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عهدددد بريدددد تددداوطن مل مفاول الضدددددددددلى وعدددد  المسددددددددددداواة  ل  تح يق    
 (بشرط االستشارة)ُمتَّفق عليه  للجميع الرخاء

 مة دم   

قبل سيييييييتة عقود ،قرياا ، ،ضيييييييافر  جدود المجتمي الدولي في جنيف انار  على اقتنا  راسييييييي        -1
التجارة يمك  أ  ،غ ر العالم، وأ  ،سييييييييييدم إسييييييييييداما  أمبر في الروت ا   األمم والشييييييييييعو  و،ع ي  فر ييييييييييدا  

التقدم المحرز إلى رخار مشيييتر .   حولاالقتصيييادية. وورون م  التضيييام  والتعاو ، ،كا،ل العالم لضيييما  ،
األمم المتحييييدة للتجييييارة والتنمييييية    و،عكس عاييييارة ررالرخييييار ل وأ ييييدا  الييييدورة األولى لمم،مر  للجميي‘‘ ُمثييييُ

 (بشرط االستشارةعليه  ُمتَّفق))األوثكتاد( وأ اح إعماُلدا جو َر وجود األوثكتاد  م عق َد،ه. 

 ق  ما اثفكت ،تفاقم التحديا  الخط رة أمام ،عددية األطرا . و،ع ي  ،عددية األطرا  و،نسييييييييييي -مكررا   -1
أوجه  العمل الدولي أمرا  حاسيييما  للتصيييدل  فعالية لدحد التحديا  و،حسييي   الرخار للجميي. وقد أ ييياحت 

عدم المسياواة داخل البلدا  وييما ا ندا، التي ما فتتت ،تعمق  سيبح حالة الضيعل، م  القضيايا المسيتعصيية التي  
   ( بشرط االستشارة ليه  ع   ُمتَّفق ) ،واجه واضعي السياسا  على الصع دي  الوطني والدولي.  

 ا  و المم،مر يجتمي م  جديد، للمرة الخامسة عشرة، في ظرو  لم يسبق لدا مث ل. يااإلضافة   -2
( التي  19-م  جيائحية مرف ف روك روروثيا )موف يدا   حياليي  إلى التديدييدا  النياجمية ع  ،غ ر المنياا، ثعياثي

الصيييييعووا  المالية و  ر ا م  التحديا     ،سيييييببت في أزمة  يييييحية واقتصيييييادية عالمية، مما أد  إلى ،فاقم
التي ،واجددا البلدا  النامية. وفي ظل  حا السيي ناريو، م  األ مية  مكا  أ  ،نخرا الدول األعضييار، التي  

 (بشرط االستشارةعليه  ُمتَّفق)العمل مي األوثكتاد. في ،عاثي م  مشكلة اثخفاف الموارد،  شكل أمبر 

  .مل و  شخص ]عدد يتع   ،حديثه[   1,5منح ،فش دا  حياة أمثر م    19-روف دلقد أود  جائحة  -3
. وفقد الم ي   م  الناك وظائفدم  الفعل،  2020  عام واثكمش النا،ج المحلي اإلجمالي العالمي  شيييييييدة في

إضيياف      مل و  شييخص  150ما ياعث على القلق  و ،وقي سييقوا  و و،قوضييت سييبل عيش م ي   نخري .  
، ،اعا  لشيييييييييييدة االثكما  االقتصيييييييييييادل. و،عكس  حد األرقام  2021  عام  لفقر المدقي  حلول ثدايةفي ارا   ا

والوقيييائي القيييا،مييية المعييياثييياة اإلثسيييييييييييييييياثيييية العميقييية والتحيييدييييا  الديييائلييية التي ،نت رثيييا. ولعيييل ثديييايييية الجيييائحيية  
ي ال يتع   ،قدير ما    او ييييييييول اللقان، لك  م  المرجح أ  يمتد ثطاو األزمة وعواقبدا لفترة طويلة وال قرياة

 (بشرط االستشارةعليه  ُمتَّفقحق قدر ما. )

