  علب الم
ومن الهتتترورل تنكيح التدابير المناستتتاة لمكافحة هستتتل األموال ومكافحة تمويل اارفار لتع ي    .المشتتتروعة

في للك جميي أشتتتكال الجراةم الماليةت فهتتت  عن  وعةت بماالشتتتكافية ومكافحة األ شتتتأة المالية هير المشتتتر 
التصتتتتتتتتدل للممارستتتتتتتتا  الهتتتتتتتتريبية الهتتتتتتتتارة. وفنا  أيهتتتتتتتتا حاجة بلب تع ي  التعاو  الدولي في المستتتتتتتتاةل 

الهريبيت  في المجال  الهريبيةت وتع ي  الماسسا  الوعنيةت وتنكيح التدابير الدولية المأاية بش   الشكافية 
لت ومكافحة تمويل اارفار بأريية هير تميي ية وعادلة ومتواز ةت وموا تتتتتتتلة تع ي   ومكافحة هستتتتتتتل األموا

 المشار ة ال املة والمجدية للبلدا  النامية في منتديا  التعاو  الهريبي الدولي.

بلب  19-جتاةحتة  وفيتد  أدو بلا حجم التديو  المتراكمتة علب البلتدا  النتاميتة رقمتار  يتاستتتتتتتتتتتتتتيتار. وقتد  -89
المالي  بنيا في ال ت أوجه ضتتتتتعع اعر العج  عن ستتتتتداد الديو  و شتتتتتكقاةمار من قبل من م كا  تكاقم ما

في  العديد من البلدا  النامية الهتتتتتت يكة احتمال مرتكي للوقو  في ضتتتتتتاةية الديو  أولدى   ب الدوليت حيث 
التي ات حتها  خدمة الدينستتتتتتتتتتتتتتداد  حرز تيدم فام من خ ل ماادرة تعلي  أُ واقعة فيها بالكعل. ومي للكت فيد  

 ةااعار المشتتتتتتر  لمعالج من خ ل و  جاةحةتتستتتتتهيل زيادة اا كاق المرتا  بال  من أجلمجموعة العشتتتتترين 
 اعر العج  عن ستداد الديو   الحل يرمي بلب معالجة مخدمة الدين   ستداد ماادرة تعلي  يتجاوز الديو  بما

داةنين اللناةيين الرستتتتتتتميين تنكيح ماادرة جميي الل ويناغيعلب أستتتتتتتاس  ل حالة علب حدة وبأريية منستتتتتتتية. 
بعادة  بنيةخدمة الدين بشتتكل  امل وشتتكاد. ويل م بحل م يد من الجهود لدراستتة ستتبل تحستتين ستتداد تعلي  

اليدرة بنار اليأا  ال ات وتنكيح الماادرا  التي تستتتتتتتهم في   ن منداةني الهيكلة الديو  الستتتتتتتيادية بمشتتتتتتتار ة  
 لنتاميتةت ملتل االقترار وااقرار المستتتتتتتتتتتتتتاوَلين وفيتار ل أتة عمتل أديس أبتابتاعلب تحمتل التديو  في البلتدا  ا

بااضتتتتتتافة بلب للكت فنا   و وماادئ األو  تاد المتعلية بتع ي  ااقرار واالقترار الستتتتتتياديين المستتتتتتاوَلين. 
صتتلة الحوارا  الشتتاملة والتعاو  مي الماستتستتا  المالية الدولية والجها  الكاعلة لا  الموا تتلة  حاجة بلب 
لمهتتتي قدمار في المناقشتتتة بشتتت   معالجة الديو ت وشتتتكافية الديو ت وجودة البيا ا ت وبنار اليدرا  من أجل ا
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في للتتتتك مي اليأتتتتا  ال تتتتات. ويناغي بي ر االفتمتتتتام الواجتتتب  ت بمتتتتاعمتتتتلعلب بدارة التتتتديو ت وقواعتتتتد ال
 ا حدوث أزم  م اعرب حد من ت كل التيليل بلب أد  ات ال تدابير عن لمستتاوليا  الميرضتتين والميترضتتين 

 ديو  جديدة.

  العتام وال تات دورار مهمتار االيأتاعت  التي ييتدمهتاعتاليتة الجودة واليتابلتة للميتار تة الالتيتارير  ادلت و  -90
للجهتتا  الكتتاعلتتة في اليأتتاعين العتتام وال تتات موارمتة  بتالنستتتتتتتتتتتتتتاتتة المهم منو . 2030 في تنكيتتح خأتتة عتام

 امةت من أجل تحديد الم اعر المالية واالقتصتتتتادية واالجتماعية والبيئيةبجراراتها مي أفداد التنمية المستتتتتد
 ياس عريية تحديث  بش  مناقشا  مكتوحة وشاملة وشكافة بجرار  . ومن المهم أيهار موا لة والتصدل لها

أ   مراعاةالمستتتاعدة اا ماةية الرستتتمية وبشتتت   م ياس االدعم الرستتتمي التام للتنمية المستتتتدامةا الميترمت مي 
 .ييلل من أفمية االلت اما  المعلنة بالكعل أل تدبير من فحا اليبيل لن

 تحويل تعددية األطراف -دال 

ب  العالم متراب  ومتشتتتتتتابك. وقد أستتتتتتكر  العولمة عن تغير ستتتتتتريي أفرز تحديا  وفر تتتتتتار علب حد   -91
واستتتتتغ ل الكرت المتاحة عم ر جماعيار. ستتتتوار. ويتألب التصتتتتدل للتحديا  المشتتتتتر ة التي تواجه الاشتتتترية 

فحا الصتتتتددت يظل النه   ويكتستتتتي التعاو  المتعدد األعراد الشتتتتامل والموجه  حو التنمية أفمية محورية. وفي 
البنتار والتعتاو ي بزار تعتدديتة األعراد استتتتتتتتتتتتتتنتادار بلب ميلتاق األمم المتحتدة واليتا و  التدوليت التحل يعود بتالكتاةتدة  

 يتر  أحدار خلع الر ب ويتجنب األعمال التي تتعارر مي فحد الرومت أمرار بالا األفمية.  علب الجميي وال 

تعددية األعراد في الستتتتمة الممي ة ل مم المتحدة وفي تتستتتتم ب فمية حاستتتتمة لجهود ا اا ماةية و  -92
علب النحو بدخال تغييرا  جريئة علب  ظام األمم المتحدة اا ماةيت   2030 المشتتتتر ة. وتتألب خأة عام

التحل وافيتت عليته الجم يتة العتامتة ل مم المتحتدةت ويلت م األو  تتادت  ج ر من منظومتة األمم المتحتدةت بتنكيتح  
فحد اا تتتت حا  والمستتتتافمة في تح ييها. ويناغي أ  تراعي الجهود اا ماةية أفهتتتتل الممارستتتتا ت و حلك 

 وعنيار في م تلع البلدا  والمناع . الُنه  اا ماةية التي تستجيب لدوافي محلية ويتم تأويرفا

أ تتتتتاح اآل  وجود  ظام تجارل متعدد األعراد قول أكلر أفمية من أل وقت مهتتتتتب في  ل  وليد  -93
ا أو  عليه من أثر اقتصادل. والتجارة محر  فام للنمو االقتصادل  وما  19- تعافي العالم من جاةحة  وفيد 

الكير. وُيَعد وجود  ظام تجارل متعدد األعراد فعال وقاةم علب  الشتتتتامل للجميي والتنمية المستتتتتدامة والحد من 
اليواعد أمرار أستتتتتتتاستتتتتتتيار لتوفير قواعد مستتتتتتتتيرة ويمكن التنبا بها تستتتتتتتمح للبلدا  النامية باال دماج في االقتصتتتتتتتاد 

 الكير.  يسمح للتجارة عبر الحدود بتحويل االقتصادا  وإع ق العنا  للنمو والحد من  العالميت مما 

