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الدورة الخامسةةةةة عشةةةةرة لم  مر  إعالن منظمات المجتمع المدني المقدم إلى    
 األمم المتحدة للتجارة والتنمية

 الديباجة والسياق -أوالا  

نحن منظمات وشبباتات اجممتما اجمينا اجمنطر ف  ا اجلمة ف اجتحربب ريف جةيولخ اجطامشببف  شببرخ  -1
ات  جمؤتمر األمم اجمتحبيخ جةتمبالخ واجتنم بف واألوندتباخ اجطبام(  شببببببببببببببرنت واجتا شببببببببببببببال ب   ا منتبي  منظمب

ت نوخ أن نلرض  2021أيةول/سببببببب تم ر   24إجى    22اجممتما اجمينات اجذي  قي  ا برباخوس  ا اجفترخ من 
أ دالنا وتطةلاتنا ومياوالتنا بشبببببرن خول األوندتاخ لسل اجشبببببنوات األلبا اجمق ةف  ا سببببب اة اجظرو  اجحاج ف  

 اجااجغف اجصلوبف.

ف جرؤيتنا وأوجوياتنا ونشبا نا. وما لج،ت نلر   ن ونر  أن خول األوندتاخ وواليته أسباسب ان باجنشبا -2
أسبببببببفنا اجلم   جةفرو اجمحيوخخ جةغا ف اجتا ألت ح  جةمشبببببببال ف اجفلة ف  ا  مة ف األوندتاخ اجطام(  شبببببببرت 
وجترلر بيء األ مال اجتحربببببب ريف جمنتي  منظمات اجممتما اجمينا. ونتفعم اجتلق يات اجتا  فريببببببعا تغ  ر 

ج ب اجلمل اال ترايببببب فت ب ي أن  مة ف اجتفاوض جم تفشبببببم اجممال جمشبببببال ف اجممتما  اجمياول اجزمن ف وأسبببببا
اجمينات  ةى اجرغم من اجطةاات اجمشببتمرخت واتشببم  بقيل    ر من اجرببااب ف وانلياا اجشببفال ف. ويطةب إجى  

اجممتما اجمينا  األوندتاخت بوصفه منظمف تابلف جألمم اجمتحيخت أن يةتزا بر ةى اجملاي ر ل ما يتلة  بإشراك  
من أجل تلزيز  سقات  ًا  ومشبال ته. وجذج،ت نتطةا إجى اجلمل بصبولخ وق قف ما األم نف اجلامف اجمل نف ييي 

 مل األوندتاخ ما منظمات اجممتما اجمينات ويبببمان إ ماخ مشبببال تاخ  وتشبببال ا السبببتلراض منتصببب  
 اجميخ ومؤتمر األوندتاخ اجمق ل اجذي  لقي  ل ألبا سنوات.

إن األزمات اجمتليخخ اجماقةف أمامنا قي أ ربببب  إجى زياخخ تلم   أوجه  يا اجمشبببباواخ خالل اج ةيان   -3
 ن مفاقمف اجتالات اجمترتاف  ةى  قوخ من اإلم رياج ف واالستلمال   ول ما ب نعات وب ن اجرجال واجنشاءت  رسً 

َوجفت وتدّتل اجشببببببببر ات. و ا أغةب  اجميييت ال سبببببببب ما  ن  ري  إزاجف اجرببببببببوابت اجتنظ م فت واجتحريرت واألم
زاخت األزمبات من يبببببببببببببل    -وبةببيان أ ريا با واجدببالي ا واجمح ت اجعبباخ   ًا  أقبل اج ةببيان نمو  -بةببيان اجمنو   

منذ  قوخت  رصببببام اجتحول اجع تةا جعذق االقتصبببباخات  ةى قيل    ر من    اجقيلات اإلنتاج ف اجربببب  فف أصببببسً 
و ا ممال   رت اجمرأخ بشتل غ ر متناسبت ي ث  لشتغل  مةعا اجمنزجااألتم ف بصولخ متميخخ ومةحف. وقي ترق

تقشبببب م اجلمل  ةى أسبببباس جنشببببانا.  اجر ا ف خون أجر جي م االقتصبببباخ اجلاجمات  ما يترببببم من اسببببتمرال  
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و سوخ  ةى تذق اجتحي اتت أخت األزمف إجى  ش  ومفاقمف نقاط اجرل  اجنظم فت و ززت اجحاجف اجمةحف  
اجموالخ من أجل تلزيز اجطيمات اجلامف ونظم اجحما ف االجتماع فت و ت( اجةموء اجمشبببببببببببتمر إل اخخ توج ه  

  ةى مي   قوخ إجى اجتقش  اجماجا واجطصطصف واجشراكات ب ن اجقطا  ن اجلاا واجطاو. 

  وما لج،ت    نما تواصببل بةيان اجشببمال نشببر يزا تحف ز االقتصبباخ اجد  رخ وتو  ر اجةقاياتت ال تزال -4
صبببببب اف  ا ممال اجشبببببب اسببببببات واجح ز اجماجات وتلانا من اجتي قات اجماج ف غ ر ًا  ان اجمنو  تواجه ق وخبةي

اجمشبببببرو فت وأنظمف اجتمالخ واالسبببببت مال اجماررخت وتتل ر بشببببب ب خيون متزاييخ ومل قهةف ال  متن تحمةعات وتا  
ما ا واقتصاخي محولتا اإلنشان  مق يخ باشترا ات تحي من قيلخ تر  زتا  ةى اتااع استرات م ات تحول اجت

  وقارمف  ةى اجحقوة. وتدشبببب  تذق اجتحي ات اجيينام ات اجتا تشببببتل جوتر اجنظاا االقتصبببباخي اجيوجا اجحاجا
وأنظمته اجش اس فت وتشةت اجروء  ةى اجق وخ األساس ف اجتا تلترض اجتنم ف اجمنصفف واجمشتيامف  ا جم ا 

