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 مقدمة  
                                                                                   قبل ستتتتتتتتت ريوا تيرياف ت تهتتتتتتتفمر  لدوا الم تمي الدولً مً لاقت اافر  ر ب اقتاف   استتتتتتت       -1

وب وتعزيز مرصتتتتتتتتتتدف                                                                             الت ف ة يمكن أ  تغير العفلمت وأ  تستتتتتتتتتتدم بستتتتتتتتتتدفمف  أكبر مً الرب  اين األمم والشتتتتتتتتتتع
دم المحرز بلب  خفر مشتتتر و  االقتصتتفايتو وبروم من التهتتفمن والتعفو ت ت فتع العفلم لهتتمف  تحول التي

ؤتمر األمم المتحتدة ل ت تف ة والتامقتت واألوا تتفا                                                            وتعكس عاتف ة االرختفر ل  مقيا م لت ل وأفتداد التدو ة األولب لم
      د تهو                                          وأصاح برمفل دف لوفر  ولوا األوا تفا ثم ريي 

اد وتاستتتتتتتتتتتتتتي  ومتف ااك تت تتكتفقم التحتديتف  ال أيرة أمتفم تعتدايتت األعرادو وتعزيز تعتدايتت األعر  -2
فر ل  مقيو وقد أصتتتاحت أوله  العمل الدولً أمرا  حفستتتمف  ل تصتتتدل  كعفلقت لدحد التحديف  وتحستتتين الرخ
ععت من اليهفيف المستعصقت  ردم المسفواة ااخل الب دا  وفقمف ايادفت التً مف متئت تتعم   سبب حفلت اله

 التً تواله واضعً السقفسف  ر ب الصعيدين الوعاً والدولًو

  وفف فو المؤتمر ي تمي من لديدت ل مرة ال فمستتت رشتترةت مً  رود لم يستتب  لدف مليلو فاف ضتتفمت  -3
التً    19-                                                                                    بلب التدتديتدا  الاتفلمتت رن تغير الماتفات اعتفاً حتفلقتف  من لتفيحتت مرر ميروك فو واتف وكوميتد

  ف من التحديف  التًتستتتببت مً أزمت صتتتحقت واقتصتتتفايت رفلمقتت ممف أاق بلب تكفقم الصتتتعوبف  المفلقت و يرف 
  توالددف الب دا  الافمقتو ومً  ل فحا الستتتتتياف يوت من األفمقت  مكف  أ  تا رو الدول األرهتتتتتفرت التً تعفاً

 اومن مشك ت اا كفر الموا ات  شكل أكبر مً العمل مي األوا تف

 المح ًماح تكشتيدف  حقفة احو خمستت مييين صت وو واا مل الافت     19- وليد أوا  لفيحت فوميد  -4
و وميد المييين من الافك و فيكدم  فلكعلت وتيوضتتتتتت ستتتتتبل عقل  2020ا لمفلً العفلمً  شتتتتتدة مً رفم 

  ً اراثن الكيرم يو  صتت و بضتتفميين م  150مييين آخرينو ومف ياعث ر ب الي   فو توقي ستتيوو أكلر من  
  األ قفم والوقفيي اليفتمت المعفافة                                            ت تاعف  لشتتتتتتدة االا مفص االقتصتتتتتتفالو وتعكس فحد 2021المدقي  ح ول ادفيت رفم 

  ا استتتتفاقت العمقيت والتحديف  الدفي ت التً تات.رافو ولعل ادفيت ال فيحت قريات اوصتتتتول ال يفمت ل ن من المرلح
 عوي ت وال يزال يتعين تيديرفمف ح  قد فمفوأ  يمتد اأفق األزمت ورواقبدف لكترة 

ف مً ذلك عت اتفي  المؤتمرا  العفلمقت ذا  الصتتتتت تت  مويااغً أ  يستتتتتدم األوا تفا مً تاكيح ومتف   -5
  ت وخأت رمل أايس أ ف ف وفحلكت حستتتب االقتهتتتفرت اتكفق  ف يس المعيوا2030خأت التامقت المستتتتدامت لعفم 

التكفقف  والاتفي  الدولقت ذا   مً بعف  اتكفققت األمم المتحدة ا عف يت  شتتتتتتتت   تغير المافات و ير ذلك من ا
                                                                               وا تفا  مف ي ًت مً الوقت الحل يعزز رم ه ارمف  ل دوا التصتتتدل ل تحديف  الت ف يت ً أ  ييوم األ الصتتت تو ويااغ 

 وا امفيقت ل مقي الب دا  الافمقت مً لمقي المافع :

               موا  مً لمقي تعزيز الترفيز  شتتتتتتتتكل خفت ر ب احتقفلف  الت ف ة والتامقت مً أقل الب دا  ا  وأ  
وارافم  رمل استتتتأابول     2020-2011عيد                                عمل لصتتتتفلح أقل الب دا  اموا  ل                              م فال  رم هت وميف  لبرافم  ال

                                                                                         وأل اتكفق خ ع ذل ص ت ي توصل بلقه مً مؤتمر األمم المتحدة ال فمس المعاً   قل الب دا  اموا ؛

فلفتدف ال فصتتتتت  مف مً ذلك مواصتتت ت تيديم الدرم ألمري قف لمعفل ت صتتتوا ل اليف ة واحتق  وب  
تامقت أمري قفت ولتاكيح ماأيت الت ف ة الحرة     فلتكصتتيل مً مافا ة الشتتراكت ال ديدة من ألل  ر ب الاحو المبين
 اليف يت األمري قت؛

مواصتتتتتتتتتت ت ت بقت احتقفلف  الت ف ة واالستتتتتتتتتتتلمف  والتامقت ال فصتتتتتتتتتتت ل ب دا  الافمقت  ير  وج  
 فلح الب دا  الافمقت  ير الستتتفح قت ت ارمه ل تاكيح الكعفل لبرافم  رمل ميياف لصتتت الستتتفح قتت اوستتتفيل مادف مواصتتت  

 وارافم  رمل ميياف ؛ 2024-2014ل عيد 
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  مواصت ت رم ه لمستفردة الدول ال ز يت الصتغيرة الافمقت ر ب التصتدل ل تحديف  المستتمرة وا  
                                       مل المع  ل لصتتتفلح الدول ال ز يت الصتتتغيرة أمفم الت ف ة واالستتتتلمف  والتامقتت  ستتتبل مادف تاكيح بلرارا  الع

 افمقت ومسف  سفموا ؛ال

مواصتت ت الترفيز ر ب االحتقفلف  والمشتتفكل ال فصتتت ليقتصتتفاا  الصتتغيرة الهتت قكت   وه  
                                                                                       هقك قف  والمعرضت ل  أر من ألل تعزيز الامو االقتصفال المأرا والتامقت المستدامت والشفم ت؛

تدفت مً موالدت                                           مً الب دا  المتوستأت الدخلت وميف  الحتقفلف مواصت ت ارم لدوا التامقت وو  
 مقت االقتصفايت المستدامت واليهفر ر ب الكيروتحديف  محداة أمفم لدوا التا 

و 2030لتحيي  خأت التامقت المستتتدامت لعفم   2030-2020ادايت ريد العمل    2020ويملل رفم  -6
ستتتات اليفيمت وأولد  أوله ضتتتعع لديدةت وخفصتتتت  فلا  أا  بلب تكفقم التحديف  19- ير أ  لفيحت فوميد

تيدم الحل تحي   شتتتت  األاكس فقمف يتع    فأل عفا الليثت ل تامقت  ل ب دا  الافمقتت وفً تددا  عكس مستتتتف  ال
االقتصتتتفالت وااللتمفرًت والبيئًو ومن المدم ضتتتمف  استتتت ف ت رفلمقت متهتتتفمرةت مي مرارفة  -المستتتتدامت 

و 19-ت فقت من آثتف  لتفيحتت فوميتدااغً أ  ت و   ملتف تت م أ   رتفاة الباتفر والي   2030أ  خأتت رتفم  
ت ل  مقيت مي الترفيز ر ب الكئف  األمير واألضتتتتعع  2030                                                 وت ع د  ال دوا المرفزة والمستتتتتدامت لتاكيح خأت رفم 

            مف  وردال  ضتترو يت لعيد من العمل المعزز والمتستتف   من ألل اافر م تمعف  واقتصتتفاا  أكلر استتتدامت وستتي 
 واتو                              وإاصفمف  وازافف ا  وصموال  ومر 

وستيتوقع ا فحاف مً التعفمً من ال فيحت وتمديد الأري  لعفلم أصتمل وأقد  ر ب الصتموا وأكلر  -7
استتتتتتتتتتتتدامت ر ب اليرا ا  وا لرارا  التً يت حفف الم تمي العفلمًو وي ب ر ب الم تمي العفلمً   ستتتتتتتتتتتردت  

 قرا ا  وإلرارا  تحدا مدق وستتررت                                               الكفر ت الوعاقت والدولقتت أ  يت حوا معف                              العفم وال فتت مهتتي  رن ال دف 
 التعفمً من األزمتو

ومً فحا الصتتدات من الهتترو ل االرتراد  فلدو  الحفستتم الحل تؤايه المرأة مً لدوا االستتت ف ت  -8
اللتمفرً واالقتصفالت ت وفحلك  فألثر الس بً  ير المتافسب ل  فيحتت وال سقمف األثر ا19-ل فيحت فوميد

فواة اليفيمت  فلكعلت فمف قد يؤال بلب وقد يؤال ذلك بلب زيفاة تعمي  أوله ردم المست ر ب الاستفر والكتقف و  
و                                                                                                    ركس مستتتف  التيدم الحل أ حرز خيل العيوا األخيرة مً تحيي  المستتتفواة اين ال استتتين وتمكين الاستتتفر والكتقف  

ال فم ت والمتسفويت  تي يل فحا األثر بلب أااب حد وضمف  المشف فتومن الهرو ل ات فذ بلرارا  م موست ل
 ب مً وضي وتاكيح است ف ت مييمت ومستدامت ل  فيحتووالم ديت ل اسفر والشاف

وأكتتد  ال تتفيحتتت رتتدم الت تتفمؤ اين الب تتدا  من حيتتث قتتد تدتتف ر ب الصتتتتتتتتتتتتتتموا مً ولتته األزمتتف   -9
ت دام التدااير تكتير ا دا  افمقت فليرة بلب اليد ة ر ب استتتتتت  والتعفمل معدفو مكً ستتتتتتقفق االستتتتتتت ف ت ل  فيحتت

ااير أخرقت ل تصتتتتتتتدل لالزمتو وال اد من الادور  فلتعفو  الدولً لمكفمحت فحد المفلقت والايديتت من اين تد
                                                                                                 ال فيحت والتعفمً مادفت وتيديم المستتتفردة بلب الب دا  والمافع  األكلر احتقفلف و ومن المدم ضتتتمف  وصتتتول  

  الم موات والكعفلت والمقستتتتتتتتتتو ة الت  كت   19- بلب أاوا  فوميد قي مً م ت ع أاحفر العفلم مً الوقت المافستتتتتتتتتتب ال م 
  وال يفحف ت والعيلف ت والتشتتت قصتتتف ت ومعدا  الحمفيت الشتتت صتتتقت ت مي االرتراد  فلتحصتتتين الواستتتي الاأفق 

مً لمقي أاحفر العفلم  19-فماكعت رفمت رفلمقت ل مستتتتفردة مً التغ ب ر ب لفيحت فوميد 19-ضتتتتد فوميد
ال المع ومف  والت اولولقف من ألل ال شتتع  ألل التامقت المستتتدامتو ومن الهتترو ل تاف  واستتتعفاة الزخم من

                                                                                         رن ال فيحت والوقفيت مادف وريلدف ومكفمحتدفت مهتتتتتتتتتي  رن بعيق مافا ا  مً فحا الصتتتتتتتتتدات ملل مافا ة 
لمًت ر ب الصتعيد العف 19-فكس  تفحت ليفحف  فوميدت وأصتدقفر مرم  فوم19-تستريي بتفحت أاوا  فوميد

 ت وادارا  بري  التعددا  ذا  الص تو19-ل بلب ت اولولقف مكفمحت فوميدوم مي الوصو 

                                                                                     وتحفراف ستتررت ااتشتتف  ال فيحت أيهتتف      فحا رصتتر ترا   وتشتتف ك  ير مستتبوقي نو ولحلكت م     -10
ً                                           االاتعفص العفلمً ال فمل لن يكو  ممكاف  من ا   لمقي الب دا و   و  التعفو  العفلمً وإلب أ  تددأ ال فيحت م
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وليتد أارز  الستتتتتتتتتتتتتتاوا  األخيرة الصتتتتتتتتتتتتتت تت اليتفيمتت اين الت تف ة والتامقتت وبع  التحتديتف  العتفلمقتت   -11
الريقستتقتو مع ب ستتبيل الملفلت أا  الزيفاة مً ردا اليلئين والافزحين بلب زيفاة توتر ال.رود االلتمفعقت  

الكئف و وبف ضتتتفمت بلب ذلكت يمكن ل شتتتوا ل  القتصتتتفاا  الب دا  الافمقت التً تستتتتهتتتقت فحد  واالقتصتتتفايت
لصتتحقتت ستتوار تع يت   مرار  ير ستتف يت أو ستتف يتت أ  تعي  اليد ا  ا اتفلقت الكو يت والأوي ت األللو  ا

ن حدة ااعدام مً صتتتدمف  اقتصتتتفايت رفلمقت فبيرة وزاا  م 19-ور ب ستتتبيل الملفلت تستتتببت لفيحت فوميد
  فً  ستتتتتتتفلت قويت تحفراف   فمقت األخح ااد  مت فمل يوعد ريقف  التعفو   19- األمن الغحايًو ولفيحت فوميد 

اين قأفرف  حكظ البيئت وصتحت ا استف  وصتحت الحيوا  وصتحت الااف و وبفلمللت م   ال وا ط الأبق قتت 
ت  اشتتتريت الماشتتت  ملل الحوااط الاحريت والصتتتافعقت التً تتزايد وتيرتدف  ستتتبب تغير المافات وفحلك ال وا ط ال

البيولولً والتدفو  البيئً وضتتتتتغ  بضتتتتتفمً ر ب لولستتتتتتقف     تؤال مً فلير من األحقف  بلب ميدا  التاو 
 الت ف ة والتامقت والموا ا والدقفكل األسفسقت المحدواةو

                         ازافف ا  وصتتتموال ت ال اد من ومن ألل التصتتتدل لدحد التحديف  المترا أت وبافر رفلم مستتتتدام وأكلر   -12
امفج الكعفل من خيل وضتي ستقفستف   ت ر ب لمقي المستتويف و وبدحا المعابت م   ا وضتي ستقفستف  صتفم 

  التمفعقت محداة األفداد واالستتتلمف  مً ال وااب االلتمفعقت أمر حفستتم من ألل تعزيز مدف ا  األصتت فت 
 مفلت والحقفة االلتمفعقتووقد اتدمت ومسفردتدم ر ب المشف فت ال فم ت مً الع

ل مؤتمر مرصتتتتتت ل تمستتتتتك  فلتعفو  والترا  ت وتعزيز الصتتتتتي  اياافت     ة ال فمستتتتتت رشتتتتترة لحلك م   الدو  - 13
والتعفمً ر ب احو أمهتتتتتتتتل من ال فيحت وتمكين الم تمي الدولً من تحيي  أفداد التامقت المستتتتتتتتتدامتو وتاأول  

لمف   يل مستتتتتتف  لديد يمكن فقه تستتتتتت ير الت ف ة واالستتتتتتت فحد ال فيحت ر ب مرصتتتتتتت وحفلت م حت لتصتتتتتتو  وتشتتتتتتك 
                                                                  دام وبافر رفلم أقد  ر ب الصموا وأصمل وأس م ايئقف  وأكلر استدامتو والت اولولقف والتمويل  حراز تيدم مست 

                                                 التعلم من التجربة: النظر إلى الوراء للمضي قدما   -     أوال   
ً ايروبً  فرتمفا أفداد التامقت المستتتتتدامتو  ت احتك ت او ة المؤتمر الرا عت رشتتتترة م 2016مً رفم  - 14

إ  ففات  ير فففقت لتحيي  أفداد التامقت المستتتتدامت  ح ول                                             وستتت   ت أوله تيدم ففمت ماح ذلك الحينت حتب و 
زاا  من صتتتتتتتتتتتتعوبت تحيي  أفداد التامقت المستتتتتتتتتتتتتدامتو   19- و وريوة ر ب ذلكت م   أزمت فوميد 2030رفم 

 ت والمستمرةو م من الت ربت مً التعفمل مي التحديف  الافصئ ت فوز فحا الوضي التع   ويتأ ب 

                                                                                وثمت حفلت م حت بلب أ  امهتتتتتتتًت قدمف ت   صتتتتتتتترا ت مً ات فذ بلرارا  لريئت وماستتتتتتتتيت لمعفل ت  -15
ت مي الستتتتتعً بلب العواة بلب المستتتتتف  الصتتتتتحقح لتحيي  19-اآلثف  االلتمفعقت واالقتصتتتتتفايت ل فيحت فوميد

                           ادف أ  تستتتتر   التيدم احو  وستتتتيتأ ب ذلك تصتتتتمقم استتتتتراتق قف  ل اعفص من صتتتت أفداد التامقت المستتتتتدامتو 
وتحيي  األفتداد الأوي تت األلتل الوا اة مً اتكتفق   2030أتت التامقتت المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتت لعتفم  التاكيتح ال تفمتل ل 

                                                                ف يست مهي  رن المسفردة مً الحد من خأر حدوط صدمف  مً المستيبلو

ة العفلمقت وأ  ت و  التدم  الستتت س ل ت ف   19-عفلمقت ل فيحت فوميدويااغً أ  ت كل االستتتت ف ت ال -16
 اارمت ل ا.فم الت ف ل المتعدا األعرادت وفيفمف حفسم  فلاسات لسيسل ال قمت المستدامت والمراتو

وماح باشتتفر األوا تفات فف  أحد أفدامه فو بامفج الب دا  الافمقت مً الا.فم الت ف ل العفلمً ر ب  -17
ال  لت ف ة واالستتتتتتتتتتلمف  مً العيوا األخيرةت ال يز هتتتتتتتتتل وألدقو ور ب الر م من التوستتتتتتتتتي الدفيل مً ااحو أم

                                                                                                      االادمفج الكعفل مً أامفو الت ف ة العفلمقت يشتتتتتتتتتكل تحديف   فلاستتتتتتتتتات ل عديد من الب دا  الافمقتو وت.ل الت ف ة  
محر  األقوق ل امو والتامقتتتت الحرةت مً بعتتف  ا.تتفم ت تتف ل متعتتدا األعراد مكتوم وقتتفيم ر ب اليوارتتدت ال

                                                                     المييين من مرت العمتل وتعزيز الرختفرو وتوالته أقتل الب تدا  اموا  ر ب فرتد ر ب خ يمكن أ  يستتتتتتتتتتتتتت  ممتف
وله ال صتتتتتتوت تحديف  فبيرة مً تستتتتتت ير ا مكفاف  ال فم ت ل ت ف ة الدولقت واالستتتتتتتكفاة من الكرت التً 

 ابًوتتقحدف سيسل ال قمت العفلمقت واالستلمف  األل
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                              واقتصتتفايف  رمقيف  اتستتم اتزايد                                   ستتي الت ف ة تحوال  لغرافقف  ستتقفستتقف  وماح او ة المؤتمر األولبت أتفم تو  -18
الامو االقتصتتتتتفال مً الب دا  الافمقت وخروج أمم من ففمل االقتصتتتتتفا العفلمً بلب اايرة االفتمفم العفلمًت 