في  يناغي أ  يسييييييييدم األوثكتاد في ،نف ح ومتا عة ثتائج المم،مرا  العالمية ةا  الصييييييييلة،  ما -مكررا   -3
، وخطة عمل أديس أ ا ا ورحلك، حسييييح االقتضييييار، ا،فاو  اريس  2030ةلك خطة التنمية المسييييتدامة لعام  

ي إطيار ا،فياةيية األمم المتحيدة اإلطياريية  شييييييييييييييي   ،غ ر المنياا، و  ر ةليك م  اال،فياقيا  والنتيائج  المعقود ف
الدولية ةا  الصيييلة. ويناغي أ  يقوم األوثكتاد  ما يلي، في الوقت الحل يع ز عمله دعما  لجدود التصيييدل  

 للتحديا  التجارية واإلثمائية لجميي البلدا  النامية في جميي المناطق:

،ع ي  الترر    شييييييييييييييكل خا  على احتياجا  التجارة والتنمية في أقل البلدا  ثموا  في  )أ( 
 2020-2011جميي مجاال  عمله، وفقا  لبرثامج العمل لصالح أقل البلدا  ثموا  للعقد  

عمل اسييييييييطنبول( وأل ا،فاو خلل ةل  ييييييييلة ُيتو ييييييييل إليه في مم،مر األمم   )ارثامج
 ثموا ؛ لبلدا المتحدة الخامس المعني   قل ا
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موا يييلة ،قديم الدعم ألفري يا لمعالجة شيييوا ل القارة واحتياجا،دا الخا ييية،  ما في ةلك   ) ( 
على النحو المب    التفصييي ل في ماادرة الشيييرامة الجديدة م  أجل ،نمية أفري يا، ولتنف ح  

 منطقة التجارة الحرة القارية األفري ية؛

االسييييييييييتثمار والتنمية الخا يييييييييية للبلدا  النامية   ر  موا ييييييييييلة ،لبية احتياجا  التجارة و  )ج( 
السياحلية، اوسيائل مندا موا يلة دعمه للتنف ح الفعال لبرثامج عمل ف  نا لصيالح البلدا   

 )ارثامج عمل ف  نا(؛ 2024-2014النامية   ر الساحلية للعقد 

ا   مسييييييييياعدة الدول الج رية الصيييييييييغ رة النامية على التصيييييييييدل للتحدي لموا يييييييييلة عمله   )د( 
المسييييييتمرة أمام التجارة واالسييييييتثمار والتنمية،  سييييييبل مندا ،نف ح إجرارا  العمل المعج ل 

 لصالح الدول الج رية الصغ رة النامية )مسار ساموا(؛

  موا لة الترر   على االحتياجا  والمشامل الخا ة ل قتصادا  الصغ رة الضعيفة هيكليا   ) ي(  
 االقتصادل المطرد والتنمية المستدامة والشاملة؛ والمعرضة للخطر م  أجل ،ع ي  النمو  

 موا يييييييييييييلييية دعم جدود التنميييية في البليييدا  المتوسيييييييييييييطييية اليييدخيييل، وفقيييا  الحتيييياجيييا،ديييا، في )و( 
،حديا  محددة أمام جدود التنمية االقتصييييييييادية المسييييييييتدامة والقضييييييييار على الفقر.   مواجدة 

 ( بشرط االستشارة ُمتَّفق عليه  ) 

.  2030لتحق ق خطة التنمية المسيييييييتدامة لعام    2030-2020اداية عقد العمل    2020يمثل عام   -4
أد  إلى ،فاقم التحديا  القائمة وأوجد  أوجه ضيييعل جديدة، وخا ييية  النسييياة   19-  ر أ  جائحة روف د

  للبلدا  النامية، و ي ،ددد  عكس مسييييار التقدم الحل ،حقق  شييييق األثفس ييما يتعلق  األ عاد الث  ة للتنمية
االقتصيييادل، واالجتماعي، والب تي. وم  المدم ضيييما  اسيييتجا ة عالمية متضيييافرة، مي مراعاة    –المسيييتدامة  

