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مننا القننرار الننل الفعننّك التحننره  ينني اتجنناة بيلننة ااتصننادية عالميننة  نناملة   
 للجميع ومنصفة تخُدم التجارة والتنمية

 مقدمة  
األمدددم املتحددددة ر تادددماة رارتن يدددمت تنعقدددد ارددددراة اررارعدددمت   دددرة ملددد  ر  -(1) 1

سددي م ارد دددان ارنمميدددمت   )األرنكتددما اررارددر   ددر( ح مسةدددمت حمةددمت رمرن دددمت ر  ات ددر ارددددر ، را
ح املمئددمت ركندده  2.4ح اردرحددمت، دددالد اادتاددما ارعددمملن بددوا  رن دددمت   دد  رف نددا اردددراة األلدد ة ر 

اادتادما  ادعورم  ارقمئ دمت   دع ددعيدار يزال ياماع، رار دب ح ذرك ااجر رقدا كدد  لى مم
 دددأ تدددمت ا  متدميندددمت ل اتالدددم اا امأدددم  األلددد ة ح  سدددعما  فضددد    ،املمريدددمتارتحدددديم  ارك دددن ر 

ارددناو رار دد ر األسمسدديمت رارعوامددب ا مدددمت ركددب ر ددد  ررعددد مددررا سدددر سددن    ددع األ مددمت املمريددمت 
 ددب ارك ددن، رتامرتددم  ح اردددلب، ر  مدددمت يددزال اادتاددما ارعددمملن يواجدده أددعام  ح ارن ددو رار  ا

  ع اراعيد املم   ربت ارتاماة رركأ ردوت ة  ر دمو را دم  ن  سدعما ارامئددة ددد ردد   ا ن ح 
اااتامع، فإن تدفقم  اؤرس األموال ددد  دددحت مدرة  لدرق متق ددمت  را دم تدمت  األ مدمت املمريدمت، 

ح ارتاددماة ارعممليددمت ح ارزيددماة  ر سددال ت  ددا   ارد دددان ارنمميددمت حاددمتاسددت ر  ارتدددفقم  املمريددمت، ر 
ارت ددددواا  ح ا اددددمع كددددد  ح  دددددا األدددددقم  ارددددايأ يعي ددددون ح فقددددر مددددددر  را ددددم  ددددا  

م ، سدي م ارد ددان ارنمميدمت، يواجده تدديم  ج دمم يزال ارعديد مدأ ارد ددان، ا املكمسب احملققمت، ا
حمسم   مم 2015 ار يمق، تد   ن  مم  اا رب لن مسمق رعضالم رمرركب دما  رعد منما   رح

ل دددمت  ممليدددمت جديددددة ر تن يدددمت  رارنتدددمئ  ر تن يدددمت، حيدددت  حددددتت س  ددد مت مدددأ ااتامددددم  اردرريدددمت
  )مع الرجوع الل جهة االختصاص(ار مم مت رامل تداممت  

 رم ت دما 2015ح آذاا/مدماس ردد رد    ا  ااتامدم  رارنتمئ   -(2) 2
اراي يالدف لى تعزيز امسد مأ  2030-2015ر ارتة  لطما سينداي ر حد مأ خممطر اركوااث

   دددت   و /يوريدده، ا  خمددمطر اركددوااث مددأ لدد ل ارتعددمرن اردددر  رددد م اةجددرا ا  اروطنيددمت  رح
رتدددد م رتك دددب  2030 يتادددز  مدددأ ل دددمت  دددمم اا  ل دددمت   دددب  ايدددا  رمردددم، ارددد  ت دددكب جدددز 

ح  ي ول/سددت   ر   المرت دم د   دع تديدد سديمد 2030 وسدمئب تنايدا ل دمت  دمماملتع قمت رارغميم  
ا ت د دماة ارعممل، ح م  ر د مت األمم املتحدة ر تن يمت امل تداممت، ل مت دمم مت رط وحمت  ،2015

 رزمددوا فيالددم  نا ددالم رالت ددر اردددر  رمرقضددم    ددع اراقددر   يددر  2030 ر تن يددمت امل ددتداممت رعددمم
، رافدددمل املددد  ر 2015كدددمنون األرل/اي ددد    ح ذردددك اراقدددر املدددددر  رح ، مبدددم ددددكمره ر رعدددما 

امسماي رارع ررن رألطدراف ح اتامديدمت األمدم املتحددة اةطمايدمت ر دمن تغد  املندم ، ر  دو   متدب، 
ا ت ددما  ددف يت يفددب ح ح ذردك  ددأ طريدمل    دع ارتعممددب مدر ارتحددديم  املتاد مت رتغدد  املندم  مبددم

ددددب  سددو ااجددمت امسددرااة ارعممليددمت ح  دددب مددأ ااجتدد  ميددويت  فددوق م ددتويم  مددمحاددر ااتاددمع متو 
اختا امل  ر ارو ااي ارعمدر ملنة مت ارتاماة ارعممليمت  دة درااا  ح ناا ار الر، امسقدمت ارانم يمت  ر 

  )مع الرجوع الل جهة االختصاص(  كد  جمداا  اردرا املركزي ر تن يمت ح    مره  ائي يمت،
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للتجننننارة والتنمينننننة  د عننننهذه اننننناة االتفاانننناه والنتننننا   مننننناوانننن -(3) 3
للقضايا المترابطة المتعلقة بالتمويّ والتكنولوجيا واالستثمار ما دور يني ااينة األامينة  وما

أ نننده علنننل الحاجنننة النننل ايجننناد اسنننتجاباه  للتنمينننة الشننناملة للجمينننع والمسنننتدامة،  منننا
يني للنا التصندل للفنوار   جنااله بمناسياساتية متكاملنة للقضنايا التني تنشن  يني اناة الم

القا منننة داخنننّ الولنننداي وييمنننا بينهنننات اوجننناوه اننناة االتفااننناه تتويجنننا  لنصننن  انننري منننا 
 المتقدمننةالتغيهننراه ينني الناننام االاتصننادل العننالمي، التنني  اننن  تننؤار ينني جهننود الولنندايا

المرتوطننة بهننا، التصنندل للتحنندياه او [ الناميننة الراميننة الننل جننني امننار العولمننة)تُضننا (و
[ جعنننّ الحيننناة أ ثنننر رخننناو  و رامنننةت لنننن )تُضنننا (و  سنننيما بالنسنننوة النننل الولنننداي النامينننة ال

موالغنة يني التشنديد علنل دور السياسناه واالسنتراتيجياه  اوأ ده اناة االتفااناه أي ال
يني المقنام األو   الا  اي  ّ بلد مسؤوال   ،[ت وعالوة علل للا)تُحا ( اإلنما ية الوطنية

ت وسنلم  اناة النتنا   تمكينينة دولينةبيلنة  دعنمينني تنميته االاتصادية واالجتماعينة، اعا 
[ وبنناو (حنا تُ ([ انقنّ )ُتضنا ) اوالوصنو  النلب امية التعاوي الدولي، والتموينّ، ا  أيض

([ امننع التسننليم ُتضننا )ا مننع األولوينناه الوطنيننةا  القنندراه لنندعم الجهننود الوطنيننة تمشنني
 ([ُتحا ت )يي مجا  السياسة العامة متاحب امية الحيه ال

]رت دددكب  دددا  ااتامددددم  ح جم و الدددم، مقرتندددمت رمروايدددمت األسمسددديمت  -(4) 4
سديمق    دمل األرنكتدما رتددا ) ت دكب رايدمت األرنكتدما [()ُتضنا  لن]ر [(حا تُ ) رألرنكتما

ينني  امننا أجننّ المسنناامة ([ُتضننا )معمملدده   ددع مدددق ار ددنوا  األارددر ارقمامددمت ]مبددم ح ذرددك 
دددق م    فم داف ارتن يدمت امل دتداممت ر دكب لدم  ت دكب  يضد([ُتضا ) تحقيق ااة النتا  

 ممم ، حين م س و   ضم  األمم املتحدة ارضو    ع  52رألسمس اراي دمم   يه األرنكتما منا 
امسمجمت لى "لجيما طدرق ككدأ  دم ت دق  املدوااا ارد دريمت راملمايدمت ر عدممل مدأ  جدب استيادمل ددمفمت 

 2030  ن لاااج رسدددمئب ارتنايدددا ح ل دددمت ارتن يدددمت امل دددتداممت رعدددمم راقدددر ح كدددب مكدددمن"  ك دددما
ي كب  يضدم  س ديدا  رت  عدم   د ا  األ ضدم  "لى لاسدم   سدا نةدمم ادتادماي  دمملن  فضدب" 
األمر اراي كّكأ مأ "استحداث سماة جديدة رتررة جديددة، رادواة م درتكمت، مدأ  جدب تقمسدم 

  ريتدديت توديددت اردددراة اررارعددمت   ددرة ملدد  ر األمددم املتحدددة ر تاددماة رارتن يددمت *ك"مثددما الددم  م ددرت 
العمنننّ علنننل تهيلنننة بيلنننة  نحنننوا)األرنكتدددما ارراردددر   دددر( فرددددمت دّي دددمت ر نتقدددمل مدددأ ارقدددرااا  

املتع قدمت  ([ُتضنا ) ومنصنفة علنل صنعيد التجنارة والتنمينةت للجمينع ااتصادية عالمينة  ناملة
  اسددتحداث توافددمل ح ا اا  ر ددمن األ  ددمل امل  ورددمت رتحقيددمل  ددا  ارغميددم رمأل ددداف ارراميددمت لى

]،  أ طريمل رأدر ل دمت سمايدمت رلبمئيدمت ك يدمت تقدوم   دع ارعداردمت رارقص دو راةنادمف ر دأ طريدمل 
امل ددددماكمت ح تقيددددمل  ددددا  ا  ددددمت، مددددأ  جددددب ارتاددددّدي ر تحددددديم  اادتاددددمايمت اردمديددددمت رارنمددددديمت  

 [5رمراقرة ت  تددل ]  [ُتحا ()

__________ 

 األرل، ال دددددد مددددددارا  مددددد  ر األمدددددم املتحددددددة ر تادددددماة رارتن يدددددمت، اروتيقدددددمت ا تمميدددددمت رارتقريدددددر ا تدددددممن، انةدددددر *
 ( E/CONF.46/141ك يزي )اةن ارنص مأ 4ر 3 ارااحت 
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]ريتدددديت توديددددت اردددددراة اررارعددددمت   ددددرة ملدددد  ر األمددددم املتحدددددة ر تاددددماة  -الوديلة( 4) 5
العمننّ علننل تهيلننة بيلننة  نحننوارارتن يدمت )األرنكتددما اررارددر   در( فردددمت دّي ددمت ر نتقدمل مددأ ارقددرااا  

قددمت املتع  ([ُتضننا ) ومنصننفة علننل صننعيد التجننارة والتنميننةت للجميننع ااتصننادية عالميننة  نناملة
]،  رمأل دداف ارراميددمت لى اسددتحداث توافددمل ح ا اا  ر ددمن األ  دمل امل  ورددمت رتحقيددمل  ددا  ارغميددم 

 أ طريمل رأر ل مت سمايمت رلبمئيمت ك يمت تقوم   ع ارعدارمت رارقص و راةنامف ر أ طريمل امل دماكمت 
  [حا ()تُ  ح تقيمل  ا  ا  مت، مأ  جب ارتاّدي ر تحديم  اادتامايمت اردمديمت رارنمديمت 

 2030 تت ددم رده ل ددمت  ددمم ر ممليدمت   ددداف ارتن يدمت امل ددتداممت، رمدم -(5) 6
 اارتددددزام  كددددد]ت [)ُتحننننا (مددددأ ات ددددمع رط ددددو ،  ددددن  مددددوا ]ت دددد و ارضددددو    ددددع امسمجددددمت لى

ن دد مت ] [اتدددمع ند ال دد  من ددقمت جديدددة ل ا  ارتن يددمت رلى لدممددمت دددراكمت  ممليددمت ]جديدددة [)ُتضننا ( رددد
راأللددا روسددمئب تنايددا   ددع ناددا ارداجددمت مددأ ] مددأ  جددب ارتن يددمت امل ددتداممت [)ُتضننا ( رمعددز ة

ي ددكب  [ُتضننا () ال تقيددمل ارتن يددمت امل ددتداممت رار ددمم مت ]راملناددامت    ]رمددم[ار  ددو  )ت ضددمف(
تدددديم  يواجددده الت دددر ارددددر  رمسدددر  ح ارقدددرن امسدددماي رارع دددريأ، رسددديت  ب ارتغ ّدددب   دددع  ددداا 

ا اادتاددددمايمت رااجت م يددددمت رارديييددددمت ر تن يددددمت امل ددددتداممت ]  ددددع  يددددر ارتحددددّدي اردددددم  ردددد  األرعددددم
اف( امل تويم  اف( سيت  ب هتييمت رييمت ]ارريمت ، ك م[)ت   ]  دع  يدر امل دتويم   كينيدمت [)ت 
 [4ت  تددل رمراقرة ] [(ُتحا )ر تن يمت ار مم مت رامل تداممت   [)ت ضمف(

د العنننالمي للتغلننن  علنننل اومنننا الضنننرورل العمنننّ علنننل الصنننعي -(مكررا   5) 7
أي الولنننداي النامينننة سنننتاّ يننني المسنننتقوّ ا  التحننندياه العالمينننةت ولكنننا منننا الواضننن  أيضننن

المنانننور الجهنننة الطالونننة األولنننل لألونكتنننادت ولنننالا ينوغننني أي يكنننوي تر ينننه المنامنننة علنننل 
منننع انند  تعهيننه دور الولنننداي الناميننة يننني ا  احتياجنناه وااتمامنناه الولنننداي الناميننة، تمشنني

المسؤولياه المشتر ة ولكا و } االاتصاد العالمي علل أساس موادئ اإلنصا  والشمولية،
المتمننايهة، بننيا الولننداي المتقدمننة والولننداي الناميننة، والمعاملننة الخاصننة والتفضننيلية للولننداي 

 ([ُتضا ت ){ُتحا (النامية وأاّ ما المعاملة بالمثّ تماما ، والحق يي التنمية )
ويتعننيا علننل األونكتنناد، ينني اطننار واليتننه، أي  -مكننررا  اانيننا   5ا -(ا  مكررا  ااني 5) 8

سنننيما الوعننند  يسننناعد الولنننداي النامينننة علنننل تحقينننق التنمينننة المسنننتدامة ب بعادانننا الثالانننة وال
مننع }االاتصننادل، والمراعنناة التامننة لمختلنن  النننه  والننرلم واألدواه المتاحننة لكننّ بلنند 

و ناا مراعناة أامينة } ،{(ُتضنا والروحينة للويلنة السنا دة )باألامية الثقايينة ا  االعترا  أيض
التشجيع علل االنسجام مع الطويعة، والتسليم ب ي األرض األم تعوير مشنتر  يني عندد منا 

 ([ُتضا ت ){(ُتحا الولداي والمناطق )
أنشنننننن األونكتننننناد لتعهينننننه التنمينننننة االاتصنننننادية  -االثنننننا  مكنننننررا   5ا -لثا (مكررا  اا 5) 9

عننا اعننادة التننواذي ينني العالانناه االاتصننادية الدوليننةت ويعننني للننا  االجتمنناعي، يضننال  والتقنندم 
، عنا طرينق السياسناه الوطنينة ونهااة وانصايا  و موال   المساامة يي ااتصاد عالمي أ ثر عدال  

والدولية، مع اعطاو األولوية الحتياجاه الولداي النامينة ومصنالحهات وسنيؤدل اناا النل تحسنيا 
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لمعيشننة، وانشنناو ناننام أيضنّن وأ ثننر يعاليننة للتعنناوي االاتصننادل النندولي،  جننهو مننا مسننتوياه ا
يوجند عنالم مقسنم النل منناطق يقنر ورخناو ويعنم  ناام ااتصادل عالمي جديند وعناد  بحين  ال

 ومكررا  رابعا [ا  [ ادم  الفقرتيا مكررا  االث(ُتضا االذداار الجميعت )
أنشننننن األونكتنننناد لتعهيننننه اعننننادة التننننواذي ينننني  -ا  مكننننررا  رابعنننن 5ا -مكررا  رابعا ( 5) 10

العالانننناه االاتصننننادية الدوليننننة بغيننننة تعهيننننه العدالننننة واإلنصننننا ، وتعهيننننه التقنننندم االجتمنننناعي 
وتحسيا مستوياه العيش بحرية أ ور، وانشاو ناام أيضّ وأ ثر يعالية للتعناوي االاتصنادل 

يوجنند عننالم مقسننم الننل  النندولي،  جننهو مننا ناننام ااتصننادل عننالمي جدينند وعنناد  بحينن  ال
 [([ ايقرة مدمجة مع الفقرة مكررا  االثا  ُتضا مناطق يقر ورخاو ويعم االذداار الجميعت )

كمن، ت كب ارتاماة  رح ظب ادتاما  مملن  كيفر تعقيدا  رترار م   م -(6) 11
لويلنننننة الرارقضدددددميم املرتار دددددمت ح جمدددددما  ااسدددددتيف ما رارت ويدددددب رارتكنوروجيدددددم احملركدددددم  اررئي ددددديمت 

ر تن يددمت امل ددتداممت اردد  تت  ددر لريالددم ل ددمت  ([ُتضننا االاتصننادية العالميننة الشنناملة والمنصننفة )
يتع دمل رمملعمةدمت املتكمم دمت  دا     ررم تدما األرنكتما جالمت ارتن يمل رألمم املتحدة في م2030  مم

دا  امل دددواة ر دددمن لى  ممليدددمت  ضدددويته، فدددإن رددده رمرتدددم  اراا  ردددمر  األ يدددمت ح لسدددا  ارقضدددميم، رنةدددر 
األرعما ار يمسمتيمت ر تاماة رارتن يمت امل تداممت را م اةجرا ا  ار  ي زم اختمذ م نتيامت  ر تامدم  

({ }منننع تعهينننه ُتحنننا ([ العالمينننة المعقنننودة يننني اروننننة األخينننرة امنننع }ُتضنننا )]رارنتدددمئ  
([ ا، واالعترا  ُتضا ({ النهااة والتكامّ بيا األبعاد الثالاة للتنمية المستدامة )ُتضا )

يتعلننق بوفيفتهننا ينني وضننع القواعنند المتعقلننة بالقضننايا  ب ولويننة منامننة التجننارة العالميننة ييمننا
]ريعد ااحتامل م لرا  رمراكرق ار نويمت ا     ةن م  األرنكتما تاك ا   ([تُتضا التجارية )

يدمت، ررم يدمت ار ديمق ارتدما ن مبدق ارتغي  ارداي طدر  لد ل  دا  ارادرتة   دع سديمق ارتادماة رارتن 
ت دع ذردك مدأ لد ة ح اسدم م دما ارتحدرك لى  رألرنكتما راملدمائ ارتمسي يمت ار  دمم   يالدم رمدم

سدديمق اانتقددمل د دددمم  لى فاددب جديددد، يتعدد  ارتاكدد  م يددم  في ددم دددالد  املمأددن مددأ  األمددمم  رح
 [(ُتحا )ا  ة   اردارس ار  يندغن استقمؤ م مأ  ا  لجنم ا  رللامدم  رح

اويي اطار عمّ األونكتاد علنل دعنم دولنه األعضناو، ينوغني لنه  -(7) 12
أي يواصّ، يي حدود الموارد المتاحة، تعهيه وتحسيا عمله الداعم لجميع الولداي النامية 
ينني جميننع المننناطق وأي يحننايل علننل عملننه بشنن ي التحنندياه الخاصننة التنني تواجههننا أاننّ 

نوغننني لألونكتننناد أي يواصنننّ يننني حننندود المنننوارد المتاحنننة تعهينننه عملنننه ي  مننناا ت  الولنننداي نمنننو 
لمعالجة المواضيع الخاصة لاه الصنلة باالحتياجناه والمشنا ّ الخاصنة المرتوطنة بالقنارة 
األيريقية، والدو  الجهرية الصغيرة النامية والولداي النامية اير الساحلية والولداي التي تمر 

والولننننداي لاه النننندخّ المتوسنننن  واالاتصنننناداه األخننننرم ااتصنننناداتها بمرحلننننة انتقاليننننة، 
أي يسنناعد ا  والمعرضنة للمخنناطر واالاتصناداه الصننغيرةت اوينوغني لننه أيضنا  الضنعيفة ايكلينن

يتعلنق بالتحندياه الخاصنة التني تواجههنا بخصنوص الونينة  بلداي المرور العنابر النامينة ييمنا
 [)ُتضا (التحتية والنقّت 
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 [(ُتضننا ) ادولننه األعضنناورح لطددما   ددب األرنكتددما   ددع ا ددم  -)   ( 13
، يندغدددن رددده  ن ([ُتحنننا )] يدددر ارد ددددان ارنمميدددمت رارد ددددان ارددد   دددر ادتادددمااهتم مبرح دددمت انتقمريدددمت 

   دده ر ددمن  [{ُتضننا (تعهيه})] ([ُتحننا )، ]ت دد  يواصننّ، ينني حنندود المننوارد المتاحننة
 ،اأيضننا    ريندغددن رألرنكتددما فريقيددمت ر دددب ارد دددان بددوا  ارتحددديم  ا مدددمت اردد  تواجالالددم ارقددماة األ

اأي يواصنننّ، يننني حننندود ، ([ُتضنننا ) اأيضنننا   حنننا ([تُ احسننن  االاتضننناو ) ([ُتضنننا )
   دده ر ددمن ااحتيمجددم  رامل ددمكب  [(حننا تُ )]ت دد   (،[ُتضننا ) المننوارد المتاحننة، تعهيننه

ا، والولننداي التنني تمننر ا مدددمت ر دددرل اةزايددمت اراددغ ة ارنمميددمت، رارد دددان ارنمميددمت  دد  ار ددمح يمت 
 [(ُتضنننا ([ ا، والولنننداي لاه الننندخّ المتوسننن ، )ُتضنننا ااتصننناداتها بمرحلنننة انتقالينننة )

اا  اراددغ ة  ]ريندغددن ردده راملعرأددمت ر  قددمطر راادتاددمم  راادتاددماا  األلددرق ارضددعيامت  يك يدد
يتع مل رمرتحديم  ا مدمت ار  تواجالالم خبادو    ن ي م د ر دان املررا ارعمرر ارنمميمت في مم   يض

اينوغنني أي يعننهذ األونكتنناد عملننه الننداعم لجميننع الولننداي  ([ُتحننا )اردنيددمت ارتحتيددمت رارنقددب  
 ([ ُتضا ) يي للا الولداي المتوسطة الدخّت النامية يي جميع المناطق، بما

اتعهيننننننه بيلننننننة ريندغددددددن رألرنكتددددددما، ح لطددددددما رايتدددددده،  ن ي ددددددالم ح  -(8) 14
تنايدددا رمتمرعدددمت نتدددمئ   ([ُتضنننا ونهاانننة وانصنننايا  بوسنننا ّ منهنننا ) ااتصنننادية عالمينننة أ ثنننر عننندال  
، رل دمت   دب  ايدا 2030 ح ذرك ل مت ارتن يدمت امل دتداممت رعدمم امل  را  ارعممليمت ذا  ارا مت، مبم

ح ددب اادتضددم ، اتاددمق رددمايا مبوجددب اتامديددمت األمددم املتحدددة اةطمايددمت ر ددمن تغدد  املنددم   رمرددم، ر 
ر   ذرك مأ ااتامدم  رارنتمئ  اردرريمت ذا  ارا مت  رسيقوم األرنكتدما، ح  يدر جواندب    ده، 

ررت اليددددددد ار ريددددددمل  مددددددمم تقيددددددمل  2030 رممل ددددددم دة   ددددددع تنايددددددا ل ددددددمت ارتن يددددددمت امل ددددددتداممت رعددددددمم
  ريندغدددن  ن ي  دددالم األرنكتدددما ح تنايدددا اةجدددرا ا  2030 ارتن يدددمت امل دددتداممت ا دددول  دددمم   دددداف

ررنددددددمم  ارع ددددددب راددددددم   دددددددب ارد دددددددان بددددددوا   احملددددددداة امل  ورددددددمت ح ل ددددددمت   ددددددب  ايددددددا  رمرددددددم، رح
ررنمم    ب فيينم رادم  ارد ددان ارنمميدمت  د   )ررنمم    ب اس ندول(، رح 2020-2011 ر عقد

لجدرا ا  ارع دب املعا دب رادم  ارددرل  )ررندمم    دب فييندم(، رح 2024-2014عقد ار مح يمت ر 
أي ينندعم تنفيننا خطننة االتحنناد ا  اوينوغنني لألونكتنناد أيضنناةزايددمت اراددغ ة ارنمميددمت )م ددما سددمموا(  

ريندغددددن  ([ُتضننننا ، والشننننرا ة الجدينننندة مننننا أجننننّ تنميننننة أيريقيننننات )2063 األيريقنننني لعننننام
{ املامرأددم  ارتامايددمت املتعددداة األطددراف (ُتحننا )د م }لجنددم  ]جورددمت مددأ  ن يدد رألرنكتددما  يضددم  

اردد  تضددر ماددم  ارد دددان ارنمميددمت ح ددد ي الم  ([ُتضننا اخطننة الدوحننة اإلنما يننة ) ([ُتحننا )
امننع اإل ننارة يتنمسددب مددر احتيمجمهتددم اةبمئيددمت،  رتكاددب أدد من نادديدالم مددأ بددو ارتاددماة ارعممليددمت مبددم

ااتفنننا  منننرا ش ]  دددع ارنحدددو املتدددولع ح  [ُتضنننا لية )يخاصنننة والتفضنننالنننل موننندأ المعاملنننة ال
اومع االعترا  بالخالياه القا منة يني الننه  المتوعنة  ([تُتحا )ل  ن اردرحمت  ([ُتضا و)

([ الناام التجارل المتعدد األطرا  يي اطنار منامنة التجنارة ُتحا اذاو  يفية تعهيه اتعهيه )
([ نهن  جديندة مصنممة لضنماي حصنو  الولنداي النامينة ضنا تُ العالمية وايي االتفا  علل )

سنننيما أانننّ الولنننداي نمنننوا  األعضننناو، علنننل نصننني  يننني نمنننو التجنننارة العالمينننة  األعضننناو، وال
([ اينوغننني أي يواصنننّ األونكتننناد دورة ُتضنننا يتناسننن  منننع احتياجننناه تنميتهنننا االاتصنننادية )
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ضنايا المترابطنة يني مجنااله التموينّ الق الداعم يي معالجة القضايا لاه الصلة بواليته، ويي
([ ا مننا ينوغنني لألونكتنناد أي ينندعم )ُتضننا والتكنولوجيننا، واالسننتثمار والتنميننة المسننتدامةت 

( ناننام تجننارل متعنندد األطننرا  موجننه نحننو التنميننة، ناننام  عننالمي اننا م علننل ُتحننا تعهيننه )
 ([ُتضا مييه واإلنصا ت )، ويتسم باالنفتاح وعدم التالقواعد، اابّ للتنوؤ به، أ ثر  موال  

]ريندغدددن  ن ي  دددالم األرنكتدددما، ح لطدددما رايتددده، ح تنايدددا رمتمرعدددمت  -)   ( 15
رل ددمت   ددب  2030 فيالددم ل ددمت ارتن يددمت امل ددتداممت رعددمم نتددمئ  املدد  را  ارعممليددمت ذا  ارادد مت، مبددم

 ايا  رمرم ركدارك، ح دد م يكدون منمسددم ، املد  ر امسدماي رارع دررن رألطدراف ح اتامديدمت األمدم 
 [(ُتضنننننا )]ريندغدددددن  ن يقدددددوم  ([ُتحنننننا )تغدددددّ  املندددددم   ]رسددددديقوم املتحددددددة اةطمايدددددمت ر دددددمن 

 2030 األرنكتددما، ح  يددر جوانددب    دده، رممل ددم دة   ددع تنايددا ل ددمت ارتن يددمت امل ددتداممت رعددمم
  ركدددارك يندغدددن  ن 2030 ررت اليدددد ار ريدددمل  مدددمم تقيدددمل   دددداف ارتن يدددمت امل دددتداممت ا دددول  دددمم

ررندددمم   حملددداة امل  وردددمت ح ل ددمت   دددب  ايددا  رمردددم، رحي  ددالم األرنكتدددما ح تنايددا اةجدددرا ا  ا
ررندددمم     دددب اسددد ندول(، رح )ررندددمم  2020-2011ارع دددب رادددم   ددددب ارد ددددان بدددوا  ر عقدددد 

)ررنددمم    ددب فيينددم(،  2024-2014  ددب فيينددم راددم  ارد دددان ارنمميددمت  دد  ار ددمح يمت ر عقددد 
ددب راددم  اردددرل اةزايددمت رح يندغددن  اراددغ ة ارنمميددمت )م ددما سددمموا(  ك ددم لجددرا ا  ارع ددب املعا 

 املامرأدددددم  ارتامايدددددمت املتعدددددداة األطدددددراف حنننننا ([تُ )رألرنكتددددما  ن يدددددد م ]لجندددددم  جوردددددمت مددددأ 
تضدددر مادددم  ارد ددددان ارنمميدددمت ح دددد ي الم رتضددد أ حادددو م   دددع ناددديب ح بدددو ارتادددماة  ارددد 

ح ل ددد ن اردرحدددمت ارادددماا  دددأ يتنمسدددب مدددر احتيمجمهتدددم اةبمئيدددمت ]  دددع ارنحدددو املتدددولع  ارعممليدددمت
([ اتعهيه الناام التجارل المتعندد األطنرا  يني اطنار منامنة ُتحا )منة مت ارتاماة ارعممليمت 

التجنننارة العالمينننة والننننه  الجديننندة المصنننممة لضنننماي حصنننو  الولنننداي النامينننة األعضننناو، 
تناسنن  مننع سننيما أاننّ الولننداي نمننوا  األعضنناو، علننل نصنني  ينني نمننو التجننارة العالميننة ي وال

]لجندددم  جوردددمت مدددأ املامرأدددم  ارتامايدددمت املتعدددداة  ([ُتضنننا احتياجننناه تنميتهنننا االاتصنننادية )
األطراف تضر مام  ارد دان ارنمميمت ح د ي الم، رتض أ حاو م   دع ناديب ح بدو ارتادماة 
ارعممليدددمت يتنمسدددب مدددر احتيمجمهتدددم اةبمئيدددمت،   دددع ارنحدددو املتدددولع ح ل ددد ن اردرحدددمت ارادددماا  دددأ 

 [ ([ُتحا )منة مت ارتاماة ارعممليمت  
يتع دددمل  ريةدددب األرنكتدددما  دددو جالدددمت ارتن ددديمل ح األمدددم املتحددددة في دددم -(9) 16

رمملعمةدددمت املتكمم دددمت رقضدددميم ارتادددماة رارتن يدددمت رارقضدددميم املرتار دددمت ح جمدددما  ارت ويدددب رارتكنوروجيدددم 
ودعنن  ا  النندور مجنندداوأ ننده خطننة عمننّ أديننه أبابننا انناا رااسددتيف ما رارتن يددمت امل ددتداممت  

ريندغددن رألرنكتددما  ن يوادددب، ح لطددما  ددا  اروايددمت، ارع ددب مددأ لدد ل  ([ُتضننا الننل تعهيننهةت )
ر دددن اردحدددت رامل دددم دة ارتقنيدددمت ررندددم  توافدددمل ا اا  مدددأ  جدددب تقيدددمل نتدددمئ  ذا   متاريف تددد  اكمنددده

ارتكممددب مددر   ددب  رجدده   ددايرمغددزق، مددر ااسددتاماة مددأ املددوااا املتمحددمت، رتعزيددز  رجدده ارتدد  ا رت
ا، ومنتدياه التعاوي االاتصنادل الندولي لاه الصنلة وايرانا منا املنة م  اردرريمت األلدرق 
اوايرانننا منننا أصنننحال المصنننلحة }، وتعهينننه }نفنننولة يننني  ([تُضنننا أصنننحال المصنننلحة )

({ الوعنند التجننارل واإلنمننا ي للعمننّ ينني مجننا  منتنندياه ُتضننا }التعنناوي مننع ) {ُتحننا )



TD(XIV)/PC/1/Rev.1 

GE.16-10103 8 

ومنتندم التعناوي االاتصنادل  20  ال الندولي لاه الصنلة مثنّ مجموعنة التعاوي االاتصادل
 دا  م  ]رتقيقد  دا  ارغميدمت، فدإنم  رتقيقد({ ُتحا ([ت )ُتضا لدو  آسيا والمحي  الهادئ )

]مث لن  ([ُتضنا ) احينه مخصنصك االسنم ( ([ُتحنا )]ا تمميدمت رند ر   ارغميمت، فإن اروتيقدمت
 ([ُتضنا )]يندغدن  ن تدد   ([ُتحنا )ت كدد مدأ جديدد رتدد   ([ُتضا ) ا  اروتيقمت ]ا تمميمت 
 ([ُتحننا )تددزال دددممسمت رذا  ارادد مت،  رايددمت اردرحددمت، ]اردد  ا [(ُتحننا )  ددع ]اتاددمق  كددرا ر

يدزاان  اروتيقمت ا تمميمت رن ر  ت كد مأ جديدد، رتدد    دع اتادمق  كدرا ررايدمت اردرحدمت، ار دايأ ا
 دأ مددمائ  دممس  رذري د مت، مر تقدمي ت يب سيمسميت حمدث راستامرم  سيمسدمتيمت، فضد   

ة لخطنننننا  اوويقننننتوجياليددددمت رتعزيددددز األرنكتددددما رت دددد  ارا  اةبددددمئن، ر تددددر  رفعمريتدددده امل س دددديمت  
وخطننة عمننّ أديننه أبابننا، سننيعمّ األونكتنناد، حيثمننا أمكننا، سننوية ينني اطننار  2030 عننام

ي ييهنا مهيننة وه  نرا اه منع العديند منا أصنحال المصنلحة وسنير ه علنل المجنااله التني  ن
 ([[ُتضا نسوية، ما أجّ الت اير بقدر أ ورت )

ا  أ ده خطة عمنّ أدينه أبابنا مجنددعلل وجه الخصوص }او  -)   ( 17
([ ابوصنننفه مر نننه ُتضنننا النننل تعهينننه الننندور المهنننم النننال يضنننطلع بنننه األونكتننناد ) الحاجنننة

التنسننننيق داخننننّ مناومننننة األمننننم المتحنننندة للمعالجننننة المتكاملننننة لقضننننايا التجننننارة والتنميننننة 
والقضنننايا المترابطنننة يننني مجنننااله التموينننّ والتكنولوجينننا، واالسنننتثمار والتنمينننة المسنننتدامة 

 {4ما الفقرة  مالحاةك مفهوم منقو  - ([ُتضا )
وينوغي لألونكتاد، بالتعناوي منع الحكومناه الوطنينة،  مكررا   9ا -مكررا ( 9) 18

أي يراعنني ينني بننرام  عملننه المقولننة مسنناراه العمننّ األربعننة التاليننة،  مننا ورده ينني تقريننر 
تحنننن  عنننننواي ذمننننا اتخننننال  2015األمننننيا العننننام لألونكتنننناد الصننننادر ينننني أيلو  سننننوتمور 

اإلجراواهذ  ي يضطلع علنل نحنو يعنا  بمسنؤوليته عنا دعنم وا منا  القراراه الل تنفيا 
الجهننود التنني يوننالها المجتمننع النندولي ينني سننويّ تحقيننق أانندا  التنميننة المسننتدامة لعننام 

ك بنننناو القننندراه اإلنتاجينننة إلحنننداق تحنننو  يننني االاتصننناداه  والتر ينننه علنننل دور 2030
الضنع  وبنناو القندرة علنل التكين    التنمية وعلل األسوا  األ ثر  فاوة   ومعالجة منواطا

 [وتعهيه التعددية وايجاد حلو  مشتر ةت )ُتضا (
دعنم وا منا  الجهنود التني يونالها المجتمنع الندولي  سويّ وييا -)   ( 19

 األونكتناد،يمكنا أي ينانر  يعنا ، نحو علل 2030 لعام المستدامة التنمية ألادا تحقيقا  
ينننني مسنننناراه العمننننّ األربعننننة التاليننننة،   ،االاتضنننناو، بالتعنننناوي مننننع الحكومنننناه الوطنيننننة عننننند
تحن  عننواي  2015ي أيلو  سنوتمور الصادر ين لألونكتادورده يي تقرير األميا العام   ما
 ينني تحننو  إلحننداق اإلنتاجيننة القنندراه بننناوذك اإلجننراواهمننا اتخننال القننراراه الننل تنفيننا ذ

 منننواطا ومعالجنننة  فننناوة   األ ثنننر األسنننوا  وعلنننل التنمينننة دور علنننل والتر ينننه االاتصننناداه 
 [)ُتضا ( تمشتر ة حلو  وايجاد التعددية وتعهيه التكي   علل القدرة وبناو الضع 
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ريندغددن  ن يددو  األرنكتددما األررويددمت ح  يددر  ن دد ته رقضددميم ارد دددان  -(10) 20
ح ذرددك  فريقيددم، ر ددب ارد دددان بددوا ، رارد دددان  ارنمميدمت رارد دددان اردد   در ادتاددمااهتم مبرح ددمت انتقمريددمت، مبدم

ارنمميدددمت  ددد  ار دددمح يمت، رارددددرل اةزايدددمت ارادددغ ة ارنمميدددمت، راادتادددماا  األلدددرق ارضدددعيامت  يك يدددم  
]رايتدددده  ([ُتضننننا ) ينننني اطننننار([ ]ُتحننننا )راملعرأددددمت ر  قددددمطر راراددددغ ة، رذرددددك ] ددددأ طريددددمل 

دداف)  اوعنننا طرينننق([ ُتضنننا ( االقا مة المحنننددة )ُتضنننا ([ االوالينننة )ُتضنننا ااننناة )([ ت 
  ر دددد رة   ددددع ذرددددك، ركددددن ي ددددم م متاريف تدددد ([ُتضننننا ) ه اكمنددددحننننا ( تُ ) ر اكددددمن([ اُتضننننا )

تقيمل   داف ارتن يمت امل تداممت، رارغميدم  ذا  اراد مت احملدداة ح نتدمئ  األرنكتما م م مت فعمرمت ح 
مددد  را  األمدددم املتحددددة اررئي ددديمت األلدددرق، ررمرتعدددمرن مدددر اروكدددما  اردرريدددمت األلدددرق، يندغدددن اختدددمذ 

 اةجرا ا  ارتمريمت:
اوينوغنني أي يننولي األونكتنناد األولويننة ينني جميننع أنشننطته لقضننايا  -)   ( 21

 أر اننننهة والولننداي التنني تمننر ااتصننناداتها بمرحلننة انتقاليننة، وللننا عننا طريننق الولننداي النامينن
مسننناامة يعالننة يننني وينني اطنننار االضننطالع ب نشننطته، ينوغننني أي يسنناام األونكتنناد ت ةالثالانن

تحقيننق أانندا  التنميننة المسننتدامة، والغاينناه لاه الصننلة المحننددة ينني نتننا   مننؤتمراه 
الدوليننة األخننرم،  منامنناهال مكنننه أي يعمننّ مننع مننا ياألمننم المتحنندة الر يسننية األخننرم،  

 ينوغي اتخال اإلجراواه التاليةك
ينننننولي األولوينننننة لقضنننننايا الولنننننداي النامينننننة والولنننننداي التننننني تمنننننر  )أ(ا ))أ(() (  

، ةيريقيناأل التحندياه الخاصنة التني تواجههنا القنارة ااتصاداتها بمرحلة انتقالينة، بمنا يني للنا
الولنداي النامينة اينر السناحلية، والندو  واالحتياجاه والمشا ّ الخاصة بوأاّ الولداي نموا ، 

واالاتصناداه األخنرم الضنعيفة ايكلينا   والولداي المتوسنطة الندخّ، الجهرية الصغيرة النامية،
 (10 ، وياتحة الفقرة7تُحا  الفقرة ، )لاا [)ُتضا ( والمعرضة للمخاطر والصغيرة

 [)ُتضا ( عمّ ضما واليته ومواردة المتاحة ال)أ أوال ( ا ((أ أوال  )))ب(  
، ]را سدددددي م [(ُتضنننننا ااالجتماعينننننة )تع ددددديم ااسدددددتداممت رار ددددد وريمت  (()أ))ج(  

 و [(ُتحا )يتع مل رنوع اةنا  في م
يتع ددددمل ]رنددددوع اةددددنا  سددددي م في ددددم ]تع دددديم ااسددددتداممت رار دددد وريمت، را )تتت()ا(  

 ابالشوال والمساواة بيا الجنسيا وحقو  المرأة   حا ([تُ )
)خطننة عمننّ  A/RES/69/313لقننرار األمننم المتحنندة  ويقننا   )لأددمفمت امسمددديمت( 

األمم المتحدة العنالمي وايلنة  اتفا الواردة يي  وموادئ تمكيا المرأةأديه أبابا( 
 ([ ُتضا األمم المتحدة للمرأةت )

مواد مت رتعزيز تام  ه مر امسكومم  رلمددمت حكومدم  ارد ددان ارنمميدمت  ()ب() ) د( 
ح ذرددددك الت دددر املدددد  رامل س ددددم  األكماكيدددمت رارق ددددمع  ر يدددر اةالدددم  دددددمحدمت املاددد حمت مبدددم

 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)ا م   
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مواصنننلة بنننا  جهنننودة الرامينننة النننل تحسنننيا  فاوتنننه ويعالينننة و نننفاييته  ()د() )ر( 
ته، بوسا ّ منها تحسيا آلياه التواصّ وتقديم التقارير وعنا طرينق تعمنيم ممارسناه ومساول

 ([ُتضا اإلدارة القا مة علل النتا   بندراجها ضما أر اي العمّ الثالاة لألونكتادت )
وينوغننني أي يسنننت ن  المنننؤتمر ممارسنننة اسنننتعراض  -مكنننررا   10ا -مكررا ( 10) 22

منا اسنتعراض منتصن  المندة ا  التجارة والتنمية، بصنفته جنهومنتص  المدةت وينوغي لمجله 
الا  انن  ارلينة  أي يقيم التقدم المحرذ يي تنفيا نتنا   المنؤتمر، ومنا ،لألونكتاد الرابع عشر

الحكومية الدولية القا مة  ايينة لطموحناه نتنا   المنؤتمرت ويجنرل اسنتعراض منتصن  المندة 
تكفننّ اسننتمرار ر ننا عمننّ األونكتنناد المتعلننق بوننناو  تعنندياله علننل ارليننة الحكوميننة الدوليننة

 ([ُتضا توايقاه ارراو يي اإلسهام اسهاما  اويا  ولا معنل يي انجاذ خطة التنمية األ مّت )
ويجنننن  علننننل األونكتنننناد الرابننننع عشننننر أي  -مكننننررا  اانيننننا   10ا -مكررا  اانيا ( 10) 23

ج  علل العملياه الحكومينة الدولينة للمنامةت وي ةالثالا ر اييشدد علل التكامّ بيا األ
تحدينند االتجنناة الننال ت خنناة المؤسسننة واتاحننة السننيا  السياسنني الننال تقننوم ييننه ب عمننا  
الوح  والتحليّت ويج  علل المؤسسة، بدوراا، أي توجه وتدعم بناو تواينق ارراو بشن ي 

أي يندعم التعناوي التحدياه اإلنما ية الر يسية التي يعتهم األعضاو التداو  بش نهات ويجن  
 ألذمنننة للتصننندل عمنننّالالواننن  نفسنننه تفعينننّ  التقنننني عمنننّ ارلينننة الحكومينننة الدولينننة ويننني

يني ا  متهايدا  يي الطل  الكلي العالمي، وتفاوتا  يواجه ر ود الال ال يها  االاتصاد العالمي
 ([ُتضا محدودا ، واشا ة مالية مستمرةت )ا  عالميا  ااتصاديا  الدخّ، ونمو 

   1الموضوع الفرعي   
 التحدياه والفرص التي يطرحها ناام تعددية األطرا  أمام التجارة والتنمية

 تحليّ السياساه  
مددددم فتددددع نةددددمم تعدايددددمت األطددددراف ي ددددكب ارددددركأ ارددددرك  ح ارنةددددمم  -(11) 24

ي ددمل  مل نه دوة اافعمت ائي يمت ر عوملدمت حققدت تقددمم  ادتادمايم  راجت م يدم   اادتاماي اردر  ك م
ردده ميفيددب   ددع اراددعيد ارعددمملن  ردددد ا  ددت  ددا  ارتعدايددمت ارتاددماة اردرريددمت  ددأ طريددمل امسددد مددأ 
امسدددواجز املتادددد مت رمرتاددددماة رارقمئ ددددمت ردددد  اادتاددددماا  اروطنيدددمت، ر ددددأ طريددددمل امسددددد مددددأ امسددددواجز 
اةغرافيددمت رواسدد مت ت دد  ارنقددب رااتاددمل  دد  امسدددرا  رمددر ا اددمع امسددواجز رتنددمدص تكددمريف 
ارنقدددب رتزايدددد ارتددددفقم  املمريدددمت رااسدددتيف مايمت رمدددر ظالدددوا  رجددده ارتقددددم ارتكنوردددوجن ردددددرم  ادددر 

)معلومناه  ي دمل  م ميفيدب ح  ي رددت مدأ األرددم   املع ومم ،  ددت  مملنم مرتار م  رداجمت مل
 مع الرجوع الل جهة االختصاص(

ارنمميدمت رارد ددان  راندم  ح اادتاما ارعمملن  دا متزايد مأ ارد ددان -(12) 25
حّقددمل توسددعم   دد  م دددوق ح ارتاددماة اردرريددمت  رددب حدد   اردد   ددر ادتاددمااهتم مبرح ددمت انتقمريددمت، مددم

ارد ددددان ارددد  كمندددت مدددأ ارادددم    ا مم دددي  ح جمدددمل ارتادددماة اردرريدددمت مندددا  دددو ت تدددمت  قدددوا ددددد 
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مردمت  ددب ارد ددان بدوا   ر غدت س دمت  ميفدمل ح ح -دالد   يماا  كد ة ح دماااهتم مأ اردضمئر 
ينها   { ما التجارة الُتضا ( }حصة أاّ الولداي نموا  }ُنحا اولكا اجمالي }حصتها )

رظ دت ارتادماة املتزايددة  دن رااسدتيف ما  [ُتضنا يني الما نةت ) 2حا ( أدنل منا تُ ) }ضليال  
ي ددمل رده ميفيدب ح كيفد   األجنيب املدمدر املتزايد يتدا  من، األمر اراي  سالم ح حددرث تدو ل مل

مددأ ارد دددان ارنمميددمت اردد   ددددت رعضددالم مددأ احملركددم  املال ددمت ر ن ددو، لد ي يددم  ر ممليددم ، رمددأ ارقددوق 
المدعومة، يني جملنة  ا،  ارعممل  ردك ت ت ك ارت واا احملرّكمت اررئي يمت ر تاماة رااستيف ما ح

 وامدب  ممدمت ([ ُتضنا حنا ({ )تُ أمور، ما السياساه االاتصادية واالجتماعية }النشنطة )
اوعلنننل النننرام منننا اننناا الجهننند، ح انت ددمل  كيفدددر مدددأ م يدددما دددقص مدددأ  دددوة اراقدددر املدددددر  

