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 الدورة الرابعة عشرة
 نريويب
 2016متوز/يوليه  17-22

 مافيكيانو نيروبي  
عالميننة منناملة للبمينن   التحننر ف فنني ا بننا  بيصننة ا ت ننا  ة :فعنن ال القننرار ىلنن منن    

 م التبارة والتنميةومن فة  خد

 مقدمة  
تنعقد الدورة الرابعة عشرة ملؤمتر األمم املتحددة لتتادةرة والتنةيدة واألوندتدةر الرابد( عشدر   -1

سيةة البتدان النةميدة  مةندا الددورة األ درية لتةدؤمتر  وال يف حلظة حةمسة بةلنسبة لتةاتة( الدويل،
يددلاي ياددةر ،  ال يف املةئددة لدندده 2.4يف الدوحددة، دددالد االدتاددةر العددةملن بددوا  بنسددبة الددع عدقددد  

عتدددددد ادددددعيد االدتادددددةر الدتدددددن  املواجالدددددةالسدددددبل يف قلددددد  بقددددددر  بدددددري    الادددددعوبة  يعدددددور و 
بةيندددة  تاتالدددة اال اةخدددة  األ دددرية يف  سدددعةر الدددنا  والتحددددية  املةليدددة، م دددري  عددد  تددد  ريا  مت

زاي  مدة وبعدد مدرور سدب( سدنى عتدد األزمدة املةليدة، سةسدية والعوامدل اةةادة بددل بتدد والست( األ
الدد ل، وششةددة مسدتوية  االدتاةر العةملن يواجه خعاة  يف النةدو واللتدل الدتدن، وتاةوتدة  يف 

لد  بوترية  بل ؛ ورغدم  ن  سدعةر الاةئددة ددد بدد   ا ن بت التاةرة و دد عتد الاعيد املةيل  و 
  ورغدددم تددد  ري األزمدددة مددد  جديدددد يف االرتادددة ، مدددقن تددددمقة  رلوق األمدددواي ددددد  ادددبحت متقتبدددة

البتدان النةميدة يف التادةرة العةمليدة يف الليدةرة  و سدالةت  وحاةاملةلية، استةر  التدمقة  املةلية، 
 بري يف عدر األدخةص الاي  يعيشدون يف مقدر مددد(  ورغدم ا اةض  حدوث شاه التلورا  يف 

سدديةة البتدددان النةميددة، يواجدده  دددية    وال يددلاي العديددد مدد  البتدددان، ال شدداه املدةسددل ا،ققددة،
 2015 عددة  شدداا السدديةض، تبددى  ن ويف ، بددل  ن حلددةض بع ددالة بةلر ددل اددةر  بعددد منددةال   بددرية

__________ 

  2016تشري  األوي/  توبر  5 دعيد  ادارشة ألسبةب منية يف  *

 

 *TD/519/Add.2 األمم املتحدة

ؤ مر األمم المتحدة م 
 لتبارة والتنميةل

Distr.: General 

5 September 2016 

Arabic 

Original: English 



TD/519/Add.2 

GE.16-15393 2 

ونتدةئ  املدؤمترا  العةمليدة مد  االتاةددة  الدوليدة ليدة متتةستسدتة  م ت حةسم لتتنةية، حيث  عة 
   لة عةملية جديدة لتتنةية الشةمتة واملستدامة     وخ(

بةعتةدددةر   دددةر سددديندا   2015وددددد بدددد   شددداه االتاةددددة  والنتدددةئ  يف  قار/مدددةرق  -2
الددددا  يالدددددي    تعليدددل احلددددد مدددد  كددددة ر  2030-2015لتحدددد مدددد  كددددة ر الددددوارث لتادددد ة 

متوز/يوليدده، اعتدةددد   لددة  ويف رث مدد   ددريي التعددةون الدددويل لدددعم اوجددرا ا  الو نيددة الدددوا
وتدددعم  2030 لعددة  يتاددل  مدد   لددة التنةيددة املسددتدامة ال عةددل  ريددا  بةبددة، الددع تشدددل جددل ا  

عد عتددددد  ديددددد سددددديةدالة  وتسددددة 2030 عددددة  وتدةددددل التةيددددة  املتعتقددددة بوسددددةئل تنايددددا  لدددددة
اعتةددد دددةرة العددةؤ، يف مددؤمتر دةددة األمددم املتحدددة لتتنةيددة املسددتدامة،  ،2015 سددبتةر يتوي/ ويف

 للموا ميالة  ناسالم واجملتة( الدويل بةلق دة   2030 لعة   لة دةمتة و ةوحة لتتنةية املستدامة
، 2015 ةنون األوي/ريسدةر  ويف يف قل  الاقر املدد(  مبة عتد الاقر جبةي(  ددةله و بعةره،

ةر  والعشدددرون لا دددراي يف اتاةديدددة األمدددم املتحددددة او ةريدددة بشددد ن تتدددري املندددة ، وامدددمل املدددؤمتر احلددد
يف قلددد  عددد   ريدددمل اعتةدددةر  مبدددة ،تتحددددية  املتادددتة بتتدددري املندددة التادددد  لبلةدددوا لة دددل، عتدددد 

شدددي يتة ددل يف حاددر ارتاددة  متوسدد  ررجددة احلددرارة العةمليددة يف  دددل مدد  ررجتددى م ددويتى مددوض 
الشالر ناسه، اختدا املدؤمتر الدوزار  العةددر ملنظةدة التادةرة  ويف الانةعية  دبل احلقبة مة مستوية 

  املنظةة  شاه العةملية عدة درارا  رئيسية،   د  جمدرا  الدور املر ل  لتتنةية يف  عةةي
لق ددددةية امل ابلدددة املتعتقددددة لتتادددةرة والتنةيدددة وا لنتدددةئ  مددددةوددددد عدددلز  شدددداه االتاةددددة  وا -3

  األمهيدددة لتتنةيدددة الشدددةمتة لتاةيددد( واملسدددتدامة، بدددةل جيدددة واالسدددت ةةر مددد  رور بةلتةويدددل والتدنولو 
   د  احلةجة     جيةر استاةبة  سيةسةتية متدةمتة لتق ةية الع تنش  يف شاه اجملةال ،  ةة
والنتةئ  يف قل  التاد  لتاوارض القةئةة را ل البتدان وميةة بينالة  وجة   شاه االتاةدة   مبة

ا  يف النظدددة  االدتادددةر  العدددةملن، الدددع تتوجيدددة  لن يف جالدددور البتددددان    دددر ادددر ددددرن مددد  التتدددري 
سديةة بةلنسدبة  وال مثدةر العوملدة والتادد  لتتحددية  املرتبلدة  دة،   جد  املتقدمة والنةمية الرامية 
 يا مدد لددندده   و  ددد  شدداه االتاةدددة   جعددل احليددةة    ددر ر ددة   و رامددة        البتدددان النةميددة و 

التشديد عتد رور السيةسة  واالس اتياية  اوبةئية الو نية  وعدريوة عتدد قلد ،  تةالةدبيل امل
مدقن الددعم الدا   ةن  دل بتدد مسدؤوال  يف املقدة  األوي عد  تنةيتده االدتادةرية واالجتةةعيدة،   قا

دان النةميددة  تاالددور الو نيددة، و ةاددة بةلنسددبة لتبتدديشدددل جددل ا  مدةددري  لبي ددة روليددة متدينيددة  تددومره
ب مهية التعةون الدويل والتةويل، والتدنولوجية وبنة  القددرا  مد   جدل  ةت شاه النتةئ   ي ة  وست  

لدل املتةا يتةةدد م( األولوية  الو نية ومراعةة حيل السيةسة  العةمة  مبة رعم اجلالور الو نية
الدددع دلعالدددة  دددل بتدددد عتدددد  وااللتلامدددة مددد( القواعدددد الدوليدددة قا  الادددتة  بتدددد، مددد( بقةئددده متسدددقة  

   ناسه
الاعددل األوندتددةر الرابدد( عشددر مراددة ديةددة لرينتقددةي مدد  القددرارا     انعقددةر ويددومر توديددت  -4
التادةرة والتنةيدة، وبةلتدةيل الومدة   ختد ومنااة لتاةي( بي ة ادتاةرية عةملية دةمتة يف اجتةه التحرك و 

بةاللتلا  الوارر يف مي ةض األمم املتحدة مد   جدل تعليدل التقدد  االجتةدةعن و سدى مسدتوية  احليدةة 



TD/519/Add.2 

3 GE.16-15393 

يف جددو مدد  احلريددة  مسدد   ولددال  مددقن الدددي شددو التواددل    توامددمل يف ا را  بشدد ن اوجددرا ا  
ل   شداي التنةية املستدامة، مد   دريي املسدةمهة يف يف ق مبة امللتوبة لتحقيمل  لة التنةية العةملية،

برنددةم   تدن لتتاددةرة والتنةيددة الشدةمتة عتددد  سدةق املبددةرث املدرسددة يف مي دةض األمددم املتحدددة،  وخد(
ديدددةرة عتدددد األمدددر يتلتدددل   ةدددة  وبةلتدددةيل  سدددى معةجلدددة التحددددية  االدتادددةرية املسدددتةرة والنةدددد ة 

 الدددور املتةيددل ت  يدددمدد( وارر الدةميددة وتتسددم بةالتسددةض والاعةليددة، اددعيد األمددم املتحدددة تتددوامر لددة املدد
   لاوندتةر يف النالوض مبالةة األمم املتحدة يف جمةي التاةرة والتنةية 

مد  اتسدة   2030 عدة  تتسدم بده  لدة ومدة  ن عةملية  شدداي التنةيدة املسدتدامة،ونؤ د  -5
التنةيدة و    دةمددة ددرا ة عةمليددة جديددة مدد  و ةدوا، احلةجدة    اتبددة  نددالدد  منسددقة جديددة  زا  

زاي النةدددو  ومدددة عتدددد قا  القددددر مددد  اللةدددوا  تددددون  جدددل التنةيدددة املسدددتدامة، ووسدددةئل تنايدددا
لتةاتة( الدويل ب سدره  التنةية املستدامة يشدرين  دية  و املنار و الشةمل و االدتاةر  املستدا  

مواجالددة شدداا التحددد  تعدد  البتدددان النةميددة  و  سدديةة بةلنسددبة    وال يف القددرن احلددةر  والعشددري ،
 رمددةا األبعدددةر االدتادددةرية واالجتةةعيدددة والبي يددة لتتنةيدددة املسدددتدامة وىي دددة بي ددة مواتيدددة عتدددد  يددد( 

 املستوية  بتية  قيمل التنةية الشةمتة واملستدامة  
مبدددد   يالدددةم مبدددة م شددداه الو يقدددة جبةيددد( مبدددةرث  عدددرين ريدددو بشددد ن البي دددة والتنةيدددة،سدددت  وتد  -6

  م  اوعرين  7 املسؤولية  املش  ة واملتبةينة يف  ن واحد، عتد النحو املناوص عتيه يف املبد 
، مقن لدل بتد هناه ورلاه وبةقجه و رواته الع ختتتر 2030 عة  وم تةة ورر يف  لة -7
ةده اويدولوجيدة  و دل األرض ونظو ن  ؛ لو نيدة لتحقيدمل التنةيدة املسدتدامةلظرومه و ولويةتده ا تبعة  

 تعبري دةئ( يف عدر م  البتدان واملنة مل  " منة األرض"ن  و  ،مب ةبة البيت الا  ن و   ليه
، عدد   ريددمل توجيدده الدد وي  الدتاددةر عددةملن دددةمل لتاةيدد(ودددد  دنشددو األوندتددةر مدد   جددل  -8

السيةسددة  الو نيددة والدوليددة، مدد(  علددة  األولويددة الحتيةجددة  البتدددان النةميددة وماددةحلالة  وسدديؤر  
دويل الدددتاددةر  االتتعددةون لشدداا     سددى مسددتوية  املعيشددة، و نشددة  نظددة   م ددل و   ددر معةليددة 

 ر ليشةل اجلةي( ويعم  ميه االزرشةر ة  ومنة مل خيتان معه تقسيم العةؤ    منة مل مقر 
، عتيدده يف    ودددت م ددد  ددةن لددة    ددر تعقيدددا  وترابلددة   اددب  ويف ظددل ادتاددةر عددةملن  -9

تشدل التادةرة والق دةية امل ابلدة يف جمدةال  االسدت ةةر والتةويدل والتدنولوجيدة ا،ر دة  الرئيسدية 
  ليالددة  لددة تاددبو لبي ددة ادتاددةرية عةمليددة دددةمتة ومنادداة مدد   جددل  قيددمل التنةيددة املسددتدامة الددع

بةملعةجلددة املتدةمتددة  يتعتددمل ميةددةألمددم املتحدددة يف اوبةعتبددةر األوندتددةر جالددة التنسدديمل   2030 عددة 
بدةل  األمهيدة يف  سددا  املشدورة  دوربدبةلتةيل الو ي لت( لاه الق ةية، ونظرا     عةملية ع ويته، م

جددرا ا  الددع يتددل  اختةقشددة نتياددة  بشدد ن األبعددةر السيةسددةتية لتتاددةرة والتنةيددة املسددتدامة ورعددم او
األبعددةر ال ري ددة لتتنةيددة املسددتدامة   سددريمة وتدةمددللريتاةدددة  والنتددةئ  العةمليددة األ ددرية، مدد( تعليددل 

واالحتاةي مؤ را  بةلا رى السنوية اةةسى ونشة  األوندتةر شو تدا ري مبددى التتيدري الدا   در  
الدع ة، وب مهيدة السديةض التدةرخين لاوندتدةر واملبدةرث  ريي شاه الا ة عتدد سديةض التادةرة والتنةيد

 قلددد  مددد   دددرة يف رسدددم مسدددةر التحدددرك  دددو املسدددتقبل ا تسدددبه بعدددد  ومدددة  دنشدددو عتدددد  سةسدددالة
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سدديةض امل ددن دددددمة   ددو ماددل جديددد، يتعددى التادددري متيددة  ميةددة دددالده املةخددن مدد    ددةزا   ويف
  شاه اةرة م   استخرياالةالدروق الع ينبتن  ويف و  اةدة 

يف  مبدة وينبتن لاوندتةر  ن يسالم يف تنايا ومتةبعة نتةئ  املؤمترا  العةمليدة قا  الادتة، -10
، حسدل االدت دة ،  دال و  ، و لدة عةدل  ريدا  بةبدة2030 لعدة  قل   لة التنةية املستدامة

وغددري قلدد  مدد   اتاةديددة األمددم املتحدددة او ةريددة بشدد ن تتددري املنددة ، املعقددور يف   ددةراتاددةض بددةريا 
رعددم التاددد  الددا  يالدددي    تعليددل عةتدده   ددةر  ويف االتاةدددة  والنتددةئ  الدوليددة قا  الاددتة 

لتتحدية  الع تواجه التاةرة والتنةية يف  ي( البتدان النةمية يف  يد( املندة مل، ينبتدن لاوندتدةر 
 يتن:  مبة  ن يقو 
والتنةيددة يف  دددل البتدددان  تعليددل ال  يددل بشدددل  ددةص عتددد احتيةجددة  التاددةرة و   

 2020-2011 دبوا  يف  ي( جمةال  واليته، ومقة  لرنةم  العةدل لادةأ  ددل البتددان بدوا  لتعقد
  وبرنةم  عةل اسلنبوي  والنتةئ  األ رى قا  الاتة ب دل البتدان بوا ؛

 يدة،موااتة تقدمي الددعم ألمريقيدة ملعةجلدة الشدواغل واالحتيةجدة  اةةادة ألمريق وب  
الشددرا ة اجلديددة مدد   جدل تنةيددة  مريقيدة، مدد( مبدةررة يف قلدد  عتدد النحددو املبدى بةلتاادديل يف  مبدة

  ؛2063 لعة  األمريقنالت  يد جمدرا  عتد  مهية رعم  لة اال ةر 
موااددتة تتبيددة احتيةجددة  التاددةرة واالسددت ةةر والتنةيددة اةةاددة لتبتدددان النةميددة  وا  

لتتنايددا الاعددةي لرنددةم  عةددل ميينددة لاددةأ البتدددان  موااددتة رعةدده ةبوسددةئل منالدد غددري السددةحتية،
 عةل ميينة ؛  وبرنةم  2024-2014النةمية غري السةحتية لتعقد 

 عتدددددد التادددددد مواادددددتة عةتددددده يف مسدددددةعدة الددددددوي اجللريدددددة الادددددترية النةميدددددة  ور  
تنايدا  جدرا ا  العةدل  بسبل منالةلتتحدية  املستةرة الع تواجالالة التاةرة واالست ةةر والتنةية، 
 املعا ل لاةأ الدوي اجللرية الاترية النةمية ومسةر سةموا ؛

موااددددتة ال  يددددل عتددددد االحتيةجددددة  واملشددددة ل اةةاددددة لريدتاددددةرا  الاددددترية  وشد  
ال دددعياة شيدتيدددة  واملعرخدددة لتخلدددر مددد   جدددل تعليدددل النةدددو االدتادددةر  امللدددرر والتنةيدددة املسدددتدامة 

 والشةمتة؛ 
اتة رعم جالور التنةية يف البتدان املتوسلة الدد ل، ومقدة  الحتيةجةىدة، يف موا وو  

   ية املستدامة والق ة  عتد الاقرمواجالة  دية  حمدرة لتتنةية االدتاةر
لتسيةسدددة  واسدددتاةبة   حمدددد ة    تددديري   تقدددد و  ت  يدددد واليدددة الدوحدددةشددداه الو يقدددة تعيدددد و  -11

ليددل الدددور اوبددةئن لاوندتددةر و  ددره ومعةليتدده املؤسسددية  عدد  مبددةرث توجياليددة لتع سيةسددةتية، م ددري  
 ويددل  بدده، عتدددوينبتددن لاوندتددةر  ن يعةددل بلريقددة اسدد اتياية، عتددد  ددو طادد  الدددور املنددو  

متييل عةته ع  عةل املنظةة  األ رى؛ و املعةيري الرئيسية التةلية    لةرسة عةتية: امليلة النسبية؛ 
تتبيددة احتيةجددة  و ولويددة  البتدددان يف  دوتددهوالتدةمددل، بتيددة  قيددمل االسددتاةرة امل تددد مدد  مددوا   

  قيمل التنةية املستدامة وتعليل رورشة يف االدتاةر العةملن   لم   جالنةمية 
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 يتعتدمل ميةةاألمم املتحدة ل الدور الة  لاوندتةر بوااه جالة التنسيمل يف يعل ار  توسي -12
ة بةملعةجلدددة املتدةمتدددة لق دددةية التادددةرة والتنةيدددة والق دددةية امل ابلدددة يف جمدددةال  التةويدددل والتدنولوجيددد

    1وواالست ةةر والتنةية املستدامة
ويف سددبيل رعددم واسددتدةةي اجلالددور الددع يبددالة اجملتةدد( الدددويل لتحقيددمل  شددداي التنةيددة  -13

االدت دددة ، بةلتعدددةون مددد( احلدومدددة  الو نيدددة، يف حسدددل ظدددر األوندتدددةر، املسدددتدامة،  دددد   ن ين
ورر  يف تقريددر األمددى العددة  لاوندتددةر الاددةرر يف  عتددد  ددو مددةمسددةرا  العةددل األربعددة التةليددة، 

: بنددددة  ، وشددددن"مدددد  اختددددةق القددددرارا     تنايددددا اوجددددرا ا " ددددت عنددددوان  2015 يتوي/سددددبتةر 
ي يف االدتادددةرا ؛ والددد وي  ألسدددواض    دددر  ادددة ة  تر دددل عتدددد القددددرا  اونتةجيدددة وحدددداث  دددو 

معةجلدددة نقدددة  ال دددعر وبندددة  القددددرة عتدددد التديدددر؛ وتعليدددل تعدريدددة األ دددراي، و جيدددةر و التنةيدددة؛ 
 احلتوي املش  ة  

لواليته وبةالستاةرة م  املوارر  ويف سيةض تعليل رور األوندتةر واخلريعه ب نشلته، ومقة   -14
نبتدن لاوندتددةر  ن يعلدن األولويددة، مد   ددريي  ر دةن عةتدده ال ري دة، لق ددةية البتدددان املتةحدة لدده، ي

النةميدددة  وينبتدددن  ن يسددددالم باعةليدددة يف  قيددددمل  شدددداي التنةيدددة املسددددتدامة والتةيدددة  قا  الاددددتة 
الدواررة يف نتددةئ  مددؤمترا  األمدم املتحدددة الرئيسددية األ درى، وموااددتة تعليددل  وجده التدد زر والتدةمددل 

تادةر  الدوليدة م( منتددية  التعدةون االد ، عند االدت ة ،نظةة  الدولية األ رى، والعةلم( امل
 ، ينبتن لاوندتةر اختةق اوجرا ا  التةلية: الاعل    القرار  ولدى االنتقةي م  قا  الاتة
احلو ةدددة الردددديدة عتدددد  م دددل د دددةية يدددري  االعتبدددةر الواجدددل لتق دددةية الشدددةمتة  و   

يف قلدددد  احلددددمل يف  مبددددة  ، واحلريددددة، والسددددري  واألمدددد ، واحدددد ا  حقددددوض اونسددددةن، يدددد( املسددددتوية
والشدددبةب وااللتدددلا  العدددة  بقدةمدددة جمتةعدددة  عةرلدددة  سدددةواة بدددى اجلنسدددى ومتددددى املدددر ةالتنةيدددة، وامل

 ى؛منااو  ىمستداموتنةية بو ية جلةي( البتدان م   جل  قيمل ور قرا ية، وشن عوامل  سةس
الق ددةية الشددةمتة يف  يدد(  عةةلدده مدد   جددل تعةدديم الددع يبددالة الددور اجلموااددتة  وب  

 ؛امة، والعةةلة الدةمتة واملنتاةومتدى املر ة، وتعليل التنةية املستدلتةسةواة بى اجلنسى 
موااتة وتعليل تاةعته م( احلدومة ، و ةادة حدومدة  البتددان النةميدة، و يد(   او 

 قل  اجملتة( املدين، واملؤسسة  األ ةر ية والقلة  اةةص؛ يف  مبة اجلالة  اةحبة املاتحة،
موااددتة بدداي جالددوره الراميددة     سددى  اة تدده ومعةليددة وددداةميته ومسدددة لته،   رو 

بوسةئل منالة لةرسة  اورارة القةئةدة عتدد النتدةئ  وخدةةن اتبدة  عةتيدة تقورشدة الددوي األع دة  
  ع   ريمل ا لية احلدومية الدولية 

ويف منتادددر مددد ة السدددنوا  األربددد( الاةادددتة بدددى رورا  انعقدددةر املدددؤمتر، سي دددةي بندددد يف  -15
"تقيددديم واسدددتعراض تنايدددا األوندتدددةر بعندددوان جددددوي  عةدددةي الددددورة العةريدددة جملتدددا التادددةرة والتنةيدددة 

