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 عشرة الخامسة الدورة

 االفتراضية  بربادوس دورة

 2021 األول/أكتوبر رينتش 3-7

 الشباب منتدى إعالن  

 التغيير إيقاع على وقفة  

  األونكتاد ل نتدى  الثالث  االجت اع   في  ال شممارن ن   الشممبا   وتوصمميات  أولويات  ن اإلعل  هذا  يتضمم ن  -1
 ل ؤت ر  عشرة   الخامسة   الدورة   قبل   2021 أيلول/سبت بر   18  إلى   16 من   الفترة   في  بعد  عن  ُعقد   الذي  للشبا ، 

 مشممممممار   300 من  أكثر   ضممممممم  الذي  ال نتدى،  وأتاح  عشممممممر     الخامس  )األونكتاد  والتن ية  للتجارة  ال تحدة  األمم 
  مجال   في  يت اشممممممى،  مسممممممتدا   تعاف  لتحق ق  اللزمة  لألدوات  عال ية  رؤية  اسممممممتخل   ، ا  بلد   80 من  أكثر  من 

     2030 لعا   ال ستدامة  التن ية   خطة  مع  والتن ية،  التجارة 

  يتع ن في ا  ا  حسمم  األكثر أنها اعتبروا التي التالية،  الخ سممة ال واضمميع الشممبا  ال شممارنون  واختار -2
 الجديدة،  واالقتصمممممممادات للج يع،  الشممممممماملة واالقتصممممممماد ة  االجت اعية التن ية  ال رحلة: هذه في اولهن ت  عل هم

 من  مجال نل  إطار وفي للشمممبا   ال دنية وال شمممارنة وال نصممم ، للج يع  الشمممامل والتعلم ال ناخي، والع ل
 األونكتاد في  ضاءاألع  الدول على عرضها  أجل من يةسياسات   وتوصيات  اقتراحات  ُوضعت  ال جاالت، هذه

 عشر  الخامس

 للجميع الشاملة والقتصادية الجتماعية التنمية -أولا  

 الصمممممم ود على  القدرة   من  مزيد   قوامه  مسممممممتقبل  بناء  وإعادة  القائ ة  اللمسمممممماواة   أوجه   معالجة   أجل  من  -3
  الج اعية   والشمممممممراكات  الجهود  تعزيز  بأه ية   الشمممممممبا   مج وعات  نادت  ال قبلة،   العشمممممممر  الع ل   سمممممممنوات   خلل 
 التحد ات،  من   ا  بحر   فّجرت   الجائحة   أن   من   الرغم   وعلى   مل وس    واقع   إلى   2030 عا    خطة   ترج ة   إلى   الرامية 
  عامة  سمياسمات  انتهاج   شم ل  ب ا  ال سمتدا "،   االقتصماد  "ثالوث  ب  النهوض   ضمرورة  إلى  التطلعي  االسمتقراء   شم ر 
  ذلك   في  )ب ا  األع ال  ب ئة  وتعزيز  ال هارات،  تن ية   هي  هامة   سممممم ات  ثلث  د توط  ل  اإلنسمممممان  على  ا  ترن ز  أكثر 

 االنتقال ع لية  من  ال تقاطعة  الجوان   معالجة   في   تصممممممم    منصمممممممفة   حلول  إدماج  وإعادة  ال ال ،   رأس   أسممممممموا  
  التنبؤ ع ليات   في  عل ها  ال عول  القائ ة  األدوات  نفاءة   في  تسمهم   أن  بدورها   السم ات  هذه   شمأن  ومن   األخضمر  

 الت ويل ن اذج  تسريع   إلى   الرامية   ال بادرات   من  مج وعة   وإدماج  الرئيسية،  العال ية   اف هد باأل  ال رتبطة  والرصد 
 ال سمممممممممممتوى  منطلقات  من  العال ية  الع ليات  تناول  أله ية  ا  إبراز  الطابع"،  ال حلية   "العول ة  وتكريس  ال سمممممممممممتدا ، 

 الرن     خل   أحد  تر   عد   على   ا  وحرص  واإلقلي ي،  والوطني  ال حلي 
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 اتهار الم تطوير  

 مل ون  117 بنحو الجممائحممة عن النمماجم االقتصمممممممممممممممادي الرنود ألقى الممدوليممة، الع ممل ل نظ ممة ا  وفقمم  -4
 بإعادة الشبا  ويطال   البطالة  إلى العالم في  الشبا  من ال ائة  في 73 وب  ال دقع الفقر براثن في  شخص

  وتقاسمممممممم ها   ال خاطر من دللح اسممممممممتراتيجيات ىإل تفضممممممممي األبعاد متعددة  إصمممممممملحات باعت اد  النُّظم حفز
 العيش  نسممممممم  فر  تعزيز  أجل من الجريئة واالسمممممممتث ارات  الضمممممممخ ة البيانات تحل ل ع ليات وتحسممممممم ن

 والن اذج األع ال ريادة  ظروف تحس نو  الج د التعليم تكريس مع ب وازاة  االجت اعي األمان شبكات وتوسيع
 األمية  ومحو االجت اعي الت ك ن وتعزيز مة ال سمممممممممتدا التن ية فأهدا يواك   نحو على والزراعية  الصمممممممممحية

 االبتكار  وثقافة اإللكترونية التحتية البنية وتوط د الرق ية

 إنشمماء  أجل من ال عن  ن  ال صمملحة  أصممحا  مع التعاون  تعزز أن الدولية  ال نظ ات على ويج  -5
مة إنتاجية  أصمممممول  أداء لتحسممممم ن  مواضممممميعية ع ل  أفرقة بتجن د ،الذاتي الجهد على االعت اد  أسممممماسمممممها ُمقوَّ