ومننا األساسنني أيضننا ضننماي عنندم تننها  الفجننوة بننيا الولننداي الغنيننة والفقيننرة ينني اتسنناعت  ال
وجننود أل عوا ننق لمشننار ة أوسننع ينني الناننام التجننارل المتعنندد األطننرا  الننال يجنن  أي 
يحننايل علننل نهنن  انمننا ي وأي يتجننن  التسننييه بغيننة تمكننيا الولننداي الناميننة مننا تحقيننق 

 ([ُتضا أادايها اإلنما ية، والمساامة يي االاتصاد العالميت )
 ددب  ايددا  رمرددم ارتاددماة ارعممليددمت رمهددم ] ااة مال ددمت[ ]رتعددر ف ل ددمت   -(13) 26
ر ن دددو اادتادددماي ار دددممب ر ا يدددر رر تن يدددمت امل دددتداممت  [(ُتضنننا ) امحنننر  مهنننم ([ُتحنننا )

ا مننا تجسنندة منامننة التجننارة رامسددد مددأ اراقددر، ح حدد   ن ارنةددمم ارتاددماي املتعدددا األطددراف 
ي ددكب رجددوا نةددمم سددماي  ارتاددماة  ك ددم  ددو ارقنددمة اررئي دديمت ر نالددوع  ددا  ([ُتضننا العالميننة )

ايني ايجناد  نادرا  ائي ديم   يضدم   ([ُتضنا )متعدا األطراف رددوي رفعدمل ]رددمئم   دع ارقوا دد 
ح لجيددما ح ددول رتحددديم  ارعوملددمت،  ([ُتضننا الفننرص الكويننرة التنني تنن تي مننع العولمننة، و نناا )
لامددمج  انناة التحنندياهت دد ب ]ر  حننا ([تُ )رلمدددمت لامددمج ارد دددان ارنمميددمت ]اندددممجم  مناددام  

ح اادتاددما ارعددمملن ]رس سددب ارتوايددد ارعممليددمت  [(ُتضننا )ارد دددان ارنمميددمت ]ر ددكب كممددب  كيفددر 
وليسننن  االتفااننناه التجارينننة الثنا ينننة واإلاليمينننة والمتعنننددة األطنننرا  بننندا ّ   ]([ُتضنننا )

 األطنننرا ووجنننود نانننام تجنننارل متعننندد ]] ([ُتضنننا ) للنانننام التجنننارل المتعننندد األطنننرا ت
 ([ُتضنا ) ايمكنا التنونؤ بنه،ددامف، ر رماتدو ،  ([ُتضنا ) وعالمي، انا م علنل القواعند،]

اينني اطننار منامننة  ([ُتضننا )]ر ددمال  ([ُتحننا )ردددممب ر دد   ييددزي ]ردددمئم   ددع ارقوا ددد 
]مر ([ ُتضا عا تحرير التجارة بشكّ ااد   لها أمور ضرورية ) التجارة العالمية، يضال  

ر تاماة حد  تكدون حمركدم   حا ([تُ )] و  مر أرراي  ([ُتضا )  مت امل ئ مت، ار يمسم  اردا
 حنننا ([تُ ) ن   ضدددم  األرنكتدددما ]يتح  دددون م ددد رريمت م دددرتكمت  ر ن دددو رارتن يدددمت ار دددمم  ، ك دددم

 دددف حاددع رتعزيددز نةددمم سددماة رتن يددمت متعدددا  ([ُتضننا ) ينوغنني لهننم اعننادة ت  ينند التننهامهم]
 ([ُتحا )ر [ األطراف ي تايد منه اة ي

ردد رر نت  يضم  سررمت ارعوملمت ح ارعقوا األل ة   ع  ن ارا مت رد   -(14) 27
آراو متواينة ييما بنيا ا  اوانا  أيضارتاماة اردرريمت رارتن يمت تتمتّر مبا و مت متنو مت مأ ارعوامدب  

رو فدددمررتا ([ُتضنننا ) الولنننداي بشننن ي  يفينننة تننن اير التجنننارة يننني التنمينننة، والعكنننه بنننالعكهت
اادتاددماي في ددم ردد  ارد دددان دددد  اا  يددماة كددد ة، رلمدددمت  ددأ طريددمل امدد  ارددنةم املمريددمت ر د دددان 



TD(XIV)/PC/1/Rev.1 

GE.16-10103 12 

اردنيمت املمريمت ارعممليمت  ر اا يادق  يضم    دع  ارنمميمت اجمم  معا   ره ح األسواق املمريمت اردرريمت رح
ااسدتيف ما رارتن يدمت امل دتداممت  ارع دم  املتدمارمت اراعدمت في م ر  ارتاماة رارت ويب رارتكنوروجيدم ر 

 ددن اكددم  [(حننا تُ )رااتامدددم  اررئي دديمت األلدد ة ]األلددرق  2030 ررممليفددب، فددإن ل ددمت  ددمم
طديعتالددم ذاهتددم تت  ددب لجيددما ح ددول  ممليددمت متكمم ددمت ر تحددديم  ارعممليددمت امل ررحددمت  ر ددا  ارعوامددب، 

يتعنننيا تقييمهنننا بنننالتهاما منننع انهننن  تقليدينننة جمت عدددمت ، ت ددد و األأدددوا    دددع امسمجدددمت لى اتددددمع 
ددد  جديددددة  ([ُتضنننا ) عنننا تعهينننه الننننه  القا منننة الناجحنننة،  ايضنننال   حنننا ([تُ )]اتددددمع ند ال 
راملتكمم مت رارك يمت امل  ورمت مسدب امل دمكب  [(حا تُ )]مأ  جب لحيما امس ول ]املدتكرة  ([ُتضا )

م ح اروددددت نا ددده  دددرتف مركزيدددمت  ([ُتضنننا لينننة و)اااللتهامننناه الدو اادتادددمايمت ارعممليدددمت   دددع  ن ت 
يننرتو  بننالا مننا حاجننة الننل  ا، ومنناارقيددماة ارق ريددمت ح جمددمل اسددرتاتيايم  رسيمسددم  ارتن يددمت 

]،  ([ُتضننا وينوغنني أي تراعنني انناة النننه  أيضننا  ) ات ([ُتحننا تننويير احيننه للسياسنناه )
للقواعننند ا  ينننرتو  بهنننا منننا حاجنننة النننل تنننويير حينننه للسياسننناه ا، ويقننن مدددم حنننا ([تُ )رلى 
اةيددة رغيدمت  [(ُتضنا )]ارعممليدمت  حنا ([تُ )رامسوك مت ]اروطنيدمت  [ُتضا ) اللتهاماه الدولية،وا

أددد من فعمريدددمت  دددا  ااسدددرتاتيايم  ح تقيدددمل األ دددداف ارعممليدددمت اة م يدددمت ح ار ددديمدم  احمل يدددمت  
، ر دددو [(ُتضنننا ) المحلينننة والعالمينننةرامسمجدددمت لى اتددددمع هاددد  متكممدددب ر دددمن  دددا  ارقضدددميم ]

 تكأ دو  ك  منالم ا ن  امت امل يزة ألن  مت األرنكتما ررايته، ملا اي
ومفهننوم الحيننه السياسنناتي بننال  األاميننة بالنسننوة  -مكننررا   14ا -مكررا ( 14) 28

يج  أي يكوي لدم الولداي النامية حيه سياسناتي مال نم لوضنع وتنفينا  للولداي الناميةت ال
سياساه للتنمية الشاملة والمسنتدامة، منع مراعناة تاريخهنا وأدوارانا المتغينرة يني االاتصناد 

ت وعالوة علل يي الحسواي المستدامة الغاياه الطموحة ألادا  التنمية أخامع و العالمي 
للا، ينوغي للحو مة االاتصادية المتعددة األطرا  أي تعهذ الحيه السياساتي النوطني يني 

 حا ([تُ   ُتضا الولداي النامية ما أجّ النهوض بمستوياه معيشية أعللت )
 دددمملن رلد ي دددن فعدددمل  اتعننناوي[كدددارك فدددإن امسمجدددمت لى ]  دددب[  -(15) 29

تكددأ ح  ي ردددت  كدد  منالددم ا ن، ر دداا يت  ددب تعدايددمت  حددديم  ارعددمررة ر حدددرا ململواجالددمت ارت
األطدددراف  رردددارك، ف دددم  ال تعزيدددز نةدددمم تعدايدددمت األطدددراف ي دددكب  ررويدددمت م دددت رة، رلمددددمت ح 

اتنديقاه رلوس مدأ دديدب  اعمنال  منا خنال  التعناوي الندوليمواجالمت ارتحديم  ارد  تت  دب 
، حنا ([تُ ) حنا ([تُ )تالدر ب ارضدرييب ]رسنّدب افدر ارضدرائب ]ار األموا  اير المشروعة و[

]تدفقم  اؤرس األموال  د   ([ُتضا )]األموال    امل رر مت رارا ما  ([ُتضا اومكايحة )
]رتعقيددا  س سدب  حا ([تُ )، ]رتنةيم س سب ارقي مت ارعممليمت رتمت اهتم حا ([تُ )امل رر مت 

ر  سيمسم  اادتادما ارك دن، ]رمندر رددوع   مدم  اردديون ، رارتن يمل ([ُتضا )ارقي مت ارعممليمت 
رارتعايددب  [(([ُتضننا السننيادية ) للننديوي اواإلدارة المسننتدامة حننا ([تُ ) ار دديمايمت رح الددم،

ح  رإنعمش اادتاما ارعمملن رارتاماة رارقضميم ارنمدديمت األلدرق  رمدأ ددمن تعدايدمت األطدراف، مبدم
ذرددك  دد  املدددمائ راألحكددمم املتاددمل   يالددم ر تامدددم  اردرريددمت ذا  ارادد مت،  ن  كددأ مددأ تاددماي 

  دددع   ممليدددمت، رارقضددم ([ ُتضننا اومناخينننة )ريييددمت  ([ُتضنننا اانتكاسننة ) ([ُتحنننا ا اراننة )
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اراردمت رأللدا رتعدايدمت  طدراف  2030 امسرممن ااجت م ن  ]رتتيت ل مت ارتن يمت امل تداممت رعمم
 هددم ت ددّ و ارضددو    ددع أددرراة  ددا  ارتعدايددمت ر دداا ارتعددمرن  جمددد اة رتعددمرن ادتاددماي  ددمملن ك ددم

 [(ُتحا )رتحقيمل األ داف اردرريمت املتامل   يالم  
ريندغددن  ن ت دددعف تعدايددمت  حننا ([تُ )مت، ]رمددأ ارنمحيددمت امليفمريدد -16] -(16) 30

ت د ب تن ديمل ار يمسددم  في دم ردد  ([ ُتحننا )يندغدن  ن يهنني األطدراف   دع مدددمائ ائي ديمت  ]
اردرل ذا  ار يماة، ]ر ن تكاب ات مق اةجرا ا  املتقاة مأ جمنب اةالدم  ارعممدمت را مددمت 

تشننجع اإلجننراواه الداعمننة او  حننا ([تُ )مددر األ ددداف ارعممليددمت رمددر  ررويددم  ارتن يددمت اروطنيددمت 
([ ا، ُتضننا لألطنر التنني تمكننا منا بلننوا أانندا  التنمينة المسننتدامة المتفننق عليهنا دوليننا  )

ددد]ر ن تاضدددن ارتعدايدددمت ) ([ُتضنننا والقننندراه لاه الصنننلة ) اف([ ]ر[ تاضدددن لى تقيدددمل ت 
شننامّ اودعننم النمننو االاتصننادل المسننتدام والااسددتقراا راررلددم  ارعددمملي  ح األجددب ار ويددب 

يندغدن  ن تتدديت ر د ددان ارنمميددمت، رلمددمت  دددب ارد دددان  ك ددم  ([تُتضنا والعمنّ الكننريم للجميننع )
بدوا ، لمكمنيدمت امساددول   دع مددوااا كمفيدمت مددأ  جدب احتيمجمهتدم اةبمئيددمت امل دتداممت  ددأ طريدمل تعديددمت 

المتقدمننة اارتيننة مننا الولننداي ارعممددمت  ([ُتحننا االدوليننة )املددوااا احمل يددمت ركددارك مددأ املاددماا 
 ([ُتحننا )يندغددن  ن ]يضددر  ك ددم  ([تُتضننا أساسننا ، وتكملتهننا بالمصننادر الدوليننة الخاصننة )

ااواعنننند نةددددمم تعدايددددمت األطددددراف،  ددددأ طريددددمل   طددددر متعددددداة األطددددراف،  ([(ُتضننننا ايشننننجع )
فعمرمت مد وممت ردييمت ادتامايمت ارريدمت  كينيدمت  [(حا تُ اجهود تنمية وطنية ادولية ) حا ([تُ )
م ح  ([ُتضا ) رتف تكون مت قمت مر تقيمل   داف ارتن يمت امل تداممت املتامل   يالم ارريم    ع  ن ت 

كددب ر ددد  ددأ تقريددر تن يتدده   ([ُتضننا )]م دد رريمت  ([ُتحننا )   رارودددت نا دده ]امل دد رريمت اررئي دديمت 
  [(حننا تُ )]اادتاددمايمت رااجت م يددمت ا مدددمت ردده رنا دده رحقدده ح ذرددك  ([ُتضننا ) الكليننة]

 يضم   ن ت  ت رع  يمت دنر دراا ارريمت تت م رمرتامرب رر د ول اة يدر ررممل دماكمت  ر ن يندغن
يدد ّاي  رذا  ددامت  يفي يددمت رذردك  ددأ طريدمل م س ددم  تتاددف رمراعمريدمت رامل ددم رمت رار دامفيمت، مبددم

اوينوغننني أي تعكنننه الموننندأ القا نننّ بننن ي للننندو  مسنننؤولية لى تقيدددمل نتدددمئ  مايددددة ر ا يدددر  
يتما نل منع  ة يني تحقينق اند  التنمينة المسنتدامة المتفنق علينه، بمنامشتر ة لكنها متفاوتن

ررمةأددددمفمت لى  ددددا  املدددددمائ ]األارعددددمت  ([ُتضننننا ت )2030 خطننننة التنميننننة المسننننتدامة لعننننام
لضننماي ، يندغددن  ن ت ددت ب تعدايددمت األطددراف   ددع ]املتمرعددمت ([ُتضننا االخمسننة ) حننا ([تُ )
، مننع  ننامال  ا   اتنفيننالريالددم  ددأ طريدمل  ددا  ا ريددم   تنايددا ااتامدددم  اردرريددمت املتود دب ([ُتضنا )

 فقرة([ الحا  تُ ([ت )ُتضا مراعاة االحتياجاه والارو  الفريدة )
]ر ددداا  دددو امليفدددب األ  دددع ارددداي تت  دددر لريددده األمدددم املتحددددة  -17] -(17) 31
ح أدددو  ارعضدددويمت ارعممليدددمت فيالدددم  [)ُتضنننا ( بنننال  األامينننة ارا] ألمدددم املتحددددةف   حنننا ([تُ )

رمدمائالددم اردكقراطيددمت رامل دد رريم  اررئي دديمت راددنمايقالم ررراجمالددم رركماهتددم املتقااددمت ح ارنالددوع 
  فقرة([الحا  تُ )رمرتن يمت ار مم مت ر ا ير رامل تداممت  
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 ارددت  نددمك  ر  ددع ارددر م مددأ اراددر  راملزايددم اردد  ج دتالددم ارعوملددمت، مددم -(18) 32
ة يتع  ارتادي  م مأ لد ل تعدايدمت األطدراف  ]را يدزال ارنةدمم اادتادماي ارعدمملن تديم  كد  
تنها  الفجنواه  ، ا ما اي مشار ة الولداي النامية يي المؤسساه االاتصادية، وال   متوا ن

التفناوه يني ا  يجسند جه ين االجتماعية واالاتصادية الواسعة اا مة بنيا الولنداي وداخلهنا، ممنا
مدددر رجدددوا فادددوا  اجت م يدددمت رادتادددمايمت راسدددعمت رددد  ارد ددددان  ([ُتضنننا  ننند العولمنننة )توذينننع يوا

]رردددد  ارايدددددم  ااجت م يددددمت رالت عددددم  احمل يددددمت راال الدددددم،  حننننا ([تُ )، ([ُتضننننا اوداخلهننننا )
  ]رمددم فتيددت املكمسددب ارنم ددمت  ددأ ارعوملددمت تددو  ع   ددع  ددو  دد  متكددمفع، حننا ([تُ )  حننا ([تُ )
]رلى فادوة م  قدمت آلداة ح اات دمع رد  ارد ددان  [ُتحنا )ي اي لى ددة ارتامر  ح ارعممل   م

اوبينمننا انخفننف الفقننر المننداع  حننا ([تُ )املمأدديمت  30  ار ارغنيددمت راراقدد ة   ددع مدددق ار ددنوا 
م  رمتق عدددم  ظدددب ارن دددو متامرتددد ([ُتضنننا الماضنننية، ) 30  ال لسننننواهبمقننندار النصننن  خنننال  ا

يددزال  كيفدد  مددأ األحيددمن  دد ف دمرددب ر سددتداممت، خت  تدده ارادددمم  راأل مددم  املمريددمت ارضددماة، را رح
 ([ُتضننا )ا  اتقريوننيددزال م يددما مددأ ارندمس  ارعديدد مددأ األمددم رار ددعوب متق ادد   دأ ارركددب  ]فدد 

سي م ح معةدم  ردو  ح كيف  مأ ارد دان ارنمميمت، را ينقاض اراقر لا يعي ون ح فقر مددر، را
ددا ارد ددريمت ح ارل متددمترة رنزا ددم   اويعنناني ُعشننر مننا  ([ُتحننا ) دددب ارد دددان بددوا   ]ريعدديب س 

الجننننوع وسننننوو التغايننننة المننننهمنيات وعننننالوة علننننل للننننا، تاننننّ مشننننار ة الولننننداي الناميننننة ينننني 
ُعونره،  ([ اوااترب  حدود الكو ن  أوُتضا اير متواذنةت ) المؤسساه االاتصادية الدولية

يفننناام العوامنننّ المنننا ورة أعنننالة ويننننا  منننا يرصنننة االسنننتفادة منننا التجنننارة المسنننتدامة،  ممنننا
 [  )ُتضا (سيما بالنسوة الل أضع  الفلاه يي العالمت  وال
ريت  ددب األمددر اختددمذ لجددرا ا   مج ددمت ]رتح دد  اردييددمت اادتاددمايمت  -(19) 33
مدددددأ تنايددددا ل دددددمت  اال سننننيما الولنننننداي الناميننننة[رت كددددد   يددددر ارد ددددددان،  ([ُتحننننا )رعممليددددمت ا

امل دمكب  حنا ([تُ )]رت دك  ([ُتضنا ([ امال مة )ُتحا )، رإجيما ح ول ]فعمرمت 2030  مم
امنننع احتننرام الحينننه السياسننناتي لكنننّ بلننندت رتعزيدددز تن دديمل ار يمسدددم ،  ([ُتضنننا )]امل ددرتكمت 

  رسيت  ب ارودول لى م دتويم  ارتن يدمت ار  مدمت ر وفدم  رم دداف ارتن يدمت امل دتداممت، ([ُتضا )
رتقيمل  دف اررلم  ر ا ير ار ويب األجب راملتامل   يه  ممليدم    دبف كدب اةالدم  ارام  دمت سدويمت  
ح لطددددما دددددراكمت  ممليددددمت اسددددتعما  ن ددددمطالم  ]رمددددأ  جددددب ارتغ ددددب   ددددع ارقيددددوا راالددددت ا  

]تقيدددمل  دادددع دددددا مدددأ اركادددم ة ح اسدددتقدام  حنننا ([تُ )ح ذردددك مدددأ لددد ل  امل دددت رة، مبدددم
]رتدددي  ([ُتضننا او فالننة المننوارد الكاييننة للتنميننة ) حننا ([تُ )األمددوال املقااددمت ر تن يددمت 

 حنا ([تُ ايعنو  اجنراو اإلصنالحاه االناامينة ) حا ([تُ )ارتعنت ح مرا مة املام  اراي 
  ([ُتحا )ار  ممت   ([ُتضا ) ]حمل ارن لجرا  اةد حم  ارضررايمت

ددييفدد  ]ارق ددمل روجدده لددم  ح ) حننا ([تُ )]ر] ددم  -20] -(20) 34 اف([ ت 
ار يمق املم  ارعمملن امسم  ]ارا مت املتدمارمت اروتيقدمت رد  ارتادماة رارت ويدب ارددر   دأ طريدمل ميدزان 

ارنمميددمت ح ار ددنوا  األلدد ة املددفو م   فمرتددد وا ح اردييددمت اادتاددمايمت رارتامايددمت ارعممليدمت ر د دددان 
ر ددمن مدددق لمكمنيددمت تّ ددب ارددديون ار دديمايمت  حننا ([تُ )م ددم ر د ددمل ]دددديدة  حننا ([تُ )ييفدد  
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ين دددوي   دددع ارتقييدددد ار دددديد ر ادددر   را مددددمت رر دددمن دددددة ارتدددمتر رمراددددمم  ا ماجيدددمت، ك دددم
اامننة ينني  اوأدخلنن  تحسننيناهاملتمحدمت رتحقيددمل ارن ددو اادتادماي ار ددممب ر ا يددر رامل ددتدام  

يي للنا يني ننادل بناريه  تعهيه عملياه اعادة الهيكلة التعاونية لاللتهاماه السيادية، بما
التني  {يني جملنة مونادراه أخنرم )تُضنا ( ،}للدا نيا الرسمييا، وموادرة ذمنتندم بناريهذ

تسنننهم يننني تعهينننه الحنننوار بنننيا الننندا نيا والمننندينيا السنننيادييا يننني مسنننا ّ النننديوي، واونننو  
 للشننننروق القياسننننية الجدينننندة لعقننننود السنننننداه الحكوميننننةت بينننند أي انننننا  مجنننناال  السننننو  

لتحسننيا ترتيونناه التنسننيق بننيا القطنناعيا العننام والخنناص وبننيا المنندينيا والنندا نيا، وللننا 
للتقليننّ الننل أدنننل حنند مننا المخنناطر المعنويننة للنندا نيا والمنندينيا علننل السننواو، ولتيسننير 

عمليننة اعننادة ايكلننة منامننة وجينندة التواينن  ويعالننة تقاسنم األعونناو بشننكّ منصنن  واجننراو 
 اردت  حمرمت كيف  مأ ارد دان ارنمميمت ارد  مدم رح ([ُتضا تحترم موادئ المسؤولية المشتر ةت )

تعت ددد ا ت ددماا  دددديدا    ددع دددمااا  ار دد ر األسمسدديمت، فددإن حمرددمت تق ّددب األسددواق ]، املرتد ددمت 
تزيددد رداجددمت  كدد  مددأ لمكمنيددمت ارتعددّرع  حننا ([تُ )، جزئيددم  رمموفرددمت ار دد ر األسمسدديمت ررمملضددمارمت

ر ادمم   ]ر م يقّوي م م ر ارق دمل  دا   رجده ارقادوا ح ارنةدمم امسدم   ريدم  ل دماة  يك دمت 
اردديون ار دديمايمت رت ددويتالم، املت ددم رتادز ؤ ر دددم تددوا ن رددمرغ  رارداي تدفدفددت  دددم كام تدده ح حددب 

للا، أدم تعهيه ادارة االاتصاد الكلي والموارد اومع  ([ُتحا )م مكب ارديون ار يمايمت  
العامة الل انخفاض  وير يي اابلية تضرر العديد ما الولداي لضا قة الديوي السيادية، علل 
انننرار االنخفننناض الكوينننر يننني النننديوي منننا خنننال  مونننادرة الولنننداي الفقينننرة المثقلنننة بالنننديوي 

([ اوعنننالوة علنننل للنننا، ضنننا تُ والمونننادرة المتعنننددة األطنننرا  لتخفيننن  عننن و النننديويت )
يجننندر تسنننلي  الضنننوو علنننل أي اننننا  مجننناال  لتحسنننيا الترتيوننناه المتعلقنننة بالتنسنننيق بنننيا 
القطاعيا العام والخناص وبنيا المندينيا والندا نيا، لتسنهيّ تقاسنم األعوناو بشنكّ منصن  
ومنام واجراو عملية اعادة ايكلة منامة وجيندة التواين  ويعالنة تحتنرم مونادئ المسنؤولية 
المشنننتر ة وتحفنننل الحنننق يننني التنمينننة وتضنننما الحينننه السياسننناتي النننالذم للولنننداي النامينننةت 

 ([الفقرةحا  تُ ([ )ُتضا )
اواد يكوي االستثمار وسيلة اوية لدعم تحقيق أاندا  التنمينة  -)   ( 35

المستدامةت للا أي ما   ي االستثمار أي يجل  التكنولوجيا الموتكرة، وأي يعنهذ اإلنتنا  
لنة، ويمكنا مننا الوصنو  الننل األسنوا  الدوليننة منا أجننّ الحصنو  علننل خونرة أيضننّ والعما

حننا ( سالسننّ تُ عننالم تسننودة العولمننة، اتميننهة ) وااتنننام الفننرص اإلنما يننة المتهاينندةت وينني
([ انتنننا  وتوذينننع السنننلع ُتضنننا القيمنننة العالمينننة حيننن  ينتشنننر احيننن  ينوغننني أي ينتشنننر )

حا ([ اينوغني لالسنتثماراه تُ اه العابرة للحدود )والخدماه دوليا ، اما   ي االستثمار 
([ لتحقيننق ُتضننا حننا ([ انشنطا  )تُ ([ أي تنؤدل دورا  احاسننما  )ُتضننا العنابرة للحنندود )

حنننا ([ ااضنننايية، والمهيننند منننا تُ التنمينننة االاتصنننادية، عنننا طرينننق خلنننق ايمنننة امضننناية )
اه التنمينننننة ([ الننننندخّ اوالتما ننننني منننننع أولوينننننُتضنننننا ([، الوفنننننا   واذينننننادة )ُتضنننننا )

([ت اويواجننه ناننام االسننتثمار النندولي الحننالي تحنندياه  ثيننرة ُتضننا االاتصننادية الوطنيننة )
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امسوك ددددمت ارعممليددددمت  ([ُتضننننا ([، اتواجننننه )ُتحننننا ([ ابينننند أي الحو مننننة العالميننننة )ُتضننننا )
ح ذردددك ارتحدددديم  ارنمدددديمت  دددأ ارنةدددمم  مبدددم حنننا ([تُ )ر سدددتيف ماا  اردرريدددمت تدددديم  كيفددد ة، 

دددرالدددز  ] حنننا ([تُ )]]اةددددكم   اتامددددم  ااسدددتيف ما اردرريدددمت   ([ُتضنننا ) الحنننالياف([ ت 
 حنا ([تُ )]ييفد   [(ُتضا ) ر  سااتامق استيف ما ار  ] 3 000 كيفر مأ  ([ُتضا واانا  )

] ددم ات دمدالم  ([ُتضنا )]مدأ دديدب  حنا ([تُ )ددوا ب ]ر دمن  ([ُتضنا )] تما ارعديد منالم 
 ([ُتضنننا )] ر  ([ُتحنننا )مدددر  ررويدددم  ارتن يدددمت اروطنيدددمت ]ر ([ُتضنننا )]  دتالدددم  [(حنننا تُ )

ح ذردددك  ارتن ددديمل مدددر سدددمئر جمدددما  ر  دددداف ار يمسدددمت ارعممدددمت، مبدددم حنننا ([تُ )]افتقما دددم لى 
دغدددددن ر ريدددددم  ]امسمريدددددمت نارتادددددنير، راسدددددتقراا اادتادددددما ارك دددددن رارتن يدددددمت امل دددددتداممت  ]ررممليفدددددب، ي

رت ويمت املنم  م  ر  امل تيف ريأ راردرل  ن تركز   ع تاماي ]لتماة دوا ب م درر مت  ([ُتحا )
احت ما  حدرث الت ا  رام  حقوق امل تيف ريأ ررام  ارتقايف مأ  حا ([تُ )ر من 

ل ح داددد أدد من امسددمل ار دديماي ر دددر  [(حننا تُ )م دد رريمهتم ]مددر ل ددمل امسمجددمت لى أدد من 
اوينوغني أي يكنوي اند  حماينة وتشنجيع االسنتثمار متسنقا  منع  [(حنا تُ )تنةيم ارن دم.  

السننعي الننل تحقيننق أانندا  السياسننة العامننة المشننروعة األخننرمت وسنسننعل جااننديا الننل 
وضع اتفاااه تجارية واستثمارية ما أجنّ ضنماي التنواذي بنيا حماينة االسنتثماراه وحماينة 

يراعنني المصننلحة العامننةت وينوغنني تنفيننا انناة االتفاانناه بطريقننة  حنق النندو  ينني التناننيم بمننا
 فقرة([ الحا  تُ ([ )ُتضا  فايةت )

اناا الصندد، منا المهنم ادرا  ودعنم رينادة  ويي -مكررا   21ا -مكررا ( 21) 36
األونكتننناد، يننني تعهينننه المهيننند منننا استعراضننناه سياسنننة االسنننتثمار المضنننطلع بهنننا لصنننال  

 [(ُتضا الولداي الناميةت )
منا المهنم تعهينه النوعي وبنناو القندراه لصنال   -مكنررا  اانينا   21ا -مكررا  اانيا ( 21) 37

 ([ُتضا الولداي النامية ما أجّ جال االستثمار المستهد  وتعهيه االستثمار المناس ت )
يننني للنننا  اوسنننتكوي السياسنننة الضنننريوية الفعالنننة، بمنننا -22} -(22) 38

يني تعولنة ا  الشر اه المتعددة الجنسياه، أمرا  حاسنممكايحة التهرل الضريوي ما جان  
المننوارد لتنفيننا أانندا  التنميننة المسننتدامة والنهننوض االاتصننادل الشننامّ للولننداي الناميننةت 

] ويددب  حننا ([تُ )ت اي ارضددرائب اراا  رددمر  األ يددمت ح تعديددمت املددوااا مددأ  جددب سدد]ر  ([ُتضننا )
 حنننا ([تُ )رتادددماة مدددأ  جدددب ارتن يدددمت ررتحقيدددمل اسدددتيف ماا  اردنيدددمت ارتحتيدددمت األسمسددديمت رت دددق  ا

ينننني للنننا عنننا طريننننق  حنننا ([ ا، بمننناتُ )]  دددداف ارتن يددددمت امل دددتداممت   ([ُتضنننا اتنفينننا )
مكايحننة التهننرل مننا الضننرا   والفسنناد مننا خننال  تعهيننه التناننيم الننوطني وذيننادة التعنناوي 

لضننع  الندولي، والحنند مننا يننرص التهنرل مننا ديننع الضننرا  ت بيند أي الفجننواه ومننواطا ا
ريددد  ن  [(ُتضننا انفالاننا ينني بعننف الولننداي تفنناام ) الكامنننة ينني السياسنناه الضننريوية وينني

ارنةدددمم امسدددم  رادددرع ارضدددرائب   دددع األاردددم  ارعممليدددمت تكتناددده امل دددمكب ري ددددب تادددمدم م دددك مت 
انعدددام امل ددمراة االددب ارد دددان رفي ددم رينالددم ]ركّكددأ مددأ سنّددب افددر ارضددرائب رمددأ  حننا ([تُ )



TD(XIV)/PC/1/Rev.1 

17 GE.16-10103 

ارضرييب مأ جمنب ار دركم  املتعدداة اةن ديم  ارد  ت ضدعصف رداجدمت كدد ة ددداة ارد ددان ارتالر ب 
امسنتمرة رت دكب  دا  األمدوا دضدميم  ممليدمت  حنا ([تتُ )املضيامت   ع تقيمل األ دداف ارعممليدمت 

اوينوغي أي تكوي الموادراه الحالينة أ ثنر  نموال  تت  ب      متعدا األطراف   ([ُتضا )
بمشار ة الولداي النامينة، منا أجنّ التصندل بشنكّ أيضنّ للتحندياه المتعلقنة يتعلق  ييما

 فقرة({ الحا  تُ ([ )ُتضا بتلوية احتياجاتها الخاصة وبالتنفيات )
 رااتاما ، ح ذرك تكنوروجيم املع ومم  مبم ،رت اي ارتكنوروجيم -(23) 39

أ طريدمل م دم تالم األسمسديمت ح ارتحدول ح ذردك  د اراا  حمةم  ح ارتاماة رارتن يمت، مبمراارتكما 
 دددأ األمدددأ  فضددد   ا يك دددن، رار مددددم  اةنتمجيدددمت رارقدددداة ارتنمف ددديمت رتنويدددر اةنتدددمج رارادددمااا  

نشننر التكنولوجيننا تيسهننرة او  [)ُتضننا ( ت اويسننهّ تحريننر التجننارة نشننر التكنولوجينناارغدداائن
حنا ([ اعنصنر تُ ) ائي ديمت رتنايدا]رسدي مت واكناا يننهنا  ت[)تُضا (تحرير التجارة و  التجارة

  ددداف ارتن يددمت امل ددتداممت رلحدددق   ددم  ارا  لحددداث ارتغيدد  مددأ  ([ُتضننا ر يسنني لتحقيننق )
او منننا ورد يننني الوايقنننة المعنوننننة ذتحوينننّ  جدددب تقيدددمل ارتن يدددمت ار دددمم مت ر ا يدددر رامل دددتداممت  

ليمة بيلينا  النل ذ يكتسني نقنّ التكنولوجينا السن2030 عالمناك خطة التنمية المستدامة لعنام
 ([ُتضنا الولداي النامية بشروق مال مة، وضما  روق ميسرة وتفضنيلية، أامينة ر يسنيةت )

اوتفعيّ مصر  التكنولوجيا آريمت تي   ارتكنوروجيم  ([ُتحا ) اا ارادا، يعد ]لط ق  رح
رددد م  ([ُتضننا ألانّ الولننداي نمننوا ، علننل النحنو المتفننق عليننه ينني خطننة عمنّ أديننه أبابننا )

تنايا   داف ارتن يمت امل تداممت ت واا  جديرا  رمررتحيب  ريدد  ن مدأ املالدم  ن يكدون اردد م املقدد م 
ددد   ررددديا تكدددرااا  ر ع دددب ارددداي تضددد  ر رددده حمريدددم  ةندددمت األمدددم  مدددأ آريدددمت تي ددد  ارتكنوروجيدددم مك  

بموج  اتفااينة اوآلية التكنولوجيا املتحدة املعنيمت رت ق  ارع م رارتكنوروجيم أل راع ارتن يمت  
 ([ت ُتضا األمم المتحدة اإلطارية بش ي تغير المناخ )

رح  ير  ا  الما ، تت  ب ارتن يمت ار مم مت ر ا ير رامل دتداممت  -(24) 40
ح دددكب   ط ددر سيمسددمتيمت م ئ ددمت ردوا ددد دويددمت رتعددمرن فعددمل،    ددع  يددر امل ددتويم  رييددمت  كينيددمت

ار دامفيمت ردمر يدمت ارتندد  رده، رار د ول ر  ماناتدم ارقوا دد، مت د م  ر   دعم  نةممدم  سمايدم  ارريدم  دمئ در 
 ُتضننا (، وتحريننرا  ااديننا  للتجننارة )ر دددم ارت ييددز ررمةناددمف ح لطددما منة ددمت ارتاددماة ارعممليددمت

رت ددد   ([ُتضنننا )لمكمنيدددمت اروددددول لى األسدددواق ]رقددددا كدددد  رفعدددمل  حنننا ([تُ )]ريكادددب 
] دددب ارد دددان  ([ُتضننا ) وال سننيما] ([ُتحننا )]مبددم فيالددم   ([حنناتُ )م دماكمت ارد دددان ارنمميددمت، 

  فالا  اردييمت اروطنيمت راردرريمت املواتيدمت حا ([تُ )، ]ح امسوك مت اادتامايمت ارعممليمت حا ([تُ ) بوا  
 يماة تدفقم  ارت ويدب اةبدمئن ار ويدب األجدب  ت  الم ح ا م ااستيف ماا  اةنتمجيمت احمل يمت، رح

االويلة امل تقر رااستيف ما األجنيب املدمدر ح الما  اةديدة ح ارد دان ارنمميمت  ري كب تعزيدز 
نننننا اةنتدددددمجن ح ارد ددددددان ارنمميدددددمت  مدددددرا   سمسددددديم  اسدددددتيعمب  ااسدددددتيف ما ([ُتضنننننا ) التننننني تم كه

ارتكنوروجيم  رارتوّسر فيالم رغيمت  يدماة لنتمجيدمت  دا  ارد ددان رددداهتم ارتنمف ديمت  ري دزم  يضدم  تدوافر 
 ر تيف مت ر  عمي  اردرريمت  لحام ا   مريمت اةواة تكون متمحمت ر كب  مم
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الناميننة الننل األسننوا  يعليننا  امننع وصننو  الولننداي رتريددر ارتاددماة  -(25) 41
([ االال يتحقق ما خال  ترتيوناه المنفعنة المتوادلنة والمعاملنة بالمثنّ والموجهنة ُتضا )

النننل تخفنننيف  وينننر يننني التعريفننناه الجمر ينننة وايرانننا منننا الحنننواجه القا منننة أمنننام التجنننارة 
ينننها   ([ االُتضنننا والقضننناو علنننل المعاملنننة التمييهينننة يننني العالاننناه التجارينننة الدولينننة، )

االتفضنننيلية  حنننا ([تُ ) ارتاضدددي يمتا [(حنننا تُ )يددد اي ]يدددداك املعمم دددمت ا مددددمت ر ([ُتضنننا )
التفااناه منامنة ا  سيما أاّ الولداي نمنوا ، ويقن ا، ال حا ([تُ )]ر د دان ارنمميمت ([ ُتضا )

]مددأ لدد ل منة ددمت ارتاددماة ارعممليددمت  ([ُتضننا ابمننا ينني للننا ) [(ُتضننا التجننارة العالميننة )
االا اراا  حموايددم  ح امددد  ارد دددان ارنمميدددمت راددواة لجيمريددمت ح ارنةدددمم ارتاددماي ارعدددمملن  [حننا (تُ )

تجنناوذ نطننا  تحريننر التجننارة وا ننتمّ علننل سياسنناه داعمننة للنمننو، واالسننتقرار، والتنميننة 
ي  ددالم ح تقيددمل  مددم ([،ُتضننا والتغييننر الهيكلنني ) عمالننةالصننناعية، والهيا ننّ األساسننية، وال

رامسددد مدأ اراقددر رتقيددمل ارتن يدمت امل ددتداممت  ]رح حدد   ([ُتضننا اوايجنناد يننرص العمنّ )ارن دو 
حننا ([ اوينني انناا الصنندد، يننني العناصننر الننواردة ينني تُ ) ن ارودددول  ورددمت اردرحددمت اةبمئيددمت 

سنيما العناصنر  المجموعة التي تم االتفا  عليها يي المؤتمر الوذارل العا ر يي نيروبي، ال
  أاننّ الولننداي نمننوا  انني أمننر مرحنن  بننهت يفنني نيروبنني، أاننر أعضنناو منامننة المراعيننة لمصننال

التجارة العالمية أنه علل الرام ما خالياتهم بش ي ايكّ االمفاوضاه التجارينة المتعنددة 
ذال  املتهمة بشندة بالقضنايا المتوقينة يني  يننها ما حا (تُ ) ([ُتضا األطرا  االحالية )

]رتحقيدددمل  دددا   حنننا ([،تُ )ددددعب املندددمل  ]مدددم  ال  مدددرا   ([ُتضنننا خطنننة الدوحنننة للتنمينننةت )
ارركيدددزة ارتامرأددديمت  ([ُتضنننا )]تةددب  [حنننا (تُ )]يندغدددن ل ددماة تن ددديو  ([ُتضنننا )األ ددداف، 

، ]مددر ااحددرتام اركممددب [(ُتضننا )حموايددم  ريندغددن ل ددماة تن ددي الم  ملنة ددمت ارتاددماة ارعممليددمت ] مددرا  
دد) ]ر ن تت حددوا  ددا  ارركيددزة حددول ارنالددوع حننا ([ تُ )]اةبمئيددمت  [(حننا تُ )]روايتالددم  (افت 

]ارتنايددا ]اةيددد ارتوديددت  حننا ([تُ )ح ذرددك  رمرتن يددمت امل ددراة رار ددمم مت ر ا يددر رامل ددتداممت، مبددم
([ الننل ُتضننا امنتجنناه الجميننع ) ([ُتحننا )ةمكمنيددمت ردددول ] دددب ارددددان بددوا   حننا ([تُ )

حنا ([ تُ الجمر ينة ومنا الحصنص )األسوا  بشكّ دا م علل أساس اإلعفناو منا الرسنوم 
([ االمنتجنناه القادمننة مننا جميننع ُتضنا للنتننا   المتعننددة األطننرا  لاه الصننلةت )ا  اويقن

 ([تُتضا مع اراراه منامة التجارة العالمية لاه الصلة )ا  أاّ الولداي نموا ، تمشي
ككدددأ ر تكممدددب  [(JZحنننا  مقتنننرح منننا المجموعنننة تُ )ر]رين دددم  -(26) 42

يكون  مم   حام ا  دويم  ر حدد مدأ امسدواجز ارتامايدمت ررتنايدا لدد حم  ار يمسدم   اةد ي ن  ن
 ([ُتضنا امنا جانن  الولنداي النامينة )ر يدماة امل دماكمت  ([ُتضا ) وخفف تكالي  التجارة]

([ اأي ُتسنهم ُتضنا اامكانينة )ح س سب ارقي مت اةد ي يمت رارعممليمت، توجد حمجدمت لى أد من 
االتفااننناه التجارينننة الثنا ينننة واإلاليمينننة والعديننندة األطنننرا  مكملنننة  [ أي تكنننوي(حنننا تُ )

اري لاتننه ينوغنني التسننليم بنن ي تلننا  عنننهت وينني بننديال   للناننام التجننارل المتعنندد األطننرا  ال
]ح لجيما نةمم  ([ُتضا تشار  ييهات ) بالنسوة الل الولداي التي الا  االتفاااه لها آاار أيض
]رريا لجيدما نةدمم  كيفدر سدزؤا  راسدتدعماا ، رذردك  حا ([تُ )ون  دوق سماي متعدا األطراف يك

ريندغددن  ن تكددون  ددا  ا حننا ([تُ ) ددأ طريددمل تعزيددز ارنز ددمت اةد ي يددمت املناتحددمت رردديا املنغ قددمت  
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ددامفمت رددمم مت ر ا يدر رمت دقمت مدر دوا دد  ([ُتضنا ا ريطة أي تكوي ) حا [ت  ) ااتامدم 
]ك دم يندغدن لرقدم  آتما دم اة م يدمت   دع  ([ُتضنا ) مراعناة أامينةمنع منة مت ارتاماة ارعممليمت، ]

ديدد  حنا ([تُ )ارتاماة رارتن يمت ]رمدق ات مدالم مر ار    و تقيدمل   دداف ارتن يدمت امل دتداممت 
اوليسنن  االتفاانناه التجاريننة الثنا يننة واإلاليميننة والعدينندة   [(حننا تُ )ااسددتعراع امل ددت ر 

اري لاته ينوغي التسنليم أيضنا  بن ي  ل المتعدد األطرا ت ويياألطرا  بدا ّ للناام التجار 
 ([ُتضا تشار  ييهات ) بالنسوة الل الولداي التي الا  تلا االتفاااه لها آاار أيض

تعننند امكانننناه التكامنننّ االاتصنننادل اإلاليمننني  -ايقنننرة بديلنننة -)يقرة بديلة( 43
لمستدامة أمرا  مهمنا ، ويتعنيا تعهينه والتراب  ما أجّ تعهيه النمو الشامّ للجميع والتنمية ا
عنا تعهينه التماسنا واالتسنا  ييمنا  التعناوي اإلاليمني، واتفااناه التجنارة اإلاليمينة، يضنال  

بنننيا اتفااننناه التجنننارة واالسنننتثمار الثنا ينننة واإلاليمينننة، لضنننماي توايقهنننا منننع اواعننند منامنننة 
مهمنننا لتخفنننيف ا  حنننايه التجنننارة العالمينننةت ومنننا  ننن ي التكامنننّ اإلاليمننني أي يكنننوي أيضنننا  

يننني للنننا  الحنننواجه التجارينننة، وتنفينننا اإلصنننالحاه السياسننناتية وتمكنننيا الشنننر اه، بمنننا
المشننننناريع الصنننننغيرة والمتوسنننننطة الحجنننننم، منننننا االنننننندما  يننننني سالسنننننّ القيمنننننة العالمينننننة 
 واإلاليميةت ويمكا لتدابير تيسير التجارة أي تسهم يي تحقيق ااة الغايةت )يقرة بديلة([

وما   ي تهيلة بيلة دولينة مواتينة منا خنال  أطنر  -مكررا   26ا -را (مكر  26) 44
سياسننناتية لاه صنننلة واواعننند متيننننة وتعننناوي يعنننا  أي ينننؤدل النننل جملنننة أمنننور منهنننا ذينننادة 
تنديقاه تموينّ التنمينة المسنتقرة وطويلنة األجنّ واالسنتثمار األجنوني الموا نر النل الولنداي 

([ التكنولوجينناه التنني يمكننا أي تعننهذ ُتضننا )حننا ([ اوالوصننو  الننل تُ الناميننة، اونقننّ )
نمنننو اإلنتاجينننة وتطويرانننا، وانشننناو نانننام تجنننارل دولننني عننناد  ومفتنننوح و نننفا  انننا م علنننل 
القواعد وموجه نحو التنمية يمكا أي يكفّ امكانية الوصو  الل األسوا ، وتعهينه مشنار ة 

 ([ُتضا الولداي النامية يي الحو مة االاتصادية العالميةت )
را ردددددد مدددددأ تدددددوافر املزيدددددد مدددددأ ار دددددامفيمت ح  سدددددواق ار ددددد ر  -27] -(27) 45

األسمسيمت، ح ر دان املن م رر دان املقاد   ع حدد سدوا ، ريندغدن  ن ي د ب ذردك  سدمريب مدأ 
تعهيننه الشننفايية والقنندراه ينني ناننم ادارة الضننرا   ] )ُتحننا ([ جددب ]سنددب افددر ارضددرائب 

ح ارعددممل مددأ مددوااا  نيدمت، رددمادرتان مددر  ددررب مقددماير  ريدد   مددم   كدده  فقددر ارد ددان ([تُتضنا )
أددق مت مددأ اؤرس األمددوال مددأ كيفدد  مددأ ارد دددان ارنمميددمت املعت دددة   ددع ار دد ر األسمسدديمت، امسمجددمت 
لى لجرا  تقييم دممب استغ ل رت ويمل ار  ر األسمسيمت األرريمت ح ر دان املن م رر دان املقاد 

 [)ُتحا  الفقرة(  ع حد سوا  
]ر م ره   يمت حمةمت  ن    يمت انض مم ارد ددان ارنمميدمت رارد ددان ارد   -(28) 46

 ر ادتامااهتم مبرح مت انتقمريمت لى منة مت ارتاماة ارعممليمت يندغن  ن تكون مت قمت مر اتامددم   دا  
املنة ددددمت رمددددر رأددددر  ددددا  ارد دددددان، ك ددددم يندغددددن  ن تكددددون م ددددتندة لى دوا ددددد راأددددحمت رمعددددمي  

