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 الدورة الرابعة عشرة
 نريويب
 2016ه يولي/متوز 17-22

 إلى األونكتاد الرابع عشرالموجه إعالن المجتمع المدني   
لا وك  تلرتعةاة رةار   ا متر   تمنظمة شاركك    مندا ا تمدمامل ت ا    400 حنن، أكثر من -1

 15 تألمااامل ت د ااا   ل داااارك  وتلدنمياااة رتألونعدااارا تلرتعااامل رةااار ، تلااان  ر  ااا    ناااريويب   تل ااا   مااان
تلساااانوت   ، وتاااا تول  عةااااألو اوك تألونعداااارا  و  رم يدااااه تلد  ااااريية، 2016 يوليااااه/متااااوز 17 إىل

  .تألكعمل ت  ب ة   سيرق تلوضمل تلةرم ل م سسر  تالقدصراية تل ولية، تردم نر تإلرالو تلدريل
إو تألونعدااااارا، ع كيااااابط ر ااااا  تااااارتعا تلداااااارك  وتلدمويااااا  وتالسااااادثمرك وتالقدصااااارا تلع ااااا   -2

ر   آفرق تلنماو وتلدنمياة   تلب ا تو تلنرمياة، يدباوأ موقةارا فريا تا هنط تلةوتم   وتلدعنولوجير   تألثري
  حت يق تاللدبتمر  تلطموحة تليت تةه   هبار ييامل تلب ا تو ر   تلصةي  تلةر   ي ه ه لإلسهرم 

ن رم يااة متوياا  تلدنميااة رتلاايت ، ف ااالا راا2030   خطااة تلدنميااة ت سااد تمة لةاارم 2015   راارم
ت اا متر تلاا ويل تلثرلااي لدموياا  تلدنميااة تلاان  ر  اا    أاياا  أعرعاار ، وتت اارق  2015   راارمهار ترعة

مبوجب تت رقية تألممل ت د    تإلطركية عةاألو ترياري ت نارو، وتالجدمارو تلاوزتك  تلةرشار ت ربم عركي  
يظا  اوكط وممل ذلا،، ف عا  ي ا  تألونعدارا عرلدبتمرتاه ووراواط، ال عا  أو .  نظمة تلدارك  تلةر ية

وال خي ااامل ألهااا تر تلد ريااار تلااايت تساااة   ،عألولويااار  ع ااا تو ت ناااو  هااارا مركاابتا ر ااا  تلدنمياااة وموج  
  ا.لد  ي هر ت  سسر  تألخر 

 . ول ا  أخاننر عةااع تالردبارك تألوقاار  تلةصايبة تلاايت يةاه هر تالقدصاارا تلسيرسا  تلةاار  -3
تألساااوأ   فااا   مااار عةااا  ت ااار ، ، وهااا  2008 فةوتقاااب تألزماااة ت رلياااة وتالقدصاااراية تلةر ياااة لةااارم

وال يااابتؤ تألاتال تالقدصااارا  عطيمجااارا   ييااامل ت نااارطق، صااار يبيااا  مااان ت  اااي  . تااابتؤ تااا كق تلةااارم ال
. تل اارا ت درحااة لد بيااة تالحديرجاار  ت رايااة لاح بيااة تلساارح ة وت دبتياا   ماان تل  اارتال وت سد ااة ع

ت رتبطااة عاان   أنااوتو تلنةاارد تالقدصاارا  واتخ هاار، رو  تهلرئ ااة عااع تألماامل وزتا  مساادوير  تلد اا
عسااابب تلدااا تعري حاااري ت نصااا ة تلااايت  ،ا  أكااارب ل ريرياااة   أر ااار  تألزماااةتلااايت أا  إىل تألزماااة، زيااار

  ر.تختنهتر حعومر  ر ي   ل دص   هل
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تألزماار  ت نرخيااة وتإلنساارنية وتلعااوتكي تلطبيةيااة تلنريااة ويد اارقمل هاانت تلوضاامل ماان جاارتال  -4
و  هانط ت رلاة أي ارا، . تإلندرج وأمنرد تالسادهال  تلةر ياة، تلايت هتا ا ع ارال تلبةارية ذتتاه رن نظمل

تلايت تد ماا  أقا  قا ك ماان ت سا ولية راان ترياري ت ناارو،  - فانو تلةاةو  وتلب اا تو تل  اري  وتل ااةي ة
 هاا  تلاايت - وتدمداامل عألقاا  قاا ك  ر اا  تلدعيااا، وياا ين هلاار تلةاارم عاا ين تااركخي  وإيعولااوج  ث ياا 

  و.تةر  من أسوأ آثرك تريري ت نر 
وت ؤ هنط تلد  ير  تلةر ية ر   تل ينرمير  تلعرمناة   ماميمل تلنظارم تالقدصارا  تلا ويل،  -5

وتاااربز أي ااارا تلةوتئاااق تألسرساااية تلااايت تةااا   تلدنمياااة . ناااهموتلنظااارم تلةااار   وتلااانظمل تلسيرسااارتية ت نبث اااة 
تلطبيةاااة تدااا وا   ااا  كةااا     أفري يااار رااان ف. رال تلةااارمتالقدصاااراية ت نصااا ة وت ساااد تمة   ييااامل أحنااا

تكت ارو تألساةرك  رانرمومارا  ناد  -مناو تقدصارا  ر حت ق   توآونة تألخري  مان   ئةوتألس  ت ه  
  .ومر يرتبا عه من ت رؤؤ مدبتي    أفري ير -   تلط ب تلةر   ر   مراكت  تلس مل تألولية

ج تا، أسهم  تلسيرسر  تل يربتلية ت  يا     تةبياب تهليركا  تلايت و  ع  تو نرمية كثري   -6
تالردمااارا ر ااا  تصااا ير ردموراااة سااا وا   مااان تلسااا مل : وكثدهااار تقدصاااراتهتر رااان تالسااادةمرك وهااا 

تألولياااة رتمهاااب  عرلعااارا   وق اااة أو تنةااا تم تل ااا كت    دااارؤ تلصااانررة تلد وي ياااة تد ياااة  وكسااارا 
 مان وحاريط تألح وك  تلوقوا ر   وتالردمرا قيوا  عال تلطبيةية ت وتكا تجوتسدخر  تالقدصرا تلري   

وال تبتؤ هانط تلب ا تو ررضاة ل صا مر  تيركجياة، أمار ر ا  تلصاةي  تلا تخ  ، . ل رك ت تلطرقة نظمل
فااال ياابتؤ تلداا هوك تلري اا  ت دوتماا  سااببرا   تكت اارو مساادوير  تلدوساامل ت  اار  حااري ت اارتبا عرتساارو 