 لمعمو ةوواقتر   فا كفر صديد مً معدال  الكير مً لمقي أاحفر ا

                          ميد صتتدد  ا دا  آستتقف اموا    ي ت ع  فختيد المافع  والب دا وايد أ  ا فم التحول االقتصتتفال  -19
ت فف                                                                                                  كبيرا  مً ت ف تدف مي العفلمت ول ن ذلك ياأب  اد لت أقل ر ب المافع  األخرقو ومً العيد المفضتتًت

                                      مقتت ل ادف لم تزا زيفاة ت حفرو وتمكات                                                              من المتوقي أ  تهتتتتتتفرع أقل الب دا  اموا  حصتتتتتتتدف من الت ف ة العفل
عفلمً من خيل صتتفا اتدف من الستت ي األستتفستتقتت ول ادف  الب دا  الافمقت من المشتتف فت مً االقتصتتفا ال ع  

لم تتمكن حتب اآل  من تاويي صتتفا اتدفو وفحا يؤفد أفمقت تحول الب دا  مً ات فد التاوييت من خيل باتفج 
 اوتعزيز استدامت اقتصفااتدف وقد تدف ر ب الصمو س ي ذا  ققمت مهفمت أر ب و 

وال  اب رن الحد من اااعفثف   فزا  الدميئت وتعزيز اليد ة ر ب الصتتموا مً وله تغير المافات  -20
و ولحلكت ي زم  13والادور   دوا التامقت المستتتتتتتدامت لتحيي  أفداد التامقت المستتتتتتتدامتت وال ستتتتتتقمف الددد  

ويومر اتكفق  ف يس المبرم مً بعف    استتتتدامت بزار استتتتراتق قف  التامقت والعولمتو                         األخح ااد  أكلر باصتتتفمف  و 
                                                                                     األمم المتحدة ا عف يت  شتتت   تغير المافا بعف ا  ل عمل ر ب مصتتتل الامو االقتصتتتفال  شتتتكل حفستتتم  اتكفققت 

ال مفرً                                                                                      رن التدفو  البيئً من خيل المستتتتتتتففمف  المحداة وعاقف  واالستتتتتتتتراتق قف  الأوي ت األلل ل عمل
 الماس  ر ب الصعيد العفلمًو

فحد الوثقيت   مقي مافائ اتكفققت األمم المتحدة ا عف يت  شتتتتتتتت   تغير المافا وتعيد ت كيد  ستتتتتتتت م وت  -21
التزاماف اليول واللفات اتعزيز تاكيح اتكفق  ف يس الحل ي ستتتتتتد ا اصتتتتتتفد ومبدأ المستتتتتتؤولقف  المشتتتتتتترفت وإ  

 ضور ال.رود الوعاقت الم ت كتوكفات متافيات وقد ا  فل عرد مً 

                                                                     ت اولولقت تغي ر سبل باتفج الافك ورم دم وتكفر دم وعقشدمو ور ب أل حفلت التأو ا  الوال تزال   -22
                                                                                           م   التحول الرقمً مفر ر ب قدم وستفقت وبستررت متزايدةو ويشتدد ردا وصتي  الاأفق العري  ا تكفرف   

مل رن  عدت  و وأا  ال فيحت بلب الدمي احو المزيد من الع                                            كبيرا ت ويستتتتتتتتمر تزايد استتتتتتتت دام الدفتع المحمول
الرقمات ر ب الصتتتتتتتعيد العفلمًت وخ يت العديد من الكرت ال ديدةو وتغيير ستتتتتتت و  المستتتتتتتتد  ينت وتستتتتتتتريي  

ويمكن أ  يستتتتتدم استتتتتت دام وتافال أمهتتتتتل الممف ستتتتتف  المتع يت  فلت اولولقف  الرقمقت مً تي قو الك وا   
                                       وة  قمقت رمقيتو ومف لم ت ت  ح بلرارا   الب دا  الافمقتو ومي ذلكت ال تزال فاف  م  وأوله ردم المستتتتتتتفواة مً

                                                                                ت من لفاب لمقي ال دف  الكفر ت المعاقتت من المرلح أ  تزااا الك وة الرقمقت رميف وماسي

وبكهتتتتل ااتشتتتتف  ا اتراتت أصتتتتاح   مكف  الافك التواصتتتتل  أرييت وا لت  ير مستتتتبوقتينو ومي  -23
 ول الرقمً أمفم الم تمعف وحفلت بلب التصدل ل تحديف  التً يأرحدف التح ذلكت ثمت

24-  ً                                                                                                وماح الدو ة الرا عت رشتتتتترة ل مؤتمرت ستتتتت   ت با فزا  لديرة  فلحفر مً م فل التعفو  ا ق قمً والدول
 ضتفمً  شت   ملل االتكفق التف ي ً الماشت  لماأيت الت ف ة الحرة اليف يت األمري قتت واتكفق المحق  الدفائ ا

و  م ذلكت ازااا  التوترا  كفق الشتتتتتراكت االقتصتتتتتفايت ا ق قمقت الشتتتتتفم تو توثي  العيقف  االقتصتتتتتفايتت وات 
الت تف يتتو ويتعين  مي تعتدايتت األعراد بلب مستتتتتتتتتتتتتتتوق التحتدل المتملتل مً مكتفمحتت الحمتفيقتت ومكتفمحتت رتدم 

اة ستتتتتتتتتتتب التعريت الوا ا مً خأت أايس أ ف فت فً أااالمتلفل ل يوارد المتعداة األعرادو والت ف ة الدولقتت ح
امقت المستتتتتتتتدامت والحد من الكيرت أمف الا.فم الت ف ل المتعدا مدمت ل امو االقتصتتتتتتتفال الشتتتتتتتفمل ل  مقي والت 

األعرادت ر ب احو مف لستتتدته ما.مت الت ف ة العفلمقتت مدو اليافة الريقستتتقت ل ادور  فلت ف ة الدولقتو ومً 
                                        د يكو  رفلمً الاأفق ومباقف  ر ب اليوارد مدم التروي  لالخح اا.فم ت ف ل متعدا األعرافحا الصتتدا من ال

 تسم  فالاكتفم والشكففقت وقفا قت التابؤ والشمول وردم التمييز وا اصفد مً بعف  ما.مت الت ف ة العفلمقتووي 
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 م من ال دوا الرايعت  وقد ت خر اليوم ال لير من أفداد التامقت المستتتتتتتتتدامت رن مورددو ور ب الر  -25
التيتتتدمو ويمكن ألاوا  الت تتتف ة  مكن ال لير من الاتتتفك واألمتتتفكن من التمتي  كو والتيتتتدم المحرزت لم يت  ايتتتد 

واالستتتتتتتتتلمف  والت اولولقف والتمويل أ  تستتتتتتتتدم اد لت أكبر مً تغيير فحا الواقي والدمي احو بي فا رفلم أكلر 
                                صموال  واستدامت وإاصفمف  ومرواتو

 التحديات العالمية الكبرى  -       ثانيا   
تصفا العفلمً بلب مسف د الصحقح وتسريي ال أب احو تحيي  أفداد    رفاة االقت رل محفوال -26

التامقت المستتتتدامت مً الوقت المافستتتب مً ستتتقفق التحديف  العفلمقت الريقستتتقت التً أصتتتاحت أكلر حدة ماح 
ا تكف   تحديف  تزايد أوله ردم المستتفواة والهتتععت  مف مً ذلكالدو ة الرا عت رشتترة ل مؤتمرو وتشتتمل فحد ال

ا  التدفو  البيئً؛ واتستتتف  الك وة الرقمقتو وستتتيتأ ب با فز مستتتتويف  الديو ؛ وتستتتف   تغير المافا واستتتتمر 
 وإرفاة التامقت بلب مستف فف الصتحقح أ  تؤال لمقي المؤستستف  وال دف  صتفحات المصت حت   2030خأت رفم 

 ت بلب تحيي  االزافف  ل  مقيوألاوا  الماوعت ادف مً سقفق ال دوا العفلمقت الرامق مً التامقت ا

                                                                                              ولدق معفل ت فحد التحديف  الليثتت يااغً لالوا تفا أ  يرارً رداا  من اليهفيف األسفسقت والهرو يت  -27
 ل امو والتامقت المستدامين والشفم ين والماصكينت وأارزفف:

وتمكين    ] مف مً ذلك الح  مً التامقت[ والمستتتتفواة اين ال استتتتينتاحترام حيوق ا استتتتف ت  •
عف  رفالت و ير تمييزيت وايميراعقت قفيمت  الاستتتتتتفر والشتتتتتتافبت وااللتزام العفم   قفمت م تم

 ر ب سقفاة اليفاو ؛

 باا ة س قمت وبيئت مواتقت ر ب لمقي المستويف ؛ •

ليته وصتتكفميته ومستتفرلتهت  ستتبل مادف مواصتت ت احل لدواد الرامقت بلب تحستتين فكفرته ومعف •
  ن خيل مت ر ب الاتفي  وضتتتتمف  اتاف  رم قت تيوافف الدول األرهتتتتفر م ا اا ة الكعفلت اليفي 

 اآللقت الحكومقت الدولقتت وضمف  االست دام الكعفل ل موا او

 ردم المسفواة والهعع  
                                   المستدامت وفف حف  يعوق اد لت فبيرة  تشكل المستويف  العفلقت من ردم المسفواة ر ات أمفم التامقت -28

ستتتف  متأو ة ر ب ستتتتدام والحد من الكيرو ويتأ ب االاتعفص االقتصتتتفال وضتتتي ستتتقفالامو االقتصتتتفال الم
 لمقي المستويف  لمعفل ت فحد المسفيلو

  700ومتف ااك تت الك وة اين األ اقتفر والكيرار تتستتتتتتتتتتتتتتي ماتح ريواو وحتب قبتل ال تفيحتتت فتف  زفتفر   -29
ضتتتتتتععو وال يصتتتتتتل اييين من صتتتتتت و حبقستتتتتًت الكير المدقيت مي مف ياأول ر قه ذلك من مدفات و م يو   

                                                                ت  مف ميدف  ع  الت اولولقف  التً  فتت ت عتبر أستتتتفستتتتقتت ملل الاكفذ األصتتتت فت بلب الت اولولقف  الحديلت
التً تستتتتتتتتتتتتتتحيدف مً  بلب ا اتراتو ومف زالت المرأة مً لمقي أاحفر العفلم ت فمح من ألل المأفلات  فلمكفات  

مير وأضتتتتعع من الرللت  غ  الا.ر رن ا دفف األصتتتت ًو الم تمي ومً االقتصتتتتفات وت.ل مً المتوستتتت  أ
ستتع أ  التوستتي الملير ل ر فب مً الت ف ة واالستتتلمف  والت اولولقف الحل صتتددد العفلم ر ب مدق  ومن المؤ 

 العيوا المفضقت لم يسكر رن موايد ل  مقيو

كتقف ت والشتتافبت رم بلب الهتتعكفر أو الحين فم مً أوضتتف  فشتتتت ملل الاستتفر والوي ب تيديم الد -30
                                                  وب األصتتتتتتت قتت واليلئينت والافزحين ااخ قف ت والمشتتتتتتتراين واألصتتتتتتت فت ذول ا رفقتت وفاف  الستتتتتتتنت والشتتتتتتتع

ر                                                                                               والعفع ين رن العملت والمدفلرين و يرفم من الكئف  المدمشتتتتتتتتتت وإيير االرتاف  الوالب لدمت ل ً ال ي ت 
 أحد خ ع الرفبو
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دات من اين روامل مً ت لق  االستتتتقفر من العولمت ممف يدوليد ستتتففمت أوله ردم المستتتفواة فحد  -31
ورتدم تر  أحتد خ ع الرفتبو   2030أخرقت تعتدايتت األعرادت ويعي  اليتد ة ال متفعقتت ر ب تاكيتح خأتت رتفم  

  كيرت وفو فدد  يقستتًت وصتتترو ال  اب راه وقد تتعرر ا ا فزا  التً تحييت ر ب مر الستتتاين مً الحد من ال 
ت فمف أ  م وة التامقت اين الب دا  وااخ دف 19-فيحت فوميد  أر مً ستتتتتقفق موالدت لل تامقت المستتتتتتدامتت ل

مهتتتتتتفركت لدواافت  ستتتتتتبل مادف تعزيز الموا ات   2030معرضتتتتتتت ل أر االتستتتتتتف و ويتأ ب تاكيح خأت رفم 
 ال فصت والعفمتت والمح قت والدولقتو

لديو  ر ب تعبئت الموا ا المفلقت ويمكن أ  تستتتتتتتتفرد المعفل ت الكعفلت ألوله الهتتتتتتتتعع المرتاأت  ف -32
                                                                            ك  د خيل ماتديف  متعداة األعرادت ميد وصتتتل تراكم الديو  مً الب دا  الافمقت بلب                         من ألل التامقتو وفمف أ  

صتتتتفال الشتتتتفمل والمستتتتتدامو مستتتتتويف  ققفستتتتقت رفلقتو وفحا يعاً ولوا قيوا خأيرة تعي  مرت الامو االقت 
تامقتت  لحد من أوله الهتتتتتتتتعع المرتاأت  فلديو  والحفلت بلب تحكيز الوستتتتتتتتت و  الموازات اين الحفلت بلب ا

ستتتقمف مً رفلم مف  عد ال فيحتت مستتت لت  يقستتتقت لهتتتمف  التامقت الشتتتفم ت والمستتتتدامتو ومن المدم توستتتقي  ال
 فمت العفلمقتووتعزيز مشف فت الب دا  الافمقت مً مؤسسف  الحو 

من   ع المت صت ت قت الشتفم ت والمستتدامتو وتحد أوله الهتع ومعفل ت أوله الهتعع يمكن أ  تعزز التام  -33
اليد ة ر ب التصتتدل  كعفلقت ل صتتدمف  ال ف لقتت ملل ال وا ط الأبق قت وتغير المافا وال وايحو وال اد من 

 ب الصتتتتموا وبفلتفلً ارم تحيي  أفداد وضتتتتي ستتتتقفستتتتف  واستتتتتراتق قف  لتحستتتتين قد ة الكئف  الهتتتت قكت ر
 ب معفل ت أستتتتتتتافب  لدرم اليد ة ر ب الصتتتتتتتموا مً الم فلين االقتصتتتتتتتفال والبيئًت ي التامقت المستتتتتتتتدامتو و 

 الهعع وآثف د معفل ت معفلتو

 تغير المناخ والتدهور البيئي -ألف 

 يمكن تحم دف تملل ب   ع  أامفو ا اتفج واالستتتدي  مً المفضتًت والحفضتتر التً ثبت أادف ال -34
تدامت ال رن التدفو  البيئً أمر  فلغ األفمقت لهتمف  التيدم المست                                     خأرا  ر ب الرخفرو ومصتل الامو االقتصتف

                                                                                        مهتتتي  رن الحد من مواعن الهتتتععو ومً فحا الصتتتدات ي زم ات فذ بلرارا  م موستتتت وماستتتيتت تمشتتتقف  مي 
                                             عف يت  شتتت   تغير المافات مهتتتي  رن التوصتتتل بلب اتكفق  ف يس المعيوا مً بعف  اتكفققت األمم المتحدة ا

 يت مً الدو ة السفاست والعشرين لمؤتمر األعراد فحا العفمواتق ت م د

 اتسف  الك وة الرقمقت والسررت  ير المت فمئت ل تحول الرقمً  
ة الحديلتت  ليد أمهتتتتت الرقمات  فلكعل بلب تحوال  ح ق قتت و ير  اد لت فبيرة العديد من لوااب الحقف  - 35

                                                         ةت ممف أحدط تغييرا  فقمف ي رل استتديكه وإاتفله وتداولهو                                              وفً مً صت ب تحول اقتصتفال ففيل يتقح مرصتف  فلير 
                                                                                                         ل ن الرقمات تأرم تحديف  أيهتتتف ت ملل الك وة الرقمقتو وي زم تيديم الدرم اليزم ل تحي  من أ  ال مقي يتيفستتتمو   

صتتتتتتتتتتتتفايت وااللتمفعقت مً لمقي أاحفر العفلمو ويمكن أ  يستتتتتتتتتتتتدم  موايد فحا التحول من ألل ستتتتتتتتتتتتد الك وا  االقت 
أستتتتفستتتتقت فففقتت مً الحد من الك وا  وأوله ردم   الستتتتت دام الستتتت قم ل ت اولولقف  الرقمقتت مً  ل توامر هقفكل ا 

 المسفواة مً الب دا  الافمقتو وتتأ ب المسفواة الح ق قت الا.ر مً المكدوم األوسي ل امفج الرقمًو 

من خيل التعتفو  التدولًت ل التأو  الت اولولً وتامقتت مدتف ا  االات تف ت  متف مً ذلتك  ويشتتتتتتتتتتتتتتكت  -36
ول الدقك ً الحل يكهتتًت بلب اقتصتتتفا تافمستتًت ومستتتتدام وصتتتفمل وقفا                                   راصتتتري ن  يقستتتيي ن لدمي ر  ت التح

وتوزيعدف                                                                                           ر ب الصتتتتتتتمواو ويشتتتتتتتكل تأوير الت اولولقف الستتتتتتت قمت ايئقف  من قبل الب دا  الافمقت واي دف واشتتتتتتترفف
وتحيي  اقتصتتفا    2030ت وستتفيل ففمت لتاكيح خأت رفم  والوصتتول بليدفت  شتتروو متك  ر يدف  صتتو ة متافالت

                                                                                           مستدامت مهي  رن ضمف  بتفحت مرصت ح ق قت ل ل ا د لكصل الامو االقتصفال رن التدفو  البيئً والحد 
                                         فمف  مً فحا الصتتتدات مل دمف ملل الترتياف                                                               من الاكفيف و ويؤال االستتتتلمف  األلابً المافصتتتر والت ف ة او ا  ف

                                  قل الب دا  اموا  مً األمم المتحدةو قتت من قبيل آلقت تقسير الت اولولقف ومصرد الت اولولقف ألوالتدااير الدول
                                                                                                          وتح قيف  ل كوايد ا امفيقت المحتم ت ل ت اولولقفت ي زم تديئت ايئت مواتقت معفلت ر ب الصعيدين المح ً والدولًو
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 تحديف  والأري  المستدام احو الرخفرال  
                                                    التأ عف  ا امفيقتت وستتتتتتيتعين من ثم بامفلدف تمفمف  مً   ف  اد لت فبيرة ر بستتتتتتتؤثر فحد التحدي  -37

 و 2030أل محفوال   رفاة اافر الأري  بلب الرخفرت  مف مً ذلك تحيي  أفداد التامقت المستدامت  ح ول رفم  

 أشمل وأقدر على الصمود وأكثر استدامة  التحوالت الالزمة لعالم -       ثالثا   
                                                             ب اموذج التامقتت التحل فتف  مولواا  قبتل ال تفيحتت لن يكو  فتففقتف و ل يعيتد العتفلم بلب  التعتفمً التح -38

                                                                                               مفلعمل ر ب الاحو المعتفا لن يمك ن االقتصتتفا العفلمً من التعفمً من ال فيحت و ستتم مستتف  لهتتمف  تمك ن  
ف  التيدم افهقك رن ب يفر التامقت ر ب المستتتتتتتتف  الصتتتتتتتتحقحو ومً الواقيت فلمقي الافك من ال قل  كرامتت 

ف ج فحا المستف  حتب قبل ادايت ال فيحتو وفشتكت األزمت احو تحيي  العديد من أفداد التامقت المستتدامت خ
 وأارز  أوله الهعع والدشفصت اليفيمت التً تحتفج بلب المعفل تو