 ضمممممممممممممم ن ال جت ع  خمدممة برامج يمدرج أن العمالم على ويجم  النمائيمة  األريماف في  الزراعيمة اإل كولوجيمة النظم
  الثانوي  التعليم مرحلتي في تدّرس أن ينبغي  أسماسمية مواضميع باعتبارها  واالجت اعية اإلنسمانية العلو  مناهج

 ،4 إلى 1 من ال سممممتدامة التن ية أهداف تحق ق تخد  دةعدمت  جوان   في األداء تحسمممم ن أجل من والجامعي
   9و 8 الهدف ن عن فضل  

 األعمال مشهد تحسين  

 رأس أسممموا  إلى  فالوصمممول مباشمممرة  تناسمممبية علقة تربطه ا متداخلن  مجاالن واالقتصممماد الب ئة -6
 على  بالحصمممممول األمر تعلق  وسمممممواء األع ال   قطاع لتن ية  حاسممممم ان عاملن األع ال ب ئة وتبسمممممي  ال ال

 ال خاطر  خفض من منا  ال االسمممممممممتث ار، وآليات ال تنوعة ال ال  رأس  تدفقات إلى الوصمممممممممول أو الت ويل
  االهت ا  إيلء  ويج  األع ال  ريادة تطور تشمجيع أردنا إذا االقتصماد  في ال سماهم ة األع ال تواجهها التي
  ال األع م ارسات على يالرس  الطابع إضفاء ل سألة ا  أ ض

 م ارسممة سممهولة وتعزيز ال  زانية اعت ادات تخصمميص ع لية تحسمم ن شممأن من ذلك، على وعلوة -7
 أكثر  الشممممبا  به   ضممممطلع التي  األع ال  أنشممممطة   جعل أن  القدرات وبناء الت ويل على  والحصممممول األع ال

 االقتصمممممممادات نم  واالسمممممممتفادة عال يةوال  ال حلية  األسممممممموا   دخول محاولتهم سممممممميا   في  ال نافسمممممممة على  قدرة
 في ب وم ن أطول مدة الرسمم ية  إجراءاته إت ا  أو أع ال نشمما  بدء ع لية تسممتغر   ال توسمم ، ففي الجديدة 

 جودة من الرغم فعلى ذلك، على وعلوة    1) ال رتفع الدخل  ذات بالدول مقمارنة ال نخفض الدخل  ذات الدول
  قودها التي الحجم وال توسممطة الصممغ رة   العاأل أنشممطة  تواجه ما ا  نث ر  ال عروضممة،  الخدمات أو ال نتجات
 التجارة تحكم التي التنظي ية اللوائح  ومجاراة  التجارة تعترض التي  الحواجز  تخطي في يت ثل ا  تحد   الشمممممممبا 
 أنشمممممطة وتوسمممممع ن و ف ع نب رة  والع الة  الشمممممبا   صمممممفوف في األع ال ريادة ب ن  الصممممملة وتظل العال ية 
 احت ال ويزداد  الع ل،  سو   إلى  ُتضاف  التي التشغ ل  فر   عدد يتزايد  ا ،شب ال بها   ضطلع التي  األع ال

 غ رهم  شبا  منها  ستف د ع ل فر  الشبا  هؤالء يوّلد أن

 فإلى  ا  جديد معنى ال سممتدامة األع ال  وأنشممطة  الخضممراء ال الية  السممياسممات بناء  كتسممي وبال ثل، -8
 ألنشممطة الب ئي التأث ر  مسممألة إلى متزايد  نحو على  الشممبا  تيلتف لألع ال، ليةال ا  االسممتدامة معيار  جان 

 من األع ال  قطاع  عت دها  خضمممممراء م ارسمممممات في ا  توازن  واالقتصممممماد الب ئة نقاش  جد أن ويج  األع ال 
 للتن يممة التنظي يممة اللوائح تعزز أن األعضممممممممممممممماء الممدول على ويجمم  القممادمممة  لألجيممال ب ئتنمما ح مما ممة أجممل

 ال دني  وال جت ع الخا  القطاع مع بالتعاون  امةال ستد القتصاد ةا

  

  https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicatorsانظر:   1)

https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators
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 الشممممممممبا  تحول في محورية أه ية الذنر السممممممممالفة والتنظي ية ال الية القضمممممممما ا  معالجة وتكتسممممممممي -9
 الهائلة  الشمممممابة إمكاناتهم تسمممممخ ر من وت ك نهم والعال ية،  الوطنية  االقتصمممممادات  في نشمممممط ن مشمممممارن ن إلى

 ر ال ث  لإلنتاج

 ةقاطعالمت العناصر  

  تراعي  بصممممممورة  الترن ز،  ال سممممممتقبل   في  االجت اعي   الخطا   تحسمممممم ن   سمممممميا    في  ب كان  األه ية  من  -10
 ونذلك ، ا  اقتصممممماد   ال حرومة  واألقليات  اإلثنية  الفئات  واحتياجات  اإلنسمممممان   حقو    على  الجنسمممممانية،  االعتبارات 

  الجنسممم ن  صمممفات   وحاملي  الجنسمممانية  ة الهوي  ومغايري  سمممي الجن   ال  ل  ومزدوجي  وال ثل  ن  ال ثليات  مجت ع   أفراد 
  بصممممفة  تضممممررت   قطاعات   في  الشممممبا   ويع ل   الهشممممة   الفئات   من  وغ رهم  الجنسممممانية  هويتهم  عن  وال تسممممائل ن 