  .أو تالسدثمرك   تهليرك  تألسرسية تالجدمررية وتالقدصراية/تالقدصراية و نطرق تل را
وأاا ذل،، ل ا أح بية تلساعرو، وال سايمر تلنسارال وتل مجار  وتمدمةار  ت همةاة، إىل  -7

تلبطرلة، وهةرشة ساب  تلةايو وتا هوكهر، وت ارؤؤ فارا حت ياق تلانت ، وتنةا تم فارا ت صاوؤ 
تلصاااا ة وتلدة اااايمل، وتندةاااارك عيمجاااار  حااااري آمنااااة، وت اااارك تلاااانظمل ر اااا  تياااا مر  تألسرسااااية مثاااا  

و  تلوقاا  ن سااه، ماار زتلاا  ثااروت  هرئ ااة ت كااب   أياا   اوتئاار ضااي ة ماان . تإليعولوجيااة تد يااة
ر ااا  تلةم يااار  تلسيرساااية وتسااايطر ر ااا  ت اااوتكا لةاااركر  تلةر ياااة تلااايت هتااايمن تلنخاااب تلوطنياااة وت

تل رئمااة ر اا  طاار  ن اايجل أوجااه ت ااوك وتلد اارو  ت وجااوا  وتةعاا  هاانط تلالمسااروت  ة. تالقدصاراي
س  را وتبي هر ت رقمرا، ر   مسدوير  تةم  تلطب ة وناوو ت ان  وتلةارق وتلةمار وتالندمارال تإلثا  
وحااري ذلاا، ماان تألوضاارو  وت ساا  أوتماار تلد اارمن تالجدماارر  اتخاا  تألوطاارو وراارب حاا واهر  

  ة.وتجهة تلد ررال  تمدمةيوأا  إىل عروز توترت  مث  ة عرلنبتو إىل 
وال تبتؤ تلد  ير  تإلمنرئية تد ا  تليت يسة  تألونعدرا  وتجهدهار مطروحاة أمرمنار، عا   -8

نريااة راان وهاا  حتاا ير  . زتا  وطألهتاار   عةااجل ت اارال  رمث ماار هااو حاارؤ ت نط ااة تألفري يااة 
ع كاااب تقدصااارات  شااا ي    تالخااادالال  تهليع ياااة   تلنظااارم تلةااار   تلااان  يدسااامل   أحااا  قطبياااه

لد بيااة ر تلساا مل تألوليااة تلدصاانيمل، و  تل طااب توآخاار ععد ااة ماان تالقدصاارات  ت ةدماا   ر اا  تصاا ي
وي ا  هنت تلنظرم إىل تزاهرك هرئ  لا ا تلابةجل، وإىل توليا  . تحديرجر  تالقدصرات  تلصنررية

  ة.ر  تلبيمجية وت نرخيتل  ر وت يي  كفرط تألح بية تلسرح ة   تلةرم تلنرم  وتعثيا تألزم
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 الحاسم األونكتاد دور  
يديح تألونعدرا إطركتا م سسايرا حراارا وس االا فريا تا ل دصا   لد ا ير  تلدنمياة ت نصا ة،  -9

تساادمرتك ع  اا  تركيبدااه وتوجهااه، وتركخيااه ت رفاا  عرلداا خال  تلسيرساارتية عرساامل تلب اا تو تلنرميااة، و 
وال تبتؤ أمهية تلرؤية تليت تألسس  ر يهر ت نظماة كمار كرنا  . س  من أج هرتليت أ  أمهية تل  رير 

ررماارا، رناا مر أنةاامج  لدعااوو س ااالا ل  عاار وتلةماا  يدنااروؤ ق اارير وتسااةة   دااريل  50 ر يااه قباا 
تلدااارك  وتلدنميااة ماايري  ماايرحة مااردة سوكهاار حتاا ير  وآفاارق أح بيااة تألماامل تل ااةي ة وت همةااة 

ااوال تاابتؤ مبااراو تألونعداارا تألسرسااية . ، وشااةوهبراتخاا  تلنظاارم تلاا ويل وتةااع  قاايمل . رم ااه    ر  س 
را ت نط اااق ت رسااامل تلااان  ينبريااا  ررمااا 50 ومنظوكتتاااه وندرئااااه ت  تكماااة طي اااة تألونعدااارا وت رمهرتاااه

لدمعينااااه ماااان اراااامل تلب اااا تو تلنرميااااة   موتجهااااة  - يساااادن  إليااااه رم ااااه خااااالؤ تل اااا   تل رامااااة أو
  .تلد  ير  ت ةرمر 

وميعاان تل ااوؤ إو . تلةاارم تلناارم   حااري أو إسااهرمر  تألونعداارا تلةرليااة ت ااوا  قاا   ااروز  -10
ت نظمااة تلاايت تساادطرر  أو تسدةاارر هاانط يياامل تلب اا تو ميعاان أو تسااد ي  ماان ت اا   تلاا رمل إىل 

  مان ومتعنا -  كا  معارو تليت افمل مثنهر تل  رتال وت سد ة وو  - تألزمة ت رلية تلةر ية تألخري 
إاكتج ق اارير ماان قبياا  تلالمسااروت  وإراارا  هيعاا  تلاا يوو تلساايراية   جاا وؤ تألرماارؤ تإلمنااارئ  

فماان ذت تلاان  لاان يسااد ي  ماان حتسلاان وضاامل تلب اا تو تلنرميااة   موتجهااة حتاا يرهتر تإلمنرئيااة . تلاا ويل
أنةاطة  ولةا ؟ 2030 وإسهرمهر   تلدةه  تلةر   عد  يق أه تر تلدنمية ت ساد تمة ل اوؤ رارم

حت ي  تلسيرسر  وعنرال توتفق توآكتال وتلدةروو تلد   تليت ي ط مل هبر تألونعدارا أمار حرسامل   أاتال 
ورالو  ر   ذل،، ي ط مل تألونعدرا ع وك فريا    حت يا  ما ا مالالماة طرئ اة مان . هنط ت همة

عان أو ت او  سيرسر  تالسدثمرك وتلدارك  وتل يوو وتالقدصارا تلع ا  وتلسيرسار  ت رلياة تلايت مي
  .ت هوا ت بنولة من أج  حت يق أه تر تلدنمية ت سد تمة، مر م ت     ف صرا س يمرا 

ولعان ت  ركقاة أو تلب اا تو تلصانررية ت د  ماة تسااة  إىل أو ت امل لاونعدارا   ت سااد ب   -11
سااب    فعماار يد ااح ماان ت وتقااا تلاايت تختاانهتر   ت  روضاار  تلاايت. جاا وؤ أرماارؤ منرق اارا مترماارا 

