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 الدورة الخامسة عشرة
 دورة بربادوس االفتراضية

 2021تشرين األول/أكتوبر   3-7

 اتفاق بريدجتاون   

 منتدى الصناعات اإلبداعية ورقمنة التجارة  

إن اللجنة التنظيمية االستتتتتتتتشتتتتتتتارية للمنتصن االفتتابد للةتتتتتتتنالاج اةبصالية ور منة التجارة  التد  
                                                                                           ل قتص اتتمتال تا فد الةترة التد ت تتتتتتتتتتتتتت ع التصورة الاتام تتتتتتتتتتتتتتتة لشتتتتتتتتتتتتتترة لم تمر األم  المت تصة للتجتارة والتنميتة 

 افت ا بربادوس الاامس لشر(  والتد استض )األونكتاد

باألهمية التارياية لألونكتاد الاامس لشتر بالتاار  األول من نول  الي  س تتضتية  بلص  إذ ن تةل 
كاري د ودولة تزرية صتيررة نامية  وهو أول م تمر سجر  لقص  فد كت ل افتراضتد  ب ت ئ تاف ة فرروس 

ة ور منة (  وأول م تمر سعرض أوت  التآزر المتنامية برن الةتتتتتتتتنالاج اةبصالي 19-كورونا العالمد )كوفرص
 التجارة فد منتصن وابص 

أن موضتتتتتتوك األونكتاد الاامس لشتتتتتتر  لمن انعصاا الم تتتتتتاواة والضتتتتتتع  إل  االزدهار  وإذ نالبظ 
                                                                                                    للجميعل  ي ند لل  متايي يتانو نرروبد  التي  الت متص فد التصورة الرابعتة لشتتتتتتتتتتتتتترة لم تمر األم  المت تصة للتجتارة  

األهمية الاالية لالنتقال من اتااذ القرار إل  العمل الةعلد  والتنمية )األونكتاد(  والي  س تتتتتتلء الضتتتتتتو  لل 
                                                                    ضمانا  لت قرع النمو اال تةاد  الشامل للجميع من أتل رفا  تميع ال  ان 

بأن العال  س تاج لل  وت  ال تتترلة إل  اتااذ إترا اج ملموستتتة لت قرع أهصام التنمية             وإذ ن تتتل   
لقياس من انعصاا الم تتاواة ومن الضتتع  لن  ريع ضتتمان الم تتتصامة  وصاصتتة ال ص بشتت ل هادم و ابل ل

 أن تعمل التجارة لةالح الجميع وأن تظل التنمية إبصن األولوياج لل  تصول األلمال العالمد 

بأن الم مة التأستتتتي تتتتية لألونكتاد هد الن وض بالتنمية الم تتتتتصامة والعصالة الجن تتتتانية    وإذ نعترم 
 ال رئة وإسجاد نظاا ا تةاد  دولد منة  فد إدارة العال اج التجارية   واالتتمالية وبقوق اةن ان وبماسة 

ال تاتتة إل  إلتادة تةتتتتتتتتتتتتتتور وإلتادة  تتابتة  والتص اللااتة للتجتارة والتنميتة العتالمرترن لل    وإذ نت ن  
      وبالة الطوارئ المناصية 19- صلفية األزماج الوتودسة التد تم ت  بتالبرئ العال   بما فد ذل  تاف ة  وفرص 

                                                                                            وتزايص انعصاا الم تتتاواة والضتتتع   وهد تميعا  تت تتت ئ فد إل اق أضتتترار ال توصتتت   بالاقافاج والمجتمعاج 
واال تةتتتتتاداج والجمالاج واألفراد  وصاصتتتتتة األستتتتتر ذاج الصصل المتوستتتتتء والمناة  فد الجنو  العالمد 

 والصول الجزرية الةيررة النامية 
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ال تتتتنة الصولية لال تةتتتتاد اةبصالد  2021أللنت لاا أن األم  المت صة  ص   وإذ نضتتتتع فد التاارنا 
من أتل التنمية الم تتصامة فد م اولة لت  ترن الةوافص اال تةتادسة واالتتمالية والاقايية لال تةتاد اةبصالد 
                                                                                              لن  ريع ت رئة برئة تم رنية أكار إنةتافا  من أتل الن وض ب يا اال تةتاد  بما فد ذل  تطوير اال تةتاد  

نولوتيتتاج الر ميتتة  ونظ  االبتكتتار الو نيتتة واة ليميتتة والعتتالميتتة  وأ ر التجتتارة اةلكترونيتتة   الر مد  والتك
وال نية الت تية الر مية  والقصرة لل  االتةتتتتتتتتتتتال اةلكتروند  ونماذج االستتتتتتتتتتتتامار للقطالرن العاا والاا   