  وهو  العال ي ،  أو  الوطني  الصممممممممع د  )على   الجائحة  عن  الناج ة  واالقتصمممممممماد ة  االجت اعية  باألزمات   خاصممممممممة 
  البلدان  حالة  وفي    ا  أسماسمي  عامل     ظل  لهم  االجت اعي  والدعم  ق اللئ   الع ل  وف ر وت   الشمبا   ح ا ة   أن   عني  ما 

  النزاع  انتهاء  بعد  اإلدماج  إعادة  ع لية  نجاح  لضمم ان   مسممتدامة  اسممتراتيجيات   وضممع  يلز    نزاع،   حالة  تعيش  التي 
 )العال ية    االقتصاد ة  التن ية  استراتيجيات   في  الفريدة  االحتياجات  هذه   وإدراج 

 التن يمممة وهمممدف ،7-8 والغممما مممة ،8 ال سممممممممممممممتمممداممممة التن يمممة همممدف تفع مممل ا  أ ضمممممممممممممممم  عل نممما  ويجممم  -11
 االقتصممممممممممادي ن  الشممممممممممرناء ج يع ب ن  األطراف ال تعدد التعاون  وضمممممممممم ان ،2-16 والغا ة ،16 ال سممممممممممتدامة

 معالجة في  سممممممممماعد أن ذلك شمممممممممأن ومن الوطنية  للتن ية مشمممممممممترنة  اسمممممممممتراتيجيات  أجل من واالجت اع  ن
 مسممممألة  بحث سمممميا  وفي األخرى   التحد ات من واسممممع  وطيف  ال عاصممممرة ر  ال  ألشممممكال ريةالجذ  األسممممبا 
 ال جت ع في  الهشممة الفئات من نث ر تتكبدها التي  الراهنة بالتحد ات نعترف أن  ج  الع ل،  قطاع مسممتقبل

 الع ل  ب سألة يتصل في ا

 النُُّهج وبلورة ال سمممماءلة رسمممماءوإ  الشممممفافية تكريس  في  حاسمممم ة  وصممممل  حلقة األونكتاد   ثل ،ا  وأخ ر  -12
 صمممممو   األطراف ال تعددة  ال ؤسمممممسمممممية باألع ال النوعي االنتقال على  الضممممموء تسممممملي   ح ث ومن الجديدة،

 على وقائ ة مرّنزة  مج وعة على  ال رسمممممومة الرئيسمممممية  اإلجراءات وتعت د ال سمممممتدامة  التن ية أهداف تحق ق
 ال تابعة بيانات مجال في ابتكارات لىعو   ال سممممممممممممتدامة، التن ية أهداف  في  االسممممممممممممتث ارات  أحدث من  القي ة

 الرعما ة  عزز ب ما األدلمة، على وقمائ مة األهمداف محمددة  قمدرات لبنماء ع ليمات عن فضممممممممممممممل   واالسممممممممممممممتعراض،
  تسمريع على  القادرة والرق نة للب ئة، مراعاة األكثر واالقتصماد  ال ترابطة، واإلدارة للج يع، الشماملة  االجت اعية

  ا  وتكريسمممممممممم  واسممممممممممتدامة للج يع شمممممممممم وال   أكثر نحو على البناء إلعادة جديدة إمكانية داألونكتا  ثلوي  التن ية 
 ال مدنيمة  الخمدممة وموظفي الشممممممممممممممبما  ع مل ومراكز  للسممممممممممممممفراء التنف مذ مة األدوار  جمانم  إلى الج ماعي، لل نحى
 في ودالجه من ا  مزيد  سممتدعي ما وهو الكفاءة، تحسمم ن  أجل من  ال حلية ال دنية وال جت عات الفكر ومراكز
 البشرية  التن ية أطر مجال

 الجديدة القتصادات -ثانياا  

 تحق ق إلى تهدف  حلول على  قائ ة ن اذج بوصمممممممممممممفها  الجديدة باالقتصمممممممممممممادات  الشمممممممممممممبا   عترف -13
 االقتصمممممممادات وتتجاوز ال ناخ  تغ ر  ومكافحة للج يع  الشمممممممامل واإلدماج  الصممممممم ود على والقدرة  االسمممممممتدامة

 حلول على تنطوي  فهي  اإلج الي  ال حلي الناتج  حول ال ت حور الراهن  يتصمممممممماداالق النظا   نطا  الجديدة
 أجل من  القطاعات مختل  ب ن  متداخلة جوان   معالجة وتتيح والناشمممئة،  األصممملية  األسممموا  لقضممما ا تكيفية
 الن و، خفض  قب ل من  مسممممممممممممائل تتناول  ا  أفكار  الجديدة  االقتصممممممممممممادات وتسممممممممممممتوع  العال ية  التن ية تحق ق

 ال رّجحة وال حاسمممممبة  الصمممممافية، اإل جابية  وال حصممممملت  ال صممممملحة،  أصمممممحا  وقي ة  اإل كولوجية،  ةح اوال
 ،ال ؤقت  التشممممممممغ ل  القتصمممممممماد ال تغ ر ال شممممممممهد عن  فضممممممممل   والدائرية، التجديد ة األع ال ون اذج بالتأث ر،
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 في إمكاناتنا حف زت و  الشممممممممبا  ت ك ن على  بالقدرة تعترف وهي األزر    واالقتصمممممممماد اإلبداعي، واالقتصمممممممماد
 عن النظر  وبصمممممرف الذاتي  والت ك ن الذاتي الوعي وتعزيز ر،واالبتكا ال شمممممترنة والقيادة ال شمممممتر  اإلبداع
 وهو للج يع، التن ية تتيح متسمممماوية أرضمممميات الجديدة االقتصممممادات تتيح واالقتصمممماد ة، االجت اعية  الخلفية