تألونعدرا تلرتعمل رةر، ال تبتؤ هانط تلب ا تو تطماح ل  ا  مان قا ك  تألونعدارا ر ا  ت ا   منظاوك 
وإذت جن     مسةرهر، ساي  و   اوك تألونعدارا   ت ا   توجيهار  . سيرسريت مسد   ون   

امل هناار  حرجاة إليهاار لدصا يح وموتزنااة ت وتقااا ت دنرحماة تلاايت تصا ك راارا  ران جهاار  فرر اا ة ل ع 
مهيمنة مث  من وق تلن   تل ويل ومنظمة تلدةاروو وتلدنمياة   ت يا تو تالقدصارا  وتلبنا، تلا ويل 

  ،.ومنظمة تلدارك  تلةر ية، ومر إىل ذل
وعااا الا ماااان ذلااا،، قاااا  يندهااا  ت طاااارر عرألونعدااارا إىل مااااوك  عرهداااة تةعاااا  هااانط تألطاااار  -12

ارااامل أف ااار تلب ااا تو   أفري يااار وأجااابتال  وتلسيرسااار  ت هيمناااة، عد  اااي  مهمداااه لد دصااار أسرسااارا ر ااا 
وهعانت ي  ار  ر ا  . أخرا من تلةرم لدن ين هنت تلنموذج ت هايمن وتلةايو   إطاركط قا ك ت سادطرو

   .تألونعدرا أو يدوقا رن أاتال مهمده واوكط تألسرسيع   أحوج تألوقر  إليه   تلة وو تلةر ية
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 توصيات عامة  
وتةبيااب  ا  تألونعداارا ت دعرماا  إزتال تطاوك تلةو ااة وإاتكهتاار وإزتال مان ت هاامل ل ريرياة موتماا ة  -13

تاارتعا تلدااارك  وتلدموياا  وتالساادثمرك وتلدعنولوجياار   تألثريهاار ر اا  آفاارق تلنمااو وتلدنميااة   تلب اا تو 
ر   تلصال  عاع تل  ارير تلداركياة وت رلياة وق ارير تالقدصارا تلع ا   وينطبق تألمر ن سه. تلنرمية

 تلوثي اة تلةنرمر ومن. تل ويل، ممل تركيب خرا ر   تل  رير ت دص ة عناتك  تألزمر  ر   تلصةي 
 ر   تألمولة وآثرك تألسرسية، تلس مل أسوتق أمولة عةألو تألونعدرا لوي تةبيب تل كيب هبنت تلص ة
 تسادخرتج ر   ت  روضة وتل رتئب تألسرسية، تلس مل مراكت  وإيرتات  تألسرسية، تلس مل أسةرك
سرساية و هيبهار، وتسادخ تم هانط تإليارتات  وتل ارتئب مان أجا  تنويامل تقدصارا تلب ا تو تأل  ملتلس

ولن ت ط مل تألممل ت د    مبس وليدهر  رط تلة ي  من تلب  تو تليت . تلنرمية تألر رال   تألونعدرا
  .حتدرج إىل هنط تي مة إذت م ت ا اوكتا أقوا   هنت تلص ا

ت ة كة وإو كرن  مدبرينة، وت ةرم ة تيرمة وتلد رض ية مب آو قرئمرو منن وت س ولير   -14
أماا  طوياا  ومد اارو  ر يهماار   إطاارك مدةاا ا تألطاارتر، ية فاارو عااألو تلب اا تو ت د  مااة وتلب اا تو 

ومان . تلنرمية ال ميعان مةرم دهمار ت ةرم اة ن ساهر عسابب تخادالر اروفهمار تإلمنرئياة وتالقدصاراية
فمجة منهمر ق كتا خمد  را مان ت سا ولية فيمار يدة اق عدا هوك تلبيمجاة وترياري ت نارو وتلدنمياة  مث تد م  ك 

وراا م مرتراار  ذلاا، ماان شااألنه أو ي ااو  تلدط اامل إىل تةبيااب تلد اا م تلةاار     تلدنميااة . ت سااد تمة
  .وتلدارك 

رمل تلدااارم وجيااب أو تااان  تلوثي اااة تيدرمياااة  ااا متر تألونعدااارا تلرتعااامل رةااار ر ااا  ت ااا   تلااا  -15
لواليااة تألونعداارا فيماار يدة ااق ععاابح تلدهاار  ماان افاامل تل اارتئب و نبهاار، مباار   ذلاا،   أسااوتق 

وعص ة أرمل، ال ميعان  نظماة تلدةاروو وتلدنمياة . تلس مل تألسرسية ومن خالؤ سيرسر  تالسدثمرك
وحا هر مساأللة    ت ي تو تالقدصرا ، تليت تسدبة  تلريرلبية تلةظم  من تلب ا تو تلنرمياة، أو تةارج

. ترييري تل وتر  تل ريبية تل ولية وس  تلثريرت  تليت تيسر وتدايح تلدهار  مان افامل تل ارتئب و نبهار
مدةاا ا  تألطاارتر حتاا  كرريااة ت سااأللة   مااميمل رم يااة حعوميااة اوليااة  عاا  جيااب أو تعااوو هاانط

يب ر ااا  وجياااب أو يااا ا  تألونعدااارا،   إطااارك مسااارمهده   كااابح تلدهااار  تل اااري. تألمااامل ت د ااا  
تلصاااةي  تلااا ويل، اوكتا حيويااارا   وضااامل تةرياااا مةيااارك  ل دااا ف ر  ت رلياااة حاااري ت ةااارورة وإرااا تا 

توتفااق راار     توآكتال كاا  ي اا م كاا  ع اا  ر اا  حاا   ت ااركير ررمااة،  تلدوماا  إىلمبااراو توجيهيااة و 
يااة   و  ت اا   تلاا رمل تلسيرسااريت وعناارال تل اا كت  ماان أجاا  تةبيااب مةاارككة وتةااروو تلب اا تو تلنرم

وسيعوو ذل، م ي تا ل ريرية . مةر ة تآك  تلوررال تل رييب ون   تألكعرح ل مرو ح وقهر تل ريبية
  متعاع تلب اا تو ماان حتماا  تحديرجرهتاار تإلمنرئيااة، مث ااه   ذلاا، مثاا  إنةاارال فريااق خااربتال حعااوم  

  .اويل مة  عرل  رير تل ريبية ر   تلصةي  تلةر  
ا   دااارؤ تلةمااا  ت دة اااق عآليااار  تساااوية تلااا يوو وتإلقااارت  وقااا  كرنااا  والياااة تألونعدااار -16