.  19-يناغي أ  ،كو   مثيا ية مخطت إلعيادة البنيار والتخميف م  ن يار جيائحية روف يد 2030أ  خطية عيام 
دج الجدود المرر ة والمسييييييييييييييتييييداميييية لتنف ييييح خطيييية عييييام   على الفتييييا  األفقر للجميي، مي الترر      2030وُ،عييييَ
انار مجتمعا  واقتصييادا  أمثر اسييتدامة  م  أجل واألضييعل، ضييرورية لعقد م  العمل المع ز والمتسييار   

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه وس ما  وعدال  وإثصافا  وازد ارا  وشموال  ومروثة. )

مراعياة للب تية[ على القرارا   ثجياحنيا في البنيار ]م  جيدييد/إلى األميام/على ثحو أمثر  سيييييييييييييي توقل   -5
ع    ويجح على المجتمي العالمي   سيرد، العام والخا ، فضي     واإلجرارا  التي يتخح ا المجتمي العالمي.

 .قرارا  وإجرارا  ،حدد مد  وسرعة التعافي م  األزمة الجدا  الفاعلة الوطنية والدولية، أ  يتخحوا معا  

ئحة و،مد د الطريق لعالم أشيييمل وأقدر على الصيييمود وأمثر ثجاحنا في التعافي م  الجاسييي توقل  -5
اسيييييييييييتدامة على القرارا  واإلجرارا  التي يتخح ا المجتمي العالمي. ويجح على المجتمي العالمي   سيييييييييييرد،  

قرارا  وإجرارا  ،حدد مد     ع  الجدا  الفاعلة الوطنية والدولية، أ  يتخحوا معا    العام والخا ، فضيييييييييييي   
   األزمة.وسرعة التعافي م

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -مكررا   -5

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -البديل -6

في  حا الصدد، م  الضرورل االعترا   الدور الحاسم الحل ،مديه المرأة في جدود االستجا ة لجائحة   - 6
للجائحة، وال سييما األ ر االجتماعي واالقتصيادل، على النسيار  األ ر السيلبي   ر المتناسيح ورحلك   ،  19- موف د 

قد يمدل إلى عكس مسيييييييييييار   والفتيا . وقد يمدل ةلك إلى زيادة ،عم ق أوجه عدم المسييييييييييياواة القائمة  الفعل، رما 
رل  التقدم الحل ُأحرز خ ل العقود األخ رة في ،حق ق المسياواة ا   الجنسي   و،مك   النسيار والفتيا . وم  الضيرو 
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ا،خاة إجرارا  ملموسييييية لتقل ل  حا األ ر إلى أدثى حد وضيييييما  المشييييياررة الكاملة والمتسييييياوية والمجدية للنسيييييار  
 ( بشرط االستشارة ُمتََّفق عليه  والشاا  في وضي و،نف ح استجا ة م ئمة ومستدامة للجائحة. ) 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -مكررا   -6

التكافم ا   البلدا  م  ح ث قدر،دا على الصمود في وجه األزما  والتعامل  أمد  الجائحة عدم   -7
معدا. ففي سيييييييييياو االسيييييييييتجا ة للجائحة، ،فتقر الدا  ثامية رث رة إلى القدرة على اسيييييييييتخدام التداا ر المالية  

الجائحة    والنقدية، م  ا   ،داا ر أخر ، للتصدل لألزمة. وال اد م  الندوف  التعاو  الدولي لمكافحة  حد
والتعافي مندا، و،قديم المسيييياعدة إلى البلدا  والمناطق األمثر احتياجا . وم  المدم ضييييما  و ييييول الجميي  

الم موثة والفعالة والميسييييييييييييييورة التكلفة    19-في مختلل أثحار العالم في الوقت المناسييييييييييييييح إلى أدوا  روف د
، مي االعترا   التحصييييي   الواسييييي  )اللقاحا ، والع جا ، والتشيييييخيصيييييا ، ومعدا  الحماية الشيييييخصيييييية(

في جميي أثحار    19-رمنفعة عامة عالمية للمسياعدة في التغلح على جائحة روف د  19-النطاو ضيد روف د
العالم واسيييييتعادة ال خم م  أجل التنمية المسيييييتدامة. وم  الضيييييرورل ،اادل المعلوما  والتكنولوجيا م  أجل  