__________ 

   م   لة عةل  ريا  بةبة  88انظر الاقرة   1و
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لنتددةئ  املددؤمتر الددا  يدعقددد  ددل  ربدد( سددنوا "  وشدداه الدددورة جملتددا التاددةرة والتنةيددة  ددد  تديياالددة، 
عد   شاا البند م  جدوي األعةةي  وسيقد  األمى العة  لاوندتدةر تقريدرا   لتنةويحسل االدت ة ، 

نةدشدة   سةسدة  مل ربد( سدنوا ؛ وسديدون شداا التقريدر  تنايا األوندتةر لنتةئ  املؤمتر الدا  يدعقدد  دل
توادية  تتعتدمل بتنايدا الو يقدة اةتةميدة  وسددينظر  تقدددميالددوي األع دة ، األمدر الدا  ددد يدؤر     

 املؤمتر الا  يدعقد  ل  رب( سنوا  يف تواتر  جرا  استعراخة  منتار املدة مستقبري   

   1الموضوع الفرعي   
لمتعلقننننننة بندننننننام  عد  ننننننة األ ننننننرا  منننننن    نننننن  التحنننننند ار والفننننننر  ا

 والتنمية التبارة
  حلي  السياسار  

 نده   ةدة  مة متو نظة  تعدرية األ راي يشدل الر   الر ى يف النظة  االدتاةر  الدويل -16
يسدددبمل لددده م يدددل عتدددد الادددعيد  ؤ ددددوة رامعدددة رئيسدددية لتعوملدددة حققدددت تقددددمة  ادتادددةرية  واجتةةعيدددة  

د مد  احلدواجل املتادتة بةلتادةرة شاه التعدريدة التادةرة الدوليدة عد   ريدمل احلد العةملن  ودد رعةت
بى االدتاةرا  الو نية، وع   ريمل احلد م  احلدواجل اجلتراميدة بواسدلة  سدى النقدل واالتادةي 

احلددواجل وتنددةد  تدددةلير النقددل وتلايددد التدددمقة  املةليددة واالسددت ةةرية  ومدد( تقتدد عددر احلدددور  
يسددبمل لددة  ؤ   التدنولددوجن وددددو  عاددر املعتومددة ،  اددب  عةملنددة م ابلددة  بدرجددةالتقددد وتسددةر 

   م دم يل يف    ودت 
اندددم  يف االدتاددةر العددةملن عدددر متلايددد مدد  البتدددان النةميددة والبتدددان الددع متددر ادتاددةراىة و  -17

تددان الدع  ةندت مد  توسدعة  غدري مسدبوض يف التادةرة الدوليدة  بدل حد  الب  حدث مة مبرحتة انتقةلية،
 دددو  ري دددة عقدددور ددددد ددددالد  زيدددةرا   بدددرية يف  دبدددلالادددةعتى الةمشددديى يف جمدددةي التادددةرة الدوليدددة 

اددةرراىة مدد  الب ددةئ( بتتددت فسددة  خددعةي يف حةلددة  دددل البتدددان بددوا   ومدد( قلدد ، مددقن حاددتالة 
 2الددي ا،ددر بنسدبة يقل ع   مة يف املةئة مق ، وشو 0.97 تبت او ةلية م  الاةررا  العةملية 

برنةم  عةل اسلنبوي و شداي التنةية املستدامة  و سدالم تلايدد التادةرة يف  2020 لعة  يف املةئة
يسدبمل لده م يدل يف   ؤ يف حدوث  وُّيالتاي  يدعم  ل منالةة ا  ر واالست ةةر األجنيب املبةدر 

لتنةو،  دتيةية  وعةملية ، وم  القوى   ري م  البتدان النةمية الع  اب  بع الة م  ا،ر ة  املالةة 
املدعومدددة ا،ر  دددة الرئيسدددية لتتادددةرة واالسدددت ةةر عتدددد الادددعيد العدددةملن  ودددددتت تتددد  التلدددورا ، 

شةمة يف انتشةي    در مد  متيدةر عوامل  الستيةة، السيةسة  االدتاةرية واالجتةةعيةبسبدل منالة 
العوائدمل وتشداي(  العةل عتد  زالدةرور  شاا السيةض، م  ال  ويف دخ  م  شوة الاقر املدد( 

يف النظددة  التاددةر  املتعدددر األ ددراي مدد   جددل متدددى البتدددان النةميددة مدد   وسدد( نلةدددة  األشددةر ة امل
   قيمل  شدامالة اوبةئية واملسةمهة يف االدتاةر العةملن 
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االدتاددددةر  تعددددرطي  لددددة عةددددل  ريددددا  بةبددددة التاددددةرة العةمليددددة ب هنددددة  راة مالةددددة لتنةددددو و  -18
النظدة  التادةر  املتعددر األ دراي، عتدد   مدة الشةمل لتاةي( ولتتنةية املستدامة واحلد مد  الاقدر،

يدعددد   ةددة  جسدددته منظةددة التاددةرة العةمليددة، مالددو القنددةة الرئيسددية لتنالددوض  دداه التاددةرة  مددة  ددو
يف  جيدةر   سةسية   را  النظة  التاةر  املتعدر األ راي الا  يتسم بةلداة ة ويستند    دواعد عنا

 جيددةر حتددوي لتتحدددية  الددع تلرحالددة العوملددة  م ددري  عدد  الاددرص الدبددرية الددع تدد و مدد( العوملددة، 
التةيدددة،  ولددداهاالنددددمةا الدةمدددل لتبتددددان النةميدددة يف االدتادددةر العدددةملن   التحددددية وتشدددةل شددداه 
يدددة  ويسدددتند    دواعدددد جتدددةر ، يف   دددةر منظةدددة التادددةرة العةمليدددة، يددددون عةمل لنظدددة شندددةك حةجدددة 

أل ددراي، وتعدريدة او ددد  التنبدؤ بدده ويتسدم بةلشدةوي وعددد  التةييدل واوناددةي  ومناتحدة   ودداةمة  
  خةمة     رير التاةرة بشدل بن ة  م( اعتةةر السيةسة  الداعةة املريئةة  

 ن الاتة بدى التادةرة الدوليدة والتنةيدة  دد   بتتجتربة العوملة يف العقور األ رية   ةة  ن -19
تتدد   ر مباةوعددة متنوعددة مدد  العوامددل  مددةل اب  االدتاددةر  ميةددة بددى البتدددان دددد زار زيددةرة  بددرية، 

البنيدة  ويف النظم املةلية لتبتدان النةمية يف األسواض املةلية الدولية م   ريي تسةر  اندمةاو ةاة 
املعقدددة بدى التاددةرة والتةويددل والتدنولوجيددة   وجده الدد اب ة  عتددد املةليدة العةمليددة  وينلبددمل قلد   ي دد

االتاةدددة  والنتددةئ  وغريشددة مدد   2030 عددة  واالسددت ةةر والتنةيددة املسددتدامة  وبةمل ددل، مددقن  لددة
  الرئيسية األ رية تتلتل حبدم  بيعتالة  جيدةر حتدوي عةمليدة متدةمتدة لتتحددية  العةمليدة امللروحدة 

اتبددة  هن دد  متدةمددل  زا  شدداه الق ددةية العةمليددة، وشددو اةةاددية املةيددلة ألنشددلة  ن احلةجددة      ةددة
 عتيه ا ن  شن  لة تد  د    ر ؤ األوندتةر وواليته،

زالدددت شندددةك  ددددية   بدددرية يتعدددى  مدددة العوملدددة،  تدددت مددد(وعتدددد الدددرغم مددد  الادددرص الدددع  -20
تعتقددة بتحقيددمل التددوازن يف النظددة  األ ددراي  مةلتحدددية  املالعةددل املتعدددر التاددد  لددة مدد   ددريي 

عدد  الااددوا  االجتةةعيددة واالدتاددةرية را ددل البتدددان  تددلاي دةئةددة، م ددري   ال االدتاددةر  العددةملن
العوملددة، مدد( احلددد مدد  الاقددر املدددد( مبقدددار الناددر،  الددع  ققددت با ددلوميةددة بينالددة  واملدةسددل 

د الادعيد العدةملن  دريي السدنوا  عتد تاةوتدة  حدةرة رى     لدة متددةمو،موزعة عتد  و غري 
ومتقلعددة  وغددري مسددتدا  يف   ددري مدد  األحيددةن،  متدددةموغددري  ال ري ددى املةخددية  و ددةن النةددو  ي ددة  

دددر ة، زاي العديدددد مددد  البتددددان والشدددعوب يف مدددؤ رة  ومدددة وعدددةن مددد  اددددمة  و زمدددة  مةليدددة مد  
   يف   دري بب  ال اض الاقرينخ وال يعيشون يف مقر مدد(، دخ يلاي زشة  متيةر  مري الر ل 

ددا البشددرية يف روي متدد  رة  مدد  البتدددان النةميددة، وال سدديةة يف معظددم  دددل البتدددان بددوا   ويعددية فد
 بنلاعة  ويعةين العدشر م  اجلو  وسو  التتاية امللمنى  

ومثددة حةجددة عةجتددة     سددى البي ددة االدتاددةرية العةمليددة بتيددة رعددم  يدد( البتدددان، و ةاددة  -21
، عددد   ريدددمل  جيدددةر حتدددوي معةلدددة 2030 عدددة  ، يف جالورشدددة الراميدددة    تنايدددا  لدددةالنةميدددةالبتددددان 

 ن الوادددوي    مسدددتوية  التنةيدددة الريزمدددة لبتدددو  و ومنةسدددبة ملشدددة تالة وتعليدددل تنسددديمل السيةسدددة   
لتاةي( الشةمل التنةية املستدامة، و قيمل الدي املتامل عتيه عةملية  املتة ل يف  قيمل الر ة    شداي

عتد األمد اللويل سيتلتل ت ةمر عةدل  دل اجلالدة  يف تنشدي  الشدرا ة العةمليدة مد   جدل التنةيدة 
 املستدامة  
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الددديون والتعددرض  ودددد   ددةر السدديةض املددةيل العددةملن احلددةيل دددواغل  زا  القدددرة عتددد  ةددل -22
 ، والدوي اجللرية الاترية النةمية،سيةة بةلنسبة لعدر م   دل البتدان بوا   وال لتادمة  اةةرجية،

الددع تعتةددد بشدددة عتددد تادددير السددت( األسةسددية، األمددر الددا   نوبعدض البتدددان املتقدمددة، والبتدددا
واملسدتدا   وعتدد الددرغم  لنةدو االدتادةر  الشدةمللتحقيددمل ايقيدد عتدد  دو  لدري الادرص املتةحدة 

االدتادددةر  رارة زالدددت معرخدددة ألزمدددة  الدددديون، مقدددد  رى تعليدددل  مدددة مددد   ن العديدددد مددد  البتددددان
املوارر العةمة    تراج(  بري يف مدى تعدرض العديدد مد  البتددان ألزمدة الدديون السديةرية، و الدتن 

ة امل قتدة بةلدديون واملبدةررة البتددان الاقدري ختايدر ريدون تدديون مد   دريي مبدةررة لو    اض  بري 
 عدددةرة شيدتدددة   دددةر املتعددددرة األ دددراي لتخايدددر عدددل  الدددديون  و ر تدددت  سدددينة   بدددرية يف 

يف قل  يف   ةر نةر  بدةريا لتددائنى الدرمسيى ومنتددى بدةريا، خدة   مبة االلتلامة  السيةرية،
ريى بشد ن مسدةئل الدديون،  سالم يف تعليل احلوار بى الدائنى واملددينى السدية لة جالة    رى،

ودبددوي السددوض لتشددرو  القيةسددية اجلديدددة املتعتقددة بعقددور السددندا  احلدوميددة  ومدد( قلدد ، شنددةك 
العةددل بتيددة تيسددري التقةسددم املناددر لاعبددة ، و سددى القدددرة عتددد التنبددؤ وتعليددل  ملوااددتةجمددةي 

بددةرث املسددؤولية املشدد  ة  عددةرة اليدتددة باددورة منظةددة وجيدددة التوديددت وتتسددم بةلداددة ة و دد   م
وتؤر     سرعة استعةرة القدرة عتد  ةدل الددي  العدة ، مد( احلادة  عتدد  مدةنيدة الوادوي    

ي موارر التةويل بشرو  مواتية   الشداةمية يف  سدى    املليدد مد   ب ن مثة حةجدة  ي دة  ودد اع د
عتةدةر عتدد تقييةدة  و دةال  تقدددير يف قلد  احلةجددة    تقتيدل اال مبدة الق دةية املتعتقدة بةلدديون،

اجلدددارة االئتةةنيدددة و سددى نوعيدددة املعتومددة  الدددع تقدددمالة  وبدددةلنظر    الشددواغل املتلايددددة بشددد ن 
املالددم  رارة الدددي  العددة  ملندد( و جالددةض األزمددة  املةليددة  مدد القدددرة عتددد  ةددل الددديون اةةرجيددة، 

ي  ي دددة    يف قلددد  املعتومدددة  لتبيةندددة ، مبدددة  دددل بةحلةجدددة    سدددال مر  و زمدددة  الدددديون  واعددد د
بعةل األوندتةر منا  مد بعيدد  ع اي  ي ة  شاا الادر، مت اال ة الديون  ويفاملتعتقة بقعةرة شيدت

يف قلدددد  مدددد   ددددريي تعليددددل مبةرئدددده املتعتقددددة  مبددددة يف   ددددةر األمددددم املتحدددددة بشدددد ن د ددددةية الددددديون،
مهيدددة عةدددل األمدددم املتحددددة وادددندوض النقدددد   و دددددر   ىاملسدددؤول ىبدددةودراض واالدددد اض السددديةري

 الدويل والبن  الدويل  
مد   د د  مالو  قيمل  شداي التنةية املستدامة  ودد يدون االست ةةر وسيتة دوية لدعم  -23

الوادددوي    األسدددواض الدوليدددة مددد   جدددل ددددرة، وحادددل اونتدددةا والعةةلدددة، و جتدددل التدنولوجيدددة املبت
ا تسددددةب  ددددرة  م ددددل وزيددددةرة الاددددرص اوبةئيددددة  وينبتددددن لتةاتةدددد( الدددددويل  ن يوااددددل التعددددةون 

تتحدددية  ل والتاددد والددد وي يف حددوار  دددي احلاددة  عتددد بي ددة سيةسددةتية مواتيددة لريسددت ةةر، 
 تنظدديم االسددت ةةر  قيقددة   االسددت ةةر  وتؤ ددد احلدومددة  مدد  جديددد حقالددة يف الددع تواجدده املشدد  ة

 لاغراض املشروعة املتعتقة بةلسيةسة العةمة  
ومدددد  املالددددم تعليددددل الددددوعن وبنددددة  القدددددرا  لدددددعم البتدددددان النةميددددة يف اجتددددااب وتعليددددل  -24

 االست ةةر الا  يسالم يف  قيمل االس اتياية  اوبةئية الو نية  
 ددة املددوارر مدد   جددل تنايددا  شددداي التنةيددة يف تعب وسدديدون النظددة  ال ددرييب الاعددةي حةمسددة   -25

املستدامة والنالوض االدتاةر  الشةمل لتبتدان النةمية  ويشةل قل  احلد مد  التالدرب ال درييب، 
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عددد  التادددد  لتتددددمقة  املةليدددة غدددري املشدددروعة واألنشدددلة الدددع تدةددد  ورا  حددددو الة، م دددل  م دددري  
يعيددة والاسددةر واال ددتريق والتددة  مالدداه التالددرب ال ددرييب واالسددتتريي غددري املشددرو  لتةددوارر اللب

ينبتدن  ن تددون املبدةررا  احلةليدة   ةدة  املس لة عةملية وتتلتل املليد م  التعةون املتعدر األ دراي 
 مبشةر ة البتدان النةمية   يتعتمل ميةة    ر مشوال  

ا  يف قلددد  تدنولوجيدددة املعتومدددة  واالتادددةال  واالبتددددةر، رور  مبدددة وتدددؤر  التدنولوجيدددة، -26
يف قلددد  عددد   ريدددمل مسدددةمهتالة األسةسدددية يف التحدددوي اليدتدددن،  مبدددة حةمسدددة  يف التادددةرة والتنةيدددة،

م ددددري  عدددد  تعليددددل األمدددد   ،واللةدددددة  اونتةجيددددة، والقدددددرة التنةمسددددية وتنويدددد( اونتددددةا والاددددةررا 
يددة التدداائن  مالددن بةلتددةيل مدد  وسددةئل التنايددا الرئيسددية وتشدددل  حددد عنةاددر  قيددمل  شددداي التنة

تحقيمل التنةية الشةمتة واملسدتدامة  وتلدوير لامللتوبة لتتيري املستدامة  وشن  ي ة  م   شم عوامل ا
يف  مبددة التدنولوجيددة  السددتيةة بي يددة  ونقتالددة ونشددرشة وتعةيةالددة يف البتدددان النةميددة بشددرو  مواتيددة،

مدد  وسددةئل يتة ، يدعددد وسدداتاةدددة  متبددةرال   وتا دديتية، عتددد النحددو املتاددمل عتيدده بشددرو  ميسددرةقلدد  
دددددل   2030 تنايدددددا  لدددددة عدددددة  يف قلددددد   ليدددددة تيسدددددري  مبدددددة بةل تيبدددددة  والتددددددابري الدوليدددددة،ويدرح 

، عتدد النحدو املتادمل عتيده يف التدنولوجية وتاعيل ماري التدنولوجية املخا  ألددل البتددان بدوا  
  لة عةل  ريا  بةبة م   جل رعم تنايا  شداي التنةية املستدامة  

عتد  ي( املستوية  يف ددل   در  مواتيةلتنةية الشةمتة واملستدامة تومر بي ة وتتلتل ا -27
سيةسددةتية قا  اددتة، ووخدد( دواعددد دويددة والتعددةون عتددد  ددو معددةي  مالدداه البي ددة الو نيددة والدوليددة 

زيدةرة تددمقة  التةويدل اوبدةئن اللويدل  ويف املواتية تدسالم يف رعم االست ةةرا  اونتةجية ا،تيدة،
يف اجملدةال  اجلديدددة يف البتددان النةميددة  الت سيسدن جدل واملسدتقر، واالسددت ةةر األجنديب املبةدددر األ

ويشدددددل تعليددددل البي ددددة املواتيددددة لريسددددت ةةر اونتددددةجن يف البتدددددان النةميددددة  مددددرا   سةسددددية  السددددتيعةب 
يتدل   ي دة  تدوامر التدنولوجية  والتوس ( ميالة بتية زيدةرة  نتةجيدة شداه البتددان ودددرىة التنةمسدية  و 

 ولت تة لتةعةيري الدولية   عة   حاة ا  عةلية اجلورة تدون متةحة بشدل
يف  رمدةا البتددان النةميدة بشددل  جيدةيب يف  شةمدة    ريدر التادةرة  ن يدؤر  رورا  م  د ن و  -28

سدددديةة عنددددددمة يقددددد ن بسيةسدددددة  متوازنددددة ومسدددددتدامة عتدددددد  يددددد(  وال النظددددة  التادددددةر  العدددددةملن،
لتنةدددددو واالسدددددتقرار والتنةيدددددة الادددددنةعية والية دددددل األسةسدددددية والعةةلدددددة والتتيدددددري  املسدددددتوية  رعةدددددة  

اليدتن، وشو خرور  لتحقيمل النةو العدةملن و جيدةر مدرص العةدل واحلدد مد  الاقدر و قيدمل التنةيدة 
نظةدددة مددد(  عدددرين ندددريويب الدددوزار  لتةدددؤمتر الدددوزار  العةددددر مل شددداا الاددددر، ومتشدددية   ويف املسدددتدامة 

التاةرة العةملية، مقن عةل منظةة التاةرة العةملية جيدل  ن يدبقدن مسد لة التنةيدة يف الاددارة، رون 
املسدددةق بةألحددددة  املتعتقدددة بةملعةمتدددة اةةادددة والتا ددديتية  ويدرحدددل بةلتدددةيل بةلعنةادددر الددددواررة يف 

تتد  الدع شدن سديةة  وال ،االتاةض الا  توال  ليه املدؤمتر الدوزار  العةددر ملنظةدة التادةرة العةمليدة
 ددو بتددو  شدددي   بددريا      ودددد حقددمل  ع ددة  منظةددة التاددةرة العةمليددة تقدددمة  لاددةأ  دددل البتدددان بددوا  

 مدد  رون رسددو   ر يددةعتددد  ددو مسددتةر   يعالددة    األسددواض واددوي منتاددة   دددل البتدددان بددوا  
  التحسى يف شاا االجتةه ليةرة حا  ماروخة، وسريدحل ب  و
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 التاةريدددة، احلدددواجلتحدددد مددد  ل مالةدددة   حدددةملا    ي دددة   يددددون  ن اودتيةدددن لتتدةمدددل دددد و  -29
 يف النةميددة البتدددان مشددةر ة وزيددةرة التاددةرة، تدددةلير وختادديض السيةسددةتية، اواددريحة  وتنايددا
 ال نةئيدة التاةريدة االتاةددة  تظدل  ن خدةةن    حةجدة وشندةكوالعةمليدة   اودتيةيدة القيةة سريسل
  وينبتدن لداه االتاةددة   ن عنده بدديري   وليا األ راي املتعدر التاةر  لتنظة  مدةري   واودتيةية

 يف تقويته  و ن تسالم تدون متسقة م( النظة  التاةر  املتعدر األ راي 
ويتدددل  تدددوامر املليدددد مددد  الشددداةمية يف  سدددواض السدددت( األسةسدددية، يف بتددددان املنشددد  وبتددددان  -30

تعليل دداةمية ودددرا  األ ا ب سةليل ترمن    ا ، وينبتن  ن يشةل قل  املقاد عتد حد سو 
لددرلوق  الواسدد( النلددةضنظددم  رارة ال ددرائل  متدد   مقددر بتدددان العددةؤ بددةملوارر،  خددةمة    الددروب 

األمواي م    ري م  البتدان النةمية املعتةدة عتد الست( األسةسية،  مران يدرزان احلةجة    تقييم 
   ستتريي وتسويمل الست( األسةسية األولية يف بتدان املنش  وبتدان املقاد عتد السوا دةمل ال

يتاددل  مدد  االسدد اتياية  اوبةئيددة  ال ويظددل االن ددةة     منظةددة التاددةرة العةمليددة جددل ا   -31
زيدةرة  نه مالدم يف   ةة  ملعظم البتدان السةعية    االستاةرة بةلدةمل م  النظة  التاةر  الدويل،

والبتددان الدع متدر ادتادةراىة مبرحتدة انتقةليدة، يف  سيةة  دل البتدان بدوا   وال اندمةا البتدان النةمية،
شدددداا السدددديةض، دددددد  تددددةا البتدددددان  ويف النظددددة  التاددددةر  املتعدددددر األ ددددراي القددددةئم عتددددد دواعددددد 

   و  نة شددددددة،    مسددددددةعدة تقنيددددددة دبددددددل عةتيددددددة االن ددددددةةاملن ددددددةة، و ةاددددددة  دددددددل البتدددددددان بددددددوا  
 يف منالة واالنتالة  االن ةة  عةتية تيسري  جل م  القةئةة لتعوائمل التاد  وينبتنمتةبعتالة   ويف