يا د الماتمر من جديد في دورته ال امستتتتة عشتتتترة الت امه بنظام تجارل مكتوم وشتتتتكاد وشتتتتامل و  -94
وهير تميي ل وقاةم علب اليواعد ومتعدد األعراد في بعار منظمة التجارة العالمية. ويمكن لتحرير التجارةت 

رار فامار في بدماج البلدا  بستتتبل منها اال هتتتمام بلب منظمة التجارة العالمية ومكافحة الحماةيةت أ  يادل دو 
 النامية والبلدا  التي تمر اقتصتتتتتتتاداتها بمرحلة ا تيالية بشتتتتتتتكل بيجابي في النظام التجارل المتعدد األعرادت

ستتتتتتيما عندما يكو  فحا النظام ميتر ار بستتتتتتياستتتتتتا  متواز ة ومناستتتتتتاة  وال تجستتتتتتدد منظمة التجارة الدوليةت كما
ي   ت بماوداعمة ومستتتدامة علب جميي المستتتويا في للك في ستتياق أفداد الستتياستتة العامة الوعنية. وُتشتتجص

منظمة التجارة العالمية علب ببيار التنمية في  تتتتتتتتتتميم عملهات وموا تتتتتتتتتتلة تيستتتتتتتتتتير بزالة الحواج  التجاريةت 
وتع ي  مشتتتتتتتتتتتتتار ة جميي البلدا  النامية في التجارة الدوليةت بستتتتتتتتتتتتتبل منها توفير أحكام المعاملة ال ا تتتتتتتتتتتتتة 

ستتيما أقل البلدا   موار وفيار التكا يا  منظمة التجارة العالميةت بهدد ضتتما   ية للبلدا  الناميةت والوالتكهتتيل
ستيما أقل البلدا   موارت بلب المستاعدة التينية قبل  ت افا الكرت للجميي. وتحتاج أيهتار البلدا  المنهتمةت وال

 مرحلة متابعتها. عملية اال همام وأثنارفا وفي
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ميتتتة بمكتتتا  أ  يعمتتتل العتتتالم علب تع ي  تعتتتدديتتتة األعراد والنظتتتام التجتتتارل المتعتتتدد من األفو  -95
األعراد الياةم علب اليواعدت مي التر ي  علب ضتتتتتتتما  أ  يعمل النظام بكعالية لصتتتتتتتالح البلدا  النامية وأ  

 يكو  محر ار للتنمية الشاملة والمستدامة.

واةتتد للعتتديتتد من البلتتدا  والشتتتتتتتتتتتتتتعورت فتت   فواةتتدفتتا في حين أ  العولمتتة قتتد أفرز  ال لير من الكو  -96
بد من معالجته. وفحا األمر يستتتدعي بجرار  تعم جميي البلدا  والشتتعورت وفحا يملل مصتتدر قل  بالا ال لم

حوار بنجار وواستتتتتتي النأاق بشتتتتتت   ب عاا تعددية األعراد والتعاو  الدوليت وموا تتتتتتلة التك ير بشتتتتتتكل بنار  
 ولمة علب التنمية الشاملة والمستدامة.وشامل في  يمية ت ثير الع

 يناغي أ  تستتتتتتتتتترشتتتتتتتتتد  هوج التنمية الممكنة بالتك ير في ب شتتتتتتتتتار بعار ب ماةي ماا  علب جمييو  -97
 المستتتتتتتتتتويا ت والتصتتتتتتتتتدل للتحديا  علب  حو أفهتتتتتتتتتلت وإتاحة اامكا ية ل ي تستتتتتتتتتتكيد البلدا  من الكرت

 ا  النامية في األعر االقتصادية العالمية.في للك من خ ل تع ي  مشار ة البلد المتاحةت بما

واألمم المتحدة في المحكل المناستتتتتتتتتتب للحوار المتعدد األعراد بشتتتتتتتتتت   التنمية المستتتتتتتتتتتدامة  ظرار  -98
للأابي العالمي لعهتتويتها. ويناغي أ  ت و  التنمية المستتتدامة محور جميي العمليا  علب الصتتعد المتعدد 

 األعراد وااقليمي واللناةي.

ويناغي التصتتتتتتتتتتتتتتدل للتحتديتا  التي تواجته تعتدديتة األعراد من خ ل تع ي  التعتاو  التدولي التحل  -99
ث التدول بيوة علب ُتحتَ و ةته. ييوم علب االحترام ال تامتل لليتا و  التدولي وميتا تتتتتتتتتتتتتتد ميلتاق األمم المتحتدة وماتاد

تتك  مي اليا و    ال تجارية أحادية الجا ب ب تتتتتتتتتتدار وتأبي  أل تدابير اقتصتتتتتتتتتتادية ومالية أو االمتنا  عن
واآلثار اا ماةية لهحد  التيييدل ابيالشتتتتتتتتتتتتتواهل المتعلية بالأ وللك بالنظر بلب تالدولي وميلاق األمم المتحدة

التدابير التي تاثر ستتلاا علب رفاد الستتكا  ويمكن أ  تعوق تحيي  التنمية االقتصتتادية واالجتماعية بال امل 
 التجارية. افي الدول المعنيةت فه  عن بضعاد ع قاته

د محتتتددة األفتتتدا 19-يجتتتب أ  ت و  التتتتدابير التجتتتاريتتتة العتتتاجلتتتة للتغلتتتب علب جتتتاةحتتتة  وفيتتتدو  -100
ومتناستتتتتتتتاة وشتتتتتتتتكافة وماقتة ومتستتتتتتتتية مي قواعد منظمة التجارة العالمية. ومن المهم ببيار التدفيا  التجارية 
لة لهتما  استتمرار تدف  اامدادا  والمعدا  الأبية والغحاةية الحيوية وهيرفا  مكتوحة وست ستل التوريد ُمشتغص

ي مراعاة المتألاا  الوعنية دو  خل  من الستتتتتتتلي وال دما  األستتتتتتتاستتتتتتتية لتلبية االحتياجا  األستتتتتتتاستتتتتتتيةت م
 داعي لها. حواج  ال

يناغي بي ر م يتتد من االفتمتتام للحلول المتعتتددة األعراد التي تعتتال  مواعن ضتتتتتتتتتتتتتتعع البلتتدا  و  -101
يكو   لير من فحد البلدا ت التي تعتمد اعتمادار أكبر علب  ستيما أشتدفا فيرار وفشتاشتة. وهالاار ما الناميةت وال

 التجارة الدوليةت أكلر عرضتتتة للصتتتدما  التجارية. ولحلك ف  ها تحتاج بلب  رود مستتتتيرة ويمكن التنبا بها
يتعل  بالو تتتتتتتول بلب األستتتتتتتواق. وقد تظل البلدا  النامية بحاجة بلب ستتتتتتتياستتتتتتتا  داعمة تتناستتتتتتتب مي  فيما

ولتة في م أ   ظتتام احتيتتاجتاتهتتا والييود المكروضتتتتتتتتتتتتتتتة عليهتتات حتب بعتتد رفعهتتا من قتاةمتتة البلتتدا  المشتتتتتتتتتتتتتتم
 األفهتتتليا  المعمم بحكم حصتتتولها علب مر   البلدا  المتوستتتأة الدخل. وفنا  حاجة بلب مكاضتتتلة تراعي

 احتياجا  فحد البلدا  علب  حو أكبر وإلب الحكاع علب الكواةد التي تجنيها من فحا الم أ .