مكافحتدا، فضيييي   ع  إط و ماادرا  في  حا الصييييدد، مثل الكشييييل ع  الجائحة والوقاية مندا وع جدا و 
على الصيييييع د    19-، وأ يييييدقار مرفق روفامس إل،احة لقاحا  روف د19-أدوا  روف د  ماادرة ،سيييييريي إ،احة

، وثدارا  إع   التعديدا  ةا  الصييييييييييييييلة.  19-روف يد  مكيافحية  إلى ،كنولوجيياالو ييييييييييييييول  العيالمي، ومجمي  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه 

،حررثا سيييييييرعة اثتشيييييييار الجائحة أيضيييييييا       حا عصييييييير ،را ت و،شيييييييا ك   ر مسيييييييبوق   . ولحلك،   -8
االثتعيييا  العيييالمي الكييياميييل ل  يكو  ممكنيييا  م  دو  التعييياو  العيييالمي وإلى أ  ،ديييدأ الجيييائحييية في  فييي  

 (بشرط االستشارةتََّفق عليه مُ البلدا . ) جميي

لقد أمد  السيييييييييينوا  األخ رة الصييييييييييلة الجو رية، وإ  راثت   ر مااشييييييييييرة، ا   التجارة والتنمية   -مكررا   -8
ال رو  االجتماعية    ،و،ر   فيا   م ي   ال جت   والمشردي  داخلي  تسبحووعض التحديا  العالمية الرئيسية. وي

في  عض البلدا  النامية المضيييييفة. ويمك  أ  ،ع ق الشييييوا ل الصييييحية القدرا     واالقتصييييادية الصييييعاة أ يييي   
، يمك  أ  ،تسيييييييييييييبيح  يحد الشيييييييييييييوا يل في  19-اإلثتياجيية الفوريية والطويلية األجيل، ورميا أظدر  جيائحية روف يد

الاشيييييييييييرية المنشييييييييييي ، ورحلك الحواد  الاحرية   يييييييييييدما  اقتصيييييييييييادية عالمية رب رة. ويمك  للكوار  الطبيعية و 
والصيييييييييييييناعية أ  ،مدل إلى ،فاقم فقدا  التنو  الب ولوجي، والتد ور الب تي، و،حديا  لوجسيييييييييييييتيا  التجارة في  
 عض البلدا  النامية، مما يفرف ضيييغطا  إضييياييا  على الموارد والديامل األسييياسيييية المحدودة للتجارة والتنمية.  

 لعوامل لخلق ،حديا  إثمائية أخر ،  ما في ةلك اثعدام األم  الغحائي.ويمك  أ  ،جتمي  حد ا

لقد أارز  السييييييييييينوا  األخ رة الصيييييييييييلة القائمة ا   التجارة والتنمية ووعض التحديا  العالمية   -مكررا   -8
عية  الرئيسييية. فعلى سييب ل المثال، أد  ال يادة في عدد ال جت   والنازح   إلى زيادة ،و،ر ال رو  االجتما

ا . وواإلضيييافة إلى ةلك، يمك  للشيييوا ل  فتواالقتصيييادية القتصيييادا  البلدا  النامية التي ،سيييتضييييف  حد ال
ق القدرا  اإلثتاجية الفورية والطويلة األجل،    مراف   ر معدية أو معدية، أ  ،ع   ،علقتالصيييحية، سيييوار  

 يييييييدما  اقتصيييييييادية عالمية رب رة. ، يمك  أ  ،تسيييييييبح  حد الشيييييييوا ل في 19-ورما أظدر  جائحة روف د
ووالمثل، ف   الكوار  الطبيعية، التي ،ت ايد و، ر،دا  سيييييييبح ،غ ر المناا، ورحلك الكوار  الاشيييييييرية المنشييييييي   

  يتد ور الب ت المثل الحواد  الاحرية والصيييييناعية، ،مدل في رث ر م  األحيا  إلى فقدا  التنو  الب ولوجي و 
 والتنمية والموارد والديامل األساسية المحدودة. وضغت إضافي على لوجستيا  التجارة

ا   م  أجل التصييييييييييدل لدحد التحديا  المترا طة وونار عالم أمثر مراعاة للب تة وأمثر ازد ار  -مكررا   اثيا    -8
ال اد م  وضييييييي سييييييياسييييييا  شيييييياملة على جميي المسييييييتويا . وودحا المعنى، ف   اإلدماج الفعال  ،  وشييييييموال  
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اجتماعية محددة األ دا  واالسييييتثمار في الجواثح االجتماعية أمر حاسييييم م  خ ل وضييييي سييييياسييييا    م 
 أجل ،ع ي  مدارا  األشخا  وقدرا،دم، ومساعد،دم على المشاررة الكاملة في العمالة والحياة االجتماعية. 