 عتدد العةمليدة التادةرة منظةدة  ع دة  اتادمل ،بدوا   البتددان  ددل بةن دةة  يتعتمل ميةةو   ا جةي  درب
الدددا  اعتةدددده اجملتدددا العدددة   تعتدددمل بةملبدددةرث التوجياليدددة الن دددةة   ددددل البتددددان بدددوا  امل املقدددرر تنايدددا

   2012متوز/يوليه  25ملنظةة التاةرة العةملية يف 
ومددة زالددت مبددةررة املعونددة مدد   جددل التاددةرة واو ددةر املتدةمددل املعددلز يتسددةةن بةألمهيددة يف  -32

سدديةة يف جمددةي بنددة  القدددرا  يف جةنددل العددرض والية ددل األسةسددية  وال سدديةض التاددةرة والتنةيددة،
زاي ينبتددن  سددى معةليددة  ومددة لبتدددان النةميددة، و ةاددة يف  دددل البتدددان بددوا  يف اتاددةرة املتاددتة بةل

مبدددةررة املعوندددة مددد   جدددل التادددةرة بوسدددةئل منالدددة موا مدددة الددددعم مددد(  ولويدددة  احلدومدددة  املتتقيدددة 
واسددددتالداي القيددددور املتلمددددة الددددع تواجالالددددة البتدددددان املتتقيددددة مبليددددد مدددد  الاعةليددددة وتلبيددددمل الدددددروق 

تختادددة مددد   دددريي جالدددور الرادددد والتقيددديم  و دددد   سدددى  مدةندددة  احلدددد مددد  الاقدددر الدددع املس
مدد  لاددةأ تنلددو  عتيالددة املبددةررة بةتبددة  سيةسددة  تليددد مدد  مددرص احلاددوي عتددد منددةم( التاددةرة 

 يعيشون يف حةلة مقر وختار م  تدةلير التدير  
بتيسددري التاددةرة تدددممل السددت( بددى    اتاددةض منظةددة التاددةرة العةمليددة املتعتددملويتوددد(  ن يسددرط  -33

البتدددان و ن طسدد  الشدداةمية وخياددض تدددةلير املعددةمري   و قا نداددا شدداا االتاددةض تنايدداا  معددةال ، 
جرة وم  مث يعلز التنةية املسدتدامة ةتمة  د ن قل   ن يعلز املنةم( املتبةرلة الع تتحقمل لتدوي امل

مؤسسددة  األعةددةي مدةسددل ر ددة   وبتيددة عتددد اددعيد العددةؤ، و ن يولددد  ددال  لتةسددتالتدى و 
تةددددل  ن   قيددددمل  شددددداي االتاددددةض، سددددتتعى مواجالددددة  دددددية  التنايددددا ا،تةتددددة، و ةاددددة الددددع طد

 اجملددةلىيف شدداا الادددر تقدددمي مسددةعدة معةلددة يف مبدددةن تواجالالددة  دددل البتدددان بددوا   ومدد  األمهيددة 
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، م دددري  عددد  الددددعم يف جمدددةي بندددة  ةاملتاددمل عتيالدددالتقدد  واملدددةيل وغدددري قلددد  مددد   دددددةي املسدددةعدة 
 القدرا   

 مةليدددة  و وتلبيدددمل    تددددابري ادتادددةريةاعتةدددةر وتدشدددا ( الددددوي بقدددوة عتدددد االمتندددة  عددد   -34
عرددددل  قيدددمل التنةيدددة تتقدددةنون الددددويل ومي دددةض األمدددم املتحددددة ل منةميدددةجتةريدددة  حةريدددة اجلةندددل   و

ؤ ر عتددد املاددةأ االدتاددةرية  تددبتدددان النةميددة، و سدديةة يف ال وال االدتاددةرية واالجتةةعيددة الدةمتددة،
 ورمدددةه العدددةبر، املدددرور وحريدددة واالسدددت ةةرا  األسدددواض    الوادددوي  مدةنيدددة التددددابري شددداهتعرددددل و 

ابري غدددري لتتدددد التادددد   ي دددة   جمددددية    ريدددرا   التادددةرة  ريدددر وسددديتلتل  املتددد  رة البتددددان يف السددددةن
التددددابري االناراريدددة، حي ةدددة وجدددد احتةدددةي  ن تددددون تتددد   ه،ميةدددة تشدددةت ،التعريايدددة الدددع تشدددةل

  راعن لة ال التدابري مب ةبة حواجل جتةرية
 التادددد    جدددل مددد  والسيةسدددة  الدتدددن االدتادددةر مسدددتوى عتدددد التنسددديمل تعليدددل مددد  بدددد وال -35

بتيدة زيدةرة اسدتقرار  ، وقلد ألزمدة املةليدة العةمليدةا عنالدة  شدات الدع األجدل واللويتة اليدتية لتةشة ل
االدتاةر الدتن عتدد الادعيد العدةملن، ورعدم االنتعدةت االدتادةر  العدةملن، و سدى البي دة االدتادةرية 

 بداي ويتدل البتددان النةميدة  عتد والتاةرية العةملية، والتقتيل     رن حد م  ا  ةر الستبية غري املبةدرة 
 لتاةرة والتنةية  اةئدة ال تقرارا  لتعليل بي ة ادتاةر  تن    ر اس  ةعن جالد
يتادددل  مددد  بي دددة متدينيدددة عتدددد الادددعيد العدددةملن  ال ويشددددل اسدددتقرار النظدددة  املدددةيل جدددل ا   -36

وعنادرا  حةمسدة  لتحقيدمل النةدو عتددد املددى اللويدل والتنةيدة املسددتدامة  مليدةرة معةليدة خدب  النظددة  
يدددة وسيةسدددة  التنةيدددة املسدددتدامة الو نيدددة املدددةيل  دددد   ن تسدددةعد عتدددد ربددد  األسدددواض املةليدددة العةمل

 دددد   ن ي تدددل عتدددد القواعدددد التنظيةيدددة املةليدددة العةمليدددة  ملدددة اللويتدددة األجدددل، وينبتدددن  يدددري  عنةيدددة
  الاترى والاترية واملتوسلة احلاميف متويل الية ل األسةسية واملشةري( اجلديدة م    ةر 

نيدددة امللتوبدددة ل دددةةن  قيدددمل نتدددةئ   بةئيدددة مناددداة و مدددة البي دددة االدتادددةرية العةمليدددة التةدي -37
ومسدددتدامة لادددةأ اجلةيددد( يف األجدددل اللويدددل متتلتدددل حو ةدددة عةمليدددة جيددددة، م دددري  عددد   عدددةرة 

 يف مدؤ را   املتخداة التددابري  تدت وبينةدةتنشي  وتقوية الشرا ة العةملية م   جل التنةيدة املسدتدامة  
يل بتقد  مرح ل بده يف اجتدةه األ دا بعةتيدة ادن( ددرارا     در مت ديري ، مقنده الدو  املةيل النظة    ةر

توسي( نلدةض مشدةر ة البتددان النةميدة يف عةتيدة ادن( القدرارا  وتعليدل م   جل يتل  زيةرة التحرك 
عةتية لان( القرارا  بش ن الق ةية املةلية الدولية تتسم بتاةو ة ومشولة  تشاي(شاه املشةر ة، و 

   ( وتشةر يتالة ومت يتيتالةلتاةي

  ور األونكتا   
  يتن: مبة  عريه، ينبتن لاوندتةر القية  12و 10ومقة  لتاقرتى  -38

موااتة ىي ة بي ة ادتاةرية متدينية عتد  ي( املستوية  لدعم التنةية الشدةمتة  و   
تةشدددددة ل لتاةيددددد( واملسدددددتدامة، بوسدددددةئل مددددد  بينالدددددة تشددددداي(  جيدددددةر حتدددددوي متعددددددرة األ دددددراي ل

 االدتاةرية املش  ة؛
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االستةرار يف  تةحة حمال لتبةري ا را  ووجالدة  النظدر بشد ن التادةرة والتنةيدة  وب  
تددؤ ر يف  مددةض  جمددةال  والتدنولوجيددة واالسددت ةةر بوادداالةالتةويددل والق ددةية امل ابلددة يف جمددةال  

الدد وي   يف، لتةسددةعدة املتتددريةمليددة النةددو والتنةيددة لتبتدددان النةميددة، يف سدديةض البي ددة االدتاددةرية العة
تحقيدمل التنةيدة الشدةمتة لتاةيد( مواتيدة لعتد الاعيدي  الو   والدويل لسيةسدة  واسد اتياية  

 ؛ 2030 لعة  م( األولوية  ا،درة يف  لة التنةية املستدامةمتةةدية واملستدامة، و 
 لتقيدديم املختاددة، الو ددةال  مدد( بةلتعددةون ،والتحتدديري  البحددوث جددرا   موااددتة وا  

األسةسدية واملشدةري(  الية دل متويدل    الوادوي  مدةنيدة عتدد العةملية املةلية التنظيةية القواعد   ةر
 الاترى والاترية واملتوسلة احلام؛ 

 التحددددية  تندددةوي عندددد بينالدددة ميةدددة  را  توامدددمل  جيدددةر يف األع دددة  الددددوي رعدددم ور  
  النةمية؛ لتبتدان التاةرية د  م  اومدةنية   الع والنةد ة املستةرة
ةض التاددةرة والتنةيددة  مدد عتددد التعريايددة غددري التدددابري بتدد  ري املتعتددمل عةتدده موااددتة وشد  

يف قلد  عد   مبدة لتبتدان النةمية، وتعليل تعةونه بش ن شاا املوخدو  مد( الشدر ة  ا  دري  املعنيدى،
 لو ةال  املع  بقةعدة بيةنة  التدابري غري التعرياية؛  ريمل املشةر ة يف مريمل الدعم املتعدر ا

ة معةلدددة يف املنةدشدددة  مشدددةر  املشدددةر ة عتدددد النةميدددة البتددددان مسدددةعدة مواادددتة وو  
الدوليدددددة بشددددد ن نقدددددل التدنولوجيدددددة وتبدددددةري املعدددددةري، وعتدددددد  ديدددددد  يدددددةرا  السيةسدددددة العةمدددددة 
واملةةرسددة  الا ددتد يف شدداا اجملددةي  وعددريوة عتددد قلدد ، ينبتددن لاوندتددةر  ن يوااددل مسددةعدة 

  ري نقددل البتدددان النةميددة يف  ديددد سددبل ووسددةئل تاعيددل نقددل التدنولوجيددة و جددرا  حبددوث بشدد ن تدد
 التدنولوجية يف التاةرة والتنةية؛ 

موااددددتة  دددد( اوحاددددة ا  و جددددرا  البحددددوث و تيددددل السيةسددددة  بشدددد ن تدددد  ري  وز  
يف قلد  ت  ريمهددة  مبددة االسدت ةةر األجندديب املبةددر و نشددلة الشدر ة  املتعدددرة اجلنسدية  عتددد التنةيدة،

الددوي األع دة  عتدد عتدم بدةلتلورا   ع   ريمل األددةي غري السالةية لإلنتدةا الددويل، بتيدة  بقدة 
 ومتدينالة م  تقييم مدى  مهيتالة بةلنسبة    التنةية وابتدةر وتنايا  روا  سيةسةتية منةسبة؛ 

 موااددتة عةتدده التحتيتددن والسيةسددةو ومسددةعدته التقنيددة بشدد ن د ددةية الددديون، وا  
يةسدددة  اوددددراض واالدددد اض يف قلددد  برندددةم  نظدددة   رارة الدددديون والتحتيدددل املدددةيل، وتعليدددل س مبدددة

البنددد  الددددويل واددددندوض النقدددد الددددويل وغريمهدددة مدددد   عةدددليدةددددل  حبيدددث، ىاملسدددؤول ىالسددديةري
  احةب املاتحة، حسل االدت ة ؛ 

يف قلدد  مردددة العةددل  مبددة موااددتة عةتدده احلددةيل، بةلتنسدديمل مدد( الشددر ة  املعنيددى، و   
ة يف السريسددل والقدددرا  اوحاددةئية يف جمددةال  املعنيددة بةوحاددة ا  املةليددة، الرامددن    املسددةمه
 الديون؛  وتر يبةالديون ا،تية والديون اةةرجية اةةاة والعةمة، 

ال ري ددة، يف ميدةري  النقددل واملدرور العددةبر   ر ددةن عةتدهمواادتة عةتده، مدد   دريي  و   
  رعددم تنايددا والتوجسددتية  التاةريددة، وتيسددري التاددةرة، والق ددةية قا  الاددتة، و ددال ى،الدددولي
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منظةدة التادةرة العةمليدة، ومواادتة رعدم عةتيدة وخد( وتنايدا املعقور يف   دةر اتاةض تيسري التاةرة 
  ددددةر دددددةنوين وتنظيةددددن منةسددددل يديسددددر ويدددددعم النقددددل والتاددددةرة عتددددد الاددددعيد الدددددويل وخياددددض 

 التدةلير؛ 
در األ دراي، موااتة رعم البتدان النةمية يف مشةر تالة يف النظة  التاةر  املتعد وك  

 ع  املعونة م   جل التاةرة وغري قل  م  برام  املسةعدة اوبةئية؛  م ري  
مواادددتة برنةجمددده القدددةئم لريجتةةعدددة  واملشدددةورا  مددد( الددددوي األع دددة  بشددد ن  وي  

اتاةدددة  االسددت ةةر ومقددة  ةلددة عةددل  ريددا  بةبددة، واحلاددة  عتددد روره  ةحاددل لتنقددةت الدددويل 
االست ةةر، ومسةعدة الدوي األع ة  يف جالورشة الرامية    تعليل البعد اوبةئن، بش ن اتاةدة  

 حسل االدت ة ؛
موااتة راد وتقييم تلور النظة  التاةر  الدويل واجتةشةته مد  منظدور  بدةئن،  و   

 م( توجيه اشتةة   ةص     سالةمه ا،تةل يف  قيمل  شداي التنةية املستدامة؛ 
م التحدددية  اوبةئيددة املسددتةرة واملسددتادة الددع تواجدده التاددةرة مدد  راددد وتقيددي ون  

 منظور التنةية املستدامة؛ 
موااتة راد  سواض الست( األسةسدية والتعالدد املنةسدل لقةعددة البيةندة  املتعتقدة  وق  

 بةألسعةر الدولية لتست( األسةسية  ال  م  عةته املتعتمل بةوحاة ا  واالجتةشة  الرئيسية؛ 
موااتة تقدمي املسدةعدة    البتددان النةميدة مد   جدل تادةيم وتنايدا سيةسدة   و   

 لدده وينبتدن رارة عةتيدة  النقدل  و ال  و جرا ا  موجالة     سى  اة ة املعةمري  التاةرية 
ينبتدن   ةدة   اجلةر يدة لتبيةندة  ا يل النظدة  تنايا يف األع ة  الدوي م( التعةون  ي ة   يواال  ن

 بسيةسة  االست ةةر؛  بةلنظر    اتتالةر  ن يواال عةته بش ن ال رائل لاوندتة
 ميالة معةيري االستدامة؛  مبة موااتة عةته بش ن املعةيري اةةاة، وي  
 معةجلة ا  ةر التاةرية واوبةئية لتحواجل غري التعرياية؛  وص  
يف االسدددتاةرة مددد  املبدددةررا  والدددرام  القةئةدددة م دددل  مسدددةعدة  ددددل البتددددان بدددوا   وض  

كللددة  اوعاددة  مدد  الرسددو  اجلةر يددة واحلادد  املقددررة، ودواعددد املنشدد  التا دديتية لاددةأ شدداه 
عد  املسدةعدة ا،ددرة الددي يف   دةر مبدةررا   ، م دري  البتدان و عاة   دمة   ددل البتددان بدوا  

 املعونة م   جل التاةرة؛ بةررة وماو ةر املتدةمل املعلز مبةررة م ل 
مسةعدة البتدان النةمية، ع   ريمل العةل التحتيتن وتاةيم السيةسة ، عتدد  ور  

تنةيدددة ددددةمتة لتاةيدددد(  قيددددمل اسدددتحداث  ليدددة   دتيةيدددة لتيسددددري تعب دددة املدددوارر املةليددددة مددد   جدددل 
 يف قل  م  املؤسسة  املةلية الدولية والقلة  اةةص؛ مبة ومستدامة،
 املتحددددة األمددم و ددةال  بدددى املشدد ك العةددل مريدددمل يف ع ددوا   بادداته اوسددالة ، وت  

 ي دددة  ملعدد  بتسدددخري العتددم والتدنولوجيدددة واالبتددددةر ألغددراض  شدددداي التنةيدددة املسددتدامة وباددداته ا
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 مةنة التانة املعنية بتسخري العتم والتدنولوجية ألغراض التنةية، يف تنايا النتةئ  املتاتة بتسدخري 
يف قلد   ليدة تيسدري التدنولوجيدة وتاعيدل  مبدة ،2030 عة  والتدنولوجية واالبتدةر م   لةالعتم 

 بن  التدنولوجية ألدل البتدان بوا ؛ 
يف قلد   مبدة موااتة وتعليل برندةم  العةدل املتعتدمل بدةلعتم والتدنولوجيدة واالبتددةر، و   

سيةسدة  يف البتددان النةميدة عد   ريدمل استعراض سيةسة العتم والتدنولوجية واالبتدةر رعةة  لان( ال
 ؛ بال  تقييم معةلية اوجرا ا  املتخاة  قيقة  لتتنةية املستدامة و ديد األولوية  قا  الاتة

مواادددتة عةتددده املتعتدددمل بدددةلرواب  بدددى التادددةرة الدوليدددة واملسدددةئل املةليدددة ومسدددةئل  وث  
 االدتاةر الدتن،  دي مسةعدة البتدان النةمية عتد االندمةا بناةا يف االدتاةر العةملن؛ 

قدمدددده مدددد  املسددددةعدة التقنيددددة وبنددددة  القدددددرا     البتدددددان النةميددددة ي مددددة موااددددتة و   
راىة مبرحتدددة انتقةليدددة وتعليدددله، دبدددل عةتيدددة االن دددةة     منظةدددة التادددةرة والبتددددان الدددع متدددر ادتادددة

 متةبعتالة؛  ويف العةملية و  نة شة
ختتاده  ومدة موااتة البحدث يف  مدةض البتددان النةميدة يف مسدةئل التادةرة والتنةيدة وق  

يف  حدددةيف عةددل األمددم املتمندده   جددرا   تدديري  بشدد هنة، وقلدد   سددالةمة  وموااددتة مدد    ددر عتيالددة 
 خو  األزمة االدتاةرية واملةلية العةملية؛

بندددة  القددددرا     البتددددان النةميدددة و ددددمة  مواادددتة تقددددمي املسدددةعدة التقنيدددة  وض  
والبتدددددان الددددع متددددر ادتاددددةراىة مبرحتددددة انتقةليددددة يف جمددددةي املاةوخددددة  التاةريددددة املتعدددددرة األ ددددراي 

سددددتعراض السيةسدددددة العةمددددة املتبعددددة يف جمدددددةي واودتيةيددددة، وادددديةغة   ددددةر لتسيةسدددددة  التاةريددددة وا
 اةدمة  وغري قل  م  اجلوانل املتاتة بةلسيةسة التاةرية؛ 

 يفالعةددل، مسددةعدة البتدددان النةميددة، بوسددةئل منالددة بنددة  القدددرا ، عدد   ريددمل    و  
وخد( منالايدة  لقيدةق   در جالدور السيةسدة العةمدة الو نيدة يف  قيدمل التنةيدة ، عتدد حدور واليتده
  وحمد ة متت ل لتةعةيري الدولية  حاة ا  و نية منةسبةع   ريمل تعالد و  ،املستدامة

   2الموضوع الفرعي   
 عز ز النمو اال ت ا ي المطنر  والشنام  للبمين  والمسنتدام عن   ر ن  

 التبارة واالستثمار والتمو   والتكنولو يا بغية  حقي  الرخاء للبمي 
 السياسار حلي    

مسددبقة   يدشدددل تعليددل النةددو االدتاددةر  امللددرر والشددةمل لتاةيدد( واملسددتدا  دددر ة   سةسددية   -39
و قيددمل التنويدد( والتحددوي يف  ،ورمدد( املسددتوى التدنولددوجن ،مددرص العةددلو تددمل  ،لتق ددة  عتددد الاقددر

املسددتدامة و قيددمل التنةيددة  ،وت ددييمل ماددوة تاددةو  الددد ل را ددل البتدددان وميةددة بينالددة ،االدتاددةرا 
والر دددة  لتاةيددد(  بيدددد  ن شددداا يتلتدددل اختدددةق تددددابري معةلدددة عتدددد  يددد( املسدددتوية  مددد   جدددل جتدددةوز 
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خدعر النةدو االدتادةر  والتادد  لتتحددية  املسدتةرة واملسدتادة الدع تعد ض اجلالدور الراميدة    
مهدة  2030 لعدة  املسدتدامة التنةيدة  لدة لتحقيدمل رئيسديةن ومثة عةمرين قيمل تنةية دوية ومستةرة  
 القددرا  احلسدبةن يف التددابري عتدد  دو ي  دا شاه تاةم  ن وجيل  الشةولية لتاةي( واالستدامة 

واألولويددة  الو نيددة و ن  السيةسددة  تراعددن و ن لتتنةيددة املختتاددة الو نيددة واملسددتوية  واالحتيةجددة 
تبقد يف الودت ناسه متسقة م( القواعدد وااللتلامدة  الدوليدة قا  الادتة  ومد  املالدم  ي دة  خدةةن 

 التقةسم العةري بى اجلةي( ل ةةر التنةية ورعم احتيةجة  األجيةي احلةخرة واملقبتة  
تقت دن الشدةولية و  ةةن رمدةه السددةن  وجيل  ن يدون النةو االدتاةر  دةمري  لتاةي( ل -40

اددرص جلةيدد( دددرائ  اجملتةدد(، و ةاددة  دددد الا ددة  حرمةنددة ، وتوزيدد( مدةسددل الر ددة   تةحددة اللتاةيدد( 
تتلتددل  ي ددة  االنتبددةه الدددديمل ألوجدده انعدددا  املسددةواة األمقيددة، مبددة يف قلدد  شددن بلريقددة    ددر مسددةواة  و 

 قيددمل النةددو االدتاددةر  ويتلتددل تاددتة بتةدددى الشددبةب  انعدددا  املسددةواة بددى اجلنسددى، ولتق ددةية امل
املسدددتدا  تدددوامر املواشدددل والقددددرة اوبداعيدددة واحلدددةمل القدددو  لريدددةرة األعةدددةي لددددى  يددد( السددددةن،  ةدددة 

 ،تةشدددةري( الادددترى والادددترية واملتوسدددلة احلادددملو  ،يتلتدددل اتبدددة  سيةسدددة  راعةدددة لتنةيدددة املالدددةرا 
تقدددددرة عتددددد  نتددددةا  ةئاددددة  وسدددد( مدددد  للتدنولوجيددددة  اجلديدددددة، و تقددددرة عتددددد االبتدددددةر واسددددتيعةب الو 