ب التجارة تشتتتتكل مصتتتتدر قل  إ  زيادة الستتتتياستتتتا  هير الجمر ية التي قد يكو  لها تداعيا  علو  -102
مت ايد للبلدا  النامية. وتشتتمل فحد الستتياستتا  التدابير التينية أمام التجارة ومعايير الصتتحة والصتتحة النااتية  
وهيرفا من اللواةح التي تاثر علب قواعد الو تتتتتتتتول بلب األستتتتتتتتواق بالنستتتتتتتتاة للستتتتتتتتلي وال دما . ومن المهم 

الستتتتتتتتتتتتتتلبيتة المحتملتة علب البلتدا  النتاميتة والاحتث عن حلول فعتالتة  التر ي  علب تحليتل فتحد التتدابير واآلثتار
 لتع ي  اليدرة علب تلبية متألاا  فحد التدابير.
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يحصتتتب من اليواعد اللناةية   الدولية لعدد ال يةع قا  االستتتتلمار الفي مجال االستتتتلمارت ت هتتتي و  -103
ستتتين بدماج  ظام االستتتتلمار الدولي لتح  يناغي موا تتتلة ب تتت مو  .ار هتتت متعددة األعراد أي بل والوااقليميةت 

ت وضتتتما  اليدرة علب التنبا وحماية االستتتتلمار والح  في التنظيم ألهرار الستتتياستتتة فيه  لتنمية المستتتتدامةا
  ستتتتتتتلمار وتيستتتتتتير االستتتتتتتلمار والستتتتتتلو  التجارل المستتتتتتاولالتروي  لوتحستتتتتتين  زيادةالعامة المشتتتتتتروعةت و 

 ماعية للشر ا .المساولية االجت المتعلية ب حكام األو 

ثبت أ  للتعاو  ااقليمي أفمية حيوية في النهور بالتعاو  في المجاال  الو يمية ستتتتتتتت يار بلب و  -104
تحيي  م يد من الت امل. وشتكلت المنتديا  واآلليا  األقاليمية أيهتار وستاةل فامة لتوعيد التعاو  وتشتجيي 

مليتتا  وأفرقتتة الت تتامتتل ااقليمي واألمم المتحتتدة قتتدر أكبر من التكتتافم. ومن المكيتتد زيتتادة التكتتاعتتل بين ع
 وم تلع عملياتهات بأرق منها الحوار وتاادل ال برا  وبنار تواف  اآلرار.

في  هاية المأادت وبالنظر بلب الواقي الياةم والصتتتتتتتتلة الوثيية بين التنمية المستتتتتتتتتدامة والستتتتتتتت م و  -105
 رخار وتع ي  اليدرة علب الصمود للجميي أمٌر حيول.واألمنت ف   الشرو  في التحوال  ال زمة لتحيي  ال

 األونكتاد في عالم في تحول -رابعاا  

يتعل   يادل األو  تاد دورار فامار بو تتتتتتتتتتتكه جهة الو تتتتتتتتتتتلت ضتتتتتتتتتتتمن منظومة األمم المتحدةت فيما -106
لمار والت نولوجيا واليهتايا المترابأة في مجاال  التمويل واالستت  بالمعالجة المت املة ليهتايا التجارة والتنمية

 والتنمية المستدامة.

لتنكيتح ومتتابعتة التيتدم المحرز  حو تحيي  أفتداد التنميتة المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتة والنتتاة  لا  الصتتتتتتتتتتتتتتلتة و  -107
لماتمرا  األمم المتحدة الرةيستتتتتية األخرىت يناغي أ  يستتتتتتمر األو  تاد في ر تتتتتد االتجافا  والستتتتتياستتتتتا  

أ  تاثر علب قدرة البلدا  علب بنار عالم أكلر عدالر وإ صتتتتتافار وقدرةر  العالمية وااقليمية والوعنية التي يمكن
 أل عالم يعمه الرخار المشتر . -علب امتصات الصدما  وشموالر وعدالر واستدامة 

يناغي أ  يستترشتد تر ي  األو  تادت لدى ال يام بحلك وفيار لواليته وضتمن الموارد المتاحةت بمي ته  و  -108
وتماي د وت امل عمله مي عمل المنظما  األخرىت وأ  يستتتتتتتتند بلب تواف  اآلرار الحكومي الدوليت النستتتتتتتبية 

بةية تحيي  االستتتتتتكادة المللب من مواعن قوته في تلبية احتياجا  وأولويا  البلدا  النامية من أجل تحيي  
 التنمية المستدامة وتع ي  دورفا في االقتصاد العالمي.

تتتاد عتتالمي في عبيعتتتهت ول نتته يعأي األولويتتة الحتيتتاجتتا  ومصتتتتتتتتتتتتتتتالح البلتتدا  إ  عمتتل األو  و  -109
 ويناغي بي ر افتمام خات للكئا  األضعع واألشد ت لكار عن الر ب. مكررار  3وفيار للكيرة  الناميةت

مي تغير العالم واستتتتجابته لواقي جديدت وستتتعي المجتمي الدولي بلب تكعيل التحوال  الهتتتروريةت و  -110
 ستتتتتتتتتتتتتتتجيتب  يصتتتتتتتتتتتتتتاح األو  تتاد  تحلتك منظمتة أكلر مرو تة يمكنهتا أ  تت يت مي روم العصتتتتتتتتتتتتتتر وت يجتب أ

ال برا  والدروس  االستتتتتتتتكادة منللك ويشتتتتتتتمل   الدول األعهتتتتتتتار علب أحستتتتتتتن وجه.  وتوجها   حتياجا ال
ومن ثمت يحتاج دور األو  تاد  منتدى حكومي دولي فام لبنار تواف  . 19- وفيد  المستتتتتتتتتتتكادة خ ل جاةحة

 .يةمجد ه بصورةتنشيأبعادة  بلب رار بش   التجارة والتنميةاآل

يتمتتتتاشتتتتتتتتتتتتتتب مي الماتتتتادئ التوجيهيتتتتة  يناغي تع ي  اادارة اليتتتتاةمتتتتة علب النتتتتتاة ت المأايتتتتة بمتتتتاو  -111
تأبييها باستتمرار   داة بدارية مر ة لتحستين يناغي و ت ا األما ة العامة ل مم المتحدةتحددفوالممارستا  التي 

ستتتتتتتتيستتتتتتتتافم األو  تادت من خ ل و تاستتتتتتتتي  عملية تيديم التيارير.  مياألو  تاد و كارته وت ثيردت   فعالية عمل
الكعال وتجنب  دارير   األ شتتتتتأة المنوعة به علب األستتتتت عملهت في تنكيح التحوال  المبينة في فحد الوثيية و 

 مي عمل ال يا ا  األخرى لا  الصلة. ةهير الهروري  يةاالزدواج
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ييدم التوجيه العام بشتتتتتتتتتتتت   فو عام ل و  تاد مستتتتتتتتتتتتاول عن جميي أ شتتتتتتتتتتتتأة األو  تادت و األمين الو  -112
تليب  فيتد . وع وة علب للكتاألو  تتاد  في للك تنكيتح بر ام  عمتل المستتتتتتتتتتتتتتاةل الموضتتتتتتتتتتتتتتوعيتة وااداريةت بمتا

ة في  ني األمين العام ل و  تاد تكويهار للسلأة من األمين العام ل مم المتحدة ألهرار تحيي  ال مر  ي 
 فيما ي  اليرارت وموارمة الستلأا  مي المستاوليا ت وتع ي  المستارلةت وتكوي  الستلأة اادارية ال زمة 

لستتتتتتتمام بتنكيح الوالية بشتتتتتتتكل فعال. ولحلكت ف   األمين من أجل المديرين لالموارد الاشتتتتتتترية المالية والمادية 
 يتماشب مي احتياجا  الدول األعهار. أة بماالعام ل و  تاد مدعو بلب ممارسة تلك المساولية والسل

 عمل األونكتاد التحليلي -ألف 

يوا تتتتتتتتل األو  تاد عمله التحليلي من خ ل ر تتتتتتتتد االتجافا  والستتتتتتتتياستتتتتتتتا  العالمية وااقليمية  -113
د أفمية الر ن المتعل  ب  شتتتتتتتتتتتتأة الاحث  والوعنية التي تغأي جميي المجاال  المشتتتتتتتتتتتتمولة في واليته. وُتا ص

يتعل  بالتو تتتتتتيا  المتعلية بالستتتتتتياستتتتتتا  العامة التي  ستتتتتتيما فيما والتحليل التي يهتتتتتتألي بها األو  تادت ال
ه الر نيون اآلخريون لعمل األو  تاد. ويناغي أ  يهتتتل فحا الر ن   يستتتترشتتتد بها واضتتتعو الستتتياستتتا  والتي توججِّ

 موجهار  حو التنمية ومستي ر وقاةمار علب أدلة قوية.