اورانم أي االنضنمام النل منامنة التجنارة العالمينة  ُتحنا  الفقنرة([ة سد ام   )موأو يمت حمددا
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يها  يشكّ جهوا  ال يتجهأ ما استراتيجياه التنمية لدم معام الولداي التني تسنعل النل  ال
االستفادة استفادة  املة ما الناام التجارل الدوليت وااة مس لة مهمة أيضا  للمضي ادما  

داي النامية، وبخاصة أاّ الولداي نموا  والولداي التي تمنر ااتصناداتها يي عملية اندما  الول
بمرحلنننة انتقالينننة، يننني النانننام التجنننارل المتعننندد األطنننرا  القنننا م علنننل اواعننندت ويننني اننناا 
السيا ، تحتا  الولداي المشمولة بعملية االنضمام، وبخاصنة أانّ الولنداي نمنوا ، اونّ يتنرة 

المسنناعدة التقنيننةت وراننم أنننه مننا المسننلم بننه أي عمليننة االنضننمام وخاللهننا وبعننداا، الننل 
انضننمام الولننداي الناميننة الننل منامننة التجننارة العالميننة ينوغنني أي تكننوي متوايقننة مننع اتفاانناه 
ااة المنامة، يج  أيضا  أي تراعني عملينة االنضنمام وضنع اناة الولنداي ومسنتوم التنمينة 

ا أجنّ تيسنير عملينة االنضنمام واالنتهنناو ييهنات وينوغني التصندل للعوا نق القا منة واذالتهنا من
منها يي أارل ارجا ت وييما يتعلق ب اّ الولداي نموا  المنضمة الل المنامة، اتفق أعضناو 
المنامننة علننل تنفيننا القننرار المتعلننق بالموننادئ التوجيهيننة النضننمام أاننّ الولننداي نمننوا  الننال 

وعلننل مواصننلة  2002 ر ننانوي األو   ديسننمو  10اعتمنندة المجلننه العننام للمنامننة ينني 
 االستناد الل ااا القرار يي المؤتمر الوذارل بش ي انضمام أاّ الولداي نموا ت )ُتضا ([

رمددم  ارددت مدددمااة املعونددمت مددأ  جددب ارتاددماة راةطددما املتكممددب  -29} -(29) 47
جانن  اوال سيما يي مجا  بناو القدراه يني املعز  يت  من رمأل يمت ح سيمق ارتاماة رارتن يدمت، 

العنننرض والهيا نننّ األساسنننية المتصنننلة بالتجنننارة، بمنننا يننني للنننا الهيا نننّ األساسنننية المادينننةت 
 ال يندغدددن ت ددد  فعمريدددمت مددددمااة املعوندددمت مدددأ  جدددب ارتادددماة روسدددمئب منالدددم ]موا مدددمت  ([ رمدددم)ُتضنننا 
([ ]ر دددكب  كيفدددر االننندعم المقننندم يننني اننناا اإلطنننار )ُتضنننا [ ُتحنننا ([ ] ررويمهتددم ))ُتحنننا (
([ ]ارضدغو. امل زمدمت ارد  تواجالالدم ارد ددان املت قيدمت  دا  املعوندمت ُتضنا  حا ([ اأولوياتهنا)تُ فعمريدمت 

)ُتحنننا ([ اتطوينننق الننندروس المستخلصنننة منننا خنننال  جهنننود الرصننند والتقينننيم بغينننة تقنننديم 
مساعدة اادية ويعالةت وتكتسني المعوننة منا أجنّ التجنارة، النل جانن  التنهام الولنداي النامينة 

ه الضنرورية، أامينة أيضنا  يني ربن  الولنداي النامينة بسالسنّ اضناية القيمنة بندخا  اإلصنالحا
  علل الصعيديا العالمي واإلاليمني أو يني مسناعدتها علنل تونوو مكاننة أرانل ييهنا )ُتضنا ([

امراعينننة رككدددأ ت ددد  لمكمندددم  امسدددد مدددأ اراقدددر ارددد  تن دددوي   يالدددم املددددمااة رمتددددمع سيمسدددم  
تزيددد مددأ فددر  امساددول   ددع منددمفر مددأ  الجنسننانية )ُتضننا ([ لمصننال  الفقننراو ولالعتونناراه

 ارتاماة  ممم ارن م  راررجمل ارايأ يعي ون ح حمرمت فقر رختاف مأ تكمريف ارتكيف  
 اسددددتقدام) 90 اراقددددرة      ر  نالددددم ويسننننتعاض الفقننننرة تُحننننا ا -)تتت( 48

التجارة دورا  ر يسيا  وينوغني يمكا أي تؤدل موادرة المعونة ما أجّ : ديغمت املد  ر  االول(
أي تر ه علنل الولنداي النامينة، باالعتمناد علنل أطنر منهنا اإلطنار المتكامنّ المعنهذ منا أجنّ 
المسنناعدة التقنيننة المتصننلة بالتجننارة لصننال  أاننّ الولننداي نمننوا ت وينوغنني أي تخصننص نسننوة 

ص علننل أي تقنندم متهاينندة مننا المعونننة مننا أجننّ التجننارة لفا نندة أاننّ الولننداي نمننوا  مننع الحننر 
تلا المعونة ويقا  للمونادئ المتعلقنة بفعالينة التعناوي اإلنمنا يت واي أل تعناوي اضنايي لهناا 

 {([يقرة بديلةبيا الولداي النامية، سيكوي موضع ترحي  ) الغرض ييما
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ريتودددددر  ن يعادددددب اتاددددمق منة دددددمت ارتادددددماة ارعممليددددمت املتع دددددمل رتي ددددد   -(30) 49
رد دان ر ن حي أ ار امفيمت ر اض تكمريف املعمم    رلذا ن ادا  داا ارتاماة رتدفمل ار  ر ر  ا

ااتامق تناياا  فعما ، مأ دمن ذرك  ن يعز  املنمفر املتدمارمت ارد  تتحقدمل ر ددرل ارتامايدمت رمدأ مث 
يعددز  ارتن يددمت امل ددتداممت   ددع دددعيد ارعددممل، ر ن يورددد كددارك ر   ددتال ك  رم س ددم  األ  ددمل 

ندددده مددددأ احملت ددددب  ن تواجدددده ارد دددددان ارنمميددددمت، رلمدددددمت  دددددب ارد دددددان بددددوا ، مكمسددددب الددددم   ]ريددددد  
االتصننندل لهنننات  [)ُتحنننا ( )ُتحنننا ([ رصننندا  دايقنننا  ارتنايدددا، يندغدددن ]اددددد م  ددددعورم  ح

ويتسنننم تقنننديم أ نننكا  المسننناعدة التقنينننة والمالينننة الفعالنننة وايرانننا منننا أ نننكا  المسننناعدة 
لنندعم المقنندم مننا الولننداي المانحننة مننا أجننّ بننناو المتفننق عليهننا اتفااننا  متوننادال ، و ننالا ا

القننندراه، ب امينننة حاسنننمة يننني اننناا المضنننمارت )ُتضنننا ([ اويننني فنننّ صنننعوباه التنفينننا 
المحتملة التي اد تعترض الولداي النامية، وبخاصة أاّ الولداي نموا ، وبغية تحقيق أادا  

علنل للنا أي تنؤدل دورا  يني االتفا ، ينوغي للولداي المتقدمة والولنداي النامينة التني تقندر 
مساعدة الولداي النامية علنل تنفينا االتفنا  واالسنتفادة مننه بشنكّ  امنّ عنا طرينق تقنديم 

 المساعدة التقنية ودعم جهود بناو القدراهت )ُتضا ([
رتدث ارتدار  ارق ريمت ااناراايمت آتماا  معمك مت، ريا فقدو  -31] -(31) 50

  يالددم  ددا  ارتدددار  ر  ددع جالوا ددم اةبمئيددمت، رركددأ  يضددم     ددع ادتاددماا  ارد دددان اردد  تاددرع
ارتعمرن اادتاماي اردر  ر  ع اةالوا املداررمت   ع اراعيد ارعمملن مدأ  جدب اانتقدمل لى    ع

  قواعنند )ُتضننا ([الاويقننوم علننل نةددمم  ددمملن متعدددا األطددراف يت ددم رعدددم ارت ييددز رااناتددم  
ول لى األسدددواق رااسدددتيف ماا  رحريدددمت املدددررا ارعدددمرر رافدددم  ر دددا  ارتددددار  تقدددوع لمكمنيدددمت ارودددد

اويجننن  تنفينننا أحكنننام انننرار الجمعينننة العامنننة لألمنننم المتحننندة ار دددكمن ح ارد ددددان املتدددمترة  
A/RES/70/185  والننننننننال يشننننننننج   2015 ننننننننانوي األو  ديسنننننننمور   22المعتمننننننند ينننننننني

واالاتصادل ضد الولداي النامية التدابير االنفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي  ممارسة
تنفينناا   نننامال ت وتحنندق اننناة القيننود أانننرا  مهعهعنننا  لالسننتقرار يننني االاتصنناد العنننالميت يهننني 

خطننوق تقسننيم مصننطنعة ينني مجننا  العالانناه االاتصننادية الدوليننة وُتسننتخدم وسننيلة  تقننيم
  ددددع ردددارك، تدددت ارددددرل رقدددوة  للمنايسنننة اينننر العادلنننة يننني السنننو  العالمينننةت )ُتضنننا ([

 ددددأ اختددددمذ رتنايددددا تدددددار  ادتاددددمايمت  ر ممريددددمت  ر سمايددددمت ا تتاددددمل مددددر ارقددددمنون اردددددر   اامتنددددمع
رمييفددددمق األمددددم املتحددددددة   وبخاصننننة مننننع اتفاانننناه منامننننة التجنننننارة العالميننننة )ُتضننننا ([ ا،

اوسننيتطل  تحريننر التجننارة تحريننرا  مجننديا  أيضننا  التصنندل للتنندابير ايننر التعريفيننة، بمننا ينني 
بير االنفرادية يي جملة أمور أخرم، حيثما يمكنا أي تكنوي تلنا التندابير بمثابنة للا التدا

حواجه تجارية ال داعي لها وال تتفق مع اواعد منامة التجارة العالميةت وينوغي با  جهنود 
علننل الصننعيد النندولي مننا أجننّ التصنندل للتنندابير ايننر التعريفيننة،  مننا ينوغنني أي توجننه تلننا 

الة الحواجه اير التعريفية التعسفية أو التي ال مونرر لهنا )ُتضنا ([ الجهود نحو تقييد أو اذ 
 [(اُتحا  الفقرة
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رنةدددرا  لى ار ددددوا ب املتنمميددددمت ر دددمن لمكمنيددددمت ت ددددب ارددددديون  -32] -(32) 51
ا ماجيمت، ]ي زم لجيما لطما م س ن راأت ردا  حدرث األ مدم  املمريدمت ر  مدم  اردديون رارع دب 

ذردك لجيدما لطدما متعددا األطدراف يت دم رإمكمنيدمت ارتندد  رده ررمركادم ة   ع  دم حدرتالم، مبدم ح 
ررمةنادددمف مدددأ  جدددب ارتاددددي مل دددمكب اردددديون ار ددديمايمت رتنةددديم    يدددمت ل دددماة  يك دددمت اردددديون 
ار دديمايمت رأدد من اسددتعماة لمكمنيددمت ت ددب ارددديون اسددتعماة  سددريعمت ، راانتعددمش مددأ   مددم  ارددديون 

متواصننّ بشنن ي النننه  التعاانندل، بمننا ينني للننا أحكننام )ُتحننا ([ اينوغنني دعننم العمننّ ال
ري ددزم لجددرا  مزيددد مددأ ارتح دد  ح آريددم  اةنددااا املدكددر، مبددم ح  العمننّ الجمنناعي )ُتضننا ([ت

رأدددر م ددددرا  لحادددمئيمت رقيدددمس مدددواطأ أدددعف رخمدددمطر حمدددداة   )تحنننا (ذردددك ]مدددأ لددد ل 
يتعلنق بو ننااله تقيننيم اويني نفننه االتجناة، ال بنند أيضننا  منا اجننراو اصنالحاه منسننقة ييمننا 

علل سويّ المثا   -عند االاتضاو ومتل  اي للا مناسوا   -الجدارة اال تمانية )تضا ( ا
ما خال  اسنتعراض اطنار القندرة علنل تحمنّ النديا النال وضنعه الوننا الندولي وصنندو  
النقد الندولي، وننادل بناريه )تضنا ([ت اوعلنل أينة حنا ، ينوغني االتفنا  علنل ااتراحناه 

حلو  جديدة بش ي األسوا ، بما يشمّ المستثمريا الر يسييا والمؤسسناه المالينة و أو 
 الدولية الر يسيةت )تضا ([ )تحا  الفقرة([

ريندغدددددن  ن يع ددددددب املدددددددينون راردددددددائنون معددددددم  رتانددددددب ن ددددددو   -33] -(33) 52
قددداة   ددع حددما  املديونيددمت اردد  ا ككددأ ت  الددم رةجيددما ح ددول  ددم  رح حدد   ن امساددم    ددع ار

ت ب ارديون  و م  رريمت تقر ح املقمم األرل   ع ارد دان املقرتأدمت، فدإن املقرأد   يضدم  يتح  دون 
م دد رريمت  ددأ اةدددراع ر ريقددمت ككددأ  ددم سنددب تقددويض  دداا ا دددف  فددمةدراع   ددع  ددو دددامف 

 )تحنا ([ ايسناعد علنل ايجنادرمناف ردمرب ر تند  ره رمن مل رم ررع ]مأ ددمنه  ن ي دار 
)تحنننا ([ وامصننندر مسنننتدام ]حدددب اائدددم ر] دددمال مل دددمرمت ل دددماة  يك دددمت اردددديون  )تضنننا ([

]ريت يفددب  حددد  رجدده ارتقدددم ا ممددمت ح  دداا ارادددا ح تنايددا املدددمائ } لتمويننّ التنميننةت )تضننا ([
األسمسددددديمت رع  يدددددم  ل دددددماة  يك دددددمت اردددددديون، ك دددددم تدددددرا ح ددددددراا اة عيدددددمت ارعممدددددمت رألمدددددم املتحددددددة 

ر نددددددمم تددددددث   مدددددم  ايدددددون ]يندغدددددن ارتادددددمرع   دددددع    يدددددمت متوا ندددددمت  )تحنننننا ([  69/319
 يك ددمت اردديون رددت ردددوع  دا  األ مددم ، مدم ي ددم د   دع امسددد مدأ آتما ددم املضدرة   ددع  )تحنا (

ارتاماة رارتن يمت رحياع ار يماة اروطنيدمت ح تاد يم اسدرتاتيايم  ارتن يدمت اروطنيدمت رتنايدا م  ]ر دم رده 
ككددأ فيالددم تنايددا ح ددول متعددداة األطددراف مل ددمكب ارددديون تنايدداا   اردد  ا  يددمت  ة ددع ح امسددما  

 دددددمج  ، اسدددددتحداث آريدددددم  لد ي يدددددمت رتعديدددددمت املدددددوااا املمريدددددمت مدددددأ  جدددددب ارتن يدددددمت رامل دددددم دة ح مندددددر 
 {تحنننننا } {اسدددددرتاتيايم  ااددددددرتاع راةددددددراع ارددددد  ا ككدددددأ ت دددددب اردددددديون املرتتددددددمت   يالدددددم 

   )تحا ([ )تحا  الفقرة([
را رددد مددأ تعزيددز ارتن دديمل   ددع م ددتوق اادتاددما ارك ددن رار يمسددم   -(34) 53

مددأ  جددب ارتادددي ر   ددمكب ا يك يددمت رار وي ددمت األجددب اردد  ك ددات  نالددم األ مددمت املمريددمت ارعممليددمت رغيددمت 
 يماة استقراا اادتاما ارك ن   ع اراعيد ارعمملن، را م اانتعدمش اادتادماي ارعدمملن رت د  اردييدمت 

دتامايمت رارتامايمت ارعممليمت، رارتق يب لى  اىن حد مأ ا تما ار د ديمت  د  املدمددرة ارد  ت حدمل رمرد ددان اا
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اوال سويّ الل بيلة أ ثر استقرارا  علنل صنعيد االاتصناد الكلني منا أجّن التنمينة اال عنا ارنمميمت  
وي النندولي مننا طريننق بننا  جهننود جماعيننة لتحسننيا الهيكنّن النقنندل النندوليت وينوغنني تعهيننه التعننا

أجّ بناو ناام نقدل دولي اادر علل ضماي ادر  نا  منا السنيولة الدولينة وعلنل تعهينه القندرة 
 علل التكي  بانتاام للصدماه الخارجيةت )تضا ([ )تحا  الفقرة([ت 

]ري دددزم  يضدددم  ارقيدددمم رع دددب ار   دددم ن مدددأ  جدددب ت ددد  ار دددي رة  -(35) 54
 اسدددددتقدامم   كيفدددددر لنتمجيدددددمت ا  دددددم  ر تادددددماة رارتن يدددددمت    دددددع ارتددددددفقم  املمريدددددمت رتوجيالالدددددم لى

واالسنننتراتيجياه  2030)تحنننا ([ اوينننؤدل النانننام المنننالي دورا  يننني تنفينننا خطنننة عنننام 
فزيددماة فعمريددمت أدددو ارنةددمم املددم  ككددأ  ن ت ددم د   ددع ] دد ج  اإلنما يننة الوطنيننةت )تضننا ([

التنمينننننة عممليدددددمت رسيمسدددددم  األسدددددواق املمريدددددمت ار )تحنننننا ([ اربننننن  )تضنننننا ([ااناادددددمل رددددد  
اوينوغنني ايننالو العنايننة الواجوننة لعاننار المعا سننة الممكنننة اروطنيددمت ار وي ددمت األجددب  المسننتدامة

علننل تمويننّ الهيا ننّ األساسننية والمشنناريع الصننغرم والصننغيرة والمتوسننطة الحجننم الناجمننة 
 عا القواعد التنايمية المالية العالمية الجديدةت )تضا ([ت

يشكّ استقرار الناام المالي جهوا  ال يتجهأ منا  -اصيغة بديلة -(صيغة بديلة) 55
بيلنة تمكينينة علننل الصنعيد العنالمي وعنصننرا  حاسنما  لتحقينق النمننو والتنمينة المسنتدامة ينني 

 ([ صيغة بديلةالمدم الطويّ )
[ ارنةدددددمم ارددددددر  اردددددرا أ اوتحسنننننيا )تضنننننا (]ي دددددكب لدددددد    -(36) 56

[ )تحننا ([  مدرا  ]م حددم  )تحننا ( دم رداجددمت  مريدمت مددأ ارتادزؤ اتامددم  ااسدتيف ما ]اردداي يت
[  ن اتامددددم  ااسدددتيف ما ت دددالم لسدددالممم  منمسددددم  ح )تحنننا ([ ]ر تحقدددمل مدددأ ابغينننة )تضنننا (

تقيمل ارتن يمت ار مم مت ر ا ير رامل تداممت  ر اا ي  ب اتدمع ه  نة ن يالددف لى أد من حدمل 
و نةدمم ت دويمت اأو تحسنيا )تضنا (مت ارعممدمت، رتنةديم ارد دان ارنمميمت ح ارقيمم، تقيقدم  ر  اد ح

ابمننا ينني للننا عننا طريننق اتونناع نهنن  بديلننة اذاو منم  ددم  ااسددتيف ما ردد  امل ددتيف ريأ راردددرل، 
اوتشجيع االستثمار المنت  والموجنه و رتعزيز اات مق ارنةممن تسوية المناذعاه )تضا ([

 نحو التنميةت )تضا ([ )تحا  الفقرة([
عزيدددددز ارتعدددددمرن ارددددددر  ر دددددمن امل دددددمئب ارضدددددريديمت ]سدددددوف يكدددددون رت -(37) 57

 مدددر ا ردددد مندده مدددأ  جدددب ]لحدددرا  تقدددم ح اسدددم  تقيدددمل   دددداف  انننو )ُتضنننا ([[ ])ُتحننا ،(
[ ارقيددمم )تحننا ([ ردددف ارزيددماة ح انعدددام امل ددمراة، ]مبددم ح ذرددك )تحننا (ارتن يددمت امل ددتداممت 

[ رارتالدددددرب ارضدددددرييب )ُتحنننننا (ئب ررع دددددب متعددددددا األطدددددراف ر تاددددددي ]رتاندددددب افدددددر ارضدددددرا
]]مبدددم ي ددد ب ارقيدددمم رع دددب متعددددا األطدددراف ر تاددددي رتاندددب افدددر اوالفسننناد )ُتضنننا ([ت[ 
[[ ]رلن اسدددتحداث منددد  ار  يتددديت ح اروددددت املنمسدددب )ُتحنننا (ارضدددرائب رارتالدددرب ارضدددرييب 

لني ا، علنل نحنو يتما نل منع أل انانوي محلحام ا  ماا  مت ر من  سعما ار د ر األسمسديمت 
ينطونننق علنننل الضنننريوة علنننل العمليننناه التجارينننة المتعلقنننة بالسنننلع األساسنننية التننني تنننتم ع ونننر 

مأ دمنه  ن ي م د ر دانم  نمميمت كيف ة   دع ارتاددي رتاندب افدر ارضدرائب  الحدود )ُتضا ([
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)ُتحا ([ اوستشنكّ مجموعنة األدواه التني وضنعها  أ طريمل ارغب ح ارت ع  ارتحوي ن 
امننة التعنناوي والتنميننة ينني الميننداي االاتصننادل بشنن ي الوياننناه المقارنننة الونننا النندولي ومن

  ي النامية يي ااا الصدد )ُتضا ([المتعلقة بالتسعير التحويلي أداة  مفيدة  للولدا
]رسدّد ارااددوا  ارتكنوروجيددمت ردد  ارد ددان املتقدمددمت رارد دددان ارنمميددمت،  -(38) 58

ت غيب اركممب ملارف ر تكنوروجيم مدأ  جدب  ددب ارد ددان روسمئب منالم آريمت تي   ارتكنوروجيم رار
 التكنولوجينننناانقننننّ  ددددع  ندددده ر قضدددم    ددددع اراقددددر، حيدددت لن ارتكنوروجيددددم  بدددوا ،  ددددو ددددر. ا

 ااة ائي ديمت ر حدّد  اواحند منا بنيا )ُتضنا ([[ )ُتحنا (] ن/ دو  السليمة بيلينا  )ُتضنا ([
)أ(([ اونقنّ التكنولوجينا 23)تُنقنّ النل الفقنرة مأ  رجه ارتامر  االب ارد دان رفي م رينالدم  

والمعرية الل الولداي النامية بوسا ّ منها التجارة واالستثمار يمكنا أي يسناام يني الجهنود 
الرامينننة النننل سنننده اننناة الفجنننواهت وعنننالوة علنننل للنننا، ينوغننني وضنننع ترتيوننناه دولينننة لنقنننّ 

ينننا واتخننال تننندابير يننني التكنولوجيننا وممارسننناه ُيضننلل منننا أجننّ الحصنننو  علننل التكنولوج
الولننداي الناميننة بغينننة بننناو القنندراه يننني الولننداي الناميننة، وتنفينننا تلننا الترتيونناه والتننندابير 
والممارسنناه تنفينناا   ننامال  وجعلهننا متاحننة بُيسننرت وعننالوة علننل للننا، تتسننم ُسننُوّ التنفيننا 

مسن لة علنل ال ب امية حاسمة يي دورة نقّ التكنولوجيا والمعرية، وينوغي أي يُنا نر يني اناة
 النحو الواج  )ُتضا ([

اي األ نننواق التننني ُاطعننن  يننني ميننناديا العلنننم  -اصنننيغة بديلنننة -)صيغة بديلة( 59
والتكنولوجينننا واالبتكنننار عنننهذه اننندرتنا علنننل تحقينننق أانننداينا اإلنما ينننةت ويمكنننا أي تنننؤدل 

وا  دورا  موادراه ما ا ويّ آلية تيسير التكنولوجيا ومصنر  التكنولوجينا يني أانّ الولنداي نمن
 [(يقرة بديلةااما  يي القضاو علل الفقر والحده ما التفاوتاهت )

اتعهينننننه راردييدددددمت اادتادددددمايمت ارعممليدددددمت ارت كينيدددددمت ار  مدددددمت مدددددأ  جدددددب  -(39) 60
دداف()ُتحننا ]أدد من  [()ُتضننا  [ ر ا يددر ح املدددق ([ نتددمئ  لبمئيددمت م ددتداممت ]رمناددامت )ت 

ار ويب، تت  ب حوك مت  ممليمت جيدة، فض    أ لنعمش رل ماة تن يو ار دراكمت ارعممليدمت مدأ  جدب 
اوعلل ارتن يمت امل تداممت، ]ترتكز ااتكم ا  تمرتم    ع مدد  امل  رريم  امل رتكمت راملتدمينمت ح آن معم  

  املتقددداة مددد لرا  ح لطدددما ررين دددم  تدددت ارتددددار [ت(القننندراه لاه الصنننلة )ُتضنننا ([ )ُتحنننا 
ارنةمم املدم  ارددر  رتقددم م رحفدب رده ح اسدم  األلدا رع  يدمت د دنر ددرااا   كيفدر  يفدي  ، فإنده ي دزم 

ح    يددمت د ددنر ارقددرااا  رتعزيددز  دددا   ارد ددددان ارنمميددمت يددماة ارتحددرك رغيددمت توسددير ن ددمق م ددماكمت 
دداف   ددع  ددو م  ددتايب ر حتيمجددم  [ ([ اتعهيننه )ُتضننا (امل ددماكمت، رمددأ  جددب ]أدد من )ت 

 )ُتحا  الفقرة([  ردممب ر ا ير رت ماكن ر يفي ن ر من ارقضميم املمريمت اردرريمت
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 دور األونكتاد  
 10النننننننل  7([ االفقنننننننراه ُتحنننننننا ) 9ر 7]اراقدددددددرت    رفقدددددددم  ر -(40) 61
وتحاليننّ السياسنناه العامننة لاه  10الننل  7)ُتضننا ([ االفقننراه  9االفقننرة  ([ُتضننا )

 :    ، يندغن رألرنكتما  ن يقوم مبم ي ن ( )ُتضا ([39الل  11الصلة )الفقراه 
مواد مت هتييمت رييدمت ادتادمايمت  كينيدمت   دع  يدر امل دتويم  ردد م ارتن يدمت  ) ( ) ( 

ت ددداير لجيدددما ح دددول متعدددداة األطدددراف ر   دددمكب ار دددمم مت ر ا يدددر رامل دددتداممت، روسدددمئب منالدددم 
 )مع الرجوع الل جهة االختصاص(اادتامايمت امل رتكمتو 

 ارتاددماةااسددت راا ح لتمحددمت حماددب رتدددمال ا اا  ررجالددم  ارنةددر ر ددمن  )ب( )ب( 
 دو ح آفدمق ارن ت تر روداالم رااستيف ما رارتكنوروجيم املمريمت جمما  ح املرتار مت رارقضميم رارتن يمت

ر   دددم دة   دددع اردددرتري   ،، ح سددديمق اردييدددمت اادتادددمايمت ارعممليدددمت ارنمدددديمترارتن يدددمت ر د ددددان ارنمميدددمت
ر يمسددددم  راسددددرتاتيايم    ددددع اراددددعيديأ ارددددوط  راردددددر  تاضددددن لى تقيددددمل ارتن يددددمت ار ددددمم مت 

 و2030امل ددتداممت رعددمم ر ا يددر رامل ددتداممت، رمبددم يتاددمل مددر األررويددم  احملددداة ح ل ددمت ارتن يددمت 
 )مع الرجوع الل جهة االختصاص(

مواصننننلة الوحنننننوق والتحاليننننّ المتعلقنننننة  -مكننننررا  ا)ل(  ))ل مكررا (()ج(  
بالسياساه العامة، وللا بالتعاوي منع الو نااله المختصنة، لتقينيم آانار القواعند التنايمينة 

متوسننطة الماليننة العالميننة علننل تمويننّ الهيا ننّ األساسننية والمشنناريع الصننغرم والصننغيرة وال
 الحجم  )ُتضا ([ 

)ُتحننننننننا ([ االتمنننننننناس ا ددددددددم اردددددددددرل األ ضددددددددم  ح لجيددددددددما  ])ج( )) (( (ا) 
رتنددمرل ارتحددديم  امل ددت رة  اييمننا بننيا النندو  األعضنناو )ُتضننا ([توافددمل ح ا اا   )تضننا ([

مت، ار  ت عردب ا فمق ارتامايمت ر د دان ارنمميمت، ميفدب ارتددار   د  ارتعريايد اوالمستجدهة )تضا ([
او نننالا الرصنننيد المتنننرا م منننا التننندابير الحما ينننة يننني القطننناع الهراعننني وأل آلينننة أخنننرم 

 تتما ل مع اتفاااه منامة التجارة العالمية )تضا ([ مشواة للتجارة ال
[ تندمرل )تحا (ا م اردرل األ ضم  ح ]لجيما توافمل ح ا اا   ند  ()ج() (ه) 

ا فدمق ارتامايدمت ر د ددان ارنمميدمت ]، مدأ دديدب ارتددار   [ ارد  تعرددب)ُتحا (ارتحديم  ]امل ت رة 
 [و)ُتحا (   ارتعريايمت 
موادددد مت    ددده املتع دددمل رتدددمت  ارتددددار   ددد  ارتعريايدددمت   دددع آفدددمق  ))ج مكراا (( (ر) 

ارتاددماة رارتن يددمت ر د دددان ارنمميددمت، رتعزيددز تعمرندده ر ددمن  دداا املوأددوع مددر ار ددركم  ا لددريأ ذري 
ارادد مت، مبددم ح ذرددك  ددأ طريددمل امل ددماكمت ح فريددمل ارددد م املتعدددا اروكددما  املعدد  رقم دددة ريمنددم  

 )مع الرجوع الل جهة االختصاص(و ارتدار     ارتعريايمت
ينوغنني لألونكتنناد أيضننا  أي يسنناام ينني  مكننررا  اانيننا (ا)   ))  مكررا  اانيا (( ( ) 

بننناو توايننق ارراو ينني النقننا  النندولي حننو  العلننم والتكنولوجيننا مننا أجننّ التنميننة، بمننا ينني 
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صنننّ تقننننديم للنننا تكنولوجينننا المعلومنننناه واالتصنننااله وتننننداعياتها علنننل التنميننننة، وأي يوا
بوصننفه أمانننة اللجنننة المعنيننة بتسننخير العلننم والتكنولوجيننا ألاننراض التنميننةت وينوغنني  النندعم

لألونكتاد أي يواصّ مساعدة الولداي النامية علل المشنار ة مشنار ة يعالنة يني المنااشناه 
الدولية حو  نقّ التكنولوجيا وتقاسم المعار ، وأي يحدد خياراه يني مجنااله السياسنة 

والممارسننناه الفضنننلل يننني اننناا المجنننا ت وعنننالوة علنننل للنننا، ينوغننني لألونكتننناد  العامنننة
يواصننننّ مسنننناعدة الولننننداي الناميننننة ينننني تحدينننند سننننوّ ووسننننا ّ تفعيننننّ الونننننود المتعلقننننة  أي

التكنولوجيننننا والننننواردة ينننني االتفاانننناه الدوليننننة وينننني نتننننا   المننننؤتمراه ومننننؤتمراه  بنقننننّ
وللننا بهنند  ذيننادة يوا ننداا المحتملننة الننل  الر يسننية التنني تعقننداا األمننم المتحنندة القمننة

 أاصل حد  )تضا ([
مواددد مت  ددر اةحاددم ا  رلجددرا  اردحددوث رت يددب ار يمسددم  ر ددمن  ))د(( ( ) 

مبدم ح ذردك املتعدداة اةن ديم    دع ارتن يدمت، تمت  ااسدتيف ما األجنديب املدمددر ر ن د مت ار دركم  
ارددر ، رغيدمت لرقدم  ارددرل األ ضدم    دع   دم تمت  م  دأ طريدمل األددكمل  د  ار دال يمت ر نتدمج 

رمرت واا  ر كينالم مدأ تقيديم مددق   يتالدم رمرن ددمت لى ارتن يدمت رارتكدما رتنايدا  ارا  سيمسدمتيمت 
 )مع الرجوع الل جهة االختصاص( ومنمسدمت

   ه ارتح ي ن رار يمسدميت ارقدمئم مندا  )ُتحا ([]مواد مت ]رتع يمل  ))ه((( .) 
مندر حددرث   مدم  اردديون رح الدم، رت داير سيمسدم  ااددرتاع راةدددراع   مدد طويدب ح جمدمل

[ )ُتحا (ر يماة كام ة ]رلنادمف  )ُتحا ([ االمستداميا )ُتضا ([ار يماي  ]امل  رر  
    يم  ل ماة  يك مت ارديون ار يمايمتو[

]مواددد مت رتع يددمل    دده ارتح ي ددن رار يمسددميت ح جمددمل ]منددر حدددرث   )تتت( (ي) 
اف ارديون   مم   )ُتحا ([ االقدرة علل تحمنّ النديوي، بمنا يني للنا برننام   رح الم)ت 

رت دددداير سيمسددددم  اادددددرتاع راةدددددراع  ناننننام ادارة الننننديوي والتحليننننّ المننننالي )ُتضننننا ([،
)ُتحنا ([ ابمنا يتما نل امل  رر  ]، ر يماة كام ة رلنامف    يم   يك مت ارديون ار ديمايمت 

 ونا الدولي وصندو  النقد الدولي )ُتضا ([ت[مع العمّ الال يضطلع به ال
ا)ه مكننررا ( مواصننلة عملننه التحليلنني وتقننديم المسنناعدة التقنيننة  ))ان مكررا (( (ك) 

دعمننا  للولننداي الناميننة، وخاصننة أانّن الولننداي نمننوا  والنندو  الجهريننة الصننغيرة الناميننة، عننا طريننق 
خننال  اوضننع سياسنناه منسننقة تهنند  برنننام  ناننام ادارة الننديوي والتحلينّن المننالي وللننا مننا 

النننل تعهينننه تمويننّن النننديوي وتخفيننن  عننن و النننديوي واعنننادة ايكلنننة النننديوي، )ُتحنننا ([ ادعنننم 
)تضننا ([ اإلدارة السننليمة للننديوي، واالاتننراض واإلاننراض السننيادييا الخننارجييا االمسننؤوليا 

 )ُتضا ([ ت)ُتحا ([ االمستداميا )تضا ([ والقدرة علل تحمّ الديوي يي المدم الطويّ
 اواواعننند الويانننناه )تضنننا ([ت دددوير ار  سدددب اةحادددمئيمت،  ])ر( ))و(( (ل) 

رتركيددمت اردديون  اوالعامنة )تضنا ([رارقداا  ح ميمايأ ارديون احمل يمت رارديون ا ماجيمت ا مدمت 
التيسنننير رصننند النننديوي ومننننع حننندوق األذمننناه وعمليننناه رل دددماة  يك دددمت اردددديون ار ددديمايمت 

 هيكلة، )تضا ([ )ُتحا  الفقرة[التسوية واعادة ال
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)ُتحننننننا ([ ابالتنسننننننيق مننننننع الشننننننر او المعنيننننننيا، ]رأددددددر  ])ر( ))و(( (م) 
ار  سدددب اةحادددمئيمت رارقدددداا  ح ميدددمايأ اردددديون احمل يدددمت راردددديون  المسننناامة يننني )ُتضنننا ([

 )ُتحا  الفقرة[ا مدمت ا ماجيمت رتركيدمت ارديون رل ماة  يك مت ارديون ار يمايمتو 
 راملدددررا ارنقدددب ح ميدددمايأموادددد مت    ددده، مدددأ لددد ل  اكمنددده اريف تدددمت،  (())ذ( ن) 
 ذا  اراددد مت، رارقضدددميمتي ددد  ارتادددماة، ر رار وجي دددتيم  ارتامايدددمت   دددع ارادددعيد ارددددر ،  ارعدددمرر

رمواد مت ا م    يمت رأر رتنايدا  تنايا اتامق تي   ارتاماة ملنة مت ارتاماة ارعممليمت ركارك ا م
لطددددما دددددمنو  رتنةي ددددن منمسددددب ي ي ددددر ريددددد م ارنقددددب رارتاددددماة   ددددع اراددددعيد اردددددر  ر اددددض 

 )مع الرجوع الل جهة االختصاص(ارتكمريفو 
( بنننندو منااشنننناه بننننيا النننندو  األعضنننناو ينننني مكننننررا  ا)ذ  ))ذ مكررا (( (س) 

منننا األماننننة بهننند  التوصنننّ النننل  المجنننااله التالينننة باالسنننتناد النننل تقرينننر تحليلننني مقننندم
متفاوض عليها ما خال  بناو تواينق ارراو وعنرض تلنا النتنا   علنل اللجننة التخنال  نتا  

 ارار بش نهاك
السننوّ والوسننا ّ الكفيننة بتقلننيص يننرص تجننن  ديننع الضننرا   لتضننميا  '1''1'

المعاانننننداه الضنننننريوية  نننننروطا  لمننننننع الغنننننش والتحقنننننق منننننا أي جمينننننع 
ييهنننا الشنننر اه المتعنننددة الجنسنننياه، تنننديع الضنننرا   الشنننر اه، بمنننا 

لحكومنناه الولننداي التنني تضننطلع ييهننا بنشنناطها االاتصننادل والتنني تنشنن  
 ييها القيمة المضاية 

 وضع نمول  لمعااداه االستثمار الثنا ية يعكه جان  التنمية  '2' '2'

 الهيا ّ األساسية السوّ والوسا ّ الكفيلة بالتصدل للثغراه القا مة يي  '3' '3'

وضننع ترتينن  للتعنناوي النندولي بخصننوص نقننّ التكنولوجيننا الننل الولننداي  '4' '4'
 النامية بهد  تعهيه القدراه اإلنتاجية يي ااة الولدايت )ُتضا ([

مواددددد مت ا ددددم  يددددماة م ددددماكمت ارد دددددان ارنمميددددمت ح ارنةددددمم ارتاددددماي  ))ح(( (ع) 
دددداف([  مبددددم ح ذرددددك م ددددماكتالم ح املامرأددددم  االمتعنننندد األطننننرا  )ُتضننننا ([، ]اردددددر  )ت 

، راةد ي يدمت، ركدارك ح مددمااة اوبيا أطرا  معندودة، )ُتضنا ([ارتامايمت املتعداة األطراف، 
 واوخط  أخرم للمساعدة اإلنما ية )ُتضا ([املعونمت مأ  جب ارتاماة 

 مراا  مدر ارددرل األ ضدم  مواد مت ررنمجمه ارقمئم ر جت م م  رامل ))ق(( (ف) 
 ر دددمن اتامددددم  ااسدددتيف ما رفقدددم    دددمت   دددب  ايدددا  رمردددم، رامسادددم    دددع ارا  ك حادددب ر نقدددمش
، ر من اتامدم  ااستيف ما رم م دة اردرل األ ضم  ح جالوا م ارراميدمت لى تعزيدز اردعدد اةبدمئن

 )مع الرجوع الل جهة االختصاص(ح ب اادتضم و 
([ ُتحنا ادد رتقييم ارت وا ح ارنةمم ارتاماي ]ارددر  )مواد مت  (()ل) ( ) 

 م م مت ([ راسم مته مأ منةوا لبمئن، مر توجيه ا ت مم لم  لىُتضا ) األطرا  المتعدد]
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([ ح تقيددددمل ُتحننننا ، 77  [ ]ارنةددددمم ارتاددددماي املتعدددددا األطددددراف )جم و ددددمت ار(ُتضننننا )( ه])
 [و)ُتضا (و األعضاو الدو  الل وتوصياه تقارير وتقديم  داف ارتن يمت امل تداممتو ]

مواصنننلة رصنننند وتقينننيم التطننننور  -ا)ل( صنننيغة بديلننننة  ))ل( صيغة بديلة(( (ق) 
الناننام التجننارل النندولي واتجاانناه التجننارة الدوليننة، وللننا مننا مناننور انمننا ي، وبوجننه  ينني

حلنننو  خننناص تحلينننّ القضنننايا التننني تهنننم الولنننداي النامينننة منننع التر ينننه تر ينننها  خاصنننا  علنننل ال
 العملية  )ُتضا ([

اددددد رتقيددديم ارتحدددديم  اةبمئيدددمت امل دددت رة رامل دددتادة ارددد  تواجددده  )) (( )ا( 
 )مع الرجوع الل جهة االختصاص( وارتاماة، رذرك مأ منةوا ارتن يمت

الولنننداي المصننندرة للسنننلع األساسنننية ا ُتحنننا ([)]ارتعدددمرن مدددر  (() )( ش) 
 المنواد سنعارأا امواصنلة رصند )ُتضنا ([ [بغية التصدل لتجن  ديع الضنرا   )ُتحنا (

]روأر[ دم دة ريمنم  م ئ مت ر من  سعما ار  ر األسمسديمت  ([)ُتضا  واستحداق األساسية
 الفقرة([ابالتعاوي مع الولداي النامية )ُتضا ([ )ُتحا  اردرريمت 
مسننناعدة الولنننداي النامينننة يننني تعهينننه اننندراتها  -(مكنننررا  ا)   ))  مكررا (( ( ) 

وطاااتها ييما يتعلق بالمسا ّ الضنريوية الدولينة ودعنم مشنار تها، علنل اندم المسناواة، يني 
 الموادراه العالمية المتعلقة بالمسا ّ الضريوية الدولية  )ُتضا ([ 

 [مكررا () ( 40لنص الل أعلل بوصفه نص الفقرة نُقّ ا ])م( )   ( 
)ُتحنننا ([ امواصنننلة تقنننديم المسننناعدة النننل ]تقيددديم آتدددما ])ن(  (ي())( ث) 

ارعديدددة ااتامدددم  ارتامايددمت  الولننداي الناميننة لالسننتفادة مننا الفننرص التنني تتيحهننا )ُتضننا ([
)ُتحننا ([ احسنن  طلنن  النندو  راةد ي يددمت ]  ددع آفددمق ارتن يددمت ح ارد دددان ارنمميددمت  األطددراف

 األعضاو )ُتضا (  )ُتحا  الفقرة([
ا، بمنننا يننني للنننا معنننايير موادددد مت    ددده املتع دددمل رمملعدددمي  ا مددددمت  ))س(((  ) 

 [و )ُتحا (]رآتما م   ع لمكمنيمت ردول ارد دان ارنمميمت لى األسواق  [(االستدامة )ُتضا 
 )ُتضننننا ([ ااالاتصننننادية أو الماليننننة أوادددددد آتددددما ارتدددددار   ])ع( ))ع((( ذ) 

، رلمددمت ح 2030 جنم  اراعدمل   دمت ارتن يدمت امل دتداممت رعدممارتامايمت ااناراايمت ار  دد تعماع اة
 )ُتحا  الفقرة([ارد دان ارنمميمت 

( اجنننراو دراسننناه منتامنننة بشننن ي آانننار التننندابير مكنننررا   ا)ع ))ع مكررا (( (ع) 
 ([ تية المناسوة  )ُتضا القسرية االنفرادية علل الولداي المت ارة وتقديم التوصياه السياسا

 )ُتحننا ([ مددأ ااسددتاماة   ددع بددوا   ارد دددان  دددبام ددم دة  ])ف( )) (()  (  
اوصنو  [ )ُتحنا ([ ]خم  دم  )ُتضنا ( بشن ي العالمية التجارة منامة اراراه تنفيا يي]

 )ُتضنننا (]ارن اسدددوم رارن تديدددد ر حادددص  أانننّ الولنننداي نمنننوا  النننل األسنننوا  )ُتضنننا ([
ا دددددم جالوا دددددم ارراميدددددمت لى ااسدددددتاماة مدددددأ  او)ُتضنننننا ([رم دددددم دهتم ح جمدددددمل دوا دددددد املن دددددم 
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ركددارك  االتفضنياله التجارينة )ُتضنا ([[ )ُتحننا (ااسدتيفنم ا  امل نوحدمت ألددب ارد ددان بدوا  
ااستاماة مأ امل م دة احملداة ا دف ر من مدمااا  ميفب اةطما املتكممب املعز  رمدمااة املعوندمت 

 [(تتت)مأ  جب ارتاماةو 
م ددددم دة ارد دددددان ارنمميددددمت،  ددددأ طريددددمل ارع ددددب ارتح ي ددددن ]) (  ))ص((( ب)ب 

ابمننا ينني للننا رتادد يم ار يمسددم ،   ددع اسددتحداث آريددم  لد ي يددمت رتي دد  تعديددمت املددوااا املمريددمت 
ما القطاع الخاص، )ُتضا ([ ابمنا يني للنا منوارد المؤسسناه المالينة الدولينة منا أجنّ 

ف تقيددمل ارتن يددمت ار ددمم مت ر ا يددر  ددد التنميننة، مننا اويننّ مصننر  التنميننة الجدينند )ُتضننا ([
 [ ا[(تتت)رامل تداممتو 
اةسدالمم، راداته  ضدوا  ح فريدمل ارع دب امل درتك رد  ركدما  األمدم  )) ((( ج)ج 

املتحددة املعدد  رت ددق  ارع ددم رارتكنوروجيددم راارتكدما أل ددراع   ددداف ارتن يددمت امل ددتداممت ررادداته 
 ممنمت ار انمت املعنيمت رت ق  ارع م رارتكنوروجيم أل راع ارتن يمت، ح تنايا ارنتمئ  املتا مت رت دق  

، مبدددم ح ذردددك ا ريدددمت ارعممليدددمت رتي ددد  2030 وروجيدددم راارتكدددما أل دددراع ل دددمت  دددممارع دددم رارتكن
 اوتفعيّ مصر  التكنولوجيا ما أجّ أاّ الولداي نموا  )ُتضا ([ ارتكنوروجيم 
( تعهيننننننننه برنننننننننام  العمننننننننّ المتعلننننننننق بننننننننالعلم مكننننننننررا  ا)   ))  مكررا (( )اا( 

ة العلم والتكنولوجينا واالبتكنار دعمنا  والتكنولوجيا واالبتكار، بما يي للا استعراض سياس
لصنننع السياسنناه ينني الولننداي الناميننة عننا طريننق تقيننيم يعاليننة اإلجننراواه المتخنناة تحقيقننا  

 للتنمية المستدامة وتحديد األولوياه لاه الصلة  )ُتضا ([
مواد مت    ده املتع دمل رمراد   رد  ارتادماة اردرريدمت رارقضدميم  ])ا( ))ر(((  )ه 
ضدميم اادتادما ارك دن، مدر ارتمكيدد رادواة لمددمت   دع ارقضدميم املتاد مت ردإاااة األ مدم  املمريمت رد

ابهد  مساعدة الولداي النامينة علنل االنندما  بنجناح يني االاتصناد العنالمي وجنني مننايع 
 أ ور ما العولمة )ُتضا ([ )ُتحا ([

مواصنننلة تقنننديم اوتعهينننه )ُتحنننا ([ المسننناعدة التقنينننة  ا) ( )) (( )رر( 
بناو القدراه الل الولداي النامية اوّ عملية االنضمام الل منامة التجارة العالمية وخاللها و 

 [(وبعداات )ُتضا 
اجننننراو دراسننننة  نننناملة بشنننن ي آاننننار االتفاانننناه التجاريننننة  ا)ه( ))ه((  ()   
والضنننخمة، وبخاصنننة علنننل التجنننارة، واحنننداق ينننرص العمنننّ  العديننندة األطنننرا اإلاليمينننة 

، و ننالا أاراننا األوسننع علننل آلينناه تسننوية المناذعنناه بننيا المسننتثمريا واألجننور الحقيقيننة
والدو  المنصوص عليها يي تلا المعااداه، وعلل استقال  الدو  وسيادتها يي تحديد 
وتنفيا خططها المتعلقة بسياساتها اإلنما يةت وتحقيقا  لهاا الغنرض، نندعو األونكتناد الرابنع 

السننتثمار، يريننق خوننراو حكوميننا  دوليننا  دا مننا  ومفتننوح عشننر الننل أي يُنشننن، ينني اطننار لجنننة ا
بننال العضننوية يُعنننل بقواعنند التجننارة واالسننتثمار واصننالح السياسنناه العامننة، مننع مشننار ة 
الولداي النامية مشار ة  املة، علل أي يقدم يريق الخوراو الحكومي الدولي واا ق عمله ما 
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موضنننوعية تتنننو  بتقنننديم ااتراحننناه  أجنننّ منااشنننتها يننني مجلنننه التجنننارة والتنمينننة منااشنننة
محددة ما أجّ استعراضها واتخال اجنراواه بشن نها، ربمنا يني دورة جديندة منا الندوراه 

 ([المؤتمر يي منتص  المدة  )ُتضا  التي يعقداا
توسننيع نطننا  عملننه التحليلنني المتعلننق بمصننادر وآلينناه ا)ق(  ))ق(( (ح)  

التنني تُعرانّ جهنود تعولننة المنوارد وتخصيصننهات تموينّ التنمينة وبخاصننة التحندياه الهيكلينة 
وااا سنيتطل  جهنودا  اضنايية منا أجنّ الرصند الكامنّ لمنواطا الضنع  الممكننة النا نلة 
عا ادما  الولداي النامية يي أسوا  الما  الدولية، بما يي للا اجراواه السياسنة العامنة 

ي لتلا اإلجراواه آاار جانوينة التي تتخااا الولداي الهامة بالنسوة الل الناام بقدر ما تكو 
تكوي لها أيضنا  آانار  ناملة ممكننةت  سيما الولداي النامية، وبقدر ما علل بلداي أخرم، وال

وتحقيقنننا  لهننناا الغنننرض، ينوغننني لألونكتننناد الرابنننع عشنننر أي يُنشنننن يننني اطنننار لجننننة التجنننارة 
بتمويننّ التنميننة، مننع  والتنميننة يريننق خوننراو حكوميننا  دوليننا  دا مننا  مفتننوح بننال العضننوية يُعنننل

مشار ة الولداي النامية مشار ة  املنةت وينوغني أي يجتمنع يرينق الخونراو الندا م اناا بانتانام 
لتقنننديم تحالينننّ موجهنننة نحنننو السياسننناه العامنننة منننا أجنننّ عرضنننها علنننل مجلنننه التجنننارة 
ا والتنمية التابع لألونكتاد لمنااشتها منااشة موضوعية، تُتنو  بتقنديم ااتراحناه محنددة من

أجّ استعراضها واتخال اجراواه بش نها، ربما يي دورة جديندة منا الندوراه التني يعقنداا 
المؤتمر يي منتص  المدةت وما مجااله العمّ التحليلي الر يسية التي يمكا أي يضطلع 
بها يريق الخوراو الحكومي الدولي ااا دور المساعدة اإلنما ية الرسنمية، والننام الضنريوية 

يننّ طويعننة ومحنندداه أذمنناه الننديوي السننيادية ينني الولننداي الناميننة ينني فننّ الدوليننة، وتحل
الناام النقدل والمالي العالمي الحالي، ودور ارلياه المالية اإلاليمينة، منا اوينّ مصنار  

 [التنمية اإلاليمية وار  المقاصة، يي مجا  تعولة الموارد  )ُتضا (
ر اطناع التجنارة يني السنلع اجراو دراسة تفصيلية بشن ي دو ا)خ(  ))خ(( (ط). 