مدددد   قلدددد  الية ددددل األسةسددددية وغددددرياالسددددت ةةر يف املنتاددددة  الددددع تتسددددم جبددددورة عةليددددة، م ددددري  عدددد  
 االست ةةرا   

 قيدددمل التنةيددددة الشدددةمتة لتاةيدددد( واملسدددتدامة، يف  تدددة  مددددور، عتدددد اسددددتخدا  ويتوددددر  -41
التاةرة  ةحرك لتنةو االدتاةر  ولتق ة  عتد الاقر  والتاةرة وسيتة لدعم تنايا  لة التنةية 

و لة عةل  ريا  بةبة  مبتوامر سيةسة  راعةة منةسبة وشية ل  سةسية  2030املستدامة لعة  
تعتةدددة ومدربدددة،  دددد   ن تسدددةعد التادددةرة  ي دددة  يف تعليدددل  دددل مددد  العةةلدددة مريئةددة وددددوة عةمتدددة م

 املنتاة، ومتدى الشبةب والنسة ، واألم  التاائن، واحلد م  انعدا  املسةواة  
، جلئيدة ، يتوددربيد  ن مدى معةلية التاةرة يف تعليدل النةدو ويف الق دة  عتدد الاقدر  مدر  -42

وعتددددد رمدددد( املسددددتوى التدنولددددوجن عتددددد الاددددعيد الددددو    عتددددد االسددددت ةةر املتعدددددر القلةعددددة  
  لعةددل واالبتدددةر والتاددةرة ا مددرص و تددمل النةددوعاتددة  رمدد( يف حيويددة  مهيددة اونتددةجن ولريسددت ةةر
  تددةا الددا  املددةي بددر ق األعةددةي مؤسسددة  لتلويددد امللتددوب التةويددل عتددد  ي ددة   قلدد  ويادددض

 عدةمري   يشددلشدو و  التنةيدة، لتحقيدمل خدرور  ألسةسديةا الية دل يف واالسدت ةةر   لددن تتلدور  ليه
   لقدرة عتد املنةمسةوا والعةمة اةةاة االست ةةرا  ولتيسري لتنةو حاةزا  
لبتدددان النةميددة وتعليددل االسددت ةةر يف االدتاددةر احلقيقددن، اةئدددة او ن تعب ددة املددوارر املةليددة ل -43

الشدرا ة  بدى القلدةعى العدة  تعليدل الية ل األسةسية املستدامة، مبدة يف قلد  تلوير و ةاة يف 
رورا  رئيسية  يف   تالة  واةةص و ةدة اونتةا يف البتدان النةمية، و ةاة يف  دل البتدان بوا ، تؤر 

وسددتدون زيددةرة االسددت ةةر العددة  واةددةص، ا،تددن واألجندديب عتددد السددوا ، قا   التاددةرة والتنةيددة 
  مهية حةمسة  

يف تدةتة اجلالور الع تبدالة البتددان لتعب دة املدوارر  شةمة   التةويل العة  الدويل رورا  ويؤر   -44
 بعدددةره بددددل ةيددد( الدددرام  والسيةسدددة  الراميدددة    الق دددة  عتدددد الاقدددر تتدددومر جل  وال حمتيدددة  العةمدددة 
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التةويل وتظل معتةددة مد   جدل تنايداشة عتدد ماةرر القدرة عتد الواوي     ةئاة واسعة م  
املسةعدة اوبةئية الرمسية بةعتبةرشة مادر متويل  د  التنبؤ به  ويدتسن استالداي الق ة  عتد 

مل  شددداي التنةيددة الاقددر ب بعددةره املتعدددرة، مبددة يف قلدد  الاقددر املدددد(،  مهيددة  ةاددة بةلنسددبة لتحقيدد
التعددةون وديددةق التنةيددة اللددةب( املتعدددر مسددةعن درك تدداملسددتدامة  ومدد  املالددم يف شدداا الادددر  ن 

األبعدددةر لتاقدددر و اوادددية  شددداا التحدددد  وخدددرورة معةجلدددة  وجددده ال دددعر اليدتيدددة الرئيسدددية يف 
عدة اوبةئية الرمسية، مة لتتةويل العة  الدويل، مبة ميه املسةةالستخدامة  البتدان النةمية  وم  اال

 ددديث ديددةق يددؤر     وينبتددن  الو ةاددة   مددوارر  خددةمية مدد  املاددةرر األ درى، عةمددة  تعب ددة  ايدل 
   املسددةعدة اوبةئيددة الرمسيددة والتدددبري املقدد ا املسددةد "الدددعم الرمسددن الدةمددل لتتنةيددة املسددتدامة" 

   بةلاعللعت االلتلامة  الع دد  خعةي 
لتحقيمل  م  العنةار الريزمة التدنولوجية ومتويتالة  حد وسةئل التنايا الرئيسية وعنارا  وتعد  -45

 شددداي التنةيددة املسددتدامة  غددري  ن  مدةنددة  العتددم والتدنولوجيددة واالبتدددةر ؤ تتحقددمل بعددد بةلنسددبة 
 راة  و  رالاقد عتدد لتق دة  منده بدد ال  مدرا   التدنولوجيدة الاادوا  سدد ويشددلملعظم البتددان النةميدة  

 تنايدددا وسدددةئل وتشدددةل  رئيسدددية  لتحدددد مددد  انعددددا  املسدددةواة را دددل البتدددد الواحدددد وميةدددة بدددى البتددددان 
 مواتيدة، بشرو  ،وتعةيةالة ونشرشة ونقتالة بي ية   ستيةة تدنولوجية  تلوير املستدامة التنةية  شداي

املددوا نى دبددل مددة مدد  املعر  نقددل ةددة  ن   عتيدده املتاددملعتددد النحددو  وتا دديتية، تسددةشتية وبشددرو  بددل
 والتادةرة املبةددر األجنديب لريسدت ةةر و دد    سالةمة  مالةة  يف شاا الادر  د   ن يشدل املت بى 

 تلددددوير حاددددل ويف النةميددددة البتدددددان يف بي يددددة   السددددتيةة التدنولوجيددددة  نشددددر يف رئيسددددية   رورا  يؤريددددة   ن
النةميدددة مددد   دددريي تددددابري كتتادددة، منالدددة البتددددان يف   و دددد  تيسدددري نشدددر التدنولوجيدددة التدنولوجيدددة

تع ض نقل التدنولوجية عتد  ي( املسدتوية ، واحلادوي عتدد التةويدل، دد التاد  لتحواجل الع 
السيةسدة  الداعةدة املريئةدة، واالسدت ةةر يف بةعتةدةر وجعل التدنولوجية  يسر  تاة، و رير التادةرة 

ر ق املدددةي البشددددر  وزيددددةرة ددددددرة الاددددنةعة  والية ددددل األسةسددددية ا،تيددددة مدددد   جددددل رعددددم اجتددددااب 
احلةةيدة الدةميددة واملتوازندة والاعةلددة حلقدوض املتديددة تددومري  مهيدة مد( االعدد اي بواسدتيعةب التدنولوجيددة، 

حد ا  االو  يتةةددد واألولويدة  ا،ددرة و نيدة   لبتددان النةميدة مبدةالادرية يف  ل م  البتدان املتقدمدة وا
دةمل لريلتلامة  الدولية   ةة  ن مثة حةجة    بي دة متدينيدة معةلدة عتدد الادعيدي  ا،تدن والددويل ال

 ل ةةن الاوائد اوبةئية ا،تةتة لتتدنولوجية  
نددوب، بوادداه عناددرا  مدةددري  لتتعددةون بددى بتدددان الشددةةي ولتتعددةون ميةددة بددى بتدددان اجل -46

ه، و ددال  التعددةون ال ري ددن رور مالددم يف  قيددمل التنةيددة الشددةمتة عنددوبتدددان اجلنددوب ولدديا بددديري  
لتاةي( واملستدامة، مبة يف قل  يف جمةيل التةويل والتدنولوجية  وينبتن  ن يدنظر    التعةون ميةة 

عبدري عد  الت دةم  بدى ددعوب اجلندوب وبتدانده عتدد  سدةق جتةر دة بى بتدان اجلندوب عتدد  نده ت
و شددامالة املشد  ة  وملدة  دةن التعددةون ميةدة بدى بتددان اجلنددوب والتعدةون ال ري دن يسدةعدان البتدددان 

واالناتدةا والشدةولية واالبتددةر، مدقن مثدة اع امددة  ناددةي مسدةرا   بةئيدة تعدلز اويف  رسدة  النةميدة 
  وستسدتةر تقويدة الدرواب  االدتادةرية ميةدة بدى 2030يف رعم  قيمل  لدة عدة    مهيتالةةليةرة ب

البتدان النةمية  ي ة  يف  حداث ت  ري  جيةيب عتد التدمقة  التاةرية واملةلية، وعتدد بندة  القددرا  
 و قيمل النةو االدتاةر  يف البتدان النةمية   التدنولوجية ا،تية
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 الراميددة الو نيددة اجلالددورتتلتددل ت ددةمر  لتاةيدد( والشددةمتة سددتدامةامل التنةيددةوبةلتددةيل مددقن  -47
 ترمددن الدددويل الاددعيد عتددد بقاددريحة مق نددة  واملسددتدامة لتاةيدد( الشددةمتة بةلتنةيددة النالددوض   
و لددة  2030 عددة   لددة بددقدراره ،دددد  لددل  ناسدده العددةملن مددةجملتة(  القبيددل شدداا مدد  بي ددة ىي ددة   

عةدددل  ريدددا  بةبدددة، بةلسدددعن    ىي دددة بي دددة متدينيدددة مددد   جدددل التنةيدددة املسدددتدامة عتدددد الادددعيدي  
   تنايا  شداي التنةية املستدامة عتد  ي( الاُّعدد ةئل الو   والدويل، وبتيسري وس

و لددة عةددل  ريددا  بةبددة، مددقن الومددة  جبةيدد( التلامددة   2030و ةددة  بددرز   لددة عددة   -48
لتةسدددةعدة املقدمدددة   دددد  اجلالدددة  ددددد   و يدددلاي  مدددرا  بدددةل  األمهيدددةاملسدددةعدة اوبةئيدددة الرمسيدددة ال 

، مبدة يف قلد  التلامدة  العديدد مد  البتددان املتقدمددة ةاوبةئيدة الرمسيدة مد  جديدد التلامدة   دل منالد
يف املةئة م  الد ل القومن او ةيل لتةسةعدة اوبةئية الرمسيدة  0.7شدي ختاي  نسبة ببتو  

يف املةئددة مدد  الددد ل القددومن او ددةيل  0.2و 0.15لتبتدددان النةميددة وختاددي  نسددبة تدد اوا بددى 
   بوا   لتةسةعدة اوبةئية الرمسية ألدل البتدان

العددة  بتيددة  قيددمل  شددداي التنةيددة املسددتدامة، مدد  ال ددرور  زيددةرة االسددت ةةر  هويف حددى  ندد -49
 اومدةنددة  شدداهوتوجيدده  تعب ددة  ن يدددب  توجددد  ي ددة   مدةنددة  غددري مسددتتت ة ملشددةر ة القلددة  اةددةص 

  دددددي  الدددددع التحددددددية  قلددددد  يف مبدددددة السيةسددددة ،ادددددعيد  عتدددددد التحددددددية  مددددد  عددددددرا   يواجالددددةن
مدد   جددل  وعةمليددة ، و نيددة   والتنسدديمل، القيددةرة تددوامر ويتددل   ةص واةدد العددة  القلددةعى بددى بةلشددرا ة 
 وجتن دل السيةسدة ، اتسدةض وخةةن السيةسةتية، املع ري  شاه م( لتتعةمل توجيالية تقدمي مبةرث
  شددداي يف بةالسددت ةةر املتعتددمل األوندتددةر و ددد  لعةددل   امللتددوب العةددل وحاددل اةايددة، التدددةلير
 اا الادر بتية تعليل القدرا  املؤسسية الو نية   ردةر يف ش يدون مادر  ن املستدامة التنةية
، ومتةددية  مد(  لدة عةدل  ريدا  بةبدة والنتدةئ  األ درى قا  2030 عة   لة وحسل -50

 دةمددة دددرا ة  بددى القلددةعى العددة  ، مددقن االسددت ةةر يف منظومددة األمددم املتحدددةملددؤمترا  الاددتة، 
وسدديتة معةلددة لتدددارك القاددور يف البدد  التحتيددة وبنددة  شددو واةددةص مدد   جددل تلددوير البدد  التحتيددة 

   لتحقيمل  شداي التنةية املستدامةالريزمة القدرا  اونتةجية 
 البتدددددان يف املسددددتدا  اونتددددةا يف ة خددددةمي ا اسددددت ةةر     حةجددددة توجددددد  عددددم، بشدددددلو  -51

النةميدة غدري السدةحتية  والبتددان النةميدة الادترية اجللريدة والدوي بوا   البتدان  دل يف و ةاة النةمية،
واالدتاددةرا  األ ددرى ال ددعياة شيدتيددة  واملعرخددة لتةخددة ر والاددترية والبتدددان األمريقيددة والبتدددان 

 مدةنيدة   الددويل اجملتة( لدى  ةة  ن  نلا  الالع متر حبةال  نلا  والبتدان اةةرجة م  حةال  
رخددية لتاتراميددة السيةسددية  و الع لآل ددةرالو دد ة األدددد  تتحةددل الددع األع ددة  الدددوي لدددعم دويددة

 حةجدةومثدة غريشة م  ا  ةر العرخية غري االدتاةرية، م   جدل التخايدر مد  األ در االدتادةر   
 السيةسدة  مد( الةاتسدةد ول دةةن االسدت ةةر سيةسدة لتوجيه ورولية ، و نية   جديدة،  هند      ي ة  
ةؤسسدددة  الاددددترى والاددددترية تل األجددددل اللويدددل التةويددددل تدددومري منالددددة بوسدددةئل األ ددددرى، العةمدددة

االسدددت ةةر األجنددديب املبةددددر  ايدددل واملتوسدددلة احلادددم وتعليدددل االسدددت ةةر العدددة  يف البنيدددة التحتيدددة، و 
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األوندتددةر لسيةسددة  االسددت ةةر مدد  يف   ددةر املبددى  الددا  يايددد االدتاددةر احلقيقددن، عتددد النحددو 
     جل  قيمل التنةية املستدامة

الدتاةر الردةن، مبدة يف قلد  التادةرة اولد ونيدة، تد  ري متلايدد اولتدنولوجية املعتومة  و  -52
 اجلواندددل بشددد ن البحدددوث مددد  املليدددد  جدددرا  ويتدددل   عتدددد التادددةرة والتنةيدددة عتدددد الادددعيد العدددةملن 

   املسةئل لاه واوبةئية اةريةالت
و عدةرة تنشدي  الشدرا ة العةمليدة مد   ديددجت 2030 قيمل  شداي  لة عدة  سيتلتل و  -53

 جددل التنةيددة املسددتدامة، عتددد  سددةق روا مدد  الت ددةم  العددةملن املعددل ز، مدد( ال  يددل بوجدده  ددةص 
، ومبشدةر ة مد   يد( البتددان و يد(  ادحةب املادتحة خعرواأل مقرعتد احتيةجة  الا ة  األ

و لدة عةدل  ريدا  بةبدة  وينبتدن  ن  2030 و ي( النةق، عتد النحو املشةر  ليه يف  لدة عدة 
تظل عةتية  عةرة تنشي  الشرا ة العةملية م   جل التنةية املستدامة مرتدلة عتد الدوي و ن تر  دل 

 ستدامة بلريقة متوازنة ومتدةمتة لتتنةية امل ةال ري األر ةن عتد تدعيم 
 املسدتدامة األسةسدية الية دل يف االسدت ةةر    اةادوص، وجده عتدد متحة، حةجة ومثة -54
 بةلدددور التسددتيمومدد(   السددري( احل ددر  التوسدد( عتددد امل تددل البي ددن التحددد  مواجالددة  جددل مدد 

 األ ددرى الو دةال  بدده تقدو  الددا  والعةدل ،نددةم  األمدم املتحدددة لتةسدتو نة  البشددريةر ل الرئيسدن
 نظدرا   احل در  التوسد( جمدةي يف التخلدي  حمدةة اس اتياية     حةجة شنةك مقن الاتة، قا 

 والتحددددية  األريدددةي سددددةن احتيةجدددة  مراعدددةة مددد( االدتادددةر ، النةدددو عاتدددة رمددد( يفلددددوره 
   البي ية

  ور األونكتا   
   عريه، ينبتن لاوندتةر القية  مبة يتن: 12و 10ومقة  لتاقرتى  -55

، والتةويددددل ديددددد االحتيةجددددة  والتدددددابري النةددددد ة عدددد  الدددد اب  بددددى التاددددةرة،  و   
 واالست ةةر، والتدنولوجية، وسيةسة  االدتاةر الدتن م  حيث ت  ريشة عتد التنةية؛ 

د املتتدددريط لتتادددةرة  جدددرا  حبدددوث و تددديري  وتقددددمي املسدددةعدة التقنيدددة بشددد ن املشدددال وب  
الدوليددة، مبددة يف قلدد   ديددد وسددةئل حاددل التنويدد( االدتاددةر ، واحلددد مدد  تدددةلير التاددةرة، وتعليددل 

يف الوددت ناسده مبة يشدةل سريسدل القيةدة العةمليدة لتسدت( واةددمة ، و  ،اونتةا ق  القيةة امل ةمة
     ن ي تل عتيالة م    ةر  بةئية؛ معةجلة مسةئل الشاةمية واملسؤولية االجتةةعية والبي ية ومة  د

تقددددمي الددددعم    البتددددان النةميدددة، بندددة  عتدددد  تبالدددة، يف اددديةغة وتنايدددا  د دددر  وا  
تتاددددةرة ورمددددد  شدددداه األد ددددر يف اسددددد اتياية  التنةيددددة الو نيدددددة ويف و نيدددددة ل ية وتنظيةيددددةسيةسددددةت

عتدد  يد( املسدتوية  لتحقيدمل  سيةسة  االدتادةر الدتدن، ومد  مث املسدةمهة يف ىي دة بي دة متدينيدة
  ومستدامة؛  لتاةي( تنةية دةمتة
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وال سددديةة  دددددل  ،مواادددتة رعددددم البتددددان النةميددددة املعتةددددة عتددددد السدددت( األسةسددددية ور  
يف تعظديم الاوائدد  ،البتدان بوا ، عر اسدتعراض السيةسدة  و جدرا  احلدوارا  وتقددمي املسدةعدة التقنيدة

 ست( األسةسية والتاةرة؛ اوبةئية لترواب  بى  نتةا ال
، يف مواادددتة رعدددم البتددددان النةميدددة املنتادددة لتقلددد ، وال سددديةة  ددددل البتددددان بدددوا    هو 

 ؛والتاد  ملة تواجاله م   دية احتيةجةىة تتبية 
عددد   ريدددمل  جدددرا   ،مواادددتة تندددةوي الادددري  القةئةدددة بدددى التادددةرة والتنةيدددة والبي دددة وو  

البحوث والتعةون التق  بش ن االسدتدامة البي يدة، مبدة يشدةل تبدةري  م دل املةةرسدة  وتقددمي املسدةعدة 
   الدددوي األع ددة  يف جمددةي اسددتحداث نظددم لددإلرارة املسددتدامة لتةددوارر اللبيعيددة، والتاددد  املنةسددل 

 الة بةلتاةرة والتنةية؛ لتت  ريا  امل تبة عتد تتري  املنة  يف اجلوانل املتعتقة من
موااتة تقييم رور املسةعدة اوبةئية الرمسية بةعتبةرشة مادرا  م  ماةرر متويل   زو 
يف سدددديةض ظالدددددور ماددددةرر جديددددددة مبددددة يف قلددددد  تعب ددددة ر ق املددددةي اةدددددةص، وال سدددديةة التنةيددددة، 

 لتةسةعدة املةلية بةالد ان م(  شداي التنةية املستدامة؛
املتادددتة بةلتعدددةون والتدةمددددل ميةدددة بدددى بتدددددان  املسددددةئلشددد ن  عةةلددده ب مواادددتة  او 
 ؛والتعةون ال ري ن اجلنوب

النقدددل، مبدددة يف قلددد  النقدددل البحدددر  واملدددوانو والنقدددل يف جمدددةي مواادددتة  عةةلددده    و 
يف دلددة  دادة ة اللددوي األع ددة  بتيدة زيدةرة    ا تقددمي التوجيدهاملتعددر الوسدةئ  والنقدل العددةبر، و 

، و سددى  اددة ة التاددةرة واملددوانو، ددرتدده عتددد التديددرةلير النقددل مدد( زيددةرة النقددل و اددض تددد
يف شددداا الاددددر  يدددري   وينبتدددن  لتادددةرة والدددرب  بشدددبدة  النقدددلو سدددى املدددرور العدددةبر، وتيسدددري ا

حتيةجة   دل البتدان بوا  والبتدان النةمية غري السةحتية والددوي اجللريدة الادترية الاشتةة   ةص 
دان املرور العةبر النةمية واالدتادةرا  الادترية ال دعياة والشدة شيدتيدة ، يف جمدةي النقدل النةمية وبت

ويف شداا الاددر، ينبتدن  يف شداه اجملدةال   األسةسدية وتقددمي مسدةعدة  ةادة لدةالعةبر والية دل 
تتةويدل لاوندتةر  ن يسةعد البتدان النةمية يف  ديد وتعب ة املاةرر وا لية  اجلديددة والقةئةدة ل
 اوخةيف؛ وينبتن لاوندتةر تقدمي  دمة  بنة  القدرا  واملسةعدة التقنية يف شاا اجملةي؛

تقويدة التعدةون بدى  املسةمهة، بسبل منالة العةل التحتيتدن واملسدةعدة التقنيدة، يف   و 
لددوير تتنسديمل السيةسددة  يف جمددةي ب وال سدديةةالبتددان النةميددة غددري السددةحتية وبتددان املددرور العددةبر، 

اودتيةية والبنية التحتية لتةرور العةبر وتبسي  اوجدرا ا  اجلةر يدة و جدرا ا  عبدور البنية التحتية 
 احلدور؛
موااددتة مسددةعدة البتدددان النةميددة يف تدددعيم اسددتدامة دددبدة  النقددل والبنيددة التحتيددة   كو 

عتدددد التديدددر مددد( تتدددري  املندددة ، مبدددة يف قلددد  البنيدددة التحتيدددة لتنقدددل ميالدددة ودددددرة شددداه الشدددبدة  والبنيدددة 
وعقددد اجتةةعددة  لتخددرا  خددة  التحتيددة واةدددمة  اةةاددة بةلنقددل السددةحتن ولددرا  املددرور العددةبر، 

او ةر احلةيل لراد التلورا  قا  الاتة وحب الة وتبةري التاةرب بش ن كتتدر الدنددالد  و ديدد  م دل 
ستية  التاةرة؛البنية املةةرسة  والتواية  بش ن   التحتية لتنقل املستدا  القةرر عتد التدير ولوج 
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مواادددتة اوسدددالة  يف احلدددوار املتعتدددمل بةلسيةسدددة  ويف  ليدددة  التعدددةون الداعةدددة   يو 
لتنقددل املسددتدا  والتديددر مدد( تتددري  املنددة  واحلددد مدد  كددة ر الدددوارث ميةددة يتعتددمل بةلبنيددة التحتيددة 