 نشاء ه تل اقتصاخي  اجما جييي  لمل جفاريخ اجشلو  واجدو ب.أنحاء اجلاجمت وت  ن اجررولخ اجمةحف إل

 آراء عامة بشأن إعادة  وكيد والية األونكتاد -ثانياا  

جنعج األوندتاخ اجنظما واإلنمارا إزاء اجتقا لات ب ن اجتمالخ واالسبببببت مال  ًا   ا تذا اجشببببب اةت ونظر  -5
يببببطسع بيول ياسببببم األتم ف  ا تشببببت ل اجمشبببال  واجتمويل واجتدنوجوج ات  عو  ا ويببببا  ريي  متنه من اال

اجلاجما جةتنم ف من أجل إجراء اإلصببسيات اجنظم ف اجسزمف إللسبباء نظاا اجتما ا واقتصبباخي وج توجوجا  
 اجما جييي. وجذج، نوخ أن نؤ ي من جييي اجا م واجتفاتمات واجمقتريات اجشب اسبات ف اجتا أ رب  إجى إنشاء  

أك ر من لمشببببب ن  امًا من تاليطهت ما اإلشبببببالخ بشبببببتل لاو إجى خولق اجذي   األوندتاخ والزمته  ةى مي 
ير ز  ةى اجتنم فت ونزو ه إجى إ طاء األوجويف جملاجمف قربببببا ا بةيان اجمنو ت واسبببببتقسجه اجشببببب اسبببببا  ن 
  مؤسشات اجة  راج ف اجميييخ. و ا اجوق  نفشهت نوخ أن نلر   ن باجغ اجقة  إزاء محاوالت تقويض استقسج ف

األوندتاخ  ا تحة ل اجشب اسباتت وجيبلا  وفارفه اجمتلةقف بإلسباء اجقوا يت وجلرباع خولق جمؤسبشبات ألر ت  
ال سبببب ما تة، اجتا ال تزال نظم سبببب اسبببباتعا تؤخي إجى تدري( تقشبببب م اجلمل  ةى اجصببببل ي اجلاجما  ةى نحو 

 يالي اج ةيان اجنام ف إجى أسفل اجنظاا االقتصاخي اجلاجما.

رل تو  ي خول األوندتاخ  ا  شبب  وت شبب ر إزاجف اجحواجز اجنظم ف اجراتنف اجتا تلوة  و ا ي ن ند -6
اجتحول االجتما ا واالقتصبببببباخي  ا اج ةيان اجنام فت نوخ اجترك ي  ذج،  ةى يببببببرولخ ويببببببا تذا اجيول  ا 

جمف  ن سب اقه اجصبح م  ا اجظرو  اجراتنف و ا فل اجلييي من اجظرو  اجتا  شبفتعا وأبرزتعا األزمف اجنا
جارحف  و  ي. ويشبمل لج، ملاجمف األزمات اجمنال ف واج  ي ف بوصبفعا مشبرجف مةحف جةغا فت ما اجتر  ز  ةى  

 ن يببببرولخ لسببببم مشببببال جسنتقال اجشببببريا إجى االقتصبببباخ اجنشببببوي   االقتصبببباخات اجزلقاء واجطرببببراءت  رببببسً 
 واقتصاخ اجر ا ف اجمييي.

ًا   ه من يببببببببببرولخ تحرير االقتصبببببببببباخ اجلاجما يتطةب خول إن نطاة اجلوجمف اجمفر ف وما يترتب  ة -7
 أقو  جألوندتاخت ولج،  ةى اجنحو اجتاجا:

ني و األوندتاخ إجى أن يواصبببببل تق  م وتحة ل و شببببب  أوجه اجقصبببببول اجتا تلتري نمت  وأن 
ت  اجلوجمف اجحاجا وتلوة تحق   ي  اجشبببببببلو   ا اجتنم ف من منظول اج ةيان اجنام ف وما تواجعه من تحي ا 

 ا ًا   ا ممال اجتحول اجع تةا. ويتطةب لج، ا تماخ منظول نظمات أي منظول يناغا أن تنيلج ل ه أ رببببببب
 اجوق  اجراتن وت ريه اال تاالات اجقويف اجمتلةقف باجموانب اجمنال ف/اإل توجوج ف واجنشويف. 

وايبحف بشبرن إصبسيات اجنظم واجحو مف    ني و األوندتاخ إجى تقي م مقتريات سب اسبات ف و ن 
اجتا من شبببببببرنعا أن توسبببببببا نطاة اجشببببببب اسبببببببات واجح ز اجماجا جة ةيان اجنام ف بطرة ال تزيي من إلربببببببا عا  

 القتصاخات اج ةيان اجمتقيمفت بل تؤخي إجى استلاخخ وتلزيز س اختعا  ةى مشالاتعا اإلنمار ف.
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ي الستدشا  اجحةول اجش اس ف اجتا  متن أن ني و األوندتاخ إجى تو  ر اجممال اجم  ال  وجن 
تلاجج االلتسالت اجحاج ف  ا اجقو ت وجصببببسم اجمؤسببببشببببات اجحاج ف وجنشبببباء مؤسببببشببببات جيييخ تح  اجر ا ف  
اجببي مقرا  ببف من جببانببب األمم اجمتحببيخ. وتببذا  لنا تلزيز خول ممة( اجتمببالخ واجتنم ببفت وجمببان األوندتبباخت  

 ن تلزيز ايببببببببببطسع األوندتاخ بيول    جا اجملنا بتمويل اجتنم فت  رببببببببببسً وخول  ري  اجط راء اجحتوما اجيو 
 أقو   ا  مة ف تمويل اجتنم ف.