 التحليلي:  يليت في سعيها بلب التحسين المستمر لنوعية عملها    تيوم أما ة األو  تاد بما يناغي أ و  -114

تع ي  استتتعراضتتا  النظرار التي ُيهتتألي بها داخل األو  تاد ومي  يا ا  األمم المتحدة  •
 األخرى والمنظما  الدولية لا  الصلة؛

بت رة بش   التجارة والتنمية االعتماد علب الاحوث الياةمة لا  الصلة وتوفير األعمال الم •
 والمساةل لا  الصلة؛

زيادة تع ي  الشتتتراكا  مي  يا ا  األمم المتحدة األخرى والمنظما  الدولية لتع ي  أوجه  •
 التآزر والت امل واالتساق؛

تر ي  الاحث في بعار  ل بر ام  فرعي وضتتتتتتتتتتتتتمن والية األو  تادت مي ضتتتتتتتتتتتتتما  ت قح  •
َعب  ؛األف ار واالتساق بين الشُّ

اقترام ال يام باستتتتعرار لستتتياستتتة المنشتتتورا   ل ستتتنتيون علب أستتتاس  كارة المنشتتتورا   •
وفعاليتهات علب أ  تتولب االستتتتتتتتتتتعرار الكرقة العاملة المعنية بال أة البر امجية واألدار 

 البر امجيت وأ  ييرد مجلس التجارة والتنمية.

 عمل األونكتاد في مجال التعاون التقني -باء 

أ  يوا تل األو  تاد عمله لدعم البلدا  الناميةت من خ ل بنار اليدرا  والمستاعدة التينية.  يناغي -115
ويناغي أ  تعد األما ةت في بعار مشتتاورا  مي األعهتتارت استتتراتيجية شتتاملة ومتستتية للتعاو  التيني تحدد 

 يته.مجاال  تر ي  األو  تاد بالنساة أل شأة التعاو  التيني المستيبلية في بعار وال

التعاو   يناغي أ  يستتتتتتتتتمر األو  تاد في مستتتتتتتتاعدة البلدا  النامية من خ ل أ شتتتتتتتتأته في مجالو  -116
التينيت ويناغي أ  ُي يصت فتحا التعتاو  مي الكرت والتحتديتا  الجتديتدة المأروحتة في مجتالي التجتارة والتنميتة 

فاقمتها  البلدا  في التصتتتتتتتدل للتحديا  التيواليهتتتتتتتايا المترابأة. ويناغي أ  تدعم أ شتتتتتتتأة التعاو  التيني 
وأ  تستتتافم في بنار اليدرة علب الصتتتمود في وجه الصتتتدما  االقتصتتتادية في  19-كشتتتكتها جاةحة  وفيد أو

 المستيبلت من خ ل بنار اليدرا  اا تاجيةت ودعم التنمية المستدامة.
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مل با  و  أ ها لا  أفمية من خأة ع 166الكيرة  المنصتتتتتتتتوت عليها فيليد أثبتت األ شتتتتتتتتأة  و  -117
 ين ويناغي موا لتها.ت وفاةدة  بير 

 تنشيط اآللية الحكومية الدولية -جيم 

 مجلس التجارة والتنمية  

يناغي لمجلس التجتتارة والتنميتتةت بو تتتتتتتتتتتتتتكتته أعلب فيئتتا  األو  تتتاد في الكترا  الكتتا تتتتتتتتتتتتتتلتتة بين   -118
الستتياستتا ت وو يكته اادارية. وتح ييار لحلكت الماتمرا ت أ  يع ز و يكته ال ا تتة بات ال اليرارا  ووضتتي 

 يلي: يناغي أ  تيوم الدورا  العادية للمجلس بما

ت كتتل ب عتتام النظر في التيرير الستتتتتتتتتتتتتتنول التتحل تعتتدد األمتتا تتة. ويناغي أ  ير   التيرير   دأ  
م  ل أربي ستتنوا ت الستتنول علب النتاة  المحييةت وأ  ي يجمها حستتب التوجيها  التي توفرفا النتاة  التي  ُتيدص

وال أة البر امجية الميترحة والمعلوما  المتعلية باألدار البر امجيت وأ  يتهتتتتتتتتتتمن مجموعة واضتتتتتتتتتتحة من 
الماشتتتتتتتتتترا . ويناغي أ  يتهتتتتتتتتتتمن التيرير أيهتتتتتتتتتتار معلوما  عن تنكيح اليرارا  الحكومية الدولية ل و  تادت  

لعتتاملتتة المعنيتتة بتتال أتتة البر تتامجيتتة واألدار البر تتامجي. ستتتتتتتتتتتتتتيمتتا قرارا  مجلس التجتتارة والتنميتتة والكرقتتة ا وال
ويناغي أ  يتهتتتتتتمن  حلك تو تتتتتتيا  بشتتتتتت   التعدي   المحتملة وير   علب األعمال الميبلةت و حلك علب 

 ؛المساةل اادارية والماسسيةت ل ي ينظر فيها المجلس

م المشتتتتر ت التي تغأي تتيح بمكا ية تاادل اآلرار بشتتت   اليهتتتايا اا ماةية لا  االفتما در  
م تلع مجاال  عمل األو  تاد. وستتتشتتكل فرادى التيارير التي يعدفا األو  تاد أستتاستتار لتاادل اآلرار وجهود 

 ؛بنار تواف  اآلرار في جميي مواضيي المناقشا  المتك  عليها

لي تجرل حوارار بشتتت   الستتتياستتتا  وتدعم الجهود الرامية بلب بنار تواف  آرار حكومي دو  دج  
 بش   المساةل الموضوعية واالستراتيجية المتعلية بالسياسا .

 195يناغي أ  يع ز األو  تاد مستتتتتتافمته في أعمال الجم ية العامة ل مم المتحدة. ووفيار للكيرة و  -119
م بلب الجم يتة العتامتة أبرز متا في عمتل الهيئتا   من اتكتاق أكرات يمكن أ  يتهتتتتتتتتتتتتتتمن تيرير المجلس الميتدص

 التابعة للمجلس خ ل تلك السنة.الكرعية 

متابعةر لليرارا  التي يت حفا مجلس التجارة والتنميةت يوضتتتتتي ستتتتتجل تدوص  فيه اليرارا  والنتاة ت و  -120
 ويتام السجل ألعهار المجلست وللجمهور عامةر.

 ا نت اللج  

متاعتا  ال برار تجتمي اللجنتتا  بتالتعتاقتب. وستتتتتتتتتتتتتتتر   دورا  اللجنتين علب النظر في  تتاة  اجت  -121
ار ر ا  حوانتتت ستتتتتتتتتتتتتتتجرل اللجو الكرعيتتة.  هل برامجتت اعمتت أ وعلب أوجتته التتتآزر بين أر تتا  عمتتل األو  تتتاد الل ثتتة و 

في للك أل استتتتتتنتاجا   ت بماماقهتتتتتيتين من قهتتتتتايا م تارة. وستتتتتتيدم تياريرف بشتتتتت   قهتتتتتية أو ار ستتتتتياستتتتتاتي 
 وتو يا ت بلب مجلس التجارة والتنمية للموافية عليها.