   2030 عا  خطة لتحق ق أساسي أمر

  التعليم  ر وتسمممممممممممممخ  الحكومممات  جممانمم   من  االهت مما   من  ا  مزيممد  ال سمممممممممممممتممدامممة  التن يممة  ق ق ح ت  ويتطلمم   -14
 الت ويل من  ال زيد  األعضاء  الدول   تخصص   أن  )أ   يلي:  ما  على   الشبا     حث  ولذلك،  الجديدة   للقتصادات 

 وهي دي، االرتدا  والتأث ر  االقتصممممممادي،   الفصممممممل  وأثر  اإل كولوجي،  واالقتصمممممماد  الن و،  بخفض  ال تعلقة  للبحوث 
  الطل   بتدريس  والجامعات  ال دارس   طلع تضممممم  أن   )    ال سمممممتدامة   التن ية  أهداف  لتحق ق   حاسممممم ة  مواضممممميع 

  ال سمتشمارين تدري   ينبغي  )ج   الجديدة    االقتصماد ة  النظريات  تتناول  وأن  التقل د ة   االقتصماد ة  النظريات   حدود 
  ال جاالت  ونذلك  اإلج الي  ال حلي  الناتج   حول  ال ت حور  التقل دي  االقتصممممممممماد   قضممممممممما ا  تناول  على  الحكوم  ن 
 مناس     نحو  على  عنه  واإلبلغ  الحقيقي  الن و   قياس   جل أ  من  الجديدة  االقتصاد ة 

 تجديدي نظام بناء  

 االقتصمادات ب  ارسمات  ال تصملة السمياسمات تنف ذ  في النظر على األعضماء  الدول الشمبا   شمجع -15
 ضممممممرائ   )   ال نتج ن  مسممممممؤولية تحكم التي القواعد  نطا  يعتوسمممممم  )أ  تشمممممم ل: التي والدائرية، التجديد ة

 العمامة ال شممممممممممممممتريمات )د  ة والثمانويم  األوليمة لل واد الحكومي المدعم تمداب ر )ج  البكر  وال واد الق ماممة مكبمات
 من سمممممممياسمممممممة لكل  ال حت لة االرتداد ة التأث رات  معالجة نيفية تق يم )ه   الخضمممممممراء   والخدمات السممممممملع من

 جديد  زراعي نن   التجديد ة الزراعة دراسة )و  الدائري  قتصادالا سياسات

 ؤقتالم التشغيل اقتصاد سياق في الشباب تمكين أجل من المهارات فجوة تضييق  

 هياكل إنشمممممماء )أ  يلي: ما في بالنظر  الشممممممبا  يوصممممممي ال ؤقت،  التشممممممغ ل باقتصمممممماد يتعلق في ا -16
 فجوات لتضممم  ق  إجراءات اتخاذ )   والتكنولوجيا  اإلنترنت ىإل  الوصمممول إمكانية وإتاحة  محسمممنة أسممماسمممية
 شممممبكات وإنشمممماء لع الةا قوان ن  تحديث ضمممم ان )ج  ال عرفة  ونقل الرق ية األمية  محو  خلل من  ال هارات

 االقتصمممممممماد ة الن اذج  مسممممممممألة  معالجة )د  ا  أ ضمممممممم  ب كان األه ية ومن الع ال  لح ا ة  قوية اجت اعي أمان
 مع للتكيف تنظي ية لوائح اعت اد  شمممممممم ل ب ا الدولية، واالتفاقات الوطنية السممممممممياسممممممممات  سمممممممميا  في الجديدة

 الحتكار ا ومكافحة البيانات وح ا ة االصطناعي الذناء احتياجات

 اإلنسان حقوق  قضايا لمعالجة كأداة الجديدة القتصادات  

 وعلى اإلنسمممممممممممان لحقو   كاتانتها  حدوث منع على تقو  أن الجديدة  للقتصمممممممممممادات ينبغي ،ا  أخ ر  -17
 إجراءات اتخاذ  األعضمممممماء الدول على يتع ن ذلك، ولتحق ق  ال عاصممممممرة   االسممممممتغلل  أشممممممكال على  القضمممممماء
 األطفال  وع ل  السمممممممممخرة باسمممممممممتخدا  ال نتجة السممممممممملع  اسمممممممممت راد على  ضمممممممممواب   فرض )أ   أجل من منسمممممممممقة

  الب ئية  والقضممممممممممما ا اإلنسمممممممممممان  و  حق  مجال في  الواجبة العنا ة بذل بشمممممممممممأن  إلزامية تشمممممممممممريعات اعت اد )  
 واإلن ائية  التشريعية واألطر التجارية االتفاقات في التداب ر بهذه التق د ض ان )ج 

 للجميع الشاملة الستجابة ناخي:الم العمل -ثالثاا  

 في تسماعد أن   كن  السمياسمات وتحل ل التقني التعاون   مجال في األونكتاد وال ة أن  الشمبا   عتقد -18
 ح ث من  الفعال التطب ق تكفل التي ال  ارسمممات  أفضمممل يراعي للج يع شمممامل  إلطار  األسممماس رجح وضمممع
 الجائحة  بعد ما مرحلة في ال ناخ لتغ ر التصدي لأج من الجغرافية، ال ناطق مختل  صع د على التكلفة
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 المناخ بتغير المتصلة التجارية التدابير في والتوفيق للجميع الشامل اإلدماج  