األساسنننية يننني الولنننداي النامينننة تتنننناو  الجوانننن  التالينننةك تحديننند أسنننعار السنننلع األساسنننية، 
واألمولنننة والمضننناربة ينننني أسنننوا  السنننلع األساسننننية، والشنننفايية يننني اطنننناع تجنننارة السننننلع 
األساسننية، و ننروق الكشنن  اإللهامنني واإلبننالا المننالي الخاصننة بتجننار السننلع األساسننية، 

لتداعياه علنل الولنداي النامينة وبندا ّ السياسناه العامنة المتاحنة لهنات وينوغني لألونكتناد وا
أي يُنشننن يرينننق خوننراو حكومينننا  دولينننا  دا مننا  يننني اطننار لجننننة التجنننارة والتنميننة ُتشنننار  يينننه 
الولداي النامية مشار ة  املةت وينوغي لفريق الخونراو الحكنومي الندولي أي يعقند اجتماعناه 

يقنوم بدراسناه وتحاليننّ عملينة موجهنة نحنو السياسنناه العامنة منا أجنّ تقننديمها منتامنة و 
الل مجله التجارة والتنمية التابع لألونكتاد لمنااشتها منااشة موضوعية، تتو  بااتراحاه 
محددة ما أجّ استعراضها واتخال اجنراواه بشن نها، ربمنا يني دورة جديندة منا الندوراه 

 [(المدةت )ُتضا  التي يعقداا المؤتمر يي منتص 
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انشنننناو يريننننق خوننننراو حكننننومي دولنننني دا ننننم لمتابعننننة ورصنننند ا)ل(  ))ل(( (ي)ي 
بالتهامننننناه المسننننناعدة اإلنما ينننننة الرسنننننمية، بمنننننا يننننني للنننننا القننننندرة علنننننل التنونننننؤ  الويننننناو
واسنننننتدامتها ومعنننننايير أخنننننرم تتعلنننننق بنمكانينننننة الحصنننننو  علنننننل المسننننناعدة اإلنما ينننننة  بهنننننا

 )ُتضا ([ الرسمية 
انشنناو يرينننق خونننراو حكنننومي دولنني دا نننم لتنننناو  القضنننايا  ا)ض( ))ض(( (ك)ك 

الضنننريوية، بمنننا ييهنننا القضنننايا الضنننريوية الدولينننة، ومسننناعدة الولنننداي علنننل تعولنننة واسنننتخدام 
العا داه الضريوية علل نحو أيضّ، بما يني للنا عنا طرينق المونادراه الدولينة لمكايحنة 

ه الولداي النامية يي مجنا  التصندل تجن  ديع الضرا   والتهرل الضريوي، وتعهيه ادرا
 [(لممارساه تجن  ديع الضرا   والتهرل الضريوي  )ُتضا 

ينوغني أي يشنمّ عمنّ األونكتنناد المتعلنق بنصنالح الناننام  ا)أأ( ))أأ(( (ل)ل 
االاتصنننادل العنننالمي التخفيننن  منننا األانننر المتواصنننّ لألذمنننة االاتصنننادية والمالينننة العالمينننة 

الناننام التنني أده الننل نشننول األذمننةت وسننيتطل  انناا تعهيننه  ومعالجننة أوجننه القصننور ينني
آلياه الرصد والراابة، يضال  عا تعهيه المعنايير التحوطينة بغينة تشنجيع السنلو  المسنؤو  
مننا جاننن  القطنناع الخنناص، و ننالا تقليننّ األخطننار المتصننلة بنناإلجراواه الالمسننؤولة مننا 

 [(جان  القطاع الخاص الل أدنل حد  )ُتضا ،
مواصننلة تقننديم المسنناعدة التقنيننة وبننناو  أوال ( -لبا) أوال (( -ب)ل) (م)م 

القدراه الل الولداي النامية يي مجا  المفاوضاه التجارية المتعددة األطرا  واإلاليمية، 
وصيااة اطار للسياساه التجارية واستعراض السياسنة العامنة المتوعنة يني مجنا  الخندماه 

 ياسة التجارية  )ُتضا ([واير للا ما الجوان  المتصلة بالس
أداو دور يني اصننالح العملينة المتعننددة األطنرا  عننا  ل(ب)ا (ل(ب)) (ن)ن 

طريننق تشننجيع المفاوضنناه الهراعيننة ينني المنامنناه المختصننة مننا أجننّ المراعنناة الدا مننة 
 للحاجة الل معاملة الولداي النامية معاملة خاصة وتفضيليةت )ُتضا ([

الولنداي النامينة، بوسنا ّ منهنا بنناو القندراه، عنا مساعدة   (جا) ((ج))  (س)س 
طرينق وضنع منهجيناه لقيناس أانر جهنود السياسنة العامنة الوطنينة يني تحقينق التنمينة المسننتدامة 

 وصيانة احصاواه وطنية مناسوة ومحداة تمتثّ المعايير الدولية  )ُتضا ([
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  2الموضوع الفرعي   
تعهيه النمو االاتصادل المطنرد والشنامّ للجمينع والمسنتدام عنا طرينق التجنارة 

 واالستثمار والتمويّ والتكنولوجيا بغية تحقيق الرخاو للجميع 
 تحليّ السياساه  

ي  دكب تعزيدز ارن ددو اادتادماي امل درا رار ددممب ر ا يدر رامل ددتدام،  -(41) 62
فددر  ارع ددب رافددر امل ددتوق ارتكنورددوجن رتقيددمل دددرطم  م دددقم  ر قضددم    ددع اراقددر راسددتحداث 

ارتنددوع رارتحددول ح اادتاددماا  رتضددييمل ارااددوة ح اردددلول االددب ارد دددان رفي ددم رينالددم رتقيددمل 
ارتن يددددمت امل ددددتداممت راررلددددم  ر ا يددددر  ريددددد  ن  دددداا يت  ددددب اختددددمذ لجددددرا ا  فعمرددددمت   ددددع  يددددر 

تادي ر تحديم  امل ت رة رامل دتادة امل تويم  مأ  جب معمةمت ارن و اادتاماي ارضعيف رار
اردد  تعددرتع اةالددوا ارراميددمت لى تقيددمل تن يددمت دويددمت رم ددت رة  ]رارعددمم ن اررئي دديمن رتحقيددمل ل ددمت 

مننع المراعنناة }ا)ُتحننا ([  ددم ار دد وريمت ر ا يددر رااسددتداممت   2030 ارتن يددمت امل ددتداممت رعددمم
ويجنننن  أي تصننننمم انننناة  {(الواجوننننة للقواعنننند وااللتهامنننناه الدوليننننة لاه الصننننلة )ُتضننننا 

يوجنننند  بحينننن  تننننتالوم مننننع القنننندراه والاننننرو  واالحتياجنننناه المحليننننة ألنننننه ال التنننندابير
واحد مناس  للجميعت وما المهنم أيضنا  ضنماي التقاسنم العناد  بنيا الجمينع لثمنار  مقاس

واسننتخدام تلننا الثمننار لنندعم احتياجنناه األجيننا  الحاضننرة  {الوطنيننة )ُتضننا (}التنميننة 
 ُتضا ([والمقولة )
 مكررا ت 83نُقل  الل الفقرة  -42)   ( 
ويتسنم مفهنوم الحينه المتناح يني مجنا  السياسنة  -مكررا   42ا -مكررا ( 42) 63

العامة ب امية حاسمة بالنسوة الل الولداي الناميةت وامة اارار بهاة األامية يي خطة التنمية 
يجنن  أي يُتنناح للولننداي وخطننة عمننّ أديننه أبابننات وبوجننه خنناص،  2030 المسننتدامة لعننام

الناميننة حينننه لوضنننع وتنفيننا سياسننناه منننا أجننّ التنمينننة الشننناملة للجميننع والمسنننتدامة منننع 
 مراعاة تاريخ مختل  الولداي وأدواراا المتغيرة يي االاتصاد العالميت )ُتضا ([

جيدددددب  ن يكدددددون ارن دددددو اادتادددددماي ددددددمم   ر ا يدددددر رضددددد من افدددددم   -ديغمت ردي مت( 43) 64
ضدددن ار ددد وريمت ر ا يدددر لجيدددما فدددر  ة يدددر ددددرائت الت دددر، رخبمددددمت  ددددد ارايدددم  ار دددكمن  رتقت

حرممنددم ، رتو يددر مكمسددب اررلددم  ر ريقددمت  كيفددر  دددا   رتت  ددب  يضددم  اانتدددم  اردددديمل ألرجدده انعدددام 
امل دددمراة األفقيدددمت، مبدددم ح ذردددك انعددددام امل دددمراة رددد  اةن ددد ، رر قضدددميم املتاددد مت رت كددد  ار ددددمب  

تقيدمل ارن دو اادتادماي امل دتدام تدوافر املوا دب رارقدداة اةردا يدمت رامسدمفز ارقدوي رريددماة ري دتوجب 
األ  ددددمل ردددددق  يددددر ار ددددكمن، ك ددددم يت  ددددب اتدددددمع سيمسددددم  اا  ددددمت رتن يددددمت املالددددماا  رارنالددددوع 
رممل ماير اراغرق راراغ ة راملتوس مت امسام رتعزيز ارقداة   ع اارتكما راسدتيعمب ارتكنوروجيدم  

ديدددة، راااتقددم  رمرقددداة   ددع لنتددمج طمئاددمت راسددعمت مددأ املنتاددم  اردد  تت ددم  ددواة  مريددمت، فضدد   اة
 (مع الرجوع الل جهة االختصاص) أ ا يمكب األسمسيمت ر   م مأ ااستيف ماا  ار  ممت  
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رتقيددمل ارتن يددمت ار ددمم مت ر ا يددر رامل ددتداممت يعت ددد، ح   ددمت  مددوا،  -(44) 65
علننننل اللقضنننناو )تدددداف([  مدددأ ة ك حددددرك ر ن ددددو اادتاددددماي ر]ر حددددد  دددع اسددددتقدام ارتاددددما 

 ([تتتاانني وسننيلة لنندعم )و أو( تننؤدل دورا  ر يسننيا  ينني دعننم )رارتاددماة  تالفقننر ُتضننا ([)
رل ددمت   ددب  ايددا  رمرددم  فدتددوافر سيمسددم  اا  ددمت  2030تنايددا ل ددمت ارتن يددمت امل ددتداممت رعددمم 
انقّ  ُتضا ([)سساه ديمقراطية و فاية ابما يي للا مؤ منمسدمت ر يمكب  سمسيمت م ئ مت 

ردوة  مم مت متع  مت رمتدارمت، ككأ  ن ت م د ارتاماة  يضم  ح تعزيز كب  التكنولوجيا )ُتضا ([
ارن ددم ، راألمدأ ارغدداائن، رامسددد مددأ انعدددام  ([ُتضننا االشننوال و)مدأ ارع مرددمت املنتاددمت، ر كدد  

 امل مراة، ر ن ت الم ح تقيمل   داف ارتن يمت امل تداممت  
ريدد  ن مددق فعمريددمت ارتادماة ح تعزيددز ارن دو رح ارقضددم    دع اراقددر  -(45) 66

 مدددر يعت دددد، جزئيدددم ،   دددع ااسدددتيف ما املتعددددا ارق م دددم  ر  دددع افدددر امل دددتوق ارتكنوردددوجن   دددع 
ردددوط   رر سددتيف ما اةنتدددمجن   يددمت حيويدددمت ح افدددر ارن ددو رل دددمل فددر  ارع دددب رتقيدددمل اراددعيد ا

اارتكما رارتادماة  رياددق ذردك  يضدم    دع ارت ويدب امل  دوب رتزريدد م س دم  األ  دمل ردر س 
املدمل ارداي تتدمج لريده مددأ  جدب تقيدمل بو دم  رااسددتيف ما ح ا يمكدب األسمسديمت أدرراي رتحقيددمل 

 مم   حام ا  ر ن و ررتي   ااستيف ماا  ا مدمت رارعممدمت رارقدداة   دع املنمف دمت   ارتن يمت، ري كب
 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)

 وتعهيه النامية للولداياملوااا املمريمت ] اوتويير )ُتضا ([رلن تعديمت  -(46) 67
ا يمكددب ااسددتيف ما ح اادتاددما امسقيقددن، رخبمدددمت ح تن يددمت  )ُتحننا ([[ ]مددأ  جددب )ُتضننا (

األسمسددديمت امل دددتداممت، مبدددم ح ذردددك ار دددراكم  رددد  ارق دددم   ارعدددمم را دددم  رطمددددمت اةنتدددمج، ح 
ارد ددان ارنمميددمت، رخبمدددمت ح  دددب ارد دددان بدوا ، تدد اي اراا  ائي دديم  ح ارتاددماة رارتن يددمت  مث لن تعديددمت 

خننال  المسنناعدة االسننتثمارية مننا  بالهيا ننّ األساسننيةاُيسننتكمّ ااسددتيف ما ارعددمم را ددم ، 
اسددددتقدام  ، احمل ددددن راألجندددديب   ددددع حددددد سددددوا ، ]مبددددم ح ذرددددكاإلنما يننننة الرسننننمية )ُتضننننا ([

دددددداف([)ُتحننننننا ([ اسددددددتيف ماا  املالددددددمجريأ  الاه الصننننننلة بالتجننننننارة  ]اسددددددتقدامم  فعددددددما  )ت 
ر ندددمم ي ددداا ااسددتيف ما األجندديب املدمدددر لاااة فعمرددمت رتددتم  تعددد مددأ ارعوامددب امسمةددمت  )تُضننا ([

اوتدعمه سياساه اوية ويعالة موا مته مر ااسرتاتيايم  اروطنيمت راةد ي يمت ر تن يمت امل تداممت، 
فإنده ككدأ  ن ي  دالم لسدالممم  كدد ا  ح تعزيدز ارقدداا   ييمنا يتعلنق بالملكينة الفكرينة )تضنا ([

اةنتمجيدددمت، روسدددمئب منالدددم ن دددر املعدددماف رارتكنوروجيدددم  ار ددد ي مت ريييدددم  ]رددددق ار دددركم  احمل يدددمت 
[، ردددق ]ار ددركم  احمل يددمت، ()ُتحننا ([ اعلننل أسنناس أحكننام و ننروق متفننق عليهننا )ُتضننا 

  مل فر    ب ر يماة اردلب فض    أ ل )ُتحا ([ االولداي النامية )ُتضا ([
اينؤدل التموينّ العنام الندولي دورا  مهمنا  يني اسنتكما  الجهننود  -(47) 68

وبخاصة يي أ د الولداي }التي توالها الولداي لتعولة الموارد العامة علل الصعيد المحلي، 
وللننا بننالنار الننل ادرتننه علننل االسننتجابة }يقننرا  وضننعفا  لاه المننوارد المحليننة المحنندودة 

انندا  والشننوااّ العامننة، يضننال  عننا أي التننديقاه الرسننمية عننادة  مننا تشننكّ المصنندر لأل
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الوحينند المتنناح لتمويننّ مشنناريع التنميننة ينني المنندم الطويننّ ينني الولننداي والقطاعنناه التنني 
[ اوال يننها  التعنناوي بننيا (بغيننة )ُتضننا ([ )ُتحننا  {تُضننا ()تغفلهننا التننديقاه الخاصننة 

لشرا ة العالمية ما أجّ التنمية ويشكّ عنصنرا  حاسنما  الشما  والجنول يقع يي صميم ا
رمددم  ارددت امل ددم دة للتغلنن  علننل التفاوتنناه اإلنما يننة علننل الصننعيد العننالميت )ُتضننا ([ ا

اةبمئيمت اررةيمت ت كب ماداا  حيويم  مأ ماماا  ويدب ارتن يدمت رده   يدمت لمددمت ح تقيدمل   دداف 
مددددم ي ددددتالدفه مددددأ ارقضددددم    ددددع اراقددددر رمرعددددما   )ُتحننننا ([ ارتن يددددمت امل ددددتداممت، رذرددددك راضددددب

يت دددم رم يدددمت لمددددمت رتحقيدددمل   دددداف ارتن يدددمت امل دددتداممت  ] دددا   [ر ددداااُتضنننا ([ ااملتعدددداة، 
والمساعدة اإلنما ية الرسمية التي يمكا التنوؤ بها واير المقيدة واينر [ )ُتحا (امل م دة 

اردد  تدددا م الجهننود )ُتضننا ([ ادعننم )ُتضننا ([ اح ت ايدده  مالددم ارا المشننروطة )ُتضننا ([
ارد دان[ م م دة ارد دان   ع معمةمت اريفغرا  ارقمئ مت ح جمما  املعرفمت را يمكب األسمسديمت، رح 

االتنمينننننة ا دددددم ت دددددوير األطدددددر ارتنةي يدددددمت ارضدددددررايمت رتحقيدددددمل ارن دددددو رااسدددددتقراا اادتادددددماي ، ر
رككدأ  يضدم   ن ت دكب } )ُتحنا ([]ح ت د  لاااة املدوااا ار ديعيدمت   االجتماعية )ُتضا ([

]ح امساددول  التعولننة مننوارد اضننايية مننا المصننادر العامننة والخاصننة )ُتضننا ([ ددمم   حاددم ا  
[ مبم ح ذرك  دأ طريدمل ااسدتقدام ، )ُتحا (ارعمم   ع املوااا مأ ارق مع ا م  ر/ ر ارق مع

 العامنننننةاألمدددددوال ا مددددددمت ]ااسدددددرتاتيان رت ويدددددب ارتن يدددددمت ررألمدددددوال ا  يدددددمت رغيدددددمت تعديدددددمت اؤرس 
ينننني [ ])تحننننا (  ]ارنمددددديمت ردددددده ارنمددددديمت {)ُتحننننا (سددددواق األاملتاالددددمت لى [ ()ُتضننننا (و

اسننننتخدام التمويننننّ العننننام النننندولي، بمننننا ينننني للننننا )ُتضننننا ([ت اويمكننننا  الولننننداي الناميننننة
 عامننّ حفنناذ لتعولننة مننوارد اضننايية مننا مصننادر أخننرم، عامننة   ،مسنناعدة اإلنما يننة الرسننميةال

ودوي المسنناس بااللتهامنناه المقطوعننة أصننال ت وينوغنني أي يكننوي التمويننّ العننام  ،}وخاصننةت 
مننا أجننّ التنميننة المسننتدامة اننابال  للتنوننؤ بننه ومسننتداما ، وينوغنني أي يشننكّ القطنناع الخنناص 

عنهت ويي ااا الصدد، ال بد ما تعهيه أدواه  عنصرا  مكمال  للتمويّ العام ال عنصرا  بديال  
التناننيم واإلدارة الخاصننة بنطننا  وأسننالي  مشننار ة القطنناع الخنناص ينني تنفيننا خطننة التنميننة 

ويمكننا لننالا أي ينندعم تحسننيا تحصننيّ الضننرا    {(ُتضننا ) 2030المسننتدامة لعننام 
ويمكننا أي  وتننويير الخنندماه العامننة األساسننيةت تمكينيننةويسنناعد ينني تعهيننه بيلنناه محليننة 

يسناعد أيضنا  يني اتاحنة تموينّ اضنايي عنا طرينق التموينّ المخنتل  أو الجمناعي وتخفينن  
المخاطر، وال سيما يي استثماراه الهيا ّ األساسية وايرانا منا االسنتثماراه التني تندعم 
تنمينننة القطننناع الخننناصت والتعننناوي بنننيا الجننننول والجننننول و نننالا التعننناوي الثالاننني امنننا 

ميننة متهاينندة ينني اطننار التعنناوي النندولي مننا أجننّ القضنناو علننل الفقننر عنصننراي يتسننماي ب ا
 قيق التنمية المستدامةت )ُتضا ([وتح
اوتمويلهنننننا عنننننامالي مهمننننناي أيضنننننا  ويؤديننننناي دورا  رارتكنوروجيدددددم  -(48) 69

)تحنا ([ [ تنايدا ]سيمسدم  )تحنا ( ن رسي مت ائي ديمت مدأ رسدمئب  محوريا  يي )تضا ([
ارتن يدددمت امل دددتداممت  ري دددكب سدددد اراادددوا  ارتكنوروجيدددمت  مدددرا  ا ردددد منددده  ُتضنننا ([)اأاننندا  

ر قضم    ع اراقر ر ااة ائي يمت ر حدد مدأ انعددام امل دمراة االدب ارد دد ارواحدد رفي دم رد  ارد ددان 
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يتطلنن  تطننورا  تنندريجيا  للتعنناوي بننيا الشننما  والجنننولت ومننا الضننرورل تعهيننه  ا، واننو مننا
وحنن  واالبتكننار ينني مجننالي العلننم والتكنولوجيننا، و ننالا مننا ودعننم التنميننة مننا خننال  ال

 خال  نشر ونقّ التكنولوجياه التي تلوي االحتياجاه الفعلينة للولنداي النامينةت )ُتضنا ([
 ددب ارد ددان بدوا  رارد ددان ارنمميدمت  اأيريقينا تضنا ([رفي م يتع مل رم  ديمت ارد دان ارنمميمت، رلمددمت  

اواالاتصنننناداه األخننننرم الضننننعيفة ايكليننننا  اراددددغ ة ارنمميددددمت،   دددد  ار ددددمح يمت راردددددرل اةزايددددمت
مل جيدرص حد  ا ن تقيدمل  والمعرضة للمخاطر والصغيرة والولداي المتوسطة الدخّ )ُتضا ([

لمكمنم  ارع م رارتكنوروجيم راارتكما  رككأ ر ستيف ما األجنيب املدمدر رارتادماة  ن ي ايدم اراا  
 االولنننداي النامينننة )ُتضنننا ([ح  االسنننليمة بيلينننا  )ُتضنننا ([  ائي ددديم  ح ن دددر ارتكنوروجيدددم

]ار ددددركم  احمل يددددمت ح امسددددما  اردددد  تكددددون فيالددددم ار يمسددددم  احمل يددددمت مواتيددددمت رنقددددب ارتكنوروجيددددم  
اامننننتال  [  دددد   ن اراوائددددد احملت  ددددمت ر تكنوروجيددددم رمرن دددددمت لى ارتن يددددمت تتودددددف   ددددع )ُتحننننا (

اا  ارتكنوروجيددمت ار  مددمت اسددتيعمب  ددا  ارتكنوروجيددم  ارقددد )ُتحننا ([  الشننر اه المحليننة ل
ر كداا ت دكب  دا  ار يمسدم  رارقدداا   )ُتضنا ([ت تمكينينةا ما تتوا  علل بيلة دولينة 

 معودم  كد ة تعردب ااستاماة مأ اراوائد امل ت دة مأ ارتاماة اردرريمت رااستيف ما األجنيب 
مت مدأ رسدمئب تنايدا سيمسدم  رارتكنوروجيم  ن رسي مت ائي دي -48] -(48) 70

ارتن يددمت امل ددتداممت  ري ددكب سددد ارااددوا  ارتكنوروجيددمت  مددرا  ا رددد مندده ر قضددم    ددع اراقددر ر ااة 
ائي دديمت ر حدددد مدددأ انعدددام امل دددمراة االدددب ارد دددد ارواحددد رفي دددم رددد  ارد ددددان  ريددد  نددده في دددم يتع دددمل 

ارنمميددمت  دد  ار ددمح يمت راردددرل اةزايددمت  رم  ديددمت ارد دددان ارنمميددمت، رلمدددمت   دددب ارد دددان بددوا  رارد دددان
ارادددددغ ة ارنمميدددددمت، مل جيدددددرص حددددد  ا ن تقيدددددمل لمكمندددددم  ارع دددددم رارتكنوروجيدددددم راارتكدددددما  رككدددددأ 

اعلنننل أسننناس ر سدددتيف ما األجنددديب املدمددددر رارتادددماة  ن ي ايدددم اراا  ائي ددديم  ح ن دددر ارتكنوروجيدددم 
 يدددمت ح امسدددما  ارددد  تكدددون فيالدددم رددددق ار دددركم  احمل ([ُتضنننا  نننروق طوعينننة ومتفنننق عليهنننا )

مواتيدمت  ابما ييها السياساه المتعلقنة بحماينة الملكينة الفكرينة، )ُتضنا ([ار يمسم  احمل يدمت 
 دد   ن اراوائددد احملت  ددمت  ا، يضننال  عننا حفننه تطننوير التكنولوجيننا )ُتضننا ([ترنقددب ارتكنوروجيددم 

احمل يددددمت ر قددددداا  ارتكنوروجيددددمت  ر تكنوروجيددددم رمرن دددددمت لى ارتن يددددمت تتودددددف   ددددع امددددت ك ار ددددركم 
]اسدددتيعمب  دددا    ار  مدددمت ر اوعلنننل بيلنننة تنننوير الحماينننة لحقنننو  الملكينننة الفكرينننة )ُتضنننا [

)ُتحنننا ([ ا ننني تصنننو  أ ثنننر اننندرة علنننل المنايسنننة يننني األسنننوا  الوطنينننة ارتكنوروجيدددم  
سدتاماة ]ر كاا ت كب  ا  ار يمسم  رارقداا  معودم  كد ة تعردب اا والدولية )ُتضا ([ت

 23ُتدم  منع الفقنرة )ُتحا ([ )مأ اراوائد امل ت دة مأ ارتاماة اردرريمت رااستيف ما األجنيب 
 ([38والفقرة 

رر تعددمرن في ددم ردد  ر دددان اةنددوب، روددداه  ناددرا  مك دد   ر تعددمرن  -(49) 71
تقيدمل  ر  ر دان ار  مل رر دان اةنوب رريا ردي    نه، ركارك ارتعمرن اريف تدن ارا مالدم ح

ارتن يمت ار مم مت ر ا ير رامل تداممت، مبم ح ذرك ح جمدم  ارت ويدب رارتكنوروجيدم  ريندغدن  ن ي نةدر 
لى ارتعمرن في م ر  ر دان اةنوب رم تدما  تعد ا   أ ارتضممأ ر  دعوب اةندوب رر دانده   دع 

ب ي ددم د ارد دددان ارنمميددمت  سددمس سما ددم ر  دددافالم امل ددرتكمت  مث لن ارتعددمرن في ددم ردد  ر دددان اةنددو 
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  ع تديد م ماا  لبمئيمت تعز  امل مراة رااناتم  رار  وريمت راارتكدما، ر  دع  داا األسدمس مثدمت 
ا ددرتاف متزايددد رم يددمت ارتعددمرن في ددم ردد  ر دددان اةنددوب رارتعددمرن اريف تددن روددداال م مددأ األارا  

دتامايمت في م ر  ارد دان ارنمميدمت   رست ت ر تقويمت ارررارو اا2030ار  تد م تقيمل ل مت  مم 
ح لحداث تمت  لجيم    ع ارتدفقم  ارتامايمت راملمريدمت، ر  دع رندم  ارقدداا  ارتكنوروجيدمت احمل يدمت، 

 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)ر  ع تقيمل ارن و اادتاماي ح ارد دان ارنمميمت  
 اوستنصننن  جهودننننا بشنننكّ ر يسننني علنننل وضنننع اسنننتراتيجياه -(50) 72

للتنميننة المسننتدامة تتسننم باالتسننا  وتمسننا النندو  بهمامهننا، تنندعمها أطننر تمويننّ وطنيننة 
  [ ر ددد يتح ددب ]ار)ُتحننا (]كددب  [ اونكننرر الت  ينند علننل أي )ُتضننا ([(متكاملننةت )ُتضننا 

اأنه ليه ما المغناالة [ م  رريمت  سمسيمت  أ تقيمل تن يته اادتامايمت رااجت م يمت ر)ُتحا (
رركددب  لسياسنناه الوطنينة واالسننتراتيجياه اإلنما يننة الوطنينة )ُتضننا ([التشنديد علننل دور ا

امسدددمل ح ا ت دددما تددددار  تقيقدددم   دددا  ارغميدددمت تكدددون ماددد  مت ح دددب ددااتددده ر رأدددم ه  ر دددد  يضدددم  
] ددد   ن  )ُتحنننا ([ ا، ويقنننا  اللتهاماتنننه الدولينننة )ُتضنننا ([تراحتيمجمتددده احمل يدددمت ا مددددمت رددده 

]رداجددددمت ح مسددددمت  اأيضننننا  )ُتضننننا ([ يتودددددفنيددددمت  ر ف دددد الم  ددددا  ااسددددرتاتيايم  اروط جنددددم 
)ُتحنا ([ [   ع مدق توافر رييمت  كينيمت مواتيمت ردمم مت ر ا ير   ع ارادعيد ارددر  ()ُتحا 

مبددم ح ذرددك رجددوا نةددم سمايددمت رنقديددمت رممريددمت  ممليددمت مت ددقمت  اجميننع المسننتوياه )ُتضننا ([،
اس موندأ المسنؤولياه المشنتر ة ولكنا ا، )ُتضا ([ ا، تقوم علنل أسنريد م رعضالم رعضم  
 المتواينة )ُتضا ([ت

ر كاا تت  ب ارتن يدمت امل دتداممت رار دمم مت ر ا يدر مضدم مة اةالدوا  -(51) 73
اروطنيمت ارراميمت لى ارنالوع رمرتن يمت ار مم مت ر ا ير رامل تداممت رإدد حم    دع ارادعيد ارددر  

رل دددمت   دددب  2030رعدددمملن، ردددإدراا  ل دددمت  دددمم ترمدددن لى هتييدددمت رييدددمت مدددأ  ددداا ارقديدددب  فدددملت ر ا
 ايدددا  رمردددم، ددددد  ردددزم نا ددده رمر دددعن لى هتييدددمت رييدددمت  كينيدددمت مدددأ  جدددب ارتن يدددمت امل دددتداممت   دددع 
اراعيديأ اروط  راردر    ع ار وا ، ررتي   رسي مت تنايا   داف ارتن يمت امل تداممت   ع  يدر 

 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)اراعد  
اينؤدل التموينّ العنام الندولي، ، 2030رك م يتضت مأ ل مت  مم  -(52) 74

بمننا ينني للننا المسنناعدة اإلنما يننة الرسننمية، دورا  اامننا  ينني ا مننا  جهننود الولننداي الراميننة الننل 
تعولة الموارد العامة علل الصعيد المحلي، وبخاصة لدم أ د الولداي يقرا  وضعفا  التي تعناني 

]لن اروفددددم  رمرتزامددددم  ارد دددددان املتقدمددددمت خباددددو  امل ددددم دة  مننننا محدوديننننة المننننوارد )تضننننا ([
اةبمئيددمت اررةيددمت، ك ددم جددرق تمكيددد م ح ل ددمت   ددب  ايددا  رمرددم،  ددو  مددر يددرتدو رتحقيددمل   ددداف 

اوأ ننند مقننندمو المسننناعدة اإلنما ينننة  )تحنننا ([تر ميدددم  ارتن يدددمت امل دددتداممت را يناادددب  نددده 
]ري دد ب  علننل أنفسنهم، بمنا ينني للنا )تضنا (الرسنمية منا جديند االلتهامنناه التني اطعوانا 

رد دو   ابعف الولداي المتقدمة )تضنا ([ )تحا (ارتدزام ]ا  )تحا ([ت  اا ح   مت  موا، 
ح املمئمت مأ اردلب ارقومن اة دم  ر   دم دة اةبمئيدمت اررةيدمت املقدمدمت  0.7 دف ختايص ن دمت 
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ح املمئمت مأ اردلب ارقدومن اة دم   0.20ر 0.15لى ارد دان ارنمميمت رختايص ن دمت ترتار  ر  
اوراننم الهيننادة المسننجلة ينني حجننم [ ألدددب ارد دددان بددوا   )تحننا (]ر   ددم دة اةبمئيددمت اررةيددمت 

المساعدة اإلنما ية الرسمية، ينني بلندانا   ثينرة لنم تن  بعند بالتهاماتهنا ييمنا يتعلنق بالمسناعدة 
 [()تضنا  ا ما أجّ الوياو بتلنا االلتهامناهتاإلنما ية الرسمية وينوغي لها أي تكث  جهودا

]ريندغددددن  ن يكددددون ارت ويددددب ا ددددم  رارعددددمم املقدددددم مددددأ  جددددب ارتن يددددمت امل ددددتداممت دددددمر   ر تنددددد  ردددده 
ا منننا ينوغننني أي ينننؤدل النننل تحقينننق أاننندا  التنمينننة المسنننتدامة  )تحنننا ([ ا، تضنننا ([]ر

 د   ر ت ويدب ارعدمم ررديا رددي   ]ريندغن  ن يكدون ارت ويدب املقددم مدأ ارق دمع ا دم  مك )تضا (
[  ]ررممليفب، فإن ارتعمرن في م ر  ر دان اةنوب، روداه مةالرا  مأ مةم ر ارتضدممأ )تحا ( نه 

في م ر  ر دان اةندوب، يندغدن  ن يكدون مك د   ر تعدمرن رد  ار د مل راةندوب ررديا رددي    نده  
نطننا  وأسننالي  مشننار ة القطنناع )تحننا ( )تحننا ([ اوامننة حاجننة الننل تعهيننه تناننيم وادارة 

)تضنا ([ اوبالمثنّ، ينوغني للولنداي  2030 الخاص يي تنفيا خطة التنمية المسنتدامة لعنام
الناميننة أي تقنننوم طوعنننا  بتكثيننن  جهودانننا لتعهينننه التعننناوي ييمنننا بنننيا بلنننداي الجننننولت وتنطونننق 

 موادئ يعالية التنمية علل جميع مصادر تمويّ التنمية المستدامةت )تضا ([
رت دددكب لاااة اردددديون راددددد م   دددع  دددو يت دددم رممسادددمفمت  نادددرا   -(53) 75

مال دددم  مدددأ  نمددددر اسدددرتاتيايم  ارت ويدددب اروطنيدددمت ار دددمم مت ر مدددرا  ردددمر  األ يدددمت ر حدددد مدددأ مدددواطأ 
[ كيفد ا  مدأ ارد ددان ارنمميدمت ]، مبدم ح ذردك )تضنا ([ ]رلن )تحنا (ارضعف  ]رردمرنةر لى  ن 
)تحننننا ([ اتواجننننه تحنننندياه راردددددرل اةزايددددمت اراددددغ ة ارنمميددددمت،   دددددا مددددأ  دددددب ارد دددددان بددددوا  

الننناا )تضنننا ([ اوستسنننتفيد منننا  اردددت ددددديدة ارتدددمتر ل ا    مدددم  اردددديون،  مدددم و)تضنننا ([
فإن امل م دة ]ا تزال ت كب  مرا  أررايم  رتحقيمل ارقداة   ع ت دب  مواصلة تقديم )تضا ([

مسددم  من ددقمت هتدددف لى تعزيددز  ويددب ارددديون، ارددديون ح األجددب ار ويددب  ددأ طريددمل ا ت ددما سي
رختايددف  ددب  ارددديون، رلاااة ارددديون ر ددكب سدد يم، راادددرتاع راةدددراع ا ددماجي  ار دديماي  

)تحنننا ([ ا، وانننو منننا ينوغننني القينننام بنننه منننع مراعننناة موننندأل المسنننؤولية   دددع  دددو م ددد رل 
رمرغددمت ح  دداا ارادددا، رذرددك  ]را يددزال األرنكتددما يدد اي اراا  ذا   يددمت واالسننتدامة )تضننا ([ت

 )تحا ([سمئب منالم اررتري  ملدمائ اادرتاع راةدراع ار يماي  امل  رر   رو 
رح حددددد   ن مدددددأ ارضدددددرراي  يدددددماة ااسدددددتيف ما ارعدددددمم رغيدددددمت تقيدددددمل  -(54) 76

  دددداف ارتن يدددمت امل دددتداممت، توجدددد  يضدددم  لمكمندددم   ددد  م دددتغ  مت ر   دددماكمت مدددأ جمندددب ارق دددمع 
 م ددتوق   ددع ارتحددديم  مددأ  ددداا   يواجالددمن رتوجيالالددم اةمكمنددم   ددا  تعديددمت  ن ريددد ا ددم  

 ري ددزم رعددض ار ددراكم  ردد  ارق ددم   ارعددمم را ددم   تكتنددف تددديم  ذرددك ح مبددم ار يمسددم ،
 مدر ر تعممدب توجياليدمت مددمائ لجيدما رغيدمت رارعدمملن، اردوط  ارادعيديأ   دع رارتن ديمل، ارقيماة توافر
 رحاددز ا ايددمت، ارتكددمريف رسنّددب ار يمسددم ، ات ددمق أدد من ررغيددمت ار يمسددمتيمت، املعضدد    ددا 
املتع ددمل رماسددتيف ما ح   ددداف ارتن يددمت امل ددتداممت  ن  األرنكتددما   ددب دددمن رمددأ  امل  ددوب ارع ددب

معلومناه مراوننة )يكون ماداا  ر ادما ح  اا ارادا رغيمت تعزيز ارقداا  امل س ديمت اروطنيدمت  
  (جهة االختصاصبالرجوع الل 
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، ر  ددديم  مدددر ل دددمت   دددب  ايدددا  رمردددم 2030رح دددب ل دددمت  دددمم  -مكراا ( 54) 77
 6 69}والنتننا   األخننرم لاه الصننلة المنوثقننة عننا مناومننة األمننم المتحنندة، مثننّ القننرار 

صادية واالجتماعية رسنيا الصادر عا لجنة األمم المتحدة االات 2013 مايو المؤرخ أيار 
، فإن ااستيف ما ح لدمممت ار دراكم  رد  ارق دم   ارعدمم را دم  حا ({تُ والمحي  الهادئ )
ررندددم   ا يمكدددب األسمسددديمترسدددي مت فعمردددمت رتددددااك ارقادددوا ح  ا يمكدددب األسمسددديمتمدددأ  جدددب ت دددوير 

 ارقداا  اةنتمجيمت رتحقيمل   داف ارتن يمت امل تداممت 
رر دددكب   دددم، توجدددد حمجدددمت لى ارقيدددمم رمسدددتيف ما لأدددمح ح اةنتدددمج  -(55) 78

امل دددتدام ح ارد ددددان ارنمميدددمت، رلمددددمت ح  ددددب ارد ددددان بدددوا  رارددددرل اةزايدددمت ارادددغ ة ارنمميدددمت رارد ددددان 
ارنمميدمت  د  ار دمح يمت راادتادماا  األلدرق ارضددعيامت  يك يدم  راملعرأدمت ر  قدمطر رارادغ ة رارد دددان 

الولنداي التني تواجنه ، اارد دان ار   ر اما  نزاع رارد دان ا ماجدمت مدأ حدما  ندزاع  األفريقيمت ر 
تحنننندياه ناجمننننة عننننا اإلراننننال والولننننداي التنننني تواجننننه تحنننندياه تتعلننننق بنننننيواو الالجلننننيا 

رتوجدد حمجدمت  ([ُتضنا ) للحندود عابر أو داخلي عن  ما تعاني التي والولدايا([ت ُتضا )
أ ارددوط  راردددر ، رتوجيدده سيمسددمت ااسددتيف ما ررضدد من يجديدددة   ددع اراددعيد يضددم  لى اتدددمع هدد  

اات دددمق مدددر ار يمسدددم  ارعممدددمت األلدددرق، روسدددمئب منالدددم تدددوف  ارت ويدددب ار ويدددب األجدددب مل س دددم  
، رحاددز ا يمكددب األسمسدديمتاأل  ددمل اراددغرق راراددغ ة راملتوسدد مت امساددم رتعزيددز ااسددتيف ما ارعددمم ح 

ددب ح لطددما ااسددتيف ما األجندديب امل دمدددر اردداي ي دديب احتيمجددم  اادتاددما امسقيقددن،   ددع ارنحددو ال ف
 ت ددددعع  ن  يضددددم   ريندغددددن] األرنكتددددما ر يمسددددم  ااسددددتيف ما مددددأ  جددددب تقيددددمل ارتن يددددمت امل ددددتداممت 

 ارضددرييب رارتالددر ب ارضددرائب افددر سنّددب مل ددمرمت ارتاددّدي لى ارنمميددمت ارد دددان ح ااسددتيف ما سيمسددم 
رلى أدد من  ا تن ددوي اة اددم ا  ارضددريديمت امل نوحددمت ر   ددتيف ريأ   ددع تق دديص اةيددرااا  ارعممددمت، 

حف مب س م  األ  مل احمل يمت   ([ُتحا ) ر ا ت تّر س دم    ع م تويم  ااستيف ما  ر  ن س 
}يني الولنداي وينوغي أيضا  لسياسناه االسنتثمار  - مكررا   55ا -(مكراا   55) 79

({ أي }تتي  سياساه ضريوية يعالة و فاية تكفّ اإليراداه العامة وتشجع تُضا النامية )
 والتهنننر ل الضنننرا   دينننع تجنهننن  لمسننن لة التصننندهل النننل تسنننعل} ({تُضنننا االسنننتثمارت )

للمسنتثمريا علنل تقلنيص النل ضنماي أال تنطنول اإلعفناواه الضنريوية الممنوحنة و  الضريوي
تنننؤاهر سنننلوا  علنننل مسنننتوياه االسنننتثمار أو أي ُتجحننن  بمؤسسننناه  اإلينننراداه العامنننة، وأال

 ([ُتضا ({ت )ُتحا األعما  المحلية )
رتت  دددددددب ارتن يدددددددمت ار دددددددمم مت ر ا يدددددددر رامل دددددددتداممت رندددددددم  ارقدددددددداا   -(56) 80

اةنتمجيمت، رسد اراادوا  ارتكنوروجيدمت ارقمئ دمت رد  ارد ددان املتقدمدمت رارد ددان ارنمميدمت، ]رامسدد مدأ 
 ارقدداا  ح ااسدتيف ما لى امسمجمت ي كد مم ر اا}  حا [تُ )ارتدعيمت ارتكنوروجيمت ر د دان ارنمميمت 

لى األلدددا ر يمسدددم  م دددت رة راسدددتدمديمت ر دددمن  (ُتضنننا او)[، حنننا (تُ )يدددمت ]احمل  ارتكنوروجيدددمت
([ اتيسنننننر ُتحنننننا )راارتكدددددما ]تعدددددز   ([ُتضنننننا اوالملكينننننة الفكرينننننة )ارع ددددم رارتكنوروجيدددددم 

ارتكنوروجيم، ركداا امسمجدمت لى  ([ُتضا حا ([ انشر واستحداق )تُ )]استيعمب  ([ُتضا )
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{  راارتزامدددددم  املتع قدددددمت ردددددمرع م رارتكنوروجيدددددم حنننننا (تُ )تعزيدددددز اردحدددددت رارت دددددوير را  ال دددددم  
راارتكددما ررنددم  ارقددداا  املدينددمت ح ل ددمت   ددب  ايددا  رمرددم  ددن موأددر ترحيددب، نةددرا  ملددم  ددم مددأ 

 ارا  مم ح افر  ا مت ارن و اادتاماي رارتن يمت امل تداممت 
ريت  ب سد اراادوة ارتكنوروجيدمت  يضدم  ن در ارتكنوروجيدم   -57] -(57) 81
ي مت ريييدددم  رنق الدددم رت ديدددمت ااحتيمجدددم  اراع يدددمت ر د ددددان ارنمميدددمت، رردددد م اةنتدددمج احمل دددن رافدددر ار ددد 

