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المستوى: تحويل االقتصادات من أجل تحقيق  التمميقة  االجتماع الرفيع  
 المستدامة والممو الشامل للجميع

  األونكتاد أمانة أعدته موجز  

فعااا غراضا  إلحادا  واوا اقتدااد   اجملاات من  حدد املتكلمون واملناقشون عددا   -1
 : التنمية املستدامة، وذلك على النحو التايل

ينبغا  أن ضطاعلا احلكوماا  ساملساؤولية عان بيئاة سيئاة  -مسؤولية احلكوما   )أ( 
مواضية للنمو. وضُعاد احلومماة الضدايدس ودايادس الناانون داضني  تزما  لنحاا  التحاوا ع  التدانيا 
وعجياد فاض  عماع عالياة النيماة. وااة حا اة ع  نباة أاضيبية أمةاض فعالياة مان أ اع ضعبئاة املاوا د 

 ا ية للتحوا اتقتداد ؛احمللية هبدف بيئة البضوف اإلني
مااان الطااااضو   ضعلياااال السااالوو التحااااا   املسااااؤوا  -خلااااا  ا النعااااا  مساااؤولية )ب( 

للمسااااتةمضين الاااادولي ،  ااااا ض ذلااااك دفااااا الطااااضا ا ودعااااة  فااااا  التنميااااة علااااى املااااد  العويااااع 
 ؛ دادا  اليت يعمع فيها املستةمضونلالقت
املؤدس  اسا الع الدناعية ذا ا ض ذلك العالقا    - التمادك ات تماع  )ج( 

  .جلذب اتدتةما ا  من أ ع التحوا اتقتداد  أيطا   الزمةالتنبية، من الشضوط ال واجليدس

 االستثمار -أوالا  
اضفااامل املشاااا مون علاااى أن احلكوماااا  ت فكااان أن وشاااد  فضدماااا  ياااا املاااوا د الالزماااة  -2

أمااداف التنميااة املسااتدامة؛ وت راا  عاان  للتحااوا اتقتداااد  النااا ت واملسااتداا  ااا يتمادااى مااا
دو  النعاا  اخلاا  ض متوياع التنمياة املساتدامة والتحاوا اتقتدااد . وماا اتعالاف سا ن العدياد 

اقال  املشاا مون  - وت دايما ضنادا احلاوافل -لتشحيا اتدتةما   من البلدان قد وأعت خععا  
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سري اتدتةما . وفكن لألونكتاد أن يدعة أن على اغونكتاد مساعدس البلدان والشضما  على ضي
البلدان النامية ض عنشاا  وماات  لاديها ماا يلالا مان مهاا ا  ودالعة لتعليال وضيساري اتداتةما ا  

  على حنو فعاا.
وعلااى الاااضرة ماان أيياااة ضشااحيا اتداااتةما  ماان أ اااع ونياامل التحاااوا اتقتداااد ، فااا ن  -٣

ملعاجلتهاا، وذلاك  قيماا   لألونكتااد أن ينادا دعماا   ضيسري التدنيا يشكع ثغضس ض السيادا  فكان
 - على دبيع املةاا عن نيضيامل كاكوو مان قبياع قا ماة ع اضا ا  اغونكتااد سشا ن ضيساري اتداتةما 

. وعااالوس ماان قا مااة أقااع البلاادان  ااوا   والبلاادان الاايت خض اات حااديةا   وت داايما ض أقااع البلاادان  ااوا  
يال الشاافافية وعمكانياة التنباؤ ض ضاااا وأاا السيادااا  علاى ذلاك، فاا ن عماع اغونكتااد علااى ضعل 

وونيمل الكفا س ض اإل ضا ا  اإلدا ية لألعماا التحا ية واملستةمضين، مو أحد اجملاات  الض يساية 
  جلذب اتدتةما  وزيادس أثضه اإل ا  .

والنبااااا السياداااايل الااادويل لالداااتةما  ماااو أيطاااا داااضط عنياااا   مااااا لتعليااال اتداااتةما   -٤
اإلنتااا   ماان أ ااع دعااة التحااوا اتقتداااد . وضناااوا أحااد املناقشاا  علااى داابيع املةاااا ضموعااة 
البنود العشضين رري املللمة اليت اعتمد  مؤخضا سش ن كايارة السياداا  اتداتةما ية، الايت ينبغا  
 أن ضتبعهاا مباادب سشا ن اتداتةما  فيماا سا  سلادان اجلناوب. ودعاا املاتكلة أيطاا ع  كادو  قااضا 
من اغمة املتحدس سش ن اتدتةما ، اغوا منذ عشضين دنة، سغية عععا  املليد من اللخة ملواكلة 

  وس  البيئة اتدتةما ية، ودعا اغونكتاد ع  دعة مذين املسعي .

 التجارة وسالسل القيمة العالمية -ثانياا  
اأااعلعت سااه داابكا  مااا اتعاالاف سالعالقااة ساا  التحااا س واتدااتةما ، وسالاادو  الااذ   -٥

داامة ض دفاا الناد ا  س اجلنسيا  ض حفل التحاا س، ااا اإلنتاج الدولية التاسعة للشضما  املتعدد
اإلنتا ية وضيسري انتشا  اتستكا  التكنولو   واإلدا  ، اة اضفا  وادا النعاا  علاى أن يواكاع 

نتهاا ض دالداع النيماة العاملياة، اغونكتاد دعة البلدان النامية ض  هودما الضامية ع  وس  مكا
ومو التحوا اتقتداد  الض يسا  الاذ  وتا اه البلادان النامياة لاد  اتنتنااا مان عنتااج وضداديض 
الساالا اغدادااية ع  أ االا  ماان دلساالة النيمااة ذا  قيمااة مطااافة أعلااى وضتاايت املليااد ماان الفااض  