ا ننا،  لحلك ف   الدورة الخامسية عشيرة للمم،مر فر ية للتمسيك  التعاو  والترا ت، و،ع ي  الصي     -9
  والتعافي على ثحو أفضييييييييييييييل م  الجائحة و،مك   المجتمي الدولي م  ،حق ق أ دا  التنمية المسييييييييييييييتدامة.

فر ييييية وحاجة ملحة لتصيييييور و،شيييييك ل مسيييييار جديد يمك  ييه ،سيييييخ ر التجارة  على    جائحةال  د ح  نطولو،
ا  ا تي  مسيييييلأشيييييمل و أو   مودقدر على الصييييي،قدم مسيييييتدام وونار عالم أ حراز واالسيييييتثمار والتكنولوجيا والتمويل إل

 )الجزء األخضر رهل التشاور( .ةتدامأمثر اسو 

 ( بشرط االستشارة التعلم مل التجربةن النظر  ل  الفراء للمضي قدماا )ُمتََّفق عليه   - أوالا  

، احتفليييت دورة المم،مر الرا عييية عشييييييييييييييرة في ث رووي  ييياعتمييياد أ يييدا  التنميييية 2016  عيييام  في -10
جلت أوجه ،قدم  امة منح ةلك الح  ، حتى وإ  راثت   ر رايية لتحق ق أ دا  التنمية   المسييييييييييتدامة. وسييييييييييُ

زاد  م   يييييييييعووة ،حق ق أ دا     19-. وع وة على ةلك، ف   أزمة روف د2030المسيييييييييتدامة  حلول عام  
سيييييييييييييتدامة. ويتطلح ،جاوز  حا الوضيييييييييييييي التعلم م  التجروة في التعامل مي التحديا  الناشيييييييييييييتة  التنمية الم

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه والمستمرة. 

، في ا،خاة إجرارا  جريتة ومنسييقة لمعالجة     ييرار  مة حاجة ملحة إلى أ  ثمضييي قدما ،   -مكررا   -10
، مي السيييييعي إلى العودة إلى المسيييييار الصيييييحيح لتحق ق  19-اآل ار االجتماعية واالقتصيييييادية لجائحة روف د

ثحو  التقدم أ دا  التنمية المسييييتدامة. وسيييي تطلح ةلك ،صييييميم اسييييترا،يجيا  لنثعا  م  شيييي ثدا أ  ،سييييرج 
 ياريس،   و،حق ق األ يدا  الطويلية األجيل الواردة في ا،فياو   2030التنف يح الكياميل لخطية التنميية المسيييييييييييييتيدامية لعيام  

 ( بشرط االستشارة عليه   ُمتََّفق المساعدة في الحد م  خطر حدو   دما  في المستقبل. ) فض   ع   

التدفق السيييييييييلس للتجارة العالمية    19-يناغي أ  ،كفل االسيييييييييتجا ة العالمية لجائحة روف د  -مكررا   اثيا    -10
وأ  ،كو  داعمة للن ام التجارل المتعدد األطرا ، ور  ما حاسييييييم  النسيييييياة لسيييييي سييييييل ال يمة المسييييييتدامة  

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه والمرثة. )

العالمي على  منح إثشيييييييار األوثكتاد، را  أحد أ دافه  و إدماج البلدا  النامية في الن ام التجارل   -11
ثحو أفضيييييييييل وأجد . وعلى الر م م  التوسيييييييييي الدائل في التجارة واالسيييييييييتثمار في العقود األخ رة، ال ي ال 
االثدماج الفعال في أثماا التجارة العالمية يشيييييييييكل ،حديا   النسييييييييياة للعديد م  البلدا  النامية. و، ل التجارة  