وتالقا ت  ت ساا ولع م يا   عةااع  فرياا ، وينبريا  أو يسااة  أر اارؤط لدةبيبهار، عاانجرتالت  تةاام  
. موتمااا ة ارااامل تلةمااا  تلااان  يدناااروؤ هااانط تل  ااارير ر ااا  مسااادوا ت مةياااة تلةرماااة لامااامل ت د ااا  
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  ويوتماااا  إثااارتالط ويااا رمل تن يااان صركسااار  تإلقاااارت  وينبريااا  أو يدااارعمل تألونعدااارا رم اااه ت  ااارهيم
وينبرياا  أو ي اامل . وتالقاا ت  ت ساا ولع   تلاا وؤ تألر اارال ويرماا  تلد اا م تداارز   هاانت تلصاا ا

تألونعدااارا منهاياااة ع ي اااة وذت  من ااا  إمنااارئ  عةاااألو حت يااا  تل ااا ك  ر ااا  حتمااا  تلااا يوو ويااا رمل 
وراالو  ر ا  . مترشيرا مامل خطاة رما  أايا  أعرعار تلدةريةر  تلوطنية ت دة  ة عرلصنرايق تالندهرزية

ذل،، ينبري  أو يألخن عبمرم ت باراك    تلنهاو  عارالر تر مبساأللة تلا يوو حاري ت ةارورة وفهمهار 
ومااان ت هااامل إرااارا  تألكيااا  ت سااا ولية ت ةااا كة عاااع . ووضااامل سيرسااار  وإجااارتالت  حرااااة  ةر دهااار
وينبرياا  أو . تلاا ين ومةر ااة تلاا يوو حااري ت ةاارورة تلاا تئنع وت اا ينع راان عناارال تل اا ك  ر اا  حتماا 

يااا رمل تألونعدااارا تلااا روت  إىل مرتجةاااة تلااا يوو   إطااارك رم يااار  حعومياااة أو رم يااار  م نياااة 
مسد  ة   تلب  تو ت  رضة وت   ضة ر   تلسوتال، عرردبركهر آلير  هرمة لبنارال تل ا ك  ر ا  حتما  

وينبريا  إطاالو تلا وؤ تألر ارال، وال سايمر تلا وؤ . تل يوو ومةر ة مةع ة تل يوو حاري ت ةارورة
خركطااااة طريااااق والياااا  تألونعداااارا عةااااألو تسااااوية تلاااا يوو تلاااايت تةاااار  ماااان ضاااارئ ة ت  يونيااااة، ر اااا  

اان ت ساارر   تلد نيااة تلاايت ي اا مهر تألونعداارا تلاا وؤ تألر اارال ماان تسااوية تلساايراية ع  ، وينبرياا  أو مت 
  ق.بينة   خركطة تلطريتل يوو متةيرا ممل تطبيق ت براو وتيطوت  ت 

ووجااوا نظاارم مدةاا ا تألطاارتر ل  وتراا  تلداركيااة أف اا  ماان نظاارم داابأ، إال أو تل وتراا   -17
ناااة، ترترااا  تخااادالر مسااادوير  تلدنمياااة عاااع ييااامل أر ااارال تألمااامل ز عااا  أو تعاااوو ررالاااة ومدوت ال

وجياااب ر ااا  . تلداركياااةت د ااا  ، عااا الا مااان تل كياااب ر ااا  حتريااار تلداااارك  أو دااارا زيااارا  تلدااا ف ر  
تألونعدرا، عرردبركط م سسة هلر تركيخ طوي    ت    ي  تلةوو ل ب  تو تلنرمية السادخ تم تلداارك  
من أج  حت يق تنميدهر، أو ي ط مل عا وك نةاا   مسارر هتر   تلا رو  إىل نظارم  ارك  راراؤ 

 ةر ة تالخادالال  تلعرمناة مدة ا تألطرتر، وإىل مةرم ة خرمة وت رض ية ل ب  تو تلنرمية كرفة، 
وليساا  هنااار  حرجااة إىل   ااا  .   تلنظاارم تلدااارك  ت اااريل، وال ساايمر   دااريل تلبكتراااة وتل طاان

ومامل ذلا،، ىةا  . ج ي   ع  إىل أاتال تلوالية تإلمنرئية ت نصوا ر يهر   خطاة تل وحاة ل دنمياة
وك مااار تند ااا  . م   أماااركن أخاااراأو يد اااوؤ تألونعدااارا إىل دااارا آلياااة لدن يااان تت رقااار   ركياااة تااارب 

من رفاارا ماان مث راان مهمدااه  - تألونعداارا إىل تردباارك تلب اا تو تلنرميااة أسرساارا سركاار  لبياارا  تلدااارك 
عاار  ماان تددماا  أكثاار فااألكثر أو يصاابح  - ت دمث ااة   اراامل تساادخ تم تلدااارك  ماان أجاا  تلدنميااة

  .درا آلية زتئ   ال قيمة هلر
ي األ  -18 تألمار  ،وتتياةتلسيرسارتية ت بيمجاة تلوال ت رمل تت رقر  تلدارك  وتالسدثمرك تلدنمية مار م هت 

فةرلاة قااراك  ر اا  ت  ارق ر اا  قرراا   موتكاهاار جااوا حياب سيرسااريت، واولااة إمنرئيااة تلان  يدط ااب و 
 ياارا ت ساا ولة راان ضاامرو ح ااوق تإلنساارو تلوتجبااة لسااعر ر، وت سااروت  عااع ت نسااع، وهاايعالا رر

تألماار أي اارا رم يااة لصاانمل تل اارتكت   ويدط ااب. ل دنمياة ت سااد تمة يعااوو أكاا  وأكثاار تتساارقرا ومتثايالا 
تعوو أكثر  روعرا وأك  وقرئمة ر   ت ةرككة وتلدمثي ، تا د   ق رن طريق م سسر  اولية فةرلة 

ةااارككةا أقاااوا وخرضاااةة ل مساااراللة وشااارم ة ل اميااامل تنطاااو  ر ااا  مةااارككة تلب ااا تو تلنرمياااة فيهااار م
  .وأوسمل نطرقرا 
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وعر ثا ، جياب أو تناارد عرألونعدارا والياة مةاابز  لع رلاة إساهرم تلنظاارم تلداارك    زياارا   -19
إاماارج تلب اا تو تلنرميااة، وقرمااة أقاا  تلب اا تو منااوتا، ر اا  تلصااةي  تإلق يماا    ت  اارم تألوؤ  وتةبيااب 