([ ُتحنا )امل توق ارانم ن، رد م مم  ي قد م ر رر. ت م  يمت رتاضي يمت ]حييف دم كدمن منمسددم  
 املغرتردد  املددواطن  مددأ املعرفددمت نقددب ي ددالم  ن  يضددم   رككددأ ([تُتضننا ابشننروق متفننق عليهننا )

 أي تعلنا التني النامينة والولدايا املتقدممت ارد دان تقدم  ن ريندغن ادا ار  اا ح مال م   لسالممم  
 (ُتحننا ) األلددرق رامل س ددم  األ  ددمل م س ددم  لى حددوافز ([ُتضننا ) للننا باسننتطاعتها

([ الغرض تعهيه وتشجيع نقنّ التكنولوجينا النل حا تُ ) لى تنقب ركن]  ااأيالم ح املوجواة
 ([ُتضنننا حنننا ([ التمكينهنننا منننا )تُ ) ددددب ارد ددددان بدددوا  ]ارتكنوروجيدددم  ار  مدددمت  ([ُتضنننا )

ااالتفاااه الدولية لاه الصنلة، مر  ةدمممت دم دة تكنوروجيمت س ي مت  م مقومم  اردقم ،   يم  
مأ اتامق منة دمت ارتادماة ارعممليدمت املتع دمل  2-66املماة  ([ُتضا بما ييها، حس  االاتضاو، )

 الحماية تويير أيضا  أامية ندر  ونحاا املتا مت رمرتاماة مأ حقوق امل كيمت اراكريمت رمةوانب 
لحقننو  الملكيننة الفكريننة ينني الولننداي المتقدمننة النمننو والولننداي  والفعالننة والمتواذنننة الكاييننة

 ([ُتضنا النامية علل حد سنواو يني اطنار االحتنرام التنام لقواعند منامنة التجنارة العالمينةت )
 حا ([تُ ([ )حا تُ )  ارتكنوروجن ارت وير تعرتع ار  اردرريمت امسواجز ل ارمت  يضم   ريندغن]

فتيدددت تكنوروجيدددم املع ومدددم  راادتادددما اررد دددن، مبدددم ح ذردددك  رمدددم -(58) 82
 مددأ املزيددد لجددرا  ري ددزم ارعددمملن ارتاددماة اةركرترنيددمت، تزيددد تددمت ا  ح ارتاددماة رارتن يددمت   ددع اراددعيد 

 )مع الرجوع الل جهة االختصاص( مئب  امل  ا  راةبمئيمت ارتامايمت اةوانب ر من اردحوث
سددديت  ب تقويدددمت  2030رمدددأ  ندددم فدددإن تقيدددمل   دددداف ل دددمت  دددمم  -(59) 83

عدمملن رل ماة تن يو ار راكمت ارعممليمت مأ  جب ارتن يمت امل تداممت،   ع  سدمس ار  مدأ ارتضدممأ ار
املعز  ، مر اررتكيز روجه لم    ع احتيمجم  ارايم  األدد فقرا  راألكيفدر أدعام ، رمب دماكمت مدأ 

ل دددددمت  يدددددر ارد ددددددان ر يدددددر  ددددددحمب املاددددد حمت ر يدددددر ارندددددمس،   دددددع ارنحدددددو امل دددددما لريددددده ح 
 مدأ ارعممليدمت ار دراكمت تن ديو ل دماة    يدمت تةدب  ن ريندغدن  ايدا  رمردم  رل مت   ب 2030  مم
 دتداممت امل ر تن يدمت متاريف تد اكدمناأل تدد يم   دع ترّكز ر ن اردرل   ع مرتكزة امل تداممت ارتن يمت  جب

 (االختصاص جهة الل مع الرجوع) ر ريقمت متوا نمت رمتكمم مت 
بند  ولضنماي النمنو االاتصنادل العنالمي القنول، ال -مكررا   59ا -مكررا ( 59) 84

متعددة ما أجّ دعم االاتصاد الحقيقيت وتتطل  الجهود العالمينة الفعالنة ما اعتماد تدابير 
بالصنناعة  لوناو القدراه اإلنتاجينة نقنّ التكنولوجينا المتطنورة منا الولنداي المتقدمنة، واالرتقناو

يشمّ الشروق التسناالية  واإلنتا  المحلييا يي الولداي النامية، مع تقديم الدعم الكايي بما
 ([ُتضا ) الولداي المتقدمة والمؤسساه المالية الدوليةتوالتفضيلية ما 
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 ا يمكددددددب األسمسدددددديمتا اددددددو ، فددددددإن ااسددددددتيف ما ح  رجدددددده ر  ددددددع -(تمنيم   مكراا   59) 85
امل تداممت دد رم  حمجمت م حدمت مدأ  جدب مواجالدمت ارتحددي اردييدن املرتتدب   دع ارتوسدر امسضدري 
ار ددرير  را ددم ارت دد يم رمردددرا اررئي ددن ملوئددب األمددم املتحدددة، رارع ددب اردداي تقددوم ردده اروكددما  
األلرق ذا  ارا مت، فالنمك حمجمت لى اسرتاتيايم  حمك دمت ارتق ديو ح جمدمل ارتوسدر امسضدري 

درا ارتوسدددر امسضدددري ح افدددر  ا دددمت ارن دددو اادتادددماي، مدددر مرا دددمة احتيمجدددم  سدددكمن نةدددرا  رددد
 (الرجوع الل جهة االختصاصمع )األايمف رارتحديم  ارديييمت  

والمساعدة المقدمة ما األونكتناد النل الشنع   -االثا   مكررا   59ا -مكررا  االثا ( 59) 86
هاننا مننا أجنّن التخفينن  مننا وطنن ة الاننرو  الفلسننطيني انني مسنناعدة مناسننوة ويعالننة وينوغنني تعهي

االاتصادية واالجتماعية المؤلية التي يرذح تحتها الشع  الفلسطينيت  منا أي مونادراه التعناوي 
التقنني لورننام  األونكتناد لتقنديم المسناعدة الننل الشنع  الفلسنطيني يني مجنااله خورتنه الفنيننة 

 ([ُتضا أنشطة تشغيلية يعالةت ) ينوغي أي تُعهذ بما يكفي ما الموارد وما يتصّ بالا ما

 األونكتاد دور  
 10النل  7[ االفقنراه منا (حنا تُ ) 9ر 7مر ]اراقدرت     يم   -(60) 87
وتحليّ السياساه لاه الصلة  10الل  7([ االفقراه ما ُتضا ) 9([ االفقرة ُتضا )

     ، يندغن  ن يقوم األرنكتما مبم ي ن: ([ُتضا ( )59الل  41)الفقراه ما 
م  سدد د ذرددك يدد تر ركيددف ارعددمملن اادتاددما ح املتزايددد ارددرتارو ت يددب ( )] ) ( ) ( 

اننر يننني أو الن الفقننرة حننا ) رلجيمرددم    ددع ارتقدددم رااسددتقراا اادتاددماي  ح ارد دددان ارنمميدددمتو
 )ل(([40ادراجها يي سيا  الفقرة 

 املتغددد    امل دددالد ر دددمن ارتقنيدددمت امل دددم دة رتقددددمي رت دددي   ادددوث لجدددرا  (ب))ب(
رسمئب حاز ارتنوير اادتاماي، رامسد مأ تكدمريف ارتادماة،  تديد درريمت، مبم ح ذركار ر تاماة

رتعزيدز اةنتدمج ذي ارقي دمت املضدمفمت مبدم ي دد ب س سدب ارقي دمت ارعممليدمت ر  د ر را ددمم ، رمعمةددمت 
)منع م مئب ار امفيمت رامل  رريمت ااجت م يدمت رارديييدمت رمدم ككدأ  ن يرتتدب   يالدم مدأ آتدما لبمئيدمتو 

 ص(الرجوع الل جهة االختصا
تقدددمي ارددد م لى ارد ددددان ارنمميددمت، رندددم    ددع ط دالدددم، ح ددديم مت رتنايدددا  )ج( )ج( 
ر  يمسدددم  ارتامايدددمت رامل دددمئب ارتنةي يدددمت  ([ُتضنننا حنننا ([ اسنننليمة )نُ )]مت دددقمت    طددر رطنيدددمت

دتادما ام   ا  األ طدر ح اسدرتاتيايم  ارتن يدمت اروطنيدمت رح سيمسدم  اا ([ُتضا اامكانية )ر
 وحا ([تُ )ارك ن ]رغيمت هتييمت رييمت  كينيمت رتحقيمل ارتن يمت ار مم مت ر ا ير رامل تداممت 

مواددد مت ا ددم ارد دددان ارنمميددمت املعت دددة   ددع ار دد ر األسمسدديمت را سددي م  )ا( )ا( 
 ددددب ارد ددددان بدددوا ،  ددد  اسدددتعراع  (ُتضنننا اييمنننا بنننيا )[ حنننا (تُ )[ ] فريقيدددم ر(ُتحنننا )]ح 

ار يمسم ، رلجرا  امسوااا  رتقدمي امل م دة ارتقنيمت ح تعةيم اراوائد اةبمئيمت ر ررارو ر  لنتمج 
  (3)منااشة التصنيع يي اطار الموضوع الفرعي رارتاماةو  ([ُتضا اوالتصنيع )ار  ر 
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 للقطنننا، المنتجنننة النامينننة الولنننداي دعنننم مواصنننلة (مكنننررا  ا)د  ))د مكررا (( ()ه 
التننني  للتحننندياه والتصننندل المحنننددة احتياجاتهنننا تلوينننة نمنننوا ، يننني الولنننداي أانننّ وبخاصنننة

 ([ُتضا تواجهها، مع مراعاة جوان  التنمية االاتصادية والجوان  التجارية  )
مواددددد مت تنددددمرل ارادددد مت ردددد  ارتاددددماة رارتن يددددمت راردييددددمت  ددددأ طريددددمل لجددددرا   ()ان())ر(  

اردحددوث رارتعددمرن ارتقدد  ر ددمن ااسددتداممت ارديييددمت، مبددم ي دد ب تدددمال  فضددب امل ماسددم ، رتقدددمي 
امل ددددم دة لى اردددددرل األ ضددددم  ح جمددددمل اسددددتحداث نةددددم ردددد اااة امل ددددتداممت ر  ددددوااا ار ديعيددددمت، 

املرتتدددمت   ددع تغددّ  املنددم  ح اةوانددب املتع قددمت منالددم رمرتاددماة رارتن يددمت رارتادددي املنمسددب ر تددمت ا  
 )مع الرجوع الل جهة االختصاص(

مواد مت تقييم ارا امل م دة اةبمئيمت اررةيدمت رم تدما دم مادداا  مدأ مادماا  ()و()) (  
ديددددة  ويدددب ارتن يدددمت، مبدددم ح ذردددك تعديدددمت ا س املدددمل ا دددم ، راسدددي م ح سددديمق ظالدددوا مادددماا ج

   (االختصاص جهة الل الرجوع مع) ر   م دة املمريمت رمادرتان مر   داف ارتن يمت امل تداممتو
تعزيددز    مردده ر ددمن امل ددمئب املتادد مت رمرتعددمرن رارتكممددب في ددم ردد  مواددد مت  ()ذ()) (  

([ اتشنجيع توناد  ُتحنا )ر دان اةنوب رارتعمرن اريف تن، روسمئب منالدم ]افدر م دتوق ارديمندم  
ر}األارا  ارتح ي يددمت ر]رندددم   [ُتضنننا (أيضننّ ممارسننناه التعنناوي ييمنننا بننيا بلنننداي الجنننول )

ت يدب األتدر اةبدمئن رارددرا احملت دب ح  (ُتحنا )ر ([ُتضنا االقا مة ) حا ([ ااعدة بياناتهتُ )
 و([ُتضا ابالتعاوي مع الو االه األخرم لاه الصلة )تعزيز اادتاما ارعمملن 

تعهينه أعمالنه بشن ي المسنا ّ  مواصنلة -)ذ( يقرة بديلةا يقرة بديلة( )ذ()).(  
تشنجيع المتصلة بالتعاوي والتكامّ ييما بيا بلداي الجنول والتعاوي الثالاي، بوسا ّ منها 

تحليننّ األاننر اإلنمننا ي والنندور و  تونناد  أيضننّ ممارسنناه التعنناوي ييمننا بننيا بلننداي الجنننول
  ابالتعنننناوي منننع الو ننننااله األخننننرم لاه الصننننلةمي المحتمنننّ ينننني تعهيننننه االاتصننناد العننننال

 ديقاهالتنننن [)ُتضننننا ( وبشنننن ي التعنننناوي،اومواصننننلة عملننننه التحليلنننني واإلحصننننا ي بشنننن ي 
 و الجنول بلداي بيا ييما [)ُتضا (
   مردددده ر ددددمن ارنقددددب، مبددددم ح ذرددددك ارنقددددب  ([ُتضننننا اتعهيننننه )مواددددد مت  ()ح())ي(  
 ارنقدب املتعددا اروسدمئو، ]رارنقدب ارعدمرر ([ُتضنا ) ادعنم تطنوير[ حا (تُ )]ر ،راملدوانعاردحري، 

رلادض تكدمريف ارنقدب  [حنا (تُ )رلادما اردرل األ ضم  رغيمت  يماة كام ة ارنقدب ]ر ([،ُتحا )
رت دد  املددررا ارعددمرر  ،راملددوانع ، رت دد  كاددم ة ارتاددماة([ُتضننا اينني فننّ تنندعيم اسننتدامته )

رارددررو ر دددكم  ارنقددب، مددر اا ت ددمم لمدددمت ، رتي دد  ارتاددماة ([ُتضننا [ اللسننلع، )ُتحننا ا
رارددرل اةزايدمت ارادغ ة ارنمميدمت، رارد ددان  د  ار دمح يمت  (ُتضنا اأانّ الولنداي نمنوا  )رمحتيمجم  

والهشنة  (ُتضنا ( والضنعيفة )ُتضنا )[ اادتادماا  ارادغ ة (ُتضنا )األدب بوا  }ر]   م مدأ 
}رح  دداا ارادددا، يندغددن رألرنكتددما  ن ي ددم د ارد دددان ارنمميددمت ح  حننا ({تتُ ( )ُتضننا ايكليننا  )

([ ُتضنننا ااإلضنننايي ) [ ر ت ويدددب(ُتحنننا )تديدددد ]رتعديدددمت املادددماا را ريدددم  اةديددددة رارقمئ دددمت 
 ([ُتضا ({ اوتويير بناو القدراه والمساعدة التقنية )ُتحا )
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  ددددمل ارتح ي يددددمت ح ذرددددك مددددأ لدددد ل األ تعزيددددز ارتعددددمرن، مبددددم مواددددد مت ()ق())ك(  
 ر دددان املددررا ارعددمرر روسددمئب منالددم موا مددمتارنمميددمت ر ردد  ارد دددان  دد  ار ددمح يمت امل ددم دة ارتقنيددمت، ر 

رتد يو لجرا ا   دوا امسددرا راة دماكو  األسمسيمت ا يمكبار يمسم  اةد ي يمت رارعدوا رت وير 
 (االختصاص جهة الل الرجوع مع)

مواددددد مت م ددددم دة ارد دددددان ارنمميددددمت ح تددددد يم اسددددتداممت ددددددكم  ارنقددددب  ()ل())ل(  
ر نقب فيالم رددداة  دا  ار ددكم  راردنيدمت   دع ارتكيدف مدر تغدّ  املندم ، مبدم ح  را يمكب األسمسيمت

را ددمم  ا مددمت رمرنقدب ار دمح ن ر درا  ارنقدب، ]رلن دم  فريدمل لد ا   ا يمكدب األسمسديمتذرك 
ر نقدب امل دتدام ارقدماا   دع ارتكيدف رر وجص دتيم  ارتادماة  مكدب األسمسديمتا ياائم ي عع خبدمم  

لرصد ومنااشة التطنوراه  ({تُضا }ضما ااا اإلطار )( وعقد اجتماعاه خوراو ُتحا )
لاه الصننننلة، وتونننناد  الخوننننراه بشنننن ي النننننه  المختلفننننة، وتحدينننند أيضننننّ الممارسنننناه 

سنتياه للنقّ المبالهيا ّ األساسية والتوصياه المتعلقة  ستدام القادر علل التكين  وبلوجس
 ([ ُتضا التجارة )
موادددددد مت اةسدددددالمم ح امسدددددواا املتع دددددمل رمر يمسدددددم  رح آريدددددم  ارتعدددددمرن  () ())م(  

رم يمكدب اردا  مت ر نقب امل دتدام رارتكيدف مدر تغدّ  املندم  رامسدد مدأ خمدمطر اركدوااث في دم يتع دمل 
م ح ذردك اةالدوا ارتعمرنيدمت ارراميدمت لى ا دم رتعزيدز ر نقب رلدمم  ارنقدب ر   يمتده، ]مبد األسمسيمت

 حا ([ تُ )حاع احملي م  رموااا م راستقدامال م استقدامم  م تدامم و 
ادعننم التجننارة واالسننتثمار ينني تونناد  واسننتخدام  ([ُتحننا )]تعزيددز  () ())ن(  

نقنننّ ([ اوتيسنننير ُتضنننا والسنننلع والخننندماه بغينننة تعهينننه )ا ، التكنولوجيننناه السنننليمة بيليننن
وتننويير التمويننّ وبننناو القنندراه للولننداي الناميننة مننا أجننّ تعهيننه  التكنولوجيننا السننليمة بيليننا  

ااسددتقدام املكيفددف ر  مدددمت املتاددداة راملنقاضددمت ااندعمتددم  رارتكنوروجيددم   ([ُتضننا تطننوير )
 راستداممت  م  مأ ار مدمت  كيفر تنو م  ار  تورد مزجي

رريمنم     ه املتع مل رمرتاماة ح ا دمم   ([حا تُ )مواد مت ]رتعزيز  ()م())س(  
  وا دمم  رلحام ا  رت يب ارتاماة را دمم  مأ  جب ارتن يمت

ح تعزيدددز ا ، موادددد مت م دددم دة ارد ددددان ارنمميدددمت، رخبمددددمت  ددددب ارد ددددان بدددو  ()ي())ع(  
ددددددااهتم   ددددع ت ددددق  لمكمنددددم  ار دددديمحمت  ددددم دددددد ي ددددالم ر ددددكب لجيددددم  ح ارن ددددو اادتاددددماي 

ر ندددد اادتضدددم  رمرتعدددمرن مدددر ا ، ار دددممب، رارتن يدددمت امل دددتداممت، را دددررج مدددأ فيدددمت  ددددب ارد ددددان بدددو 
 )مع الرجوع الل جهة االختصاص( اروكما  املقتامت األلرق

ا ددددم مددددددمااا  ااسددددتيف ما امل ددددد رل، مبددددم ح ذردددددك مدددددمااة اردواددددددم   ()س())ف(  
، رمردنددم    ددع ل ددمت    دده ر سددتيف ما ح ‘  ددملتقيددمل تددمت  رك يددم  لاااة األ‘امل ددتداممت رمدددمااة 

  داف ارتن يمت امل تداممت، رتوجيه ااسدتيف ماا  لى د م دم    دداف ارتن يدمت امل دتداممت رموادد مت 
 ر  ددوا ب   ده املتع دمل رممل د رريمت ااجت م يدمت ر  دركم ، روسددمئب منالدم مددمااا  امل دم رمت املرا يدمت 

  هة االختصاص()مع الرجوع الل جااجت م يمت رارديييمتو 
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اسدددددتحداث رتدددددرري  جيدددددب جديدددددد مدددددأ ااسدددددرتاتيايم  رامل س دددددم   ((ع))) (  
رار يمسدددم  ارقمئ دددمت   دددع  فضدددب امل ماسدددم  ح جمدددمل ت ددداير ااسدددتيف ما رتي ددد   رغيدددمت موا مدددمت 

 )مع الرجوع الل جهة االختصاص(ااستيف ما مر   داف ارتن يمت ار مم مت ر ا ير رامل تداممتو 

مواصلة تقديم  حا ([تُ ) مساعدةمواصلة ا (ا))ع( مكررا   مكررا (())ع )ق(  
الولنداي النامينة بغينة ترجمنة اطنار األونكتناد لسياسناه االسنتثمار  ([تُضا المساعدة الل )

ما أجنّ تحقينق التنمينة المسنتدامة )اإلطنار( النل خطن  عمنّ وطنينة ومجموعناه أدواه، 
منننننا خنننننال  عمليننننناه اسنننننتعراض السياسننننناه، وتشنننننجيع االسنننننتثمار، وأدلنننننة االسنننننتثمار، 

أعمالننننه بشنننن ي تنميننننة  والمنتجنننناه األخننننرم لاه الصننننلةت وينوغنننني لألونكتنننناد أي يواصننننّ
المشنناريع، بمننا ينني للننا اطننار سياسنناه تناننيم المشنناريع، وبرنننام  تطننوير ريننادة األعمننا ، 

 ([ ُتضا وبرنام  تيسير األعما  التجاريةت )

ا  أي تقننيم يعليننموادد مت م دم دة ارد دددان ارنمميدمت، رنددم    دع ط دالدم، ح ] () ())ا(  
 حننا  صنيغة الجمننع منا الحقننو ([تُ )يدمت }]حدمل امل كيددمت اراكر  ([ُتحننا )]جمدمل  ([ُتضنا )
([ االمنوارد الجينينة والمعنار  التقليدينة والتعوينراه ُتضنا أنامة و الا انفال األنامنة )]

]رمااتقدم  رممل دتوق  ([ُتضنا ) العالاة] حا ([تُ )ر]ارا دم ح  ([ُتضا ) الثقايية التقليدية
ارتكنوروجن ]، ررنم  ارقداا  اةنتمجيدمت رامسادول   دع األاريدمت، روسدمئب منالدم تكممدب سيمسدم  

حا ([ اما حي  صلتها بالتجارة والتنمينة، منع تُ حا ({ )تُ ) ارع م رارتكنوروجيم راارتكما
قننة بحقننو  التسننليم بنن ي منامننة الملكيننة الفكريننة تضننطلع بنندور ريننادل ينني المسننا ّ المتعل

 ([ ُتضا الملكية الفكرية علل نطا  مناومة األمم المتحدة )

لجيدددما سيمسددددم  ارريددددمت ررطنيددددمت فعمرددددمت مل ددددم دة ارد دددددان ارنمميددددمت   ددددع  ()ص())ش(  
ت ق  ارع م رارتكنوروجيم راارتكما رتنةيم امل ماير رم تدما  رسي مت فعمردمت رتنايدا   دداف ارتن يدمت 

دده  ددو ار يمسددم و امل ددتداممت  ددأ طريددمل ت يددب ار  يمسددم  رتقمسددم ا دد ا  ررنددم  ارقددداا  املوج 
 )مع الرجوع الل جهة االختصاص(

تعزيدددز    ددده املتع دددمل رتعزيدددز املكمسدددب اةبمئيدددمت مدددأ اادتادددما اررد دددن  () ()) (  
رارتاددددماة اةركرترنيددددمت مددددأ لدددد ل ت يددددب ار يمسددددم  ارعممددددمت، راستعراأددددم  ار يمسددددم  اروطنيددددمت 

 ومددددم  رااتاددددما ، ررنددددم  ارقددددداا  ح جمددددمل ت ددددريعم  ارتاددددماة اةركرترنيددددمت، رتكنوروجيددددم املع
رت د  فدر  امساددول   دع ارديمنددم  راةحادم ا  املتع قدمت رمدتاددما املع ومدم  مددأ  جدب تقيدديم 
ار يمسدددم  رديدددمس األتدددر، مبدددم ح ذردددك  دددأ طريدددمل ار دددراكمت املعنيدددمت رقيدددمس تكنوروجيدددم املع ومدددم  

 )مع الرجوع الل جهة االختصاص( يمتو رااتاما  أل راع ارتن

والولنداي اينر ا  امساعدة الولداي النامية، وال سيما أاّ الولداي نمو  ()ر())ث(  
والنندو  الجهرينننة الصننغيرة النامينننة علننل مواجهنننة التحنندياه واسنننتغال  ا  السنناحلية األاننّ نمنننو 

تطنوير اندراتها التجارينة الفرص ييما يتعلق باستخدام اإلنترن  والتجنارة اإللكترونينة منا أجنّ 
تي دد  امسدواا رد   ددحمب املاد حمت املتعددايأ ر دمن كيايددمت  [منا الونند )ر( مكنررا   تُنقنّالدولينة )
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ابمنا يتسنق توسير ن مق املنمفر املتمتيمت مدأ ارتادماة اررد يدمت رارتادماة اةركرترنيدمت ح ارد ددان ارنمميدمت، 
لقنة بحماينة المسنتهلا يني سنيا  التجنارة لمتعامع اإلر اداه الواردة يي الموادئ التوجيهية 

([ ابمنا يني ُتضنا اإللكترونية الصادرة عا منامة التعاوي والتنمية يي المينداي االاتصنادل )
 ([ ُتضا للا ما خال  وضع موادرة المعونة ما أجّ التجارة اإللكترونية )

لولننداي مسنناعدة الولننداي الناميننة، وال سننيما أاننّ ا (مكننررا   ا)ر ))ر مكررا (() (  
والنندو  الجهريننة الصننغيرة الناميننة علننل مواجهننة ا  والولننداي ايننر السنناحلية األاننّ نمننو ا  نمننو 

التحدياه واستغال  الفرص ييما يتعلق باستخدام اإلنترنن  والتجنارة اإللكترونينة منا أجنّ 
 ([ُتضا تطوير ادراتها التجارية الدوليةت )

ارعممليددمت لت ددر املع ومددم ، مبددم ح ذرددك اةسدالمم ح تنايددا نتددمئ  ارق ددمت  () ())ذ(  
اروتيقددمت ا تمميددمت اجت ددمع اة عيددمت ارعممددمت اررفيددر امل ددتوق املعدد  رماسددتعراع ارعددمم رتنايددا نتددمئ  
ارق ددمت ارعممليددمت لت ددر املع ومددم ، رلمدددمت في ددم يتع ددمل ردددرا  ارتي دد ي ح جمددمل م ددماا  ارع ددب 

)مننع  نيددمت رت ددق  ارع دم رارتكنوروجيددم أل ددراع ارتن يددمتذا  اراد مت ررادداته يتددوى  ممندمت ار انددمت املع
 الرجوع الل جهة االختصاص(

([ ُتضنا ا، بالتعاوي مع منامنة التجنارة العالمينة وسنا ر )يواددب  ()ه())ع(  
   ددده ر دددمن تي ددد   ([ُتضنننا ([ االمؤسسننناه الدولينننة، )ُتضنننا اأصنننحال المصنننلحة، )

أ  جددب لجددرا  لدد حم  ترمددن لى تي دد  ارتاددماة، ارتادماة ر يددماة تعزيددز ا  ده ر د دددان ارنمميددمت مد
امننع مراعنناة الحكننم المتعلننق ح ذرددك تنايددا اتاددمق تي دد  ارتاددماة ملنة ددمت ارتاددماة ارعممليددمت  مبددم

 ([ ُتضا بالمساعدة التقنية وبناو القدراه وما له ما أامية يي تنفيا ااة اإلصالحاه )

مدددمت  دددب ارد دددان بددوا  ]رارد دددان م ددم دة ارد دددان ارنمميددمت، رلمواددد مت  ()ق() ( )  
الالرتقنناو ح تادد يم اسددرتاتيايم  رسيمسددم   ([ُتحننا )اردد   ددر ادتاددمااهتم مبرح ددمت انتقمريددمت، 

ح  [(ُتحننا ) ددالم ي  ي اااسددتيف ما األجندديب ]اردد (ُتحننا )]اجتددااب  ([ُتضننا بمسنناامة )
تقيمل ارن و ار ممب ر ا ير ر  داف ارتن يمت امل تداممت، ر رق منالم امل ماكمت ح امل تويم  ارع يدم 

 مأ لأمفمت ارقي مت لى س سب ارقي مت ارعممليمتو

االمتصنلة اةسالمم ح ا م ار راكم  ر  ارق م   ارعمم را م   ()خ()( ب)ب 
مت تعزيدز رتقيدمل ارتن يدمت امل دتداممت ح ارد ددان اف([ رغيدت  ]ح جممل ارتاماة ) ([ُتضا بالتجارة )
 ([ ُتضا ابما يتما ل مع االستراتيجياه اإلنما ية الوطنية لكّ بلد )ارنمميمت 

، ([ُتضننا اتمكننيا الشننوال )تعزيددز    دده املتع ددمل رمرادد   ردد   ()ل()( ج)ج 
ردددرل األ ضددم  ح رامل ددمراة ردد  اةن دد ، ر كدد  ارن ددم  راراتيددم ، رارتاددماة رارتن يددمت، را ددم ا

تادد يم رتنايدددا ار يمسدددم  رلن دددم  امل س دددم  اردد  تدددد م ارت كددد  اادتادددماي ر  دددر ة، ر منالدددم 
ا، مننع التر يننه بوجننه خنناص علننل اادتاددماي رحقودالددم اادتاددمايمت رتعزيددز فردددالم اادتاددمايمت 

حصو  المنرأة علنل حنق التملنا، والملكينة واال تمناي واإلرق والمنوارد الطويعينة والنتحكم 
عننا حمايننة المننرأة مننا التمييننه واإليننااو ينني  ييهننا، والتكنولوجيننا الجدينندة المال مننة، يضننال  
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التنني رسننمها  وموننادئ تمكننيا المننرأةمكنناي العمننّ، بمننا يتما ننل مننع خطننة عمننّ أديننه أبابننا 
وتمكننيا االتفننا  العننالمي لألمننم المتحنندة وايلننة األمننم المتحنندة للمسنناواة بننيا الجنسننيا 

 ([ ُتضا ) المرأة

ايننني التجنننارة ع( ا دددم ارد ددددان ارنمميدددمت ح تعزيدددز  تدددر ار دددتم  )] ))ض((ا( )ا 
، مبددددم ح ذرددددك تادددد يم سيمسددددم  تعددددز  املنددددمفر ا سددددي م ح  ددددب ارد دددددان بددددوا   ([،تتت)والتنميننننة 

اةبمئيدمت النيددمت مددأ حددواا  املالددمجريأ رنقددب معدماف املغرتردد ، رااسددتيف ما رارتاددماة مددأ جددمندالم 
الننل أاننّ  2030لفننة معنناماله حننوااله المهنناجريا بحلننو  عننام ا، وخفننف متوسنن  تك

 حا ([تُ [  اُتضا (يي الما ة ما المول  المحو  ) 3 ما

دعنننم الجهنننود الرامينننة  -يقنننرة بديلنننة )ض(60ا )ض( يقرة بديلة(60)(  )ه 
النننل خفنننف تكنننالي  ارسنننا  الحنننوااله النننل أانننّ منننا خمسنننة يننني الما نننة، وتوسنننيع ينننرص 

الينننة، وذينننادة دعنننم السنننلطاه الوطنينننة بغينننة تننناليّ العقوننناه الحصنننو  علنننل الخننندماه الم
 ([ ُتضا خاصة  ) المتصلة بالتديق المتواصّ، مع احترام طابعها باعتواراا أمواال  

ررنمجمدددده مل ددددم دة  [(ُتضننننا ) امواصننننلة([ ُتحننننا ) ]توسددددير ن ددددمق ()أأ()ر( )ر  
ار ددددعب ارا  دددد ي  رمردنددددم    ددددع    مردددده ار ددددمرقمت، روسددددمئب منالددددم تعزيددددز ارتن يددددمت امل ددددتداممت ر  ددددعب 
 ارا   ي  ر يماة ت وير    يمت رنم  ارقداا  ارضررايمت ألاا  اادتاما ارا   ي  رم س مته ركام ةو

علنننل والينننة ا  سيسنننيقنننرة بديلنننة( ينوغننني لألونكتننناد، ت    )] ))أأ يقرة بديلة(( ( )   
الدوحننة، أي يواصننّ تقيننيم اريننا  االاتصننادية والعقونناه التنني تعتننرض التجننارة والتنميننة ينني 
األرض الفلسننننطينية المحتلننننة، وتعهيننننه التنميننننة االاتصننننادية المسننننتدامة الفلسننننطينية، وبننننناو 
 القنندراه الالذمننة لضننماي  فنناوة أداو االاتصنناد إلسننناد دولننة يلسننطينية لاه سننيادة واننادرة

منا  9لقراراه األمم المتحندة لاه الصنلةت و منا انو مطلنول يني الفقنرة ا  علل الوقاو ويق
، ينوغننني 12 70منننا ارارانننا  9، والفقنننرة 20 69انننرار الجمعينننة العامنننة لألمنننم المتحننندة 

عننننا التكننننالي  االاتصننننادية لالحننننتال  ا  لألونكتنننناد أي يقنننندم الننننل الجمعيننننة العامننننة تقريننننر 
سنننطيني وتننن ميا المنننوارد الالذمنننة للقينننام علنننل نحنننو منهجننني، اإلسنننرا يلي علنننل الشنننع  الفل

علننل أسنناس  وتقننديم تقريننر عننا للننا ودايننق و ننامّ بتقيننيم التكلفننة االاتصننادية لالحننتال 
 ([ ُتضا سنول ومستمرت )

 اوال سنيما تلنامواد مت ارع ب مدر اةممعدم  رمعم دد اردحدت  (ل( )ل)( ح)  
، مدأ حنا ([تُ )]املوجواة ح ارد دان ارنمميمت رارد دان ارد   در ادتادمااهتم مبرح دمت انتقمريدمت  ([)تتت

ل ل املعالد اافرتاأن، أ أ رسمئب  لرق، مأ  جب تعزيز دداا  اردحت رارتدايا ح جممل 
امل دتداممت ارتاماة رارتن يمت رارقضميم املرتار مت ح جمما  ارت ويب رارتكنوروجيم رااسدتيف ما رارتن يدمت 

ا، واإلسننهام ينني ااامننة حننوار متعنندد الجهنناه صنناحوة المصننلحة بمننا ينني للننا الشننر اه 
المتعنددة الجنسنياه منا أجننّ تعهينه بنا  العنايننة الواجونة منا جانوهننا ييمنا يتعلنق باسننتدامة 

 ([ُتضا سلسلة اإلمداد الخاصة بها )
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ثمار، مواصلة عمله المتعلنق باسنتعراض سياسنة االسنت (ج ا) ((ج)) ( ط). 
وأدلنة االسننتثمار، ودعننم تيسنير األعمننا  التجاريننة، منا خننال  مسنناعدة الولنداي علننل الحنند 

 ([ُتضا ما الحواجه الويرواراطية وتوسي  تسجيّ المنشآه التجارية  )

تننولل القيننادة علننل نطننا  مناومننة األمننم المتحنندة ينني  د( ا)د د(())د( ي)ي 
علنل الصنعيد الندولي يني تنفينا خطنة  صوا نطا  ولوا   وأسلول مشنار ة القطناع الخناص

، وانشناو آلينة رصند يعالنة لضنماي اسنهام القطناع الخناص باعتونارة آلينة تموينّ 2030عام 
 ([ُتضا اضايية وموتكرةت )

محننددة، ا  مسنناعدة الولننداي الناميننة التنني تواجننه فروينن ه( ا)ه ((ا))ه (ك)ك 
ا، أو المتصنلة باستضناية وخاصة منا يتصنّ منهنا باإلرانال، وتهايند عندد السنكاي المشنردي

طنا  أمنداا، يني التصندل للتحندياه التني ا  أعداد  ويرة ما الالجليا الايا يعنانوي أوضناع
 ([ُتضا ت )2030تواجهها يي تنفيا األادا  اإلنما ية الوطنية وخطة عام 

مواددد مت ارع دددب رمرتعدددمرن مدددر سدددمئر كيمندددم  األمدددم املتحددددة راةالدددم   ()ذذ()( ل)ل 
املعنيمت األلرق مدأ  جدب تعزيدز رأدر تددار  ددامفمت ررددد ارتقددم احملدر  ح جمدمل ارتن يدمت امل دتداممت 

 ([ُتحنننا )مدددأ لددد ل اردحدددت رارتح يدددب، ر دددر ارديمندددم  راةحادددم ا ، مبدددم ح ذردددك ]تعزيدددز 
  جممل ارتاماة رارتن يمتو م درا  ارضعف ح ([ُتضا اتحسيا )

مواصننلة أعمالننه التحليليننة لمسنناعدة الولننداي الناميننة  ق( ا)ق ((طق))( م)م 
علل المشار ة يي العملياه المتعلقة بنصالح اتفاااه االسنتثمار الدولينةت وينوغني أي ير نه 
ار علننل الوعنند اإلنمننا ي التفاانناه االسننتثمار الدوليننة، وأي ينندرس تنن ايراه اتفاانناه االسننتثم

 ([ُتضا عا بدا ّ عا الوسا ّ التقليدية لتسوية المناذعاهت ) الدولية، يضال  

   3الموضوع الفرعي   
المضني يني تحقينق التحننو   الهيكلني االاتصنادل والتعناوي ينني بنناو القندرة علننل 
التكينن  ااتصنناديا  والتعامننّ مننع تحنندياه ويننرص التجننارة والتنميننة، علننل جميننع 

 ية األونكتادالمستوياه، يي حدود وال

 تحليّ السياساه  

يواجددده اادتادددما ارعدددمملن س  ددد مت مدددأ ارتحدددديم  امل دددت رة رارنمدددديمت  -(61) 88
رامل ددددتداممت  رت دددد ب  ددددا   ر ا يددددر اردددد  تعددددرتع ارن ددددو اادتاددددماي امل ددددتقر رارتن يددددمت ار ددددمم مت

زايددة مدأ ارتحديم  ردو  ارن دو اادتادماي، رتدديم  تغد  املندم ، رااسدتامرمت ر حتيمجدم  املت
 ا  ارغميمت،  يماة ارقداة   ع ارتمد م مدر م    رتقيق([ُتضا ) اوتقل  أسعار العمالهار مدمت، 
 مدددر ردددمر  األ يدددمت  ([ُتحنننا )]اراددددمم  ]ااجت م يدددمت راادتادددمايمت رارديييدددمت  ([ُتضنننا )] دددا  

رتحقيدددمل ارتن يدددمت امل دددتداممت ار دددمم مت  رارعنمددددر اررئي ددديمت  دددا  ارقدددداة   دددع ارتدددمد م  دددن ارتحدددول 
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ا، أنمنننناق االسننننتهال  ا يك ددددن، رت ددددوير ارقددددداا  اةنتمجيددددمت، رارتنويددددر اادتاددددماي رارتاددددنير 
الرجننننننوع الننننننل جهننننننة مننننننع )واإلنتننننننا  المسننننننتداميا واسننننننتخدام جميننننننع المننننننوارد الطويعيننننننة 

بحاجنننة النننل تهيلنننة بيلنننة تمكينينننة علنننل جمينننع المسنننتوياهت ا  واننني جميعننن ،[االختصننناص(
 يضددم  ر االددوا ارراميددمت لى امسددد مددأ اراقددر رتقيددمل ارتن يددمت راردد  ترّكددز   ددع حاددز اةنتمجيددمت  رككددأ

اادتادددمايمت رارقدددداة ارتنمف ددديمت ح األجدددب ار ويدددب  ن تددد اي  يضدددم  اراا  ائي ددديم   دددأ طريدددمل توريدددد 
 ا يمكب األسمسيمتحم يمت ت م د   ع رنم  ارقداة   ع ارتمد م، روسمئب منالم ااستيف ما ح  ليرااا 

 املمايمت رارد ريمت  

عص ([ ]   ]اردمرغددمت األ يددمت ) ([ُتحننا )ر حددد ار ددرر. ]اررئي دديمت  -(62) 89
 
ينددمت امل

ردنددددم  ارقددددداة   ددددع ارتددددمد م ررتحقيددددمل ارن ددددو امل ددددتدام ح األجددددب ار ويددددب  ددددو ارتحددددو ل  ([ُتضننننا )
 ([ُتضنننا ) واسنننتدامةاادتادددماي ا يك دددن  دددأ طريدددمل ارتنويدددر ر ددددلول ح  ن ددد مت  كيفدددر حداتدددمت  ]

ر كيفددر تقدددمم  مددأ ارنمحيددمت ارتكنوروجيددمت رلنتددمج منتاددم  ذا  دي ددمت    ددع  ]ريددد  ن ارتحددو ل ا يك ددن 
ا يمكدب نه ي ر  تديم ، ر و مم يعكا جزئيم  حمدرايدمت ارت دوا ارتكنوردوجن رسدو  حمردمت دد تدت  
، رلمدددمت لمكمنيددمت امساددول   ددع اركالررددم ، رأددعف دوا ددد املالددماا ، راملعودددم  ارقمئ ددمت األسمسدديمت

واالاننرو   ([ُتضننا ) اوضننع  الحو مننة علننل جميننع المسننتوياهح جمنددب ارعددرع احمل ددن، 
، [(حننا تُ )]ررجددوا رييددمت ادتاددمايمت  ممليددمت  دد  مواتيددمت  ([ُتضننا الصننعوة )االاتصننادية العالميننة 

رسدتت  ب مواجالدمت  دا   [(ُتحنا ) رلمدمت حمرمت  دم ارتيّقأ ح األسواق املمريمت رار د عيمت ارعممليدمت 
ارتحددددديم  لجددددرا  تعديددددمت فعمرددددمت ر  ددددوااا مددددأ املاددددماا احمل يددددمت را ماجيددددمت   ددددع ار ددددوا  رغيددددمت  ويددددب 

سنننيتطل  سياسننناه  ا مننناا ردددد منالدددم رتعزيدددز ارتحدددو ل اادتادددماي ا يك دددن   ااسدددتيف ماا  ارددد 
اجتماعينننة وبيلينننة وااتصنننادية سنننليمة، بمنننا يننني للنننا السياسننناه المالينننة المعا سنننة للننندوراه 

({، ُتحننا االاتصننادية، والحيننه المننالي الكننايي، }والحكننم الر ننيد علننل جميننع المسننتوياه )
 ([ُتضا ) يمقراطية و فايةد {}ومؤسساه اااتصادية ومالية دولية

وأحنند الشننروق الر يسننية لوننناو القنندرة علننل  -يقننرة بديلننة 62ا -يقرة بديلة( 62) 90
التننن الم ولتحقينننق النمنننو المسنننتدام يننني األجنننّ الطوينننّ انننو التحنننو   االاتصنننادل الهيكلننني 

طريننق التنويننع للنندخو  ينني أنشننطة أ ثننر حدااننة  وأ ثننر تقنندما  مننا الناحيننة التكنولوجيننة  عننا
وانتننننا  منتجنننناه لاه ايمننننة أعلننننلت ومننننع للننننا، أاونننن  التحننننو  الهيكلنننني أنننننه يشننننكّ 

بالنسننوة للولننداي الناميننة واننو مننا ايعننهم ينني جننهو  ويننر منننه[ الننل الويلننة االاتصننادية  ا  تحنندي
حالنننننة عننننندم اليقنننننيا التننننني تسنننننود األسنننننوا  المالينننننة ا  العالمينننننة اينننننر المواتينننننة وخصوصننننن

الينننة تعولنننة المنننوارد المحلينننة والدولينننة باإلضننناية النننل العالمينننة والتننني تنننؤار يننني يع والسنننلعية
أخننرم مثننّ المعوانناه المتصننلة بننالعرض المحلنني المحنندود مننا التكنولوجيننا واننو  عوامننّ

، وخاصننة امكانيننة الهيا ننّ األساسننيةيشننمّ محدوديننة التطننور التكنولننوجي وسننوو حالننة  مننا
ة يني جانن  العنرض الحصو  علل الكهرباو، وضع  اواعند المهناراه، والمعواناه القا من

 ([ُتضا المحليت )
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رتن يمت ارقداا  اةنتمجيمت رتيقمت اااتدم. رمرتحو ل ا يك ن ر م   يمت  -(63) 91
  سمسددديمت رمرن ددددمت ر تن يدددمت ار دددمم مت ر ا يدددر رامل دددتداممت  ريت  دددب رندددم  ارقدددداا  اةنتمجيدددمت هادددم  

ضددميم املرتار ددمت ح جمددما  ارت ويددب اسددتغ ل ارع دددمت ردد  ارتاددماة رارتن يددمت رارق رمتكددمم    دددمم   
،  ددم سددي كأ املنمف ددمت   ددع ارقددماامةنتددمج احمل ددن ر اااتقددم  مددأ  جددبرارتكنوروجيددم رااسددتيف ما، 

ارد ددان ارنمميددمت مددأ ت دد  انددممجالم ح س سددب ارقي ددمت اةد ي يددمت رارعممليدمت رتعةدديم اراوائددد النيددمت 
 (االختصاصالرجوع الل جهة )مع  مأ امل ماكمت فيالم 

ريت دددم تنويدددر اةنتدددمج، لى جمندددب  يدددماة اةنتمجيدددمت، ح ارق م دددم   -(64) 92
ارتق يديدددمت ميفدددب ارزاا دددمت، رمنددده ح  ميدددمت األ يدددمت رزيدددماة املررندددمت اادتادددمايمت ررندددم  ارقدددداا  اةنتمجيدددمت 
 امل  ورمت ةجيما فر    ب ررسمئب  يب م تداممت، رر   م مت ح األمأ ارغداائن ررزيدماة ارددلب

رامل دددتداممت   ر ا يدددر   يتددده اردمرغدددمت ح لدممدددمت ارتن يدددمت ار دددمم متم  رت ددد  نو يدددمت امسيدددمة  ررددده  يضددد
رارتنوير ر يماة ارقي مت مال من روجه لم  ح ارد دان املعت ددة   دع ار د ر األسمسديمت، ردمرنةر لى 

  األسددواق  دددو.  سددعما رعددض املددواا ا ددمم ح ارودددت ارددرا أ، رغيددمت امسددد مددأ ددددة ارتددمتر رتقّ دددم
اردرريدددددمت ر  ددددد ر األسمسددددديمت ررغيدددددمت تي ددددد  ارادددددعوا   دددددع س سدددددب ارقي دددددمت ارعممليدددددمت راةد ي يدددددمت  

 ([ُتضنننننننا ) الحصنننننننو  علنننننننلا ([ُتحنننننننا )رنقدددددددب ارااسدددددددتيف ماا  ح ا يمكدددددددب األسمسددددددديمت 
رندددم  ارقدددداا   ([ُتضنننا ابشنننروق متفنننق عليهنننا ) ([ُتحنننا )م ، ارتكنوروجيدددم  ار ددد ي مت ريييددد

تزيدد ارقي دمت  ([ُتضنا )مدأ ددمهم  ن  ([ُتحنا )ا  ارقمر مت ر نقب، ]ا مدمت رارتدايب   ع املالما 
اال بنند مننا املضددمفمت مددأ  ن دد مت ارتاددماة ح اراددنم م  ااسددتقراجيمت   ددع طددول س  دد مت ارقي ددمت 

رت كدد  ارد دددان مددأ ااسددتاماة راددواة  فضددب مددأ اراددر  ([ ُتضننا ) تننويير حيننه للسياسنناه
 رارنالددوع مبقت ددف مراحددب اةنتددمج، رم ددم دةاادتاددما،  تو يددر ايددر املددوااا ح   ددوم د م ددم ر 

 ااستاماة مأ ارار  ارنمديمت  أ ذرك     عالت عم  احمل يمت 

ريت  ب ارتنوير ارنمجت رييمت ارريمت  كينيدمت، مبدم ح ذردك رجدوا نةدمم  -(65) 93
قيددمل ذرددك سددماي، تاضددن لى تقيددمل ارتن يددمت ار ددمم مت رامل ددتداممت، رارن ددو امل ددتدام  ري ددالم ح ت