يف قلددد  اجلالدددور التعةونيدددة الراميدددة    رعدددم وتعليدددل حاددد   لتنقدددل و ددددمة  النقدددل وعةتيةتددده، مبدددة
 ا،يلة  ومواررشة واستخدامالةة استخدامة  مستدامة ؛

، عتددد تعليددل االسدددتخدا  املد ددر لتلةددددة والتنةيدددةالعةددل، مدد  منظدددور التاددةرة    و 
تنوعددة   اللةدددة    ددرماددةرر املتادددرة واملنخا ددة االنبعة ددة  والتدنولوجيددة  الددع تولددد ملجيددة  مدد  

( تتةويل يف شداا اجملدةي، بةلتعدةون مدو جيةر ماةرر لواستدامة وتساليل التعةون بش ن التدنولوجية 
 و ةال    رى حي ةة ادت د األمر؛

والبيةنددة  واوحاددةئية   موااددتة وتعليددل  عةةلدده بشدد ن التاددةرة يف اةدددمة ،  نو 
 ؛  م   جل التنةيةاملتعتقة بةةدمة ، والتحتيل الا  يتنةوي التاةرة واةدمة

 دددل البتدددان بددوا ، يف تعليددل ددددراىة ال سدديةة موااددتة مسددةعدة البتدددان النةميددة، و   قو 
عتدددد تسدددخري  مدةندددة  السددديةحة لدددة ددددد يسدددالم بشددددل  جيدددةيب يف النةدددو االدتادددةر  الشدددةمل، 

قا  الادتة  ىوالتنةية املستدامة، واةروا م  م ة  دل البتدان بدوا ، بةلتعدةون مد( الو دةال  األ در 
 ؛حي ةة ادت د األمر

رعم مبةررا  االست ةةر املسؤوي، مبة يف قل  مبةررة البورادة  املسدتدامة ومبدةررة    و 
، بةلبندددددة  عتدددددد  لدددددة عةتددددده لريسدددددت ةةر يف  شدددددداي التنةيدددددة ‘ قيدددددمل تددددد  ري لدتيدددددة   رارة األعةدددددةي‘

دامة وموااددددتة عةتدددده املتعتددددمل املسددددتدامة، وتوجيدددده االسددددت ةةرا     دلةعددددة   شددددداي التنةيددددة املسددددت
 بةملسؤولية االجتةةعية لتشر ة ، بوسةئل منالة مبةررا  املسة لة املراعية لتشواغل االجتةةعية والبي ية؛

اسددتحداث وتددروي  جيددل جديددد مدد  االسدد اتياية  واملؤسسددة  والسيةسددة    يو 
ا مددة االسددت ةةر مدد( القةئةددة عتددد  م ددل املةةرسددة  يف جمددةي تشدداي( االسددت ةةر وتيسددريه بتيددة مو 

  شداي التنةية الشةمتة لتاةي( واملستدامة؛
موااتة تقدمي املسةعدة    البتدان النةميدة بتيدة تر دة   دةر األوندتدةر لسيةسدة    صو 

االست ةةر م   جل  قيمل التنةية املسدتدامة     لد  عةدل و نيدة وجمةوعدة   روا ، مد   دريي 
السددت ةةر، و رلددة االسددت ةةر، واملنتاددة  األ ددرى قا  عةتيددة  اسددتعراض السيةسددة ، وتشدداي( ا

مسددةعدة البتدددان يف تعليددل تنةيددة مؤسسددة  األعةددةي وتنظدديم يوااددل األوندتددةر الاددتة  وينبتددن  ن 
املشدددةري( وتقتدددي  احلدددواجل البريودرا يدددة وتبسدددي   جدددرا ا  تسدددايل املشدددةري( التاةريدددة، مددد   دددريي 

 وير ريةرة األعةةي، وبرنةم  تيسري األعةةي التاةرية؛  ةر سيةسة  تنظيم املشةري(، وبرنةم  تل
واألوندتةر،  ق يقر بد ن املنظةدة العةمليدة لتةتديدة الادريدة ت دلت( بةلددور الرائدد  وض  

يف منظومددة األمددم املتحدددة ميةددة يتعتددمل بق ددةية حقددوض املتديددة الادريددة، سيوااددل  عةةلدده بشدد ن 
 ؛اةرة والتنةيةحقوض املتدية الادرية م   ةنت مرتبلة بةلت

سيةسدددة  روليدددة وو نيدددة معةلدددة ملسدددةعدة البتددددان النةميدددة عتدددد تشددداي( وخددد(  ور  
 شدداي لتحقيدمل وسديتة معةلدة  قلد  تسخري العتم والتدنولوجية واالبتدةر وتنظيم املشةري( بةعتبدةر
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دددده  ددددو  تبددددةريالتنةيددددة املسددددتدامة عدددد   ريددددمل  تيددددل السيةسددددة  و  اةددددرا  وبنددددة  القدددددرا  املوج 
 السيةسة ؛
عةتدده املتعتددمل بتعليددل املدةسددل اوبةئيددة مدد  االدتاددةر الردةددن والتاددةرة  تدددعيم وت  

، واستعراخدة  السيةسدة  الو نيدة لتدنولوجيدة املعتومدة  لد ونية م   ريي  تيل السيةسة او
ة اولد ونية، و سى مرص احلاوي عتد واالتاةال ، وبنة  القدرا  يف جمةي تشريعة  التاةر 

البيةنة  واوحاة ا  املتعتقة بةدتاةر املعتومة  م   جل تقييم السيةسة  وديةق األ ر، مبة يف 
 قل  ع   ريمل الشرا ة املعنية بقيةق تدنولوجية املعتومة  واالتاةال  ألغراض التنةية؛

بددددوا  والبتدددددان النةميددددة غددددري  مسددددةعدة البتدددددان النةميددددة، وال سدددديةة  دددددل البتدددددان و   
السددةحتية والدددوي اجللريددة الاددترية النةميددة عتددد مواجالددة التحدددية  واسددتتريي الاددرص ميةددة يتعتددمل 

وينبتددددن   تلددددوير ددددددراىة التاةريددددة الدوليددددة بةسددددتخدا  اون نددددت والتاددددةرة اولد ونيددددة مدددد   جددددل
أل ددرى عنددد االدت ددة ، عتددد تيسددري ، بةلتعددةون مدد( املنظةددة  الدوليددة املعنيددة الاوندتددةر  ن يعةددل

املت تيددة مدد  التاددةرة الاوائددد احلددوار بددى  اددحةب املاددتحة املتعدددري  بشدد ن  يايددة توسددي( نلددةض 
مبدددةررة التادددةرة تلدددوير الردةيدددة والتادددةرة اولد ونيدددة يف البتددددان النةميدددة، مبدددة يف قلددد  مددد   دددريي 

 اولد ونية لتاةي(؛
ة العةمليددة جملتةدد( املعتومددة ، مبددة يف قلدد  الو يقددة اوسددالة  يف تنايددا نتددةئ  القةدد وث  

اةتةميدددة الجتةدددة  اجلةعيدددة العةمدددة الرميددد( املسدددتوى املعددد  بةالسدددتعراض العدددة  لتنايدددا نتدددةئ  القةدددة 
مسدةرا  العةدل قا  عتدد ادعيد العةملية جملتة( املعتومدة ، و ةادة ميةدة يتعتدمل بددوره التيسدري  

 ملعنية بتسخري العتم والتدنولوجية ألغراض التنةية؛الاتة وبااته يتو   مةنة التانة ا
عةته بش ن تيسري التاةرة وتعليل رعةه لتبتدان النةمية م   جل  جدرا   ةمواات و   

 اريحة  ترمن    تيسري التاةرة، مبة يف قل  تنايا اتاةض منظةة التاةرة العةمليدة بشد ن تيسدري 
 التاةرة؛
ادة  ددل البتددان بدوا  والبتددان الدع متدر ادتادةراىة مسةعدة البتددان النةميدة، و ة وق  

االسددت ةةرا  األجنبيددة يف  لتحسددى مسددةمهةمبرحتددة انتقةليددة، يف تاددةيم اسدد اتياية  وسيةسددة  
 عتدد   قيمل النةو الشةمل لتاةي( و شداي التنةية املستدامة، مبة يف قل  ع   ريمل املشدةر ة يف

 ةة العةملية؛سريسل القيو  مستوية  القيةة امل ةمة
عتدد  ،‘التددريل مد   جدل التادةرة‘نشلة بنة  القدرا ، مبدة يف قلد  موااتة    ضو 

 ؛وص  م  والية الدوحة56النحو املبى  يف الاقرة 
اوسالة  يف رعم الشرا ة  بى القلةعى العة  واةةص املتادتة بةلتادةرة بتيدة     و 

اوبةئيدة الو نيدة  ةميدة مبدة يتةةددد مد( االسد اتياية تعليل و قيمل التنةية املستدامة يف البتددان الن
 ؛لدل بتد
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تعليل عةته املتعتمل بةلاري  بدى املسدةواة بدى اجلنسدى، ومتددى النسدة  والاتيدة ،   ببو 
والتاةرة والتنةية، ورعم الددوي األع دة  يف تادةيم وتنايدا السيةسدة  و نشدة  املؤسسدة  الدع تددعم 

 ؛لتةر ة، و منالة االدتاةر  وحقودالة االدتاةرية وتعليل مراالة االدتاةريةالتةدى االدتاةر  
موااددتة عةتدده يف جمددةيل البحددث والتحتيددل، يف   ددةر واليتدده، ميةددة يتعتددمل بليددةرة   ججو 
ةةعيدددة واالدتادددةرية،  ادددض االجتموائددددشة املالدددةجري  عتدددد التنةيدددة، مبدددة يف قلددد    دددويري تددد  ري 

 شداه التحدويري  ةددمة  املةليدة، مد( احد ا   دةب(رص الوادوي    اوزيدةرة مد معةمريىة تدةلير
 ةاة؛بةعتبةرشة  مواال   

 حبدددثتقيددديم  مدددةض التنةيدددة االدتادددةرية يف األرض الاتسدددلينية ا،تتدددة و  ةواادددتم ورر  
ل برندددددةم  مسدددددةعدته لتشدددددعل يدددددعل تينبتدددددن لاوندتدددددةر العقبدددددة  الدددددع تواجددددده التادددددةرة والتنةيدددددة، و 

مبدة يف قلد   جدرا  الدراسددة  لويدده بدةملوارر الدةميدة واألنشدلة التنايايدة الاعةلدة، الاتسدلي  عدر ت
مدد  التددلا  اجملتةدد( الدددويل بقدةمددة رولددة متسددلينية مسددتقتة، ومدد   ا  جددل قا  الاددتة، بةعتبددةر قلدد  

 جل ختاير و  ة الظروي االدتادةرية واالجتةةعيدة السدتبية املاروخدة عتدد الشدعل الاتسدلي ، 
 ووالية الدوحة؛ مل م( اتاةض   رامبة يتوام

املوجددورة يف  ، وال سدديةة تتدد موااددتة العةددل مدد( اجلةمعددة  ومعةشددد البحددوث  ششو 
، م   ريي معالده االم اخن وغدريه مد  البتدان النةمية والبتدان الع متر ادتاةراىة مبرحتة انتقةلية

والتنةيدددة والق دددةية امل ابلدددة  مددد   جدددل تعليدددل دددددراىة البح يدددة والتدريسدددية بشددد ن التادددةرة السدددبل،
 ؛التةويل والتدنولوجية واالست ةةر والتنةية املستدامةجمةال  املتة تة يف 
لتددددوي األع دددة  الدددع تتحةدددل الو ددد ة  مواادددتة تقددددمي الددددعم التحتيتدددن والتقددد  ووو  

 معةجلة م   جل األدد لآل ةر اجليوسيةسية  و غري قل  م  ا  ةر غري االدتاةرية وغري املبةدرة،
 االنعة سة  التاةرية واوبةئية ومقة لواليته؛

موااددددتة العةددددل، بةلتعددددةون مدددد(  يةنددددة  األمددددم املتحدددددة األ ددددرى وغريشددددة مدددد    ززو 
اجلالة  اةحبة املادتحة، لتعليدل تلدوير مقدةييا دداةمة لقيدةق التقدد  ا،درز عتدد ادعيد التنةيدة 

ل و د( لتبيةندة  واوحادة ا ، مبدة يف املستدامة م   ريي مة ي لت( به م   عةةي حبث و تيد
 قل  تعليل مؤدرا  الشةدة يف جمةي التاةرة والتنةية؛ 

موااددددتة العةددددل عتدددددد زيددددةرة مالددددم املسدددددةئل املتعتقددددة بةالسددددت ةةر والسيةسدددددة    ححو 
االسددددت ةةرية الدايتدددددة بتعليدددددل التنةيدددددة، والتشددددداي( عتددددد زيدددددةرة مالدددددم املسدددددةئل املتعتقدددددة بةتاةددددددة  

 ولية و بعةرشة اوبةئية  االست ةةر الد
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  3الموضوع الفرعي   
المضننني فننني  حقيننن  التحنننوالق الديكلننني اال ت نننا ي والتعننناو  فننني بنننناء 

والتعام  م   حد ار وفر  التبنارة والتنمينةع علن   ة ت ا  الا المرونة
  مي  المستو ارع في حدو  وال ة األونكتا 

  حلي  السياسار  

بدو  قيدمل يواجه االدتاةر العةملن ستستة م  التحددية  املسدتةرة والنةدد ة الدع تعد ض  -56
  وتشددددةل شدددداه التحدددددية  بدددد   النةددددو لتاةيدددد( دددددةمتةمسددددتدامة و ادتاددددةر  مسددددتقر وتنةيددددة 

لدداه    و قيقددة  لريحتيةجددة  املتلايدددة مدد  اللةدددةاالدتاددةر ، و دددية  تتددري املنددة ، واالسددتاةبة 
بةل  األمهية لتحقيدمل التنةيدة املسدتدامة  ا   مر  الادمة شاه يف مواجالة  رونةيةرة املز تشدل التةية، 

التحدددوي اليدتدددن، وتلدددوير القددددرا  اونتةجيددددة،  رونددددةالعنةادددر الرئيسدددية لددداه املمددد  الشدددةمتة  و و 
جلالدددور او   عتدددد  يددد( املسدددتوية  مواتيدددة   بي دددة  تدددةا ة الدددو يع ،والتنويددد( االدتادددةر  والتادددني(

عتددددد حاددددل اونتةجيددددة االدتاددددةرية والقدددددرة ، بددددةل  يل الاقددددر و قيددددمل التنةيددددة اجت ددددةث    ميددددةالرا
رورا  عدد   ريددمل توليددد  يددرارا  حمتيددة تسددةعد  ي ددة   ن تددؤر   ددد   ،التنةمسددية يف األجددل اللويددل

 املةرية والبشرية   الية ل األسةسية، بوسةئل منالة االست ةةر يف رونةعتد بنة  امل

 نشدلة    در عةتيدة تنويد( تشدةل  م   رييوالتحوي اليدتن االدتاةر  الا  يتحقمل  -57
 رونددةمسددتدامة ومتقدمددة تدنولوجيددة  وبقنتددةا منتاددة   عتددد ديةددة  مددرا مالددم لتتةيددة لبنددة  املو حدا ددة 

 السالل، بةألمر ليا اليدتن التحوُّي  ن  بت  نه بيد  ولتحقيمل النةو املستدا  يف األجل اللويل
 سديةة الو  ،، حمدورية التلور التدنولوجن، وخعر الية ل األسةسديةمة حد    ،يعدا مة وشو

يف جةندددل  حمتيدددة معوددددة وجدددور و  املالدددةرا ،دةعددددة  وخدددعر الدالربدددة ،ميةدددة يتعتدددمل بقمددددارا  
 سددواض املددةي والسددت( يف رية عةمليددة غددري مواتيددة، و ةاددة  حةلددة عددد  اليقددى ادتاددة وبي ددة العددرض،
 ا،تيددددة املاددددةرر مدددد  لتةددددوارر، امللتوبددددة تعب ددددةيف عةتيددددة ال التحدددددية  تتدددد    ددددر   ودددددد  العةمليددددة

 وسديتلتل   االدتادةر اليدتدن التحدوُّيلتعليدل  ال درورية االسدت ةةرا  متويدلم   جل  واةةرجية
 مةليدددة سيةسددة  مبددة يف قلدد  سددتيةة، وادتاددةرية وبي يدددة اجتةةعيددة سيةسددة األمددر  ي ددة  انتالددةا 

و رارة ردديدة ووجدور  ،عتدد الادعيد املدةيل  دةي  وحي دل  درك   االدتادةرية،قتبدة  الددورة ملواجالة ت
  ةمة    املستوية  عتد وداةمة ر قرا ية مؤسسة 

 مهيدددة  سةسدددية لتتنةيدددة الشدددةمتة  يدسدددنولدددة يدددرتب  بدددةلتحوُّي اليدتدددن ارتبة دددة  و يقدددة ، و  -58
 اتبدة    ويتلتل بنة  القددرا  اونتةجيدةتنةية القدرا  اونتةجية   عتدالعةل لتاةي( واملستدامة، 

دد العريدددة بددى التاددةرة والتنةيددة والق ددةية امل ابلددة يف جمددةال   لريسددتاةرة مدد  ةومتدةمتدد ة  دددةمتهند
 ، لدةو سدينه املنةمسة عتد القةررونتةا ا،تن تعليل ا م   جلوالتدنولوجية واالست ةةر، التةويل 

دد مدد  يف سريسددل القيةددة اودتيةيددة والعةمليددة و  االندددمةا عتددد  ددو  م ددلالبتدددان النةميددة مدد     د 
 يف شاه السريسل  املشةر ة  ريي  تعظيم الاوائد الع  د   قيقالة م 
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،    جةندددل زيدددةرة اونتةجيدددة يف دلةعدددة  وزيدددةرة القيةدددة امل دددةمة ويتسدددم تنويددد( اونتدددةا -59
الريزمددة زيددةرة املرونددة االدتاددةرية وبنددة  القدددرا  اونتةجيددة بةلتددة يف  مهيددة بتقتيديددة م ددل اللراعددة، 

املسدددةمهة يف  قيدددمل األمددد  التددداائن و لدسدددل الدددرزض مسدددتدامة ووجيدددةر سدددبل عةدددل المدددرص ةتدددمل 
مسدددتدامة تنةيدددة  وشدددو يتسددم  ي دددة  ب مهيدددة بةلتددة يف  قيدددملليددةرة الدددد ل و سدددى نوعيددة احليدددةة  ول
ددو قيددمل ديةددة م ددةمة نويدد( دددةمتة لتاةيدد(  والتو  باددورة  ةاددة يف البتدددان املعتةدددة عتددد  ةنمالة 

بتيدة احلدد مد  دددة التد  ر  ، بةلنظر    البدو  احلدةيل ألسدعةر بعدض املدوار اةدة ،الست( األسةسية
تعدد العةمليدة  و و  سريسل القيةة اودتيةيدةارتقة  بتقت بة  األسواض الدولية لتست( األسةسية وتيسري 

البنيدددة التحتيدددة، ونقدددل التدنولوجيدددة  السدددتيةة بي يدددة ، وبندددة  القددددرا ، والتددددريل يف را  سددت ةةاال
خددرورية لليددةرة القيةددة امل ددةمة املت تيددة مدد   نشددلة التاددةرة يف  الددة لتتددري،املالددةرا  القةبتددة لنقتعتددد 

 لتةدددى البتددان مد  االسدتاةرة عتددد االسدتخراجية عتددد امتددار ستسدتة القيةدةمنتادة  الادنةعة 
عتدد االدتادةر لددن يسدتايد منالدة املدوارر ريدو  لنشدر الاوائدد امل تبدة عتدد  و  م ل م  الاددرص و 

ومسدددددةعدة اجملتةعددددة  ا،تيدددددة عتدددددد اونتةجيدددددة، األنشددددلة  يددددد( مراحدددددل ، وتلددددوير نلددددةض  وسددددد(
 االستاةرة م  الارص النةجتة ع  قل  

يف قلدد  نظدة  جتدةر ، تا ددن     مبدةبي دة عةمليددة مواتيدة، ويتلتدل التنويد( النددةج  وجدور  -60
التعدةون مدد( ا،ةمدل الدوليددة املعنيددة،   وبقمدددةن  قيدمل التنةيددة الشدةمتة واملسددتدامة، والنةدو املسددتدا 

، تقدددمي مسددةمهة يف شدداا رابلددة التعددةون االدتاددةر   سددية وا،ددي  الددةرثجمةوعددة العشددري  و م ددل 
البي ددة  ددد   ن يسددالم يف  قيددمل قلدد   و نظددة  مددةيل ونقددد  رويل مسددتقر الاددر   ةددة  ن وجددور 

تنلو  عتد  لر تقويض  ي( اجلالور الرامية     قيمل االدتاةرية الدولية الع ال تدعم التنوي( 
   ، وال سيةة يف البتدان النةمية2030 لة التنةية املستدامة لعة    شداي

عةل و قيمل ديةة م ةمة، م ري  ع  المرص و تمل تنةو شةمة  لويشدل التاني( مادرا   -61
 نه مادر  بري لتةد ري  الدع ختدد  االدتادةر الريادن و سدةق لتلدوير  ددمة  مرتاعدة القيةدة  

ومدة بدرا شداا وينبتن تعليل استدامته بلرض منالة تومري الوسةئل املنةسبة لتتنايا يف البتدان النةميدة  
بده ي لت( السيةسة  الا   واملنال  عتدلتحتيتن العةل ا  ل  حد املواخي( الةمة الع يتنةولة 

 شدددداي التنةيدددة املسدددتدامة، جنبدددة     خدددة  غةيدددة متو دددةة مددددرا بةعتبدددةره ا ن  شدددواألوندتدددةر، و 
تنظدديم املشددةري( واالرتقددة  مبسددتوى التنويدد( الاددنةعن، جمددةال  جنددل مدد( التةيددة  قا  الاددتة يف 

   والتقد  يف شاي  اجملةلىواملستوى التدنولوجن 

عتددد  تالددة  مددور تعتةددد   والتاددني( والتحددوُّي اليدتددن وتنةيددة القدددرا  اونتةجيددة والتنويدد( -62
مددرص و تددمل التنةيددة الشددةمتة لتاةيدد( واملسددتدامة يعددد بدددوره  سةسددية  لتحقيددمل الددا   ،االسددت ةةر

 عةل واالبتدةر وتسخري التاةرة تسخريا  نةجحة  م   جل النةو والق ة  عتد الاقر  ال
رعدم و مد  مندةش  تعتيةيدة، بدال  تنظيم املشةري( ومة يتال  ة نشلعتد الرغم م   ن و  -63