 ا الدولي  ا ال برار الحكومي  فرييا  

ب  عمتل فريييو ال برار الحكومييون التدولييون المنشتتتتتتتتتتتتتت يون في التدورة الرابعتة عشتتتتتتتتتتتتتترة لماتمر األمم  -122
المتحدة للتجارة والتنمية عنصتر فام في بعار اآللية الحكومية الدولية. ولهتما  حستن ستير عمل الكريييونت  

ستتتاق وتجنب االزدواجية المحتملة في العمل مي المحافل األخرى يناغي بحل الم يد من الجهود لهتتتما  االت 
ستتيستتمح بتاادل شتتامل  الم تصتتةت فهتت  عن التماس مدخ   من جميي الجها  الكاعلة لا  الصتتلةت مما
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ومتواز  ومستتتتتتتنير وإضتتتتتتكار مصتتتتتتدا ية علب النتاة . ويناغي الت كد من أ  خبرار الدول األعهتتتتتتار فم من 
ستنادار بلب فحد المعاييرت سيجرل استعرار واليتي فرييي ال برار الحكوميين الدوليين  يتولو  دور ال يادة. وا

 في ماتمر األو  تاد الميبل الرباعي السنوا .

 اجتماعا  ال برار المتعددة السنوا  واجتماعا  ال برار األحادية السنة  

ا  مي عهد بريدجتاو .  يجب أ  تتماشتتتتتب مواضتتتتتيي اجتماعا  ال برار ال مستتتتتة المتعددة الستتتتتنو  -123
المعمول بهات مي مراعاة تو تتتتتيا  األما ة. ويناغي    جرارا وستتتتتيحدد األعهتتتتتار المواضتتتتتيي تماشتتتتتيار مي اا

 بجرار استعرار الجتماعا  ال برار المتعددة السنوا  قبل الماتمر اليادم.

 برنامج عمل األونكتاد -دال 

هت التدعم ألقتل البلتدا   موار والبلتدا  النتاميتة هير يناغي أ  ييتدم األو  تتادت في بعتار بر تام  عملت  -124
الستتاحلية والدول الج رية الصتتغيرة النامية والبلدا  األفري ية واالقتصتتادا  والبلدا  األخرى الهتت يكة هيكليار 
والمعرضتتتتتتتة للم اعر والصتتتتتتتغيرةت وأ  ي خح في الحستتتتتتتاا  في الوقت  كستتتتتتته التحديا  التي تواجهها البلدا  

 ل والبلدا  التي تمر اقتصاداتها بمرحلة ا تيالية.المتوسأة الدخ

 19-يناغي أ  يستافم األو  تاد في الحوار الدولي المنست  بشت   تدابير االستتجابة لجاةحة  وفيدو  -125
 والتعافي منها من أجل مكافحة اآلثار السلبية المترتاة علب الجاةحة في االقتصاد والتجارة العالمييون.

  مجلس التجارة والتنمية جافدار لهتتتتتتتتتما  أ  ي يجم الماتمر الميبل الحل ُيعيد  ل أربيستتتتتتتتتيستتتتتتتتتعب و  -126
األ شتتتأة   في للك من خ ل أيهتتتار أعمال األو  تاد وإ جازاته علب مدى العيود الستتتتة الستتتابيةت بما ستتتنوا 

 والماادرا  المناساةت بةية زيادة الحرت علب أ  يساعد الماتمر في تحيي  الرخار للجميي.

 دور األو  تاد  

يناغي ل و  تتادت بو تتتتتتتتتتتتتتكته جهتة الو تتتتتتتتتتتتتتل داختل منظومتة األمم المتحتدة فيمتا ي   المعتالجتة  -127
 المت املة لمستتتتتتتتاةل التجارة والتنمية والمستتتتتتتتاةل المترابأة في مجال المالية والت نولوجيا واالستتتتتتتتتلمار والتنمية

 بلب تحليل ر علب مافيكيا و  يروبيت واستتتنادار المستتتدامةت أ  يوا تتل عمله من خ ل األر ا  الل ثةت بالبنا
 يلي: السياسا  الساب  في عهد بريدجتاو . ولحلكت يناغي أ  ييوم األو  تاد بما

أ  يستتتتتتتتتتهمت وفيار لواليته في المجاال  المترابأة المتعلية بالتجارة والتنمية المستتتتتتتتتتتدامةت   أد 
والغايا  لا  الصتتتتتتلة من   2030 ر خأة عامومن خ ل أر ا  عمله الل ثةت في تنكيح ور تتتتتتد واستتتتتتتعرا

 أفداد التنمية المستدامة؛

جميي أعمالهت لتعميم المستتتتتت لة الشتتتتتتاملة  أ  يوا تتتتتتل جهوددت عبر األر ا  الل ثة وفي  رد 
المتعلية بالمستتتتتتتاواة بين الجنستتتتتتتين وتمكين النستتتتتتتار والكتيا ت ومن ثم يستتتتتتتافم في تع ي  التنمية المستتتتتتتتدامة 

في للك من خ ل موا تتتتتتتلة عمله المع ز بشتتتتتتت   الرواب  بين المستتتتتتتاواة بين   ال املة والمنتجةت بماوالعمالة 
الجنستتتتين وتمكين النستتتتار والكتيا  والتجارة والتنميةت ويدعم الدول األعهتتتتار في تصتتتتميم وتنكيح الستتتتياستتتتا  

أمنها االقتصتتتتتتتادل   وإ شتتتتتتتار الماستتتتتتتستتتتتتتا  واألعر و/أو اآلليا  التي تدعم تمكين المرأة اقتصتتتتتتتاديارت وتحكظ
 ؛وحيوقهات وتع ز مهاراتها وفر ها االقتصادية والرقمية

تيديم المساعدة بلب البلدا  النامية لتصميم وتنكيح سياسا  وإجرارا  تهدد  أ  يوا ل دج  
ا ل التعاو  يو ويناغي له أيها أ  ؛ بلب تحسين  كارة المعام   التجاريةت فه  عن بدارة عمليا  النيل
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؛ ويناغي أيهتتتتتتتار أ  يوا تتتتتتتل األو  تاد عمله ل األعهتتتتتتتار في تنكيح النظام اآللي للبيا ا  الجمر يةمي الدو 
 علب المساةل الهريبية لمتصلة بسياسة االستلمار؛

أ  يستتتتتتتتتتتتتتتافم في النيتتاا حول النظتتام التجتتارل المتعتتدد األعراد ويتدعمتتهت مي التر ي     دد 
 ر هم االقتصادية؛بشكل خات علب احتياجا  السكا  األضعع وتع ي  ف

أ  يحلجل الكرت والتحديا  التي ينأول عليها النظام التجارل المتعدد األعراد ويدعم   ده  
البلتدا  النتاميتة لتع ي  مشتتتتتتتتتتتتتتار تهتا في النظتام التجتارل المتعتدد األعرادت مي مراعتاة احتيتاجتاتهتا من حيتث 

 التنمية المستدامة؛

   تتت ثير النظتتام التجتتارل المتعتتدد األعراد  الاحوث والتحلي   التينيتتة بشتتتتتتتتتتتتتتت  أ  يجرل   ود 
تع ي  الحوار وتواف  اآلرار بين الدول األعهتتار  ب  المتعل  عمله وأ  يعمجِّ  أيهتتار وقواعدد علب البلدا  الناميةت 

لدعم  العامة   في للك تحديد حي  الستتتتياستتتتا   بشتتتت   العنا تتتتر الرةيستتتتية للنظام التجارل المتعدد األعرادت بما 
 أفداد التنمية الوعنيةت مي الحكاع علب اتساقها مي اليواعد الدولية لا  الصلة والت اما  البلدا ؛ 

الع قا  التجارية والو تتول أ  يوا تتل عمله بشتت   ت ثير التدابير هير الجمر ية علب   زد 
هتتررة وأثرفا علب رفاد أفراد بلب األستتواق واالستتتلمار والعبور وتداعيا  فحد التدابير علب تنمية البلدا  المت 

عن عري  و تعاو ه بشتتتتتتتت   فحا الموضتتتتتتتتو  مي الشتتتتتتتتر ار اآلخرين المعنيينت  بوستتتتتتتتاةل منها تع ي ت شتتتتتتتتعبها
 المشار ة في فري  الدعم المتعدد الو اال  المعني بياعدة بيا ا  التدابير هير الجمر ية؛