ويرببببببطةا األوندتاخ بيول أسبببببباسببببببا  ا اجشببببببلا إجى تحويل مر ز ققل اجحو مف االقتصبببببباخ ف من   -8
جة ةيان اجنام ف    اجمؤسببببببشببببببات واجنواخي اجتا تع من  ة عا اج ةيان اجمتقيمف إجى تليخ ف شببببببامةف يقًا  تون   عا

ت  إن األمم  1945لأي مشبببببموع وي  اجمشببببباواخ  ا اجتصبببببوي . ومرخ ألر ت م ةما  ان  ة ه اجحال  ا  اا  
اجمتحبيخ مبي وخ إجى اجنعوض ب رنبامج إنعباء االسببببببببببببببتلمبالت جدن يتلة  األمر تبذق اجمرخ ببإنعباء االسببببببببببببببتلمبال  

اجشبببببببب اخخ واجحريف. ويتصببببببببيل األوندتاخ تذا  االقتصبببببببباخي اجلاجمات وج ماخ مشببببببببال جييي جة ةيان اجنام ف نحو 
اجنربببببال خالل منظومف األمم اجمتحيخت ي ث إنه  شبببببتل  ا األسببببباس لأس اجرمم ولت اجي اع األل ر  ةى  

  يي سواء. ونحنت  ممتما مينات نيا ا بقوخ  ن اجيول اجمنوط به وندرل تو  ي واليته.

 ظل الظروف الراهنة األبعاد الحاسمة لتجديد والية األونكتاد في -ثالثاا  

 بناء اقتصاد نسوي والقيمة االجتماعية للرعاية -ألف 

نحن منظمات وشاتات اجممتما اجمينات ما زجنا مصرين  ةى أن يقوة اإلنشان اجمتفوجف جةمرأخت   -9
واجلياجف اجمنشبببببببببببان ف أمران ياسبببببببببببمان ج ناء خول وممتملات قاخلخ  ةى اجصبببببببببببموخ و اخجف وشبببببببببببامةف تمامًا.  

اجمراع ف جةمنظول اجمنشببببانا واجمربببب ف إجى اجتحول تدتشببببا أتم ف ياسببببمف  ا اجتحق   اجفلال    واجشبببب اسببببات
 ألتيا  اجتنم ف االقتصاخ ف اجمشتيامف واجمنصفف. 

و سوخ  ةى لج،ت نلتقي أن اجشببببببب اسبببببببف اجتماليف  مب أن تل نى  ةى م ال/نمولج شبببببببامل ومتليخ   -10
نشببببان جةمرأخ  شببببرط أسبببباسببببا جةح   ا اجتنم ف. ويمب أن  اجموانب جةمنظول اجنشببببوي  تفل يما ف يقوة اإل

تي م سبب اسببات االقتصبباخ اجدةات بما  ا لج، اجشبب اسببف اجتماليفت مااخ  اجرؤيف اجواسببلف اجنطاة جلياجف إ اخخ  
ت  اجتوزيات واجلياجف االجتماع فت واجلياجف االقتصباخ فت ويقوة اإلنشبانت واجطيمات اجلامف اجم يخت واجلياجف اج  ي ف 

 اجحما ف واجمشاءجف.و 

اجربببببببببببوء  ةى اجلبء اجمزخوج اجمةقى  ةى  ات  اجمرأخ  ا  يخ    19-وقي سبببببببببببةط  جارحف  و  ي -11
ك  ر جةغا ف من األسببببر اجم  شبببب فت ي ث تتحمل اجمرأخ مشببببؤوج ف أ مال اجر ا ف غ ر مي و ف األجر/اجمتين ف  

  ممتما  تلت وتؤخي  ا اجوق  نفشبببببببببه أ ماالً األجر/اجمي و ف األجر  ا اجمنزل واجممتما اجمحةا و ةى نطاة اج 
مي و ف األجر. وصببمم  برامج اجتقشبب  بطريقف تفرببا إجى اسببتغسل  مل اجمرأخ  ا ممال تو  ر اجر ا فت  

  مبا تلتمبي  ةى اجمرأخ  ا تو  ر اجر با بف. ومن اجربببببببببببببرولي أن نحّول اجططبا  اجمتلة  بباجر با بف  ن  ري  ًا و   ر 
  لف  امفت ومشبببببببؤوج ف اجتماع ف جماع فا وجةر ا ف ت مف اجتماع ف  ربببببببًس  ن ت متعاتق  معا واال ترا  برنعا منف 

 االقتصببببببببباخ ف. ويمب أن تدون اجيوجف جعف  ا ةف لر شببببببببب ف وموّ رخ جطيمات اجر ا ف اجلامفت وأن تطّول نظم ل ا ف 
وزيلعات وج مال يقوة  ت  تغّ ر  سقات اجشةطف األبويف من أجل اال ترا  بر مال اجر ا ف وتقة ل أعاارعا وج اخخ

 اإلنشان جةمرأخ من أجل إيياث تغ  ر  ا اجلسقات ب ن اجمنش ن وي اخ اجمرأخ.

ويتتشا تذا األمر أتم ف أك ر  ا نمولج االقتصاخ اجرقما اجذي يعيخ س ل  شب اج  ش باجنشاف   -12
غ ر مررا  ا سبسسبل  جغاج  ف اجنشباء  ا بةيان اجمنو ت ويملل ايبطسع اجمرأخ باجر ا ف واجلمل خون أجر 

اجا مف اجرقم ف. ومن األتم ف بمتان أن تتمنب اجشبببب اسببببات نعج االكتفاء بإيببببا ف مزيي من اجنشبببباء من أجل  
تحق   مشبببال ف اجمرأخ  ا سبببسسبببل اجا مف تذق. ونطاجب بإ اخخ تشبببغ ل االقتصببباخ اجلاجما إجى جانب ويببا  

 اجر اق.ملاي ر وقوا ي مؤسش ف تتناسب ما اجرؤ  اجنشويف جةلمل و 
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وني و األوندتاخ إجى توسبببببببب ا وترسبببببببب   واليته جرببببببببمان أن تدون يقوة اإلنشببببببببان جةمرأخت واجلياجف   -13
 اجمنشان ف/تلم م مرا اخ اجمنظول اجمنشانا  ا صم م جم ا اجش اسات واجتياب ر اجتماليف.