                                    واأل ر القانونية األكار كموال  للجميع 

الةتادر لن األونكتاد س صد التوستع فد تصفقاج    2021مد لعاا تقرير اال تةتاد الر أن   وإذ نصرك 
                                                                                                        ال ياناج بالتاار  أمرا  بالغ األهمية لت قرع أهصام التنمية الم تتتتتتتصامة وأن تصفقاج ال ياناج هي  ي يمن للر ا  

فد المافة من قيمة رأس المال ال تو د ألك ر المنةتاج الر مية  90بلصان فقء  ي لغ نةتر  ما ما سقر  من  
 فد العال  

الضتتتتتتتتتتو  لل  القصرة الم صودة ل لصان الجنو  العالمد لل  ت ويل ال ياناج إل  قيمة   وإذ ن تتتتتتتتتتلء 
اتتمالية وا تةتتتتتادسة  ابلة للقياس  وهو أبص الماالئ الواضتتتتت ة فد و ت يت تتتتت  بت تتتتتارك الر منة التد ت  ر 

 ع توانئ الوتود الاشر  لل  تمي 

   فد المافة من الناتج الم لد اةتمالد العالمد   3بأن  برنما ي لغ نةتترئ اال تةتتاد اةبصالد    وإذ ن تتل   
التارياية   فإن كتا اج التجارة االستتعمارية ال تزال  افمة لل  الةتعرص العالمد  ما ي د  إل  تةا   االصتالالج 

لتكنولوتية والتد ال تزال منتشتتتتتتتترة لل  نطاق واستتتتتتتتع ومتجيرة بعمع فد  فد القطالاج الاقايية واةبصالية وا
 النظ  االتتمالية والاقايية واال تةادسة وال ياسية والمعريية فد العال  

                                                                                      بلصان الشتتتمال العالمد والصول األلضتتتا  فد األونكتاد إل  اة رار بانعصاا الم تتتاواة المتجي  ر   نصلو 
                                                                       التكنولوتية فد العال  وبال اتة إل  ت صيص  رق أكار كتتتتموال  لتةتتتتنيع اةبصاك  فد النظ  الاقايية واةبصالية و 

                                                  والتكنولوتيا واالبتكار من أتل م تق ل أكار إنةافا .

 اإلسهام  

                                                                            وبةتتتتتتورة صاصتتتتتتة  فاالل  ال ة أساا من المصاوالج الموضتتتتتتولية  البظ المنظمون والم تتتتتتاه مون  
                              منة التجارة وأك صوا ما يلد:                                         والمشار  ون فد منتصن الةنالاج اةبصالية ور 

                                                                     أن انعصاا الم اواة متجير تاريايا  ومتأصل فد التةمي  العالمد المعاصر؛ )أ( 

وأن الةجوة الر مية واالصتالالج ال تتتتتتافصة فد تجارة ال تتتتتتلع والاصماج اةبصالية والر مية  ) ( 
ن ما الن  ج ال الية بال تتتتتتتترلة التد تلزا لكد س تتتتتتتتتةرص الجنو  الع المد من اال تةتتتتتتتتاد الر مد القاف                                                                    ال ت  تتتتتتتت 

 ال ياناج؛ لل 

وأن االستتتتتتتتراتيجياج ال الية التد تر ز لل  م تتتتتتتالصة رواد األلمال من بلصان الجنو    )ج( 
العالمد لل  الوصتتول إل  األستتواق العالمية فد القطالاج الاقايية واةبصالية والتكنولوتية تةتقر إل  الكتلة 

 مافد المطلو  لت وية االصتالالج القافمة والمتنامية؛ال رتة من الصل  المالد واةن 

                                                                               وأن الاقتتافتتة واةبتتصاك والتكنولوتيتتا ال سم ن معتتالجت تتا  ال  لل  بتتصة إذا  تتان للعتتال  أن  )د( 
                                          س قع  صرا  أك ر من الرصا  والشمول للجميع.
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 التوصيات  

لمعاصتتتتتتر  وصاصتتتتتتة لن ومع ذل   نعتقص أن  توتص فر  ةلادة التوازن إل  التةتتتتتتمي  العالمد ا 
 ريع إلتادة التةكرر فد الاقتافتة واةبتصاك وإنتتاج وتط رع التكنولوتيتاج الجتصيتصة والمنةتتتتتتتتتتتتتتاج الر ميتة وإلتادة  

                تةو رها تميعا .