رجوا نةمم مدم  رنقددي ار  م دتقر  فمردييدمت اادتادمايمت اردرريدمت ارد  ا تدد م ارتنويدر ددد م   يض
، را سدي م ح 2030 تضر ركمفمت اةالوا املدارردمت رت ديدمت احتيمجدم  ل دمت ارتن يدمت امل دتداممت رعدمم

  (الرجوع الل جهة االختصاص)مع  ارد دان ارنمميمت 

ري دددكب ارتادددنير مادددداا  ردددمر  األ يدددمت ر ن دددو رةجيدددما فدددر    دددب  -(66) 94
ررتحقيمل دي مت مضمفمت، فض    أ  نه مادا كد  ر  دل   ار  ختدم اادتاما ارريان ر سمس 
رت وير لدمم  مرتاعمت ارقي مت  ريندغن تعزيز استدامته ر رق منالدم تدوف  اروسدمئب املنمسددمت ر تنايدا 

دده  ددو ار يمسددم  ح ارد دددان ارنمميددمت  ردددد ظدد ب ذرددك حمددوا ا ت ددمم ارع ددب ارتح ي ددن رارع ددب املوج 
اردداي يقددوم ردده األرنكتددما، ردددد   ااج ا ن كغميددمت متولددمة ح   ددداف ارتن يددمت امل ددتداممت، جندددم  لى 
جنددددب مددددر ارغميددددم  ذا  ارادددد مت ح ميددددمايأ ارتنويددددر اراددددنم ن، رافددددر م ددددتوق تنةدددديم امل ددددماير 

 (الرجوع الل جهة االختصاص)مع تقدم ر مه م   رامل توق ارتكنوروجن رتقيمل
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ريعت د ارتانير رارتحو ل ا يك ن رتن يمت ارقداا  اةنتمجيمت رارتنوير  -(67) 95
  ددع ااسددتيف ما اردداي يدددلب  يضددم  ح ددد يم ارتن يددمت ار ددمم مت ر ا يددر رامل ددتداممت رتددوف  فددر  

)منننع ن دددو رارقضدددم    دددع اراقدددر    دددب راارتكدددما رت دددق  ارتادددماة ت دددق ا  نمجحدددم  مدددأ  جدددب ار
 (الرجوع الل جهة االختصاص

رمددر  ن ن ددم. تنةدديم امل ددماير رمددم يتاددب ردده مددأ منددم   تع ي يددمت،  -(68) 96
ركاا ا م ارتدايب املال ، راردحت رارت وير، رمم يرتدو رارك مدأ ارتكدما، ري دت ح حدد ذاهتدم 

م ألهدددم ددددد ت دددم د   دددع ل دددمل ارن دددو مدددأ   دددداف ارتن يدددمت امل دددتداممت، فإنددده يندغدددن تعزيز دددم    دددداف
اادتاماي امل تدام  را م لن م  األ  مل ارتامايمت ار مم مت، را سي م ت ك ار   ت كالم ارن دم  

ككددددأ  ن ي ددددالم ح  ()مننننا ااعنننندة الهننننرم االجتماعي الفلنننناه المحرومننننة ااتصنننناديا  راألفددددراا 
ر را دددمم  لى ت ددك ارايددمت  ددأ تددوف  ار دد  اةامددمج ااجت ددم ن مددأ لدد ل توريددد اردددلب فضدد   

اتشننجيع مددأ ار ددكمن  رككددأ  ن تدد اي امسكومددم  اراا  مال ددم  ح  دداا ارادددا، روسددمئب منالددم 
اردددرتري   ([ُتضنننا وتنفينننا معنننايير اجتماعينننة وبيلينننة علنننل طنننو  سالسنننّ القيمنننة العالمينننة )

نيددمت حاددو م ر سددتيف ما ح امل ددماير اراددغرق رامل ددماير اراددغ ة راملتوسدد مت امساددم، رت دد  لمكم
التمكينننني  }اإلطنننارا، و نننالا منننا خنننال  دعنننم   دددع ارت ويدددب رارتكنوروجيدددم  را ددددمم   

  ريوجددد تدددري كددد  يت يفددب ح ([ُتضننا ) حننا ({تُ ) }الويلننة التنايميننة التمكينيننة ({تُضننا )
رجوا د م م     اةيمت كد ة جدا  رمتنمميمت ح كيف  مأ ارد دان ارنمميمت، ر و مم يعكا، راواة 

ر دددددم رجددددوا رييددددمت ااادتاددددماي املعقدددددة،  -جزئيددددمت، مزجيددددم  مددددأ    يددددم  ارتحددددو ل ااجت ددددم ن 
 كددمفري اسددتيعمب فددمئض ررجددوا معدددل تاددنير  دد  [حننا (تُ )ادتاددمايمت  كينيددمت مواتيددمت ر تن يددمت 

 ارع ب ح األسواق اررةيمت  

املمايددددمت رارد ددددريمت  ا يمكددددب األسمسدددديمتري ددددكب ااسددددتيف ما ح ت ددددوير  -(69) 97
رامساددم    يالددم  مددرا  ا رددد مندده رتحقيددمل ارتن يددمت ار ددمم مت ر ا يددر رامل ددتداممت ر مددرا  ح  ميددمت األ يددمت 

اير المادية بما يي للنا  هيا ّ األساسيةوالارتحقيمل ارن و اادتاماي رارقضم    ع اراقر  
نانننم الرعاينننة الصنننحية والتعلنننيم والمالينننة ضنننرورية للحفننناا علنننل المسنننتوياه االاتصنننادية 

م ئ دمت يادرع   يمكدب  سمسديمتفعددم تدوافر  [(ُتضنا والصحية والثقايية واالجتماعينة للولندت )
ام ار دوق، ريعرددب اةنتدمج، ريرفدر ارعزرمت املمايمت   ع كيف  مأ ارنمس ح ارد دان ارنمميمت، ريقيد ح

اوعنننندم المسنننناواة بننننيا تكددددمريف ارتاددددماة، فضدددد    ددددأ  ندددده ي  ددددالم ح ااسددددتدعما ااجت ددددم ن 
المسنتدامة والقننادرة علننل التنن الم  الهيا ننّ األساسننيةاوتيسننير تطنوير  ([ُتضننا الجنسنيات )

يؤدل الل ذيادة يي الولداي النامية ما خال  تحسيا الدعم التقني والتكنولوجي والمالي س
المواواننة والمسننتدامة  الهيا ننّ األساسننية([ اوتطننوير ُتضننا الفوا نند ينني األجننّ الطويننّت )

والقادرة علل الت الم ما   نه أي يمنع الواوع يي أسر الننام الوالينة اينر المسنتدامة ويهيند 
 ([ ُتضا ما الفوا د المجنية يي األجّ الطويّت )
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ما تددددار  ماددد   مت تدعدددم  رةررفددده ر ررويمتددده رحيتدددمج كدددب ر دددد لى ا ت ددد -(70) 98
ا مدددمت  ر كدداا، ا يوجدددد خم ددو سيمسددميت  دددمملن رحيددد ر تن يددمت ار دددمم مت ر ا يددر رامل دددتداممت  
اوينوغنني أي تمتلننا الولننداي طا فننة مننا خينناراه السياسننة العامننة بشنن ي جواننن  اامننة مننا 

 اي راجدالدم ح افدر  ا دمت ر  دع ارد ددان، ر دن  دماس حقالدم رتد ([ُتضنا االاتصاد والمالينة )
ارتن يمت اادتامايمت رااجت م يمت لى األممم رح ت د  افدم  ددعو م،  ن ختتدما مدأ جم و دمت متمحدمت 

وميهانهننا النسننوية ، امددأ ارددند ال   رارددرؤق راألارا  املقت اددمت تدعددم  رقدددااهتم  ([ُتضننا اومطواعننة )
د دد رت دوا ارا  ح اادتادما ارعدمملن، مدر ر رأم الم راحتيمجمهتم احمل يمت رتدعم  رتمايخ ار ([ُتضا )

 األلا ح امس دمن ااتامدم  اردرريمت ذا  ارا مت رارنتمئ  

رككدددددأ مدددددر ذردددددك تديدددددد رعدددددض ارقواسدددددم امل دددددرتكمت ح ار يمسدددددم   -(71) 99
فمحددد املت  دددم  اررئي دديمت  ددو ارامل س ددم  امل  ورددمت رتحقيددمل ارتن يددمت ار ددمم مت ر ا يددر رامل ددتداممت  

لمأددعمت ر   ددم رمت رددديالم ارر دددمت ح األلددا رددإاااة  ممددمت  ([ُتضننا اوخدمننة مدنيننة )رجددوا حكومددمت 
رارددرا احملدواي ر درردمت ح  حنا ([تُ )ر دتاما تت م رمراعمريمت رار امفيمت ررديالم ارقداة   ع ذرك  

جممل ارنالوع رمرتن يمت املنادامت رامل دتداممت معدرتف رده مندا رددت طويدب  ريتادمر   داا ارددرا حددرا 
فعمردمت  [(ُتضنا )لذ ي دزم  يضدم  رجدوا ارردمت لبمئيدمت }امأ  رجه للامق ار دوق ردادوا م  ارتقايف 

رغيدددمت لجيدددما األسدددواق رتوجيددده املدددوااا مدددأ األن ددد مت ذا  ارقي دددمت املضدددمفمت املنقاضدددمت لى  [حنننا (تُ )
 ([ُتضننننننا )  اتننننننروي  سياسنننننناه االسننننننتثمار السننننننليمةر ارق م ددددددم  ذا  اةنتمجيددددددمت األ  ددددددع

تكدددم ارتادددماة راألسدددواق امسدددرة سيمسدددم  حاددديامت رردددوائت سددد ي مت تتاندددب ريندغدددن  ن  حنننا ({تُ )
 ارودوع ح امس مئيمت مأ جالمت رح ار وق    املنة مت مأ جالمت  لدرق، رسيمسدم  اادتادما ارك دن،

رااجت م يددمت يندغددن  ن تركددز   ددع ل ددمل فددر  ارع ددب راةامددمج  ([ُتضننا والسياسنناه الويليننة )، ا
([ وااإلدارة المسنتدامة للمنوارد ُتضنا ل للمنرأة والشنوال )اوالتمكيا االاتصادااجت م ن 
 استيف ما ح ا يمكب األسمسيمت راررتارو   ع اراعيد اةد ي ن ، ([ُتضا الطويعية، )

 ن يكددون  [حننا (تُ )كامرددمت ار كدداا، ف ددأ األ يددمت امسمةددمت مبكددمن  -(72) 100
ردددق اردددرل ارقددداة امل  ورددمت رادديم مت سيمسددم  فعمرددمت رتنايددا م، مبددم ح ذرددك ارقددداة   ددع رأددر 

رلجيددددما حددددوافز احمددددداة ا دددددف   ددددع  ددددو منمسددددب  [حننننا (تُ )سمايددددمت ردددددنم يمت اسيمسددددم  
رتنةيم األسواق   ع  و م ئم، رغيدمت تقيدمل ارن دو رارتن يدمت  [حا (تُ )ر ق م م  ااسرتاتيايمت 

اوالقننندراه ضنننرورية بشنننكّ خننناص يننني مر نننه ددددداا  ارتدددمد م رادددم  ار دددكمن ككدددب  ررندددم  
الحكومننة مننا أجننّ التنفيننا الفعننا  للسياسنناه الشنناملة للجميننع التنني تميننّ الننل أي تكننوي 

 ([ُتضا مشتر ة بيا عدة اطاعاهت )

ر حد املكوندم  امل درتكمت األلدرق ر  يمسدم  اروطنيدمت رتحقيدمل ارتن يدمت  -(73) 101
ا يددر رامل ددتداممت  ددو هتييددمت رييددمت سدد ي مت رم ددتقرة رجاارددمت مددأ  جددب م س ددم  األ  ددمل ار ددمم مت ر 

تددد م  ([ُتضننا )راملمريددمت اراراددنم مت، روسددمئب مددأ رينالددم سيمسددم  منمسدددمت ر ددمن اادتاددما ارك ددن 
ريندغن  ن تادز  دا  اردييدمت    يدمت تنةديم امل دماير، ر ن  [(ُتحا )رتّ أ تو ير اردلب  اار  ب 
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ر ن  ([ُتضنا ) اوتعكه ايمنة المنوارد الطويعينة بالنسنوة للتنمينة االاتصنادية،كما، تكمفع اارت
تتددديت ارادددر  رامسدددوافز ر سدددتيف ما اةنتدددمجن، ر ن تكدددون ماتوحدددمت ر  نمف دددمت رر توّسدددر ح األسدددواق  

لى  كدددد   [حننننا (تُ )ريندغددددن  ن تدددد اي ار يمسددددم  ]ر ماسددددم  ار ددددركم  املتعددددداة اةن دددديم  
مددأ  يددر األحاددمم، رلمدددمت امل ددماير اراددغ ة راملتوسدد مت امساددم، مددأ امل ددماكمت ح ار ددركم  احمل يددمت 

س سدددب ارقي دددمت اةد ي يدددمت رارعممليدددمت رمدددأ ااسدددتاماة منالدددم رمركممدددب رزيدددماة ارقي دددمت املضدددمفمت  رتوجدددد 
لمكمنددم  رتح دد  ارتددمت  اةبددمئن ر تعددمرن ردد  ارق دددم   ارعددمم را ددم ، مبددم ح ذرددك  ددأ طريدددمل 

ييف دددم كدددمن منمسدددم ، رإن دددم  ددددراكم  ردد  ارق دددم   ارعدددمم را ددم  ر ارا  ممريدددمت مدتكدددرة ارقيددمم، ح
ر داا يت  دب رجدوا دوا دد ر سدتيف ما امل د رل رمددمائ توجياليدمت اتكون ما  مت تا ي م  م ئ دم   

اعلنل  حنا ([تُ )راأحمت مل ماكمت ارق مع ا م  رادواة ارتكمايدمت تتادمر  ح مددا م اردند ال   امسمريدمت 
املتع قدددمت رممل ددد رريمت ااجت م يدددمت  ([ُتضنننا عننني اننناا االسنننتثمار المعنننايير الدولينننة القا منننة )أي يرا

حنا ([ت ا، وانو منا تُ )رمعمي  ارريمت ر  حمسدمت ح ار دركم  راةرد   مدأ جمندالدم  ،ار  ركم  
ينوغننني أي يتما نننل منننع مونننادئ األمنننم المتحننندة التوجيهينننة بشننن ي األعمنننا  التجارينننة وحقنننو  

ااومنننا المهنننم أي تشنننار  الولنننداي يننني تطنننوير وتعهينننه تلنننا المعنننايير [ ([تُتضنننا اإلنسننناي )
 ([ُتضا وضماي تنفيااا الفعا  ما جان  القطاع الخاصت )

]ددددددوان  رسيمسدددددم   [(حنننننا تُ )رمدددددأ املالدددددم  يضدددددم  لجيدددددما ]نةدددددم  -(74) 102
ذردك دددمن رطنيدمت مناددامت رسد ي مت ردويددمت ر دمن املنمف دمت رتميددمت امل دتال ك، دددمهم ح  ([ُتضنا )

ارتعمرن اردر  رتدمال املع ومم  ررنم  ارقداا  ح  ير  دا  الدما ، رلمددمت ح أدو  توسدير 
اتحسنيا الشنفايية  حا ([تُ ) ا،ن مق األسواق ارعممليمت، راردرا املتزايد ر  ركم     اروطنيمت 

 ركرترنيمت رتواة تكنوروجيم  املع ومم  رااتاما ، رظالوا ارتاماة اة ([ُتضا والمساولة )

 ددأ طريددمل  ا يمكددب األسمسدديمترلحدددق األررويددم  األرى  ددن تعزيددز  -(75) 103
ح  ا يمكددب األسمسدديمت يددماة ااسددتيف ما  ر دداا يت  ددب تديددد رمعمةددمت ارااددوا  ارقمئ ددمت ح جمددمل 

 دددب ارددددان بددوا  رارد دددان  دد   ([ُتضننا ابمننا ينني للننا ) حننا ([تُ )ارد دددان ارنمميددمت، ]رلمدددمت 
راردددددرل اةزايددددمت اراددددغ ة ارنمميددددمت راادتاددددماا  األلددددرق ارضددددعيامت  يك يددددم  ا  ار ددددمح يمت األدددددب بددددو 

رت ددد يو ارضدددو    دددع ارادددر   حنننا ([تُ ) راملعرأدددمت ر ق دددر رارادددغ ة ]رح ارد ددددان األفريقيدددمت،
 خفننفا [(حننا تُ )ارتعددمرن  ] يددماة امل ددتداممت ريييددم  راجت م يددم  رادتاددمايم  املتمحددمت ر سددتيف ما ر 

 ([ُتضننننا اتفننننادل الضننننرا   مننننا جاننننن  الشننننر اه عوننننر الوطنيننننة )ارضددددرائب  [(ُتضننننا )
 تددار  حمةدمت ([ُتضنا علل النشاق االاتصنادل )ا  ادوي الت اير سلو حا ([تُ ) اةيرااا ا
 ارعقدددم  (ُتضننا [ اتناليّ[ )(حننا تُ ) ر تغ دب   ددعا ([ُتضننا ، منا بننيا تنندابير أخنرم )]

ار  تارأالم حمدرايمت املوااا املمريمت  ر م ره   يمت ائي يمت اتدمع ند ال   لد ي يمت رتعديمت راسدتقدام املدوااا 
 منديالم ارد دري راملدماي  رردمادرتان مدر تعدمرن ا يمكب األسمسيمت املمريمت رامسقيقيمت مأ  جب ت وير 

االب كب من قمت رر  املنمطمل  يمتا يمكب األسمسرتنةيم لد ي ي  فعمر ، فإن  يماة اندممج نةمم 
يتدددديت  يضددددم  فوائددددد حيت ددددب  ن تكددددون كددددد ة  ددددأ طريددددمل تعزيددددز ارددددرتارو اةد ي ددددن مددددأ  جددددب ت ديددددمت 

 ااحتيمجم  ااجت م يمت رواس مت تقمسم املوااا راستغ ل رفواا  امسام احملت  مت 
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ابنننننننناو ارأس المنننننننا  ريت دددددددم ااسدددددددتيف ما ار ددددددد يم ح كدددددددب مدددددددأ  -(76) 104
([ ارتع ديم رارتددايب ت ضدمفارد دريمت ]ررندم  ارقدداا  امل س ديمت ) ([ُتضا )ارقداا   ([ُتحا )

راراحمت رارتغايمت رمأل يدمت رمرن ددمت لى ارتحدو ل ا يك دن رتن يدمت ارقدداا  اةنتمجيدمت رتقيدمل ارتن يدمت 
امل ددتداممت رار ددمم مت ر ا يددر،  ددأ طريددمل ت ددوير دددوة  مم ددمت مدا رددمت رمددم رة رم   ددمت ت دديب مت  دددم  

 حنا ([تُ )]رتد اي  ممليدمت  دا  امسمجدمت  ([تُتضنا يني للنا الريناةت ) ابمناادتاما رالت در ا
]، رمرن ددددمت لى  ددددب ارد ددددان بدددوا  رارد ددددان ارددد  تواجددده فدددخ ارددددلب املتوسدددو ]راألسدددواق ارنمدددديمت 

مل ، ]لى جعب  ا  امل دمرمت جمدحا ([تُ )رارد دان ار   ر ادتامااهتم مبرح مت انتقمريمت  ([ُتحا )
 ([ُتحا )  ب مال م    ع اراعيد ارعمملن  

ريت  ب تقيمل ارتن يمت امل تداممت رمرعما م اريف تمت كمفمت  تعّ م ارددارس  -(77) 105
  حننا ([تُ )امل ددتاماة مددأ اسددرتاتيايم  ارتن يددمت ار ددمرقمت ]اردد     ددت ار ددوا ب ارد ددريمت رارديييددمت 

رامساددول   ددع  نيددمت ارودددول لى املددوااار ددم ردده   يددمت لمدددمت عددول اة يددر رضدد من  ن تتددم  لمكم
ارادددر   مدددمم  يدددر األددددقم ، مبدددأ ح ذردددك ارن دددم  رار ددددمب ركددددما ار دددأ راألددددقم  ذرر 
اة مددددمت راملالدددمجررن رار دددعوب األدددد يمت راألد يدددم  اةتنيدددمت راألددددقم  ا لدددررن اردددايأ  دددم ح 

اممت فضددد    دددأ ارركيدددزة  رأدددمع أدددعف  ر ددداا ي  دددالم ح لاسدددم  ارركيدددزة اادتادددمايمت ر تن يدددمت امل دددتد
اوانناا مننا يجعننّ ااجت م يددمت  ف  ن ددم  رار دددمب روجدده لددم   تددر تددوي ن حمت ددب   ددع ارتن يددمت  

مشنننار ة المنننرأة مشنننار ة  املنننة علنننل اننندم المسننناواة منننع الرجنننّ يننني االاتصننناد ووصنننولها 
 ([ُتضا ت )جواريا   بالتساول مع الرجّ الل آلياه صنع القرار والقيادة أمرا  

رل ددمت   ددب  2030رت  دد و ل ددمت ارتن يددمت امل ددتداممت رعددمم  -78] -(78) 106
 ايددا  رمرددم األأددوا    ددع اردددرا اردددمر  األ يددمت ر  ددر ة ح ارتن يددمت ر  ددع اةمكمنددم  اردد  تن ددوي 
  يالدددم امل دددمراة رددد  اةن ددد  رارت كددد  ر ن دددم  راردندددم  رم تددددما أ حمركدددم  مدددأ حمركدددم  ارتحدددو ل 

ح  45ح املمئدمت مدأ ارقدوق ارعمم دمت   دع ن دمق ارعدممل ر 40ر مدأ ا يك ن  لذ ت كب ارن م   كيف
املمئددمت مددأ  ددا  ارقددوق ح  دددب ارددددان بددوا  ريدد ّايأ اراا  رددمر  األ يددمت روددداالأ منتصاددم  رتددمجرا  
رركنالأ يرتكزن ح األ  مل املنقاضمت اةنتمجيمت راملنقاضمت األجر ريت ق  ال    ددب ري دغ أ ح  

ف   مت ح ح   ن امل دماير ارد   ت كالدم ارن دم  تكدون ح املتوسدو  ددب كيف  مأ األحيمن رظمئ
اايدددمت ر ر دددم بدددوا   ر كددداا يكدددون ارتادددّدي ر  عوددددم  ارددد  تعدددرتع ارت كددد  اادتادددماي ر  دددر ة 
رتعرتع م ماكتالم ح تقيمل ارن و رارتن يمت ذا   يمت جو ريدمت رمرن ددمت لى تقيدمل ارن دو اادتادماي 

 يددر رامل ددتدام رلى امسددد مددأ اراقددر رتقيددمل األمددأ ارغدداائن، ركددارك رمرن دددمت امل ددرا رار ددممب ر ا
لى تقيددمل امل ددمراة ردد  اةن دد   ر دداا ي دد ب اختددمذ لجددرا ا  ملواجالددمت ارتحددديم  احملددداة اردد  
تعدرتع م دماكتالأ   دع ددددم امل دمراة مدر اررجدمل ررن ددم. ح ارتادماة احمل يدمت راةد ي يدمت راردرريددمت  

ك  اادتاماي مر ارت ك  ااجت م ن رار يمسدن رككدأ ح حدد ذاتده  ن جي دب ريت مرك ارت 
مددأ ارت كدد  ر  ددر ة  ددأ طريددمل تغيدد  املاددم يم املتع قددمت رددماراا املددر ة رت دد  دوهتددم ارتامرأدديمت ا  مزيددد

 الفقرة([ ُتحا )ر يماة ااستيف ما ح تع يم اردنم   
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والفتينناه بمسننتوياه أدنننل اوعلننل نطننا  العننالم، تتمتننع النسنناو  -)   ( 107
ما رأس الما  الوشرل وامكانية أاّ يي الحصو  علل الموارد االاتصادية، مثنّ األراضني 
والخدماه الماليةت  ما أنها يتعرضا للتميينه بسنو  القواعند الرسنمية واينر الرسنمية التني 
تقيننند تننننقلها، وتهينننند منننا خطنننر معاننننناتها منننا العنننن ، أو تحنننند منننا  نننوكاه تواصننننلها 

تماعي وخياراتها الوفيفيةت وما لم توا  جهود مر هة، يستاّ النساو والفتياه ممثلنة االج
ينننني صننننفو  الفقننننراو والمسننننتوعديا مننننا الوفننننا   والفننننرص االاتصنننناديةت ا  مفرطنننن تمثننننيال  

 [43 ما الفقرةنقّ النص  ُتضا ())

، ينننني التنميننننةا  حاسنننما  وتنننؤدل المننننرأة دور  -يقنننرة بديلننننة 78ا -يقرة بديلة( 78) 108
وبالتالي يني تحقيق المساواة بيا الجنسيا وتمكيا النسناو والفتيناه يمكنا أي يسنهم يني 

يي الما ة منا القنوم العاملنة علنل الصنعيد  40التحو  الهيكليت وتشكّ النساو أ ثر ما 
بصننفتها منتجنناه ا  جواريننا  وتننؤديا دور ا ، ينني الما ننة ينني أاننّ الولننداي نمننو  45العننالمي، و

ور القطاع المنالي يني تعهينه عملينة رينادة األعمنا  منا جانن  النسناو وتاجراهت ويستحق د
بنند مننا اتخننال اجننراواه لمواجهننة التحنندياه  والشننوال علننل السننواو ااتمامننا  خاصننا ت وال

المحننددة التنني تعتننرض مشننار ة المننرأة علننل انندم المسنناواة مننع الرجننّ مشننار ة نشننطة ينني 
شجيع موا رة المرأة لألعما  الحرة وذينادة التجارة المحلية واإلاليمية والدولية، وبخاصة ت

 ([ُتضا مشار ة الشر اه المملو ة للنساو يي التجارة الدوليةت )

رح حدد   ن ارتن يددمت نا ددالم ككددأ  ن تعددز  املزيددد مددأ امل ددمراة  -79] -(79) 109
ارع دب   دع أد من امل دمراة ح امسقدوق م  ر  اةن  ، فإن ارت ك  اادتاماي ر  ر ة يت  ب  يض

اومحنننو األمينننة المالينننة ر يدددماة مالمااهتدددم،  ([،ُتضنننا ابمنننا يننني للنننا الممتلكننناه والحماينننة )
االتعلنيم، راملعماف ح الما  ار  ت  دالم سوق ارع ب، رتعزيز لمكمنيمت حاو م   دع  ([ُتضا )

ا اةنتمجيددددمت، رت دددد  اردييددددم  راملددددواا  ([ُتضننننا ووصننننولها الننننل مرا ننننه صنننننع القننننرار والقيننننادة )
رتعزيدز ددداهتم  ([ُتضنا اوضنماي تسناول األجنر عنا العمنّ المتسناول، )ارت كينيمت رامل س يمت، 

  ددع اختددمذ ارقددرااا  رارع ددب  ددم مددأ  جددب ااسددتاماة مددأ اراددر  اادتاددمايمت، رمرا ددمة اراددررق ردد  
اننار المتفاوتننة للنننام الضننريوية اييمننا يخننص اراةن دد  ح ا تددما املرتتدددمت   ددع ار يمسددمت امسمريددمت 

رارا ارق مع املم  ح تعزيز تنةديم  ([تُتضا وتخصيص الموارد لدعم المساواة بيا الجنسيا )
اييمنا يتعلنق بنمكانينة الحصنو  م   يضدم  لمددم  امل ماير ركب مأ ارن م  رار دمب ي دتحمل ا ت ممد
 حا  الفقرة[تُ ([ )ُتضا علل الخدماه المالية، واال تماناه والت ميناه )

رت كب ر مرمت ار دمب مادا د مل لم  نةرا  لى  هم ت دب لمكمندم   -(80) 110
لسددالممم  ار دددمب ح تقيددمل ارتحددو ل ح جمددمل ارتن يددمت امل ددتداممت  رااسددتيف ما أددرراي، را سددي م ح 

ر ددداا  جمددما  ارتع ددديم رارتددددايب رارتكنوروجيدددم، مددأ  جدددب ارت كددد  ر  ددددمب را ميددمت املواطفندددمت ارن ددد مت 
يادق  يضم    ع هتييمت رييمت ككأ فيالم ل  مل حقوق ار دمب رتقيمل دددااهتم رمركممدب  ر داا ي د ب 
ارتع دديم رغيددمت  يددماة اةملددمم رددمرقرا ة راركتمرددمت رامس ددمب راملالددماا  املنمسدددمت ر حاددول   ددع رظددمئف ائقددمت 

 االختصاص()مع الرجوع الل جهة ررتنةيم امل ماير ررت ديمت احتيمجم  ارق مع ا م   
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رامدددددد  اا تدددددددماا  ارديييددددددمت ح ااسددددددرتاتيايم  ارتامايددددددمت راةبمئيددددددمت  -(81) 111
،   ددع [)ُتحننا ( رأدد من تقيددمل اروئددمم مددر ار ديعددمت ([ُتضننا احسنن  االاتضنناو )اروطنيددمت، 

ااجمت مدأ األ يدمت ا تقدب  دأ  د   مدأ  جدب كامردمت اسدتداممت ااسدرتاتيايم  اةبمئيدمت رجنمحالدم ح 
 حنا ([تُ )األجب ار ويب  ريندغن ارنةر لى  ا  اا تدماا    ع  هم جز  مكون ردنالا  ]ك دن 

 حنننا ([تُ )ارركيدددزت  ]اادتادددمايمت رااجت م يدددمت  ([ُتضنننا )ا  اأيضنننيضدددم  ([تضنننا )]ردددنال  
ر تن يدددمت امل ددتداممت، ]  دددع  ن ت  لدددا ح امس دددمن آتدددما ذردددك   دددع  ([ُتضنننا ) ةالثالاننن ر ننايألاا

  حا ([تُ ) ارتاماة رارقداة ارتنمف يمت رألن  مت املوجالمت  و مرا مة ار وا ب ارديييمت

 دور األونكتاد  
[ (ُتضنا ) 9 للفقنرة[ ]ُتضا () 10الل  7للفقراه ما رفقم  ] -(82) 112

( 81الل  61والتحلياله السياساتية لاه الصلة )الفقراه ما  10الل  7للفقراه ما ]
     ، يندغن رألرنكتما  ن يقوم مبم ي ن: ([ُتضا )

ارع دددب ارتح ي دددن رامل دددم دة ارتقنيدددمت ر د ددددان ارنمميدددمت، اةحادددم ا  ر تدددوف   ) ( ) ( 
لسنناحلية، والنندو  والولننداي الناميننة ايننر ا ،أاننّ الولننداي نمننوا  الولننداي األيريقيننة، و ] رخبمدددمت

، والولنننننداي ايكلينننننا  الضنننننعيفة والهشننننة و االاتصنننناداه الصنننننغيرة الجهريننننة الصنننننغيرة النامينننننة، و
[ ] دددب ارد دددان بددوا ، }رارد دددان اردد   ددر ادتاددمااهتم مبرح ددمت انتقمريددمت، (ُتضننا المتوسننطة النندخّ )

 يمت رارتعديددمت رار يمسددم  اراددنم ح جمددما  ارتاددماة رارتنويددر اادتاددماي ([ُتحننا ({ )ُتحننا )
راانددممج الددي ح  ارن دو رارتن يدمت تدد يم رغيدمتارتحويدب ا يك دن اراعمرمت ر  وااا املمريمت مأ  جدب 

اادتادددما ارعدددمملن، روسدددمئب مدددأ رينالدددم تن يدددمت ارق م دددم  راألن ددد مت ارددد  تورّدددد دي دددمت مضدددمفمت  كددد  
 رتقمل ااستغ ل اراعمل ر ار  ارتامايمت ار  تتيحالم املدمااا  ارعممليمت راةد ي يمتو

ر د ددان مواد مت اةالوا ارراميمت لى ت اير اسدرتاتيايم  ارتحويدب ا يك دن  )ب( )ب( 
([ رارع ددب  ددأ كيفددب مددر ركددما  حننا تُ ارنمميددمت ]رارد دددان اردد   ددر ادتاددمااهتم مبرح ددمت انتقمريددمت، )

وتلوينة االحتياجنناه األمدم املتحددة رمدر املنة دم  اردرريدمت املقتادمت راةالدم  املعنيدمت األلدرق ]، 
جهننود بواسنطة آلينناه النندعم لاه الصننلة، وتعهينه الحننوار بننيا الولننداي بشن ي مننا توالننه مننا 

  [(ُتضا تحويلية لولوا أادا  التنمية المستدامة )
رأر لحام ا  رلجرا  اوث ر دمن ارتحدديم  ارنمدديمت رارتحدديم  ارقمئ دمت  )ج( )ج( 

مندددا  مدددد طويدددب ارددد  تواجددده  ددددب ارد دددددان بدددوا  رت يدددب ار يمسدددم  رااسدددرتاتيايم  رارددد ام  اروطنيددددمت 
أ فيددمت  دددب ارد دددان بددوا  رتقيدمل تن يتالددم امل ددتداممت رذرددك رغيددمت راردرريدمت ا مافددمت لى ختددري   ددا  ارد دددان مد

لجيدددما ح دددول    يدددمت رليدددماا  سيمسدددمتيمت، روسدددمئب منالدددم تعزيدددز ااسدددتيف ماا  رتنةددديم امل دددماير ررندددم  
 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)ارقداا  اةنتمجيمتو 

ا   ددددأ طريددددمل مواددددد مت رتعزيددددز  ن دددد مت ارتعددددمرن ارتقدددد  ح  دددددب ارد دددددان بددددو  )ا( )ا( 
 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)ارتدايب ررنم  ارقداا ، رفقم  ر نمم    ب اس ندولو 
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[ (ُتضنا ) مواصلة وتعهيه تقديم المسناعدة النل( ]حا تُ ]م م دة ) )ه( )ه( 
[ ارد دان ارنمميمت    ار مح يمت مأ  جب دديم مت (ُتضا تعهيه يعالية المساعدة المقدمة الل )]

سيمسددددم  راسددددرتاتيايم  ترّكددددز   ددددع تددددد يم ارقددددداا  اةنتمجيددددمت رارتحويددددب اادتاددددماي رتنايددددا 
 ا يك ن رفقم  ر نمم    ب فيينمو

اردددددرل  [)ت حننننا (([ ]م ددددم دة ُتضننننا ) مسنننناعدة وتعهيننننهمواددددد مت ] )ر( )ر( 
اةزايددددمت اراددددغ ة ارنمميددددمت ح جالوا ددددم ارراميددددمت لى معمةددددمت  رجدددده ارضددددعف املددددماي راادتاددددماي، 

 ير ارتحو ل اادتاماي ا يك ن، ررنم  املررنمت رارقداا  اةنتمجيمت رفقم  مل ما سممواورت ا
موادددد مت األن ددد مت ارراميدددمت لى ن دددر نتدددمئ  اردحدددوث رت دددي   ار يمسدددم   ) ( ) ( 

 ر من  دب ارد دان بوا  رتكيفيف امسواا ر من ار يمسم  مر راأعن ار يمسم  ح  دب ارد دان بدوا و
 الل جهة االختصاص()مع الرجوع 
([ ارد دددددان )ُتضنننا ارتاددددي ر تحدددديم  احملدددداة ارددد  تواجالالددددم ]رعدددض  ) ( ) ( 

[ رادددرتا  سيمسددم  ملعمةددمت ارددوت ة ا، حسنن  احتياجاتهننا )ُتضننا ([ )ُتحننا (]املتوسدد مت اردددلب 
[ ر تحدول  دأ ارتادنير دددب تخفي  اراار الضارة )ُتضا (([ ]عكه )ُتحا ارد ييمت ر تنوير ر]

التني تواجههنا [و ](ا، والثغراه االاتصنادية والمالينة، وتعهينه التحنو  الهيكلني )ُتضنا األران 
 أي ويمكننا}(و ) ( مننا واليننة الدوحننة18ُيسننتعاض عنهننا بننالفقرة [و )بعننف الولننداي )ُتضننا (

 {)تتت( الدخّ المتوسطة الولداي الل بالنسوة خاصة تحدياه القضايا ااة تطرح
ح جالوا دم ارراميدمت   يك يدم  ارضدعيامت را  دمت ر م م دة اادتادماا  ارادغ ة  ).( ).( 
وتعهيننه االسننتثمار وبننناو ] ر ا يددر ارن ددو اادتاددماي امل ددرا رارتن يددمت امل ددتداممت رار ددمم مت لى ت دداير

ألن د مت ارد  [ ]، رتقددمي تقدماير سدنويمت لى جم دا ارتادماة رارتن يدمت  دأ ا(ُتضنا القدراه اإلنتاجية )
 ([وحا تُ  يك يم  )ارضعيامت را  مت ر اادتاماا  اراغ ة دممت  م األممنمت ح جممل ا م 

تر ينننننننه االاتمنننننننام علنننننننل )ق صنننننننيغة بديلنننننننة( مواصنننننننلة ] )ق صيغة بديلة( )ي( 
ايكليا  بغية تعهيه والهشة الضعيفة و االاتصاداه الصغيرة بالخاصة  والمشا ّاالحتياجاه 

 [()     للجميع المستدام والتنمية المستدامة والشاملةالنمو االاتصادل 
تعهيننه تقننديم المشننورة [ ]حننا (تُ )ر قدددمي ارددد م ارتح ي ددن]مواددد مت ت ()ي()ك( ) 

مدأ  جدب معمةدمت ار دوا ب ارتقد  [ اردد م (ُتضنا السياساتية وتحليّ السياساه يضنال  عنا )
ار ددراكمت اةديدددة مددأ  جددب اا ددب ح رااحتيمجددم  ا مدددمت ألفريقيددم، مبددم ح ذرددك   ددع ارنحددو امل

 [و(ُتضا ) 2063وخطة عام ] تن يمت  فريقيم
توف  منالايمت ت دغي يمت مدأ  جدب تع ديم ارقدداا  اةنتمجيدمت رإاااجالدم ح  ()ك()ل( ) 

سيمسددم  راسددرتاتيايم  ارتن يددمت اروطنيددمت ررأددر مدددمائ توجياليددمت سيمسددمتيمت ر ددمن  دداا ارتع دديم، 
[ روسددمئب مددأ رينالددم رأددر م دددرا  (ُتضننا رم المعنيننة )دوي تكننرار عمننّ الو ننااله األخنن]

توأددددر ارقددددداا  اةنتمجيددددمت ح ددددد ب ا ت ددددمم اةالددددوا اروطنيددددمت  ر ددددمن ارقددددداا  اةنتمجيددددمت ركددددن



TD(XIV)/PC/1/Rev.1 

GE.16-10103 56 

ألددب ارد ددان  ر[ (ُتضنا أليريقيا )احملداة ]لى معمةمت ااحتيمجم  رارتحديم   ارراميمتراردرريمت 
 [ رر د دان ارنمميمت    ار مح يمتو(ُتضا وللدو  الجهرية الصغيرة النامية )] بوا  

م ددم دة  دددب ارد دددان بددوا    ددع لحددرا  تقدددم ح ارتقددرج مددأ فيددمت  دددب ارد دددان  )م( ))ل(( 
رعدد  بوا  رارتالي  رارك، مبم ي  ب رأر اسرتاتيايم  رتي   اانتقمل ار د ا راراالدم ارواأدت ردييدمت مدم

ارتقري  رر تحديم  امل ررحمت رر حمجمت لى رندم  ارقدداا  اةنتمجيدمت رتعزيدز ارتحويدب ا يك دن ارضدرراي 
 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)رتحقيمل ارتن يمت امل تداممت ح حقدمت مم رعد ارتقري و 

 رارد ددددددان ارددددد   دددددر ادتادددددمااهتم مبرح دددددمت انتقمريدددددمت]ا دددددم ارد ددددددان ارنمميدددددمت  ()م()ن( ) 
تنويددددر اةنتددددمج راراددددمااا ، مبددددم ح ذرددددك ح جمددددما  ارن ددددو اةديدددددة كمرزاا ددددمت  ح [(حننننا تُ )

واالاتصنننناد [ ]حننننا (تُ )امل ددددتداممت، رمنالددددم ارزاا ددددمت ارعضددددويمت، ]رار دددد ر األكيفددددر مرا ددددمة ر دييددددمت، 
المراعنني للويلننة، يضننال  عننا النننُنُه  والننرلم والنمننال  الوديلننة لتحقيننق التنميننة المسننتدامة، 

[ اراددنم م  اةردا يددمت، (ُتضننا )[ ]ر(ُتضننا التكنولوجينناه السننليمة بيليننا ، )[ ](ُتضننا و)
 [و(ُتضا ا، بالتعاوي مع الو االه األخرم المعنية )([و ُتحا )]راادتاما األ اق 

مسنناعدة الولننداي الناميننة، بالتعنناوي  - مكننررا  )م(  -82] ))م مكررا (()س(  
مننع المنامنناه الدوليننة المعنيننة والجهنناه األخننرم صنناحوة المصننلحة، ينني جهوداننا الراميننة 
الننننل تعهيننننه النمننننو واألمننننا الغنننناا ي المسننننتداميا والشننننامليا، مننننا خننننال  الحفنننناا علننننل 

 14لهنند  المحيطناه والوحنار والمنوارد الوحرينة واسننتخدامها اسنتخداما  مسنتداما ، ويقنا  ل
 ([ُتضا ) 2030ما أادا  التنمية المستدامة يي خطة عام 

دعننننم الولننننداي الناميننننة التنننني  -مكننننررا  اانيننننا  )م(  -82] ))م مكررا  اانيا (()ع(  
تعتمننند بشننندة علنننل صنننادراتها منننا المنننوارد الطويعينننة وتواجنننه تحننندياه خاصنننة، عنننا طرينننق 

القيمننة المضناية وينني معالجننة  ينني األنشنطة لاه ([تُضننا االمسنتدام )تشنجيع االسننتثمار 
اعلل نحو يكفنّ أي يكنوي االسنتثمار مسنؤوال  واينر ضنار  الموارد الطويعية وتنويع اإلنتا ،

الحنننوايه الضنننريوية ([ تُحننا اخسنننا ر اإلينننراداه عننا طرينننق )ومعالجننة ([ تُضنننا بالويلننة )
الصننننناعاه ([ المتعلقننننة باالسننننتثمار األجنونننني الموا ننننر، وبخاصننننة ينننني ُتضننننا ) المفرطننننةا

 ([ُتضا االستخراجية و اا الصناعاه القا مة علل الهراعةت )
ددددد  مسادددددز ()ن()ف( )  ارقي دددددمت ذي نتدددددمج اةرتعزيدددددز  يتنويدددددر اادتادددددماار رأدددددر ند ال 
لتمحدمت فرددمت ادتادمايمت ، مبم ح ذرك  أ طريمل ارتاماة رااستيف ما رتنةيم امل ماير رقاد املضمفمت

ح  ددب ارد ددان بدوا  ]، مدر اررتكيدز  ، را سدي م[(ُتضنا ) يني الولنداي النامينة] مت مريمت ر ا يدر
 ([وُتحا ) ارن م  رار دمب راواة لمدمت   ع

تعزيدددددددز ددددددددداا  ارد ددددددددان ارنمميدددددددمت املعت ددددددددة   دددددددع ار ددددددد ر األسمسددددددديمت  ()س() ( ) 
  ددع تق دديص ا تددما ار دد ديمت ارقادد ة األجددب املرتتدددمت  ([ُتضننا واالسننتيراد الصننايي لألاايننة )]

 ألسعما رذرك رمستقدام  ارا  ةاااة خممطر ار وقو  ع تق ب ا
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رغيمت  ر ارتاماة امل تداممت ح منتام  رلدمم  ارتنوع األحيمئنيت ا ()ع()ق( ) 
([ ارن دو ُتضنا )حفنه ارتندوع األحيدمئن ر] [(ُتضنا حفنل )([ ]حنا تُ ) رقدم  مقومدم تعزيدز ]

  [(ُتضا )بالتعاوي الوايق مع الو االه األخرم المعنية امل تدام ]، 
لجددددرا  ت ددددي   ر  يمسددددم  رتديددددد ليددددماا  سيمسددددمتيمت هتدددددف لى  ()ف()ا( ) 

([ ارد ددان ارنمميدمت ]رارد ددان ارد  ُتضنا وتقديم التمويّ النل )تعزيز تعديمت املوااا احمل يمت راردرريدمت ]
 ([، رفقم    مت   ب  ايا  رمرموحا تُ  ر ادتامااهتم مبرح مت انتقمريمت )

ة ارد ددان ارنمميدمت، رخبمدددمت  ددب ارد ددان بددوا ، ح تقيديم ارتقددم احملددر  م دم د () ()ش( ) 
ح اسددم  كددب مددأ ارتحويددب ا يك ددن، ررنددم  املررنددمت، رتعديددمت املددوااا، رارتنويددر اادتاددماي، رتقيددمل ارقددداة 

 ماسدم    ع املنمف مت ا  م  اسرتاتيايمهتم اروطنيمت املتع قدمت رمرتن يدمت، روسدمئب مدأ رينالدم ت يدب  فضدب امل
 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)  ع دعيد ار يمسم و 

   مردددده  [(حننننا تُ رتعزيددددز )[ ](ُتضنننا وذيننننادة تحسننننيا )موادددد مت ] ()ق() ( ) 
])ميفدب ا ددمم  املمريدمت رلددمم  ار مددمت رارنقدب رااتادما (  ا يمكب األسمسديمتر من لدمم  

[ را م ارد دان ارنمميمت ح رأر األ طدر ار يمسدمتيمت رارتنةي يدمت رامل س ديمت ارد  ت  دالم ح حا (تُ )
 وا يمكب األسمسيمتت وير 

م م دة ارد دان ارنمميمت، مبم ح ذرك  ددب ارد ددان بدوا ،   دع هتييدمت رييدمت  ()ا()ث( ) 
قدمل  دادع ددداري مدأ ادتاما ك ن ررييمت    مل تاز بو م س دم  األ  دمل ردددااهتم ارتنمف ديمت رت

 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)ارار  ااستيف مايمتو 
( تقينننيم أاننر سياسننناه العمننّ والعمالنننة علننل النمنننو مكننررا  )ر ] ))ر مكررا (() (  

االاتصادل، بما يشمّ العالاة بيا سياساه االاتصاد الكلني وسياسناه العمالنة، بالتعناوي 
 [(ُتضا   ا([تُضا منامة العمّ الدولية )امثّ مع المناماه الدولية األخرم المعنية 

ت وير ر يماة ن ر لطما  ر يمسدم  تنةديم امل دماير رم دم دة ارد ددان  ()ش()ذ( ) 
ارنمميددمت   ددع رنددم  د ددمع مددأ امل ددماير اراددغرق راراددغ ة راملتوسدد مت امساددم دددماا   ددع املنمف ددمت، 

ل نحنننو مسنننتدام اعلننن({ حنننا تُ اوالمشننناريع المتخصصنننة يننني االاتصننناد السنننليم بيلينننا  )}
[ ]مبددم ح ذرددك  ددأ طريددمل (ُتضننا وتعهيننه اننندماجها ينني سالسننّ القيمننة العالميننة ) ([تُضنا )
ارتدمرر ‘ ررنمم  تنةيم امل ماير رت وير م س م  األ  مل اراغ ة راملتوس مت امسادم )لم يتيدك(‘

فضد   ([ روسدمئب منالدم ت داير ن دم. تنةديم امل دماير مدأ جمندب ار ددمب رارن دم  حا تُ ره، )
  أ املزاا    دحمب امسيم ا  اراغ ةو

م م دة ارد دان ارنمميمت،  أ طريمل موادد مت    مرده املتع قدمت  ]) ( (() ))ع(  
([ رااسددددتيف ما رت ددددوير امل ددددماير،   ددددع تددددد يم    يددددمت رنددددم  ُتضننننا والتكنولوجيننننا )رمرتاددددماة ]

ارع دب، رلحدرا  ارتقددم ح  اادتاماي، راسدتحداث فدر  نويرارقداا  اةنتمجيمت، رارتانير، رارت
([   ددددداف ارتن يددددمت امل ددددتداممت،  ددددأ طريددددمل ا ددددم ا ت ددددما  ددددا  ارد دددددان أل طددددر ُتضننننا تنفيننننا )]

 ([حا  الفقرةتُ ار يمسم  امل ئ مت رتكيياالمو )
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مواددددد مت م ددددم دة ارد دددددان ارنمميددددمت ]رارد دددددان اردددد   ددددر ادتاددددمااهتم  ()ث( ( ))  
نايدددددا سيمسدددددم  رددددددوان  ر دددددمن املنمف دددددمت رتميدددددمت ([   دددددع دددددديم مت رتحنننننا تُ مبرح دددددمت انتقمريدددددمت )

ااتصنننناداه أ ثننننر انننندرة علننننل ([ ]حننننا تُ امل ددددتال ك، رغيددددمت تددددد يم ]ارقددددداة   ددددع املنمف ددددمت )
واالحتيننا  ([ ]رارددتق ص مددأ امل ماسددم  احمل يددمت را ماجيددمت املق ددمت رمملنمف ددمت ]ُتضننا المنايسننة )

([ ُتضننا طوعيننة )نةددرا  ]([ مبددم ح ذرددك  ددأ طريددمل لجددرا  استعراأددم  حننا تُ ([، )ُتضننا )
وتطوينننق مونننادئ األمنننم المتحننندة التوجيهينننة المنقحنننة لحماينننة رتددددمال  فضدددب امل ماسدددم  ]، 

 ([وُتضا ) 186 70المستهلا، ويقا  لقرار الجمعية العامة 
)ق(  82دمنن  الفقننراه  –)ق( صننيغة بديلننة ] ((بديلة صيغة))ق( ( ب)ب 

رد  ركدما  املنمف دمت رتميدمت امل دتال ك راملنة دم  تي   ارتعدمرن ارددر  في دم  :و)خ( و)ل( معا  
اردرريمت األلرق ذا  ارا مت، مبم ح ذرك  أ طريدمل اسدتعراع ارنةدرا  رتددمال  فضدب امل ماسدم ، 
مدددر موادددد مت م ددددم دة ارد ددددان ارنمميدددمت   ددددع دددديم مت رتنايدددا ار يمسددددم  رارقدددوان  ذا  ارادددد مت، 

توجياليمت املنقحمت مس ميمت امل تال ك، رفقم  رقدراا روسمئب ت  ب تعزيز ت ديمل مدمائ األمم املتحدة ار
 [(تتت) 70/186اة عيمت ارعمممت 

تي دد  ارتعددمرن اردددر  في ددم ردد  ركددما  املنمف ددمت رتميددمت امل ددتال ك  () (( )ج)ج 
 ح([ اردددددرل ]ُتضننننا ([ ]ارتعددددمرن مددددر )حننننا تُ رفي ددددم ردددد  املنة ددددم  اردرريددددمت رغيددددمت ] كدددد  )

([ راعمريدددمت  كددد  ر تحدددديم  ارددد  تعرددددب لنادددمذ ددددوان  حنننا تُ ([ ]ر تاددددي )ُتضنننا ) ارتاددددي
افاملنمف مت رتميمت امل تال كو ]  [و)ق(( 82دم  مع الفقرة تُ الفقرة ) ت 

تعزيددز تميدددمت امل ددتال ك رارتعدددمرن ارددددر ، روسددمئب منالدددم تنايدددا  ])ذ( )اا( ))ذ(( 
و 70/186 يددددمت ارعممددددمت، رفقددددم  رقددددراا اة عمدددددمائ األمددددم املتحدددددة ارتوجياليددددمت مس ميددددمت امل ددددتال ك

 [ )ق(82دمجه مع الفقرة تُ ([ ]حا تُ )
 دأ  م  مرده املتع قدمت رمملعدمي  اردرريدمت ر  حمسددمت راةرد  ،ارنالوع ر ()ع() ( )ه 

، مبدم ح ذردك  دأ تنايا  فضب امل ماسم  املتع قمت رمر امفيمت راحملمسددمت ح ار دركم طريمل ت اير 
لتنسننيق مننع الجهننود الدوليننة ينني مجننا  المحاسننوة ا، باطريددمل اسددتقدام  ااتدده رت ددوير احملمسدددمت 

 [و(ُتضا المستدامة )
الحفننناا علنننل موانننع األونكتننناد  مصننندر ر يسننني ل حصننناواه ] ))  (( )رر( 

محداننة ولاه صننلة ([ ]ُتحننا رأددر لحاددم ا  ]جديدددة )}مواددد مت العالميننة و)ُتضننا ([ 
ارعمملن   اةردا ن راادتاما([ ر من ااستيف ما راادتاما وتُتاح يي الوا  المناس  )ُتضا 

تعهيننننه مواننننع األونكتنننناد  مصننندر ر يسنننني إلحصنننناواه االسننننتثمار وعملينننناه ]({ ُتحنننا )
 ([المؤسساه المتعددة الجنسياهت )ُتضا 

ينننني اطننننار واليتننننه،  األونكتنننناد ا يقننننوم بننننهمنننن( مواصننننلة مكننننررا  ا)أأ  ))أأ مكررا ()  (  
، بما يي للا الوضنع لعمّ المناماه األخرم، ما بح  وتحليّ لت اير الهجرة استكماال  
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والقنندراه التجاريننة، متننناوال  مننا تطرحننه الهجننرة مننا يننرص  علننل التنميننةالهننش للمهنناجريا، 
 وتحدياهت )ُتضا ([

ل( ينوغنننني أي يعمنننّن األونكتنننناد علننننل تعهيننننه التعنننناوي النننندولي ب]) ((ب))ل( ح)  
بالقدراه اإلنتاجية والصناعية للولداي النامينة، وتقنديم المشنورة للولنداي وتيسيرة ما أجّ النهوض 

 ([ُتضا بش ي التدابير المناس  اتخالاا يي ااا المجا ت )
ينوغنننني أي يواصنننّن األونكتنننناد اتاحننننة تحلننننياله وتقييمننننناه   (ج]) ((ج)) ( ط). 