جممرخ خمج اجمرأخ  ا اجتا يتم اجتس ب بعا ًا  ونر ض اجروا ف اجشببباريخ بشبببرن تمت ن اجمرأخ اقتصببباخ  -14
نظم اجشوة اجرأسماج ف اجقارمف. ونؤ ي  ةى اجحقوة االقتصاخ ف جةمرأخ اجتا تلزز اجقوخ اجش اس ف جةمرأخ وخولتا  
اجا اخي جتمت نعا من اتطال اجقرالات وتحويل  سقات اجقوخ. ويمب أن تطرببببببببببببببا أي مقتريات وترت اات  ا 

س تاالات اجمنشببان فت ويقوة اإلنشببان جةمرأخ وتق  م اجترق ر  ةى  اجمفاويببات اجتماليف واجشبب اسببات اإلنمار ف ج
اج  يفت وجشبراك اجناس  ةى التس  مشبالبعم مشبال ف تاخ فت وتق  معا  ةى أسباس األقر وإ مابا أو سبة ان  

  ةى اجمرأخ واألشطاو لوي اجعويات اجمنشان ف غ ر اجنمط ف.

ن اجمنشبببببببان ف واجتنم فت وني و األوندتاخ إجى أن  ونشبببببببالك  ا خ م نتارج اجمنتي  اجملنا باجشبببببببؤو  -15
 تفل  ا إ ال واليته اجنظر إجى اجلياجف اجمنشبببان ف بوصبببفعا أيي اجلناصبببر األصببب ةف  ا اجشببب اسبببف اجتماليفت  
ولج، من لسل: وأن إنشبببببباء يج ات  متن جةيول أن تشببببببتطيمعا  ا تنف ذ ولصببببببي األوجويات اجمحيخخ بشببببببرن 

ييي   ف ف إخلاج تذق اجمااخ   ا  مل األوندتاخا و ن إجغاء اجتياب ر اجشببب اسبببات ف اجمشببباواخ اجمنشبببان فت أو تح
واجمااخلات اجمقّ يخ جراريات األ مال  ا قطا ات محيخخ تشببببباتم  ا اجتمالخ اجيوج فا وجن إخلاج وج اخخ ترك ي  

وما يتربمنه   1995اتفات ف اجقرباء  ةى جم ا أشبتال اجتم  ز يبي اجمرأخ وج سن ومنعاج  مل ب م ن جلاا  
 ن االتفات ات األلر  لات اجصبببةف   من تياب ر  مة ف بشببببرن اجشبببب اسببببف اجتماليف اجمنصببببفف جنشببببان ًات  رببببسً 

 اجمتلةقف بحقوة اجشلو  األصة ف واجمعاجرين وغ رتم من اجممتملات اجمعمشف.

ة من  درجة مئوي  1,5التحول العادل والحفاظ على ار فاع متوسةةةةةةةر الحرارة العالمية دون  -باء 
 أجل البقاء على قيد الحياة 

 ةى  ًا  األزمتان االقتصبببببباخ ف واج  ي ف وجعان جلمةف واييخ. وجذج،  إن تغ ر اجمنا   تون أك ر ترق ر  -16
 اجيول اجمزليف اجصغ رخ اجنام ف.

اجصببببببببببببببباخل  ن اجفري  اجحتوما اجببيوجا اجملنا بتغ ر اجمنببا  اجبذي    2021ونلتر  بتقرير  بباا   -17
ةى ألاال مرعاف مفاختا أن تغ ر اجمنا  من صببببببببنا اإلنشببببببببان.  مم ا اجتياب ر اجحاج ف واجنعج  أ ةا اجلاجم  

اجقارمف  ةى اجشوة من أجل اجترويج جةطاقف اجمتميخخ واقتصاخ استعسك اجطاقف ج ش   ال ف  ةى اإل سة.  
ا تم اجتنف ذ اجفلةا جمم ا  ويتى إلا تم اجو اء بمم ا االجتزامات اجحتوم ف اجحاج ف بشببببببببرن اجطاقف اجنظ ففت وجل

ت  س يلتوقا أن تؤخي اجش اسات اجلاجم ف اجقارمف  ا جم ا أنحاء اجلاجم  2035اجططت اجمقتريفت بحةول  اا  
إجى تحق   اجعي  اجمنالا جمؤتمر بالي( اجمتم ل  ا اجحفاظ  ةى التفاع متوسببببببببببببببت اجحرالخ اجلاجم ف  ًا  ياج 
.  فاع لط ر  ا خلجات اجحرالخ  وة مشبببتويات ما ق ل اج ولخ اجصبببناع ف خلجف ميويفت مما يؤخي إجى الت   1,5خون  

 ويمري بصبببببببولخ متزاييخ تحويل اجط  لف إجى سبببببببةلف من لسل إ طاء ت مف نقي ف جةمح طات واجغابات واأللايبببببببا 
  تواجعواءت  ةى أمل أن يؤخي ويا سلر جب "لأس اجمال اجط  لا"ت إجى وق  اإليرال باجط  لف وجساءخ استطيامعا 

  ن تلزيز اجحفاظ  ة عا. وجم ينمم تذا األسةو  يتى اآلنت وجن ينمم  ا اجمشتق ل.   رسً 

وملبباجمببف اال تقببال إجى اجطبباقبف    -خ مقرا  ببف اجطبباقببف    -وتدمن اإلجببابببف  ا تو  ر اجطبباقببف جةمم ا  -18
اجمااخلخت وأن ترببببببببببب  وجنعاء اجتشببببببببببب ب  ا وجوخ الجي ن بشببببببببببب ب اجمنا . ويناغا أن ترلذ اجحتومات زماا  