روت  عااع ت نسااع وح ااوق ت اارأ  فيماار يدة ااق تلد ااوؤ تهليع اا  لالقدصاارات  تألفري يااة وحت يااق ت ساا
عرل  رير تهليع ية وتلةر ية   تلدارك  وتلدموي   وتلنهو  عرلدنمية ت سد تمة، تليت تركب ر   تةبياب 
مبي  مان تالكد ارال تلانتيت   ت اوتا تلرينتئياة تألسرساية  وضامرو تلةما  تلالئاق، وح اوق تل الحاع 

 ااااب هاااانط تألهاااا تر ماااان تألونعداااارا تساااادةرت  تالت رقاااار  وتدط. وتلسااااعرو تألماااا يع وتلةماااارؤ
تلداركيااة ت   حااة وتل رئمااة عريياااة تةبيااب تلدصاانيمل ت سااد تم وتالند ااارؤ ت نصااا إىل تقدصاارا خ ااايجل 
تلعرعااوو، ورعاا  ت اارط ترتجاامل حصااة تلياا  تلةرم ااة ماان تلاا خ ، واراامل تن ياان تالت رقاار  ت دة  ااة 

  .وضية ل ب  تو تلنرمية   ت  روضر  تلداركيةعألق  تلب  تو منوتا، وتةبيب تل  ك  تلد ر
وعرإلضاااارفة إىل تلةماااا  ت دة ااااق عرلنظاااارم تلدااااارك  ت دةاااا ا تألطاااارتر، جيااااب أو يوتماااا   -20

تألونعداارا رم ااه   داارؤ تلدااارك  ويةاابز واليدااه ت دمث ااة   اراامل تلب اا تو تلنرميااة   مسااركتهتر حنااو 
  ااارم تألوؤ أشااا  تلنااارم ت اااركتا مااان تلد ااا ير  حت ياااق أشاااعرؤ مااان تلدعرمااا  تإلق يمااا  ختااا م   ت

ف ااالا راان مساارر هتر   ت ياايمل ماار ي تااب ر اا  تالت رقاار  تلداركيااة ت دةاا ا  تألطاارتر منرئيااة، تإل
سا بية  مدبتيا   تلدة يا ، وتةبياب  وتالت رقر  تلداركية تإلق يمية تلعاربا مان آثارك إمنرئياة رإجيرعياة أو

  .مصر هر ضمن هنط ت  روضر 
وعاااارلنظر إىل تااااركيخ تألونعداااارا تلطوياااا    تةااااايمل تلب اااا تو تلنرميااااة ر اااا  تلدوقياااامل ر اااا   -21

تت رقر  تالسدثمرك تل ولية، وتوآثرك تلس بية تليت شه هتر تلب  تو تلنرمياة، وال سايمر عسابب آليار  
  تسااوية ت نرزراار  عااع ت ساادثمرين وتلاا وؤ، ينبرياا  أو ت ساادري  واليااة تألونعداارا تساادريالالا شاا ي تا 
ف اااا مسااارر   تلب ااا تو تلنرمياااة ر ااا  مااايرحة سيرسااار  تسااادثمركية تساااهمل   تلدنمياااة، وال تساااة  

ت سدثمرين وتلدنمية  ف الا رن ت عي، هانط تالت رقار  وإماالحهر  "تلدوتزو عع مصرحل"لد  يق 
ر اارال وينبرياا  أو يةاابز أ. ضاامرنرا لدااألثري إجيااريب ر اا  تالساا تتياير  تإلمنرئيااة تلوطنيااة أو تإلق يميااة

ال لاا رمل تجداانت  تالساادثمركت  كهاا ر   حاا  ذتتااه، عاا  لاا رمل إسااهرم ذلاا،  ،تألونعداارا واليدااه
وساايعوو إنةاارال فريااق خااربتال حعااوم  اويل مةاا  ع وتراا  تلدااارك  وتالساادثمرك .   حت يااق تلدنميااة

وينبرياا  أو ي اامل هاانت تل ريااق آليااة إلشاارت  منظماار  . وإمااالح تلسيرساار  م ياا تا   هاانت تلصاا ا
مساا ولية ت ساادثمرين تل رنونيااة   الت رقاار  تالساادثمرك تل وليااة يرساا مل ت اا     إراا تا إطااركتمدماا

توخ  ت را تلوتجب    ا لبتمية  تإلد ييمر  تلت نرسبة ل مسراللة، مبر   ذل،  د تعريود ا تل
 يار  ييمل سالس  تإلم تا، ف الا رن إترحة خيركت  سيرسارتية لبيارا  تلةا رفية تل اريبية   رم

  .ت  سسر  ت دة ا  ت نسير 
تلب وي وحت يا  تلسيرسار ، مبار يةام  حت يا   جنرزت نكوك  أرالط إ تإلجرتالت وتدط ب  -22

توآثااارك تإلجيرعياااة وتلسااا بية ل  وترااا  تلداركياااة ر ااا  تالسااا تتياير  تإلمنرئياااة تلوطنياااة أو تإلق يمياااة، 
   رن منظمة تلدارك  تلةر ياة، تلايت ال تةارطرور   حت يق أه تر تلدنمية ت سد تمة،   إطرك مسد 

أحاااا  ت نرفاااان تلاااايت ينبرياااا  أو يساااادخ مهر  ت رياااار تلدااااارك  وتلدنميااااةو. تألونعداااارا مهمدااااه تإلمنرئيااااة
  .تألونعدرا إلجرتال ت ، تلد  يال 
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وينبرياا  إشاارت  تألونعداارا   كماا  اوك تل طاارو تياارا، وال ساايمر ت ساادثمرين تألجرنااب  -23
رتإلجيريب وتلس يب  ر   تةبمجة ت وتكا تد ية، وحت يق تالسد تمة ت رلياة وتل ا ك  ر ا  حتما  وتألثريهمل 

وحنااانك . تلااا يوو، وتلدنمياااة، وح اااوق تإلنسااارو، وأهااا تر تلدنمياااة ت ساااد تمة، وتألهااا تر ت نرخياااة
 طااااررع تلةاااارم وتياااارا وتةبيبهاااار عةاااا  ، ر اااا  وجااااه تيصااااوا، ماااان اراااامل تلةاااارتكر  عااااع تل

كحاااامل تردماااارا م شاااار، لاسااااا،   إطاااارك  - مةهاااار عرردبركهاااار حرياااار    حاااا  ذتهتاااارتلدةرماااا   أو
وال توجاا  أالااة كرفيااة ر اا  أو تلةاارتكر  عااع تل طااررع . راا اهر ذكااري دصاار ر اا   17 تهلاا ر

وينبريا  أو تظا  ت ةا ير  . تلةرم وتيارا تا يت عرل ةا  ندارئ  تقدصاراية وتجدمررياة وعيمجياة إجيرعياة
 تسدو  مةيارك  تلع ارال  تإلاتكياة وت ساراللة تلةرماة وتا رمل تل طررار  تيرماة تلةرمة تلد  ي ية تليت