أي يشنمّ  ت وينوغنيوالتنمينةمنتامة لالتجاااه العالمية يي سياساه التجارة والتمويّن واالسنتثمار 
([ ُتضنننا )بتوسنننيع نطنننا  القطننناع الرسنننمي يننني الولنننداي النامينننة واعملنننه اننناا المسنننا ّ المتعلقنننة 

مصادر التمويّ الجديدة ومدم امكانية التنوؤ بها، ودور القطناع الخناص، وتموينّ باستدامة 
 ([ُتضا واالتجاااه المتصلة باالستثمارت ) المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

ينوغننني أي يسنننتند العمنننّن التحليلننني لألونكتنننناد يننني مجننننااله  دد(]) د(())د( ي)ي 
التجننارة واالسننتثمار والننديوي والتموينّن الننل النندروس المستخلصننة مننا التجننارل الناجحننة ينني نقنّن 

ينوغني أي يندعم الجهنود التني تونالها الولنداي  منا التكنولوجيا ونشنراا عونر مختلن  القننواهت 
الستجابة للتغينراه التكنولوجينة، وأي يحندد يي سويّ اصة أاّ الولداي نموا ، النامية، وبخا

أيضّ الممارساه يني مجنا  نقنّ التكنولوجينا ويقنيم مندم يعالينة السياسناه التني تهند  
بمننا ينني للننا دور حقننو  الملكيننة الفكريننةت وينوغنني أي  االبتكاريننة المحليننة، اهالننل بننناو القنندر 

المتعلقنة  الوننودتحديند السنوّ والوسنا ّ الكفيلنة بتفعينّ  نامينة ينييساعد األونكتاد الولنداي ال
تحقينننق الحننند األاصنننل منننا المننننايع التننني بنقنننّ التكنولوجينننا يننني االتفااننناه الدولينننة، ويننني 

 ([ُتضا ت )االتفاااهتنطول عليها ااة 
ينوغي أي تتصدم ارلية الحكومية الدولية بشكّ أيضّ  (ا)ه] ((ا))ه( ك)ك 
اإلنما ي لحيه السياسنة العامنة وسنوّ الحفناا علنل اناا الحينه يني سنيا  التحندياه للُوعد 

المتعنددة التنني تواجههنا الولننداي النامينة ينني تعاطيهننا منع تهاينند تعقيند االتفاانناه االاتصننادية 
 ([ُتضا الدولية وتداخلهات )

ينوغننني أي يسنننناعد األونكتنننناد الولننننداي ينننني اسننننتغال  وتوسننننيع  )وو(] و(())و ( ل)ل 
أوجننه المرونننة التنني يتيحهننا االتفننا  المتعلننق بجواننن  حقننو  الملكيننة الفكريننة المتصننلة بالتجننارة، 

 ([ُتضا بوسا ّ تشمّ التعاوي الفنيت )
ينوغنني أي تكننوي نتننا   االجتماعنناه النااميننة المقولننة لمجلننه  ا)ذذ( ذ(())ذ ( م)م 

ا التننني تتصننندم لمسنننا ّ حهمنننة واحننندة  ننناملة منننا االسنننتنتاجاه المتفنننق عليهننن التجنننارة والتنمينننة
موضننوعية، مثنّن التحننو  الهيكلنني ينني الولننداي الناميننةت ولتحقيننق أاصننل يا نندة ممكنننة مننا عمنّن 
األونكتننناد وضنننماي أداو مجلنننه التجنننارة والتنمينننة واليتنننه بوصنننفه محنننورا  لتنسنننيق أعمنننا  ارليننننة 

أيراننة الخوننراو  أعمننا الحكوميننة الدوليننة ينني الفتننرة الفاصننلة بننيا النندوراه، ينوغنني أي تتخننا نتننا   
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الحكوميننة الدوليننة ومننا يتصنّن بهننا مننا عمنّن تحليلنني لألونكتنناد، ينني تقنناريرة السنننوية مننثال ،  ننكّ 
متفنق عليهننات ومنا يوا نند ال مجلنه التجنارة والتنميننةتوصنياه موضنوعية إلدماجهننا يني اسننتنتاجاه 

 ([ ُتضاللا أيضا  جعّ العمّ التحليلي أ ثر تر يها  وأواق صلة بالدو  األعضاوت )
ينوغنننني أي يعمنننّن األونكتنننناد عننننا  ثنننن  مننننع منامننننة األمننننم  ح(حا) ((ح))ح( ن)ن 

المتحننندة للتنمينننة الصنننناعية وايرانننا منننا المنامننناه المعنينننة المتعنننددة الجنسنننياه لالسنننتفادة منننا 
المنننوارد الموجهنننة لتعهينننه جهنننود التصننننيع يننني الولنننداي النامينننة، وبخاصنننة الولنننداي األيريقينننة وأاننّن 

مية والولداي النامينة اينر السناحلية واالاتصناداه األخنرم الولداي نموا  والدو  الجهرية الصغيرة النا
 ([ُتضا ت )ايكليا  الضعيفة والهشة و الصغيرة 
ينوغنننني أي يتخننننا األونكتنننناد، بالتعنننناوي مننننع المنامنننناه  ق( ا)ق ((ط))ق( س)س 

األخنننرم المعنينننة، وبخاصنننة منامنننة األمنننم المتحننندة للتنمينننة الصنننناعية، منننا موضنننوع استكشنننا  
للتصنننيع المتنن خر موضننوعا  محوريننا  لعملننه التحليلننيت وينوغنني أي يتضننما للننا السننوّ المسننتقولية 

تحلينّن السنننماه الجديننندة والنا نننلة، واالنتشنننار السنننريع لشنننوكاه اإلنتنننا  الدولينننة، وأمو لنننة صننننع 
القنننرار المؤسسننني، بمنننا يننني للنننا منننا يتصننّن باالسنننتثمار األجنوننني الموا نننر، والنننرواب  الجديننندة 

 ([ُتضا تكه علل التصدير وجهود التصنيعت )والمتغيرة بيا النمو المر 
ينوغني أي يضننطلع األونكتنناد بعمنّن تحليلنني بشنن ي الننرواب   ل(يا) ((ي)ل( ع)ع 

بيا التجارة والتنمية والويلنةت وينوغني أي يتنناو  اناا التحليّن أانر النُنام القا منة، بمنا يني للنا نُانم 
وعنالوة علنل للنا، منا  ن ي العمّن التحليلني التنوع األحيا ي وتغينر المنناخ علنل الولنداي النامينةت 

بشننن ي المسنننا ّ األخنننرم المتعلقنننة بآليننناه التقينننيم الويلننني أي يسننناعد علنننل تعهينننه النننُنام القا منننة 
 ([ُتضا يتي  نقال  يعاال  للتكنولوجيا  ومنايع انما يةت ) بما

ينوغننني أي يعمنننّ األونكتننناد، منننا خنننال  أر ننناي عملنننه   (كا) ((ك)) ( ف)ف 
علل تيسير تعولة الموارد محليا  وااليميا  لتيسير التحو  الهيكلي الطويّ األمد يني الثالاة، 

االاتصننناداه النامينننةت وينوغننني أي تعمنننّ األر ننناي الثالانننة لألونكتننناد علنننل النهنننوض بالتنمينننة 
تكتسننني أامينننة يا قنننة للولنننداي النامينننةت يهننني مصننندر بنننال  األامينننة للنمنننو  الصنننناعية التننني

االاتصنادل والقيمنة المضنايةت ويتعنيا تعهينه التنمينة الصنناعية الشناملة االاتصادل والتنويع 
والمسننتدامة مننا أجننّ التصنندل بصننورة يعالننة للتحنندياه الر يسننية، مثننّ النمننو والوفننا   
والمننننوارد و فنننناوة الطااننننة والتلننننوق وتغيننننر المننننناخ وتقاسننننم المعننننار  واالبتكننننار واإلدمننننا  

 ([ُتضا االجتماعيت )
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  4الموضوع الفرعي   
 2030ينني التنفيننا والمتابعننة الفعنناليا لخطننة التنميننة المسننتدامة لعننام اإلسننهام 

 ييمنا يتصنّلنتا   لاه الصلة التي تتمخف عنها المؤتمراه والقمم العالمينة لو 
  بالتجارة والتنمية

 تحليّ السياساه  
اتادمق  تدما ن ذر ن دمق ر  يدمت  2030ل مت ارتن يمت امل تداممت رعدمم  -(83) 113
دمل   ددم ميفيددب سدديحدا دددكب جدددرل األ  ددمل اادتاددماي راةبددمئن ارعددمملن راددرتة ا   ددمت مل ي دد

  ر  ممم  ارقماممت ريت  ب ارتزامم  كمم   مأ الت ر اردر   ريتودف جندم  ل دمت ارتن يدمت اةديددة 
  ع  اا   ير   ضم  الت در ارددر   اراا دم راأد   الم ردوايتالم ح تنايدا  دا  ا  دمت  ] مدم 
ارا األرنكتما ح لطما  ا  ارع  يدمت األرسدر ن مددم  ف دتحدا  ح املقدمم األرل رايتده رركدأ  يضدم  
دداتدده   ددع أدد من لسددالمم  ن دد ته املتع قددمت رددمردحوث رارتح يددب رارتعددمرن ارتقدد  ح تنايددا ل دددمت 

رمدددق دداتدده   ددع تعزيددز ارتدد  ا راات ددمق ردد   اكددمن    دده اريف تددمت رضدد من ت ديددمل  2030  ددمم
 [(ُتحا  ة ارانيمت رألرنكتما ت ديقم  حيدث تمت    )ا 

ارن ارنيدب مدأ ددداة  امسمأدرتع  ارتن يمت امل تداممت ت ديدمت احتيمجدم   -(مكررا   83) 114
ر ددن ت دد ب ت دد  م ددتويم  املعي دديمت، مددر ارنالددوع  جيددمل امل ددتقدب   ددع ت ديددمت احتيمجمهتددم  

تمكيد   يدمت ارتدوا ن  2030ذاته  رتعيد ل مت  مم رمأل داف اادتامايمت ار وي مت األجب ح ا ن 
رد  ارددد ممم  اادتاددمايمت رااجت م يدمت رارديييددمت ر تن يددمت امل دتداممت ر  يددمت لاممجالددم ح ار يمسددم  

( اروددمئر رارقدداا  رااحتيمجدم  رم ددتويم  ارتن يدمت املتامرتدمت ردد  ويقنا  لنن مع مراعنناةرارد ام ، )
والموننننادئ األخننننرم لاه ر يمسددددم  راألررويددددم  اروطنيددددمت )ارد دددددان ر  ددددع  ددددو يكاددددب احددددرتام ا

(  الصننلة، بمننا ينني للننا مونندأ المسننؤولياه المشننتر ة واي  اننن  متواينننة، حسنن  االاتضنناو
تميددمت اردييددمت روسددمئب ت دد ب ارتادددي رتغدد  ر  (تتت( )تعهيننه االنسننجام مننع الطويعننةر ددن تعدد  )

ويم  مددأ ارق ددمع ارعددمم رارق ددمع ا ددم  املنددم  رآتددما ، رتقتضددن اختددمذ لجددرا ا    ددع  يددر امل ددت
تقيددمل نو يدددمت حيدددمة  تدددم ة رألجيدددمل رالت ددر املدددد ، رضددد من لسدددالمم دددرااا  كدددب طدددرف منالدددم ح 

رككأ تد يم  ا  اةالوا   (تتت)علل نحو منسجم مع الطويعة( ) امسمريمت رارقماممت   ع ار وا 
يدمت امل دتداممت تتاددمر  جمدرا اردددلب  دأ طريدمل اسددتحداث مقدمييا ددامفمت ر تقدددم احملدر  ر ددمن ارتن 

اراددراي ركددن ت دد ب اةوانددب ااجت م يددمت راادتاددمايمت رارديييددمت ر نتددمج احمل ددن راريفغددرا  ا يك يددمت 
  دددع  يدددر امل دددتويم ، جنددددم  لى جندددب مدددر  ارا  تع ددديم ارتن يدددمت امل دددتداممت رإاااجالدددم أددد أ 

  ح األن  مت اادتامايمت املقت امت اسرتاتيايم  ارتن يمت اروطنيمت رادد تقيمل ارتن يمت امل تداممت
ري ت جمرا جم و مت   داف ردب  دن ل دمت  2030ريد  ن ل مت  مم  -(84) 115

  ددب يت  ددب تنايددا م اختددمذ ل ددوا  جرييددمت ر مج ددمت رتحقيددمل ارتحددول املن ددوا  ردددد  رزمددت  يددر 
مر اةالم  األلرق  ارد دان  نا الم رتنايا ارتغي ا  ارضررايمت، رطنيم  رارريم ، ح لطما دراكمت تعمرنيمت

آخاة يني االعتونار المسنؤولياه دمحدمت املا حمت رررر  ارتضممأ ارعمملن املعز   ملا حمت اة ير  ]
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([  ر دا  ا  دوا  مداجدمت المشتر ة واي  ان  متواينة والقدراه الخاصة بكّ طنر  )ُتضنا 
ارتن يدمت امل دتداممت نا الم كوسمئب تنايا، را ككدأ فاد الم  دأ نتدمئ    دداف  2030ح ل مت  مم 

 رب تت مرق معالم ح األ يمت  ر ن تنعكا  يضم ، جزئيم ، ح ل مت   ب  ايا  رمرم 
ح ااسرتاتيايم   2030رتت يفب اروسي مت اررئي يمت ر وفم  خب مت  مم  -(85) 116

اروطنيددمت ر تن يددمت امل ددتداممت، مد ومددمت  ردييددمت ادتاددمايمت ارريددمت  كينيددمت، حيددت ت ددكب دددرطم   سمسدديم  
محالم  رسيت  ب ذرك م ماكمت  ممليمت مكيفامت مأ امسكومم  را ييم  اردرريمت راةالم  املعنيمت رنا

األلرق رد م تنايا  ا  ا  مت رح د املوااا راألارا  ار يمسمتيمت املتمحمت  ر كاا ي كب اختدمذ 
لجدرا ا  فعمرددمت رحمةددمت مدأ جمنددب ا ييددم  اردرريدمت، رلمدددمت األمددم املتحددة رركمهتددم املتقااددمت، 

  ار ددراكمت ارعممليددمت مددأ  جددب ارتن يددمت امل ددتداممت لطددما رايمهتددم، جددز ا   سمسدديم  مددأ ل ددماة تن دديو ح
ميفدددب منة دددمت ارتادددماة ارعممليدددمت، ح تقيدددمل   دددداف ل دددمت رت دددالم نتدددمئ  احملمفدددب اردرريدددمت األلدددرق، 

 مع الرجوع الل جهة االختصاص() يضم    2030  مم
،  ن تكددون ااتامدددم  2030ا ل ددمت  ددمم رمددأ املالددم، راعمريددمت تنايدد -(مكراا   85) 117

رارقوا د راملعمي  اردرريمت ري ت مت دقمت في دم رينالدم فح دب، رلبدم مت دقمت  يضدم  مدر ارتقددم احملدر  
 ()مع الرجوع الل جهة االختصاصح تقيمل   داف ارتن يمت امل تداممت راا  مت  ره  

افر]سيت  ب ) -(86) 118 اراعدمل   طدرا  يت  دب ارتنايدا ([ ُتضنا ]دد ) [(ت 
ك ددمت رمت ددقمت   ددع اراددعيد اردددر ، رماسددتنما لى اسددرتاتيايم  لبمئيددمت  سيمسددمتيمت رلحاددم ا  حم 
مرا يدددددمت ملادددددم  اراقدددددرا  را تددددددماا  ندددددوع اةدددددنا  ري ددددد ب ذردددددك، رادددددواة لمددددددمت، ]أددددد من 

منا تت ددم رمرتادد رلبمئيددمت  ممليددمتنقديددمت رممريددمت سمايددمت ر  نة ددمري لجيددما [ (ُتضننا ([ ]تعزيددز )ُتحننا )
رتقددوم   ددع حوك ددمت ادتاددمايمت  دددوق ر  ددع تعزيددز ارتعددمرن ردد  امل س ددم   ريددد م رعضددالم رعضددم  
ت ددق  ارتاددماة اردرريددمت ك حددرك  [(ُتضننا ) انند يننؤدل الننل[ ](ُتحننا اردرريددمت  ر]سدديت  ب )

الننننال مننننا  نننن نه بنننندورة أي يريننننع ]([ ُتضننننا ، ر)والمسننننتدامر ن ددددو اادتاددددماي ار ددددممب ]
امسد مأ اراقدر رارتن يدمت امل دتداممت  دأ  [(ُتضا يرص العمّ ويعهذ )مستوياه المعيشة ويهيد 

 ([ُتضننا ، )العالميننة التجننارة منامننة اطننار ينني] متعدددا األطددراف أللددا رنةددمم سددمايطريددمل ا
رمر د ول رككأ ارتندد  رده ريت دم  ردامفم   طمرر  مملن دمئم   ع ارقوا د ريكون مناتحم   يكون ذا

([  ]ر دو يعد  امسدد ُتضا  ]، راةنامف ([ُتضا السياسية ) وانعدام الصوغة]  دم ارت ييزر 
مددأ ارتق ددددم  املارطدددمت ح  سددعما ار ددد ر األسمسددديمت رأددد من ح ددأ  اا   سدددواق ار ددد ر األسمسددديمت 

([  ري ددزم  يضددم  هتييددمت رييددمت ارريددمت  كينيددمت ر تكنوروجيددم، مبددم ح ُتحننا ارغاائيددمت رم ددتقمهتم رع  الددم )
([ ارع ددددم ُتضننننا تنننننهف بننننن )([ ]ُتحننننا مسوك ددددمت اردددد  ]تر ددددع )ذرددددك األ طددددر ارتنةي يددددمت ر  طددددر ا

[ راارتكدددما رت دددار اسدددتحداث ارتكنوروجيدددم  ]ار ددد ي مت ريييدددم  (ُتضنننا والملكينننة الفكرينننة )]
({ ح ارد ددددان ارنمميدددمت ُتضنننا ) والوصنننو  اليهنننا[ ](ُتحنننا رن دددر م ]ر}نق الدددم ) ([ُتحنننا )

([ت ا، علل ُتضا لية وتفضيلية )بما يي للا بشروق تساا([  ]، ُتحا ]ر رر. مواتيمت )
 ([تُتضا النحو المتفق عليه )
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ر ددم يعّقددد مددأ ارتحدددي املت يفددب ح تقيددمل   ددداف ارتن يددمت امل ددتداممت  -(87) 119
 دددم ارتدديّقأ ارددرا أ ح اردييددمت اادتاددمايمت ارعممليددمت  رسدديتودف ارناددم ، ح   ددمت  مددوا،   ددع رجددوا 

ااسدتقراا املدم ، ركدارك   دع تعديدمت املدوااا اةأدمفيمت نةدمم نقددي رمدم   دمملن ياضدن لى تقيدمل 
امل  ورددمت ر سددتيف ما، رت دد  ارتعددمرن ارضددرييب اردددر  رغيددمت تعزيددز دم دددة اةيددرااا  احمل يددمت  ر دداا 
ي ددددد ب، ح   دددددمت  مدددددوا، ت ددددد  اةندددددااا املدكدددددر مبقدددددمطر اادتادددددما ارك دددددن راملقدددددمطر املمريدددددمت، 

ئ ددمت رمعددز ة، مبددم ح ذرددك اسددتامرم  ممريددمت  كيفددر عددوا  راسددتحداث ددددكمت  مددمن ممريددمت ارريددمت اا
وانند رمررنددمت  احتيمجددم  ارد دددان ارنمميددمت،   ددع ارنحددو امل ددما لريدده ح ل ددمت   ددب  ايددا  رمرددم  ]

 ([ُتضا أصوح  المخاطر الويلية والمناخية أ ثر ي  ثر ارتواطا  بالسو  المالية العالمية )
النل جعنّ التنديقاه المالينة أ ثنر  ويشير اتفا  بناريه صنراحة  ] -)   ( 120

متكيفنة منع المنناخت )يُنانر ييهنا اتسااا  مع مسار خفف انوعاااه ااذاه الدييلة والتنمينة ال
 ([ت2يي سيا  الفقرة 

، سديتودف تقيدمل  دا  2030ر  ع ارنحو املتدوّلع ح ل دمت  دمم ] -(88) 121
امل تداممت تكدون  كيفدر ترار دم  رعدوا  ر يفدي   ارتغي ا    ع استحداث رنيمت  ممليمت مأ  جب ارتن يمت 

يت  دب ذردك    يدمت رادنر ارقدرااا  تكدون متامرردمت رددمم مت ر ا يدر رداا،  ([)ُتحنا  ر ا ير 
ردمئ دددمت   دددع امل دددماكمت رارت يفيدددب   دددع  يدددر امل دددتويم ، رتدفتفحقدددمل  دددأ طريدددمل م س دددم  لد ي يدددمت 

ع م دددماكمت ارد ددددان ارنمميدددمت فيالدددم رارريدددمت فعمردددمت رلمأدددعمت ر   دددم رمت رددددمم مت ر ا يدددر تن دددوي   ددد
م ماكمت   رسر ن مدم  ر دوق  ريت  ب األمر كارك  ن تتوى ارقيماة  مم متحدة ذا  موااا كمفيدمت 

 ررأر منمسب رتت م رمررتارو راركام ة راراعمريمت  
ررألرنكتدددددما ارا  دددددمم ح  ددددددا  ارع  يدددددمت  فقددددددد  سدددددند  املدددددد  را   -(89) 122

 ارر سنوا  لى األرنكتما رايمت تنايا رمتمرعمت ارنتمئ  ذا  ارا مت ارد  ار مرقمت ار  ت عقد مرة كب 
تددت قض  نالددم املدد  را  رمدد  را  ارق ددمت ارعممليددمت ر ددمن ارتن يددمت رارتاددماة، ك ددم  ن دضددميم ارت ويددب 
رارتكنوروجيددم رااسددتيف ما املرتار ددمت تدد اي اراا  ائي دديم  ح ا ددم تنايددا ل ددمت ارتن يددمت امل ددتداممت رعددمم 

منتدق األمدم املتحددة ار يمسدن ل مت   ب  ايا  رمرم  ريندغن  ن ي الم األرنكتما ح ر  2030
راستعراأدالم   2030اررفير امل توق اراي يعّد احملاب املركزي ملتمرعمت ل مت ارتن يمت امل دتداممت رعدمم 

  مع الرجوع الل جهة االختصاص()رسي الم األرنكتما ح    يمت ارردد  ا   
 2030يم  راارتزامددددددم  ارددددددواااة ح ل ددددددمت  ددددددمم رارتحددددددد -90} -(90) 123

مثننّ اتفننا  بنناريه المعتمنند ينني مننؤتمر رل ددمت   ددب  ايددا  رمرددم رح اتامدددم  حدييفددمت  لددرق ]
[ اومؤتمر األمنم المتحندة العنالمي الثالن  (ُتضا ) 2015 باريه بش ي تغير المناخ لعام

]تضدم  يدر  نمددر اروايدمت األسمسديمت رألرنكتدما  ([ُتضنا بش ي الحد ما مخاطر الكنوارق )
يت  دددب األلدددا ا دددول متكمم دددمت رك يدددمت   ر دددن مرتار دددمت في دددم رينالدددم ترار دددم  رتيقدددم   دددم([ ُتحنننا )

فم داف ارتن يمت امل تداممت، رلمدمت مم يرتدو  دم مدأ  ميدم ، مبدم ح ذردك رسدمئب ارتنايدا، تت دم 
نا ددالم   ددع  ن  2030 تازئددمت  رت كددد ل ددمت  ددمم رمهددم متعددداة األرعددما رمت ددمركمت ر دد  دمر ددمت ر
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 ددددا  ارددددررارو املتدمارددددمت رار ديعددددمت املتكمم ددددمت   ددددمت ارع ددددب تت دددد من رم يددددمت حمةددددمت رضدددد من اروفددددم  
([ امسدييفدمت اراا   ميدمت ح األ يدمت ُتضنا النتا   )([ ]ُتحا ر كاا،  نت  ا  ]ااتامدم  )رغرأالم  

تحددددة في دددم يتع ددددمل رمملعمةدددمت املتكمم دددمت رقضدددميم ارتاددددماة ارتن دددديمل ح األمدددم امل رألرنكتدددما رودددداه جالدددمت
[  ريددد ّاي (ُتضنننا يننني مجنننااله التمويننّن والتكنولوجينننا واالسنننتثمار )] رارتن يدددمت رارقضدددميم املرتار دددمت

األرنكتما رمراعب اراا   ممم  ح تنايا رمتمرعمت ررنمم    ب اس ندول رررنمم    ب فييندم رم دما سدمموا  
 {(ُتحا  الفقرة)

ر كدداا،  ددنت  ددا  ااتامدددم  امسدييفددمت اراا  ح  ميددمت األ يددمت  -91]] -(91) 124
رألرنكتدما رودداه جالددمت ارتن ديمل ح األمددم املتحددة في دم يتع ددمل رمملعمةدمت املتكمم ددمت رقضدميم ارتاددماة 

ريدد ّاي األرنكتددما رمراعددب اراا   ممددم  ح تنايددا رمتمرعددمت ررنددمم    ددب   رارتن يددمت رارقضددميم املرتار ددمت
 ([الفقرة)ُتحا  [ (90مع الفقرة  تُدم ) .اس ندول رررنمم    ب فيينم رم ما سمموا

[ (ُتضنا يسنعل النل أي يحقنق )([ األرنكتدما ]ُتحا ]ر]حيقمل ) -(92) 125
أد أ ارنةدمم ارددر  ررده ارا ]ردمر   (ُتحنا دي مت مضمفمت ] مممت ) ([ُتحا ]، راضب رايته، )

[ ح تنايدددا ]ااتامددددم  (ُتضننا يننني نطنننا  واليتنننه، ) ،([ اُتضننا انننام )([ ]ُتحنننا األ يددمت )
ل ددماة تن دديو ارعممليددمت اةديدددة، مبددم ح ذرددك ا دددف املت يفددب ح  ([ُتضننا النتننا   )([ ]ُتحننا )

 ([ُتحنا   ر دو يتديت ر دكب لدم  منادمت ]مايددة )ار راكمت ارعممليمت مدأ  جدب ارتن يدمت امل دتداممت
[ ]ارد ددددان املتقدمدددمت رارد ددددان ارنمميدددمت (ُتضنننا ([ اجمينننع )ُتضنننا ر حدددواا رددد  ]ارد ددددان كمفدددمت )

([، }ك م  ن آريته امسكوميمت اردرريدمت ت دكب ] نادرا  مال دم  مدأ  نمددر امسوك دمت ارعممليدمت ُتحا )
[ دنمة ر ديمن ارتااي ن ملام  ارد دان ارنمميدمت ]ح لطدما نةدمم ددامف (ُتحا اةيدة، رم تدما م )
ريدددد  ن لسدددالمم األرنكتدددما يعت دددد، ({ ]ُتحنننا ([  )حنننا تُ ([  )ُتحنننا ) مدددأ ارردمردددمت رارتدددوا ن 

جزئيم ،   ع  يماة لررا  ررنمم     ه رارا  روداه جالمت ارتن ديمل االدب منةومدمت األمدم املتحددة في دم 
 ([ُتضا اررئي يمت  ) يتع مل رمرقضميم اردال مت أ أ رايته

ة لسددالمم األرنكتددما ]يعت ددد، جزئيددم ،   ددع  يددما (ُتحننا ]]ريددد  ن، ) -(93) 126
ييمنننا روددداه جالدددمت ارتن دديمل االددب منةومدددمت األمددم املتحددددة ] ([ُتحنننا لرددرا  ررنددمم     ددده رارا  )

يتعلننق بالمعالجننة الشنناملة لقضننايا التجننارة والتنميننة والقضننايا المترابطننة ينني مجننااله التمويننّ 
في ددم يتع ددمل رمرقضددميم اردال ددمت أدد أ ([ ]ُتضننا والتكنولوجيننا والتنميننة المسننتدامة، سيقتضنني )

([ ]ريعت ددد  دداا اةسددالمم  يضددم    ددع تعزيددز دددداة األرنكتددما 92تُنندم  مننع الفقننرة رايتدده اررئي دديمت )
ت ددد  توادددد ه رتام  ددده مدددر  يدددر ر  ([ُتحنننا   دددع اروفدددم  رددددرا  راعمريدددمت ركادددم ة، روسدددمئب منالدددم )

اددددددددد رديدددددددمس تدددددددمت   ن ددددددد ته رأددددددد من  ن  ([ُتحنننننننا اةالدددددددم  ددددددددمحدمت املاددددددد حمت، ]رمنالدددددددم )
 لطما  يدر  اكدمن    ده اريف تدمت ارددرا امل د ول رمروايدمت رامليدزة ارن دديمت رألرنكتدما،     مره ح تعكا

ك ددددم تدددددا م ل تدددده ارانيددددمت ح جمددددما  امسددددواا ر ددددمن ار يمسددددم ، راردحددددوث، رارتح يددددب، ررنددددم  
 ([ُتحا ارقداا   )
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[ لسددالممم  (ُتحننا فعمريدمت )([ ]ُتضننا  فناوة و)رين دوي تعزيددز ] -(94) 127
 دددع تكيفيدددف ارتعدددمرن رااتادددمل املتددددمار  مدددر ركدددما  األمدددم املتحددددة األلدددرق رمدددر األرنكتدددما  

املنة م  اردرريمت  ]رككأ  ن ي  الم ذرك ح  يماة اركادم ة ح اسدتقدام املدوااا  دأ طريدمل  يدماة 
اات مق، رتوأيت امل  رريم  امل س يمت، رار  م  ركب ركمرمت ردمررتكيز   دع الدما  ارد  تت تدر 

زة ن دديمت مدر لتمحدمت ارادر  رتحقيدمل تضدمفر ار مددم  في دم رينالدم  رككدأ  ن ي دم د  يضدم  فيالم مبي
رل دمت  2030([ ر كاا، فإن ارا األرنكتما ح تنايا ل مت  دمم ُتحا   ع سّنب اا اراج  )

  دب  ايدا  رمردم يتديت ارارددمت رتعزيدز ارددرتارو ار ددكن رارتام دب ح الت در ارددر  ر دمن ارتاددماة 
 رارقضميم املرتار مت ح جمما  ارت ويب رارتكنوروجيم رااستيف ما رارتن يمت امل تداممت  رارتن يمت
ررألرنكتددما ارا فريددد رحمددواي رادداته منتصاددم  رمقددد مم  ر حادددم ا   -(95) 128

ر دمن  يدر جمدما     ده  ررمةأدمفمت لى املعمم دمت املتكمم دمت ر تادماة مدر ارقضدميم ارعممليدمت ردضددميم 
ارك دددن األلدددرق مدددأ منةدددوا لبدددمئن، يندغدددن  ن يواددددب األرنكتدددما  يضدددم  تاعيدددب ]ميزتددده اادتادددما 
[ ح جمدددمل ]رندددم  (ُتضنننا ([ اواليتنننه يننني مجنننا  تنننويير المسننناعدة التقنينننة )ُتحنننا ارن دددديمت )

دددارقدددداا  ر دددمن ) ([ رارتن يدددمت ُتحنننا )و رارت ويدددب([ اُتحنننا اوالتموينننّ ) ارتادددماة([ افت 
والتنمينة المسنتدامة يي القضايا المترابطة يي مجااله التمويّ والتكنولوجينا واالسنتثمار ر]

 ([ُتضا ]ح جممل سيمسم  ااستيف ما  ) ([ُتضا وايراا ما المجااله )
ينوغي لألونكتاد، يني اطنار تصنديه بفعالينة لخطنة  -مكررا   95ا -مكررا ( 95) 129
اله تشننمّ مقتضننياه الننوايقتيا الختنناميتيا ، أي يواصننّ أداو واليتننه ينني مجننا2030عننام 

الر يسننننيتياك اتفننننا  أ نننننرا وواليننننة الدوحنننننةت }وينننني اننننناا الصنننندد، ينوغننننني تنشنننني  تقنننننديم 
المسااماه الل األونكتاد ما داخّ مناومة األمم المتحدة وما أوساق المانحيا لتهويدة 

 ([ُتضا ({ت )ُتحا بالتمويّ والميهانية الالذمة لالضطالع بواليته )

([ ]الدددما  ارددد  ُتضنننا والينننة األونكتننناد )ر ندددد اررتكيدددز   دددع ] -(96) 130
([  دد   اكددمن    دده اريف تددمت املت يف ددمت ح ُتحننا يت تددر فيالددم األرنكتددما مبيددزة ن ددديمت أدد أ رايتدده )

اردحدددوث رامل دددم دة ارتقنيدددمت ررندددم  توافدددمل ا اا ، يندغدددن  ن يعدددز   األرنكتدددما ارا  ح الدددما  ارددد  
([ ر دمن ت ديددمت ُتحنا ([ ح ا دم ]ارد ددان ارنمميدمت )ُتحننا كدون رده فيالدم  كد  تدمت  )ككدأ  ن ي

([ في دم ُتضنا احتياجاه وأولويناه الولنداي النامينة )( ]ُتحا ]احتيمجمهتم رتقيمل  ررويمهتم )
يتع مل رمرتن يدمت امل دتداممت رتعزيدز ارا دم ح اادتادما ارعدمملن  ]رككدأ ا دم  داا اررتكيدز  دأ طريدمل 

ز توجالدده رم ددم رته  مددمم اةالددم  دددمحدمت املادد حمت، رلمدددمت  مددمم حكومددم  ارد دددان ارنمميددمت تعزيدد
مدددمت ر   ددددم  لريددده ررودددداالم اةالدددم  اررئي ددديمت املقادددواة ردحوتددده  رودددداالم اةالدددم  اررئي ددديمت املقد 
راملت قيددمت  دممتدده  ريندغددن  يضددم  تعزيددز ارتعددمرن مددر منة ددم  الت ددر املددد  رغيددمت  يددماة منمدددرهتم 

 تن يمت ار مم مت ر ا ير رامل تداممت، ر و مم يادق   ع ارت مرا مر اةالم  ارام  مت مأ ارق مع ر
ا م  رغيمت تديد ارعقدم  اررئي يمت ار  تعردب ااستيف ما، رلمدمت ح  ددب ارد ددان بدوا   كدارك، 
، فددإن م ددماكمت اةالددم  دددمحدمت املادد حمت ح تديددد ااحتيمجددم  رح تادد يم اردد ام  راملدددمااا 

رح تقددددمي تغايدددمت مرتددددة مدددأ  جدددب تقيددديم مددددق م  مدددمت رمددددق فعمريدددمت  دددا  ارددد ام  راملددددمااا  
 ([ُتحا رت اير ارتعّ م امل س ن، ككأ  يضم   ن ت  الم ح  يماة فعمريمت األرنكتما  )



TD(XIV)/PC/1/Rev.1 

GE.16-10103 66 

  ع الما  ار  يت تر فيالدم األرنكتدما مبيدزة  ([)ُتضا  التر يه]ر ند  -(96) 131
املت يف دمت ح اردحدوث رامل دم دة ارتقنيدمت ررندم  ] د   اكدمن    ده اريف تدمت  ([ُتحنا ) رايتهأ أ ]ن ديمت 

المندرجننة ضننما اطننار واليتننه ] يندغددن  ن يعددز   األرنكتددما ارا  ح الددما  ([ُتحننا ) توافددمل ا اا ،
حتيمجمهتدددم اردد  ككددأ  ن يكددون ردده فيالددم  كدد  تددمت  ح ا ددم ارد دددان ارنمميددمت ر ددمن ت ديددمت ا [)ُتضننا (

رككددأ ا ددم  دداا   رتقيددمل  ررويمهتددم في ددم يتع ددمل رمرتن يددمت امل ددتداممت رتعزيددز ارا ددم ح اادتاددما ارعددمملن
اررتكيددز  دددأ طريدددمل تعزيددز توجالددده رم دددم رته  مددمم اةالدددم  ددددمحدمت املادد حمت، رلمددددمت  مدددمم حكومدددم  

اةالددم  اررئي دديمت املقاددواة  ارد دددان ارنمميددمت روددداالم اةالددم  اررئي دديمت املقد مددمت ر   دددم  لريدده رروددداالم
ريندغددن  يضددم  تعزيددز ([ )تتت مكننررا   96تُقسننم الفقننرة انننا إلدرا  الفقننرة ] .ردحوتدده راملت قيددمت  دممتدده

رغيددمت ([ ]وبخاصننة المنامنناه النسننا ية والشننوابية )ُتضننا  ]، ارتعددمرن مددر منة ددم  الت ددر املددد 
ياددددق   دددع ارت دددمرا مدددر  ر دددو مدددم ([ُتحنننا ) تن يدددمت ار دددمم مت رامل دددتداممت،تعزيدددز ارا دددم ح منمددددرة ار

اةالددم  ارام  ددمت مددأ ارق ددمع ا ددم  رغيددمت تديددد ارعقدددم  اررئي دديمت اردد  تعردددب ااسددتيف ما، رلمدددمت ح 
كدارك، فدإن م دماكمت اةالدم  ددمحدمت املاد حمت ح تديدد ااحتيمجدم  رح تادد يم  . ددب ارد ددان بدوا  

مددددأ  جددددب تقيدددديم مدددددق م  مددددمت رفعمريددددمت  ددددا  اردددد ام    اةاا  رممل حةددددماردددد ام  راملدددددمااا ، رح 
  راملدمااا  رت اير ارتعّ م امل س ن، ككأ  يضم   ن ت  الم ح  يماة فعمريمت األرنكتما

 ددب ارد ددان ريندغن  ن حيمفع األرنكتما   ع تركيز  ]اررئي ن[   ع  -(97) 132
 ([ُتحنا ]رارد ددان األفريقيدمت ) ارادغ ة ارنمميدمتبوا  رارد دان ارنمميدمت  د  ار دمح يمت رارددرل اةزايدمت 

،   ددع  ن يملددا ح امس دددمن ح ارودددت  يك يددم  اراددغ ة رارضددعيامت را  ددمت راادتاددماا  األلددرق 
نا ددده ارتحدددديم  امل دددت رة ارددد  يواجالالدددم ارددددعض ا لدددر مدددأ ارد ددددان ارنمميدددمت رارد ددددان ارددد   دددر 

الوا دم ارراميدمت لى مواجالدمت  دا  ارتحدديم   ريندغدن ادتامااهتم مبرح مت انتقمريمت ر ن يواددب ا دم ج
 يددماة ارتمكيددد   ددع ارتقددري  مددأ فيددمت  دددب ارد دددان بددوا   ]، مبددم ح ذرددك  ددأ طريددمل مواددد مت تقدددمي 

مددب ارد ددان املعد  رمكتدب امل يفدب ار دممن ا دمم  ااست مايمت رت يدب ار يمسدم  رمرتعدمرن مدر 
  ريندغدددن ح ارع دددب املتع دددمل ارددددرل اةزايدددمت ارادددغ ة ارنمميدددمتبدددوا  رارد ددددان ارنمميدددمت  ددد  ار دددمح يمت ر 

رمرد دان ارنمميمت    ار مح يمت اررتكيز   ع ا م ارتنايا اراعمل ر نمم    ب فيينم  ررممليفدب، يندغدن 
اردددرل اةزايددمت اراددغ ة  ن ي  ددالم األرنكتددما ح تنايددا م ددما سددمموا  ددأ طريددمل تقدددمي ارددد م لى 

 ([ُتحا ردال مت أ أ رايته  )ح الما  ا ارنمميمت
مبم ح ذرك  أ طريدمل موادد مت تقددمي ا ددمم  ااست دمايمت رت يدب ] -)   ( 133

ار يمسدددم  رمرتعدددمرن مدددر مكتدددب امل يفدددب ار دددممن املعددد  رمددددب ارد ددددان بدددوا  رارد ددددان ارنمميدددمت  ددد  
دان ارنمميدمت  د  ار دمح يمت ريندغدن ح ارع دب املتع دمل رمرد د .ار مح يمت راردرل اةزايمت اراغ ة ارنمميدمت

 ن  رألرنكتدددما ررممليفددب، يندغددن .اررتكيددز   ددع تقدددمي ارددد م لى ارتنايددا اراعدددمل ر نددمم    ددب فيينددم
م دما سدمموا  ([ُتحا ([ اير ه أيضا  علل دعم التنفينا الفعنا  لنن )ُتضنا تنايا ) ي  الم ح]