ئم على القواعييد، المحر  األقو  للنمو والتنمييية،  الحرة، في إطييار ث ييام ،جييارل متعييدد األطرا  مفتون وقييا
يمك  أ  يسيييييييييييييياعيد على خلق الم ي   م  فر  العميل و،ع ي  الرخيار. و،واجيه أقيل البليدا  ثموا  على   مميا

وجه الخصييييييو  ،حديا  رب رة في ،سييييييخ ر اإلمكاثا  الكاملة للتجارة الدولية واالسييييييتفادة م  الفر  التي  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ية واالستثمار األجنبي. ،تيحدا س سل ال يمة العالم

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   -11

سيييياسييييا  واقتصييياديا  عميقا  ا،سيييم ات ايد   جغراييا  منح دورة المم،مر األولى، أ،ان ،وسيييي التجارة ،حوال   -12
دائرة اال تمام العالمي،    إلى  االقتصيييياد العالميأمم م   امش    خروجالنمو االقتصييييادل في البلدا  النامية و 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه واقتر   اثخفاف شديد في معدال  الفقر في جميي أثحار المعمورة. 

ا د أ  ثجان التحول االقتصييادل يختلل  اخت   المناطق والبلدا . فقد شييدد  الدا  نسيييا ثموا    -13
ولك  ةليك ينطبق ايدرجية أقيل على المنياطق األخر . وفي العقيد المياضييييييييييييييي،  مب را  في ،جيار،ديا مي العيالم،  

م  المتوقي أ  ،ضيييييييييييييياعل أقل البلدا  ثموا  حصييييييييييييييتدا م  التجارة العالمية، لكندا لم ، د زيادة ُ،حرر.   ما 
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و،مكنت  عض البلدا  النامية م  المشاررة في االقتصاد العالمي م  خ ل  ادرا،دا م  السلي األساسية،  
البلييييدا  في ا،جيييياد التنويي،  ندييييا  ولك لم ،تمك  حتى اآل  م  ،نويي  يييييييييييييييييادرا،دييييا. و ييييحا يمرييييد أ مييييية ،حول 
إثتياج سيييييييييييييلي ةا  ةيمية مضيييييييييييييافية أعلى و،ع ي  اسيييييييييييييتيدامية اقتصيييييييييييييادا،ديا وقيدر،ديا على الصيييييييييييييمود.   خ ل  م  

 ( بشرط االستشارة  عليه  )ُمتََّفق 

ال  نى ع  الحد م  اثاعا ا   ازا  الدف تة و،ع ي  القدرة على الصييييمود في وجه ،غ ر المناا،   -14
. ولحلك، يل م  13والندوف  جدود التنمية المسييييييتدامة لتحق ق أ دا  التنمية المسييييييتدامة، وال سيييييييما الدد   

في إطار    برم،فاو  اريس الماألخح اندج أمثر إثصيييافا  واسيييتدامة إزار اسيييترا،يجيا  التنمية والعولمة. ويوفر ا
ا،فاةية األمم المتحدة اإلطارية  شييي   ،غ ر المناا إطارا  للعمل على فصيييل النمو االقتصيييادل  شيييكل حاسيييم  
ع  التد ور الب تي م  خ ل المسيييييييا ما  المحددة وطنيا  واالسيييييييترا،يجيا  الطويلة األجل للعمل الجماعي  

  (بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليهالمنسق على الصع د العالمي. 

 حد الو يقة  جميي ماادئ ا،فاةية األمم المتحدة اإلطارية  شييييييييييي   ،غ ر المناا و،ع د    ،سيييييييييييلم -مكررا   -14
اإلثصييييا  ومبدأ المسييييموليا  المشييييتررة    جسييييد، م د الت امنا القول والثاات اتع ي  ،نف ح ا،فاو  اريس الحل ي

 (شرط االستشارةب )ُمتََّفق عليه  .وإ  راثت متااينة وقدرا  رل طر  في ضور ال رو  الوطنية المختلفة