 تغ ر بشممأن  اإلطارية ال تحدة األمم اتفاقية في الوارد وال ت ايزة ال شممترنة ال سممؤوليات ب بدأ ل  ع  -19
 التجارة ل نظ ة  العامة السممممياسمممماتية الوال ة  ب وج  والتفاضمممملية  الخاصممممة ال عاملة معيار عن فضممممل   ال ناخ،

 البلدان جان  من ال فروضمممة   ةالحدود الكربون   ضمممرائ  من ا  ن و  البلدان  أقل إعفاء الشمممبا   قترح العال ية،
  وبناء التكنولوجيا نقل طريق )عن البلدان تلك مسمممممماعدة الفترة هذه  خلل وينبغي سممممممنوات، لبضممممممع ال تقدمة

 من ال تقدمة البلدان  تسممممممتخلصممممممها التي  الحدود ة الكربون   ضممممممرائ  من ال تأتية األموال باسممممممتخدا   ت القدرا
 من للحمد تمداب ر اتخماذ ينبغي ذلمك، على وعلوة أخرى  بلمدان في ال وجودة وال وردة ال صممممممممممممممنعمة الجهمات

ثممة ال رنبممات من التخلص حظر طريق عن الممدف ئممة غممازات انبعمماثممات  النمماميممة، البلممدان إلى بتحويلهمما ال لوّم
 نلي  منظوري  من الكربون  انبعاثات إزالة ض ان ل تسنى

 تشجيع إلى  اآلراء،  توافق ببناء ال تعلقة  واليته  خلل من  سعى، أن  على األونكتاد  الشبا   ويحث -20
 باألهداف  الحكومية النفقات برب   مراحل على  الخضممممراء الضممممريبية السممممياسممممة اعت اد على  األعضمممماء الدول

 على  الجائحة عن  الناج ة  الخسمائر من التعافي يتيح ب ا  األخضمر، للسمتث ار  سمياسماتي ح ز وإ جاد ئيةالب  
 الص ود  على وقادر مستدا  نحو

 للجميع وشاملة مستدامة تنمية أجل من للتجارة جديدة سبل  

 الطر   بأكثر ال ناخ تغ ر مكافحة  أجل من التجارية األولويات تحديد إعادة  ضرورة  الشبا   قترح -21
  وال تعدد الثنائي ال سممممتوى  على ال تجددة األحيائية الكتلة  تجارة اسممممتغلل  خلل من التكلفة  ح ث من فعالية

 إلى  الصممممممممممممدد هذا  في تجار  عدة أدت  وقد للغا ة  القاحلة  ال ناطق إلى  الوفرة أماكن من  ا  لقانط  األطراف
 ال تعددة  الدخل مصادر تعزز أنها أثبتت صناعة إنشاء

 من ال ائة في  80 صمممممون  في تسمممممهم لكنها السمممممكان، من ال ائة في 5  األصممممملية  الشمممممعو  وت ثل -22
 على وقائم الجنسمممممممانية، واالعتبارات التشممممممماور ل بدأ  مراع نهج تصممممممم يم ينبغي ثم، ومن    2) الب ولوجي التنوع
 م ارسمممممممممممات من  الشمممممممممممعو  لتلك ما تعزيز  أجل من  ،13و 12و  10و 5 ال سمممممممممممتدامة التن ية أهداف تفع ل

 مجال في محاكاتها   كن  خطوة وهي ف ها، واالسممتث ار اإل كولوجية، النظم  صممون  في تسممهم فريدة مسممتدامة
 الفكرية  ال لكية حقو   قانون ل   تثل نحو على األع ال

 االجت اعية  الجوان  يراعي ب ا األع ال ريادة تعزز أن األعضممممممممممماء الدول إلى الشمممممممممممبا   ويطل  -23
 وال جت عات بالشمممممبا   يتصمممممل في ا تطبيقه   كن التشمممممغ ل منظور من للسمممممت رار قابل نخيار  واالسمممممتدامة

 الخا   القطاع مع بشراكة الريفية،

 واألخضر زرق األ القتصاد تنشيط  

 خلل من الب ولوجي التنوع على  للحفاظ البحرية للصمممممممممناعة تدريجية  هيكلة إعادة الشمممممممممبا   قترح -24
 قب ل من مسممممتدامة بدائل في واالسممممتث ار الحجم  الصممممغ رة األسمممم ا  مصممممائد  في اإل كولوجي  الجان  مراعاة
 الطحال   من جال نت  األحيائي والوقود والجزر  ال د وطاقة البحرية  الرياح طاقة

 البشمممرية الدف ئة  غازات انبعاثات ج يع من ال ائة في  14,5 تبلغ هائلة نسمممبة  ال اشمممية تربية وتولد -25
 ف ها  واالسممتث ار ال حلي ال نشممأ  ذات الح وانية ال نتجات تشممجيع  ضممرورة الشممبا   قترح ولذلك،    3) ال نشممأ

  

-https://unfccc.int/news/values-of-indigenous-peoples-can-be-a-key-component-of-climateانممممممممظممممممممر:   2)

resilience  

  http://www.fao.org/3/i6345e/i6345e.pdfانظر:   3)

https://unfccc.int/news/values-of-indigenous-peoples-can-be-a-key-component-of-climate-resilience
https://unfccc.int/news/values-of-indigenous-peoples-can-be-a-key-component-of-climate-resilience
http://www.fao.org/3/i6345e/i6345e.pdf
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 ال خبري  اإلنتاج على باالعت اد  اللحو  إلنتاج  ةال سمممتدام ال  ارسمممات في االسمممتث ار الشمممبا   قترح ،ا  وأخ ر 
 الج يع  متناول في جعلها ثم ومن للحو ،