 نصلو األونكتاد إل : 

                                                                                        االلتزاا بجعل الاقافة فد ب رة االهتماا واةستتتت اا فد ذل  بالتاارها م ر ا  للتجارة والتنمية )أ( 
 تكار الو نية واة ليمية؛ونظ  االب 

االلترام بتتالط يعتتة التتتاريايتتة المتجتتيرة والعميقتتة الجتتيور النعتتصاا الم تتتتتتتتتتتتتتتاواة العتتالمد   ) ( 
                                                                                                   واة رار بيل  والتةتتتص   ل   وصاصتتتة ييما يتةتتتل بتطوير النظ  الاقايية واةبصالية والتكنولوتية وارتاا ات ا 

 بعولمة التجارة؛

 االتتمالية واةنمافية للقطالاج اةبصالية والتكنولوتية؛ زيادة التأكرص لل  الةوافص )ج( 

بشتتتتتص الصل  من كتتتتتر اج التكنولوتيا الك ررة فد العال  لالستتتتتتامار فد صتتتتتنصوق ابتكار   )د( 
ي صم إل  تمويل تطوير وت تتتتويع ما ينشتتتتأ فد الصول الجزرية الةتتتتيررة النامية وبلصان الجنو  العالمد من 

 م تون وبلول.

                                                             ال لص المضيف بربادوس ومنطقة الا ر الكاري د األوسع نطا ا  إل :ونصلو  

                                                                                إدراج ف   انعصاا الم تتتتتتتتتتتتاواة الم تتتتتتتتتتتتتمر  المتجي ر فد النظ  وال ياكل العالمية  فد ب رة  )أ( 
 االهتماا لنص صياغة سياساج واستراتيجياج لتنمية القطالاج الاقايية واةبصالية والتكنولوتية فد المنطقة؛

ترام بالاقافة  ر رزة من ر افز التنمية ورلاسة اةبصالية بالتاارها تصصل فد صتمي  االل ) ( 
 لملية بنا  نظ  و نية وإ ليمية لالبتكار التكنولوتد؛

إلادة تةتور فكرة الةتنالاج اةبصالية  وهو المةتطلح الي  نشتأ من الشتمال العالمد  )ج( 
اتا  القتاف  فد منطقتة الكتاري د  بمتا فد ذلت  ف   أن ومن أتلت   بطرق ترالد الوا ع الو ند واة ليمد ال

                                                                                            التمويل الو ند واة ليمد والنظ  اةس ولوتية لتطوير المشتتتتتتاريع سجئ أن س ونا مةتتتتتتم مرن لت تتتتتت رل   ور  
 وت ويع األك ال الجرصة من األفكار والم تون واةبصالاج وال لول ومنةاج التكنولوتيا الم لية؛

                                                                         إ ليمية ودلم ا ماليا  لتعزيز ورلاسة تنمية  قافة تييي ا التارالج اةبصالية  تشتت رل هرئة   )د( 
 للناس والتكنولوتياج الر مية الناكئة؛

المةتتتتاد ة لل  الشتتتتراكاج ال  ومية واألكادسمية وكتتتتراكاج القطاك الاا  الرامية إل   )ه( 
  القطاك اةبصالد والر منة التكنولوتيةب ث وتطوير اةم اناج اال تةتتتتتادسة واالتتمالية الوا عة لنص تقا عاج 

 وتقصس  الصل  المالد إل  هي  الشراكاج.

ون ن نشتتتتتتتتتترص باألونكتاد وب  ومة بربادوس لل  ما ت ليا ب  من بةتتتتتتتتتتررة فد تنظي  هيا المنتصن  
 االفتتابد للةنالاج اةبصالية ور منة التجارة.

وأزمتة المنتا   و الهمتا ي د   19-صونعتقتص أن االصتالل غرر الم تتتتتتتتتتتتتت وق النتاتج لن تتاف تة  وفرت  
                                                                                               إل  تةا   انعصاا الم تتتتتتتتتاواة وي طلع م تتتتتتتتتتوياج   ررة من الالالة فد المجتمعاج بول العال   ويتيح أسضتتتتتتتتتا  
                                                                                           فرصتتتتتتتتتا  للتعرم لل  المظال  القافمة مني أمص  ويل فد  لئ النظاا االتتمالد واال تةتتتتتتتتتاد  والتكنولوتد 

 القاف  فد العال .
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وبتالتصول األلضتتتتتتتتتتتتتتا  ييت  الموافقتة لل  اتةتاق بريتصتتتاون  وستتتتتتتتتتتتتترلتة لاللترام  ون رتئ بتاألونكتتاد   
فد                                                                                                            بالمظال  العالمية المعاصرة المتجيرة تاريايا  وإلادة التوازن فد هيا الةصد ب رث تكون بلصان الجنو  العالمد 

   دسة المتوازنة وضتتتتع أفضتتتتل لالستتتتتةادة من التجارة العادلة الم  ومة بقوالص لعئ منةتتتتةة  ومن التنمية اال تةتتتتا 
 ومن الت ويالج التعويضية ذاج القيمة الم تصامة.

                                                                                  ون ن ن يص تماما  قياا األونكتاد بإضتتتتتتتةا  الطابع الم ستتتتتتت تتتتتتتد لل  منتصن الةتتتتتتتنالاج اةبصالية   
                                                                                                   ور منة التجارة لي ون منتصن دافما  فد تميع م تمراج األونكتاد الم تق لية التد تعقص مرة  ل أربع سنواج.
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