ال ، ال التطورا  التكنولوجية ،غ جر سييييبل إثتاج الناك وعملدم و،فاعلدم وعيشييييدم. وعلى أل حال، ف     - 15
مب را ،   التحول الرقمي ماف على قدم وسييييياو، ووسيييييرعة مت ايدة. ويشيييييدد عدد و ييييي   النطاو العريض ار،فاعا  

إلى الدفي ثحو الم يد م  العمل ع   عد، و،غ  ر سييلو   ويسييتمر ، ايد اسييتخدام الدا،ل المحمول. وأد  الجائحة  
المسيتدلك  ، و،سيريي الرقمنة على الصيع د العالمي، وخلقت العديد م  الفر  الجديدة. ويمك  أ  يسيدم اسيتخدام  

وأوجه عدم المسييييييياواة في البلدا    و،اادل أفضيييييييل الممارسيييييييا  المتعلقة  التكنولوجيا  الرقمية في ،قليص الفجوا  
ة. ومي ةليك، ال ، ال  نيا  فجوة رقميية عميقية. وميا لم ،ُتجخيح إجرارا  منسيييييييييييييقية م  جياثيح جميي الجديا   النياميي

 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  الفاعلة المعنية، م  المرجح أ  ، داد الفجوة الرقمية عمقا .  

  . ومي ةلك،  مة حاجة  ت ودرجة   ر مسييبوق طريقة  فضييل اإلثترثت، أ يياح   مكا  الناك التوا ييل    -16
 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه    المجتمعا .   أمام إلى التصدل للتحديا  التي يطرحدا التحول الرقمي  

جلت إثجازا  جديرة  الحرر في مجال التعاو  اإلقليمي  منح الدورة الرا عة عشيييييرة للمم،مر، سيييييُ  -مكررا    -16
لتجييارة الحرة القييارييية األفري ييية، وا،فيياو المحيت الديادئ  والييدولي مثييل اال،فيياو التيياريخي المنشيييييييييييييي  لمنطقيية ا

ةلك،    ر ماإلضييييافي  شيييي   ،و  ق الع قا  االقتصييييادية، وا،فاو الشييييرامة االقتصييييادية اإلقليمية الشيييياملة. و 
ازداد  التو،را  التجارية. ويتع   رفي ،عددية األطرا  إلى مسييييييييييتو  التحدل المتمثل في مكافحة الحمائية  

االمتثال للقواعد المتعددة األطرا . وفي  حا الصييييييييييدد م  المدم الترويج لألخح ان ام ،جارل  عدم  مكافحة  و 
على القواعد ويتسييييم  االثفتان والشييييفايية وقاالية التنبم والشييييمول  ا   متعدد األطرا  يكو  عالمي النطاو ومبني

 في إطار[ من مة التجارة العالمية./يتجسد فيوعدم التم    واإلثصا  ]مثلما 

،ي خر ال وم الكث ر م  أ يدا  التنمييية المسييييييييييييييتييدامية ع  موعيدد. وعلى الر م م  الجدود الرائعية   -17
لنييياك واألميييام  م  التمتي  فوائيييد التقيييدم. ويمك  ألدوا  التجيييارة  والتقيييدم المحرز، لم يتمك  الكث ر م  ا

واالسييييييييتثمار والتكنولوجيا والتمويل أ  ،سييييييييدم ادرجة أمبر في ،غ  ر  حا الواقي والدفي ثحو إيجاد عالم أمثر 
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه شموال  واستدامة وإثصافا  ومروثة. 
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 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  التحديات العالمية الكبرى  -ثانياا  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُيحح  -مكررا   -17

،جرل محاوال  إلعادة االقتصاد العالمي إلى مسارد الصحيح و،سريي الخطى ثحو ،حق ق أ دا    -18
أمثر حدة منح  التنمية المسييييتدامة في الوقت المناسييييح في سييييياو التحديا  العالمية الرئيسييييية التي أ يييياحت  

الدورة الرا عة عشييرة للمم،مر. و،شييمل  حد التحديا  ، ايد أوجه عدم المسيياواة والضييعل،  ما في ةلك ار،فا   
ر  ،غ ر المناا واسيييتمرار التد ور الب تي؛ وا،سيييا  الفجوة الرقمية. وسييي تطلح إثجاز  امسيييتويا  الديو ؛ و،سييي

،مدل جميي الممسييييييييسييييييييا  والجدا   يييييييياحاة   وإعادة التنمية إلى مسييييييييار ا الصييييييييحيح أ   2030خطة عام  
المصييييييلحة في التنمية األدوار المنوطة ادا في سييييييياو الجدود العالمية الرامية إلى ،حق ق االزد ار للجميي.  