لب م تلع البلدا  من ع 19-أ  ير   علب الت ميت من األثر الستتتتتتلبي لجاةحة  وفيد  مد 
خ ل توفير منبر لتاادل المعلوما  وال برا  والدروس المستتتتتتتتتتكادة وقصتتتتتتتتت  النجام بين م تلع البلدا ت 
 فه ر عن بجرار الاحوث ايجاد خيارا  في مجال السياسة العامة للتعافي بنجام من األزمة االقتصادية؛

نامية في تع ي  أعر الستتتتتتياستتتتتتا  العامة بيئة دولية مواتية وأ  يدعم البلدا  الأ  يهي    ود 
الكعالة والمستتيرة والتي يمكن التنبا بها علب الصتعيد الوعنيت فهت ر عن وضتي قواعد قوية يمكن أ  تادل 

 بلب زيادة تدفيا  االستلمار األجنبي المااشر بلب البلدا  النامية؛

بشت   االستتلمار   يةياستات يترم خيارا  ست ي و  ةي تين ال  وا تل بجرار الاحوث والتحلي أ  ي   لد 
 من أجل التنمية؛

أ  يعمل مي المنظما  األخرى لا  الصتتتتتتتتتتلةت داخل منظومة األمم المتحدة وخارجهات    د 
مي مراعاة واليته والواليا  المحددة للهيئا  الدولية األخرىت لتع ي  الستتتياستتتا  التجارية والصتتتحية الت ميلية  

في  درة علب الصتتمود في وجه الصتتدما  ال ارجية المحتملةت بماوالمع زة لاعهتتها بعهتتار من أجل بنار الي
 للك الصدما  الناجمة عن األزما  الصحية العالمية وااقليمية؛

في للك عن عري   أ  يوا تتتتتل معالجة مستتتتت لة االعتماد علب الستتتتتلي األستتتتتاستتتتتيةت بما  لد 
من اآلثار الستتتتلبية لتيلب أستتتتعار  تع ي  قدرة البلدا  النامية المعتمدة علب الستتتتلي األستتتتاستتتتية علب الت ميت

الستتلي األستتاستتية من خ ل أدوا  ادارة م اعر الستتوق؛ وثمة حاجة بلب تحليل ودراستتة خيارا  الستتياستتا  
 المتاحة للحكوما  من أجل تنويي هيكل اقتصاداتها وتحويله؛

ب الستتتتتلي أ  يولي افتمامار خا تتتتتار للتحديا  المأروحة أمام البلدا  النامية المعتمدة عل دم  
 األساسية والبلدا  النامية المستوردة الصافية ل هحية؛

أ  يوا تتتتتل ويع ز عمله من خ ل أر ا ه الل ثة لدعم تنكيح اا تتتتت حا  الهادفة بلب    د 
في للك اتكاق تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالميةت ويع ز دعمه لوضي وتنكيح األعر  تيسير التجارةت بما

 نظيمية المناساة التي تيلل من ت اليت المعام   التجارية؛اليا و ية والت 
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أ  يوا تتل عمله في ستتياق ب تت م  ظام االستتتلمار الدولي ويعمل علب تحيي  االتستتاق    سد 
يشتتتتتتتمل مستتتتتتتاةل من قبيل ح  الدولة في التنظيم ألهرار مشتتتتتتتروعة في مجال   في عملية تحديث النظامت بما 

االستتتتتتتلمارت مي الحرت في الوقت لاته علب تأوير أدوا  وماادئ توجيهية لتكعيل الستتتتتتياستتتتتتة العامة وحماية  
ال يارا  المتاحة في مهتتتتتتمار الستتتتتتياستتتتتتة العامة من أجل ب تتتتتت م اتكاقا  االستتتتتتتلمار الدوليةت دعمار لتحيي  

 يتعل  باليواعد المتعددة األعراد بش   تيسير االستلمار؛  أفداد التنمية المستدامةت و حلك فيما 

أ  يوا تتل أعماله الاحلية والتحليلية وييترم تو تتيا  بشتت   الستتياستتا  العامة المتعلية    د 
باالتكاقا  التجارية اللناةية بين البلدا  النامية وشر اةها التجاريينت ويرب   تاة  فحد األ شأة بآليا  التنكيح  

ريد لدعم قأاعي الصتتتتناعة التي من شتتتت  ها أ  ت ك  ت اليت االستتتتتيراد والتصتتتتدير وتيستتتتر ستتتت ستتتتل التو 
 سيما بالنساة للماسسا  الصغرى والصغيرة والمتوسأة الحجم؛ التحويلية والتصديرت وال

أ  يوا تتتل توفير ااحصتتتارا  والعمل التحليلي والمستتتاعدة التينية بلب البلدا  الناميةت   دد 
 من أجل تع ي  التحول الهيكلي؛

منظومة األمم المتحدة وخارجهات تيديم الدعم   أ  يوا تتتتلت بالتعاو  مي الو اال  داخل  تد 
في للك  في مجال تنمية الماستتتتتتتستتتتتتتا  الصتتتتتتتغرى والصتتتتتتتغيرة والمتوستتتتتتتأة الحجم والشتتتتتتتر ا  الناشتتتتتتتئةت بما

 يلي: الماسسا  الصغيرة والمتوسأة الحجم المملو ة للنسار والشاارت من خ ل ما

لمستتتتتتتتتتتتتاعدة علب في للك بنار اليدرا  وا ماادرا  تأوير المشتتتتتتتتتتتتتروعا ت بما ‘1‘
اجتحار رأس المال االستتتتتتلمارلت وتنمية الرواب  التجارية مي الشتتتتتر ا  عبر  

 الوعنية والمشار ة في س سل ال يمة العالمية وااقليمية؛

تيستتتتتتتير األعمال التجارية لمستتتتتتتاعدة الحكوما  علب تحستتتتتتتين منا    ماادرا  ‘2‘
الشتتتكافية وإمكا ية  األعمال واالستتتتلمار والتجارةت وللك مل ر عن عري  تع ي  

الحصتتتتتتتتتول علب المعلوما  واللواةح المتصتتتتتتتتتلة بالتجارة وتاستتتتتتتتتي  ااجرارا  
 اادارية المتصلة بالتجارة؛

 من أجل تنكيح أعر سياسا  وعنية وإقليمية قوية؛  عمال دعم سياسا  ريادة األ  ‘3‘

 غ؛وا ل النهور بعمل األو  تاد بش   المعايير الدولية للمحاساة وااب أ  ي   قد 

تاادل أفهتتل الممارستتا  بشتت   اال دماج في ستت ستتل ال يمة   يع ز التوجيه التيني و  أ  يوفر   رد 
 في للك عن عري  االستكادة من شاكا  النيل الجول والاحرل الدولية؛  واامداد ااقليمية والعالميةت بما 

الستتتتتتتتياستتتتتتتتا  التي تدعم اليدرا  اال تاجية والتحول الهيكلي في البلدا    يشتتتتتتتتجي و  أ  يهتتتتتتتتي   اد 
مي و اال  األمم المتحدة ومي المنظما  الدولية الم تصتتتتتتتتة وستتتتتتتتاةر الجها   تتتتتتتتاحاة الناميةت بالتعاو  الوثي  

في للك عن عري  تلبية االحتياجا  باالعتماد علب آليا  الدعم لا  الصتتتتتتلة وتشتتتتتتجيي الحوار  المصتتتتتتلحةت بما 
 تبحله من جهود لتحيي  التحول من أجل بلوغ أفداد التنمية المستدامة؛  بين البلدا  بش   ما 

 :مكررار -3وفيار للكيرة    د 

ستتيما من أجل االستتتكادة الكعلية من ستتبل الو تتول  دعم أقل البلدا   موارت وال ‘1‘
يع ز اليدرة اا تاجيةت   التكهتتيلي بلب األستتواق المتاحة ألقل البلدا   موارت بما

ويتيح معالجة أوجه الهتتتتتتتتتتتعع ال لية والهيكلية الحادةت وييستتتتتتتتتتتر استتتتتتتتتتتتيعار  
من االتكتتاق المتعل  بجوا تتب حيوق المل يتتة   2-66للمتتادة الت نولوجيتتا وفيتتار 