تيفل بلب رفلم من الرخفر المشتتتتتتتتتتتر  يكو  أصتتتتتتتتتتمل وأقد  ر ب ال اد من أ بعت تحوال  فبرق ليا  -39
ن خيل التاويي؛ وتعزيز اقتصتتتتتفا أكلر                                                        موا وأكلر استتتتتت دامف  ل وستتتتتفيل الرقمقت: تحويل االقتصتتتتتفاا  مالصتتتتت 

 استدامت وأقد  ر ب الصموا؛ وتحسين عرق تمويل التامقت؛ وتاشق  تعدايت األعرادو

 يعتحويل االقتصادات من خالل التنو  -ألف 

 ف ة والتامقتت يواله االقتصتتفا العفلمً ستت ستت ت من ماح الدو ة الرا عت رشتترة لمؤتمر األمم المتحدة ل ت  - 40
حديف  المستتتمرة والافصتتئت لهتتمف  الامو االقتصتتفال المستتتيرت ولتحيي  التامقت الشتتفم ت والمستتتدامتو وتشتتمل الت 

قتت وزيفاة الديو ت وتزايد الأ ب ر ب الأفقتت  فحد التحديف ت ضتتمن لم ت أمو ت االرتمفا ر ب الستت ي األستتفستت 
االقتصتتفالت والتحديف  المرتاأت ل األستتفستتقت لت اولولقف المع ومف  واالتصتتفال ت وب ر الامو وضتتعع الدقفك 

                                                                                                      اتغير المافات مهتي  رن التحديف  المأروحت مً قأفرً الايل وال ولستتقف  الت ف يت  ستبب الحوالز ال غرافقتو 
حيي  التامقت المستتتدامت والشتتفم تو                                                         ة ر ب الصتتموا مً وله فحد التحديف  أمرا   فلغ األفمقت لت ويشتتكل اافر اليد 

ن التحوال  االقتصتتفايت التً تمس الحفلت بليدف ضتترو يت ل حد من أوله الهتتعع أمفم وأوله التيدم الافلمت ر 
لدقك ً راصتتتر ففمت ستتتوار  الصتتتدمف  االقتصتتتفايت ومن ردم المستتتفواة اين لمقي الب دا  وااخ دفو والتحول ا

 ر افتمفم                                                        ب دا  اموا  أم  فلت  و من م  الدخل المتوستتتتتتتتتتتتت و ويااغً بييأتع   األمر  فل روج من مئت أقل ال
                                                                                                       خفت ألضعع الب دا ت ملل أقل الب دا  اموا  والب دا  الافمقت  ير السفح قت والدول ال ز يت الصغيرة الافمقتو 

41 -  ً دا   الت ف ة و دو  ستتتتتيستتتتتل ال قمت العفلمقتت ال يزال مع.م الب    ور ب الر م من التوستتتتتي الدفيل م
مت صتتو مً الصتتافرت التحوي قت أو ال دمف  حبقس  الافمقت يعتمد ر ب الستت ي األستتفستتقتت وال يزال  عهتتدف ال 

ت  أاشأت ذا  ققمت مهفمت متداقتو ويعتمد ث لف االقتصفاا  الافمقت والب دا  التً تمر اقتصفااتدف  مرح ت ااتيفلق 
                                          وا  التً فً معرضتتتتت  شتتتتكل خفت لتي اف  أستتتتواق                                                       تيرياف  ر ب الستتتت ي األستتتتفستتتتقتت ومع.مدف من أقل الب دا  ام 

الدولقتو وريوة ر ب ذلكت ثبت أ  االمتيف  بلب الت اولولقف  والموا ا المفلقت المافستتات يشتتكل    الستت ي األستتفستتقت 
فال  التً ال يكو  ميدف تحستين الوصتول بلب  ر ات أمفم االستتكفاة من تحستين الوصتول بلب األستواقو ومً الح 

  ايئت مواتقت لالرمفل                                                        ستتتتتتقفستتتتتتف  مح قت تمكياقت مييمت ومدرومف   مؤستتتتتتستتتتتتف  قويت تدي                 األستتتتتتواق مصتتتتتتحوبف  
 الت ف يتت ال يمكن لتحسين الوصول بلب األسواق أ  يؤال وحدد بلب تاو  الاشفو االقتصفالو 

  كدم وت ف تدم وعقشتتتتتدمو ويتقح تهتتتتتيي  الك وة الت اولولقت و ير  الرقمات ستتتتتبل باتفج الافك واستتتتتتدي  -42
الك وة الرقمقت اين الب دا  المتيدمت الامو والب دا  الافمقت وااخ دف مرصتتت ل تحول الدقك ً والتاويي االقتصتتفالت  د  وستت 

                                                                                        ومن ثم يومرا  خقف ا  لتحستتتتتين الدخل وتعزيز اليد ة ر ب الصتتتتتموات مهتتتتتي  رن الحد من أوله الهتتتتتعع  
                                         أصد الافك ميرا ت وال سقمف الاسفر والشافبولدق 
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ااع  االت ففف ت ملل تزايد أفمقت الاعد الرقمً مً االقتصتتفا وإرفاة   19-حت فوميدور  ت لفي  -43
ايل ستيستل ال قمت العفلمقت بلب أوعفادف أو تيصتيرففو وستقغير فحا األمر مشتدد الت ف ة الدولقت وفقفقت ت ثر 

وامفذج األرمفل ذا    مادفو وقد أارز  األزمت الحفلقت او  الت اولولقف  الرقمقتالب دا  ادف أو استتتتتتتتتتتتكفاتدف  
  الصتتتتتت ت مً اافر ا.م مرات مكتوحت وصتتتتتتفم ت وآمات وتحي  الكفيدة ل  مقيو وي ب أ  يكو  ارم التحول الرقمً

  ت اولولً الستتتتتتتتترييتل ب دا ت مي مرارفة التحديف  التً تأرحدف والكرت التً تتقحدف الحيفي  ال ديدة والتغير ال 
  ت و  المافقشتتف  المتعداةلمستتفواة اليفيمت وستتد الك وة الرقمقتو وستت أولويت من ألل التصتتدل اا فم ألوله ردم ا 

 األعراد  ش   الت ف ة الرقمقت والتعفو  مً الميدا  الرقمً مكيدة لمعفل ت الك وة الرقمقتو

                                                                                   يؤال االستتتتتتتتلمف  األلابً المافصتتتتتتتر او ا   يقستتتتتتتقف  مً تحيي  التحول الدقك ًو ويمكن أ  يشتتتتتتتكل   -44
                                                                            مافصتتتتتتتتتترت من خيل ت ثيرد ر ب اافر اليد ا  ا اتفلقتت حفمزا  ل تحول الدقك ًت و مي االستتتتتتتتتتتلمف  األلابً ال

قتو وفحا يؤفد أفمقت الستقفستف   ً و بأه  كعفلقت أكبر  ستيستل ال قمت العفلمال قمت المهتفمت ليقتصتفا المح
  الحديلتت  أرق  التً تدرم الادور  ستتتتتت ستتتتتت ت ال قمتت وت يقت العيقف  الت ف يت واالستتتتتتتلمف يت مي الحيفي 

  مادف باشتفر ستيستل ققمت مستتدامتت واستتغيل الكرت االقتصتفايت ال ديدة من خيل االستتكفاة من الت اولولقف
                                                                       ليد ا  ا اتفلقت وميف  الستراتق قف  التامقت االقتصفايت الوعاقتو وبف ضفمت واالستلمف  األلابً المافصر لبافر ا 

لبافر اليد ا  مً م فال     ت سقكو  من الهرو ل وضي سقفسف  معفلتبلب السقفسف  الت ف يت واالستلمف يت
 تياًو يفاة األرمفل واالات ف  والتد يب والتع قم وتامقت المدف ا ت  مف مً ذلك من خيل التعفو  ال

                                                                                                 ليد فف  االستتتلمف  األلابً المافصتتر قافة ليدة ل ادور  فلت اولولقف والمعف دو وأتفم تاويعف  اقتصتتفايف    -45
                                                                                               فتفيي  مً  ع  الب تدا  الاتفمقتتو  ير أ  موايتد فتحد التتدميتف  لم تعم ال مقيو ومً  ع  الحتفال ت لم ت ن  

فج الستتتتتتتتف يتو والتحاب قد  أكبر وأمهتتتتتتتتل من فحد التدميف  فففقت؛ ورزز  مً  عهتتتتتتتتدف اآلخر أامفو ا ات 
الب د   تويف  وبمف يتمفصب مي أولويف  االستلمف  األلابً المافصرت  مف مً ذلك اتديئت ايئت مواتقت ر ب لمقي المس 

                                                                                                    ا امتفيقتتت أمر  فلغ األفمقتت لدرم التاويي االقتصتتتتتتتتتتتتتفال مً الستتتتتتتتتتتتت ي وال تدمف ت الحل ت بي ن أاه محر  قول ل امو 
 وايل الت اولولقف  شروو متك  ر يدفت وخ   مرت العملت  مف مً ذلك لصفلح المرأةواالقتصفالت 

 ق قمقت الواضتتتتتتتتحت واليفا ت ل تابؤ واالستتتتتتتتتلمف  المتعداة األعراد واويمكن أ  ت و  قوارد الت ف ة  -46
              ستتتيلم  ادف مكيدة بلب حد فبيرت صتتت ادف صتتت   الوصتتتول التكهتتتي ً بلب األستتتواقو وبيامف تحفول الب دا  تستتت 

ال قمت المهتتفمتت ي ب أ  ياصتتب الترفيز ر ب ضتتمف  ردم تحول التدااير الت ف يت بلب حوالزو وتكيد أقل  
                                                                                              دا  اموا  قد ا  فبيرا  من مرت ا يرااا  فل رفم أل  فحد الب دا  وصتتتتتتتتتترففتدف تواله تحديف  مً االمتلفل الب 

  حات م   ارم الب دا  لتمكيادف من استتتتتتتتقكفر المعفيير ال فمل ل تدااير  ير ال مرفقت مً  ع  أستتتتتتتواق الميصتتتتتتتدو ل 
 لتقسير التحول االقتصفال وتحكيزدو الدولقت واالستكفاة من االتكفقف  وا ركفرا  أمر  فلغ األفمقت

                                                                                    وتتستتم صتتروو الوصتتول التكهتتي ً بلب األستتواق لصتتفلح أقل الب دا  اموا   ير اليفيمت ر ب أستتفك   -47
الشتتتتتتتتتتتتتروو الماأايت مً بعف  ا.فم األمهتتتتتتتتتتتتت قف  المعممت   فمقت  فلغتو لحات من المعفم ت  فلمللت  مف ميدف 

                                                        صتول مات ف  لمقي أقل الب دا  اموا   شتكل اايم بلب األستواق  الهترو ل ضتمف  التاكيح المافستب التوقيت لو 
 لب دا  بلب األسواقو                                                     من او   سوم لمرفقت أو حصو مكروضت تقسيرا  لاكفذ فحد ا

ت االستتتتتتتتتتتتكفاة من عفيكت من تدااير الدرم الدولًت  مف مً ذلك  ع  األصتتتتتتتتتتتكفل  وإ  ميدا  بمكفاق  -48
                                                                ركفرا  المتص ت  فلت ف ة  عد  مي الب د من مئت أقل الب دا  اموا   الدفمت من المعفم ت ال فصت والتكفض قت وا 

المدم   لهتتتمف  االاتيفل الستتت سو ومً فحا الصتتتدات من يستتتتدرً ات فذ م مورت من تدااير الت فقت والدرم
 مواصتت ت ارم فحد الب دا ت  مف يتافستتب مي احتقفلفتدف والييوا المكروضتتت ر ب قد اتدفت لهتتمف  ااتيفلدف الستت س 

  معدف من اليفيمتو  عد  

                                                                                                 ول ً يكو  تاويي الت ف ة معفال  مً الب دا  الافمقتت ال اد من توامر هقفكل أستفستقت ت ف يت معفلت وليدةت  - 49
دااير معفلت لتقستتتتتتتتتتير الت ف ة واالستتتتتتتتتتتلمف ت وتديئت ايئت مواتقت لالرمفل الت ف يت والت ف ةو  وتمويل الت ف ةت وات فذ ت 

 مرت الت ف ة  ير المشرورت من خيل الت اولولقف  والدقفكل األسفسقت ذا  الص تو                          ومن المدم أيهف  الحد من 
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  ل الدولقتت ممف أثر وقد تستتتتتببت ال فيحت مً حدوط اضتتتتتأرا ف  فبيرة مً صتتتتتاكف  الايل الاحرل وال و  -50
تعأيل  شتكل خفت ر ب الت ف ة ا ق قمقت ورم قف  المواا  وال ولستتقف و واتق ت لحلكت أا  ال فيحت بلب 

الب دا  التً   ستيستل ا مداا العفلمقت واستتمرا يت األرمفل الت ف يت بلب حد فبيرت ممف أثر  شتكل خفت ر ب
الهتتتتتتتتتتور                                                        اا  فبيرا  ر ب الت ف ة ا ق قمقتو وتستتتتتتتتت   فحد التأو ا  ت و  ميدف عرق الايل محدواة والتً تعتمد ارتمف 

ضتتتتتتتتتتتتترو يتت                                         مً ذلتك ا.م الايتل ا ق قمقتتت التً ت عتد   ر ب الحتفلتت بلب ا.م مراتت ل ايتل ال ول والاحرلت  متف  
 لتعمي  رم قف  الت فمل ا ق قمً وبفلغت األفمقت لتسريي اادمفج الب دا  الافمقت مً االقتصفا العفلمًو 

  مف متئت تتزايد أفمقت ال دمف  مً االقتصتتتفا العفلمً والوعاًو ولحلكت ي زم وضتتتي ستتتقفستتتف  تمكياقت و  -51
زيز وتحستتتتين استتتتتدامت قأف  ال دمف  مً الب دا  الافمقت والادور لالرمفل الت ف يت لتعوتديئت ايئت مواتقت  

  يد ته ر ب الصمواو

  اليد ة ا اتفلقتو وتحدا موا ا ا اتفج واليد ا    وال يمكن بلرار أل تحول من او  مستتتتتويف  فففقت من  -52
  فج الستتتتتتت ي وال دمف  التً ستتتتتتتتستتتتتتتفردد ر ب الامو                                                            مً م فل  يفاة األرمفل و وا   ا اتفج معف  قد ة الب د ر ب بات 

                                                                                                والتأو و وي ب أ  ي.ل تعزيز فحد اليد ا  مً صتتتتمقم أل لدد من لدوا التحولت وأ  ي درم  ستتتتقفستتتتف  معفلت 
 ر ب لمقي المستويف ووإاا ة  صيدة 

                                                                                 ول ً يكو  التحول االقتصتتتفال صتتتفمي ت ي ب أ  يشتتتمل المؤستتتستتتف  الصتتتغرق والصتتتغيرة والمتوستتتأت   -53
ً  ح مت  مف ميدف ت ك التً تم  دف وتديرفف الاسفر والشافبت والشرفف  الافصئتت الرسمقت و ير ال  تشكل    الرسمقتت الت

  لل مع.م العمفلت مً الب دا  الافمقتو وريوة ر ب ذلكت لم يستتتتكد                                           لزرا  ال يت زأ من التحول االقتصتتتفالت ألادف تم 
الدف مً ستتتيستتتل ال قمت ا ق قمقت والعفلمقتو وتشتتتكل  ال لير من فحد الشتتترفف  من توستتتي الت ف ة أو من با  

ايئت األرمفل التمكياقتت  مف مً ذلك ارم مرت الحصول ر ب التمويل ومدف ا   يفاة األرمفل والمع ومف  
                                                                                        واقت مهتي  رن با اج صترفف  األرمفل مً ستيستل ال قمت ا ق قمقت والعفلمقتت رفمي   يقستقف  الزافف  واألست 

ت  كادف من  مي قد تدف التافمستتتقت وإاتفليتدفت و بأدف  فلت ف ة واالستتتتلمف  الدوليين من صتتت ادف أ  تم فحد الشتتترفف ت و 
  ل مً ادفيت المأفد بلب امو واستتتتتتتي الاأفق وإلب وبافر اليد ة ر ب الصتتتتتتتموا أمفم حفال  الأوا ئ المدمرةت وتؤا 

 خ   مرت رمل فليرةت وتوزيي أمهل لكوايد الت ف ة العفلمقتو

                                                                          فا ا ادارً مستففمف  ففمف  مً الامو االقتصتفالت وفو  ملف ت مرصتت لديدة ل ب دا  االقتصت   وأصتاح -54
  أفرف  لديدة رفلقت الامو مً االقتصتتتتتتتتتتفا الافمقت من ألل تاويي اقتصتتتتتتتتتتفااتدف وتحيي  قكزة اوعقت  فالاتيفل بلب ق 

ت مواتقت من ألل الادور العفلمً ف أوة احو تحيي  أفداد التامقت المستتتتتتتتتتتتدامتو لحات من المدم تديئت ايئ 
 ف  و يفاة األرمفل وارم اافر مؤستتتتتتتتستتتتتتتتف  ثيففقت  فالقتصتتتتتتتتفا ا ادارًت  أرق مادف تشتتتتتتتت قي ا ادا  واالات 

لتياً والمداً ل محترمين مً م تفل الليتفمتتت وزيتفاة مرت العمتل مً  وصتتتتتتتتتتتتتتاتفرتف  ثيتففقتتت وتومير التتد يتب ا
 اليأف  الليفمً وا ادارًو

مً التحول الدقك ً والتامقت المستتتتتتدامتت  ستتتتتبل مادف   يستتتتتففموا  شتتتتتكل م د ويمكن ل مدفلرين أ -55
ين المدفلرين  الحواال  المفلقتو وفاف  حفلت بلب ستتقفستتف  مافستتاتت ملل ارم  يفاة األرمفلت من ألل تمك

  ستكفاةمن االزافف ت ممف سقكيد لمقي االقتصفاا ت ومن ألل التصدل ل تحديف  المتع يت  فلت ف ة والتامقت واال 
 من الكرت التً تاأول ر يدف الد رةو

ت مً رم قت التحولت أ  تحفمظ ستتتتقفستتتتف  المافمستتتتت وحمفيت المستتتتتد ك وإلرارا    -56 ومن األستتتتفستتتًت
ت واليويت ر ب ايئت ت كل ت فمؤ الكرت وأ  تعزز الشتتتكففقت ل مقي المشتتتف فينت  حيث ا اكفذ العفالت والستتت قم

 ل ممف ستتف  المفاعت ل مافمستتتو ومن صتت   المافمستتت الكعفلتت  مف مً                                  ال يكو  الوصتتول بلب األستتواق خفضتتعف  
ستتتتتت مافمستتتتت ومن خيل التعفو  اين ستتتت أف  المافمذلك من خيل تيديم الدرم لوضتتتتي وتاكيح ستتتتقفستتتتف  ال

ستتتتتتقمف بذا اقتر  ذلك  حمفيت قويت ل مستتتتتتتد ك مً الستتتتتتوقت أ  تستتتتتتفرد ر ب تعزيز ال كفرة االقتصتتتتتتفايتت   ال
                                          أمهل وأكلر أمفاف  وب سعف  أقل ل مستد  ينومات ف   يؤال بلب ممف
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                                                                                ول ً يكو  التحول الدقك ً صتتتتتتتفمي  حيف ت ال يمكاه أ  يتر  اصتتتتتتتع ستتتتتتتكف  العفلم خ ع الرفبو  -57
                                                                                    هتتف  تيديم الدرم العفلل لالصتت فت الحين ي قشتتو  مً أوضتتف  فشتتتت  من ميدم الاستتفر والكتقف ومن المدم أي 