البحدددث والتلدددوير ومدددة يدددرتب  بدددال  مددد  ابتددددةر، ليسدددت يف حدددد قاىدددة  نشدددلة التددددريل املالددد  و 
النةددو االدتاددةر  مددقن مدد  ال ددرور  تعليلشددة ألهنددة تولددد مدد   شددداي التنةيددة املسددتدامة، ة   شدددام
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تدالدة متاألعةدةي التاةريدة الشدةمتة، وال سديةة تتد  الدع مشدةري( رعم  نشدة   ن م  داملستدا   و 
 توليددد ن يسددالم يف اورمددةا االجتةددةعن مدد   ددريي  ،مدد  الا ددة  ا،رومددة ادتاددةرية  نسددة  و مددرار 
 تؤريده رور مالدم تحدومدة ولع  تومري الست( واةدمة  لتت  الا ة م  السدةن   الد ل م ري  

السدددددت ةةر يف املشدددددةري( الادددددترى واملشدددددةري( الادددددترية ي( ااشدددددئل منالدددددة تيف شددددداا الاددددددر، بوسدددددة
و ددال  ، والتدنولوجيددة  واةدددمة التةويددل م، و سددى  مدةنيددة حاددولة عتددد واملتوسددلة احلادد

يتة دل يف وجدور دلةعدة  غدري  بدري  دد    مثدةو  عتد  ي( املسدتوية   املواتيةم   ريي رعم البي ة 
، ملجيددة  مدد     حددد مددةرمسيددة  بددرية جدددا  ومتنةميددة يف   ددري مدد  البتدددان النةميددة، وشددو مددة يعدددا، 

السدددتيعةب تادددني( المعددددي عدددد   اةيدددة االدتادددةر  املعقددددة، و  -عةتيدددة  التحدددوُّي االجتةدددةعن 
 يف األسواض الرمسية   ةتةمالعاليد مةئض 
 مدددرا  بدددةل  لدددوير البنيدددة التحتيدددة املةريدددة والبشدددرية واحلادددة  عتيالدددة ويشددددل االسدددت ةةر يف ت -64

النةددو االدتاددةر  واحلددد مدد  الاقددر  معددد  و لتحقيددمل التنةيددة الشددةمتة لتاةيدد( واملسددتدامة األمهيددة 
توامر بنية  تية مريئةة يارض العللة املةرية عتد   دري مد  الندةق يف البتددان النةميدة، ويقيدد حادم 

 ونتةا، ويرم( تدةلير التاةرة، م ري  ع   نه يدسالم يف االسدتبعةر االجتةدةعن السوض، ويعردل ا
يف  التديدرمسدتدامة وددةررة عتدد  دد  التعويدل عتيالدة و تيسدري تلدوير بنيدة  تيدة  د   ن يؤر  و 

 سدى تلدوير     ،الددعم التقد  والتدنولدوجن واملدةيلزيدةرة مد   دريي  ، وال سديةةالبتدان النةميدة
   زيةرة الاوائد يف األجل اللويلدامة و نظم مست

ال يوجددد  مدد  مث،ظرومدده و ولويةتدده اةةاددة  و تنةسددل وطتددةا  ددل بتددد    اعتةددةر تدددابري  -65
يتعدى  الشدةمتة لتاةيد(  و املستدامة و لتنةية تحقيمل الاةأ جلةي( احلةال   وحيدكل  سيةسةو 

م( عاتدة التنةيدة االدتادةرية واالجتةةعيدة يف ر قو  مبسؤوليتالةعتد البتدان، وشن متةرق حقالة وت
األروا  املختتادة تبعدة  ويف  سى رمةه ددعو ة،  ن ختتدةر مد  جمةوعدة متةحدة مد  الدنددالد  والدرلى و 

ر روره يف االدتاددةر العددةملن، مدد( و وخددةعالة واحتيةجةىددة ا،تيددة وتبعددة  لتددةريط البتددد وتلددوُّ  لقدددراىة
   يف االعتبةرا  الاتة والنتةئ  الدولية ق االتاةدة  وخ(
السيةسدددة  واملؤسسددة  امللتوبدددة بددى و ددد  مدد( قلددد   ديددد بعددض القواسدددم املشدد  ة  -66

ي مندا وددت  ويدل بةلددور ا،دور  لتدولدة  لتحقيمل التنةية املستدامة والشةمتة لتاةي(  مقدد اعد د
التخايددر مدد  ال يقتاددر عتددد جمددرر يف جمددةي النالددوض بةلتنةيددة املنادداة واملسددتدامة  وشدداا الدددور 

يتل   ي ة  وجور رولة  بةئية معةلة بتية  جيةر األسدواض وتوجيده بل  وجه   اةض السوض وداورشة  
املدددددوارر مددددد  األنشدددددلة قا  القيةدددددة امل دددددةمة املنخا دددددة    القلةعدددددة  قا  اونتةجيدددددة األعتدددددد 

ون التادةرة املاتوحدة واألسدواض والتشاي( عتد انتالةا سيةسة  اسدت ةةرية سدتيةة  وينبتدن  ن تدد
 ،احلرة حمدومتى بسيةسة حاياة وعةتية تنظيةية ستيةة، م( جتن دل األدددةي املتلرمدة لتحةةئيدة

واألسدددواض غدددري اةةخدددعة لتتنظددديم مددد  النةحيدددة األ دددرى، وينبتدددن  ن تر دددل سيةسدددة   ،مددد  نةحيدددة
االندددمةا االجتةددةعن عةددل وعتددد الاالدتاددةر الدتددن والسيةسددة  االجتةةعيددة عتددد  جيددةر مددرص 

 واالست ةةر يف البنية التحتية، و قيمل ال اب   
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ددرة الدوي عتد ايةغة سيةسدة  معةلدة تواممل انساة  وم  األمهية مبدةن احلاة  عتد  -67
وتنايددداشة مددد( التلامةىدددة الدوليدددة، مبدددة يف قلددد  القددددرة عتدددد وخددد( سيةسدددة  جتةريدددة وغريشدددة مددد  

منةسددل وتنظدديم األسددواض عتددد  ددو مريئددم لتحقيددمل التاددني(  السيةسددة  حمدددرة الدددي عتددد  ددو
  ومدد  ال ددرور  عةددو  السدددةنوالتحددوي اليدتددن والتنةيددة املسددتدامة والنةددو وبنددة  املرونددة لاددةأ 

 مش  ة بى عدة دلةعة   عةرة بنة  القدرا  لتنايا سيةسة  دةمتة تدون  ي ة  
و نيددة لتحقيددمل التنةيددة الشددةمتة لتاةيدد( و حددد املدونددة  املشدد  ة األ ددرى لتسيةسددة  ال -68

ؤسسة  األعةدةي والادنةعة، مبدة يف قلد  عد  ملواملستدامة شو ىي ة بي ة م مونة ومستقرة وجاابة 
 ريمل انتالةا سيةسة  مةلية وسيةسة  ادتاةر  تن منةسبة تدعم اللتل و س د   تةحدة الادرص 

ل شداه البي ددة عةتيدة تنظديم املشددةري(، االدتادةرية وتقت د  اال دتريال  يف الددد ل  وينبتدن  ن  اد
و ن تددددددةمو االبتددددددةر، و ن تتدددددي  الادددددرص واحلدددددوامل لريسدددددت ةةر اونتدددددةجن، و ن تددددددون ماتوحدددددة 
دددد( يف األسددددواض  وينبتددددن  ن تددددؤر  السيةسددددة  ولةرسددددة  الشددددر ة  املتعدددددرة  لتةنةمسددددة ولتتوس 

الاددترى واملشددةري( شددةري( اجلنسددية     متدددى الشددر ة  ا،تيددة مدد   يدد( األحاددة ، و ةاددة امل
الاترية واملتوسلة احلام، م  املشةر ة يف سريسل القيةة اودتيةية والعةملية وم  االستاةرة منالدة 
اسدددتاةرة  ةمتدددة لليدددةرة القيةدددة امل دددةمة  وتوجدددد  مدةندددة  لتحسدددى التددد  ري اوبدددةئن لتتعدددةون بدددى 

ة  ةن منةسدبة ، بقنشدة  ددرا ة  بدى القلةعى العة  واةةص، مبة يف قل  ع   ريمل القية ، حي ة
القلدددةعى العدددة  واةدددةص و روا  مةليدددة مبتددددرة تددددون مادددةةة تادددةيةة  مريئةدددة   وشددداا يتلتدددل 
وجور مبةرث توجيالية واخدحة لريسدت ةةر املسدؤوي، مبدة يف قلد  مبدةرث األمدم املتحددة التوجياليدة 

بددد ن العديدددد مددد  اعددد اي ة بشددد ن األعةدددةي التاةريدددة وحقدددوض اونسدددةن  وبةوخدددةمة    قلددد ، مثددد
و نيددة قا   بعددةر تتاددةوز الددندال  املشدد  ة لتةسددؤولية االجتةةعيددة لتشددر ة    البتدددان متتدد  ندظةددة  

ومد  املالدم  ن تتقي ددد الشدر ة  الددرى واملتعدددرة اجلنسدية ، مبدة ميالددة تتد  العةمتدة يف الاددنةعة  
 سدديةة  اددوص القواعددد االجتةةعيددة الو االسددتخراجية، بددةلقوانى والددنظم الو نيددة سددةرية املاعددوي، 

 والبي ية  

دددوانى وسيةسددة  و نيددة منادداة وسددتيةة ودويددة بشدد ن املنةمسددة وجددور ومدد  املالددم  ي ددة   -69
عتد التعةون الدويل وتبةري املعتومة  وبنة  القددرا  يف  ومحةية املستالت ، وينسحل قل   ي ة  

لعةمليدددة، والددددور املتلايدددد لتشدددر ة  عدددر  يددد( شددداه اجملدددةال ، و ةادددة يف خدددو  توسدددي( األسدددواض ا
الو نية، وخرورة  سى الشاةمية واملسة لة، و ورة تدنولوجيدة  املعتومدة  واالتادةال ، وظالدور 

  التاةرة اولد ونية 
  وشداا يتلتدل  ديدد عةليدةو  ل تعليل البنيدة التحتيدة عد   ريدمل زيدةرة االسدت ةةر  ولويدة  -70

يف جمدددةي البنيدددة التحتيدددة يف البتددددان النةميدددة، و ةادددة  ددددل البددددان بدددوا  ومعةجلدددة الاادددوا  القةئةدددة 
والبتددددان النةميدددة غدددري السدددةحتية والددددوي اجللريدددة الادددترية النةميدددة واالدتادددةرا  األ دددرى ال دددعياة 
شيدتيددة  واملعرخددة لتخلددر والاددترية ويف البتدددان األمريقيددة، وتسددتي  ال ددو  عتددد الاددرص املسددتدامة 

ية  وادتاةرية  املتةحة لريست ةةر والتعةون  ولة يدتسن  مهية  رى اتبة  نددالد   دتيةية بي ية  واجتةةع
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لتعب دة واسددتخدا  املدوارر املةليددة واحلقيقيدة مدد   جدل تلددوير البنيدة التحتيددة جبةنبيالدة البشددر  واملددةر   
التحتية را ل  ل  و   جةنل التعةون والتنظيم اودتيةيى الاعةلى، مقن زيةرة اندمةا نظة  البنية

منلقة وبى املنة مل يتي  شو ا  ر موائد طتةل  ن تدون  برية ع   ريمل تعليل ال اب  اودتيةدن 
  م   جل تتبية االحتيةجة  االجتةةعية بواسلة تقةسم املوارر واستتريي ومورا  احلام ا،تةتة  

  املؤسسية والتعتيم والتدريل ويدتسن االست ةةر الستيم يف املوارر البشرية وبنة  القدرا -71
بةلنسدددبة    التحدددوُّي اليدتدددن وتنةيدددة القددددرا  اونتةجيدددة و قيدددمل  والادددحة والتتايدددة  مهيدددة  ي دددة  

ددددوة عةمتدددة متنوعدددة ومدددةشرة ومؤشتدددة تتددديب تنةيدددة التنةيدددة املسدددتدامة والشدددةمتة لتاةيددد(، عددد   ريدددمل 
 متلتبة  االدتاةر واجملتة(  

امة ب بعةرشة ال ري ة  ةمة  يتلتل استخريص الدروق املستاةرة م  و قيمل التنةية املستد -72
اسددد اتياية  التنةيدددة السدددةبقة  ولدددة يدتسدددن  مهيدددة  ةادددة  قيدددمل الشدددةولية لتت  دددد مددد   تةحدددة 

والشددبةب واأل اددةي النسددة  مدديالم  مدةنيددة احلاددوي عتددد املددوارر وعتددد الاددرص جلةيدد( النددةق، مبدد  
و مدددرار األدتيدددة  او نيدددة والشدددعوب األادددتية ددددة واملالدددةجرون و بدددةر السددد  واألددددخةص قوو اوعة

األددددخةص الدددداي  يعيشدددون  وخددددة  خددددعر  ويدسدددالم  ددددل قلددد  يف  رسددددة  الر يددددلة غدددريشم مدددد  و 
االدتاددةرية لتتنةيددة املسددتدامة م ددري  عدد  الر يددلة االجتةةعيددة  متتنسددة  والشددبةب بوجدده  ددةص   ددر 

   ويتن حمتةل عتد التنةية 
ولدال  يف التنةيدة وتسدةشم يف  قيدمل التحدو ي اليدتدن  بةل  األمهية وت لت( املر ة بدور  -73

مدددقن  قيدددمل املسدددةواة بدددى اجلنسدددى ومتددددى املدددر ة والاتدددةة خدددرور  و دددريض العندددةن لددداه اللةددددة  
ل يف املةئدة يف  دد 45يف املةئدة مد  القدوة العةمتدة عتدد نلدةض العدةؤ، و 40مةلنسة    ت     ر مد  

، وت ددلتع  بدددور بددةل  األمهيددة بوادداال  منت اددة  وتددةجرا   والعراديددل الددع تعدد ض البتدددان بددوا  
متدى املر ة، م ل التحي ل اجلنسةين وعد  املسدةواة يف الدد ل، ال تدلاي  بدرية  ويتلتدل األمدر اختدةق 

متدةم دددة يف الدددع  دددوي رون مشدددةر ة املدددر ة مشدددةر ة معةلدددة و ا،ددددرة  جدددرا ا  ملعةجلدددة الادددعوبة  
األعةددةي وزيددةرة امددتريك ريددةرة ال سدديةة لتعليددل مشددةر تالة يف و التاددةرة ا،تيددة واودتيةيددة والدوليددة، 

املددددر ة لتشددددر ة  يف التاددددةرة الدوليددددة  وتشددددةل شدددداه اوجددددرا ا   سددددى احلاددددوي عتددددد التعتدددديم 
   ةمدة  وجيددر  ي دة  والتةويل وزيةرة ا تسةب املالةرا  واملعةري وىي ة بي ة مواتية عتد املستوية

 يددري  اشتةددة   ددةص لدددور القلددة  املددةيل يف تشدداي( النسددة  والشددبةب عتددد السددوا  عتددد   ددريض 
  املشةري( 

وتشدل بلةلة الشبةب مادر دتمل  ةص، ألهنة تشدل  ةددة الشدبةب يف  قيدمل التحدوُّي  -74
التعتدددددديم والتدددددددريل يف جمدددددةي التنةيددددددة املسددددددتدامة  واالسددددددت ةةر خدددددرور ، وال سدددددديةة يف جمددددددةال  

والتدنولوجية، م   جل متدى الشبةب وتعليل املوا  نة النشلة  وشاا يادض  ي ة  عتد ىي ة بي دة 
مواتيددة  ددد  ميالددة  عةددةي حقددوض الشددبةب و قيددمل ددددراىم بةلدةمددل  ويشددةل قلدد  التعتدديم بتيددة 

تدد وظدةئر الئقدة ولتنظديم زيةرة اوملة  بةلقرا ة والدتةبة واحلسدةب واملالدةرا  املنةسدبة لتحادوي ع
 املشةري( ولتتبية احتيةجة  القلة  اةةص 
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ورم  االعتبةرا  البي يدة يف االسد اتياية  التاةريدة واوبةئيدة الو نيدة، حسدل مقت دد  -75
بةلنسبة الستدامة شداه االسد اتياية  و ةحالدة يف األجدل اللويدل  بةلقدر ناسه احلةي، خرور  

عتبةرا  عتد  هندة جدل  مد  هن د  ي دم األر دةن ال ري دة  يع الدة الدع تقدو  وينبتن النظر    شاه اال
عتيالة التنةية املستدامة، م( مراعةة العريدة بى التاةرة والقدرة التنةمسية واألنشلة الع تر  ل عتد 

 الشواغل البي ية 

  ور األونكتا   

 ، ينبتن لاوندتةر القية  مبة يتن:12و 10ومقة  لتاقرتى  -76
واملسددةعدة التقنيددة لتبتدددان النةميددة يف جمددةال  والتحتدديري  تددومري اوحاددة ا   و   

التاةرة والتنوي( االدتاةر  والسيةسة  الانةعية والتعب ة الاعةلة لتةوارر املةلية وحداث التحدوي 
وير النةددو والتنةيددة واالندددمةا اجملددد  يف االدتاددةر العددةملن، بوسددةئل منالددة تلددتعليددل اليدتددن، بتيددة 

اسدتتريي الادرص التاةريدة النةدد ة وتا دن    القلةعة  واألنشلة الدع تول دد ديةدة م دةمة   در 
  معةال ؛ ع  املبةررا  العةملية واودتيةية استتريال  

موااتة جالوره الراميدة    تعليدل اسد اتياية  التحدوي اليدتدن لتبتددان النةميدة  وب  
انتقةليدددة، بةلتعدددةون الو يدددمل مددد( و دددةال  األمدددم املتحددددة ومددد(  والبتددددان الدددع متدددر ادتادددةراىة مبرحتدددة

املنظةدددة  الدوليدددة املختادددة واجلالدددة  املعنيدددة األ دددرى، مددد( العةدددل يف الوددددت ناسددده عتدددد تتبيدددة 
احلوار بى البتددان بشد ن مدة تبالده مد  وتشاي( االحتيةجة  بواسلة  لية  الدعم قا  الاتة، 

 ؛لتنةية املستدامةجالور عتد اعيد التحو ي لبتو   شداي ا
القةئةددة منددا وتتدد  وخدد(  حاددة ا  و جددرا  حبددوث بشدد ن التحدددية  النةددد ة  وا  

 مدددد  ويدددل الدددع تواجددده  ددددل البتددددان بدددوا ، و تيدددل االسددد اتياية  والدددرام  السيةسدددةتية الو نيدددة 
املسدددتدامة  والدوليددة الراميددة    ختددري  شددداه البتدددان مدد  م دددة  دددل البتدددان بدددوا  و    قيددمل تنةيتالددة

، بوسدددةئل منالدددة تشدداي( االسدددت ةةر وتنظددديم سيةسددةتيةوقلدد  بتيدددة  جيدددةر حتددوي عةتيدددة و يدددةرا  
 املشةري( وبنة  القدرا  اونتةجية؛ 

 دددل البتدددان بددوا  عدد   ريددمل التدددريل مدد( موااددتة وتعليددل  نشددلة التعددةون التقدد   ور  
 وبنة  القدرا ، ومقة  لرنةم  عةل اسلنبوي؛ 

البتدان النةمية غري السدةحتية يف اديةغة  ة وتعليل االستاةبة الحتيةجة مواات وه  
ددددل عتددددد تدددددعيم القدددددرا  اونتةجيددددة والتحددددوي االدتاددددةر   وتنايددددا سيةسددددة  واسدددد اتياية  تر  

 اليدتن ومقة  لرنةم  عةل ميينة؛
 موااددتة تقدددمي املسددةعدة لتدددوي اجللريددة الاددترية النةميددة يف جالورشددة الراميددة    وو  

املددةر  واالدتاددةر ، وتشدداي( التحددوُّي االدتاددةر  اليدتددن، وبنددة  املرونددة خددعاالة معةجلددة  وجدده 
 والقدرا  اونتةجية ومقة  ملسةر سةموا؛
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موااتة األنشلة الرامية    نشر نتدةئ  البحدوث و تديري  السيةسدة  املتعتقدة  وز  
 السيةسة  يف  دل البتدان بوا ؛ن اةنعب دل البتدان بوا  وتد ير احلوار بش ن السيةسة  م( 

والتنةيدددة لق دددةية التادددةرة املتدةمتدددة املتعتدددمل بةملعةجلدددة امل دددن، مددد   دددريي عةتددده  وا  
التاددد  والتدنولوجيددة واالسددت ةةر والتنةيددة املسددتدامة، يف التةويددل والق ددةية امل ابلددة يف جمددةال  

الحتيةجةىة    التحو ي اليدتدن   مقة  تتحدية  ا،درة الع تواجالالة البتدان املتوسلة الد ل، و ل
 لتنوي( و  ر التحوي ع  التاني( دبل األوان؛ب   وترية اوشاه التحدية  دد تشةل 

مواادددتة تقددددمي املسدددةعدة لريدتادددةرا  الادددترية وال دددعياة والشدددة شيدتيدددة  يف  و   
ددة طققدده شدداا جالورشددة الراميددة    تشدداي( االسددت ةةر وبنددة  القدددرة اونتةجيددة، وتقدددمي تقددةر  ير عة 

 العةل م  نتةئ ؛
مواادتة تقدددمي الدددعم يف معةجلددة الشدواغل واالحتيةجددة  اةةاددة ألمريقيددة، عدد   و   
 السيةسة ؛و جرا  التحتيري  عتد اعيد املشورة  سدا   ريمل 

القددددرا   رراا مددد   جدددل عةتيدددة ومبدددةرث توجياليدددة سيةسدددةتية تدددومري منالايدددة  وك  
بوسددةئل مدد  بينالددة وخدد( مؤدددرا  بشدد ن  ،واسدد اتياية  التنةيددة الو نيددةاونتةجيددة يف سيةسددة  
القددرا  اونتةجيدة يف ادتل اجلالدور الو نيدة والدوليدة الراميدة    لدن تددون القدرا  اونتةجية، 

معةجلة االحتيةجة  والتحدية  ا،درة ألدل البتددان بدوا  ولتبتددان النةميدة غدري السدةحتية ولتددوي 
 ة النةمية وألمريقية؛ اجللرية الاتري 

التخرا م  م ة  دل البتددان اجتةه مسةعدة  دل البتدان بوا  عتد  حراز تقد  يف  وي  
م دري  عد  مالدم بوا  وعتد االستعدار لال ، مبدة يشدةل وخد( اسد اتياية  لتيسدري انتقدةي سدتا 
ونتةجيددة وتعليددل واخدد  لبي ددة مددة بعددد التخددرا ولتتحدددية  امللروحددة ولتحةجددة    بنددة  القدددرا  ا

 مة بعد التخرا؛م ة التحوي اليدتن ال رور  لتحقيمل التنةية املستدامة يف 
رعم البتدان النةمية والبتدان الع متر ادتاةراىة مبرحتة انتقةلية يف تنوي( اونتدةا  و   

ة اللراعدة والاةررا ، مبة يف قل  يف جمةال  النةو املستدا  اجلديدة م ل اللراعة املسدتدامة، ومنالد
 الع وية والانةعة  اوبداعية؛ 