 الك رية المتصلة بالتجارة؛
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يتعل  بتيستتتتتتتتتتير التجارة  ستتتتتتتتتتيما فيما دعم البلدا  النامية هير الستتتتتتتتتتاحليةت وال ‘2‘
يتعل  بتع ي  اليدرا   واالستتتتتتتتتتلمارت والنيلت واالتصتتتتتتتتتال الرقميت و حلك فيما

 اا تاجية؛

يتعل  بمعالجة مواعن  الج رية الصتتتتتتتغيرة الناميةت وب ا تتتتتتتة فيمادعم الدول  ‘3‘
الهعع ال ا ة بهات وبنار اليدرة علب الصمودت وتع ي  التحول االقتصادل 

 الهيكلي واليدرا  اا تاجية؛

دعم االقتصتتتتتتتتادا  األخرى الهشتتتتتتتتة والهتتتتتتتت يكة هيكليار من أجل تع ي  النمو  ‘4‘
ستتتتتلمارا  اا تاجية وبنار قدراتها االقتصتتتتادل الشتتتتامل والمستتتتتدامت وجحر اال

 التنافسية؛ اا تاجية وقدرتها

دعم البلدا  المتوستأة الدخلت وفيار الحتياجاتها وتحدياتها المحددةت وب ا ة  ‘5‘
يتعل  با ر وتيرة التنويي والتحول الهيكلي وأثر التراجي عن التصتتتتتتتتتتتتتتنيي   فيمتا

 قبل األوا ؛

نأيتة التجتارة الحرة اليتاريتة األفري يتة وتحيي  عم البلتدا  األفري يتة في تنكيتح مد ‘6‘
ت وب ا تتتتتة من خ ل استتتتتتعرار التيدم المحرز والتحديا  2063 خأة عام
 في التنكيح؛

أ  يوا تتتتل عمله بشتتتت   المستتتتاةل المتصتتتتلة بالتعاو  فيما بين بلدا  الجنورت والتعاو     ثد 
ر بين هياكل الت امل االقتصتتتتتادل بهدد في للك عن عري  تشتتتتتجيي الحوا الل ثيت والتعاو  ااقليميت بما

 تع ي  التجارة المتاادلة وتاادل أفهل الممارسا  وال برا ت من أجل تحيي  أفداد التنمية المستدامة؛

 أ  يأور ُ هجار لتحكي  التنويي االقتصتتتتتتادل والتشتتتتتتجيي علب ب تاج  يمة مهتتتتتتافة أعلبت  د  
ت ويشتتتتتتتتتجي  يل عمالاأل المتعلية بالتجارة واالستتتتتتتتتتلمار وريادةفي للك من خ ل الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتا  المحلية   بما

 الت نولوجيا بشروو متك  عليها بصورة متاادلة؛

ستتيما منظمة األمم  أ  يوا تتل عملهت بالتعاو  مي المنظما  األخرى لا  الصتتلةت وال  لد 
في للك تحليل  اعيةت بماالمتحدة للتنمية الصتناعية والمنظمة العالمية للمل ية الك ريةت بشت   الستياستة الصتن 

يتعل   الستتتتتتتما  والرواب  الجديدة والحديلةت فهتتتتتتت ر عن معالجة التحديا  التي تواجهها البلدا  النامية فيما
 بالت نولوجيا  الراةدة؛

أ  يوا تل مستاعدة البلدا  النامية علب  تياهة وتنكيح ستياستا  وقوا ين المنافستة وحماية    رد 
ين و اال  المنافستتتتة وحماية المستتتتتهلكت وإجرار استتتتتعراضتتتتا  النظرارت ويشتتتتجي  المستتتتتهلكت وتيستتتتير التعاو  ب 

في للك من خ ل المنتديا  المتعددة األعرادت ملل فري  ال برار   تاادل المعارد وأفهتتتتتتتل الممارستتتتتتتا ت بما 
ياستا   الحكومي الدولي المعني بيوا ين وستياستا  المنافستة وفري  ال برار الحكومي الدولي المعني بيوا ين وست 

حماية المستتتتتتتتتهلكت وعن عري  المستتتتتتتتافمة في تنكيح  تاة  ماتمرا  األمم المتحدة المعنية باستتتتتتتتتعرار جميي 
جوا ب مجموعة الماادئ واليواعد المنصكة المتك  عليها اتكاقتتتتتتتتتتتتتار متعدد األعراد من أجل مكافحة الممارسا  

 لمستهلك بصيغتها المنيحة؛ التجارية التيييديةت وماادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية ا 

بعار واليتهت  وفي لا  الصتتتتتلةالمصتتتتتلحة  الجها   تتتتتاحاة  أ  يوا تتتتتلت بالتعاو  مي   أأد 
في للك بي ر  النامية في  تتتتتياهة ستتتتتياستتتتتا  ب ماةية شتتتتتاملة علب جميي المستتتتتتويا ت بما البلدا مستتتتتاعدة 

 االعتاار الواجب للتحديا  المترابأة؛
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ال لكة تنمية االقتصتادية في األرر الكلستأينية المحتلة ودراستة  أ  يوا تل تيييم آفاق ال ر  در 
الع اا  التي تعترر التجارة والتنميةت ويناغي ل و  تاد تع ي  بر ام  مستتتتتتتتتتاعدته االقتصتتتتتتتتتتادية ل حت ل و 

يشتتتتتتتمل بجرار  يككي من الموارد واأل شتتتتتتتأة التنكيحية الكعالةت بما للشتتتتتتتعب الكلستتتتتتتأيني من خ ل ت ويدد بما
  لا  الصتتلةت باعتاار للك ج رار من الت ام المجتمي ببنار دولة فلستتأينية مستتتيلةت وبةية الت ميت الدراستتا

يتماشتتتب مي اتكاق  من الظرود االقتصتتتادية واالجتماعية الستتتلبية المكروضتتتة علب الشتتتعب الكلستتتأينيت بما
 أكرات ووالية الدوحةت ومافيكيا و  يروبي؛

 هاوتع ي  قدرات  ا تجحر االستتتتتتتتلمار الرامية بلب ستتتتتتتاعد البلدا  النامية في جهودفا أ  ي   ج جد 
االستتتتتتتتلمار   شتتتتتتتجييدعم التنمية الشتتتتتتتاملة والتحول الهيكلي وتيوية و اال  ت ت ي ت ال االستتتتتتتتلمارا   جحرعلب 

لمار وتيستتير االستتتلمار وتشتتجيي المستتاولية االجتماعية للشتتر ا  والستتلو  التجارل المستتاول وتأوير االستتت 
 ؛األولويا  اا ماةية لهحد البلدا يتماشب مي  وريادة األعمالت بما

أقتل البلتدا     روج من قتاةمتةم التدعم ألقتل البلتدا   موار التي في بمتا في عور اليتدجِّ أ  ي  د  دد 
ت من وأ  يستتتت شتتتعلهتتتما  ا تيال ستتتلس بلب وضتتتعها الجديدت فحد الياةمة خرجت ماخرار من  التي  موار أو
في قرارا  الجم ية العامة التي ترد للنظر في األحكام المتصتتتتتتتتتلة بالتجارة  ااجرارا  الكعالة احثتخ ل ال

 ؛فحد البلدا  خروجها من قاةمة ل مم المتحدة بش   أقل البلدا   موار بعد

أ  يوا تتتتل العمل علب تحليل الصتتتتناعا  اابداعية وتوفير  ظرة ثا اة علب االقتصتتتتاد   ه  ه د 
لمي من خ ل بر ام  االقتصتتتاد اابداعي وشتتتاكة االقتصتتتاد اابداعي ل و  تاد التي يمكن أ  اابداعي العا