  صتت قت والم تمعف  المح قت واليلئو  والمشتتراو  فقت وفاف  الستتن والشتتعوب األ والشتتافب واألصتت فت ذوو ا ر 
صتتتتت و رن                                                                               قستتتتترا  والمدفلرو و ومن الهتتتتترو ل حمفيت حيوق ا استتتتتف  ل  مقي حتب ال يت  ع أل ا د أو

الرفبو وال تزال المرأة تشتتتف    شتتتكل  ير متافستتتب مً العمل مً اليأف   ير الا.فمً والعمل  ير مدمو   
فمف أادف  ير ممل ت  فليد  ال فمً مً مافصتتب الستت أت وصتتاي اليرا ت ورفاة مف ت و  من اين أول  األلرت 

قفستتتف  التً تا.ر مً التحول الدقك ً ستتت بً ل ترالي االقتصتتتفالو ولحلكت ال اد ل ستتت من يشتتتعرو   فلت ثير ال
و وت تستتتًت البقفاف  أ  تت فوز ما.و  الاو  االلتمفرً وأ  تشتتتت ي ااشتتتتفو بامفج وتمكين الاستتتتفر والشتتتتافب

 المصاكت حسب الاو  االلتمفرً أفمقت مً اافر قفردة األالت لدحد السقفسف و

لآلثف  ا امفيقت المترتات ر ب ومً ستتتتتتتتقفق التغير الت اولولً الستتتتتتتترييت ي ب بيير افتمفم خفت   -58
ولقف  الرقمقت واشتتتترفف  الرقمات الستتتتريعت ليقتصتتتتفا واللو ة الصتتتتافعقت الرا عتو ويأرم التأو  الستتتتريي ل ت اول

                                                                                                    مرصتتتتف  وتحديف  لديدة لتحيي  أفداد التامقت المستتتتتدامتو وتاشتتتتر فحد الت اولولقف   فلتحول الدقك ًت وفحلك
                                                                       ير أ  تباً الت اولولقف  الرقمقت قد يتستبب أيهتف  مً تعأيل أستواق العملت  فلتامقت الشتفم ت والمستتدامتو 

  واةت مف لم يتم ذلك  أرييتفيمتت أو ي    أولدف لديدة من ردم المستتتتتف أو يزيد من تكفقم أوله ردم المستتتتتفواة الي 
 صفم ت ومستدامت ومسؤولتو

                                    زيعف  متستتتتتتتتتتتتتفويف  اين الب دا  وااخ دفو ولم تتوز  موايد الت اولولقف الرقمقتت ر ب ستتتتتتتتتتتتتبيل الملفلت تو  -59
و  فستف  وقد ا  ا اكفذ والمؤستستف  مفلك وة الرقمقت تعم م فال  صتتبت  مف ميدف الدقفكل األستفستقت وال وايح والستق 

                                                                                                  وتمك ن صتتاكت ا اترات والماصتتف  الرقمقت العديد من الشتترفف  و واا األرمفل مً الب دا  الافمقت من الوصتتول 
                                                              تت ومي ذلك ي.ل او  فحد األعراد مً سيسل ال قمت الرقمقت ففمشقف وبلب األسواق الدولق 

 الافمقتت وال ستتتتقمفااخ دف أمر  فلغ األفمقت  فلاستتتتات ل ب دا   وإ  ستتتتد الك وة الرقمقت فقمف اين الب دا  و  -60
لدقفكل                                                                                           الكئف  الهتت قكت ومن فم أصتتد  ت  كف  رن الرفبو ويااغً بيير افتمفم خفت لبافر اليد ا  وتأوير ا

                                                                                                      األستتفستتقت ال يدةت وإمكفاقت الوصتتول بلب االقتصتتفا الرقمً واليد ة ر ب تحمل ت  كتهو ومن المدم أيهتتف  العافيت
   محو األمقت الرقمقت ل كئف  المحرومت والستتتكف  المحرومينو والتعبئت ال بيرة ل موا ات التً يدرمدف مافا استتتتلمف ل 

ت لدرم المشتف يي والمؤستستف  ليستتكفاة الكعفلت من الكرت التً ليد وبيئت مواتقت لالرمفل الت ف يتت ضترو ي 
 الدقفكل األسفسقت والد ايت العم قت الرقمقت اليزمتويتقحدف االقتصفا الرقمً والت ف ة ا ل ترواقت لبافر 

وال يااغً معفل ت اليهتتتتتفيف الرقمقت  معزل رن  يرففت ال من خيل اد  صتتتتتمولً متعدا ال دف    -61
                                                                                        حت مً ستتتتقفق الت ف ة والتامقتو وفليرا  مف تت فوز التغييرا  التياقت االستتتتت ف ف  الستتتتقفستتتتفتقت صتتتتفحات المصتتتت 

لب دا  الافمقت بلب ارم لتصتتتمقم وتاكيح ستتتقفستتتف  مافستتتات ومعفلت تعزز االات ف  وتمكن  والتا.قمقتو وتحتفج ا
  فيقت ل رقمات والت فقت من الم فعرو فحد الب دا  من المشتتتتتتف فت  كعفلقت مً االقتصتتتتتتفا الرقمًت ولاً الكوايد ا ام 

و فيع التامقت المستتتتتتتدامت                                                                              وال يااغً الا.ر بلب الت ق ت مي التغير الت اولولً الستتتتتتريي  فرتاف د و قكت  من
                                        تافوله أيهتتف  من زاويت برمفل حيوق ا استتف  واشتتر ت اولولقف  المع ومف  واالتصتتفال  محستتبت ال ي ب 

 افتمفم خفت لدرم المؤسسف  الصغرق والمشرورف  الصغيرة والمتوسأتو والحريف  األسفسقتو ويااغً بيير 

فمقت حفستتتتتتتمت مً م فال  ملل باا ة الت اولولقف                                            ويتستتتتتتتم الحوا  والتعفو  المتعدال  األعراد    -62
                                                                                                          ال ديدة والافصتتئتت  مف ميدف الت اولولقف  المتع يت   اا ة البقفاف  والمافمستتت وحمفيت المستتتد كو ويااغً أيهتتف  

من   بيير افتمفم خفت لتحديف  الت ف ة ا ل ترواقت واالقتصتتتتفا الرقمً من خيل األخح ااد  مت فمل بزار العديد 
ستتتراتق قتو وي زم زيفاة التعفو  الدولًت  مف مً ذلك مً م فل باا ة الماصتتف  الرقمقتت لتعزيز  فال  االالم 

                                                  ميف  ل وايح الوعاقت وااللتزامف  الدولقت ذا  الص توتدم  البقفاف  اليت وأمف  واالعمئاف  راد است دامدفت و 
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ليد ا  ا اتفلقت وتحيي  التحول الدقك ً                                                     ويملل الت فمل االقتصتتتتتتفال ا ق قمً محرفف  ففمف  لبافر ا -63
  من ألل التامقت المستتتدامتو وتواصتتل الت معف  االقتصتتفايت ا ق قمقتت من خيل ام  ستتيستتل ال قمت واستتت دام 

ستتتبقت ل ل مادفت الادور  فلت ف ة واالستتتتلمف  والامو االقتصتتتفال وتعزيز الت فمل االقتصتتتفال اين  المزايف الا 
 سير التاويي االقتصفال واالادمفج مً االقتصفا العفلمًو                    أرهفيدفت مهي  رن تق 

                                                                                        ويملل التصتتتاقي مً الب دا  الافمقت مصتتتد ا  ففمف  ل امو وخ   مرت العمل وإضتتتفمت ال قمتت مي مف  -64
تب ر ب ذلك من آثف   ير مافصتتتتتتتترة ففمت ر ب االقتصتتتتتتتتفا الريكًت  مف مً ذلك رن عري  خ   الأ ب  يتر 

ت ال اد من 2030ال قمت العفلقتو ول ً يستتتتتتتتتدم التصتتتتتتتتتاقي مً تاكيح خأت رفم  ر ب الستتتتتتتتت ي وال دمف  ذا   
 مت رادفوالتحي  من أ  رم قت التصاقي فً رم قت مستدامت وصفم تت والحرت ر ب تس ير الكوايد الافل

 التحول إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة استدامة وأشمل وأقدر على الصمود -باء 

                                                        ت لم يكن خأر وقو  فتتف ثتتت بيكولولقتتت أمرا  متتد لتتف  مً لتتدول  1964مً  راتتدمتتف أاشتتتتتتتتتتتتت  األوا تتتفا   -65
ه تغير  الدولًو أمف اليومت مً او ة المؤتمر ال فمستتتتتتتتتت رشتتتتتتتتترةت أصتتتتتتتتتاح التدديد ال أير الحل يمل   األرمفل 

المافا والتحدل العفلمً الدفيل المتملل مً ميدا  التاو  البيولولً والتدفو  البيئً من التحديف  الريقستتتتتتتتقت 
 أمفم التامقت المستدامتو

                                                                                             وقد أ حرز تيدم اقتصتفال م حو  مً العيوا األخيرةت ل ن الاموذج الستفيد  ير مستتدامو وأاق االستتغيل  -66
األاشتتأت االقتصتتفايت مً المفضتًت والحفضتتر بلب تدفو  الموايلت وميدا  التاو  المكرو ل موا ا والتوستتي مً 

رار أصتافد وأاوا  من الاافتف  والحيوااف ت واحتمفل تدمير ا.م البيولولً  صتو ة تد ي قتت والتع يل  فاي
لتً تستتتتتتتتتتتتتتببت تت بذ تر  و ارد اااعفثف   فزا  الدميئت ابيكولولقت   كم دفو وفف  التيدم المحرز  ففظ الت  ك

                                                                                                مً تغير مافا األ ر اوتيرة م قكتت ممف ييو ر التيدم المحرز مً ميدا  التامقت والكرت المتفحت لاللقفل  
                                         لميب ت ل  قل مً رفلم آمن ومستدام ايئقف وا

                                                                                         ويملل فحا الوضتتتتتتتتي تحديف  فبيرا  فقمف يتع    كقفقت ضتتتتتتتتمف  زيفاة الرخفر او  ارتمفا أامفو باتفج  -67
ستتتتتتتدامتو ومي ازافف  العفلم ر ب مدق العيوا المفضتتتتتتقتت زاا  االااعفثف  الستتتتتتاويت من واستتتتتتتدي   ير م

أصتتتتتتفات اآلثف  الستتتتتت بقت  شتتتتتتكل خفت أضتتتتتتعع قأفرف  ستتتتتتكف  الب دا   فزا  الدميئت زيفاة ففي تت حيث  
ر ب تدامت فحا الرخفرت ي ب الترفيز  شتتتتكل أكبر                                                       الافمقت وأكلرفف ميرا و ولهتتتتمف  تحيي  الرخفر ل  مقي واستتتت 

                                                                                       مصل الامو االقتصفال رن التدفو  البيئًت تمشقف  مي االتكفققف  واالتكفقف  الدولقت ذا  الص تو

                                                                 ة ستتتقفستتتقت قويتت بضتتتفمت  بلب التاستتتي  وا لرارا ت مي المشتتتف فت ال فم ت التحول ب اا ويتأ ب فحا -68
لشتتتتراكف  اين اليأفرين ل مقي ال دف  الكفر ت المعاقت ر ب لمقي المستتتتتويف و ومً فحا الصتتتتدات تشتتتتكل ا

    ف والعفم وال فت أاوا  ققمت مً م فل السقفسف  العفمت لدمي فحد العم قت المكهقت بلب التحول قدم

ولدرم فحا التحولت ي زم وضتتتتتتي وتاكيح اد  معفلت ومستتتتتتتدامت بزار الستتتتتتقفستتتتتتف  والتدااير الت ف يت  -69
قت ذا  الصتتتت تو وثمت حفلت متزايدة بلب بي فا او  واالستتتتتلمف يت والت اولولقتت  مف يتمفصتتتتب مي اليوارد الدول

                                   أ  ت و  الت ف ة واالستتتتتتتلمف  آليتي ن  من التعفضتتتتتتد اين أاوا  الستتتتتتقفستتتتتتت الت ف يت واألفداد البيئقتو ويمكن  
ت فحد الستتتتتقفستتتتتف  الت ف يت                                                                           معفلتي ن لتقستتتتتير باتفج وتدم  الستتتتت ي وال دمف  الصتتتتتدييت ل بيئتو وضتتتتتمفاف  لكعفلق 

اغً احل لدوا لمستتتتفردة الب دا  الافمقتت  أرق مادف تومير وستتتتفيل التاكيحت ومعفل ت الييوا واالستتتتتلمف يتت يا 
 الدقفكل األسفسقت ال يدة المافساتو  المتص ت  فلت ف ةت وتعزيز

ومً العديد من الب دا ت تاأول آثف  تغير المافات ملل ا تكف  مستوق سأح الاحر أو زيفاة تواتر  -70
قت ر ب ت  كت اقتصتتتتتتتفايت فبيرةت وتزيد من خأر حدوط ال وا طت وتيور الدقفكل ال.وافر ال ويت اليصتتتتتتتو 

ستتتلمف  مً الدقفكل األستتفستتقت المستتتدامت والمرات وال يدة أمر حيول األستتفستتقت اليزمت ل اتفج والت ف ةو واال
 لتعزيز قد ة الب د ر ب الت قت مي الت ف ةو
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ويتأ ب التحول بلب اقتصتفا قفا  ر ب الت قت مي تغير المافا وأكلر استتدامت وأقد  ر ب الصتموا   -71
ميئت مي التاويي من ألل االاتيفل بلب عفقت  الكصتتل اين الامو االقتصتتفال والتدفو  البيئً واااعفثف   فزا  الد 

 الافمقت مً اافر الدقفكل األستتتتتتتتفستتتتتتتتقت أكلر استتتتتتتتتدامتو وستتتتتتتتيتأ ب ذلك اافر اليد ا  واالستتتتتتتتتلمف  لدرم الب دا  
التمكياقتت ومدف ا   أك المفل الاشتتتتتترلت وارتمفا تياقف  مييمت ل بيئت تعزز فكفرة مصتتتتتتفا  الأفقت الحفلقت  

د مً المدق المتوس  أصكفل الدرم  ير الم ديت الم صصت  وتش ي ر ب االاتيفل بل                                                                          ب عفقت مستدامت وترص  
                                                            ي  المستترد وت غيدف تد ي قف ت مي الحرت مً اكس الوقت ر ب تومير ل وقوا األحكو ل التً تشتت ي االستتتد

 ارم ففاد ل كيرارو

تفج واالستتدي  والت  و                                                                     ويعاً الحد من الاكفيف  أيهتف  االاتعفا رن االقتصتفا ال أً التي يدل ل ا  -72
رفاة استتتتتت دام                                                                                 من الاكفيف  احو أامفو باتفج واستتتتتتدي  أكلر استتتتتتدامتو ويتقح االقتصتتتتتفا الدايرل مرصتتتتتف   

                                                                                                  المواا وإرفاة تدويرفف والحد من الهتغ  ر ب الا.م ا يكولولقت الم د دة والمافاو وبف ضتفمت بلب ذلكت م   
                                                           يمكن أ  يؤال او ا  ففمف  مً تحيي  أفداد التامقت المستدامتواالقتصفا الدايرل فو بعف  اقتصفال اديل 

لوا الهتتتترو ا  التً تقستتتتر بقفمت الحهتتتتف ةت ملل توامر                                          ويملل ميدا  التاو  البيولولًت المدد  ا لو  -73
                                                                                                      المقفد الم موات والدوار الايً والغحارت مشتتتتتتتتتتتتتتك ت خأيرة ترتا  ا تافعف  وثقيف  اتغير المافا والتصتتتتتتتتتتتتتتحر وإزالت  

                                                                                                 ف ف و ويمكن أ  يؤال ميدا  التاو  البيولولً أيهتتتتتتف  بلب التي يل من قد ة الا.م البيئقت ر ب الت قت مي الغ
ماتفا والت فقت من حتدتتهو ويشتتتتتتتتتتتتتتكتل التعتفو  التدولً والصتتتتتتتتتتتتتتكو  المتع يتت اتعزيز التاو  البيولولً تغير ال

                           العفلمقت أمرا  مدمف  لهتتتمف  وتعمقمه مً الستتتقفستتتف  واالستتتتراتق قف  والممف ستتتف  ال فصتتتت  ستتتيستتتل ال قمت  
                    ويشتتمل فحا التعفو     الحكظ الهتترو ل ل تاو  البيولولً والا.م ا يكولولقت واستتت دامدمف ر ب احو مستتتدامو

اين المات ين الريقستتتتتتيين والمستتتتتتتد  ين الريقستتتتتتيين ل مات ف  التً تيتر   كيدا  التاو  البيولولًو ولمعفل ت  
فا وتدفو  األ اضتتتتتتتتًت والا.م ا يكولولقتت ي زم اتاف  اد  صتتتتتتتتتفمل يعزز  ميدا  التاو  البيولولً وتغير الما 

ألعراد مً اتكفققت التاو  البيولولً مً التمفره الرا ي  عهتتتتتته  عهتتتتتتفت فمف ارت بلب ذلك مافا ة مؤتمر ا
رشتتتتتتر لتعزيز اد  متستتتتتت  اين اتكفققت األمم المتحدة ا عف يت  شتتتتتت   تغير المافا واتكفققت التاو  البيولولً 

اتكفققت األمم المتحدة لمكفمحت التصتتتتتتتتتحر مً الب دا  التً تعفاً من ال كفد ال أير و/أو التصتتتتتتتتتحرت وال و 
                                                                                    ي قفو ومن المدم أ  تعمل الدول األرهتتتتفر معف  من ألل ارتمفا بعف  رفلمً ل تاو  البيولولً ستتتتقمف مً أمر 
 التاو  البيولولًو خيل االلتمف  ال فمس رشر لمؤتمر األعراد مً اتكفققت 2020لمف  عد رفم 

  قي المستتتؤولقت وبفلمللت م   أاوا  ا ايغ والمحفستتتات التً ترارً الت  كت االقتصتتتفايت الكع قت مي تشتتت   -74
تحمً  االلتمفعقت ل شتتتتترفف  والستتتتت و  الت ف ل المستتتتتؤولت تستتتتتمح ل مستتتتتتلمرين  مكفم ة ت ك الشتتتتترفف  التً 

و ويمكن                                          الت ف يت مستتتدامت اقتصتتفايف  مً الوقت اكستته الم تمعف  المح قت وفوفب األ ر والتً ت عل األرمفل  
ت ف يت المييمت ل بيئت والمستدامت والمتواميت أ  يومر فحا حوامز ل شرفف  ليا راو مً ممف سف  األرمفل ال

مي المافائ التوليدقت  شتتتتتتتت   األرمفل الت ف يت وحيوق ا استتتتتتتتف  التً وضتتتتتتتتعتدف األمم المتحدةو ويمكن أ  
                                                                    قفسف  المح قت الدارمت والمسفردة مً التروي  لدف مدم ين مً فحا الصداويكو  تحديد الس

رارفة ل بيئت مً  ل االت ففف  المافخقت الرافات تعزيز قد ة  ويتأ ب التحول بلب اقتصتتتتتتتتتتتتفا أكلر م -75
 ف ة                                                                                                 الب دا  واالقتصتتفاا  ر ب الت قت مي ا لف  الحرا ة المرتكعتت ممف يستتت زم مدمف  أمهتتل ل قفقت ت ثر الت 

ين                                                                                                    والتامقت  عفلم أكلر احترا ا و والت فقت والت قت فمف ولدف  لعم ت واحدة مً مكفمحت االحترا  العفلمً يتع
                            تاكيحفمف وميف  التكفق  ف يسو