ومار م يعان هنار  . تد ية ه  تلسبي  ت     إلشرت  تل طرو تيرا   متوي  تهليرك  تألسرساية
م ر من مةركيمل تلةرتكة عع تل طررع تلةرم وتيارا، ينبريا  إخ اررهر   اريي  ومةاريري ماركمة 

ية وت ااا وا ومرتجةاااة ت سااارعر  وتل ااامرنر  تالجدمررياااة وتلبيمجياااة، ويسااار تع  اااة عةاااألو تلةااا رف
تي مر  وتهليرك  تألسرسية تليت يدوقمل منهر إجنرزهار، وإمعرنياة تلوماوؤ إليهار وجواهتار، وت ي ولاة 
اوو ترتكمل أربرال ايوو ال ميعن حتم هر، وموتف ة ومةرككة تلسعرو وتمدمةر  تد ية تلايت ساددألثر 

  .ركيمل تلةرتكة عع تل طررع تلةرم وتيرامبة
وقاا  أاا تلنمااوذج تالقدصاارا  تلساارئ  حرلياارا   تلدااارك  وتالساادثمرك إىل عيمجااة مدسااره ة  -24

تدايح ل ةاركر  تالساد را  مان تلثريارت  تلايت تةا   دارؤ ت وكماة، مثا  ضاةا سايرا  تل ارنوو   
تإلم تا تلةر ية  سالس . وأض   رخيصةتلة ي  من تلب  تو، من أج  تسدريالؤ فرا تلةمرلة تل

 - رألرماارؤ حااري ت سااد ر ، ورالقاار  تلةماا  تلثالثيااة، ورماا  تألط اارؤ وتلةبوايااةم يمجااة عوتإلق يميااة 
أسااهم  سالساا  تإلماا تا   تآكاا  م سساار  سااوق و . وهاا  مةاارك  أشاا  وطااأل  ر اا  تلنساارال

  .مسروت تلةم ، مبر   ذل، تلن رعر  وت  روضة ت مررية، و  زيرا  تلال
   ت باااراكت  تلسيرسااارتية تألخاااري    دموراااة تلسااابةة ودموراااة تلةةااارين ومنظماااة ول اااو  -25

قرئمة ر   ت  وق لان   فارا صرا  زمخرا إلجيرا ح وؤ قرنونية تلدةروو وتلدنمية   ت ي تو تالقد
ماااا تا عدااااوفري أجااااوك واخااااوؤ كرفيااااة لد بيااااة تالحديرجاااار  ت ةيةااااية   سالساااا  تإل ،تلةماااا  تلالئااااق

وحاارو تلوقاا  لب ااي سااب  تساادخ تم مبااراو تألماامل ت د اا   تلدوجيهيااة عةااألو تألرماارؤ . تلةر يااة
وينبرياا  أو . تلداركياة وح ااوق تإلنساارو   إكساارال مسااراللة ت  سساار  تلداركيااة وحت ياا  مساا وليدهر

 توآكتال   ت  سساار  ت دةاا ا  تألطاارتر ماان أجاا  مةر ااة  توتفااق  دوماا  إىل يسااة  تألونعداارا ل
مةع ة ر م حتم  تلةركر  ت س ولية رن أنةطدهر خركج ت ا وا تإلق يمياة، مبار   ذلا، إلبتمهار 

  .عبنؤ تلةنرية تلوتجبة   مرترر  ح وق تإلنسرو
ون   تلدعنولوجير أسرس  لديسري تلدنمية ت سد تمة   تلب  تو تلنرمية، وينبري  أو يوتما   -26

هاانط ت هااوا تلايت تباانهلر تلب اا تو تلنرميااة عاا الا ماان رم ااه  تألونعدارا تالضااطالو عاا وك كتئاا    اراامل
ر   إن رذ قوتر  ت  عية تل عرية تليت تةوا عرلن مل ر   أم ر  ح اوق تلداألليا وتلنةار وعارتالت  

  .تالخ تو تلنين يدبةوو  ارا محرئيرا   تلب  تو ت د  مة
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لاايت توتجههاار ت  سساار  وينبرياا  أو تساادمر مساارمهة تألونعداارا   تلدصاا   ل د اا ير  ت -27
تلصريري  وت دوسطة ت امل، مبر   ذل، عنرال تل  كت ، وأو يباتا ارمه لانةطة تلرتمية إىل متعع 
ت ا، ت  سسار  ماان ت صاوؤ ر ا  ت ة وماار  تلصا ي ة ران تلسيرساار  وتل وتئا  ر ا  ت ساادوا 

را تلسيرسار  وتألاوت  وال يبتؤ ت صوؤ ر   تلدموي  حتا يرا، وينبريا  أو يا رمل تألونعدا. تلةةيب
تلاايت تةاا   ذلاا،،  ماان قبياا  تاانلي  تلة باار   - تلع ي ااة عبيراتااه ر اا  حنااو مبرشاار أو حااري مبرشاار

كرلسيرساااار  تلدمييبيااااة   مت ياااا، تألكتضاااا  أو ت مركساااار  تلدةساااا ية تلاااايت تنطااااو  ر اااا  تااااألخر 
مةهااار مااان مااا فورر  تلةاااركر  تلعباااري  إىل ت  سسااار  تلصاااريري  وت دوساااطة ت اااامل تلااايت تدةرقااا  

وهنر  حرجة أي را إىل تةبيب اوك تألوسرد تألكراميية وسيرسر  تلدة مل تلد رر   لدعاوو . تلبرطن
لاااه، وتااا كيب تلنسااارال   دااارؤ تعنولوجياااار  ت ناااره  وثي اااة تلصااا ة عدااا كيب م ااارويل تلريااا  وموتكباااةا 

  .ت ة ومر  وتالتصرال 
 ت هوا تلرتمية إىل حت يق أها تر وي ا  حتسع يمل تلبيرنر  وتصني هر اوكتا أسرسيرا   -28

ولاانت ينبريااا  أو تةاا ر واليااة تألونعدااارا . تلدنميااة ت سااد تمة وك رلاااة أال يدخ ااا أحاا  رااان تلركااب
   :عألمهية تلبيرنر  تلالزمة لرم  وتةبيب تل  كت  تإلحصرئية تلوطنية، مبر   ذل، مر ي 

ر اا  تلبيرناار  ت دة  ااة اراامل مةااريري ومناارعر تلبيرناار  ت  دوحااة لدسااهي  ت صااوؤ  رأ  
   عرلدنمية وزيرا  فهمهر تةبيبتا ل د خال  ت ركب  وتل ةرلة