 تدعم البلدا  ل ستكادة من اامكا ا  المتاحة في فحا المجال؛

 أ  يدعم ويشتتتجي األ شتتتأة والماادرا  في البلدا  النامية من خ ل تحستتتين التجارة في  و ود 
 لمناع  االقتصادية ال ا ة؛في للك است دام ا ال دما ت بما

أ  يع ز العمتل علب مستتتتتتتتتتتتتتاعدة البلتدا  النتاميتة علب بجرار تيييم منهجي للحتالة الرافنة   ز زد 
يستتتتتتهم في ستتتتتتد الكجوة الرقمية؛ وتح ييار  ومدى استتتتتتتعدادفا للمشتتتتتتار ة واال دماج في االقتصتتتتتتاد الرقميت مما

الجة البيا ا  المتاحة من أجل ب تاج بحصتتتتتتتتتارا  لحلكت من المهم دعم الجهود الرامية بلب تع ي  جمي ومع
 يتعل  بالكرت التي يتيحها االقتصاد الرقمي والتحديا  التي يأرحها؛ وتحلي   للسياسا  فيما

بش   الاعد اا ماةي الست دام البيا ا  والت نولوجيا    ة ه الل ث أر ا  عبر أ  ينج  أعماالر   م مد 
 المنظما  المت صصة المتعددة األعراد الحكومية الدولية والدولية؛ هيرد من ةت بالتعاو  مي راةد ال 

أ  ييدم تحلي ر لتصتتميم الستتياستتا  بةية االستتتكادة من الكرت والتصتتدل للتحديا  من   و ود 
في للك من خ ل  الرقمي وتع ي  تأوير الهياكل األستتتتتاستتتتتية للرقمنةت بما أجل اهتنام ال يمة في االقتصتتتتتاد
 الجا ب الرقمي للت امل ااقليمي؛

أ  يستتتهمت بصتتتكته عهتتتوار في فري  العمل المشتتتتر  بين و اال  األمم المتحدة المعني    ل لد 
هتتار أما ة اللجنة المعنية بتستت ير العلم والت نولوجيا واالبت ار ألهرار أفداد التنمية المستتتدامة وبصتتكته أي 

بتستت ير العلم والت نولوجيا ألهرار التنميةت في تنكيح النتاة  المتصتتلة بتستت ير العلم والت نولوجيا واالبت ار  
 تيسير الت نولوجيا ومصرد الت نولوجيا ألقل البلدا   موار؛ في للك آلية ت بما2030 من خأة عام

تنويي   متتا ي  اجههتتا البلتتدا  النتتاميتتة في وا تتتتتتتتتتتتتتتل التصتتتتتتتتتتتتتتتدل للتحتتديتتا  التي تو أ  ي     د  
 اقتصاداتهات ومساعدتها في  ياهة سياسا  ب ماةية تكهي بلب تحيي  التنمية المستدامة والشاملة؛
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أ  يدعم البلدا  النامية في تحديد الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتا  التجارية واالستتتتتتتتتتلمارية لا  الصتتتتتتتتتلة   ل لد 
ت بالتعاو  علب النحو الواجب 2030 ة في خأة عامللمستتتتتتتتافمة في تحيي  األفداد المتعلية بالمنا  والبيئ 

 مي المنظما  الدولية لا  الصلة؛

أاقة المتجددة لمصتتتتادر المن منظور التجارة والتنميةت االستتتتت دام المكلع أ  يشتتتتجيت  م  دم 
 رت وأ  ييستت واستتتدامةار مصتتادر الأاقة أكلر تنوعجار من والمن كهتتة اال اعاثا  والت نولوجيا  التي تولد م ي 

مجتالت بتالتعتاو  مي و تاال  أخرى حيلمتا  لالتعتاو  بشتتتتتتتتتتتتتت   الت نولوجيتا وإيجتاد مصتتتتتتتتتتتتتتادر للتمويتل في فتحا ا
 اقتهب األمر؛

أ  يوا ل دعم شاكا  النيل الدولية وااقليميةت من خ ل الحوار في مجال السياسا       د 
الصتتتتتتتتمودت ويشتتتتتتتتجي حكظ المحيأا  يهتتتتتتتتمن استتتتتتتتتدامة فحد الشتتتتتتتتاكا  وقدرتها علب  وآليا  التعاو ت بما

 ومواردفا واست دامها المستدام؛

 أ  يوا تتتتتتتتتتل االستتتتتتتتتتتكادة من العمل التحليلي والموجه  حو الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتا  الحل ييوم به  س سد 
بعار عملية  األو  تاد في مجال تمويل التنميةت بالتعاو  مي الماستتتتستتتتا  األخرى  تتتتاحاة المصتتتتلحةت وفي

المتحدةت وأ  يستتتتتتتتاعد البلدا  النامية في تحديد  التي تهتتتتتتتتألي بها األمممتابعة واستتتتتتتتتعرار تمويل التنمية 
خيارا  ستتتتياستتتتاتية تهدد بلب تع ي  تعبئة الموارد المحلية والدوليةت العامة وال ا تتتتةت من أجل تنكيح خأة 

 ؛وتحيي  أفداد التنمية المستدامة في الوقت المناسب 2030 عام

في للك  المستاعدة اا ماةية الرستمية  مصتدر لتمويل التنميةت بماأ  يوا تل تيييم دور      د 
ستتيما في ستتياق  هور مصتتادر جديدة للمستتاعدة المالية باالقترا  مي أفداد  تعبئة رأس المال ال اتت وال

 التنمية المستدامة؛

 أ  يسافم في المناقشا  بش   تحديث عريية  ياس المساعدة اا ماةية الرسمية؛  د دد 

األثر الستتتتتتتتتلبي للتدفيا  المالية هير المشتتتتتتتتتروعة علب البلدا  علب أ  يوا تتتتتتتتتل عمله   ت تد 
دعم الجهود الدولية الرامية بلب وضتتتتي منهجية ا تتتتدار تيديرا  لل يمة ااجمالية للتدفيا  المالية ي النامية و 

 ةت وللتجارة هير مشروعة؛جر  اة والداخلهير المشروعة ال

 في ية بشتت   قهتتايا الديو ت بماتين ال تهمستتاعدو ي والستتياستتاتي  أ  يوا تتل عمله التحليل  ق قد 
وااقرار الستتتتتتتياديين   ستتتتتتتياستتتتتتتا  االقترار ويشتتتتتتتجي علب وضتتتتتتتيبدارة الديو  والتحليل الماليت   ظامللك 

هيرفما من الجها   تتتتاحاة ل العمل الحل ييوم به البنك الدولي و تتتتندوق النيد الدولي و كمجِّ ي المستتتتاولينت و 
 تهار؛المصلحةت حسب االق

في للك فرقة العمل  أ  يوا تتتتتتتتل عمله الحاليت بالتنستتتتتتتتي  مي الشتتتتتتتتر ار المعنيينت بما  ر رد 
المشتتتتتر ة بين الو اال  المعنية بااحصتتتتارا  الماليةت للمستتتتافمة في الستتتت ستتتتل واليدرا  ااحصتتتتاةية في 

 الديو ؛ ر ياةوت  ةوالعام ةال ا  ة  ال ارجي و والدي  ة  المحلي و مجاال  الدي 

أ  يسافم في المناقشة داخل منظومة األمم المتحدة بش   ماشر مناسب متعدد األبعاد   ا اد 
 ةيتعل  ب مكا ية وضتتتتتتعه في  تتتتتتيغ  في للك ما لدول الج رية الصتتتتتتغيرة الناميةت بمافي الهتتتتتتعع  مواعن ال

 ؛ هاةية واست دامه

الدولي و تتتتندوق  عمل الحل أ ج د البنكلل وا تتتتل ااستتتتهامت وفيا لواليته واستتتتت ماالر أ  ي     د  
النهور  كارة النظام االقتصتتتادل العالمي و  زيادةالنيد الدولي وأ تتتحار المصتتتلحة المعنيو  اآلخرو ت في  

 .2030 اليدرة علب تحمل الديو ت من أجل تحيي  خأة عامتع ي  التجارة الدولية و ب 
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