وي ب أ  تبحل لدوا ل حكف  ر ب فوفب األ ر مً البر والاحر ر ب حد ستوارو والعفلم  حفلت  -76
بلب محق  ستتتتتتتت قم ل حكف  ر ب ال وفب وإايفذدو وفحا يستتتتتتتتتدرً االرتراد  فلأف ي المترا   والمتعدا األوله  

و  التامقت المستتتتتدامت                                     وتعريكف  أوضتتتتح  مف يتمفصتتتتب مي أفداد                                              القتصتتتتفا المحقأف ت وفو م فل يتأ ب مدمف  أكبر 
ومن المدم ضتتتتمف  حكظ المحقأف  والاحف  والموا ا الاحريت واستتتتت دامدف المستتتتتدامت  مف مً ذلك التصتتتتدل 
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لتصتتتتريت اليمفمت البيستتتتتقكقت و يرفف من الاكفيف  مً المحقأف  والحد  شتتتتكل فبير من الت وط الاحرل   مقي  
                                                 و وبف ضتتتتفمت بلب ذلكت من المدم أيهتتتتف  االاتدفر  شتتتتكل  أامفو االستتتتتدي  وا اتفج المستتتتتدامت أاواره وضتتتتمف   

رفلل من اتكفق لما.مت الت ف ة العفلمقت  شتتتتتتتتت   ا رفاف  المفلقت الميدمت بلب مصتتتتتتتتتفيد األستتتتتتتتتمف    قت ح.ر  
مف ت وإلغفر ا رفاف   أصتكفل معيات من فحد ا رفاف ت التً تستدم مً ا مراو مً قد ا  الصتيد ومً صتيد األست 

الصتتتتتتتتتيد  ير المشتتتتتتتتترو  و ير المب غ راه و ير الما.مت مي التستتتتتتتتت قم     المعفم ت ال فصتتتتتتتتت  التً تستتتتتتتتتدم مً  
                                                                                                          والتكهي قت المييمت والكعفلت ل ب دا  الافمقت وأقل الب دا  اموا  يااغً أ  ت و  لزرا  ال يت زأ من المكفوضف و 

                فال ت وي ب أيهتتف                                  فوفب األ ر وصتتواه لددا  صتتفمي  ومع وي ب أ  يكو  ال دد المبحول لحمفيت -77
                                                                                                   أ  يحهتتتتتتتتتتتتتن ويررب ليي  مأ عف  وواعقف   فل وااب البيئقت وم م ف  فلت اولولقف الرقمقتو وفاف  حفلت بلب احل 
  لدوا متهتفمرة  رداا فحا ال يل ال ديد لقكو  أمرااد مواعاين رفلميين ح قييين وليتستاب التحول بلب اقتصتفا

 استدامت وأقد  ر ب الصمواوأكلر 

 يير سبل تمويل التنميةتغ -جيم 

                                                                                           يرتا  تمويل التامقتت من المصتتتتتفا  العفمت وال فصتتتتتت المح قت وال ف لقتت ا تافعف  وثقيف   فليهتتتتتفر   -78
ر ب الكيرت وفو راصتتتر أستتتفستتًت من رافصتتتر ا امفجت وفدد صتتتفمل من أفداد خأت التامقت المستتتتدامت  

  ستتتتتتدامت ومروات ر ب قد ة العفلم ر ب أ  يعب عفمً من األزمت الحفلقت  شتتتتتكل أكلر ا و ويتوقع الت 2030لعفم 
الموا ا المفلقت اليزمت وياشتتتتتتتترفف  كعفلقت وإحراز تيدم احو تحيي  أفداد التامقت المستتتتتتتتتدامتو وقد وضتتتتتتتتعت  

ال.رودت ومي                                                                                       ال تفيحتت ربئتف  ثييي  ر ب موا ا الحكومتف  وقتد اتدتف ر ب تمويتل تامقتت ا تداادتفو ومً  تل فتحد
ومتف  عتدفتفت مت     19-ط الرفقعتت المستتتتتتتتتتتتتتتوق المتع يتت اتمويتل التامقتت مً مترة فوميتد                    ا حتفعتت ر متف   تفألحتدا

 الادور   قف ا  السقفست العفمت  ش   تمويل التامقت والتع يل اتاكيح خأت رمل أايس أ ف ف أمرا  م حف و

 مً المدق قت المستتتدامت وارم التحول االقتصتتفال وال يمكن ستتد الك وة التموي قت لتحيي  أفداد التام  -79
                                                                 الاعيد بال من خيل الحشد واالست دام الكعفلي ن لم ت ع مصفا  التمويلو

ويااغً أ  تتمفصتتتتتتب لدوا تمويل التامقت مي األولويف  ا امفيقت الوعاقت ل ب دا  المت  قت وال دوا  -80
  اقت المت فم ت استتتتراتق قف  متو ويمكن أ  تدرم أعر التمويل الوع العفلمقت الرامقت بلب تاكيح أفداد التامقت المستتتتدا 

التامقت المستتتدامت التً يم ك الب د زمفمدف رن عري  تعبئت عفيكت رريهتتت من مصتتفا  وأاوا  التمويل وموارمتدف  
و ويااغً ارم ال دوا الرامقت بلب زيفاة استتتتتتتتتتتتتتقعفب أعر التمويل 2030مي خأت التامقت المستتتتتتتتتتتتتتدامت لعفم 

مبدأ التباً الأورًت وتولً زمفم األمو  ر ب الصتتتتتتتعيد الوعاًت                                      عاقت المت فم ت وتشتتتتتتتغي دفت تمشتتتتتتتقف  ميالو 
والموارمت مي األولويف  الوعاقتت والتصتتتتمقم حستتتتب الستتتتقفقف  المح قتو ويااغً تاكيح أرمفل األوا تفا ااخل  

  ا  المتصتت ت  فلموضتتو ت وبفلتعفو  مي                                                                 ما.ومت األمم المتحدة  شتت   تمويل التامقت وميف  لواليتهت رمي   فليرا
 المؤسسف  المفلقت الدولقتت  مف ميدف مؤسسف  اريتو  ووازت و يرفف من المحفمل ذا  الص تو

وإ  المستتتتفردة ا امفيقت الرستتتتمقت أستتتتفستتتتقت وال  اب رادف لتحيي  أفداد التامقت المستتتتتدامتو ومن  -81
ت  فلمستتتفردة ا امفيقت الرستتتمقت ت كيد التزامف  فل مادم المتع يت     المدم أ  يعيد ميدمو المستتتفردة ا امفيقت الرستتتمقت 

مً   0,7ويشتتتمل ذلك االلتزامف  التً تعدد  ادف ا دا  رديدة متيدمت الامو اتحيي  فدد ت صتتتقو استتتات 
مً   0,15المفيت من الدخل اليومً ا لمفلً ل مستتتتتتتفردة ا امفيقت الرستتتتتتتمقت وت صتتتتتتتقو استتتتتتتات تتراوم اين  

                                                    ل مستتتتتتفردة ا امفيقت الرستتتتتتمقت لكفيدة أقل الب دا  اموا ت ً المفيت من الدخل اليومً ا لمفلً م  0,20المفيت و
 ر ب الاحو المبين مً خأت رمل أايس أ ف فو

والتعفو  فقمف اين ا دا  ال اوب والتعفو  الليثً راصتتتتتترا  ففمف  من رافصتتتتتتر التعفو  الدولً  -82
من المدم تعزيز فحا التعفو                                     الشتتتتتتتتتتمفل وال اوب ولقستتتتتتتتتتف اديي  راهو و من ألل التامقتت وفمف يكمي  التعفو  اين 

 لتس ير الت ف ب وال برا  ذا  الص ت من ألل خدمت التعفو  ا امفيً وتعزيز معفليته ا امفيقتو  كوسي ت 
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                                                                                             ويؤال التمويل العفم الدولً او ا  مدمف  مً ت م ت لدوا الب دا  من ألل تعبئت الموا ا العفمت ر ب  -83
                                                         ألمير واألصتتتتتتتتد ضتتتتتتتتعكف  التً تعفاً من اد ة الموا ا المح قتو ومن صتتتتتتتتعيد المح ًت وال ستتتتتتتتقمف مً الب دا  اال

الدفمت ل تمويل العفم الدولًت  مف فقه المستتتتتتتتفردة ا امفيقت الرستتتتتتتتمقتت التحكيز ر ب تعبئت موا ا   االستتتتتتتتت دامف 
ت قت بلب تعزيز تعبئت الموا ا المح قت بضتففقت من مصتفا  أخرقت رفمت وخفصتتو وتتستم الستقفستف  الوعاقت الرام 

 مف مً ذلك من خيل ا.فم ضتتريبً مح ً واولً معفلت وإلب تديئت ايئت مواتقت ليستتتلمف ا ت   فمقت خفصتتت  
مً فحا الصداو ويمكن أ  توله فحد البيئت المواتقت والسقفسف  ذا  الص ت تدميف   أك المفل ال فت والعفمت  

 مفيقت الوعاقت وأفداد التامقت المستدامتو بً المافصرت احو تحيي  األفداد ا ا  مف مً ذلك االستلمف  األلا 

  وممف ياعث ر ب الي   الشتديد األثر الست بً ل تدميف  المفلقت  ير المشترورت ر ب التامقت المستتدامتت -84
ليفيمت ل تصتدل وال ستقمف مً الب دا  الافمقتو وثمت حفلت بلب التعفو  ر ب اأفق العفلم وتعزيز ستبل العمل ا

 المشرورت واألاشأت التً تيوم ر يدف فحد التدميف و ل تدميف  المفلقت  ير

وفتحا األمر يتأ تب التصتتتتتتتتتتتتتتدل ل تحتدل التحل يوالدته العتديتد من الب تدا  الاتفمقتت فقمتف ي و تيتدير   -85
ه التحتديتدت  الت تف ة  ير المشتتتتتتتتتتتتتترورتتت  متف مً ذلتك تييقم أثرفتف ر ب تعبئتت الموا ا من ألتل التامقتتت ر ب ولت 

ت الوعاقتو وتستتتتكر الت ف ة  ير المشتتتترورت رن تدديد ثيثً لتمويل التامقت يتملل  ور ب استتتتتراتق قف  التامق 
مً: مزاحمت الاشتتفو االقتصتتفال المشتترو ت وحرمف  الحكومف  من رفيدا  االستتتلمف  مً ال دمف  العفمت 

 الحيويتت وزيفاة ت فلقت تحيي  أفداد التامقت المستدامتو

  لمتعدا األ عفا لهتتتتتعع الب دا  الافمقت أمفم الصتتتتتدمف  ال ف لقتت وقد فشتتتتتكت ال فيحت الحفلقت الأف ي ا  -86
ستتتتتتتتتوار أتع   األمر  فألزمف  المفلقت واالقتصتتتتتتتتتفايت أم اتغير المافا وال وا ط الأبق قت وال وايحو وفحا يدل 

ً ر ب الحتفلتت بلب الا.ر مً معتفيير تت تفوز اصتتتتتتتتتتتتتيتب الكرا من الاتفت  المح     ً ا لمتفلً/التدختل اليومً ا لمتفل
مواصتتتتتت ت العمل  شتتتتتت   مؤصتتتتتترا  الهتتتتتتععت ل مستتتتتتففمت مً لدوااف الرامقت بلب اافر قد ة الدول الهتتتتتت قكت  و 

 الصمواو ر ب

وإ  تعزيز بمكفاقت وصتول الب دا  الافمقت بلب التمويل المتع    فلمافات  ستبل مادف تاويي مصتفا    -87
فمسً وقفا  ر ب تحمل تغير المافا فل بلب اقتصفا ما ك  االااعفثف  وتا فحا التمويلت أمر أسفسً لياتي

ومستتتدامو ويااغً أ  يستتت يب فحا التمويل ليحتقفلف  وال.رود واألولويف  المحداة ل ب دا  الافمقتت ر ب 
الاحو الماصتتتتتتتتتتتتتوت ر قه مً اتكفق  ف يسو وفاف  حفلت بلب تعزيز ال دوا لزيفاة تمويل بلرارا  الت قت 

بلب الب دا  الافمقتت وال ستتتتتتتتقمف ت ك األكلر ررضتتتتتتتتت لآلثف  الهتتتتتتتتف ة    رأفر األولويت لتمويل الماح المولدتوإ 
                                                                                                       لتغير المافاو ويمكن لتعبئت الموا ا المح قت والتمويل ا امفيً الدولً أ  ي  اف او ا  حفمزا  مً فحا الصتتتتتتتتتداو 

ويل المافخً                                  ال ا  الواليف  المتحدة ستتاويف  ل تما يو  اوال  من او   100ويااغً ل ب دا  المتيدمت الامو تعبئت  
 و2025حتب رفم 

ب  التعفو  المكتوم والماصتع راصتر  يقسًت مً الشتؤو  الهتريبقتت  مف مً ذلك مكفمحت التدرب  -88
الهتتتتتتريبً وفروب  موك األموال اتق ت ل كستتتتتتفا واالختيك واالحتقفلو ومن ثمت فاف  حفلت بلب اليهتتتتتتفر  

ب ال ف ج وتشتتتتتتتتت ي التدميف  المفلقت  ير تيدم حوامز لايل األصتتتتتتتتتول المستتتتتتتتتروقت بلر ب الممف ستتتتتتتتتف  التً  
المشتتترورتو ومن الهتتترو ل تاكيح التدااير المافستتتات لمكفمحت  ستتتل األموال ومكفمحت تمويل ا  ففب لتعزيز  

رن الشتتتكففقت ومكفمحت األاشتتتأت المفلقت  ير المشتتترورتت  مف مً ذلك لمقي أصتتتكفل ال رايم المفلقتت مهتتتي 
ةو وفاف  أيهتتتتتتتتف حفلت بلب تعزيز التعفو  الدولً مً المستتتتتتتتفيل  التصتتتتتتتتدل ل ممف ستتتتتتتتف  الهتتتتتتتتريبقت الهتتتتتتتتف  

الهريبقتت وتعزيز المؤسسف  الوعاقتت وتاكيح التدااير الدولقت المأايت  ش   الشكففقت مً الم فل الهريبًت  
ت ومتوازاتت ومواصتتتتتتت ت تعزيز  ومكفمحت  ستتتتتتتل األموالت ومكفمحت تمويل ا  ففب  أرييت  ير تمييزيت ورفال

 ال فم ت والم ديت ل ب دا  الافمقت مً ماتديف  التعفو  الهريبً الدولًو المشف فت
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 بلب تكفقم  19-                                                                                  وقد ا غ ح م الديو  المتراكمت ر ب الب دا  الافمقت  قمف  ققفستتتتتتتتقف و وأا  لفيحت فوميد  -89
ًت ت أوله ضتعع مً الباقف  المفلً الدول                                                        مف فف  قفيمف  من قبل من م فعر الع ز رن ستداا الديو  وفشتك

حيث ب  لدق العديد من الب دا  الافمقت الهت قكت احتمفل مرتكي ل وقو  مً ضتفييت الديو  أو فً واقعت ميدف 
                                                                                             تفلكعتلو ومي ذلتكت ميتد أ حرز تيتدم فتفم من خيل ماتفا ة تع ي  ستتتتتتتتتتتتتتداا ختدمتت التدين التً ات تحتدتف م مورتت 

ا عف  المشتتتتتتتتتر  لمعفل ت الديو   اكفق المرتا   فل فيحتت ومن خيل  العشتتتتتتتترين من ألل تستتتتتتتتديل زيفاة ا
يت فوز مافا ة تع ي  ستتتتتداا خدمت الدين الحل يرمً بلب معفل ت م فعر الع ز رن ستتتتتداا الديو  ر ب   مف

أستتتتتتفك فل حفلت ر ب حدة وبأرييت ماستتتتتتيتو ويااغً ل مقي الداياين اللافييين الرستتتتتتميين تاكيح مافا ة تع ي  
احل مزيد من ال دوا لد استتت ستتبل تحستتين ااقت برفاة هقك ت    خدمت الدين  شتتكل ففمل وصتتكفدو وي زم  ستتداا

الديو  الستتتتتتتتتقفايت  مشتتتتتتتتتف فت الداياين من اليأف  ال فت وتاكيح المافا ا  التً تستتتتتتتتتدم مً اافر اليد ة ر ب 
أت رمل أايس أ ف ف ومافائ                                                                          تحمل الديو  مً الب دا  الافمقتت ملل االقترار وا قرار المستتتتتتؤول ين وميف  ل 

                                                                                      المتع يت اتعزيز ا قرار واالقترار الستتقفايين المستتؤول ينو وبف ضتتفمت بلب ذلكت فاف  حفلت بلب   األوا تفا
مواصتتتت ت الحوا ا  الشتتتتفم ت والتعفو  مي المؤستتتتستتتتف  المفلقت الدولقت وال دف  الكفر ت ذا  الصتتتت ت من ألل  

ف ت وبافر اليد ا  ر ب باا ة  ديو ت وصتكففقت الديو ت ولواة البقفا                                        المهًت قدمف  مً المافقشتت  شت   معفل ت ال
التتديو ت وقوارتتد العمتتلت  متتف مً ذلتتك مي اليأتتف  ال تتفتو ويااغً بيير االفتمتتفم الوالتتب لمستتتتتتتتتتتتتتؤولقتتف  

 الميرضين والميترضين رن ات فذ تدااير ت كل التي يل بلب أااب حد من م فعر حدوط أزمف  ايو  لديدةو 

                                                    يتف اتت التً ييتدمدتف اليأتفرتف  العتفم وال تفت او ا  مدمتف  تيتف ير العتفلقتت ال واة واليتفا تت ل موتؤال ال -90
  و ومن المدم  فلاسات ل  دف  الكفر ت مً اليأفرين العفم وال فت موارمت بلراراتدف2030مً تاكيح خأت رفم 

لتمفعقت والبيئقت والتصتتدل مي أفداد التامقت المستتتدامتت من ألل تحديد الم فعر المفلقت واالقتصتتفايت واال
                                                                                     المدم أيهتف  مواصت ت بلرار مافقشتف  مكتوحت وصتفم ت وصتكفمت  شت   تحديث عرييت ققفك المستفردة   لدفو ومن

ا امفيقت الرستتتمقت وبشتتت   م قفك االدرم الرستتتمً التفم ل تامقت المستتتتدامتا الميترمت مي مرارفة أ  أل تداير  
 زامف  المع ات  فلكعلومن فحا اليبيل لن يي ل من أفمقت االلت 

 تعددية األطرافتحويل   -دال 

                                                                                    ب  العفلم مترا   ومتشتتتف كو وقد أستتتكر  العولمت رن تغير ستتتريي أمرز تحديف  ومرصتتتف  ر ب حد   -91
                                                                                             ستتوارو ويتأ ب التصتتدل ل تحديف  المشتتترفت التً تواله الاشتتريت واستتتغيل الكرت المتفحت رمي  لمفعقف و 

  فمقت محو يتو ومً فحا الصتتتتدات ي.ل الاد عراد الشتتتتفمل والموله احو التامقت أ ويكتستتتًت التعفو  المتعدا األ 
                                                                                                         البافر والتعفواً بزار تعدايت األعراد استتتتتتتتافاا  بلب ميلفق األمم المتحدة واليفاو  الدولًت الحل يعوا  فلكفيدة  

                  مرا   فلغ األفمقتو                                                                             ر ب ال مقي وال يتر  أحدا  خ ع الرفب ويت اب األرمفل التً تتعف ر مي فحد الرومت أ

عراد فً الستتتتمت المميزة لالمم المتحدة وفً تتستتتتم   فمقت حفستتتتمت ل دوااف ا امفيقت وتعدايت األ -92
باخفل تغييرا  لريئت ر ب ا.فم األمم المتحدة ا امفيًت ر ب الاحو    2030المشتتتترفتو وتتأ ب خأت رفم  