زياااارا  إشاااارت  تألوساااارد ت ةنيااااة عرلبيرناااار  إشاااارتكرا م سساااايرا لدةبيااااب تساااادخ تم  ر   
   تلبيرنر  ر   ت سدوير  اوو تلوطنية

 . تلوط  اوو/زيرا  تلدموي  لوضمل نظمل تلبيرنر  ر   تلصةي  ت بئ  رج  
وينبرياا  تألكياا  تلاا وك تهلاارم تلاان  ي ااط مل عااه تألونعداارا   متوياا  تلدنميااة وتوساايمل نطرقااه،  -29

عنجرتالت  تةام  إنةارال فرياق خاربتال حعاوم  اويل مةا  عدمويا  تلدنمياة، ف االا ران كما  تن يان 
  تألما  ولعان فر سرر   تإلمنرئية تلراية تلدابتم طويا. تاللدبتمر  ت دة  ة عر سرر   تإلمنرئية تلراية

تلب ااا تو ت د  ماااة م تاااا عاااه مترمااارا  وهااا  رنصااار ساااوك    تلدةاااروو عاااع ع ااا تو تلةااامرؤ وع ااا تو 
وال جيااب تالسدةرضااة رنهاار عااه ومبصااراك  ،ت نااو ، وماامل ذلاا، ال عاا  ماان متييبهاار راان هاانت تلدةااروو

  .تلدموي  تلةموم  تل ويل تألخرا
  ت ااااانكوك  أراااااالط، ر ااااا  أو تد ااااامن وينبرياااا  أو دااااارا تألونعدااااارا،   ييااااامل تمااااارال -30

لاعةااارا ت نسااارنية  مدبصااار تلسيرسااار  وتلدن يااان ت عاااريتا ثرقبااارا ومااايرحة  وكساااملرم يااار  تلد  يااا  
  .وتوآثرك ر   ت رأ  وتألجيرؤ ت  ب ة، وتلسب  تلع ي ة مبةر دهر، ومتعع ت رأ  ومةرككدهر تل ة ية
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 األونكتاد والتحول الهيكلي في أفريقيا  
قاارا  ت عوماار  تألفري يااة،   إطاارك إحساارم أكاارب عرألمهيااة تلةرج ااة، وتساادارعة منهاار  -31

ل ةاوتح  ت دبتيا   لا ا شااةوهبر، مباراكت  يررياة هتا ر إىل حت يااق تلد اوؤ تالقدصارا  تهليع اا  
   :  ع  ت ر وقركهتر، ك   مر ي 

 تلسة  لبيرا  تل يمة ت  رفة  رأ  
 تلبكترة وتالقدصرا تلري   رك   حتسع تالسدثم ر   
 ب مراكت  تلس مل تألسرسية س يرا زيرا   هي  رج   
 إررا  عنرال تلدصنيمل تد    را  
 تطوير قطرر  تلصنررة وتي مر  فيهر  رها  
  ة.تةبيب تل  كت  تإلندرجية تد ية تإليرلي رو  

تلةما  تلالئاق  وزيارا  وال ع  من سركر  تلد وؤ تالقدصارا  تهليع ا  هانط ي اق فارا  -32
تلاا خ  وحااري ذلاا، ماان سااب  كسااب تلاارزق  وحتسااع ااارور ت ةيةااة  وتالراا تر عةاابال أرماارؤ 
تلرررية حري ت ألجوك  تلن  تد م  تلنسرال قسطه تألرظمل، وت   منه وإررا  توزيةه  وتلدري ب ر   

  .تل  ر   أفري ير
ياب ضاروكت  تلد اوؤ تهليع ا ، وق  وضاة  ت عومار  تألفري ياة كؤا طوي اة تألجا  لدةب  -33
، وتألطر تل طررية وتلةرم ة ر   نطرق تل رك   وتلربنرم  2063 خطة تالحترا تألفري   لةرم: ه 

تلةاارم  لدنميااة تلبكترااة   أفري ياار  وتلرؤيااة تألفري يااة ل دةاا ين  وتل اارتك ت دة ااق عدسااريمل وتااري  إنةاارال 
لرفيامل ت سادوا ت ةا  عرلدا ف ر  ت رلياة حاري ت ةارورة ت نط ة تل ركية ل داارك  ت ار   وت ريار تل رياق ت

   .من أفري ير رتلن  تردم ط كؤسرال تل وؤ تألفري ية
ة عة اهر ماوميعن تةبيب هنط ت براكت  وتألطر تلسيرسرتية وزيارا  تتسارقهر تلا تخ   وموتال -34

ع امرو تنساارم وتألهمل من ذل، ك ه أو من ت معن حتسع ارور إرمرهلر إىل ح  عةيا  . ممل عةجل
تاللدبتماار  تلاايت تدةهاا  هباار ت عوماار  تألفري يااة   تالت رقاار  تل وليااة ماامل تل ااروكت  تلاايت ت د اايهر 
هاانط تلداا تعري، وعع رلااة ح اات ت عوماار  تألفري يااة ت يااب تلسيرسااريت تلااالزم لد  ي هاار، وال ساايمر 

  .ق يم  تن ينتا ترمرا تل رتكت  تليت تدخنهر اتخ  تالحترا تألفري   عةألو تلدعرم  تإل عدن ين
وينطبااق ر اا  أفري ياار عوجااه خاارا عرناارم  تلةماا  تلاان  ي ااط مل عااه تألونعداارا، أال وهااو  -35

تةبيااب تلدصاانيمل   تلب اا تو تيركجااة ماان تالساادةمرك، وعرلدااريل مةر ااة تهليركاا  تالقدصااراية ت ةدماا   
وموتجهاة آثركهار ر ا  ر   مراكت  تلس مل تألولية  وموتزناة مار يسام  لرياة حركاة قاوا تلساوق، 

  .تالقدصرات  تلنرمية  وضمرو مةرم ة وتلدبتمر  خمد  ة ألنوتو تالقدصرات  ت خد  ة هيع يرا 
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وتلب  تو تألفري ية، تليت ررن  شةوهبر وتقدصاراتهتر مان أساوأ ندارئ  هانط تلة يا   ت هيمناة  -36
ت معناااة تلااايت تنطاااو  ر ااا  وومااا رهتر تلسيرسااارتية، ال ميعااان أو تب ااا  حاااري مبرلياااة هبااانط تدصااا ة 

  .خالر ر   عرنرم  رم  تألونعدرا ومعرنده   ت وكمة تالقدصراية تلةر ية
جيااب ر ا  تلب اا تو تألفري يااة وتلب اا تو  - ت ة اوا   أفري ياار - و  تألونعدارا تلرتعاامل رةاار -37