ادةرراىة مد  املدوارر اللبيعيدة اعتةةرا   بريا  عتد رعم البتدان النةمية الع تعتةد  ون  
وتواجدده  دددية   ةاددة، بتشدداي( االسددت ةةر املسددتدا  يف األنشددلة قا  القيةددة امل ددةمة ومعةجلددة 

شدداا االسددت ةةر خددةةن  ن يدددون ت ناسدده عتددد املددوارر اللبيعيددة وتنويدد( اونتددةا، والعةددل يف الوددد
احلدوامل ال دريبية املار دة املتعتقدة بةالسدت ةةر األجنديب املبةددر، مس لة مسؤوال  وغري خةر ، ومبعةجلة 

 و ةاة يف الانةعة  االستخراجية و اا الانةعة  القةئةة عتد اللراعة؛
دددد  حلاددددل التنويدددد( االدتاددددةر  وتشدددداي(  وق    ددددةمة املقيةددددة الق  اونتددددةا وخدددد( نددالد

متدةم ددة  تةحددة مددرص ادتاددةرية بتيددة عتددد، بوسددةئل منالددة التاددةرة واالسددت ةةر وتنظدديم املشددةري( األ
 لتاةي( يف البتدان النةمية، وال سيةة يف  دل البتدان بوا ؛ 
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تعليددل ددددرا  البتدددان النةميدددة املعتةدددة عتددد السدددت( األسةسددية والبتدددان النةميدددة  و   
لاغاية عتد تقتيل ا  ةر الستبية القارية األجل امل تبة عتدد تقتدل األسدعةر،  املستوررة الاةمية

 وقل  بةستخدا   روا   ورارة كة ر السوض؛
تشدددداي( التاددددةرة املسددددتدامة يف منتاددددة  و دددددمة  التنددددو  األحيددددةئن لتعليددددل  وي  

  معنيددة   ددرى عنددد و يددمل مدد( و ددةالبةلتعددةون الاسددتدامة التنددو  األحيددةئن وتقويددة النةددو املسددتدا ، 
 االدت ة ؛
 جدددرا   تيدددل لتسيةسدددة  و ديدددد  يدددةرا  سيةسدددةتية ىددددي    تعليدددل تعب دددة  وص  

 املوارر ا،تية والدولية لاةأ البتدان النةمية والبتدان الع متر ادتاةراىة مبرحتة انتقةلية؛
دمالة  ددددو مسددددةعدة البتدددددان النةميددددة، و ةاددددة  دددددل البتدددددان بددددوا ، يف تقيدددديم تقدددد وض  

القدددرة عتددد املنةمسددة وزيددةرة التحددوي اليدتددن، وبنددة  املرونددة، وتعب ددة املددوارر، والتنويدد( االدتاددةر ، 
رعةددددة  السدددد اتيايةىة اوبةئيددددة الو نيددددة، بوسددددةئل منالددددة  تيددددل  م ددددل املةةرسددددة  عتددددد اددددعيد 

 السيةسة ؛
ورعدم البتددان  موااتة وزيدةرة  سدى عةتده املتعتدمل  ددمة  الية دل األسةسدية ور  
  د ر سيةسةتية وتنظيةية ومؤسسية تدسالم يف تلوير الية ل األسةسية؛  نشة  النةمية يف 
مسددةعدة البتدددان النةميددة، مبددة ميالددة  دددل البتدددان بددوا ، يف ىي ددة بي ددة ادتاددةر  تددن  وت  

لد  م   وبي ة  عةةي  ا ل  نشة  مؤسسة  األعةةي وتنش   ددرىة التنةمسية وتتي   داد ددر  
 مرص االست ةةر املستدا ؛

 اب  التقييم   ر سيةسة  العةل والعةةلة عتد النةو االدتاةر ، مبة يف قل   و   
بةلتعددةون مدد( منظةددة  روليددة معنيددة وقلدد  سيةسددة  االدتاددةر الدتددن وسيةسددة  العةةلددة، بددى 

   رى م ل منظةة العةل الدولية؛ 
املشدددةري( والعةدددل عتدددد زيدددةرة نشدددره،    دددةره اةدددةص بسيةسدددة  تنظددديمتلدددوير  وث  

ومسةعدة البتدان النةمية عتدد بندة  دلدة  مد  املشدةري( الادترى والادترية واملتوسدلة احلادم ددةرر 
عتد املنةمسة واالندمةا عتد  و  م ل يف سريسل القيةدة العةمليدة، بوسدةئل منالدة برنةجمده اةدةص 

ملتوسلة احلام و مريتي  ، ألغراض منالدة بتنظيم املشةري( وتلوير مؤسسة  األعةةي الاترية وا
 تشاي( نشة  تنظيم املشةري( بى الشبةب والنسة  م ري  ع  اتةر امللارعى؛ 

مواادددتة مسدددةعدة البتددددان النةميدددة والبتددددان الدددع متدددر ادتادددةراىة مبرحتدددة انتقةليدددة  و   
منالدددة  جددددرا   عتدددد اددديةغة وتنايددددا سيةسدددة  وددددوانى بشدددد ن املنةمسدددة ومحةيدددة املسددددتالت ، بسدددبل

 بدددى الددددويل التعدددةونتيسدددري  و دددال لوعيدددة وتقةسدددم  م دددل املةةرسدددة ؛ النظدددرا  الاستعراخدددة  
 مراعددةة مدد( اددتة، قا    ددرى روليددة منظةددة بةلتعددةون مدد(  ،املسددتالت  ومحةيددة املنةمسددة و ددةال 
  املستالت ؛ حلةةية املنقحة التوجيالية املتحدة األمم مبةرث
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 عةةله املتعتقدة بةملعدةيري الدوليدة لتةحةسدبة واوبدري ، وتشداي( امل ن دددمة  يف  وق  
املةةرسددة  املتعتقددة بةلشدداةمية وا،ةسددبة يف الشددر ة ، بسددبل منالددة اسددتخدا   راتدده األ ددا ب م ددل 

 لتلوير ا،ةسبة، بةلتنسيمل م( اجلالور الدولية يف جمةي ا،ةسبة املستدامة حسل االدت ة ؛ 
ة ا  املتعتقة بةالست ةةر واالدتاةر اوبدداعن واالدتادةر موااتة تلوير اوحا وض  

 العةملن وعةتية  املؤسسة  املتعدرة اجلنسية ؛ 
يف شدو، مواادتة مدة يقدو  بده و منظةة    رى، تدةتة العةل الا  ت لت( به  و    

، شدةالوخدة  قوو األحبث و تيل لتد  ري الادرة، مبدة يف قلد  املالدةجرون  نشلة م   ،  ةر واليته
 م  مرص و دية ؛ينش  ع  قل  عتد القدرا  اوبةئية والتاةرية، والنظر يف مة 

تعليددل التعددةون الدددويل وتيسددريه مدد   جددل  سددى القدددرا  اونتةجيددة والاددنةعية   ببو 
لتبتدان النةمية، وتقدمي املشورة    البتدان بش ن التدابري املنةسبة الع ينبتن اختةقشة يف شاا اجملةي 

 عةون م( منظةة  رولية   رى قا  اتة؛ بةلت
العةددددل، مدددد   ددددريي  ر ددددةن عةتدددده ال ري دددددة، عتددددد تيسددددري تعب ددددة املددددوارر ا،تيدددددة   ججو 

 واودتيةية لتيسري التحوي اليدتن اللويل األمد يف االدتاةرا  النةمية  

   4الموضوع الفرعي   
المسنننتدامة لعنننام اإلسننندام فننني التنفينننع والمتابعنننة الفعنننالي  لخطنننة التنمينننة 

وللنتننناذا  ار ال نننلة التننني  نننتمخم عندنننا المنننؤ مرار والقمنننم  2030
 العالمية فيما  ت   بالتبارة والتنمية

  حلي  السياسار  
اتاددةضا تددةرخين قو نلددةض و مهيددة ؤ يسددبمل شددن  2030 لددة التنةيددة املسددتدامة لعددة   ن  -77

ةي االدتادددةر  واوبدددةئن العدددةملن لاددد ة لةدددة م يدددل؛ وسددديحدر شددداا االتادددةض دددددل جددددوي األعةددد
  ددةا وسدديتودريتلتددل االلتددلا  الدةمددل مدد  اجملتةدد( الدددويل  شددو و  ،اةةسددة عشددر عةمددة  القةرمددة

 بواليدةىم واخدلريعالم  روارشدم الددويل اجملتةد(  ع دة   يد(  را  عتددشاه  اجلديدة التنةية  لة
 املقدة  يف مسدتحدره نلةددة   األوسد( العةتيدة شداه   ةر يف األوندتةر رور  مة  اةلة شاه تنايا يف

ته املتعتقدة بةلبحددث والتحتيدل والتعددةون  نشددل  سدالة  خددةةن عتدد ددرتدده  ي دة   ولددد  واليتده األوي
حدره مددى ددرتده عتدد تعليدل  وجده التد زر واالتسدةض بدى ي ةدة سد  2030 عدة التق  يف تنايا  لة 
  ر ةن عةته ال ري ة  

مددد  دددددرة األجيدددةي االنتقدددةص رون مددد  وتعدد  التنةيدددة املسدددتدامة تتبيدددة احتيةجدددة  اليدددو   -78
يف الوددت ناسده مستوية  املعيشدية والنالدوض   سى تشةل وشنالقةرمة عتد تتبية احتيةجةىة  

ت  يددد  2030 عددة   لددة وتعيددد  األجددل األشددداي االدتاددةرية اللويتددةبةلعةددل مدد   جددل بتددو  



TD/519/Add.2 

GE.16-15393 32 

ى الدعةمة  االدتاةرية واالجتةةعية والبي يدة لتتنةيدة املسدتدامة و مهيدة  رمةجالدة يف  مهية التوازن ب
دد( والقددرا  واالحتيةجدة  ومسدتوية  التنةيدة بدى االسيةسة  والرام ، م( مراعدةة ا دتريي الو 

 تشدددةل بوسدددةئل البي دددة محةيدددة ي دددة   تعددد  وشدددن البتددددان واحددد ا  السيةسدددة  واألولويدددة  الو نيدددة 
 اختدددةق املدددين واجملتةددد( اةددةص والقلددة  العدددة  القلددة  مددد  وتقت ددن و  ددةره، املندددة  لتتددري التاددد 
  قيددمل نوعيددة يف مدد  شدداه اجلالددة   ددل دددرارا   سددالة  ل ددةةن املسددتوية   يدد( عتددد  جددرا ا 

  ريددددمل عدددد  اجلالددددور شدددداه تدددددعيم و ددددد حيددددةة لتددددةزة لاجيددددةي احلةليددددة والقةرمددددة عتددددد السددددوا   
ديددددةق  جمددددرر تتاددددةوز املسددددتدامة التنةيددددةعتددددد اددددعيد  ا،ددددرز لتتقددددد  اةمةددددد مقددددةييا اسددددتحداث

 وال تددرا  ا،تددن لإلنتددةا والبي يددة واالدتاددةرية االجتةةعيددة اجلوانددل تشددةلمسددتوية  ر ددل الاددرر ل
يف اددتل التنةيددة املسددتدامة ورراا دتيددة عتددد  يدد( املسددتوية ، جنبددة     جنددل مدد(  روا  الي

 اس اتياية  التنةية الو نية وراد  قيقالة يف األنشلة االدتاةرية املختتاة  
 لددة عةددل يتلتددل بددل  هنددة جمةوعددة مدد  األشددداي؛ ليسددت جمددرر  2030و لددة عددة   -79

 التتيدريا  بدقجرا   ناسدالة البتددان  ي(  للمت وددتناياشة اختةق  لوا  جري ة و ويتية عةجتة  
 وبدروا ادتحة،امل ادةحبةغريشدة مد  اجلالدة   مد( تعةونية درا ة   ةر يف ورولية ، و نية    رورية،ال

 2030   وشاه اةلدوا  مدرجدة يف  لدة عدة الدةمتة لتاةي( ولتةاتحة معل ز، عةملن ت ةم 
ناسددالة  وسددةئل تنايددا ال  ددد  ماددتالة عدد  نتددةئ   شددداي التنةيددة املسددتدامة وتتسددةوى معالددة يف 

    بةبة  ريا عةل  لة يف جلئية ، اةلوا ، شاه ترر ةة األمهية   
اتياية  اسددد  وخددد( يف  2030عدددة  مبقت دددية   لدددة وتتة دددل الوسددديتة الرئيسدددية لتومدددة   -80

و نيددة لتتنةيددة املسددتدامة مدعومددة  ببي ددة ادتاددةرية روليددة متدينيددة تشدددل دددر ة   سةسددية  لناةحالددة  
وغريشدددة مددد  اجلالدددة  وسددديتلتل قلددد  مشدددةر ة عةمليدددة مد ادددة مددد  احلدومدددة  والي دددة  الدوليدددة 

  مقن ولالاتحة لدعم تنايا شاه اةلة وحشد املوارر واألروا  السيةسةتية املتةحة  اةحبة امل
تتةةدد  وحةمسة معةلة  جرا ا  املتخااة، وو ةىة املتحدة األمم و ةاة الدولية، الي ة  اختةق
 عددةرة تنشدددي  الشددرا ة العةمليددة مددد   جددل التنةيدددة عةتيددة جددل ا   سةسددية  مددد  يشددددل يةىددة، وال مدد(

  قيدمل يف  ي دة  تسالم  العةملية، التاةرة منظةة م ل   رى، رولية حمةمل نتةئ  ةة  ن   املستدامة
   2030 عة   لة  شداي
،  ال تدددددون االتاةدددددة  والقواعددددد تنايدددداا  معددددةال   2030ومدددد  املالددددم، لتنايددددا  لددددة عددددة   -81

واملعددةيري الدوليددة قا  الاددتة متسددقة ميةددة بينالددة محسددل، بددل  ن تدددون  ي ددة  متسددقة مدد( التقددد  
 ا،رز  و  قيمل  شداي التنةية املستدامة وراعةة  له  

عتددددد ومتسددددقة سيةسددددةتية و حاددددة ا  سددددتيةة وجددددور  د ددددر وسدددديتلتل التنايددددا الاعددددةي  -82
الاقدددددرا  ددددددةمتة لتاةيددددد( تراعدددددن مادددددةأ الددددددويل، بةالسدددددتنةر    اسددددد اتياية   بةئيدددددة املسدددددتوى 

 و بةئيدة ومةليدة ونقديدة جتةريدة نظدم  ال وي  لد  ةاة، باورة قل ، ويشةلالعتبةرا  اجلنسةنية  او 
معدل ز  تعدةونعتدد و     در ددوةعةملية  ادتاةرية  رارة عتد وتقو  بع ة   بع الة ويدعم متسقة عةملية
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  يف  سددعةر املاددر  التقتددل مدد  لتحددد جالددور بدداياألمددر  ي ددة   وسدديتلتل  الدوليددة املؤسسددة  بددى
 الست( األسةسية  

عدددد  حةلدددة ولدددة يليدددد مددد  تعقيدددد التحدددد  املتة دددل يف  قيدددمل  شدددداي التنةيدددة املسدددتدامة  -83
حةلية  يف البي ة االدتاةرية العةملية  وسيتودر النادةا عتدد  تدة  مدور منالدة وجدور  ةالتيق   السةئد

نظدة  نقدد  ومدةيل عدةملن يا دن     قيدمل االسدتقرار املدةيل، و دال  عتدد تعب دة املدوارر اوخدةمية 
 وشددداااويددرارا  ا،تيددة  الريزمددة لريسددت ةةر، و سددى التعدددةون ال ددرييب الدددويل بتيددة تعليدددل دواعددد 

 االدتاددةرالدع  ددد   ن يتعدرض لدة  خدة رةملب املبدددر اونداار  سدى ،مدة يشددةته  تدة يف يشدةل،
 قلددددد  يف مبدددددة ومعدددددلزة، رائةدددددة روليدددددة مددددةيل  مدددددةن ددددددبدة واسدددددتحداث املةليدددددة، واملخدددددة ر الدتددددن
ةبة  مةلية    ر مشوال  ومرونة  الحتيةجة  البتدان النةمية، عتد النحو املشدةر  ليده يف  لدة استا

 عةل  ريا  بةبة  
، سيتودر  قيمل شاه التتيريا  عتدد وجدور بنيدة 2030و ةة شو متو  د يف  لة عة   -84

 القددرار اددن(بةلتددةيل  قلدد  تددلويتلعةمليددة    ددر ترابلددة  ومشددوال  ومت دديري  مدد   جددل التنةيددة املسددتدامة  
  دريي مد  والتة يدل املشدةر ة عتدد ودةئةدة لتاةيد( ودةمتة متاةوبة بلريقة املستوية   ي( عتد

 النةميددة البتددان ميالددة تشدةرك لتاةيدد( وددةمتة لتةسددة لة و ةخدعة معةلددة وروليدة  دتيةيددة مؤسسدة 
القيةرة   مما متحدة لديالة موارر  ةميدة،  تتو   ن  ي ة   قل  ويتلتل  نلةدة   دوى و وس(  مشةر ة

 والداة ة والاعةلية  ويتسم عةتالة بةالتسةض وقا  جدوى، 
  دل مدرة تدعقدد الع السةبقة املؤمترا   سند  مقدولاوندتةر رور شة  يف شاه العةتية   -85
ومدؤمترا   املدؤمترا  عد املنب قة  الاتة قا  النتةئ  ومتةبعة تنايا والية األوندتةر    سنوا   رب(

د دددةية التةويدددل والتدنولوجيدددة واالسدددت ةةر معةجلدددة القةدددة العةمليدددة بشددد ن التنةيدددة والتادددةرة، وتدددؤر  
و لدة عةدل  ريدا  بةبدة   2030امل ابلة رورا  رئيسية  يف رعم تنايا  لة التنةية املستدامة لعة  

توى الدا  يعدد  ا،ادل املسد الرميد( السيةسدن ةاملتحدد األمدم منتددى يف األوندتدةر يسالم  ن وينبتن
واستعراخددددالة  وسيسددددالم األوندتددددةر يف عةتيددددة  2030ملتةبعددددة  لددددة التنةيددددة املسددددتدامة لعددددة  املر ددددل  
 شاه   الراد
و لددة عةددل  ريددا  بةبددة  2030وتشددةل التحدددية  وااللتلامددة  الددواررة يف  لددة عددة   -86

 يدددد( عنةاددددر الواليددددة األسةسددددية  2015يف عددددة   ليالددددة مت التواددددل ويف اتاةدددددة  ونتددددةئ    ددددرى 
لاوندتدددةر وشدددن م ابلدددة ميةددددة بينالدددة ترابلدددة  و يقددددة ، لدددة يتلتدددل األ ددددا حبتدددوي متدةمتدددة و تيددددة  

 تتسدم التنايدا، وسدةئل قل  يف مبة والتةية  املرتبلة  ة، بوجه  ةص، املستدامة التنةية م شداي
ناسددالة  ن  وجدده  2030 عددة   لددة وتؤ ددد  لتتالئددة دةبتددة وغددريوم ابلددة  األبعددةر متعدددرة بدوهنددة

الدد اب  شددداه واللبيعدددة املتدةمتدددة ةلدددة العةدددل تدتسددن ب مهيدددة حةمسدددة يف خدددةةن  قيدددمل غرخدددالة  
 جالدددة بواددداه األوندتدددةر     سةسدددية   رورا  تدسدددند  احلدي دددة والنتدددةئ  االتاةددددة  شددداهولدددال  مدددقن 

والق دةية امل ابلدة  والتنةية التاةرة لق ةية املتدةمتة بةملعةجلة يتعتمل ميةة املتحدة األمم يف التنسيمل
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 تنايددددا يف شةمددددة   رورا   بةلاعددددل األوندتددددةر ويددددؤر  يف جمددددةال  التةويددددل والتدنولوجيددددة واالسددددت ةةر  
   سةموا ومسةر ميينة عةل وبرنةم  اسلنبوي عةل برنةم  ومتةبعة
األوندتةر، حبدم واليته، ديةة م ةمة يف   ةر النظة  الدويل وله رور شة  ويشدل عةل  -87

يف تنايا االتاةدة  والنتةئ  العةملية احلدي ة، مبة يف قل  شدي  عةرة تنشي  الشرا ة العةملية مد  
 جل التنةية املستدامة  وبوجه  ةص، يتدي  األوندتدةر منادة مايددة لتحدوار بدى البتددان املتقدمدة 

 ا   بدري تسدالم  سدالةمة   ان النةمية،  ةة  ن  ليته احلدومية الدولية، وال سيةة بندة  توامدمل ا را ، والبتد
يف احلو ةدددة العةمليدددة اجليددددة، بةعتبةرشدددة دندددةة لتتعبدددري عددد  مادددةأ البتددددان النةميدددة  بيدددد  ن  سدددالة  

ة  واليتددده األوندتدددةر يعتةدددد، جلئيدددة ، عتدددد زيدددةرة  بدددراز برندددةم  عةتددده، والق دددةية الدددع تنددددرا خددد
األسةسية، وروره بوااه جالة التنسيمل را ل منظومة األمم املتحدة ميةة خيد  املعةجلدة املتدةمتدة 

التةويددل والتدنولوجيددة واالسددت ةةر والتنةيددة   لق ددةية التاددةرة والتنةيددة والق ددةية امل ابلددة يف جمددةال
 املستدامة  

واالتاددددةي املتبددددةرلى مدددد(  وينلددددو  تعليددددل  سددددالةمة  األوندتددددةر عتددددد تد يددددر التعددددةون -88
و ددددةال  األمددددم املتحدددددة واملنظةددددة  الدوليدددددة األ ددددرى و ددددد   ن يدسددددالم يف زيددددةرة الدادددددة ة يف 

 يف األوندتدةر رور يتدي  وشدداا،استخدا  املوارر وزيةرة االتسةض و سى  وجه الت زر ميةة بينالة  
اجملتةددد( الددددويل ددددبدية  و لدددة عةدددل  ريدددا  بةبدددة الارادددة لتعليدددل تدددراب   2030 عدددة   لدددة تنايدددا

التادةرة والتنةيدة والق دةية امل ابلدة يف جمدةال  التةويدل والتدنولوجيدة معةجلة د ةية وتاةعته بش ن 
 واالست ةةر والتنةية املستدامة  

ولاوندتدددةر رور مريدددد وحمدددور  باددداته منت ادددة  ومقددددطمة  لإلحادددة ا  يف  يددد( جمدددةال   -89
 دتادةراال ود دةية عةمليةال ق ةيةال م( متدةمتة معةجلة التاةرةد ةية  ةجلةمع    وبةوخةمةعةته  

 ي ددة  السددعن    الومددة  بواليتدده  األوندتددةر يوااددل  ن ينبتددن  بددةئن، منظددور مدد   ددرىاأل دتددنال
التادةرة والتنةيدة والق دةية امل ابلدة يف د دةية املسدةعدة التقنيدة ميةدة خيد  املتة تة يف تقدمي املقررة 
 التةويل والتدنولوجية واالست ةةر والتنةية املستدامة  جمةال  

البحدث  يف املتة تدة ال ري دة عةته  ر ةن  ةر  يف واليته را   عتد األوندتةر تر يلويف سيةض  -90
وبنة  تواممل ا را ، ينبتدن لده  ن يعدلطز روره يف تتبيدة احتيةجدة  البتددان  ،واملسةعدة التقنيةوالتحتيل، 