متحتدةت اتاكيتح  األوا تتفات ف زر من ما.ومتت األمم الالتحل واميتت ر قته ال م قتت العتفمتت لالمم المتحتدةت وي تزم  
فحد ا صتتتتيحف  والمستتتتففمت مً تح قيدفو ويااغً أ  ترارً ال دوا ا امفيقت أمهتتتتل الممف ستتتتف ت وفحلك 

                                                                                        الا د  ا امفيقت التً تست يب لدوامي مح قت ويتم تأويرفف وعاقف  مً م ت ع الب دا  والمافع و

ت من أل وقت مهب مً  ل  ت ف ل متعدا األعراد قول أكلر أفمق   وليد أصاح اآل  ولوا ا.فم -93
  ومف ااأو  ر قه من أثر اقتصفالو والت ف ة محر  ففم ل امو االقتصفال  19- تعفمً العفلم من لفيحت فوميد 

                                                                                                الشتتتتتتتتتفمل ل  مقي والتامقت المستتتتتتتتتتدامت والحد من الكيرو وي ع د ولوا ا.فم ت ف ل متعدا األعراد معفل وقفيم 
تيرة ويمكن التابؤ ادف تسمح ل ب دا  الافمقت  فالادمفج مً االقتصفا                                     وارد أمرا  أسفسقف  لتومير قوارد مسر ب الي

 العفلمًت ممف يسمح ل ت ف ة ربر الحدوا اتحويل االقتصفاا  وإعيق العاف  ل امو والحد من الكيرو
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ل مكتوم وصتتتتكفد وصتتتتفمل  ويؤفد المؤتمر من لديد مً او ته ال فمستتتتت رشتتتترة التزامه اا.فم ت ف   -94
فيم ر ب اليوارد ومتعدا األعراد مً بعف  ما.مت الت ف ة العفلمقتو ويمكن لتحرير الت ف ةت  و ير تمييزل وق

                                                                                                     ستتتبل مادف االاهتتتمفم بلب ما.مت الت ف ة العفلمقت ومكفمحت الحمفيقتت أ  يؤال او ا  ففمف  مً بامفج الب دا  
ا.فم الت ف ل المتعدا األعرادت   مرح ت ااتيفلقت  شتتتتتتتكل بي فاً مً ال الافمقت والب دا  التً تمر اقتصتتتتتتتفااتدف

                                                                                               كمف ت ستتتتتتدد ما.مت الت ف ة الدولقتت وال ستتتتتتقمف رادمف يكو  فحا الا.فم ميتراف   ستتتتتتقفستتتتتتف  متوازات ومافستتتتتتات 
                                                                                             واارمت ومستتتدامت ر ب لمقي المستتتويف ت  مف مً ذلك مً ستتقفق أفداد الستتقفستتت العفمت الوعاقتو وت شتت  ي 

  امقت مً صتتتمقم رم دفت ومواصتتت ت تقستتتير بزالت الحوالز الت ف يتت وتعزيز.مت الت ف ة العفلمقت ر ب ب يفر الت ما 
مشتف فت لمقي الب دا  الافمقت مً الت ف ة الدولقتت  ستبل مادف تومير أحكفم المعفم ت ال فصتت والتكهتي قت ل ب دا   

ل  مقيو    ت فمؤ الكرت ما.مت الت ف ة العفلمقتت اددد ضمف                                                    الافمقتت وال سقمف أقل الب دا  اموا  وميف  التكفققف  
                                                                                                           وتحتفج أيهتف  الب دا  الماهتمتت وال ستقمف أقل الب دا  اموا ت بلب المستفردة التياقت قبل رم قت االاهتمفم وأثافرفف

 ومً مرح ت متف عتدفو

 ل المتعتتتدا ومن األفمقتتتت  مكتتتف  أ  يعمتتتل العتتتفلم ر ب تعزيز تعتتتدايتتتت األعراد والا.تتتفم الت تتتف -95
ارتدت مي الترفيز ر ب ضتتتتتتتتتتتتتتمتف  أ  يعمتل الا.تفم  كعتفلقتت لصتتتتتتتتتتتتتتفلح الب تدا  الاتفمقتت األعراد اليتفيم ر ب اليو 

                                        يكو  محرفف  ل تامقت الشفم ت والمستدامتو وأ 

ومً حين أ  العولمتتت قتتد أمرز  ال لير من الكوايتتد ل عتتديتتد من الب تتدا  والشتتتتتتتتتتتتتتعوبت متت   موايتتدفتتف   -96
ال اد من معفل تهو وفحا األمر يستتتدرً بلرار  والشتتعوبت وفحا يملل مصتتد  ق    فلغ   تعم لمقي الب دا  لم

                                                                                             حوا  اا فر وواستتتتتتي الاأفق  شتتتتتت   باعفص تعدايت األعراد والتعفو  الدولًت ومواصتتتتتت ت التك ير  شتتتتتتكل اافر  
 وصفمل مً فقفقت ت ثير العولمت ر ب التامقت الشفم ت والمستدامتو

  بعف  بامفيً مؤا  ر ب لمقي المستويف ت ويااغً أ  تسترصد ادوج التامقت الممكات  فلتك ير مً باشفر   -97
والتصتتتتتتدل ل تحديف  ر ب احو أمهتتتتتتلت وإتفحت ا مكفاقت ل ً تستتتتتتتكيد الب دا  من الكرت المتفحتت  مف مً  

 قتوذلك من خيل تعزيز مشف فت الب دا  الافمقت مً األعر االقتصفايت العفلم

                                          راد  شتتتتتتت   التامقت المستتتتتتتتدامت ا.را  ل أف ي واألمم المتحدة فً المحكل المافستتتتتتتب ل حوا  المتعدا األع  -98
  العفلمً لعهتتتويتدفو ويااغً أ  ت و  التامقت المستتتتدامت محو  لمقي العم قف  ر ب الصتتتعد المتعدا األعراد 

 وا ق قمً واللافيًو

دايت األعراد من خيل تعزيز التعفو  الدولً الحل ييوم  ويااغً التصتتتتتتتدل ل تحديف  التً تواله تع  -99
                                                                                            ترام ال فمل ل يفاو  الدولً وميفصد ميلفق األمم المتحدة ومافايهو وت ح ث الدول  يوة ر ب االمتاف  ر ب االح

  رن بصتتتدا  وتأبي  أل تدااير اقتصتتتفايت ومفلقت أو ت ف يت أحفايت ال فاب ال تتك  مي اليفاو  الدولً وميلفق
ل واآلثتف  ا امتفيقتت لدتحد التتدااير التً مم المتحتدةت وذلتك  تفلا.ر بلب الشتتتتتتتتتتتتتتوا تل المتع يتت  تفلأتف ي التيييتداأل

ر ب  مفد الستتتتتتتكف  ويمكن أ  تعوق تحيي  التامقت االقتصتتتتتتتفايت وااللتمفعقت  فل فمل مً الدول              تؤثر ستتتتتتت اف  
 المعاقتت مهي رن بضعفد ريقفتدف الت ف يتو

اد محتتتداة األفتتتد  19-دااير الت تتتف يتتتت العتتتفل تتتت ل تغ تتتب ر ب لتتتفيحتتتت فوميتتتدوي تتتب أ  ت و  التتتت  -100
ومتافستتتتتتتتات وصتتتتتتتتكفمت ومؤقتت ومتستتتتتتتتيت مي قوارد ما.مت الت ف ة العفلمقتو ومن المدم ب يفر التدميف  الت ف يت 

يرفف                                                                                               مكتوحت وستيستل التو يد م شتغ  ت لهتمف  استتمرا  تدم  ا مدااا  والمعدا  الأبقت والغحايقت الحيويت و 
مي مرارفة المتأ اف  الوعاقت او  خ    من الستتتتتتت ي وال دمف  األستتتتتتتفستتتتتتتقت لت بقت االحتقفلف  األستتتتتتتفستتتتتتتقتت  

 حوالز ال اارً لدفو

ويااغً بيير مزيتتد من االفتمتتفم ل ح ول المتعتتداة األعراد التً تعتتفل  مواعن ضتتتتتتتتتتتتتتعع الب تتدا   -101
                                                  فلير من فحد الب دا ت التً تعتمد ارتمفاا  أكبر ر ب                                                        الافمقتت وال ستقمف أصتدفف ميرا  وفشتفصتتو و فلاف  مف يكو  

لدولقتت أكلر ررضتتتت ل صتتتدمف  الت ف يتو ولحلك م ادف تحتفج بلب  رود مستتتتيرة ويمكن التابؤ ادف الت ف ة ا
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فقمف يتع    فلوصتتتتتتتول بلب األستتتتتتتواقو وقد ت.ل الب دا  الافمقت  حفلت بلب ستتتتتتتقفستتتتتتتف  اارمت تتافستتتتتتتب مي 
  أ  ا.فم األمهتتتتتت قف  لمكروضتتتتتتت ر يدفت حتب  عد  معدف من قفيمت الب دا  المشتتتتتتمولت مً م  احتقفلفتدف والييوا ا 

المعمم  حكم حصتتتتتولدف ر ب مرفز الب دا  المتوستتتتتأت الدخلو وفاف  حفلت بلب مكفضتتتتت ت ترارً احتقفلف   
 فحد الب دا  ر ب احو أكبر وإلب الحكف  ر ب الكوايد التً ت ايدف من فحا الم أ و

تشتتتتكل مصتتتتد  ق      ة الستتتتقفستتتتف   ير ال مرفقت التً قد يكو  لدف تداعقف  ر ب الت ف ةوإ  زيفا -102
متزايد ل ب دا  الافمقتو وتشتتمل فحد الستتقفستتف  التدااير التياقت أمفم الت ف ة ومعفيير الصتتحت والصتتحت الاافتقت  

ر ب    و ومن المدم الترفيز و يرفف من ال وايح التً تؤثر ر ب قوارد الوصول بلب األسواق  فلاسات ل س ي وال دمف 
المحتم ت ر ب الب دا  الافمقت والاحث رن ح ول معفلت لتعزيز اليد ة ر ب تح يل فحد التدااير واآلثف  الس بقت  

 ت بقت متأ اف  فحد التداايرو

ومً م فل االستتتتلمف ت ت هتتتي العيقف  االستتتتلمف يت الدولقت لعدا ال يحصتتتب من اليوارد اللافيقت   -103
ستتتتلمف  الدولً لتحستتتين بامفج                                                           قتت ال والمتعداة األعراد أيهتتتف و ويااغً مواصتتت ت بصتتتيم ا.فم االوا ق قم

التامقت المستتتتدامت فقهت وضتتتمف  اليد ة ر ب التابؤ وحمفيت االستتتتلمف  والح  مً التا.قم أل رار الستتتقفستتتت  
الت ف ل المستتتتتتؤول   العفمت المشتتتتتترورتت وزيفاة وتحستتتتتتين التروي  ليستتتتتتتلمف  وتقستتتتتتير االستتتتتتتلمف  والستتتتتت و 

 رفف وواألحكفم المتع يت  فلمسؤولقت االلتمفعقت ل ش

                                                                                     وثبت أ  ل تعفو  ا ق قمً أفمقت حيويت مً الادور  فلتعفو  مً الم فال  الو قفقت ستتتتتتتت قف  بلب  -104
                                                                                                تحيي  مزيد من الت فملو وصتك ت الماتديف  واآللقف  األقفلقمقت أيهتف  وستفيل ففمت لتوعيد التعفو  وتشت قي 

رقتتت الت تتفمتتل ا ق قمً واألمم المتحتتدة قتتد  أكبر من التكتتففمو ومن المكيتتد زيتتفاة التكتتفرتتل اين رم قتتف  وأم
 وم ت ع رم قفتدفت  أرق مادف الحوا  وتافال ال برا  وبافر توام  اآل ارو

  م واألمنت ومً ادفيت المأفدت وبفلا.ر بلب الواقي اليفيم والصتتتت ت الوثقيت اين التامقت المستتتتتدامت والستتتتي  -105
                                       يز اليد ة ر ب الصموا ل  مقي أمر  حيولوم   الشرو  مً التحوال  اليزمت لتحيي  الرخفر وتعز 

 األونكتاد في عالم في تحول -       رابعا   
                                                                               يؤال األوا تفا او ا  ففمف  اوصتتتتتتتتتتتكه لدت الوصتتتتتتتتتتتلت ضتتتتتتتتتتتمن ما.ومت األمم المتحدةت فقمف يتع    -106

 اولولقف التامقت واليهتفيف المترا أت مً م فال  التمويل واالستتلمف  والت  فلمعفل ت المت فم ت ليهتفيف الت ف ة و 
 والتامقت المستدامتو

ولتاكيتح ومتتف عتت التيتدم المحرز احو تحيي  أفتداد التامقتت المستتتتتتتتتتتتتتتتدامتت والاتتفي  ذا  الصتتتتتتتتتتتتتت تت   -107
ف  والستتتتتقفستتتتتف   لمؤتمرا  األمم المتحدة الريقستتتتتقت األخرقت يااغً أ  يستتتتتتمر األوا تفا مً  صتتتتتد االت فف

                                                          ر ب قد ة الب دا  ر ب اافر رفلم أكلر ردال  وإاصتتتتتفمف  وقد ة   العفلمقت وا ق قمقت والوعاقت التً يمكن أ  تؤثر  
 أل رفلم يعمه الرخفر المشتر و -                                         ر ب امتصفت الصدمف  وصموال  وردال  واستدامت 

يته وضتمن الموا ا المتفحتت  ميزته                                                             ويااغً أ  يستترصتد ترفيز األوا تفات لدق ال قفم احلك وميف  لوال -108
ه مي رمل الما.مف  األخرقت وأ  يستتتتتتتتاد بلب توام  اآل ار الحكومً الدولًت الاستتتتتتتبقت وتمفيزد وت فمل رم 

  قت تحيي  االستتتتتتكفاة المل ب من مواعن قوته مً ت بقت احتقفلف  وأولويف  الب دا  الافمقت من ألل تحيي  
 ف مً االقتصفا العفلمًوالتامقت المستدامت وتعزيز او ف

  هت ول اه يعأً األولويت الحتقفلف  ومصتتتتتتتفلح الب دا  الافمقتتوإ  رمل األوا تفا رفلمً مً عبقعت  -109
                                                             و ويااغً بيير افتمفم خفت ل كئف  األضعع واألصد ت  كف  رن الرفبو5             وميف  ل كيرة 
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ً بلب تكعيل التحوال  الهتتترو يتت ومي تغير العفلم واستتتت فاته لواقي لديدت وستتتعً الم تمي الدول -110
 .مت أكلر مروات يمكادف أ  تت قت مي  وم العصتتر وتستتت يب الحتقفلف  ي ب أ  يصتتاح األوا تفا فحلك ما 

وتولدف  الدول األرهتتفر ر ب أحستتن ولهو ويشتتمل ذلك االستتتكفاة من ال برا  والد وك المستتتكفاة خيل  
 فماتدق حكومً اولً ففم لبافر توام  اآل ار  شتتتتتتت   الت ف ة و ومن ثمت يحتفج او  األوا تفا  19- لفيحت فوميد 

 قت بلب برفاة تاشقأه  صو ة م ديتووالتام

  ويااغً تعزيز ا اا ة اليفيمت ر ب الاتفي ت المأايت  مف يتمفصتتتتتب مي المافائ التوليدقت والممف ستتتتتف  -111
ف ااة باا يت مرات لتحستين معفلقت رمل  التً تحدافف األمفات العفمت لالمم المتحدةت ويااغً تأبقيدف  فستتمرا 

ردت مي تاستتتق  رم قت تيديم التيف يرو وستتتقستتتففم األوا تفات من خيل رم هت مً تاكيح  األوا تفا وفكفرته وت ثي 
التحوال  المبيات مً فحد الوثقيت وستتتتتيرفز األاشتتتتتأت الماوعت  ه ر ب األاار الكعفل وت اب االزاوالقت  ير 

 ف  األخرق ذا  الص توالهرو يت مي رمل ال قفا 

مقي أاشتتأت األوا تفات وفو ييدم التولقه العفم  شتت   المستتفيل  واألمين العفم لالوا تفا مستتؤول رن ل  -112
الموضتتتتتتتتتتتتتوعقتت وا اا يتتت  متف مً ذلتك تاكيتح اراتفم  رمتل األوا تتفاو وريوة ر ب ذلتكت ميتد ت يب األمين العتفم 

لالمم المتحدة أل رار تحيي  اليمرفزيت مً صتتتتتتتتاي اليرا ت                                تكويهتتتتتتتتف  ل ستتتتتتتت أت من األمين العفم   لالوا تفا 
الست أف  مي المستؤولقف ت وتعزيز المستفرلتت وتكوي  الست أت ا اا يت اليزمت فقمف ي و الموا ا  وموارمت

الاشتتتتتتتتتريت المفلقت والمفايت ل مديرين من ألل الستتتتتتتتتمفم اتاكيح الواليت  شتتتتتتتتتكل معفلو ولحلكت م   األمين العفم 
   الدول األرهفرومدرو بلب ممف ست ت ك المسؤولقت والس أت  مف يتمفصب مي احتقفلف  لالوا تفا

 عمل األونكتاد التحليلي -ألف 

يواصتتتتتتتتل األوا تفا رم ه التح ي ً من خيل  صتتتتتتتتد االت ففف  والستتتتتتتتقفستتتتتتتتف  العفلمقت وا ق قمقت  -113
فمقت الرفن المتع     اشتتتتتتتتتتتتأت الاحث                                                               والوعاقت التً تغأً لمقي الم فال  المشتتتتتتتتتتتتمولت مً واليتهو وت ؤف د أ 

ا تفات ال ستتتتتتقمف فقمف يتع    فلتوصتتتتتتقف  المتع يت  فلستتتتتتقفستتتتتتف  العفمت التً والتح يل التً يهتتتتتتأ ي ادف األو 
                                                                                                يستتتترصتتتد ادف واضتتتعو الستتتقفستتتف  والتً تول  ه الرفاي ن اآلخري ن لعمل األوا تفاو ويااغً أ  يهتتتل فحا الرفن  

                   مف  ر ب أالت قويتو                                مولدف  احو التامقت ومستيي  وقفي 

  ًت مً سعيدف بلب التحسين المستمر لاوعقت رم دف التح ي ً:ويااغً أ  تيوم أمفات األوا تفا  مف ي  -114

                                                                                تعزيز استتتتعراضتتتف  الا.رار التً ي هتتتأ ي ادف ااخل األوا تفا ومي فقفاف  األمم المتحدة وأ   
 األخرق والما.مف  الدولقت ذا  الص ت؛

  التامقتحوط اليفيمت ذا  الصتت ت وتومير األرمفل المبت رة  شتت   الت ف ة و االرتمفا ر ب الا  وب  
 والمسفيل ذا  الص ت؛

  زيفاة تعزيز الشتتتتتتراكف  مي فقفاف  األمم المتحدة األخرق والما.مف  الدولقت لتعزيز أوله  وج  
 التآز  والت فمل واالتسفق؛

  تفات مي ضتمف  تيقح األم ف  ترفيز الاحث مً بعف  فل ارافم  مررً وضتمن واليت األوا   وا  
                     واالتسفق اين الش ع ب؛

                                                                       م ال قفم  فستتتعرار لستتقفستتت الماشتتو ا  فل ستتاتي ن ر ب أستتفك فكفرة الماشتتو ا   اقترا ه و 
ومعفليتدفت ر ب أ  تتولب االستتتعرار الكرقت العفم ت المعاقت  فل أت البرافم قت واألاار البرافم ًت وأ  ييرد 