  :ي   تلنرمية تألخرا أو ت من، ور   تلب  تو ت د  مة أو ت رمل، تردمرا والية تةم  مر
تبوياا  تألونعداارا عاار يب تلااالزم وتلوساارئ  تل ااروكية لصاايرحة تلةاارود تلسيرساارتية  رأ  

 لد  يق تلد وؤ تالقدصرا  تهليع     أفري ير وتلةم  ر   ارمل إرمرهلر 
موتقااا  ر اا تااألثريط    ، سااي  رنرماار عرناارم  تلدااارك  وتلدنميااة تلةاار   ت دريااري ر   

   موتجهة حت ير  هنت تلوضمل تلب  تو تألفري ية وحظواهر 
  .مةر ة تل يوا تد ا  تليت تة   تلب  تو تألفري ية   موتجهة حت يرهتر تإلمنرئية رج  

 : وجيب ر   تألونعدرا أو ي رمل تلب  تو تألفري ية فيمر ي   -38
مةر ة توآثارك تلسا بية الخادالال  تلنظارم تلداارك  تلا ويل، مبار   ذلا، تت رقار   رأ  

ظمة تلدارك  تلةر ية، وتت رقر  تلةرتكة تالقدصراية، وتت رقار  تالسادثمرك تلثنرئياة وتل ولياة، ومحرياة من
  ت يب ت درح ل مبراكت  تلسيرسرتية وتلدةروو تالقدصرا  عع ع  تو ت نو  من أ  تندهر  إضر  

صا ة تةايمل وتردمرا تلسيرسار  ت رلياة وتل اريبية وتلسيرسار  تألخارا ذت  تل ر   
تلااايت توقاااا ن ااا  كأم ت ااارؤ، وتلدااا ف ر  ت رلياااة حاااري ت ةااارورة، وحاااري ذلااا، مااان تسااار  ت اااوتكا 
تالقدصااراية ماان أفري ياار، ومتعااع تلب اا تو تألفري يااة ماان إع اارال ت ااوتكا تل رع ااة لالساادثمرك ت ولاا     

  تقدصراتهتر من أج  تسدثمركهر وحت يق تلدنمية تالقدصراية س يرا 
بم السااااادمرتك أربااااارال تلااااا يوو وأزماااااة تلااااا يوو تلوشااااايعة، وتردمااااارا تلدصااااا   لااااا رج  

  سيرسر  حتوؤ اوو أو ت تكمل د اتا ايوو حري مةرورة وال ميعن حتم هر 
تردماارا سيرساار  ل  صااوؤ ر اا  تلدعنولوجياار رراان طريااق تألخاان هباار ونةاارهر  را  

 تحديرجر  تلدنمية ت سد تمة ون  هر  ل رمل تنمية تل  كت  تإلندرجية وتلةركر  تد ية وت بية 
تردمااااارا سيرسااااار   ركياااااة وإمنرئياااااة ترترااااا  تالردباااااركت  ت نسااااارنية وتسااااادايب  ره  

وال عااا  مااان موتمااا ة وتةبياااب تلةمااا   .لالحديرجااار ، تةااابز تلدنمياااة ت نصااا ة وتل رئماااة ر ااا  ت  اااوق
  .تلن  ي ط مل عه تألونعدرا   هنت تلص ا

مل تلب اا تو تألفري يااة تصااوكتا ج ياا تا لاونعداارا يداااروز وماان ت هاامل   ت  اارم تألوؤ أو ت اا -39
تلدوقةاار  ت دة  ااة عر ساارر   تلد نيااة وعناارال تل اا كت ، وتساادةي  اوك تألونعداارا ت دمثاا    ماايرحة 
تألطر تلسيرسرتية تلةر ية تليت ت رمل تل روكت  تإلمنرئية متةيرا ممل كؤيدهر تليت ررب  رنهر   خطة 

  .2063 تالحترا تألفري   لةرم
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ول ة يااا  مااان هااانط تلدوماااير  مااا ة وثي اااة عااارلد وؤ تهليع ااا  تلاااالزم   منااارطق أخااارا  -40
  .تلةرم من
وتمدماامل ت اا   م داابم لةاا  خربتتااه ماان أجاا  ت اا   م  حاار  م موسااة ميعاان أو تسااهمل  -41

  .  ت ةي  هنت تل رمل ت ط و  من تألونعدرا

 استنتاج  
فارا تن يان تلنا تالت  تلاوتكا    هانت تإلراالو، ينبريا  أو تبيا  عريية تالسدمرتك   إترحاة  -42

و ار أماب   . ت عومر  تألر رال تل رمل تل ويل عر وتكا ت رلية وتلبةرية لاونعدرا وواليده تلةرماة
هااانط ت نظماااة أكثااار تردماااراتا ر ااا  تلدمويااا  تل ااارئمل ر ااا  ت ةاااركيمل مااان تلب ااا تو ت د  ماااة، حتولااا  

 وؤ ت رحنة ع الا من تركيبهار ر ا  تلوالياة ت د اق ر يهار، وهانت ت ارط ميعان أو تألولوير    ت رط تل
 . يعب ه ارمل متوي   ررم قو  ومدا ا من تل وؤ تألر رال

تمدماامل ت اا  ، م داابمع تلدبتماارا كتسااخرا ل ااوق تإلنساارو وت سااروت  منظماار   حناانونظاا ،  -43
تلدنميااة ت سااد تمة، وع ااوم تلدنميااة ت سااد تمة عااع ت نسااع وتلة تلااة تالجدمرريااة، وحت يااق أهاا تر 

وحناثعمل ر ا  تردمارا ت وتقاا ت انكوك  أراالط وضامرو موتما ة وتةبياب اوك تألونعدارا   . ل اميامل
درال  تلدارك  وتلدمويا  وتالسادثمرك وتالقدصارا تلع ا  وتلدعنولوجيار   تألثريهار ر ا  آفارق تلنماو 

 . وتلدنمية   ييمل تلب  تو تلنرمية
ون ك  د اتا ربمنر ر   موتم ة تلةم  ممل ييمل تلب  تو ودمورر  تلب  تو وت  سسر   -44

وتلس طر  اوو تلوطنية، من أج  موتالمة مهمة تألونعدرا ممل منوذج تلدنمياة تلان  ن يا ط، ال مامل 
وهلنت تلرير ، سنةم  ر   تةبياب  . تحديرجر  قطرو تلةركر  ررب تلوطنية حري تيرضمل ل مسراللة

 . ظمر  تمدممل ت    ت ةرككة   تألونعدرا ر   ت سدوير  تلةر   وتإلق يم  وتل طر من ك 
    