 لله ئة  السمممممممادس التق يم تقرير تراعي بناءة،  إجراءات اتخاذ إلى  األعضممممممماء الدول الشمممممممبا  ويدعو -26
 نظم في ث ممارواالسممممممممممممممت  القممدرات وبنمماء التجمماريممة األولويممات تنقيح أجممل من ال نمماخ، بتغ ر ال عنيممة الممدوليممة

 على  ال طاف نها ة في يتوق   السمممممممياسمممممممات هذه  نجاح ألن اإلنسمممممممان، على ترنز التي ال ناخية ال علومات
 ال واطن ن  اتمساه 

 للجميع والشامل المنصف التعلم -رابعاا  

 أكثر تعليم تعط ممل إلى ا  مؤخر  حممدثممت التي العممال يممة الجممائحممة أدت الممدوليممة، الع ممل ل نظ ممة ا  وفقمم  -27
 من العديد نان العالم،  الجائحة تغ ر أن قبل  وحتى العالم  أنحاء ج يع  في الشمممممبا  من ال ائة يف 70 من

  عر  ،ا  قدم  ولل ضمممممممي الج دة  والتدري  التعليم فر  إلى  فتقرون  النامية، البلدان في سمممممممي ا ال  الشمممممممبا ،
 قد التي  ضممممطراباتاال  وجه في الصمممم ود على  وقادر للج يع، شممممامل تعلي ي نظا  إلى  الحاجة عن الشممممبا 

  مالتعلي  تشمممجيع وينبغي والعشمممرين  الحادي القرن   لسمممو    الجديدة للحتياجات ومواك  ال سمممتقبل، في  تحدث
 إلى بنجاح االنتقال  للشممبا  تتيح التي  وال هارات  األسمماسممية والهياكل البشممرية ال وارد توف ر طريق عن الج د
 الج اعات أو  األصمممملية  الشممممعو   فئات مثل   شممممة،مه  خلفيات من اآلت ن الشممممبا   حالة وفي الع ل   سممممو  

 لتعزيز اللزمة األسمممممممممماسممممممممممية  اراتال ه توف ر على الترن ز   ظل بالنزاعات، ال تأثرة  ال ناطق في تعيش التي
 مثل ال حت لة،  الحواجز  عالج أن ا  إنصممممماف أكثر تعلي ي نظا  شمممممأن ومن األه ية  بالغ ا  أمر  التشمممممغ ل قابلية
 الحياة  في للنجاح فرصة للج يع  ض ن وأن النقل، ئلساو  محدود ة أو الفقر

  تصمممممممممممممم ي هما، وإعمادة التعلي يمة هجال نما هيكلمة إعمادة يتع ن بماسممممممممممممممت رار، ال تطور ال و  عمالم وفي -28
 الجديد الطبيعي الوضممع    ال ختلطة التعلم صمميغ تك يف  صممبح وقد ال جت عية   االحتياجات مع يتناسمم  ب ا
 ج يع في  طال   نل إلى  للوصمممممممممممممول هائلة إمكانات يتيح  قد األمر هذا أن ومع  الجائحة بعد ما  مرحلة في

 ومن لممدع ممه  اللزمممة التحتيممة والبنيممة الرق يممة ال وارد نقص مرده ا  تحممد مم  ا  أ ضممممممممممممممم  يواجممه فهو العممالم، أنحمماء
   اللز  التكنولوجي االسمتيعا  وتوف ر  اإلبداع تعزيز  في تصم  تفاعلية  دراسمية مناهج وضمع ب كان األه ية

 الحكومات جهود على  فق  باالعت اد  الحل إلى طريقها تجد أن   كن ال التعليم  مشمممكلة أن ا  أ ضممم  وصمممحيح
 شمممأنه من التعليم  قطاع وفي  الدراسمممية ال ناهج بلورة في  الشمممبا   مشمممارنة تعزيز أن ب د  الدولية وال نظ ات

 التن ية  وتشجع الحكومات جهود على االعت اد من  قلل أن

 الصمود على وقدرته عليمالت تعافي  

 مالرغ على التعلي ية لقطاعاتها ا  تأخر  والكوارث والنزاعات  الحرو  من عانت نث رة بلدان  شممممممممهدت -29
 على ويتع ن  واالقتصمممممممممممممادي  االجت اعي الن و تحق ق  في  الحاسممممممممممممم ة  العناصمممممممممممممر أحد   ثل التعليم أن من

 في للتأث ر األدلة على  قائ ة  اسمممتشمممرافية سمممياسمممات وضمممع إلى  سمممعى أن  الحكومات، مع  بشمممراكة األونكتاد،
  تضممم ن  حتياجات،لل وملبية ومسمممتدامة مت اسمممكة  إجراءات في تصممم  أن شمممأنها من التي  النظ ية التغ رات

 الرن   عن هشاشة األكثر األطفال يتخل  لك ل التعليم، ص ود

 الوصول بإمكانية الجميع تمتع  

 سممممممممملعة  ليس فهو نذلك،   ظل أن ينبغي وأنه نسممممممممماناإل  حقو   من  حق التعليم أن  الشمممممممممبا   عتقد -30
  واسمممتبعاد التعليم إلى ال سممماواة   قد  على الج يع  وصمممول تكفل تشمممريعات سمممن ويج  عامة  منفعة مجرد أو