 م  س الت ف ة والتامقتو
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 عمل األونكتاد في مجال التعاون التقني -باء 

صتل األوا تفا رم ه لدرم الب دا  الافمقتت من خيل اافر اليد ا  والمستفردة التياقتو يااغً أ  يوا -115
ويااغً أ  تعد األمفاتت مً بعف  مشتتفو ا  مي األرهتتفرت استتتراتق قت صتتفم ت ومتستتيت ل تعفو  التياً تحدا 

 ا  فلاسات ألاشأت التعفو  التياً المستيب قت مً بعف  واليتهوم فال  ترفيز األوا تف

ويااغً أ  يستتتتتتتتتمر األوا تفا مً مستتتتتتتتفردة الب دا  الافمقت من خيل أاشتتتتتتتتأته مً م فل التعفو   -116
                                                                                                   التياًت ويااغً أ  ي  ق ت فتحا التعتفو  مي الكرت والتحتديتف  ال تديتدة المأروحتت مً م تفلً الت تف ة والتامقتت 

تصتتتتتتتدل ل تحديف  التً مفقمتدف المترا أتو ويااغً أ  تدرم أاشتتتتتتتأت التعفو  التياً الب دا  مً الواليهتتتتتتتفيف 
وأ  تستتتففم مً اافر اليد ة ر ب الصتتتموا مً وله الصتتتدمف  االقتصتتتفايت مً   19-كشتتتكتدف لفيحت فوميد أو

 المستيبلت من خيل اافر اليد ا  ا اتفلقتت وارم التامقت المستدامتو

ف ذا  أفمقت من خأت رمل  فا و  أاد 166وليد أثبتت األاشتتتتتتتتأت الماصتتتتتتتتوت ر يدف مً الكيرة  -117
 ومفيدة فبيرتين ويااغً مواص تدفو

 تنشيط اآللية الحكومية الدولية -جيم 

 م  س الت ف ة والتامقت  

  ت اين المؤتمرا تيااغً لم  س الت ف ة والتامقتت اوصتتتتكه أر ب فيئف  األوا تفا مً الكترا  الكفصتتتت   -118
                                      قكته ا اا يتو وتح قيف  لحلكت يااغً أ  أ  يعزز و قكته ال فصتتتتت  فت فذ اليرا ا  ووضتتتتي الستتتتقفستتتتف ت وو 

 تيوم الدو ا  العفايت ل م  س  مف ي ً:

ت كتتل باعتتفم الا.ر مً التيرير الستتتتتتتتتتتتتتاول التتحل تعتتدد األمتتفاتتتو ويااغً أ  يرفز التيرير   وأ  
ا ت                                                                           تت وأ  ي ق مدف حستتب التوليدف  التً تومرفف الاتفي  التً ت يد م فل أ بي ستتاو الستتاول ر ب الاتفي  المحيي

وال أت البرافم قت الميترحت والمع ومف  المتع يت  فألاار البرافم ًت وأ  يتهتتتتتتتتتتمن م مورت واضتتتتتتتتتتحت من 
ا تفات                                                                                         المؤصتتتتتتتتتترا و ويااغً أ  يتهتتتتتتتتتتمن التيرير أيهتتتتتتتتتتف  مع ومف  رن تاكيح اليرا ا  الحكومقت الدولقت لالو 

أتتت البراتتفم قتتت واألاار البراتتفم ًو  ستتتتتتتتتتتتتتقمتتف قرا ا  م  س الت تتف ة والتامقتتت والكرقتتت العتتفم تتت المعاقتتت  تتفل  وال
ويااغً أ  يتهتتتتتتمن فحلك توصتتتتتتقف   شتتتتتت   التعديي  المحتم ت ويرفز ر ب األرمفل الميب تت وفحلك ر ب 

 المسفيل ا اا يت والمؤسسقتت ل ً يا.ر ميدف الم  س؛

ً مكفاقت تافال اآل ار  شتتت   اليهتتتفيف ا امفيقت ذا  االفتمفم المشتتتتر ت التً تغأتتقح ب وب  
                                                                                               م ت ع م فال  رمل األوا تفاو وستتتشتتكل مرااق التيف ير التً يعدفف األوا تفا أستتفستتف  لتافال اآل ار ولدوا  

 اافر توام  اآل ار مً لمقي مواضقي المافقشف  المتك  ر يدف؛

فستتتف  وتدرم ال دوا الرامقت بلب اافر توام  آ ار حكومً اولً                       ت رل حوا ا   شتتت   الستتتق  وج  
 وضوعقت واالستراتق قت المتع يت  فلسقفسف و ش   المسفيل الم

  195                                                                                    ويااغً أ  يعزز األوا تفا مستتتتتتففمته مً أرمفل ال م قت العفمت لالمم المتحدةو ووميف  ل كيرة  -119
م بلب ال م قتت العتفمتت أارز متف مً رمتل الديئتف                                                   من اتكتفق أكرات يمكن أ  يتهتتتتتتتتتتتتتتمن تيرير الم  س الميتد  

 ت ك الساتو الكرعقت التف عت ل م  س خيل

                                                                                           ومتف عت  ل يرا ا  التً يت حفف م  س الت ف ة والتامقتت يوضتتتتتي ستتتتت ل تدو   فقه اليرا ا  والاتفي ت  -120
                                          ويتفم الس ل ألرهفر الم  ست ول  مدو  رفمت و
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 ال  اتف   
 تفلتعتفقتبو وستتتتتتتتتتتتتتترفز او ا  ال  اتين ر ب الا.ر مً اتتفي  التمتفرتف  ال برار  ت تمي ال  اتتف    -121

                                                                                         أولتته التتتآز  اين أ فتتف  رمتتل األوا تتتفا الليثتتت وأرمتتفل ارام تته الكرعقتتتو وستتتتتتتتتتتتتتت رل ال  اتتتف  حوا ا   ور ب  
                                                                                         ستتتتتقفستتتتتفتقف   شتتتتت   قهتتتتتقت أو قهتتتتتيتين من قهتتتتتفيف م تف ةو وستتتتتتيدم تيف يرفمفت  مف مً ذلك أل استتتتتتاتفلف  

 قف ت بلب م  س الت ف ة والتامقت ل مواميت ر يدفووتوص

 الدولقف مرييف ال برار الحكومقف    
ً  ال برار الحكوميي ن الدوليي ن الماشتتتت ي ن مً الدو ة الرا عت رشتتتترة لمؤتمر األمم المتحدة -122                                                                                                   ب  رمل مريي

                        ر رمل الكرييي نت يااغً  ل ت ف ة والتامقت راصتتتر ففم مً بعف  اآللقت الحكومقت الدولقتو ولهتتتمف  حستتتن ستتتي 
ت ت المحتم ت مً العمل مي المحفمل األخرق الم تصت احل المزيد من ال دوا لهمف  االتسفق وت اب االزاوالق 

مهتتتتي رن التمفك مدخي  من لمقي ال دف  الكفر ت ذا  الصتتتت تت ممف ستتتتقستتتتمح اتافال صتتتتفمل ومتواز  
من أ  خبرار الدول األرهتتفر فم من يتولو  او  ومستتتاير وإضتتكفر مصتتداققت ر ب الاتفي و ويااغً الت كد  

عفييرت ستتق رل استتتعرار واليتً مرييً ال برار الحكوميين الدوليين مً مؤتمر                                ال قفاةو واستتتافاا  بلب فحد الم
 األوا تفا الميبل الربفرً الساوا و

 التمفرف  ال برار المتعداة الساوا  والتمفرف  ال برار األحفايت السات  
و    تتمفصتتتتتب مواضتتتتتقي التمفرف  ال برار ال مستتتتتت المتعداة الستتتتتاوا  مي ردد اريدلتفو  ي ب أ -123

                                                                                         وستتتتتقحدا األرهتتتتتفر المواضتتتتتقي تمفصتتتتتقف  مي ا لرارا  المعمول ادفت مي مرارفة توصتتتتتقف  األمفاتو ويااغً  
 بلرار استعرار اللتمفرف  ال برار المتعداة الساوا  قبل المؤتمر اليفامو

 نكتادبرنامج عمل األو  -دال 

                              ا  اموا  والب تدا  الاتفمقتت  ير يااغً أ  ييتدم األوا تتفات مً بعتف  اراتفم  رم تهت التدرم ألقتل الب تد -124
                                                                                                    الستتفح قت والدول ال ز يت الصتتغيرة الافمقت والب دا  األمري قت واالقتصتتفاا  والب دا  األخرق الهتت قكت هقك قف  

الوقت اكستتتتتتته التحديف  التً توالددف الب دا  والمعرضتتتتتتتت ل م فعر والصتتتتتتتغيرةت وأ  ي خح مً الحستتتتتتتاف  مً 
 اقتصفااتدف  مرح ت ااتيفلقتو المتوسأت الدخل والب دا  التً تمر

 19-ويااغً أ  يستففم األوا تفا مً الحوا  الدولً الماست   شت   تدااير االستت ف ت ل فيحت فوميد -125
                                   حت مً االقتصفا والت ف ة العفلميي نووالتعفمً مادف من ألل مكفمحت اآلثف  الس بقت المترتات ر ب ال في 

                                                      دا  لهتتتتتتتتتمف  أ  ي ق م المؤتمر الميبل الحل ي عيد فل أ بي  وستتتتتتتتتقستتتتتتتتتعب م  س الت ف ة والتامقت لفف -126
                                                                                             ستتتاوا  أيهتتتف  أرمفل األوا تفا وإا فزاته ر ب مدق العيوا الستتتتت الستتتف يتت  مف مً ذلك من خيل األاشتتتأت  

 رت ر ب أ  يسفرد المؤتمر مً تحيي  الرخفر ل  مقيووالمافا ا  المافساتت   قت زيفاة الح

 دور األونكتاد  

ً لالوا تتفات اوصتتتتتتتتتتتتتتكته لدتت الوصتتتتتتتتتتتتتتل ااختل ما.ومتت األمم المتحتدة فقمتف ي و المعتفل تت يااغ -127
المت فم ت لمستتتتتتتتفيل الت ف ة والتامقت والمستتتتتتتتفيل المترا أت مً م فل المفلقت والت اولولقف واالستتتتتتتتتلمف  والتامقت 

                   استتتافاا  بلب تح يل تت أ  يواصتتل رم ه من خيل األ فف  الليثتت  فلبافر ر ب مففقكقفاو ايروبًت و المستتتدام
 السقفسف  السفا  مً ردد اريدلتفو و ولحلكت يااغً أ  ييوم األوا تفا  مف ي ً:

                                                                                 أ  يستتتتتتتتتتدمت وميف  لواليته مً الم فال  المترا أت المتع يت  فلت ف ة والتامقت المستتتتتتتتتتتدامتت  وأ  
ا  الصتتتتتت ت من والغفيف  ذ  2030ن خيل أ فف  رم ه الليثتت مً تاكيح و صتتتتتتد واستتتتتتتعرار خأت رفم وم

 أفداد التامقت المستدامت؛
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أ  يواصتتتتتتل لدوادت ربر األ فف  الليثت ومً لمقي أرمفلهت لتعمقم المستتتتتت لت الشتتتتتتفم ت   وب  
فم مً تعزيز التامقت المستتتتتتتتدامت المتع يت  فلمستتتتتتتفواة اين ال استتتتتتتين وتمكين الاستتتتتتتفر والكتقف ت ومن ثم يستتتتتتتف

ل مواصتتتتتتت ت رم ه المعزز  شتتتتتتت   الروا   اين المستتتتتتتفواة اين  والعمفلت ال فم ت والمات تت  مف مً ذلك من خي
ال استتتتين وتمكين الاستتتتفر والكتقف  والت ف ة والتامقتت ويدرم الدول األرهتتتتفر مً تصتتتتمقم وتاكيح الستتتتقفستتتتف   

ت                                                                التً تدرم تمكين المرأة اقتصتفايف ت وتحكظ أمادف االقتصتفال وحيوقدف وإاشتفر المؤستستف  واألعر و/أو اآللقف  
 ف اتدف ومرصدف االقتصفايت والرقمقت؛وتعزز مد

أ  يواصل تيديم المسفردة بلب الب دا  الافمقت لتصمقم وتاكيح سقفسف  وإلرارا  تددد  وج  
ويااغً له أيهف أ  يواصل التعفو  بلب تحسين فكفرة المعفمي  الت ف يتت مهي رن باا ة رم قف  الايل؛ 

                                                           بقفاف  ال مرفقت؛ ويااغً أيهتتتتف  أ  يواصتتتتل األوا تفا رم ه ر بمي الدول األرهتتتتفر مً تاكيح الا.فم اآللً ل  
 المسفيل الهريبقت لمتص ت  سقفست االستلمف ؛

 أ  يستتتففم مً الايفص حول الا.فم الت ف ل المتعدا األعراد ويدرمهت مي الترفيز  شتتتكل  وا  
 خفت ر ب احتقفلف  السكف  األضعع وتعزيز مرصدم االقتصفايت؛

ل الك وه   الا.تتتفم الت تتتف ل المتعتتتدا األعراد               أ  يح تتت  رت والتحتتتديتتتف  التً ياأول ر يدتتتف 
الب تدا  الاتفمقتت لتعزيز مشتتتتتتتتتتتتتتف فتدتف مً الا.تفم الت تف ل المتعتدا األعرادت مي مرارتفة احتقتفلتفتدتف من  ويتدرم

 حيث التامقت المستدامت؛

عراد وقواردد أ  ي رل الاحوط والتح يي  التياقت  شتتتتتتتتت   ت ثير الا.فم الت ف ل المتعدا األ  و و 
                                                                                                    ر ب الب دا  الافمقتت وأ  يعم    أيهف  رم ه المتع   اتعزيز الحوا  وتوام  اآل ار اين الدول األرهفر  ش   

يز الستقفستف  العفمت لدرم أفداد العافصتر الريقستقت ل ا.فم الت ف ل المتعدا األعرادت  مف مً ذلك تحديد ح
 ليوارد الدولقت ذا  الص ت والتزامف  الب دا ؛التامقت الوعاقتت مي الحكف  ر ب اتسفقدف مي ا

أ  يواصتتل رم ه  شتت   ت ثير التدااير  ير ال مرفقت ر ب العيقف  الت ف يت والوصتتول   وز  
تامقت الب دا  المتهتتر ة وأثرفف ر ب  مفد أمراا  بلب األستتواق واالستتتلمف  والعبو  وتداعقف  فحد التدااير ر ب 

 واه  شتت   فحا الموضتتو  مي الشتترففر اآلخرين المعايينت ورن عري  المشتتف فت صتتعبدفت اوستتفيل مادف تعزيز تعف 
 مً مري  الدرم المتعدا الوففال  المعاً  يفردة اقفاف  التدااير  ير ال مرفقت؛

ر ب م ت ع الب دا  من   19-أ  يرفز ر ب الت فقت من األثر الستتتتتت بً ل فيحت فوميد وم  
ل برا  والد وك المستتتتتتتتتتكفاة وقصتتتتتتتتتو الا فم اين م ت ع الب دا ت خيل تومير مابر لتافال المع ومف  وا

 تصفايت؛                                                                                    مهي  رن بلرار الاحوط  ي فا خقف ا  مً م فل السقفست العفمت ل تعفمً اا فم من األزمت االق

أ  يدي  ايئت اولقت مواتقت وأ  يدرم الب دا  الافمقت مً تعزيز أعر الستتتتتتقفستتتتتتف  العفمت  وو  
                                                                           لتً يمكن التابؤ ادف ر ب الصتعيد الوعاًت مهتي  رن وضتي قوارد قويت يمكن أ  تؤال الكعفلت والمستتيرة وا

 بلب زيفاة تدميف  االستلمف  األلابً المافصر بلب الب دا  الافمقت؛

أ  يواصتل بلرار الاحوط والتح يي  التياقت وييترم خقف ا  ستقفستفتقت  شت   االستتلمف     ول 
 من ألل التامقت؛

  الما.مف  األخرق ذا  الصتتتتتتتتتتتت تت ااخل ما.ومت األمم المتحدة وخف لدفت مي أ  يعمل مي  و   
  يت والصتتتتحقت الت مي قت والمعززة مرارفة واليته والواليف  المحداة ل ديئف  الدولقت األخرقت لتعزيز الستتتتقفستتتتف  الت ف  

 ً   ذلك الصتدمف                                                                                        لاعهتدف  عهتف  من ألل اافر اليد ة ر ب الصتموا مً وله الصتدمف  ال ف لقت المحتم تت  مف م
 الافلمت رن األزمف  الصحقت العفلمقت وا ق قمقت؛
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أ  يواصتتتتتل معفل ت مستتتتت لت االرتمفا ر ب الستتتتت ي األستتتتتفستتتتتقتت  مف مً ذلك رن عري    ول  
 ة الب دا  الافمقت المعتمدة ر ب الستتتت ي األستتتتفستتتتقت ر ب الت فقت من اآلثف  الستتتت بقت لتي ب أستتتتعف   تعزيز قد

اوا   اا ة م فعر الستتوق؛ وثمت حفلت بلب تح يل وا استتت خقف ا  الستتقفستتف   الستت ي األستتفستتقت من خيل أ
 المتفحت ل حكومف  من ألل تاويي هقكل اقتصفااتدف وتحوي ه؛

                                                                  خفصتتتتتف  ل تحديف  المأروحت أمفم الب دا  الافمقت المعتمدة ر ب الستتتتت ي                  أ  يولً افتمفمف   وم  
  حيت؛األسفسقت والب دا  الافمقت المستو اة الصففقت لال

أ  يواصتتتتتل ويعزز رم ه من خيل أ ففاه الليثت لدرم تاكيح ا صتتتتتيحف  الدفامت بلب  و   
 ف ة العفلمقتت ويعزز ارمه لوضي وتاكيح األعر  تقسير الت ف ةت  مف مً ذلك اتكفق تقسير الت ف ة لما.مت الت 

 اليفاواقت والتا.قمقت المافسات التً تي ل من ت فلقت المعفمي  الت ف يت؛

أ  يواصل رم ه مً سقفق بصيم ا.فم االستلمف  الدولً ويعمل ر ب تحيي  االتسفق   وك  
.قم أل رار مشتتترورت مً م فل  مً رم قت تحديث الا.فمت  مف يشتتتمل مستتتفيل من قبيل ح  الدولت مً التا 

لتكعيل الستتقفستتت العفمت وحمفيت االستتتلمف ت مي الحرت مً الوقت ذاته ر ب تأوير أاوا  ومافائ توليدقت 
                                                                                            ال قف ا  المتفحت مً مهتتتمف  الستتتقفستتتت العفمت من ألل بصتتتيم اتكفقف  االستتتتلمف  الدولقتت ارمف  لتحيي  

  فليوارد المتعداة األعراد  ش   تقسير االستلمف ؛أفداد التامقت المستدامتت وفحلك فقمف يتع   

ف  العفمت المتع يت أ  يواصتتل أرمفله الاحلقت والتح ي قت وييترم توصتتقف   شتت   الستتقفستت  و   
 فالتكفقف  الت ف يت اللافيقت اين الب دا  الافمقت وصرففيدف الت ف يينت ويرب  اتفي  فحد األاشأت  آلقف  التاكيح  

ت ك  ت فلقت االستتتتتيراا والتصتتتتدير وتقستتتتر ستتتتيستتتتل التو يد لدرم قأفرً الصتتتتافرت   التً من صتتتت ادف أ 
 سف  الصغرق والصغيرة والمتوسأت الح م؛التحوي قت والتصديرت وال سقمف  فلاسات ل مؤس