 وينبتددنالنةميددة و قيددمل  ولويةىددة ميةددة يتعتددمل بةلتنةيددة املسددتدامة وتعليددل رورشددة يف االدتاددةر العددةملن  
الشدةمتة لتاةيدد(  لتتنةيدةرعدم عةتالدة الددعو   بتيدة املدددين اجملتةد( منظةدة  مد( التعدةون تعليدل  ي دة  

واملسدددتدامة،  ةدددة ينبتدددن تعليدددل التشدددةور مددد( جالدددة  مةعتدددة   دددرى يف القلدددة  اةدددةص بتيدددة  ديدددد 
 العقبة  الرئيسية الع تعردل االست ةةر،  ةاة يف  دل البتدان بوا  

وينبتدددن  ن يواادددل األوندتدددةر رعةددده ألددددل البتددددان بدددوا  والبتددددان النةميدددة غدددري السدددةحتية  -91
وال ددددعياة  ددددعياة ال ددددرى األدتاددددةرا  االالدددددوي اجللريددددة الاددددترية النةميددددة والبتدددددان األمريقيددددة و و 

يف الوددت ناسده التحددية  املسدتةرة الدع يواجالالدة بعدض البتددان االعتبدةر و ن ي  دا يف  ،شيدتية  
 تبددالة النةميددة والبتدددان األ ددرى الددع متددر ادتاددةراىة مبرحتددة انتقةليددة و ن يوااددل رعددم اجلالددور الددع
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 بوسددةئل بددوا ، البتدددان  دددل م ددة مدد  التخددرُّا عتددد الت  يددد زيددةرة وينبتددنملواجالددة شدداه التحدددية   
 السددةمن املة ددل مدتددل مدد( بةلتعددةون السيةسددة  و تيددل استشددةرية  دددمة  تقدددمي موااددتة منالددة
 رية النةمية  الات اجللرية والدوي السةحتية غري النةمية والبتدان بوا   البتدان ب دل املع 
ال ري ددة املتة تددة يف بنددة  توامددمل ا را ، و جددرا  البحددوث عةددل األوندتددةر ومددة زالددت  ر ددةن  -92

   ومثدة حةجدة سد اتياية  االمهيدة ناا القددر مد  األوالتحتيل، وتقدمي املسةعدة التقنية تدتسن 
األوندتدةر   سدالة  تعليدل  جدل مد  وتدةمتالدة األر دةن شداهالرواب  بى  لليةرة اجلالور م  مليد باي

تددومر  و ن األوندتددةر اجتددةه الدوليددة احلدوميددة ا ليددة  دددر  ن وينبتددن  2030يف تنايددا  لددة عددة  
تايدددد   ن ينبتدددن والدددعاألوندتدددةر   دددةي دددلت(  الدددع والتحتيدددل البحدددث ألعةدددةي السيةسدددن السددديةض
   ئيةاوبة التحدية  بش ن ا را  تواممل بنة  عةتية بدورشة وتدعم
وينبتددن  ن طتددل رور جمتددا التاددةرة والتنةيددة مدةنددة حموريددة يف شدداه اجلالددور  ةددة ينبتددن  -93

تعليددله  وينبتددن  ن تقددد   مةنددة األوندتددةر    الاردددة العةمتددة املعنيددة بةو ددةر االسدد اتيان وامليلانيددة 
 دددل ، ومددد   ريلدددة    جمتدددا التادددةرة والتنةيدددة، بلريقدددة مدددوجلة ويف الوددددت املنةسدددل،  الرنةجميدددة

   واي  املعتومة  ال رورية لريخلري   اا الدور عتد  و 
لاوندتددةر، وبةلتددةيل تقدددمي رعددم  م ددل احلةليددة وينبتددن تنشددي  ا ليددة احلدوميددة الدوليددة  -94

 القةئةدددة ة املنةدشدد ملوااددتة   ليددة جنيددر حددوار ن يتوااددل  وينبتددن  2030لتنايددا  لددة عددة  
لسيةسددة  التنةيددة عةمليددة  عتددد اددن( السيةسددة  وتنايدداشة  الندظدةددن لتتدد  ري والبحددث التحتيددل عتددد

 املسددددتةرة االدتاددددةرية التحدددددية  االشتةددددة  جمددددةال  تشددددةل  ن وينبتددددنعتددددد الاددددعيد الددددو    
    بةئن منظور م  واملستادة

مددد   دددريي العةدددل، وقلددد  بةسدددتخدا   يددد(  سدددى اجتةةعدددة   مرددددة اةدددرا   وينبتدددن -95
زيددةرة مشددةر ة اةددرا  مدد  البتدددان الوسددةئل املتةحددة ويف حدددور مددة تسددة  بدده تتدد  الوسددةئل، عتددد 

النةمية واستدشةي  ي( الرواب  م(  شداي التنةية املستدامة، وم  مث تقدمي رعدم  م دل لتنايدا 
، وينبتدددن  ن تا دددن شددداه االجتةةعدددة     نتدددةئ  متةوسدددة  دددن تنظدددر ميالدددة 2030 لدددة عدددة  

عد  منةدشدة  جمتدا التادةرة  البتدان  ةمدة  وينبتدن  ن تددون اجتةةعدة   مرددة اةدرا     در متي دلا  
 والتنةية  

ويدتسدددن عةدددل األوندتدددةر التحتيتدددن املسدددتقل املوجددده  دددو التنةيدددة  مهيدددة حةمسدددة ومدددةرة  -96
 لريجتةشدددة  منتظةدددة  تددديري  تقددددمياألوندتدددةر  يواادددل  ن وينبتدددنمدددداوال  الددددوي األع دددة   

 دددةص عتدددد تنايدددا  لدددة   يدددلتر  مددد( ،ومدددة يتادددل بدددال  مددد  د دددةية والتنةيدددة التادددةرة يف العةمليدددة
 تتاددل د ددةية التحتيتددن العةددل شدداا يشددةل  ن وينبتددنو شددداي التنةيددة املسددتدامة   2030 عددة 
 اةدددةص، القلدددة  ورور  دددة، التنبدددؤ و مدةنيدددة واجلديددددة املبتددددرة التةويدددل مادددةرر اسدددتدامة دىمبددد

 اتة بةالست ةةر  املت واالجتةشة  احلام، واملتوسلة الاترية املشةري( ومتويل
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التقدددةرير الرئيسدددية لاوندتدددةر توادددية  موخدددوعية لددددن ينظدددر ميالدددة تت دددة  وينبتدددن  ن  -97
 التواال رعم و د عتد جعل شاه التقةرير    ر تر يلا   وشو مة يسةعد جمتا التاةرة والتنةية، 

جيددة  االتاددةال  تدنولو  خدا اسددتبليددةرة  البحددوث، و جددرا  ا را  توامددمل بنددة   دددي واملشددةر ة،
اجلديدددة اسددتخدامة     ددر معةليددة، مبددة يف قلدد  التدددريل املرتدددل عتددد الشددبدة العةمليددة وبةسددتخدا  

 اون نت  
وينبتددددن زيددددةرة  سددددى جددددورة املسدددددةعدة التقنيددددة املقد مددددة مدددد  األوندتددددةر  دددددواي رورا   -98

النةميددددة عتددددد مالددددم  بيعددددة  البتدددددان رةدددددد  سددددى التقنيددددة املسددددةعدةتتددددو د   ن وينبتددددناملشددددةري(  
ورينةميددة  النظددة  االدتاددةر  العددةملن والبدددائل امللروحددة واددريحه ومقددة  ةلددة التنةيددة املسددتدامة 

دددرشددداه املسدددةعدة و  تعدددلطز  ن  ي دددة   وينبتدددن  2030لعدددة     سدددى  جدددل مددد  الددددويل التعدددةون تيس 
رة    البتدددان املشددو  تسددد  و ن النةميددة، البتدددان يف الاددنةعن املسددتوى ورمدد( اونتةجيددة القدددرا 

  قيدمل عتدد النةميدة البتددان يسدةعد  ن  ي دة   لاوندتدةر و دد بش ن التدابري املنةسبة لاه التةية  
 راددد يف األع ددة  الدددوي مسددةعدة عدد  م ددري   االدتاددةر ، بعدددشة يف  ةاددة املسددتدامة، التنةيددة
النتةئ  العةملية األ رية م  حيدث و  االتاةدة  يف عتيالة املناوص التةية   قيمل  و ا،رز التقد 
 التقد  بةلتعدةون املتعتدمليدؤر  عةدل األوندتدةر   ن ينبتدن ،ولال   بق ةية التاةرة والتنةيةاتتالة 
 اجملدةال   دةر  يف األع دة ، الددوي رعدم    الدوزار ، املسدتوى عتدد قلد  يف مبة القدرا ، وبنة 

ةيدة الو نيدة املوجالدة  دو التنةيدة املسدتدامة، التن اسد اتياية  وتنسديمل  ديدد يف بواليتده، املشةولة
 مبة يشةل النددالد  والرلى واألروا  املختتاة املتةحة  

وينبتدددن مواادددتة تعليدددل اورارة القةئةدددة عتدددد النتدددةئ  وتلبيقالدددة بواددداالة  راة  راريدددة مرندددة  -99
املبددةررا  والنتددةئ  اوبةئيددة  و ددد   ن لتعليددل ومر مدد   ريلددة وسدديتة معةلددة مدد  حيددث التدتاددة تتدد

يسددالم قلددد  يف  سددى الاعةليدددة والداددة ة واأل دددر عتدددد النتددةئ  اوبةئيدددة لعةتيددة  األوندتدددةر مددد  
  ريي تبةري الدروق املستاةرة، وموااتة  سى موائد عةتيدة  األوندتدةر لتةسدتايدي  وتبسدي 

 عةتية تقدمي التقةرير    اجلالة  املة ة  

  ور األونكتا   
  عريه، ينبتن  ن يقو  األوندتةر مبة يتن:  12و 10اقرتى لت ومقة   -100

اوسددالة ، مددد   دددريي  ر دددةن عةتددده ال ري دددة، يف تنايدددا ورادددد واسدددتعراض  لدددة  و   
والتنةيدددددة وجمدددددةال  التةويدددددل ، و ةادددددة األشدددددداي قا  الادددددتة يف جمدددددةيل التادددددةرة 2030 عدددددة 

 17 يد(  شدداي التنةيدة املسدتدامة، و ةادة الددي  سديةض والتدنولوجية واالست ةةر امل ابلة يف
 الشرا ة العةملية م   جل التنةية املستدامة؛ بش ن  عةرة تنشي 

النظددر، بةلتعددةون مدد( الشددر ة  املعنيددى، يف سددبل تعب ددة مددوارر مةليددة  خددةمية مدد   وب  
 لبتدان النةمية؛ لاةأ اكتتاة ماةرر 
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استخدا  منتددى االسدت ةةر العدةملن لتبدةري اةدرا  و م دل املةةرسدة  بادورة   وا   
منتظةة يف جمةي االست ةةر والسيةسة  املتعتقة بةملشةري( م   جل التنةيدة، و ددراك  وسد(  ةئادة 

ددداةي لتتقددد  ا،ددرز لدنددة مدد   اددحةب املاددتحة، وال تيددل وجددرا  اسددتعراض عددةملن ودددةمل و 
اوب  قيمل  شداي التنةيدة املسدتدامة عتدد  عتدد مسدتوى، ومواادتة اسدتخدا  تقريدر االسدت ةةر 
العددةملن، الددا  يت ددة   تدديري  معةقددة  ملواخددي( االسددت ةةر األجندديب املبةدددر قا  الاددتة، مدد   جددل 

  تيل االجتةشة  العةملية يف جمةي االست ةةر األجنيب املبةدر؛ 
سددالة  بنشددة ، بةلتعددةون مدد( الشددر ة  املعنيددى حسددل االدت ددة ، يف التنايددا او ور  

ستية  التادةرة  الاعةي لريتاةدة  والنتةئ  الدولية الع تع ي بدور الية ل األسةسية لتنقل ولوج 
 ؛ 2030وتيسري التاةرة يف تنايا  لة عة  

ةاددددة البتدددددان تقدددددمي املسددددةعدة، حسددددل االدت ددددة ،    الدددددوي األع ددددة ، و  وشد  
النةميدددة، يف تنايدددا ورادددد التقدددد  ا،دددرز ادددوب النتدددةئ  البدددةرزة ملدددؤمترا  القةدددة واملدددؤمترا  الرئيسدددية 
لامم املتحدة، م ري  ع  املؤمترا  الدولية األ رى قا  الاتة الع ت تل عتيالة   ةر يف التاةرة 

 االست ةةر؛ التةويل والتدنولوجية و   والتنةية والق ةية امل ابلة يف جمةال
 تةحدة منتدددى لتبددةري اةدرا  ومسددةعدة البتدددان يف  عددار تقةريرشددة مدد   ددريي  وو  

 و شداي التنةية املستدامة؛  2030االستعراخة  الو نية يف سيةض  لة عة  
موااددددتة  عةةلدددده يف جمددددةي البحددددث والتحتيددددل بشدددد ن  مددددةض و  ددددةر االجتةشددددة   وز  

  دددث يف سيةسددة  املؤسسددة  الدوليددة قا  الاددتة، عتددد االدتاددةرية العةمليددة، والتلددورا  الددع
ال سدديةة يف و السيةسدة  التاةريددة واوبةئيددة الو نيددة الددع تدنا ددا مدد   جددل  قيددمل التنةيددة املسددتدامة، 

 البتدان النةمية؛ 
لدددى  عدددار تقددةريره املتاددتة بةلبتدددان النةميددة املعتةدددة عتددد السددت( األسةسددية،  وا  

التاةض املر  يف سيةض الدورة احلةرية والعشدري  امل تبة عتد اتة بةلتاةرة والتنةية تقييم ا  ةر املتا
 ملؤمتر األ راي يف اتاةدية األمم املتحدة او ةرية بش ن تتري املنة  و شداي التنةية املستدامة؛ 

موااددتة اوسددالة  يف املتةبعددة املدرسددة لنتددةئ  املددؤمتر الدددويل لتةويددل التنةيددة ويف  و   
 ستعراض شاه النتةئ ؛ ا

اوسددالة  يف راددد ومنةدشددة وتنايددا  شددداي التنةيددة املسددتدامة عدد   ريددمل تددومري  و   
 حادددة ا  قا  ادددتة ومو وددددة ومنةسدددبة مددد  حيدددث التوديدددت ومادددناة حسدددل االدت دددة ، وعددد  
 ريددمل بنددة  القدددرا  اوحاددةئية عتددد الاددعيد الددو  ، بةعتبددةر قلدد   سةسددة  ال بددد مندده لتحتيددل 

   واختةق درارا  مستنرية بش ن التاةرة والتنةية؛ السيةسة
ال  يددل عتددد التحدددية  الرئيسددية الددع تواجالالددة  يدد( البتدددان النةميددة يف جمددةيل  وك  

التاةرة والتنةية ويف الق ةية امل ابلة املتعتقة بةلتةويل واالست ةةر والتدنولوجية والتنةيدة املسدتدامة 
يددة املتاددمل عتيالددة روليددة ، مبددة يف قلدد   شددداي التنةيددة املسددتدامة  يف سددعيالة     قيددمل  شددداي التنة
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ويف شددداا الاددددر، ينبتدددن  يدددري  اشتةدددة   دددةص ألددددل البتددددان بدددوا  والبتددددان النةميدددة املعتةددددة عتدددد 
 الست( األسةسية، م ري  ع  البتدان النةمية املستوررة الاةمية لاغاية؛ 

منتظةة، بتقييم وتشاي( تواممل ا را   القية ، بسبل منالة عةتية  حبث و تيل وي  
الشددرا ة  يف جمددةي التنةيددة، مبددة ميالددة تتدد  املتعتقددة  دةمددة بشدد ن الديايددة الددع  ددد   ددة لتتعددةون و 
بدرجدة   در يف  قيدمل  شدداي التنةيدة املسدتدامة يف سددالةة بةلتعةون ميةة بدى بتددان اجلندوب،  ن 

 البتدان النةمية؛ 
األع دددة ، تقددددمي  حة دددة   عريميدددة بشددد ن الق دددةية  بندددة   عتدددد  تدددل الددددوي و   

 الراشنة املتاتة بةلتاةرة والتنةية، مبة يف قل  عتد املستوى الوزار ؛ 
تقددمي تقدةرير سددنوية    جمتدا التاددةرة والتنةيدة عد  تنايددا االسدتعراض الشددةمل  ون  

 لتسيةسة  الا  جيرى  ل  رب( سنوا ؛ 
 ة بتحديث ديةق املسةعدة اوبةئية الرمسية؛ اوسالة  يف املنةدشة  املتعتق وق  
ينبتدددن  ن تدددومر منةدشدددة  الددددورا  العةريدددة جملتدددا التادددةرة والتنةيدددة  رددددةرا   و   

حسددل االدت ددة  اسددتنتةجة  متاددمل عتيالددة تتنددةوي و ن تت ددة  لعةددل األوندتددةر،  رميعددة املسددتوى
التادةرة وجددوي  عةدةي  شداي التنةية املستدامة  قيمل عتد وجه التحديد مسةمهة األوندتةر يف 

   والتنةيدة األوسدد( نلةدددة   ولدداا التددرض، ينبتددن  ن تت ددة  و ددةئمل املعتومددة  األسةسددية املقدمددة 
جمتا التاةرة والتنةيدة، مبدة يف قلد  املنشدورا  الرئيسدية املختتادة ونتدةئ  اجتةةعدة  اةدرا  قا  

 نظر ميالة؛الاتة، تواية  سيةسةتية حمدرة  ن ي
ينبتن  ن ينظم جمتا التاةرة والتنةية، عند االدت ة ، رورا  است نةئية لتقددمي  وي  

مسةمهة األوندتةر يف العةتية  التح ريية املوخوعية لتةؤمترا  ومدؤمترا  القةدة قا  الادتة الدع 
 ورا الددددد تتدددد  نتدددةئ  تتخددددا  ن  ددددد   دددة، املعةددددوي لتةةةرسددددة وومقدددة  تعقددددشة األمددددم املتحدددددة  

 ا؛ الرئي يعده لتةداوال  متخ  ددل ال رورة، عند االست نةئية،
دية  م( شيدل ا لية احلدومية الدولية املناوص عتيه يف اتاةض   را، سيقو  ةمت وص  

جمتددا التاددةرة والتنةيددة بتاعيددل  نشددة  مريقددن  ددرا  حدددوميى روليددى  وستشددةل املواخددي( الددع 
 مدددور منالدددة التادددةرة اولد ونيدددة واالدتادددةر الردةدددن؛ والتةويدددل مددد   جدددل ينبتدددن النظدددر ميالدددة  تدددة 

 التنةية، عتد النحو املبى يف  لة عةل  ريا  بةبة ويف  عةةي األوندتةر؛ 
 ددد  ختاددي  مددوارر مدد   جددل تاعيددل  مردددة اةددرا  احلدوميددة الدوليددة املنشدد ة  وض  

تةةعددددة   مردددددة اةددددرا  القةئةددددة حددددي ة  عدددد   ريددددمل اسددددتخدا  املخااددددة  مدددد  مددددوارر وودددددت اج
 مةندددة وتعددرض   بواليتيالةدددةرون التدد  ري يف الومددة  مددد  واملخااددة  مدد  مدددوارر وودددت التانتددى، 

جمتا التاةرة والتنةية  يةرا  لتاعيل  مردة اةرا  احلدومية الدولية، مبدة يف قلد  عتد األوندتةر 
وستدسدتعرض لددن ينظدر اجملتدا ميالدة  ،تةحدةتنسيبالة لآلليدة احلدوميدة الدوليدة، يف حددور املدوارر امل

يف املدددؤمتر املقبدددل الدددا  يدعقدددد  دددل  ربددد( سدددنوا   وتظدددل احلدوميدددة الدوليدددة اةدددرا   مرددددة واليدددة  
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مواخي( اجتةةعة  اةرا  املتعدرة السنوا  احلةلية رون تتيري مة ؤ يقدرر جمتدا التادةرة والتنةيدة 
  ريي قل ؛ 

، رعدددم معنيدددةبةلتعددةون مددد( منظةدددة  روليددة   دددرى قا  ادددتة وجالددة    دددرى  ور  
مددد   14الددددي سدددعيالة لتحقيدددمل البتددددان النةميدددة، وال سددديةة الددددوي اجللريدددة الادددترية النةميدددة، يف 

 شددداي التنةيدددة املسدددتدامة يف تاددةيم وتنايدددا اسددد اتياية  تنةيددة ادتادددةرية  دتيةيدددة و/ و و نيدددة 
ستخدامالة بلريقدة مسدتدامة، والسدعن    تعليدل التادةرة املسدتدامة يف حلا  ا،يلة  ومواررشة وا
ا،يلة ، بسبل منالة  تيل اوعةنة  املقدمدة    مادةئد األمسدةك موارر القلةعة  القةئةة عتد 

الاددديد غدددري يف حددددوث واوعةندددة  الدددع تسدددالم  ،مار دددة واددديد مادددر     ةددددة  الدددع تدددؤر  
لبتدددان النةميددة، وال سدديةة  مددة  اوالتحدددية  الددع تلرحالددة  ،ملددنظ ماملشددرو  وغددري املبتدد  عندده وغددري ا
 األم  التاائن  اون ميةة يتعتمل حبا  املوارر البحرية و 
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 مافيكيانو نيروبي  
عالميننة منناملة للبمينن   التحننر ف فنني ا بننا  بيصننة ا ت ننا  ة :فعنن ال القننرار ىلنن منن    

 م التبارة والتنميةومن فة  خد
   و ب  

 85الفقرة   
 عن النص احلايل بالنص التايل: يستعاض 

 كد  مدر  تُعقدد اليت السابقة املؤمترات أسندت فقدولألونكتاد دور هام يف هذه العملية.  -85
ومدؤمترات  املدؤمترات عدناملنبثقة  الصلة ذات النتائج ومتابعة تنفيذ والية األونكتاد إىل سنوات أربع

التمويد   التجدار  والقضدايا املباب دة يف تداالت قضدايامعاجلدة وتدؤد   ،القمة العاملية بشأن التنميدة
وة ددة  2030املسددتدامة لعددام  والتكنولوجيددا واالسددتثمار دوراي رئيسددياي يف دعددخ تنفيددذ ة ددة التنميددة

توى املسد الرفيدع السياسدي املتحدد  األمخ منتدى يف األونكتاد يسهخ أن وينبغيعم  أديس أبابا. 
واستعراضددددها. وسيسددددهخ  2030ملتابعددددة ة ددددة التنميددددة املسددددتدامة لعددددام الددددذ  يعدددددمل ازفدددد  املركدددد   
 هذه.  األونكتاد يف عملية الرصد

    

 

 TD/519/Add.2/Corr.1 األمخ املتحد 

ؤ مر األمم المتحدة م 
 لتبارة والتنميةل

Distr.: General 

2 May 2017 

Arabic 

English and Arabic Only 


	Corrigendum