ة الدول ت كن  ولضممممم ان ذلك، على وعلوة التجارية   األغراض من  راسمممممخة  بصمممممورة التعليم  إتاحة من  الهشمممممّ
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  القوان ن  خلل من تتاح أن لضممممممممم ان الفكرية ال لكية قواعد تق يم إعادة  يلز  ال جاني، التعليم إلى  الوصمممممممممول
 إلعفاء ونذلك والبراءات، والنشمممممممممر التأليف بحقو   ال ح ية والتعلم التعليم موارد اسمممممممممتع ال إمكانية الوطنية

 التجارية  ال فاوضات من والبحث ال كتبات ألغراض االستخدا 

 المهارات فجوات سد  

 بمالتمالي وث مة النماميمة  البلمدان في التعليم نظم سممممممممممممممريعمة بوت رة العمال ي التكنولوجي قمد الت  يتجماوز -31
  سممممممممعى، أن لألونكتاد وي كن العاملة  القوى   مهارات وفي التعليم  خلل من الُ لّقنة  ال هارات  في نب رة  فجوة

 النامية الدول إلى قنيةالت  ال سممممممممممماعدة تقد م إلى والخا ، العا  القطاع ن ب ن متعددة  شمممممممممممراكة مع باالقتران
 الحال  ن  طل ال بتزويد يتصمممممل في ا سمممممواء التعلي ية لنظ ها  شممممماملة هيكلة إعادة في الشمممممروع من لت ك نها

 احتيماجمات عن فضممممممممممممممل   العمال ي، ال نظور من العماملمة للقوى  اللزممة بمال همارات تخرجوا المذين الطل  أو
 ال ستدامة  بالتن ية ال تعلقة بلدانهم

 والعاطفي الجتماعي التعلم  

 عيةاجت ا  مهارات أه ية على التشمممممممممديدُ  التغّ ر السمممممممممريع ال و  عالم في ال غاالة من ا  ضمممممممممرب  ليس -32
 التحرر  هو التعليم من الغرض ويبقى النقدي  والتفك ر واإلبداع والتعاون  والتعاط   التواصمل مثل  وعاطفية

 ومن الطل   نفوس في الخوف غرس إلى لتعلي يا للنظما  الحماليمة التنمافسمممممممممممممميمة الطبيعمة تؤدي ذلمك، ومع
 أن لألونكتاد وي كن الن اء   لطل ل تتيح التي ال ناسمممبة الب ئة  السمممياسمممات واضمممعو يوفر أن ب كان األه ية

 االبتكار تشممجع مجت عية  سممياسممات البلدان تسممن أن إلى الدعوة  خلل من الصممدد هذا  في ال سمماعدة يد   د
  سمماعد أن والعاطفي االجت اعي للتعلم وي كن التنافسممي  التعلم  ب حصمملت يتعلق في ا فرد ة أن ا  واعت اد
 الشممممممممممامل اإلدماج تعزيز وبالتالي وتقديره، بالتنوع  واالعتراف هويةلل اإل جابي الصممممممممممقل تعزيز على  الطل 
 يف  التعليم  مجال في  ال صممممممممممملحة  أصمممممممممممحا  مع بالتعاون  األونكتاد،  ع ل أن ب كان األه ية ومن للج يع 

 التعلي ية  ال ناهج في والعاطفي االجت اعي التعلم إدراج على العالم أنحاء ج يع

 الرقمية جوةوالف مختلطة صيغ وفق التعليم  

 نظا   إقامة   أجل   من  الع ل   مضى   وقت   أي  من   أكثر  ب كان  األه ية   من  الراهنة،   الجائحة   أعقا    في  -33
  إلى  ُتعزى  التي  الرق ية  الفجوة   هو  ذلك  أما   األكبر  العائق   ويظل  بأسمممممممممممممره   العالم   في  الصممممممممممممميغ  مختل   تعلي ي 
  سمممممممياسمممممممات   ضمممممممع  أن  البلدان،   فرادى  مع  بالتعاون  لألونكتاد،  وينبغي  البلدان   تواجهها  مختلفة  إن ائية  تحد ات 
 التعلي ية    القي ة   سلسلة  ثغرات  أهم  على  بالترن ز  الرق ية  الفجوة   سد  من  بلد   نل  ت ك ن   أجل  من  سياقية 

 للشباب المدنية اركةالمش -خامساا  

 كيلتشببب  في  الشبببباب   عمل مراكز  ذلك في بما  الشبببباب   يقودها  التي  والمنظمات  الشبببباب بدور  العتراف  
 القرار صنع وعمليات المجتمع

 حياة  تحسمممممم ن خلل من ،ا  مع وي كننا  والوحدة  التعاون  قوة العالم أنحاء ج يع في  الشممممممبا  يدر  -34
 خ ر ويك ن بأنفسممممممنا   تحقيقه نسممممممتطيع ب ا مقارنة اإلنجاز من أعلى سممممممتوى م نبلغ أن مكان، نل  في الناس
 نكممل ال جت ع مسممممممممممممممتويممات ج يع في ال وجودة  ،الشممممممممممممممبممما  قودهمما التي ال نظ مممات في ذلممك على مثمممال

 ُتدمج أن دون  تع ل  الشبا   قودها التي  ال نظ ات هذه من  العظ ى الغالبية أن غ ر  ال حلية  وال جت عات
 ،2018 عا  وفي ذلك  تحدثه الذي اإل جابي بالتأث ر ُ عترف أن ودون   الحكومية ؤسمممممممسممممممماتال  في ا  رسممممممم ي 