اسبببت مالات    رخ من أجل اجتطف ن من تغ ر اجمنا  واجتد ن مله. وسببب تطةب يببب  االسبببت مالات اجربببطمف  
تمويببل يتوما  ن  ري  اجمصبببببببببببببببال  اجلببامببف. وجن يتمتن اجقطبباع اجطبباو من  لببل لجبب،. ومن اجمببيير  

ك ر من  رو اجلمببلن ي بث  ببباجببذ ر أن اجطبباقببف اجمتمببيخخ يققبب  أك ر اجططوات وأخت إجى تو  ر اجقببيل األ
 ًا.ايطةل  اجحتومات بيول لاري  ا ي ن  ان  األسواة أقل تحرل 
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وجل تلتر  منظمات اجممتما اجمينا بمصبببيل أزمف اجمنا  واجمعات اجمشببباتمف باسبببتمرال  ا تذق   -19
 يخ  األزمف واجفويببببببى اجوشبببببب تفت  إنعا تي و األوندتاخ إجى مواصببببببةف تطوير اتفاة ب يا  اجما جييي ومشببببببا

اجيول اجنام ف  ا اجتوصببببببببل إجى تذا االتفاة. وتذا  لنا أن  ةى اجحتومات إصببببببببسم قوا ي اجتمالخ اجيوج ف  
واجنظم اجنقي ف جدا تتمتن جم ا اج ةيانت ولاصبببف اج ةيان اجنام فت من تو  ر االسبببت مالات اجحتوم ف اجسزمف  

 القتصاخات لاج ف من اجدربون.

بباجغ األتم بف  ا اجمعوخ اجلباجم بف اجرام بف إجى وق  اجتغ ر اجطط ر  ا ًا  ويللبي اجتمويبل اجمنبالا أمر  -20
  اجمنا  وتفل ل اجمشبببؤوج ف اجتاليط ف ج ةيان اجشبببمال. ويناغا جألوندتاخ أن  ربببطةا بيول تاا  ا لصبببي اجتمويل

ن اجمنالا وت شب ر سب اسبات نقل اجتدنوجوج ا جربمان لفض انالاقات اجدربونت وتحق   اجتلا ا اجمنصب  م
 ت واجتحول  ن استطياا اجوقوخ األيفولي.19- و  ي جارحف

 أنظمة التجارة واالستثمار -جيم 

قمف ياجف مةحف إجى إصبببسم نظاا اجتمالخ واالسبببت مال من أجل إ ماخ نظاا تمت نا وغ ر تق  يي   -21
اجمشباواخت    جةتحول االقتصباخي  ا بةيان اجمنو . وقي  شبف  األزمات اجمتليخخ بشبتل صبال   ن أوجه  يا

وما  لتريه من التسالت.  عذا اجنظاا  مّتن ًا  واجطابا غ ر اإلنمارا جنظاا اجتمالخ واالسببببببت مال اجشبببببباري ياج 
اجشببببببببببببر ات   ر اجو ن ف  ا جم ا أنحاء اجلاجم ويشببببببببببببملعا ويقةل قيلخ اجيول  ةى يفز اجتنم ف. و ةى مر 

بيجتعا جتتمتن من مواصببةف جنا ألبام  ارةف  ةى  اجشببن نت أّقرت اجشببر ات  ةى قوا ي اجتمالخ واالسببت مال و 
 يشا  اجش اسات اإلنمار ف ويقوة اجلمال واجيول اجي مقرا  ف ووفارفعا اجمتلةقف بويا اجملاي ر. 

وال تتمتن اجيول من اجو اء باجلقي االجتما ا بشبببببببببببببب ب ق وخ اتفاقات اجتمالخ اجتا تحول خون قيلخ   -22
حق   اجمنفلف اجلامفت و فاجف ي  اإلنشبببان  ا اجغذاءت وتلزيز اجتنم ف  اجيول  ةى ويبببا األنظمف من أجل ت

ت  االقتصباخ ف  ا االقتصباخ اجمحةا. وأخ  لج،ت إجى جانب تر  ز اج روخ بصبولخ أوسبا بفلل اجتمالخ واالسبت مال 
إجى تر  ز غ ر مق ول جةشببببةطف تشبببب ب  ا مشببببتويات لط رخ من  يا اجمشبببباواخ ل ما ب ن اجيول وب ن اجفيات  
االجتماع ف واالقتصبببباخ ف. و ةى اجرغم من تذق االتماتات اجطط رخت ال يزال تناك سببببلا إجى توسبببب ا نطاة  

 تذق اجقوا ي جتشمل مماالت جيييخ تتماشى ما اجحرو اجشييي  ةى تحق   األلبام بيا ا اجمشا. 

إلنتاج ف جملظم  وأخت اجة  راج ف اجميييخ واجلوجمف اجمفر ف  ةى مي   قوخ إجى إيببببببلا  اجقيلات ا -23
اج ةيان اجنام ف. وتتطةب اجتحي ات اإلنمار ف اجحاج ف إلسبببباء نظاا جةتمالخ واالسببببت مال  مّتن خول اجمنو  من 
بناء قيلات إنتاج ف  ن  ري  اسببببببببببتطياا ما جييعا من أخوات سبببببببببب اسببببببببببات ف متنو ف. وتا بحاجف مةحف إجى  

اسبببببببتطيمتعا جم ا اج ةيان اجصبببببببناع ف  ا تحق     اجتمتن من اسبببببببتطياا اجشببببببب اسبببببببات اإلنمار ف اجتقة ي ف اجتا
تنم تعببات من أجببل تلزيز  رو اجلمببل واجصببببببببببببببنببا ببات اجمحة ببف. ويمببب تلزيز قوا ببي اجملببامةببف اجطبباصبببببببببببببببف  
واجتفايبببببة ف وتفل ةعا جمم ا اج ةيان اجنام فت ما اجتر  ز  ةى اجتحرل من قوا ي اجتمالخ واالسبببببت مال اجربببببالخ  