[  الددما  اردال ددمت أدد أ رايتدده ددأ طريددمل تقدددمي ارددد م لى اردددرل اةزايددمت اراددغ ة ارنمميددمت ح 
 [ 10و 8ادما  مضموي الفقرتيا ]
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]رمددددم  ارددددت  اكددددمن ارع ددددب اريف تددددمت املت يف ددددمت ح رنددددم  توافددددمل ا اا ،  -(98) 134
رلجددرا  اردحددوث رارتح يدددب، رتقدددمي امل ددم دة ارتقنيدددمت تت ددم رم يددمت اسدددرتاتيايمت م ددمريمت  ري دددزم 
ردددال مزيددددد مدددأ اةالددددوا رزيدددماة ارددددررارو رارتكممددددب رددد   ددددا  األاكدددمن مددددأ  جدددب تعزيددددز لسددددالمم 

ريندغددددن  ن تدددددا ارع  يددددمت امسكوميددددمت اردرريددددمت اسددددم    2030األرنكتددددما ح تنايددددا ل ددددمت  ددددمم 
األرنكتما ر ن تتيت ار يمق ار يمسن أل  مل اردحوث رارتح يدب ارد  يقدوم  دم رارد  يندغدن  ن 

منع )ي  تاما منالم ح ت كيب را م    يمت رنم  ارقداا  ر من ارتحدديم  ارد  تواجده ارتن يدمت  
د م ارتعدددمرن ارتقددد  ارع  يدددم  امسكوميدددمت [ ]}ريندغدددن  ن يددد(الرجنننوع النننل جهنننة االختصننناص

[  فالداا اردنالا  ككدأ  ن ي دالم (ُتحنا اردرريمت ]ر ن ياّعب  يضم  ارع دب ارتح ي دن رألرنكتدما )
([ ح متمرعدمت نتدمئ  املد  را  اررئي ديمت  ُتضنا و )ح ت   سد ممت األرنكتدما رفعمريتده ككدب ]

و  تقيددمل امل ددمراة ردد  اةن دد   مددم عددول اة يددر، مبددم ي دد ب   ددع رجدده ا ادد {([ُتحننا )
ر كددد  ارن دددم  راردندددم ، فيندغدددن تع ي ددده ح  يدددر جمدددما   اكدددمن ارع دددب اريف تدددمت رألرنكتدددما  

 وضع الفقرة بيا معقويتيا([)
وينوغي أي يكوي لمجلنه التجنارة والتنمينة دور  -مكررا   98] -مكراا ( 98) 135

تهويند الفرانة العاملنة، ومنا  رت وينوغنيمر هل يي ااة الجهود،  ما ينوغي تعهيه ااا الندو 
خاللهننا مجلنننه التجنننارة والتنميننة، بمنننا يلنننهم مننا معلومننناه مجمعنننة مننوجهة ويننني الواننن  

بشنن ي اطننار المناسن  ألداو دوراننا  منا ينوغنني يني اللحانناه الحاسنمة، مثننّ المنااشناه 
ي يننةت اويجنن ، لتحقيننق انناة الغايننة، المضنني يننالعمننّ االسننتراتيجي والميهانيننة الورنامج

تعهينه نهن  اإلدارة القنا م علنل النتنا   يني األونكتنادت )تتصنّ اناة الفقنرة بالنقنا  حننو  
 [([ اوضع الفقرة بيا معقويتياُتضا )د(( )10الفقرة 
]]ريندغن  ن ي تمنف األرنكتما اررارر   ر  ماسمت لجرا  اسدتعراع  -(99) 136

 تقدددم ( تقيي ددم  رُتضننا والتنميننة )مجلننه التجننارة ( ريندغددن  ن جيددري ]ُتحننا منتاددف املدددة )
نتدددمئ  املددد  را  رمددددق م  مدددمت ا ريدددمت امسكوميدددمت اردرريدددمت ارقمئ دددمت ح تقيدددمل  دددا  احملدددر  ح تنايدددا 

ار  وحددددم   ]ريندغددددن  ن يتدددديت ذرددددك  سمسددددم  ةجددددرا  تعدددددي   تكاددددب  ن ي  ددددالم اكددددأ   ددددب 
ح لجندددم  ل دددو ارتن يدددمت اردرريدددمت  األرنكتدددما املتع دددمل ردندددم  توافقدددم  ا اا  لسدددالممم  دويدددم  ذا معدددع 

ريندغن  ن ينةم جم ا ارتاماة رارتن يمت اراا  استيفنمئيمت ترمن لى  درع رجالدم  نةدر األرنكتدما 
ح املراحددب املنمسدددمت مددأ ارع  يددم  ارتحضدد يمت املوأددو يمت ر  دد  را  رمدد  را  ارق ددمت ذا  ارادد مت 

سددمت املع ددول  ددم، يندغددن  ن تتقددا نتددمئ  اردد  تعقددد م األمددم املتحدددة ر ددمن ارتن يددمت  ررفقددم  ر   ما 
 [(ُتحا  الفقرة([ )ُتحا  ا  اردراا  ااستيفنمئيمت دكب م قص ر  دارا  يعد  اررئيا  )

ررمرتددم  ا ريددمت امسكوميددمت اردرريددمت ارقمئ ددمت رألرنكتددما،  تن دديوريندغددن  -(100) 137
ملوادد مت ارنقدمش  مت  ريد  ريندغن  ن ي ت ر حواا جنيدف آ2030توف  ا م  فضب رتنايا ل مت  مم 

ارتح ي دددن رارنقدددمش املرتكدددز   دددع اردحدددوث ر تدددمت  ارن ة  دددن ر يمسدددم  ارتن يدددمت  ممليدددم    دددع اسدددم 
ار يمسددددم  رارتنايددددا   ددددع اراددددعيد ارددددوط   ريندغددددن  ن ت دددد ب جمددددما  اا ت ددددمم ارتحددددديم  
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وينوغنني أي  ينني اطننار واليننة األونكتننادت، اادتاددمايمت امل ددت رة رامل ددتادة مددأ منةددوا لبددمئن  ]
تميه المنااشاه التي يجريها مجله التجارة والتنمينة بوضنوح أ ونر عنا تلنا التني تجريهنا 
أيراننة الخوننراوت وينوغنني أي يكننوي مجلننه التجننارة والتنميننة أ ثننر توجهننا  نحننو المنااشنناه 
االسننتراتيجية، ينني حننيا ينوغنني أي تتننناو  اجتماعنناه الخوننراو المسننا ّ التفصننيلية والتقنيننة 

وينوغني أي يعتمند مجلنه التجنارة والتنمينة ]  [)ُتضنا ( ارراو المتعلقة بالسياسناهوتواد  
  [(ُتضا ) مشروع ارار  ي تنار ييه الجمعية العامة

 م ددماكمت أدد من لدد ل مددأريندغددن ت دد  اجت م ددم   فردددمت ا دد ا   -مكراا ( 100) 138
، رذردك 2030تدوف  ا دم  فضدب رتنايدا ل دمت  دمم  يكادب مبدم ارنمميمت، ارد دان مأ ر ق ا   رسر

وينوغني أي تفضني اناة  اروسدمئب املتمحمت رح حدرا مم ت  ت ره ت ك  ير اروسمئب رمستقدام 
ت اوينوغنني رصنند متابعننة انناة  نني تناننر ييهننا الولننداي  ايننةاالجتماعنناه الننل نتننا   ملموسننة  

تقيننيم وتوصننياه بشنن ي بنيننة النتننا  ت ويطلنن  المننؤتمر مننا مجلننه التجننارة والتنميننة اعننداد 
 ([ُتضا الحو مة بغية ذيادة تحسيا وتوسي  ارلية الحكومية الدوليةت )

ولنننم ُتسنننتخدم ارلينننة الحكومينننة  -اانينننا   مكنننررا   100ا -مكررا  اانيا ( 100) 139
الدولية القا مة يي األونكتاد استخداما   ايينا  للمسناامة يني العمنّ اإلنمنا ي األوسنع نطاانا  

علنننل أ منننّ وجنننه يننني  هالمتحننندةت ولكننني يتسننننل لألونكتننناد أداو الوالينننة المنوطنننة بنننلألمنننم 
، مننا 2030تحقيننق خطننة التنميننة األوسننع، بمننا ينني للننا خطننة التنميننة المسننتدامة لعننام 
 ([ُتضا الضرورل تحقيق أاصل استفادة ممكنة ما ارلية الحكومية الدولية القا مةت )

([ ُتضننننا لتحليلنننني المسننننتقّ )ونشنننندد علننننل أاميننننة العمننننّ ا] -(101) 140
([ اردداي يقددوم ردده األرنكتددما ح توجيدده ُتحننا ]ريت يفددب  حددد األاراا اررئي دديمت ر ع ددب ارتح ي ددن )

مدارا  اردرل األ ضم ، مأ  جب اادرتاب رداجمت  ك  مأ لجيما نةمم سماي  مملن ادتادماي 
األرنكتدما تقددمي ارتح دي   رمتعدا األطراف يكون  كيفدر تركيدزا    دع ارتن يدمت  ريندغدن  ن يواددب 

والتكنولوجينا ] رارتقيي م  املنتة مت ر سم م  ارعممليمت ح سيمسم  ارتاماة رارت ويب رااسدتيف ما
رارتن يمت، ]مر اررتكيز راواة لمدمت   ع  [(ُتضا والقضايا المترابطة التي تؤار علل التجارة )

 2030يددمت امل ددتداممت رعددمم ([ تنايددا ل ددمت ارتن ُتضننا بمننا ينني للننا مننا أجننّ )([ ]ُتحننا )
([ ريندغن  ن ي د ب  داا ارع دب ارتح ي دن ارقضدميم املتاد مت ُتحا ]ر  داف ارتن يمت امل تداممت  )

مبدق اسدتداممت مادماا ارت ويدب اةديددة رمددق لمكمنيدمت ارتندد   دم، رارا ارق دمع ا دم ، ر ويدب 
  املتاددد مت رماسدددتيف ما، ارادددغ ة راملتوسددد مت امسادددم، رااسم دددم ([ُتضنننا الصنننغرم و)امل دددماير ]

 رارا مت ر  ارتاماة رارتن يمت راردييمت 
ر حددد األاراا اررئي دديمت ر ع ددب ارتح ي ددن اردداي يقددوم ردده األرنكتددما  ددو ] -(101) 141

مأ  جب اادرتاب رداجمت  ك  مأ لجيما نةدمم سدماي  دمملن ] ن ي  الم ح مدارا  اردرل األ ضم ، 
ريندغدن  ن [ الندو  )ُتضنا ([ ]ُتحنا () .تركيزا    ع ارتن يمتادتاماي رمتعدا األطراف يكون  كيفر 

يواددددب األرنكتدددما تقددددمي ارتح دددي   رارتقيي دددم  املنتة دددمت ر سم دددم  ارعممليدددمت ح سيمسدددم  ارتادددماة 
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رارت ويدددددب رااسدددددتيف ما رارتن يدددددمت، مدددددر اررتكيدددددز رادددددواة لمددددددمت   دددددع تنايدددددا ل دددددمت ارتن يدددددمت امل دددددتداممت 
ريندغن  ن ي  ب  اا ارع دب ارتح ي دن ارقضدميم املتاد مت مبددق  .مل تداممتر  داف ارتن يمت ا 2030 رعمم

اسددتداممت ماددماا ارت ويددب اةديدددة رمدددق لمكمنيددمت ارتنددد   ددم، رارا ارق ددمع ا ددم ، ر ويددب امل ددماير 
 [ اراغ ة راملتوس مت امسام، رااسم م  املتا مت رماستيف ما، رارا مت ر  ارتاماة رارتن يمت راردييمت

([ اوبالمثننننّ، ينننننني ُتحنننننا ح )  حددددد األاراا اررئي دددديمتيت يفددددب ر ] -   () 142
ينوغنني أي ير ننه بشننكّ أاننوم علننل خطننة التنميننة ] رع ددب ارتح ي ددن اردداي يقددوم رددها [(ُتضننا )

مدددارا  اردددرل األ ضددم ، مددأ  جددب اادددرتاب رداجددمت  ([ُتضننا الجدينندة ينني سننعيه لتوجيننه )
نةدمم سدماي  دمملن ادتادماي رمتعددا األطدراف لجيدما [ (ُتضا ([ اصول )ُتحا )مأ ] ك  

ريندغددددن  ن يوادددددب األرنكتددددما تقدددددمي ارتح ددددي   رارتقيي ددددم    يكدددون  كيفددددر تركيددددزا    ددددع ارتن يددددمت
[ ُتحنننا ) رارت ويدددب رااسدددتيف ما رارتن يدددمت،]املنتة دددمت ر سم دددم  ارعممليدددمت ح سيمسدددم  ارتادددماة 
مدر  ([،ُتضنا والتكنولوجيا واالسنتثمار )اوالتنمية والقضايا المترابطة يي مجااله التمويّ 

مت  ر  داف ارتن يدمت امل دتدام 2030اررتكيز راواة لمدمت   ع تنايا ل مت ارتن يمت امل تداممت رعمم 
ريندغن  ن ي د ب  داا ارع دب ارتح ي دن ارقضدميم املتاد مت مبددق اسدتداممت مادماا ارت ويدب اةديددة 

ويدددب امل دددماير ارادددغ ة راملتوسددد مت امسادددم، رمددددق لمكمنيدددمت ارتندددد   دددم، رارا ارق دددمع ا دددم ، ر 
 [ (ُتحا ) مت ، رارا مت ر  ارتاماة رارتن يمت رارديي] رااسم م  املتا مت رماستيف ما

ررتح ددد  ددددداة األرنكتدددما   دددع  اا  مالممددده رفقدددم  روايتددده، ]يندغدددن  -(102) 143
أدد من جواهتددم  لرقددم  من ددوااته ديددد ااسددتعراع رضدد من ددددرا م ح ارتوديددت املنمسددب ركددارك
رل دمت  2030رات مدالم رتمت  م رد تالم اروتيقمت رمحتيمجم  ارد دان ارنمميدمت ح سديمق ل دمت  دمم 

ارتقدماير اررئي ديمت  ([ُتضنا وينوغني أي تقندم )([ ]ُتحا   ب  ايا  رمرم  رمأ دمن تض   )
قدماير توديم  موأو يمت ركن ينةر فيالدم جم دا ارتادماة رارتن يدمت ] ن ي دم د   دع جعدب  دا  ارت

رلجددرا   ارقددداا  كيفددر تركيددزا  ر رتددمل ددد مت رمردددرل األ ضددم    مددم ارتوادددب رارتام ددب، رغددرع رنددم  
اردحوث، فيندغن ا  ال م  أ طريمل  يماة استقدام تكنوروجيم  ااتاما  اةديدة استقدامم  

 ([ُتحا ح ذرك ارتدايب املرتكز   ع ار دكمت ارعممليمت ررمستقدام اةنرتنت  )  كيفر فعمريمت، مبم
ينوغي أي ، ]ررتح   دداة األرنكتما   ع  اا  مالممه رفقم  روايته] -(102) 144

([ االجهننناه ُتضنننا ([ االو نننااله )ُتضنننا يسنننعل األونكتننناد إلاامنننة تعننناوي نشننن  منننع )
يندغن لرقم  ([ ت ضمف[ األلرق ذا  ارا مت ]ح  امته رمن وااته  )(ُتضا صاحوة المصلحة )

ااستعراع رض من ددرا م ح ارتوديت املنمسب ركارك أ من جواهتدم رات دمدالم من وااته ديد 
رل ددمت   ددب  2030رتمت  ددم رددد تالم اروتيقددمت رمحتيمجددم  ارد دددان ارنمميددمت ح سدديمق ل ددمت  ددمم 

ركددن ينةددر فيالددم جم ددا ]رمددأ دددمن تضدد   ارتقددماير اررئي دديمت ارتوددديم  املوأددو يمت   ايددا  رمرددم 
رمرددرل ] ن ي م د   ع جعدب  دا  ارتقدماير  كيفدر تركيدزا  ر رتدمل دد مت [ (ُتحا )ارتاماة رارتن يمت 

 مددم ارتوادددب رارتام ددب، رغددرع رنددم  توافددمل ا اا  رلجددرا  اردحددوث، فيندغددن ([  ُتحننا   )األ ضددم
ا  ال ددم  ددأ طريددمل  يددماة اسددتقدام تكنوروجيددم  ااتاددما  اةديدددة اسددتقدامم   كيفددر فعمريددمت، 

 [   ع ار دكمت ارعممليمت ررمستقدام اةنرتنتح ذرك ارتدايب املرتكز  مبم
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أي ينوغي ]وايته،  اا  مالممه رفقم  رررتح   دداة األرنكتما   ع ] -)   ( 145
أنشننطتها يسننعل األونكتنناد إلاامننة تعنناوي نشنن  مننع الو ننااله األخننرم المعنيننة ينني أبحااهننا و 

ح ارتوديددددت املنمسددددب يندغددددن لرقددددم  من ددددوااته ديددددد ااسددددتعراع رضدددد من ددددددرا م ([، ر ُتضننننا )
ركددارك أدد من جواهتددم رات ددمدالم رتمت  ددم رددد تالم اروتيقددمت رمحتيمجددم  ارد دددان ارنمميددمت ح سدديمق 

رمددأ ددددمن تضددد   ارتقدددماير اررئي ددديمت ارتودددديم  ]  رل دددمت   دددب  ايدددا  رمردددم 2030ل ددمت  دددمم 
 كيفدر تركيدزا  املوأو يمت ركن ينةر فيالم جم ا ارتاماة رارتن يمت  ن ي م د   ع جعدب  دا  ارتقدماير 

رلجددرا   ارقددداا مددم ارتوادددب رارتام ددب، رغددرع رنددم   ([ ُتحننا )  ر رتددمل ددد مت رمردددرل األ ضددم 
اردحوث، فيندغن ا  ال م  أ طريمل  يماة استقدام تكنوروجيم  ااتاما  اةديدة استقدامم  

 [  كيفر فعمريمت، مبم ح ذرك ارتدايب املرتكز   ع ار دكمت ارعممليمت ررمستقدام اةنرتنت
([ ]جددددواة ُتحننننا ([ اتعهيننننه )ُتضننننا ]ريندغددددن  يددددماة ]ت دددد  ) -(103) 146

بمنا يشنمّ تنويير ([ امل م دة ارتقنيمت املقد ممت مأ األرنكتما رذرك طدوال اراة امل دررع ]ُتحا )
([  ريندغددن  ن ت ددعع امل ددم دة ارتقنيددمت لى مننوارد  اييننة ومسننتدامة ويمكننا التنوننؤ بهننا )ُتضننا 

ارنمميدددمت   دددع فالدددم طديعدددمت راينمميدددم  ارنةدددمم اادتادددماي ارعدددمملن راردددددائب  ت ددد  ددددداة ارد ددددان
  ريندغددن  يضددم   ن يعددز   األرنكتددما 2030امل ررحددمت ةددد حه رفقددم    ددمت ارتن يددمت امل ددتداممت رعددمم 

 ا  امل م دة رييّ ر ارتعمرن اردر  مأ  جدب ت دوير ارقدداا  اةنتمجيدمت رافدر امل دتوق ارادنم ن 
رنمميمت، ر ن ي دي  يضم  امل واة لى ارد دان ر من ارتدار  املنمسدمت تقيقم   ا  ارغميمت  ح ارد دان ا

[ األر نناي الثالاننة لننن )ُتضننا (رككددأ رألرنكتددما  يضددم   ن ي ددم د ارد دددان ارنمميددمت   ددع تقيددمل ]
ارتن يدمت امل ددتداممت، رخبمدددمت ح رعدد م اادتاددماي، فضدد    ددأ م دم دة اردددرل األ ضددم  ح ادددد 

ُتحننننا ([ االنتننننا   ارتقدددددم احملددددر  ح اسددددم  تقيددددمل ارغميددددم  املناددددو    يالددددم ح ]ااتامدددددم  
ُتحنا ([ ابقضنايا [ ارعممليدمت األلد ة مدأ حيدت دد تالم ]رمرقضدميم اةبمئيدمت األسمسديمت ))ُتضا (

([  ر كدددداا، يندغددددن  ن تدددد ّاي    مردددده ر ددددمن ارتعددددمرن ارتقدددد  ررنددددم  التجننننارة والتنميننننة )ُتضننننا 
، مبددم ح ذرددك   ددع امل ددتوق ارددو ااي، لى ا ددم اردددرل األ ضددم ، ح الددما  امل دد ورمت ارقددداا 

روايته، ح تديد رتن يمل اسرتاتيايم  ارتن يدمت اروطنيدمت املوجالدمت  دو تقيدمل ارتن يدمت امل دتداممت، مبدم 
 ي  ب ارند ال   راررؤق راألارا  املقت امت املتمحمت 

 دددم دة ارتقنيدددمت املقد مدددمت مدددأ األرنكتدددما ريندغدددن  يدددماة ت ددد  جدددواة امل -(103) 147
رذرك طوال اراة امل ررع  ريندغن  ن ت عع امل دم دة ارتقنيدمت لى ت د  ددداة ارد ددان ارنمميدمت   دع 
فالددم طديعددمت راينمميددم  ارنةددمم اادتاددماي ارعددمملن رارددددائب امل ررحددمت ةددد حه رفقددم    ددمت ارتن يددمت 

يعددز   األرنكتددما  دا  امل ددم دة رييّ ددر ارتعدمرن اردددر  مددأ   ريندغددن  يضدم   ن 2030امل دتداممت رعددمم 
 جب ت وير ارقداا  اةنتمجيمت رافر امل توق ارانم ن ح ارد دان ارنمميمت، ر ن ي ددي  يضدم  امل دواة 
لى ارد دددان ر ددمن ارتدددار  املنمسدددمت تقيقددم   ددا  ارغميددمت  رككددأ رألرنكتددما  يضددم   ن ي ددم د ارد دددان 

قيددمل ارتن يددمت امل ددتداممت، رلمدددمت ح رعددد م اادتاددماي، فضدد    ددأ م ددم دة اردددرل ارنمميددمت   ددع ت
األ ضدددم  ح اددددد ارتقددددم احملدددر  ح اسدددم  تقيدددمل ارغميدددم  املنادددو    يالدددم ح ااتامددددم  ارعممليدددمت 
األلددد ة مدددأ حيدددت دددد تالم رمرقضدددميم اةبمئيدددمت األسمسددديمت  ريندغدددن  كددداا  ن تددد ّاي    مرددده ر دددمن 
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ررنددم  ارقددداا ، مبددم ح ذرددك   ددع امل ددتوق ارددو ااي، لى ا ددم اردددرل األ ضددم ، ح  ارتعددمرن ارتقدد 
تكنننوي ] ([ُتحنننا الدددما  امل ددد ورمت روايتددده، ح تديدددد رتن ددديمل اسدددرتاتيايم  ر تن يدددمت ]اروطنيدددمت )

موجالددمت  ددو تقيددمل ارتن يددمت امل ددتداممت، مبددم ي دد ب [ ر ()ُتضننا  ملو ننة وطنيننا  متسننقة ومسننتدامة وم
اوينوغننني أي يواصنننّ األونكتننناد جهنننودة الموضنننوعية  راردددرؤق راألارا  املقت ادددمت املتمحدددمت اردددند ال   

 ([)ُتضا واإلبالاية ويعهذاا لجعّ مساعدته التقنية أ ثر مالومة ويعالية و فاوة واستدامةت 
]رككدددأ اةسددددالمم ح اسددددتقدام املددددوااا ركادددم ة لسددددالممم  مال ددددم   ددددأ  -(104) 148
راركادددم ة راراعمريدددمت ارانيدددمت يمسدددم  اةااايدددمت مدددأ  جدددب تعزيدددز ا ددد ة ت ددد  ارع  يدددم  رار طريدددمل 
ركدن ت د ب  يدماة   يدماة دي دمت األمدوال  ريد  نده ي دزم  ن  تدد اةدد حم  لى  رعدد مدأ اردال يمت

فعمريمت األرنكتما رنزا ته ردامفيته رم دم رته  مدمم األ ضدم  راةالدم  ددمحدمت املاد حمت  دأ طريدمل 
 ([ُتحا  الفقرةمت رم تق مت  )األلا ر ريم  ادمرمت دوي

)ُتحنا ([ اجمينع ]ريندغن  ن يوادب األرنكتما تنايا ]تودديم   -(105) 149
ومكتن  خندماه الراابنة الداخلينة [ رحددة ارتاتديب امل درتكمت ]التوصياه المتوقية لن )ُتضنا (

م األمدد  ارعددمم [، رمردنددم    ددع ارتدددار  اردد  اختداهتم األممنددمت رمراعددب رارتدددار  ارد   لددا  دد)ُتضنا (
رتعزيدز امل دم رمت اردال يدمت  ريندغدن  ن يواددب جم دا ارتادماة  2014رألرنكتما منا  ي ول/سدت   

رارتن يمت ااسدتعراع ار دنوي ر تقددم احملدر  راختدمذ مدم يدرا  منمسددم  مدأ لجدرا ا ، فضد    دأ تقددمي 
 يددددمت  ريندغددددن  ن يواددددددب تقريددددر لى اردددددراة ا مم ددددمت   ددددرة ملدددد  ر األمددددم املتحدددددة ر تاددددماة رارتن

األرنكتما  يضم  امسد مأ سزؤ حمفةمت م مايعه ر ن يوادب توحيد آحما ارانمايمل ااسدتي منيمت ح 
 دددددا  دددددغر مددددأ اراددددنمايمل ااسددددتي منيمت املواأدددديعيمت األرسددددر ن مدددددم  راملتعددددداة املددددم   راملتعددددداة 

 ([ُتحا  الفقرةار نوا   )
اةاااة ارقمئ دددمت   دددع ارنتدددمئ ، ]راردددند ال    ]ريندغدددن ت ددد  رتعزيدددز هددد  -(106) 150

([ ريندغن ت ديقالم كمااة مرنمت ر اااة ح  ير مراحدب املددمااا  ُتحا األلرق، ح ب اادتضم  )
املتقاة   ع امتداا  اكمن   ب األرنكتما اريف تمت ح امسما  ار  تتيت فيالم رسي مت فعمردمت مدأ حيدت 

ا  املدددمااا  رارنتددمئ  اةبمئيددمت  رككددأ  ن ي ددالم ذرددك ح ارتك اددمت رتحديددد ارع دددمت ار دددديمت ردد   دد
ت ددد  فعمريدددمت ركادددم ة رتدددمت     يدددم  األرنكتدددما  دددأ طريدددمل ارتدددمت    دددع ددددرااا  ختاددديص املدددوااا، 
رتدمال اردارس امل تاماة في م ر  املدمااا  رجمما  ارع ب، رتديد اريفغرا  رالما  ارد  تكدون 

([ ديمس األاا  مبقمانته )ُتحا  ([ ] يضم  ُتحا ([ ]ككأ )ينوغي )تتت  ر]تمت اهتم  دب مأ امل كأ
 [ُتحا  الفقرة(مر  اا  املنة م  امل مت مت رمستقدام  ارا  اةاااة ارقمئ مت   ع ارنتمئ   )

 دور األونكتاد  
األرنكتدما   ن يقوم    ، يندغن 10[ لى 9] [ر] 7ر اقرا   رفقم   -(107) 151

 [ُتضا مبم ي ن: ]
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 10الننننل  7([ اللفقننننراه مننننا ُتحننننا ) 9ر 7رفقددددم  ]ر اقددددرت   -(107) 152
وتحلننياله السياسنناه لاه  10الننل  7([ اللفقننراه مننا ُتضننا ) 9([ اللفقننرة ُتضننا )

 [     ، يندغن  ن يقوم األرنكتما مبم ي ن:(ُتضا ( )106 الل 83الصلة )الفقراه ما 
اريف تدددمت، ح تنايدددا راددددد راسدددتعراع ل دددمت اةسدددالمم، مدددأ لددد ل  اكدددمن    ددده  ) ( ) ( 

، رخبمدددددمت األ ددددداف ذا  ارادددد مت ح جمددددم  ارتاددددماة رارتن يددددمت رالددددما  املرتار ددددمت ر ت ويددددب 2030  ددددمم
ر دددددمن ل دددددماة  17رارتكنوروجيدددددم رااسدددددتيف ما امل ددددد ورمت رم دددددداف ارتن يدددددمت امل دددددتداممت، رخبمددددددمت ا ددددددف 

الحننرص ينني اري لاتننه علننل احتننرام الواليننة  مننع] ممتار ددراكمت ارعممليددمت مددأ  جددب ارتن يددمت امل ددتدا تن دديو
   [ ياتحة الفقرة بش ي جار   النقا  -المستقلة للمحايّ الدولية األخرم يي ااة المجااله

ار دددب اركاي ددمت رتعديددمت مددوااا  ارنةددر، رمرتعددمرن مددر ار ددركم  املعنيدد ، ح )ب( )) ( مكراا ( 
   (االختصاص جهة الل الرجوع مع)و ممريمت لأمفيمت مأ ماماا خمت امت ر د دان ارنمميمت

 ر فضدددب امل ماسدددم   ددد ا اسدددتقدام منتددددق ااسدددتيف ما ارعدددمملن رتددددمال ا )ج( ))ب(( 
ح جمددمل ااسددتيف ما رار يمسددم  املتع قددمت رممل ددماير مددأ  جددب ارتن يددمت، مددر لدددراك  رسددر راددواة منتة ددمت 

طمئامت  كنمت مأ  دحمب املا حمت، راررتتيب ةجرا  استعراع  مملن ددممب ر ا يدر رددامف ر تقددم 
 ااسدتيف ما تقريدراحملر  ددوب تقيدمل   دداف ارتن يدمت امل دتداممت   دع    دع م دتوق رموادد مت اسدتقدام 

رتح يددددب ااسم ددددم  ارعممليددددمت ح جمددددمل ااسددددتيف ما األجندددديب املدمدددددر، مبددددم ي دددد ب ت ددددي   مع قددددم   نارعددددممل
 (مع الرجوع الل جهة االختصاص)ملواأير ااستيف ما األجنيب املدمدر ذا  ارا متو 

ياتحننة النقننا  جننار  بشنن ي -ينني اطننار واليتننه واةسددالمم رن ددم.، ] ()ج()ا( ) 
اراعمل ر تامدم  رارنتمئ  تنايا ار، ح ح ب اادتضم  ذري ارا مت[ رمرتعمرن مر ار ركم  الفقرة

ر نقدب رروجص دتيم  ارتادماة رتي د  ارتادماة ح تنايدا  ا يمكدب األسمسديمتاردرريمت ارد  تعدرتف رددرا 
 و2030ل مت  مم 
ح تنايدا ارنتدمئ   بدوا ، ارد ددان  ددب رخبمددمت ،م م دة ارددرل األ ضدم  ()ا()ه( ) 

 األلددرق اردرريددمت راملدد  را را  ارق ددمت راملدد  را  اررئي ديمت اردد   قدددهتم األمددم املتحددة ارتما يدمت ملدد  
املرتار دددددمت ح جمددددددما  ارت ويددددددب   ددددددع ارتادددددماة رارتن يددددددمت رارقضددددددميم راردددددد   دددددم آتددددددما ذا  اراددددد مت 
ابمنا يني للنا  ،منمسددم   ذردك كدمن ح دد مرااستيف ما، رادد ارتقدم احملدر  ر دمهم، رارتكنوروجيم 

وخطننة عمننّ أديننه أبابننا واتفننا  بنناريه المنوثننق عننا  2030التنميننة المسننتدامة لعننام خطننة 
النندورة الحاديننة والعشننريا لمننؤتمر األطننرا  ينني اتفاايننة األمننم المتحنندة اإلطاريننة بشنن ي تغيهننر 
المناخ وبرننام  عمنّ اسنطنوو  وبرننام  عمنّ يييننا ومسنار سناموا منا حين  صنلتها بالقضنايا 

 [ياتحة الفقرةالنقا  جار  بش ي  (-ارة والتنميةاألساسية يي مجا  التج
اةسددالمم،  ددأ طريددمل  اكددمن    دده اريف تددمت، ح تنايددا رادددد راسددتعراع  ()ه()ر( ) 

األ دددداف رارغميدددم  رامل ددددرا  املتاددد مت رقضدددميم ارتادددماة ]رارتن يدددمت رارقدددداة   دددع ت دددب اردددديون 
ّ والتكنولوجيننا وبننناو القنندراه والتموينن([ ]، ُتحننا ([ ]اردرريددمت )ُتضننا رامل ددمئب املنالايددمت )
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[ اردواااة ح ل دمت ارتن يدمت امل دتداممت (ُتحنا مبم ح ذرك مم يتع مل روسمئب ارتنايدا، )(، ]ُتضا )
([ رارنتمئ  املنديفقدمت  دأ املد  را  اردرريدمت األلدرق ُتضا وخطة عمّ أديه أبابا )] 2030رعمم 
محايننّ الدوليننة األخننرم ينني ا، مننع احتننرام الوالينناه المسننتقلة لل ([ُتضننا لاه الصننلة )]

راونة  ()    - 1م حةدمت: ارنقدمش جدماري ر دمن املوأدوع ارار دن ] و([ُتضنا ااة المجااله )
ينني ادرا  عناصننر تتعلننق بالقنندرة علننل تحمننّ الننديوي والقضننايا الناميننةت نقننّ  ننّ العناصننر 

 [)أ( 107األخرم للفقرة الل الفقرة 
ر  داف ارتن يدمت امل دتداممت،  2030ارقيمم، ح سيمق ل مت  مم  ])ر( ))ر(( ( ) 

([ ابنتاحنننة محفنننّ لتوننناد  الخونننراه ومسننناعدة الولنننداي يننني تقنننديم ُتحنننا ]رمستك دددمف )
([ ]املقميضددددم  ر رجدددده ارتدددد  ا امل كنددددمت ُتضننننا التقننننارير عننننا طريننننق االستعراضنننناه الوطنيننننة )

مت ر تن يددددمت  ددددص ار يمسددددم  اروطنيددددمت   ددددع امتددددداا ارركددددمئز اادتاددددمايمت رااجت م يددددمت رارديييدددد في ددددم
امل دددددتداممت، رلتمحدددددمت حمادددددب رتددددددمال ا ددددد ا  رمل دددددم دة ارد ددددددان ح تقددددددمي ارتقدددددماير  دددددأ طريدددددمل 

 يكنرة المنونر نقنّك النانر يني مالحانة] ([ُتحا  الفقنرة([  )ُتحا ااستعراأم  اروطنيمت )
 [4الل الفرع المتعلق بتحليّ السياساه يي الموضوع الفرعي 

   دددددمل اردحدددددت رارتح يدددددب ر دددددمن آفدددددمق ااسم دددددم   موادددددد مت (ذ]) ((ذ  )) 
رمددق تددمت   ،اردرريدمت [السياسناه] امل س دم  ح تددثاادتادمايمت، مبدم ي د ب ارت دواا  ارد  

ذرددددك   ددددع ار يمسددددم  ارتامايددددمت راةبمئيددددمت اروطنيددددمت اردددد  ت نا ددددا مددددأ  جددددب ر ددددو    ددددداف ارتن يددددمت 
 ارنمميمتو امل تداممت، ا سي م ار يمسم  ار  تناا م ارد دان

([ ااالتفااننننناه ُتحنننننا تقيددددديم آتدددددما ]اارتزامدددددم  املتعالدددددد  دددددم ) ]) ( . )) (( 
ينني اتفاايننة األمننم المتحنندة ] [ ح سدديمق اردددراة امسمايددمت رارع ددريأ ملدد  ر األطددراف(ُتضننا المورمننة )

[ املتادد مت (ُتضننا ([ ااالتفاانناه )ُتحننا ر]اارتزامددم  ) ([ُتضننا اإلطاريننة بشنن ي تغيننر المننناخ )
ُتحنننا  يتع دددمل رمرد ددددان ارنمميدددمت املعت ددددة   دددع ار ددد ر األسمسددديمتو ) رم دددداف ارتن يدددمت امل دددتداممت في دددم

 [2رب  مع الموضوع الفرعي  كمالحاة] ([الفقرة
املدددد  را  اردرريددددمت رت ويددددب  اةسددددالمم ح املتمرعددددمت املكرسددددمت ]رنتددددمئ مواددددد مت  ().(ي ) 

 [ور من اررتري مت ارنقمش جماري  - ارتن يمت راستعراأالم، ]رفقم  روايته
اةسدددالمم ح اددددد رمنمد دددمت رتنايدددا   دددداف ارتن يدددمت امل دددتداممت  دددأ طريدددمل  )ك( ))ي(( 

ر دأ  ،اادتضدم ح دب  رمادنامتذا  د مت تكدون موتوددمت رمنمسددمت مدأ حيدت ارتوديدت  توف  لحام ا 
طريمل رنم  ارقداا  اةحامئيمت   دع ارادعيد اردوط ، رم تددما ذردك  سمسدم  ا ردد منده رتح يدب ار يمسدم  

 (االختصاص جهة الل الرجوع)مع راختمذ ارقرااا    ع  سمس م تن  ر من ارتاماة رارتن يمتو 
مميددمت اررتكيددز   ددع ارتحددديم  اررئي دديمت اردد  تواجالالددم  يددر ارد دددان ارن ])ك( )ل( ))ك(( 

ح جمددما  ارتادددماة رارتن يدددمت رح ارقضدددميم املرتار دددمت املتع قددمت رمرت ويدددب رااسدددتيف ما رارتكنوروجيدددم رارتن يدددمت 
امل دددتداممت، ح سددددعيالم لى تقيدددمل   ددددداف ارتن يدددمت املتاددددمل   يالددددم ارريدددم ، مبددددم ح ذردددك   ددددداف ارتن يددددمت 

ان بددوا  رارد دددان ارنمميددمت املعت دددة امل ددتداممتو ريندغددن ح  دداا ارادددا توجيدده ا ت ددمم لددم  لى  دددب ارد ددد
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([و ُتضنننا و ننناا الولنننداي النامينننة المسنننتوردة الصنننايية للمنننواد الغاا ينننة )  دددع ار ددد ر األسمسددديمت ]
 [)د(60)ح( أو 107النار يي ادراجه يي الفقرة  كمالحاة] [(الفقرة ُتحا )

 الوحنننننوق خنننننال  منننننا للنننننا يننننني بمنننننا]لجدددددرا  تقيي دددددم  منتة دددددمت ] ( ))ل((م) 
، اركيايدددمت ارددد  ككدددأ  دددم ر تعدددمرن رار دددراكم  ح جمدددمل ارتن يدددمت [ ررندددم  توافدددمل آاا  ر دددمنوالتحلنننياله

 ن ت  دالم رداجدمت  كد  ح تقيدمل   دداف ارتن يدمت  ي  ب ت ك املتع قمت رمرتعدمرن رد  ر ددان اةندوب، مبم
لجهرينة الصنغيرة النامينة يي حالة أاّ الولداي نمنوا  والندو  ا والسيماامل تداممت ح ارد دان ارنمميدمت، ]

والولنننداي النامينننة اينننر السننناحلية واالاتصننناداه األخنننرم الضنننعيفة ايكلينننا  والمعرضنننة للمخننناطر 
 [القا مة يش ي جار  النقا   - والصغيرة وأيريقيا

تقددمي لحمطددم  ل  ميدمت، رنددم    دع ط ددب مدأ اردددرل األ ضدم ، ر ددمن  )ن( ))م(( 
 جهنة النل الرجنوع منع)   ع امل توق اردو اايو ذرك ح مبم رارتن يمتارقضميم اررا نمت املتا مت رمرتاماة 

   (االختصاص
مواد مت رال جالوا  ارراميمت لى ت   كام ته رفعمريمت ردامفيته  ])ن( ((ع)س( )) 

رم م رته، روسمئب منالم ت   آريمته ر توادب رتقدمي ارتقماير ر أ طريمل تع يم  ماسم  اةاااة 
رإاااجالم أ أ  اكمن ارع ب اريف تمت رألرنكتما، رأ من اتدمع    يدمت ح  داا ارقمئ مت   ع ارنتمئ  

وضنننننع الفقنننننرة بنننننيا اراددددددا تقوا دددددم ارددددددرل األ ضدددددم   دددددأ طريدددددمل ا ريدددددمت امسكوميدددددمت اردرريدددددمت  )
 [(([ )حا  الفقرةمعقويتيا
امواصنننننلة جهنننننودة الرامينننننة النننننل تعهينننننه  فاوتنننننه ويعاليتنننننه و نننننفاييته  )ع( )   ( 

منهننا تعمننيم ممارسنناه اإلدارة القا مننة علننل النتننا   بندراجهننا ضننما أر نناي ومسنناولته، بوسننا ّ 
 ([مكررا   ) (10 تُدر  ضما يقرة جديدة اي العمّ الثالاة لألونكتادت )ُتضا  

مواددددد مت جالدددددوا  ارراميددددمت لى تعزيدددددز كام تدددده رفعمريتددددده رددددددامفيته  (ي صيغة بديلة) (ف) 
ب رتقدددمي ارتقددماير ر ددأ طريددمل تع دديم  ماسددم  اةاااة روسددمئب منالددم ت دد  آريمتدده ر توادددرم ددم رته، ]

ارقمئ ددمت   دددع ارنتدددمئ  رإاااجالددم أددد أ  اكدددمن ارع ددب اريف تدددمت رألرنكتدددما، رأدد من اتددددمع    يدددمت ح  ددداا 
 :ُتحا ([ ابما يشمّ ما يليمت  )ارادا تقوا م اردرل األ ضم   أ طريمل ا ريمت امسكوميمت اردرري

 علنل النتنا   بندراجهنا ضنما أر ناي العمنّ عميم ممارسناه اإلدارة القا منة ت
  الثالاة لألونكتاد

  تطويق نه  اإلدارة القا مة علل النتا   يي مجنا  التعناوي التقنني، بوصنفها أداة
 ادارية يي مختل  مراحّ الموادراه، بغية توجيه وتحسيا برامجه ومشاريعه 

  مننع  2030ذيننادة تر يننه أبحااننه ومنشننوراته علننل تحقيننق خطننة التنميننة لعننام
 الحرص يي اري لاته علل التعاوي بنشاق مع الو االه األخرم المعنية 

  لضننماي صنندوراا ينني التواينن  المناسنن  ابقنناو منشننوراته اينند االسننتعراض
  و الا ضماي جودتها واتسااها وت ايراا



TD(XIV)/PC/1/Rev.1 

75 GE.16-10103 

  الننندو  األعضننناو عنننا طرينننق ارلينننة تمسنننا بهمامهنننا ضنننماي اتوننناع عملينننة
 تالحكومية الدولية

 لنننه التجنننارة والتنمينننة والفرانننة العاملنننة بمنننا يلنننهم منننا معلومننناه تهويننند مج
مجمعنننة مننننوجهة ينننني الواننن  المناسنننن  لتمكينهننننا منننا االضننننطالع بنننندوراا  

ينوغنني، وبخاصننة ينني المنااشنناه المتعلقننة بنطننار العمننّ االسننتراتيجي   مننا
 والميهانية الورنامجية 

 يجية ذيادة توجيه مجله التجارة والتنمية نحو المنااشاه االسترات 
  توجيننه اجتماعنناه الخوننراو نحننو المسننا ّ التفصننيلية والتقنيننة وتونناد  ارراو

  2030بش ي السياساه، وتر يهاا بوضوح أ ور علل تحقيق خطة عام 
 ( تُتضا رصد متابعة نتا   اجتماعاه الخوراو]) 
سننننننيقدم األونكتنننننناد تقننننننارير سنننننننوية الننننننل  -ا)ي( مكننننننررا   ))ي مكررا (( ) ( 
 ننّ أربننع م  لسياسنناه النال يجننر االسننتعراض الشننامّ للتنميننة عننا تنفينا التجننارة وا مجلنه
 ت )ُتضا ([سنواه
ينوغي أي يساعد األونكتاد يي تحديد مختلن  مصنادر التمويّن  ا)س( ))س(( )ق( 

 لتحقيق أادا  التنمية المستدامة وتقييم  فايتها واابليتها للتنوؤ واستدامتهات )ُتضا ([
يواصننننّ األونكتنننناد عملننننه المتعلننننق بالمسننننؤولية ينوغنننني أي  ا)ع( ))ع(( )ا( 

االجتماعية للشر اه، بوسا ّ تشمّ موادراه المسناولة التني تراعني الشنوااّ االجتماعينة 
 ([ُتضا والويليةت )
ينوغنني أي يعننهذ األونكتنناد عملننه الجننارل بشنن ي اسننتحداق  ا) ( )) (( )ش( 

مجنرد الندخّ الفنردل ووضنع  مقاييه للتقندم المحنرذ يني بلنوا التنمينة المسنتدامة تتجناوذ
أدواه لتعمنننيم التنمينننة المسنننتدامة، ويجننن  أي يطنننور وسنننا ّ رصننند أارانننا علنننل مختلننن  

 ([ُتضا األنشطة االاتصاديةت )
بنمكنننناي األونكتنننناد أي يسنننناام ينننني المنااشنننناه الجاريننننة  ا)ص( ))ص(( ) ( 

التننام للتنميننة الندعم الرسننمي المسناعدة اإلنما يننة الرسننمية ومقينناس ذمقينناس بشن ي تحنندي  
، مسلما  ب ي أل مقياس ما ااا النوع لا يخنّ بااللتهامناه المقطوعنة المقترح ذالمستدامة

ما أ نكا   المتعلقة بتغير المناخ ليه  كال   سلفا ، وآخاا  يي االعتوار أي تمويّ األنشطة
 ([ُتضا المساعدة اإلنما ية الرسميةت )

بصننننورة بننننناوة ينننني المنتننننندم ينوغنننني أي يسننننهم األونكتنننناد  ا) ( )) (( )ث( 
السياسنننني الرييننننع المسننننتوم بشنننن ي التكنولوجيننننا المقننننرر انشننننالة ينننني سننننيا  آليننننة تيسننننير 

 ([ُتضا التكنولوجيات )
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تتضما الدورة العادية لمجله التجارة والتنمية اسنتنتاجاه  ا)ر( ))ر(( ) ( 
مسنتدامة وخطنة متفق عليها تتناو  تحديدا  مساامة األونكتاد يي تحقيق أادا  التنمينة ال

التجارة والتنمينة األوسنع نطاانا ،  ني تنانر ييهنا الجمعينة العامنة لألمنم المتحندةت وينوغني أي 
تتضما نتا   الدورة العادية لمجله التجارة والتنمية أيضا  مشاريع اراراه بش ي المسنا ّ 

الا أي المال مة لعرضها علل نار الجمعية العامة لألمم المتحدة، ادر اإلمكايت وينوغي لن
تتضننما واننا ق المعلومنناه العامننة المقدمننة للمجلننه، بمننا ينني للننا المنشننوراه الر يسننية 

 ([ُتضا لاه الصلة، توصياه سياساتية محددة  ي ينار ييها المجلهت )
 [ُتحا  ا) ( )   ( 
الندو  ينوغي أي يدعم األونكتاد الولنداي النامينة، وبخاصنة  ا)ه( ))ه(( )ذ( 

مننا أانندا  التنميننة المسننتدامة، عننا  14ينني النهننوض بالهنند   ،الناميننةالجهريننة الصننغيرة 
طريق تصميم وتنفيا اسنتراتيجياه ااتصنادية االيمينة و أو وطنينة بشن ي المحيطناه تهند  

، بسننوّ منهننا تحليننّ النل تعهيننه التجننارة المسننتدامة ينني القطاعنناه القا منة علننل المحيطنناه
تحدياه التي تطرحها أمنام الولنداي النامينة يني اإلعاناه التي تنتفع بها مصا د األسما  وال
 ([ُتضا ) مجا  حفل الموارد الوحرية واألما الغاا ي