 الشممممممممممممبا ، ع ل  مراكز مبادرة في تجسممممممممممممد الشممممممممممممبا ، مع  للع ل جديد  وذجن  بلورة في ا  رائد األونكتاد كان
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 التي يسممميةالرئ  القضممما ا من نث ر  ل عالجة العالم أنحاء ج يع في البرامج من العديد  اسمممتحداث إلى أدى م ا
 ع ل  علقة وإتاحة  الشممممبا  ت ك ن إلى األونكتاد، جان  إلى ال بادرة،  وتسممممعى ال و    بأسممممره العالم يواجهها

 الشمممبا   قودها التي بال نظ ات ا  رسممم ي   االعتراف إلى  الحكومات الشمممبا  ويدعو الرسممم ية  ال ؤسمممسمممات عم
  بالتقد  التعج ل ا  مع بإمكاننا أن مؤداه  مفه  أسممممماس على  القرار، صمممممنع ع ليات  في  وإشمممممراكها معها والتعاون 

 ال شترنة  األهداف تحق ق نحو

 الشباب لتنمية مؤشر وضع خالل من شبابلل المدنية المشاركة في المحرز التقدم قياس  

 فهم ا  حالي  يوجد ال متفاوتة،  وبدرجات مختلفة  بطر   ال دني ال جت ع  في  سمممممهم الشمممممبا  نان لئن -35
 مؤشر بوضع  األعضاء  الدول  اضطلع إلى  ملحة  حاجة تبرز لذلك، ومراعاة  ساه ة ال  هذه  لنطا  واضح
 ا  حالي   الشمبا   سماه ةم نيفية بشمأن  أسماسمية ونوعية ن ية رؤى  ويتيح ال دنية  ال شمارنة  عكس  الشمبا  لتن ية

 داثاسمممممممممتح في الفئة هذه مع التعاون  إلى األونكتاد في  األعضممممممممماء الدول الشمممممممممبا  ويدعو الدولة  بناء في
 صممياغة  سمميا  في  الشممبا  على ومرنّمزة  األدلة على  قائ ة  قرارات اتخاذ  كفل  الشممبا  لتن ية  مؤشممر وتفع ل

 السياسات 

 محلي بمنظور ولتصرف عالمي بمنظور لنفكر دامة:المست التنمية وأهداف العالمية المواطنة  

  2030 عممما  خطمممة ةال تحمممد لألمم العممماممممة الج عيمممة اعت مممدت ،2015 أيلول/سممممممممممممممبت بر 25 في -36
 خطر تزايد  ظل  في ال سممممممممممتدامة، التن ية أهداف لتحق ق  كفي ب ا  االضممممممممممطلع عد  هو ال و   نلحظه وما

 في التاريخ مر وعلى ال و   الشممممبا  نان ولقد نارثية   ةواقتصمممماد    وسممممياسممممية واجت اعية ب ئية أزمات  حدوث
 حياة تحسممممممم ن إلى  ا  سمممممممعي   قضممممممما ا من  ُ طرح في ا  ةوللقياد للع ل التجند عن ا  يوم يتوانوا ولم التغ  ر،  طليعة
 حد إلى ومتكافلة  مترابطة  أضممحت  اإلنسممانية أن  الشممبا  يدر   الحديث، العصممر وفي مكان  نل  في الناس
 ال سمممممممممتدامة التن ية أهداف لتعزيز ال حلي ال سمممممممممتوى  على به   ضمممممممممطلعون  الذي  الع ل أن  عني م ا بع د،

 األعضاء بالدول  الشبا  ويه    ال ترابطة   العال ية شبكتنا  أنحاء  عج ي   في  ُتقط   مل وسة  ث ار  له ستكون 
 يف  دورهم لفهم الشمممممممبا  مع تع ل وأن جهودها تضممممممماع  أن إلى ال سمممممممتدامة التن ية بأهداف التزمت التي

 ج اعية  بصورة نواجهها التي العال ية اإلشكاالت حل في سيسهم الذي ال حلي الع ل تعزيز

 قراطيةالديم العملية تعزيز  

 الشممع    أجل من إال وجودها وما الشممع ، من العالم أنحاء ج يع في قوتها  الد  قراطيات تسممت د -37
 شممممفافة  بصممممورة  القرارات واتخاذ  لطات،السمممم  ب ن  الواضممممح  الفصممممل  أسمممماس على  السمممموية  الد  قراطيات وتع ل

 لج يع  ال تنافسممممممممممممة حال صممممممممممممال ب ن التوازن  تحق ق  أجل من األفكار ب ن القوي  والتعارض الج يع،  تشمممممممممممم ل
 ال ستقرة  للد  قراطيات ا  أساسي  ا  شرط وال نتظ ة النزيهة االنتخابات ت ثل ذلك، إلى وإضافة ال واطن ن 

 إلى   أدى  م ا  العالم،  من  نث رة   أجزاء   في  للد  قراطية  األسممممممممممممماسمممممممممممممية  الجوان    لهذه  انهيار   حدث   أنه  ب د  -38
 أن  وب راعاة  اإلخفاقات   هذه  سمممممممم رثون  الذين  لشممممممممبا ، ا   ف هم  ب ن  الناس،   من    حصممممممممى  ال  لعدد  نب رة   مصمممممممماع  

 اإلجراءات   من  ال زيد  الحكومات  ج يع  تتخذ   أن    ج   أم نا،  مسممتقبل  وي ثلون  العالم   سممكان  ربع   شممكلون  الشممبا  
  ويدعو  الد  قراطية   الع ليات   في  وهادف  معزز   نحو   على  الشمممممممممبا   مشمممممممممارنة  وإتاحة  وتشمممممممممجيع  تعزيز   أجل   من 

 ال قبلة   األجيال  ول راعاة  الد  قراطية  دمقرطة   أجل  من   إجراءات  اتخاذ  إلى  الحكومات  الشبا  
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