 ش اسات اإلنمار ف اجقارمف  ةى األخجف. اجقارمف اجتا تحي من استطياا اج

وفل األوندتاخت  ةى مر اجشبن نت  ا  ة لف اجمعات اجتا تقيا سب اسبات بييةف جةتمالخ واالسبت مال   -24
 متنعا أن تحق  اجنمو اجشبببببامل واجتنم ف اجمشبببببتيامفت وقي تدرل ترك ي تذا اجيول  ةى مر اجشبببببن ن. ومن قّمت  

قطف اجمر زيف جةملاجمف اجمتدامةف جمشبارل اجتمالخ واجتنم ف واجمشبارل اجمترابطف  يناغا تلزيز واليته بوصبفعا اجن
  ا مماالت اجتمويل واجتدنوجوج ا واالست مال واجتنم ف اجمشتيامف. 

ونع ب باجيول األ راء أن تطاجب بمرأخ  ا إ ال األوندتاخ اجطام(  شر بإجراء إصسم شامل   -25
السببببببت مالت وتمت ن األوندتاخ من االيببببببطسعت  ا إ ال واليتهت بيول أك ر  جةنظاا اجحاجا اجمرببببببر باجتمالخ وا

مر زيف وأتم ف  ا  رم نظاا تحويةا بييل جةتمالخ واالسبببت مال  مّتن اج ةيان اجنام ف من بناء قيلاتعا اإلنتاج فت  
 و ا ةف.وتنويا اقتصاخاتعات واستحياث  رو اجلمل وتو  ر اجطيمات اجلامف اجرروليف جممتملات سة مف 
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اال ترا  برن اجتم  ز اجلنصببببببري اجحاجا  ا تو  ر اجةقايات  ًا  و ا تذا اجشبببببب اةت من اجمعم أ ربببببب -26
يزال من أتم اجمشبببببببارل اجتا تواجه اج ةيان اجنام ف لسل األزمف اجحاج ف.  فرض ق وخ اجمةد ف اجفدريف  ةى   ال

 ف  ةى اجلسجات واجتشببببط ؤت يؤخي إجى   ن اجق وخ اجتا  ريببببتعا منظمف اجتمالخ اجلاجم  اجةقاياتت  رببببسً 
 ةى قيا اجمشبببببببببببببباواخ. وجذج،ت يناغا جألوندتاخ أن    19-ترل ر يصببببببببببببببول بةيان اجمنو   ةى جقايات  و  ي

 شببببالكت من اجناي ت ن اجتحة ة ف واجم  اليفت  ا اجي وات اجلاجةف إجى اجتوصببببل إجى اتفاة  ولي  ةى اقترام  
من يقوة اجمةد ف اجفدريف بعي  إزاجف اجق وخ اجتا تلترض اجتمالخ    اإل فاء من اجموانب اجمتصببببببببببببببةف باجتمالخ

 باسم اجمةد ف اجفدريفت وجتمت ن اجمم ا من اجتغةب  ةى اجمارحف.

ومن اجمعم باجقيل نفشببببببببه يببببببببمان تلزيز اجاحوث اجتا  رببببببببطةا بعا األوندتاخ وأ ماجه  ا ممال   -27
  1  000اجمشببت مرين واجيول. وما وجوخ أك ر من  اجشبب اسببات اجمتلةقف بإصببسم  رة تشببويف اجمناز ات ب ن 

قرببب ف يبببي اجحتومات تتلة  بتشبببويف مناز ات ب ن مشبببت مرين وخولت ال سببب ما  ا بةيان اجمنو ت  إن تذق  
جشب اخخ اج ةيان وي ز سب اسات  ًا  اآلج ف اجربالخ اجميلجف  ا اجلييي من اتفاقات اجتمالخ واالسبت مال تشبتل تعييي

 اجمشتيامف واإلجراءات اجمتلةقف باجمنا .اجتنم ف 

 الرقمنة والعدالة التكنولوجية -دال 

تم ل اجرقمنف نقطف تحول جيييخ جةقوخ اجمغرال ف االقتصبباخ ف واجم وسبب اسبب ف. ويمب  ةى األوندتاخ   -28
  اخل.أن  ت   جعوخق من أجل اجو اء بواليته اجمتم ةف  ا يفز اقتصاخ  اجما منص  ونظاا تمالي  اجما   
 ونحث األوندتاخ  ةى تمت ن اج ةيان اجنام ف من االنتقال إجى قطا ات االقتصاخ اجلاجما األ ةى ت مف.

وتحول سببسسببل اجا مف اجلابرخ جةحيوخ إجى ب انات    19-إن تد  ن اجرقمنف  ا أ قا  جارحف  و  ي -29
ممبا  متن اج  بانباتت وملعبا  أمر  شببببببببببببببتبي ا إيسء اتتمباا  باجبل جةفراو اجبذي  حبيث  ا اجحو مبف اجلباجم بفت  

اجذ اء اجرقمات من اجتي   من بةيان اجمنو . و ا فل اقتصبببباخ لقما شببببييي اجتفاوتت تشببببتل قيلات اج ن ف  
اجتحت ف اجرقم ف ج ةيان اجمنو  ونظاا اجحو مف اجمييي جحقوة اج  اناتت بما  ا لج، اجحقوة االقتصبببببببببببببباخ فت  