   لتوليد الدخع.
و يااه ملنااض   السيادااا  وضناادا الاادعة ع  ممااا ينبغاا  لألونكتاااد أن يواكااع ضناادا الت -6

احلكوما  والنعا  اخلا ، وعقامة  واسط س  اتقتداد احملل  ودالدع النيماة العاملياة للشاضما  
  املتعددس اجلنسيا .
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 التكمولوجيا -اا ثالث 
سالاادو  اماااا الااذ  ضؤديااه التكنولو يااا ض زيااادس اإلنتا يااة، ت داايما  مااا اإلحانيااة علمااا   -7

ية العمالة، اا يسامة ض اتستكا  وضعليل النمو والناد س التنافساية، اقال  املشاا مون أن يعالز عنتا 
اغونكتااااااد ااثاااااا  التكنولو ياااااة اإلجياسياااااة راااااري املباداااااضس الااااايت فكااااان أن ياااااتم   عنهاااااا اإلنتااااااج 

لتننيااة واتداتةما  الاادولي ، مااا أاامان أقداى قااد  ماان اغثااض اإل اا   لنشااض التكنولو يااا واخلاا س ا
لتحنياامل أمااداف التنميااة املسااتدامة وقااد يسااامة،   أداداايا   والد ايااة الفنيااة. ممااا يُعااد اتستكااا  أمااضا  

م عوس أو ، ض ضولياد البياناا  ووسا  اداتغالما. ومان املهاة عضاحاة الوكاوا ع  البياناا  مان 
  أ ع ضوفري الوأو  سش ن ما مو معلوب وعظها  ميفية العةو  على الفض .

 تممية المشاريع -اا رابع 
ماااا الت مياااد علاااى الااادو  الض يسااا  لتعاااويض املشاااا يا احمللياااة ض سناااا  قعاااا  خاااا  دااالية  -٨

يسااااامة ض النمااااو وعجياااااد فااااض  العمااااع، ناااااقن املشااااا مون الكيفيااااة الاااايت ينبغاااا  أن يواكااااع هبااااا 
وضنوياااا اغونكتااااد  هاااوده لااادعة عقاماااة املشاااا يا وضعليااال ضعبئاااة املاااوا د مااان أ اااع ضعاااويض املشاااا يا 

اتقتداااد. وينبغاا  عععااا  اغولويااة لاادعة البلاادان ض سنااا  أنيااض دياداااضية مواضيااة لتنبااية املشااا يا 
وضنااادا املسااااعدس سشااا ن ضيساااري اغعمااااا التحا ياااة؛ وفكااان أن ضشااامع ضاااات  الااادعة الض يساااية 

ملهاة ضشحيا وس  دبع الوكاوا ع  متوياع اغعمااا التحا ياة اجلديادس، والاضسط الشابك . ومان ا
العمع ما املؤدسا  التعليمية جلعلها أقاضب ع  احتيا اا  النعاا  اخلاا  ووسا  نيضيناة  أيطا  

  ضعلية التكنولو يا، ما اللميل على الفض  السوقية.
وعاااالوس علاااى ذلاااك، فااا ن ضيساااري ضساااحيع اغعمااااا التحا ياااة وراااري ذلاااك مااان  واناااا  -٩

ى ضعو  و و اغعماا التحا ية. ومن املهة للغاية احلوممة اإللكلونية يُعد أمضا ماما للمساعدس عل
عاااض  أفطاااع املما داااا  ض ماااذا اجملااااا واإلداااادس هباااا وضنا هاااا، وذلاااك عااان نيضيااامل دااابع منهاااا 
التسحيع العامل  للمؤدسا . مما فكن لألونكتاد أن يطا اغنياض السيادااضية واغدوا  وضنادا 

ئا  املهمشة اغخض  ض اتقتداد، اغمض الذ  الدعة لليادس وضعليل مشا مة النسا  والشباب والف
فكن أن يشكع مساية مبريس ض التحوا اتقتداد  املستداا. ومن الفض  اغخض  ضعليال ضنمياة 

  املشا يا اخلطضا .

 والخاص العام القطاعين بين الشراكات -خامساا  
ضستغع سدو س مافية.   أ  سع  املشا م  أن الشضاما  س  النعاع  العاا واخلا  مل -10

وفكن لألونكتاد أن يستكشف ميفية اتدتفادس منها سفعالية أم  سغية ودياد اغولوياا  وعجيااد 
سيئااة مواضيااة لألعماااا التحا يااة واتدااتةما  واملشااا مة ض متويااع املشااا يا اغدادااية لتحنياامل التنميااة 

   ليا  متويع خمتلط. اتقتدادية املستدامة، مةع اميامع اغدادية، وذلك من خالا
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 التعاون الدولي -سادساا  
اضفااامل املشاااا مون علاااى احلا اااة ع  التطاااامن الااادويل، والتعااااون والتنسااايمل الااادولي ، سغياااة  -11

ضعليل اغثض اإل ا   للسياداا  الضامياة ع  سناا  الناد ا  اإلنتا ياة مان أ اع ووياع اتقتداادا . 
دس سدفة عامة، ت دايما اغونكتااد، النباض ض ميفياة وتحظ سع  املشا م  أن على اغمة املتح

وس  مشا مة النعا  اخلا  ض العمع التعاوين مان أ اع ونيامل التنمياة املساتدامة، وذلاك علاى 
  دبيع املةاا ض عنيا  دضاما  اغمة املتحدس ما النعا  اخلا  من أ ع التنمية.

    