أ  يواصتتتل تومير ا حصتتتفرا  والعمل التح ي ً والمستتتفردة التياقت بلب الب دا  الافمقتت  ود  
 لدقك ً؛من ألل تعزيز التحول ا

أ  يواصتتتتلت  فلتعفو  مي الوففال  ااخل ما.ومت األمم المتحدة وخف لدفت تيديم الدرم  وت  
  الصتتغرق والصتتغيرة والمتوستتأت الح م والشتترفف  الافصتتئتت  مف مً ذلك المؤستتستتف   مً م فل تامقت المؤستتستتف  

 الصغيرة والمتوسأت الح م المم وفت ل اسفر والشافبت من خيل مف ي ً:

ا ا  تأوير المشتترورف ت  مف مً ذلك اافر اليد ا  والمستتفردة ر ب التحاب  أك المفل  ماف '1'
مي الشتتتتترفف  ربر الوعاقت والمشتتتتتف فت مً ستتتتتيستتتتتل  االستتتتتتلمف لت وتامقت الروا   الت ف يت 

 ال قمت العفلمقت وا ق قمقت؛

  ل واالستتتتتلمف  مافا ا  تقستتتتير األرمفل الت ف يت لمستتتتفردة الحكومف  ر ب تحستتتتين مافا األرمف  '2'
                                                                                   والت ف ةت وذلك ملي  رن عري  تعزيز الشتتتكففقت وإمكفاقت الحصتتتول ر ب المع ومف  وال وايح  

 وتاسق  ا لرارا  ا اا يت المتص ت  فلت ف ة؛المتص ت  فلت ف ة 

 ارم سقفسف   يفاة األرمفل من ألل تاكيح أعر سقفسف  وعاقت وإق قمقت قويت؛ '3'

 األوا تفا  ش   المعفيير الدولقت ل محفسات وا ايغ؛ أ  يواصل الادور  عمل وق  

الادمفج مً ستتتتيستتتتل  أ  يومر التولقه التياً ويعزز تافال أمهتتتتل الممف ستتتتف   شتتتت   ا و   
 ال قمت وا مداا ا ق قمقت والعفلمقتت  مف مً ذلك رن عري  االستكفاة من صاكف  الايل ال ول والاحرل الدولقت؛ 

فستتتف  التً تدرم اليد ا  االاتفلقت والتحول الدقك ً مً الب دا  أ  يهتتتي ويشتتت ي الستتتق  وص  
  الما.مف  الدولقت الم تصتتتتتتتتت وستتتتتتتتفير ال دف  صتتتتتتتتفحات الافمقتت  فلتعفو  الوثي  مي وففال  األمم المتحدة ومي 

  المصتتتتتت حتت  مف مً ذلك رن عري  ت بقت االحتقفلف   فالرتمفا ر ب آلقف  الدرم ذا  الصتتتتتت ت وتشتتتتتت قي الحوا  
 الب دا   ش   مف تبحله من لدوا لتحيي  التحول من ألل ا وغ أفداد التامقت المستدامت؛اين  
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 :5             وميف  ل كيرة  و   

                                                                      الب دا  اموا ت وال ستقمف من ألل االستتكفاة الكع قت من ستبل الوصتول التكهتي ً   ارم أقل '1'
قح معفل ت أوله                                                                      بلب األستتتواق المتفحت ألقل الب دا  اموا ت  مف يعزز اليد ة ا اتفلقتت ويت 

من  2-66                                                                      الهتتتتتعع ال  قت والدقك قت الحفاةت ويقستتتتتر استتتتتتقعفب الت اولولقف وميف  ل مفاة 
 اب حيوق الم  قت الك ريت المتص ت  فلت ف ة؛االتكفق المتع     وا

ارم الب دا  الافمقت  ير الستتتتتفح قتت وال ستتتتتقمف فقمف يتع   اتقستتتتتير الت ف ة واالستتتتتتلمف ت  '2'
 الرقمًت وفحلك فقمف يتع   اتعزيز اليد ا  ا اتفلقت؛ والايلت واالتصفل

ل ت مواعن الهتتتتتتعع  ارم الدول ال ز يت الصتتتتتتغيرة الافمقتت وب فصتتتتتتت فقمف يتع    معف '3'
ال فصتتت ادفت وبافر اليد ة ر ب الصتتموات وتعزيز التحول االقتصتتفال الدقك ً واليد ا   

 ا اتفلقت؛

                                       كت هقك قف  من ألل تعزيز الامو االقتصتتتتفال ارم االقتصتتتتفاا  األخرق الدشتتتتت والهتتتت ق  '4'
 تدف التافمسقت؛ الشفمل والمستدامت ولحب االستلمف ا  ا اتفلقت وبافر قد اتدف ا اتفلقت وقد  

                                                                                    ارم الب دا  المتوستتتأت الدخلت وميف  الحتقفلفتدف وتحديفتدف المحداةت وب فصتتتت فقمف يتع   '5'
 لترالي رن التصاقي قبل األوا ؛اا ر وتيرة التاويي والتحول الدقك ً وأثر ا

  ارم الب تتدا  األمري قتتت مً تاكيتتح ماأيتتت الت تتف ة الحرة اليتتف يتتت األمري قتتت وتحيي  خأتتت '6'
 ت وب فصت من خيل استعرار التيدم المحرز والتحديف  مً التاكيح؛2063 رفم

التعفو   أ  يواصتتتتل رم ه  شتتتت   المستتتتفيل المتصتتتت ت  فلتعفو  فقمف اين ا دا  ال اوبت و  وط  
الليثًت والتعفو  ا ق قمًت  مف مً ذلك رن عري  تشتتتتت قي الحوا  اين هقفكل الت فمل االقتصتتتتتفال اددد 

 ة المتافالت وتافال أمهل الممف سف  وال برا ت من ألل تحيي  أفداد التامقت المستدامت؛تعزيز الت ف  

فج ققمت مهتتتتتتفمت أر بت                                                         أ  يأو  ا د ف  لتحكيز التاويي االقتصتتتتتتفال والتشتتتتتت قي ر ب بات  وا  
  ت اولولقف مف مً ذلك من خيل السقفسف  المح قت المتع يت  فلت ف ة واالستلمف  و يفاة األرمفلت ويش ي ايل ال 

  شروو متك  ر يدف  صو ة متافالت؛

أ  يواصتتل رم هت  فلتعفو  مي الما.مف  األخرق ذا  الصتت تت وال ستتقمف ما.مت األمم  وذ  
عقت والما.مت العفلمقت ل م  قت الك ريتت  شت   الستقفستت الصتافعقتت  مف مً ذلك تح يل المتحدة ل تامقت الصتاف

                                                                مهتتتتتتتي  رن معفل ت التحديف  التً توالددف الب دا  الافمقت فقمف يتع   الستتتتتتتمف  والروا   ال ديدة والحديلتت 
  فلت اولولقف  الرايدة؛

قفستتتتتف  وقوااين المافمستتتتتت  أ  يواصتتتتتل مستتتتتفردة الب دا  الافمقت ر ب صتتتتتقف ت وتاكيح ستتتتت  ور  
رارت  وحمفيت المستتتد كت وتقستتير التعفو  اين وففال  المافمستتت وحمفيت المستتتد كت وإلرار استتتعراضتتف  الا.

ويشت ي تافال المعف د وأمهتل الممف ستف ت  مف مً ذلك من خيل الماتديف  المتعداة األعرادت ملل مري   
المافمستتت ومري  ال برار الحكومً الدولً المعاً  يوااين    ال برار الحكومً الدولً المعاً  يوااين وستتقفستتف 

  تمرا  األمم المتحدة المعاقت  فستتتعراروستتقفستتف  حمفيت المستتتد كت ورن عري  المستتففمت مً تاكيح اتفي  مؤ 
                                                                                                        لمقي لوااب م مورت المافائ واليوارد الماصكت المتك  ر يدف اتكفقتتتتتتف  متعدا األعراد من ألل مكفمحت الممف سف  

  ف يت التيييديتت ومافائ األمم المتحدة التوليدقت لحمفيت المستد ك  صقغتدف المايحت؛الت 

ف  صتتتتتفحات المصتتتتت حت ذا  الصتتتتت ت ومً بعف  واليتهت أ  يواصتتتتتلت  فلتعفو  مي ال د وأأ  
مستتتتتفردة الب دا  الافمقت مً صتتتتتقف ت ستتتتتقفستتتتتف  بامفيقت صتتتتتفم ت ر ب لمقي المستتتتتتويف ت  مف مً ذلك بيير 

 االرتاف  الوالب ل تحديف  المترا أت؛
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ت الك ستأياقت المحت ت وا استت ال  ك أ  يواصتل تييقم آمفق التامقت االقتصتفايت مً األ ر وب ب  
االقتصتتتفايت ليحتيل والع اف  التً تعترر الت ف ة والتامقتت ويعزز ارافم  مستتتفردته ل شتتتعب الك ستتتأياً 
من خيل تزويدد  مف يككً من الموا ا واألاشتتأت التاكيحيت الكعفلتت  مف يشتتمل بلرار الد استتف  ذا  الصتت تت  

  تت وب قت الت فقت من ال.رود االقتصتتتتتتتتفايت لم تمي ابافر اولت م ستتتتتتتتأياقت مستتتتتتتتتي                                 فرتاف  ذلك لزرا  من التزام ا 
وااللتمفعقت الستتتتت بقت المكروضتتتتتت ر ب الشتتتتتعب الك ستتتتتأياًت  مف يتمفصتتتتتب مي اتكفق أكرات وواليت الدوحتت  

 ومففقكقفاو ايروبً؛ 

ز قد اتدف  أ  يستتتتتتتفرد الب دا  الافمقت مً لدوافف الرامقت بلب لحب االستتتتتتتتلمف ا ت وتعزي  وج ج  
تً تدرم التامقت الشتتتتتتتفم ت والتحول الدقك ً وتيويت وففال  تشتتتتتتت قي االستتتتتتتتلمف   ر ب لحب االستتتتتتتتلمف ا  ال

وتقستتير االستتتلمف  وتشتت قي المستتؤولقت االلتمفعقت ل شتترفف  والستت و  الت ف ل المستتؤول وتأوير االستتتلمف  
 ا ؛و يفاة األرمفلت  مف يتمفصب مي األولويف  ا امفيقت لدحد الب د

                                                              الب تدا  اموا  التً فً بمتف مً عو  ال روج من قتفيمتت أقتل الب تدا                       أ  ييتد  م التدرم ألقتل  وا ا  
                                                                                           اموا  أو التً خرلت مؤخرا  من فحد اليفيمت لهتتتمف  ااتيفل ستتت س بلب وضتتتعدف ال ديدت وأ  يستتتت شتتتعت من 

مً قرا ا  ال م قت العفمت   خيل الاحثت ا لرارا  الكعفلت ل ا.ر مً األحكفم المتصتتتتتتتتت ت  فلت ف ة التً ترا
                                                                المتحدة  ش   أقل الب دا  اموا   عد خرولدف من قفيمت فحد الب دا ؛لالمم 

أ  يواصتتتتل العمل ر ب تح يل الصتتتتافرف  ا اداعقت وتومير ا.رة ثفقات ر ب االقتصتتتتفا   وه ه  
ا تفا التً يمكن أ  ا ادارً العفلمً من خيل ارافم  االقتصتتتفا ا ادارً وصتتتاكت االقتصتتتفا ا ادارً لالو 

 ليستكفاة من ا مكفاف  المتفحت مً فحا الم فل؛تدرم الب دا  

أ  يدرم ويشتتت ي األاشتتتأت والمافا ا  مً الب دا  الافمقت من خيل تحستتتين الت ف ة مً   وو و  
 ال دمف ت  مف مً ذلك است دام المافع  االقتصفايت ال فصت؛

 حتفلت الرافات  الاتفمقتت ر ب بلرار تييقم ماد ً ل أ  يعزز العمتل ر ب مستتتتتتتتتتتتتتفردة الب تدا  وز ز  
                                                                                            ومدق استتتتتتتعداافف ل مشتتتتتتف فت واالادمفج مً االقتصتتتتتتفا الرقمًت ممف يستتتتتتدم مً ستتتتتتد الك وة الرقمقت؛ وتح قيف  
لحلكت من المدم ارم ال دوا الرامقت بلب تعزيز لمي ومعفل ت البقفاف  المتفحت من ألل باتفج بحصتتتتتتتتتفرا   

 فا الرقمً والتحديف  التً يأرحدف؛يتع    فلكرت التً يتقحدف االقتص وتح يي  ل سقفسف  فقمف

                                                                                     أ  يا ز أرمفال  ربر أ ففاه الليثت  ش   الاعد ا امفيً الست دام البقفاف  والت اولولقف  وم م  
 الرايدةت  فلتعفو  مي  يرد من الما.مف  المت صصت المتعداة األعراد الحكومقت الدولقت والدولقت؛

  قت االستتتكفاة من الكرت والتصتتدل ل تحديف  من                                  أ  ييدم تح يي  لتصتتمقم الستتقفستتف  وو و  
ألل ا تافم ال قمت مً االقتصتتتتتفا الرقمً وتعزيز تأوير الدقفكل األستتتتتفستتتتتقت ل رقماتت  مف مً ذلك من خيل  

 ال فاب الرقمً ل ت فمل ا ق قمً؛

ن وففال  األمم المتحدة المعاً                                                أ  يستتتدمت  صتتتكته رهتتتوا  مً مري  العمل المشتتتتر  اي  ول ل  
                                                                                                 ستت ير الع م والت اولولقف واالات ف  أل رار أفداد التامقت المستتتدامت وبصتتكته أيهتتف  أمفات ال  ات المعاقت ات 

اتستت ير الع م والت اولولقف أل رار التامقتت مً تاكيح الاتفي  المتصتت ت اتستت ير الع م والت اولولقف واالات ف   
                                  رد الت اولولقف ألقل الب دا  اموا ؛ً ذلك آلقت تقسير الت اولولقف ومصت  مف م2030من خأت رفم 

أ  يواصتتتتتتتتتتتتتتتل التصتتتتتتتتتتتتتتتدل ل تحتتديتتف  التً توالددتتف الب تتدا  الاتتفمقتتت فقمتتف ي و تاويي   و     
 اقتصفااتدفت ومسفردتدف مً صقف ت سقفسف  بامفيقت تكهً بلب تحيي  التامقت المستدامت والشفم ت؛
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  ت واالستتتتلمف يت ذا  الصتتت ت ل مستتتففمت لافمقت مً تحديد الستتتقفستتتف  الت ف ي أ  يدرم الب دا  ا  ول ل  
ت  تتتفلتعتتتفو  ر ب الاحو الوالتتتب مي 2030مً تحيي  األفتتتداد المتع يتتتت  تتتفلماتتتفا والبيئتتتت مً خأتتتت رتتتفم  

 الما.مف  الدولقت ذا  الص ت؛

المت داة أ  يشتتتت يت من ما.و  الت ف ة والتامقتت االستتتتت دام المكلع لمصتتتتفا  الأفقت   وم م  
                                                                            لت اولولقف  التً تولد مزي ف  من مصتتفا  الأفقت أكلر تاورف  واستتتدامتت وأ  يقستتر والما كهتتت االااعفثف  وا

التعفو   شتتتت   الت اولولقف وإي فا مصتتتتفا  ل تمويل مً فحا الم فلت  فلتعفو  مي وففال  أخرق حيلمف  
 اقتهب األمر؛ 

لسقفسف   ق قمقتت من خيل الحوا  مً م فل اأ  يواصل ارم صاكف  الايل الدولقت وا  و     
  وآلقف  التعفو ت  مف يهتتتتتمن استتتتتتدامت فحد الشتتتتتاكف  وقد تدف ر ب الصتتتتتموات ويشتتتتت ي حكظ المحقأف  وموا افف 

 واست دامدف المستدام؛

أ  يواصتتل االستتتكفاة من العمل التح ي ً والموله احو الستتقفستتف  الحل ييوم  ه األوا تفا   وك ك  
  خرق صتفحات المصت حتت ومً بعف  رم قت متف عت واستتعرار التامقتت  فلتعفو  مي المؤستستف  األ مً م فل تمويل  

تمويل التامقت التً تهتتتتتتتأ ي ادف األمم المتحدةت وأ  يستتتتتتتفرد الب دا  الافمقت مً تحديد خقف ا  ستتتتتتتقفستتتتتتتفتقت  
وتحيي    2030ت رفم تددد بلب تعزيز تعبئت الموا ا المح قت والدولقتت العفمت وال فصتت من ألل تاكيح خأ

 المستدامت مً الوقت المافسب؛أفداد التامقت  

أ  يواصتل تييقم او  المستفردة ا امفيقت الرستمقت فمصتد  لتمويل التامقتت  مف مً ذلك  و     
تعبئت  أك المفل ال فتت وال ستتقمف مً ستتقفق  دو  مصتتفا  لديدة ل مستتفردة المفلقت  فالقترا  مي أفداد 

 ؛التامقت المستدامت

 ش   تحديث عرييت ققفك المسفردة ا امفيقت الرسمقت؛أ  يسففم مً المافقشف     ود د  

أ  يواصتتتتتتتتتل رم ه ر ب األثر الستتتتتتتتت بً ل تدميف  المفلقت  ير المشتتتتتتتتترورت ر ب الب دا   وت ت   
مفلقت الافمقت ويدرم ال دوا الدولقت الرامقت بلب وضتتتتي ماد قت  صتتتتدا  تيديرا  ل  قمت ا لمفلقت ل تدميف  ال

  لتت ول ت ف ة  ير مشرورت؛ ير المشرورت الداخ ت وال ف

أ  يواصتتل رم ه التح ي ً والستتقفستتفتً ومستتفردته التياقت  شتت   قهتتفيف الديو ت  مف مً   وق ق  
ذلك ا.فم باا ة الديو  والتح يل المفلًت ويشتتتتتتت ي ر ب وضتتتتتتتي ستتتتتتتقفستتتتتتتف  االقترار وا قرار الستتتتتتتقفايين 

الايد الدولً و يرفمف من ال دف  صتتتتفحات  لحل ييوم  ه الباك الدولً وصتتتتادوق                            المستتتتؤولينت ويكم  ل العمل ا
 المص حتت حسب االقتهفر؛

أ  يواصتتتتتتتتل رم ه الحفلًت  فلتاستتتتتتتتي  مي الشتتتتتتتترففر المعايينت  مف مً ذلك مرقت العمل  و     
صتتتتفيقت مً  المشتتتتترفت اين الوففال  المعاقت  ف حصتتتتفرا  المفلقتت ل مستتتتففمت مً الستتتتيستتتتل واليد ا  ا ح

 الديو  ال ف لقت ال فصت والعفمت وترفيات الديو ؛م فال  الديو  المح قت و 

أ  يسففم مً المافقشت ااخل ما.ومت األمم المتحدة  ش   مؤصر مافسب متعدا األ عفا  وص ص  
لمواعن الهتتتتتتعع مً الدول ال ز يت الصتتتتتتغيرة الافمقتت  مف مً ذلك مف يتع     مكفاقت وضتتتتتتعه مً صتتتتتتقغت  

 قت واست دامه؛ادفي 

                                                                  ستتتتدفمت وميف لواليته واستتتتت مفال  ل عمل الحل أا زد الباك الدولً وصتتتتادوق  أ  يواصتتتتل ا  و     
الايد الدولً وأصتتتحفب المصتتت حت المعايو  اآلخرو ت مً زيفاة فكفرة الا.فم االقتصتتتفال العفلمً والادور 

 و2030أت التامقت المستدامت لعفم  فلت ف ة الدولقت وتعزيز اليد ة ر ب تحمل الديو ت من ألل تحيي  خ
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