 ويل جةتلا ا من ويست اجمارحف.األساس جتحييي مصارر اجشلو   ةى اجطري  اجط

إن اجمناقشبببات بشبببرن اجشببب اسبببات اجتماليفت بما  ا لج، اجمفاويبببات اجمتليخخ األ را  اجمتلةقف بقوا ي   - 30
اجتمالخ اجرقم ف  ا منظمف اجتمالخ اجلاجم فت واجططا  اجشببببببببببب اسبببببببببببا بشبببببببببببرن اج  انات اجحيي ف وتدنوجوج ات اجذ اء  

ت اسببببببببتلمالي من شببببببببرنه أن  ملل اج ةيان اجنام ف ممرخ جعات مصببببببببيلخ  االصببببببببطنا ات تلزز وجوخ نظاا ب انا 
جة  بانبات اجطباا. ونلتقبي أنبه ببيون اتطبال إجراءات متربببببببببببببا رخ جملباجمبف اجويبببببببببببببا اجراتن اجمتم بل  ا اجتر  ز  ةى  
  اسببتطراج اج  انات وتحصبب ل اجا مف من بةيان اجمنو ت سببتتمتن يفنف من اجشببر ات اجرقم ف   ر اجو ن ف واج ةيان 

 اجقويف من ويا شروط اجشوةت واجت ام اجح اخ االجتماع ف واجمماع ف و   منط  لأس مال اجذ اء اجرقما. 

وقمف ياجف ماسببببببف إجى اقتصبببببباخ لقما جييي  قوا  ةى  ياجف إ اخخ اجتوزيا. وني و األوندتاخ إجى خ م   - 31
 اء االستلمال  ا  صر اج  انات. اجش اخخ اجتدنوجوج ف جة ةيان اجنام ف بوصفعا ج نف أساس ف  ا مشروع إنع 

ونحث األوندتاخ  ةى أن يي م بشبببببتل قا ا ويبببببا نظاا يو مف خ مقرا ا جةنمولج اجرقما  قوا   -32
 ةى اجقوا ي ويتمتن من  ام جمام شببببببببببببر ات "اجتدنوجوج ا اجد  رخ"ت وأن  ل ي تصببببببببببببول نمالج اإلنتاج اجتا  

ل تقرير اجمصب ر االقتصباخي جألمم واجشبلو . ويتل ن تي معا اجنظم واج  انات واجذ اء االصبطنا ا جدا  تف
 ةى األوندتاخ أن  شبببببببببما  ةى إجراء يوال خالل اجنظاا اجمتليخ األ را  من أجل ويبببببببببا اتفات ف إ اليف  

 جيييخ بشرن يو مف اج  انات تشتني إجى  يا قابة ف اجحقوة جةتمزرفت بما  ا لج، اجح   ا اجتنم ف.

ز اجتلاون ل ما ب ن بةيان اجمنو  من أجل إنشبببببببباء مشببببببببالات تصببببببببن ا  ونحث األوندتاخ  ةى تلزي -33
لقم ف مشبببببتيامف  ةى اجمشبببببتو  اجمحةات واجشببببب طرخ  ةى اجذ اء اجقارم  ةى اج  انات من أجل ويبببببا نمالج  

 جةقوا ي اجمنصفف واجمشتيامف.
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 ةى   -من اجناي ت ن اجتحة ة ف واقترام اجشبببببببب اسببببببببات   -ني و األوندتاخ إجى توسبببببببب ا نطاة تر  زق  -34
اإلصببسيات اجنظم ف اجتا  متن أن توسببا اجح ز اجماجا جة ةيان اجنام ف يتى تتمتن من اجنعوض  ةى نحو 

تاخ  ةى وجه أ رببببببل بمشببببببالات تنم تعا اجمشببببببتيامف وجعوخ اجتحول االجتما ا واالقتصبببببباخي. وني و األوند
 اجطصوو إجى ما يةا: 

مواصبببةف تلزيز ملاي ر وممالسبببات اإلقراض واالقتراض اجمشبببؤوجفت وزياخخ تلزيزتات ما  وأن 
اسبببببتدشبببببا  اجط الات اجمتايف جتنظ م و االت اجتصبببببن ن االرتمانا بصبببببولخ مسرمف جتمنب ايتمال تطف ض  

يارقف اجييون و/أو اجمنطر ف  ا  مة ات إ اخخ  مشتو  اجتصن ن االرتمانا جة ةيان اجنام ف اجتا تلانا من  
 ه تةف اجييون.

 ا مقترياته بشبببرن يج ات إ اخخ ه تةف اجييونت ما اإلشبببالخ بشبببتل لاو  ًا  اجمربببا قيم و ن 
إجى إلسببببببباء  مة ف منعم ف وشبببببببامةف وقابةف جةتنف ذت تح  ل ا ف األمم اجمتحيخت من أجل إ اخخ ه تةف اجييون  

أزمف اجييون  ا اجتوق   اجمناسببببببب و ةى نحو منظم واجتنشبببببب   بشببببببتل شببببببامل ما  اجشبببببب اخ ف جرببببببمان يل 
  ن خلء اآلقال اجماج ف واالجتماع ف اجشة  ف ألزمات اجييون اجتا  ال أميتا. اجيارن نت  رسً 

 اسببتدشببا  منعم ات جيييخ جتق  م اجقيلخ  ةى تحمل اجييونت توجا اال تاال اجسزا جمتطةاات  وجن 
  واالجتزامات اجمتلةقف بحقوة اإلنشبببانت و فاجف اجتر  ز بصبببولخ موسبببلف  2030نم ف اجمشبببتيامف جلاا  تمويل لطف اجت 

من أجل اجوقو  بشبببببتل أ ربببببل  ةى االجتزامات اجطالرفت واجيين اجطالجا اجطاوت واجيين اجمحةات وخيون  
 اجشر ات اجممةو ف جةيوجف.

تل  و ا تحويل يقوة اجشببببحب  تقي م مقتريات بشببببرن يج ات إل اخخ اجتوج ه تت م بشبببب وخن 
اجطاصببببببف غ ر اجمشببببببتطيمف من االقتصبببببباخات اجمتقيمف إجى اج ةيان اجنام ف اجمحتاجفت ما اجحفاظ  ا اجوق   

 نفشه  ةى  ابا يقوة اجشحب اجطاصف  مولخ ال تنشر  نه خيون جيييخ أو اشترا ات.

متلببيخخت بمببا   عببا إيراز تقببيا  ا مممو ببف األ مببال اجتا تقوا بعببا منظمببات إنمببار ببف  وتبن 
 األوندتاخت بشببببببرن اجرببببببرولخ اجمةحف إلنشبببببباء يج ف متليخخ األبلاخ جتق  م جوانب اجرببببببل  تمتن اج ةيان اجتا  مري 

من اجحصبببول  ةى اجتمويل اإلنمارا اجم شبببر واجمشبببا يخ اإلنمار ف اجرسبببم فت بشببب ب ملاي ر ًا  اسبببتالاختا ياج 
ةا اإلجماجات جتمت نعا من اجوصببببببببول إجى موالخ تشببببببببتي  يبببببببب قف وتق  ي ف م ل نصبببببببب ب اجفرخ من اجناتج اجمح

اجحاجف إج عا من أجل مشببببا يتعا  ا مماالت اجتنم ف االجتماع ف واالسببببت مالات االقتصبببباخ ف واالسببببت مالات  
  ا اجع اكل األساس ف. 

 ا  مةه اجمتلة  بإلسببببببباء نظاا يبببببببري ا  اجما جييي و اخل وويبببببببا  ًا  اجمربببببببا قيم وون 
 ف شبببببامةف يتل ن تحيييتا  ا إ ال  مة ف يتوم ف خوج ف مفتويف وشبببببفا فت  ا مممو ف إصبببببسيات يبببببري 

إ ال األمم اجمتحيخت  متن جة ةيان أن تشببببببببببببالك   عا  ةى قيا اجمشبببببببببببباواخت وتمتن  امف اجممعول واجممتما  
اجمينا من مشبببببباءجف اجمفاويبببببب ن بشببببببرن اجمقتريات واجقرالات. و ا تذا اجصببببببيخت من اجرببببببرولي أن يي م  

خ اقترام اج ةيان اجنام ف إنشبباء جمنف يببري  ف يتوم ف خوج ف  اجم ف شببامةف تح  ل ا ف األمم اجمتحيخ  األوندتا
جربببببببببببمان أن تدون جم ا اج ةيانت بما   عا اج ةيان اجنام فت  ةى  اوجف اجمفاويبببببببببببات السبببببببببببتلراض اجنظاا  

اجربببببري  ف اجيوج ف.    اجربببببري ا اجيوجا اجحاجا بصبببببولخ شبببببامةف واجتفاوض  ةى قيا اجمشببببباواخ بشبببببرن اجملاي ر 
ويناغا أن تقوا جمنف يببببببببببري  ف يتوم ف خوج ف تابلف جألمم اجمتحيخ باجتفاوض  نيرذ  ةى اتفات ف يببببببببببري  ف 
شبببببببببامةف ومتليخخ األ را   ا إ ال األمم اجمتحيخ. إن ترسببببببببب   تذق اجلمة ف  ا األمم اجمتحيخ أمر ياسببببببببم  

فقف ما االجتزامات اجلاجم ف بي م يقوة اإلنشببببان  األتم ف جرببببمان أن تدون اجمناقشببببات اجرببببري  ف اجيوج ف مت
 وتحق   اجمشاواخ اجمنشان ف و ا ف أبلاخ اجتنم ف اجمشتيامفت بما  ا لج، االجتزامات اجوالخخ  ا اتفاة بالي(. 
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إجراء تحة ل نقيي جمي  مسرمف تمويل اجتنم ف باسبببببببببببتطياا نعج "اجتمويل اجطاو أواًل"ت   وزن 
 ن اجلاا واجطاو واجتمويل اجمطتةت. وقمف ياجف ماسببببببببف إجى إجراء اسببببببببتلراض  م ل اجشببببببببراكات ب ن اجقطا 

وتحة ل مشببببتقة ن جألقر اإلنمارا جعذق اجنلعلج  ا سبببب اة ت اا اجمانح ن واجمؤسببببشببببات باجترويج ال تراض غ ر 
واقلا إجى يي ما مفاخق أن بإمتان اجتمويل اجطاو أن  لوض أوجه اجقصبببببببببببول  ا اجتمويلت  ويبببببببببببًا  ن 

 ترك ي األتم ف اجمر زيف جسست مالات اجلامف.إ اخخ 

تلزيز إجراء إصبسيات ماج ف  مويف تدفل إلرباع اجقطاع اجمصبر ا وجم ا اجمعات   ومن 
اجماج ف اجفا ةف األلر  واجنظاا اجماجا  تلت إجى اجمشبببباءجف بصببببولخ خ مقرا  ف سببببة مف جي م إقامف ممتملات  

 ألوجويات اجماج ف جة ةيان اجنام فت بما  ا لج، لطف اجتنم ف اجمشبتيامف مشبتيامف واقتصباخات يا ا فت وتد  فعا و   ا 
 واتفاة بالي(. 2030جلاا 

 ا  كشببببب  األتم ف اجحاسبببببمف إلخالخ تي   لأس اجمال واسبببببتطيامعا جمنا اجمربببببالبف اجمفر ف   وطن  
 ةى    ت اجربببوء تي قات لأس اجمالت وترو  لؤوس األموالت وانطفاض ت مف اجلمةفت بما  ا لج،  ن  ري  تشبببة  

 يرولخ تنا م اجمواخ اجوالخخ  ا ملاتيات اجتمالخ واالست مال اجتا تحول خون اإلخالخ اجمرنف جتي قات لأس اجمال. 
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