 (بشرط االستشارة)متفق عليه 

لد  معالجة  حد التحديا  الث  ة، يناغي لألوثكتاد أ  يراعي عددا  م  القضييييييييايا األسيييييييياسييييييييية  -مكررا    18
 لضرورية للنمو والتنمية المستدام   والشامل   والمنصف  ، وأارز ا:وا

احترام حقوو اإلثسييييا ، ] ما في ةلك الحق في التنمية[ والمسيييياواة ا   الجنسيييي  ، و،مك    •
النسييييييار والشيييييياا ، وااللت ام العام   قامة مجتمعا  عادلة و  ر ،م   ية وديمقراطية قائمة 

 على سيادة القاثو ؛

 اإلدارة السليمة والب تة التمك نية على جميي المستويا ؛ •

رفار،ه وفعال ته وشييييييفاف ته ومسييييييارلته،  سييييييبل   الرامية إلى ،حسيييييي  جدودد  احل  موا ييييييلة   •
عملية ،قود ا الدول األعضييييييييييار  ا،اا   اإلدارة الفعالة القائمة على النتائج وضييييييييييما    مندا
)الجزء األخضدددر   م الفعال للموارد.خ ل اآللية الحكومية الدولية، وضييييما  االسييييتخدا م 

 رهل التشاور(

 متفق عليه  شرا االستشارة"اي "ُيغ  ر "الج ر األخضر ر   التشاور"  -مكررا   18

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه عدم المساواة والضعل   

،شييييكل المسييييتويا  العالية م  عدم المسيييياواة ع اة أمام التنمية المسييييتدامة ورا حا  يعوو    -مكررا   اثيا    -18
ادرجة رب رة النمو االقتصييييادل المسييييتدام والحد م  الفقر. ويتطلح االثتعا  االقتصييييادل وضييييي سييييياسييييا  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه متطورة على جميي المستويا  لمعالجة  حد المسائل. 

 مل و    700ثفكيت الفجوة ا   األ نييار والفقرار ،تسيييييييييييييي منيح عقود. وحتى قبيل الجيائحية، ريا  ز يار  ميا ا  -19
األشخا   م    ا ي  شخص حبيسي الفقر المدقي، مي ما ينطول عليه ةلك م  مداثة وضعل. وال يصل 

فياة إلى  إلى التكنولوجييا  الحيديثية،  ميا ف ديا  عض التكنولوجييا  التي  يا،يت ُ،عتبر أسييييييييييييييياسيييييييييييييييية، مثيل الن
اإلثترثيت. وميا زاليت المرأة في جميي أثحيار العيالم ،كيافح م  أجيل المطيالاية  يالمكياثية التي ،سييييييييييييييتحقديا في 
المجتمي وفي االقتصيييياد، و، ل في المتوسييييت أفقر وأضييييعل م  الرجل،  غض الن ر ع  الد ا األ ييييلي.  

يا الحل شيددد العالم على مد   وم  الممسيل أ  التوسيي المث ر لنعجا  في التجارة واالسيتثمار والتكنولوج
 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه العقود الماضية لم يسفر ع  فوائد للجميي. )

يجح ،قديم الدعم إلى الضييييييييعفار أو الحي   م في أوضييييييييا   شيييييييية، مثل النسييييييييار والفتيا ،   -مكررا   -19
والشيييييييياا ، واألشييييييييخا  ةول اإلعاقة، وراار السيييييييي ، والشييييييييعو  األ ييييييييلية، وال جت  ، والنازح   داخليا ،  
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م،  والمشييييييييييردي  والعاطل   ع  العمل، والمداجري  و  ر م م  الفتا  المدمشيييييييييية وإي ر االعتاار الواجح لد 
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ال ُيتر  أحد خلل الررح.  لكي

 ( بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -مكررا   اثيا   -19

ددد، م  ا   عوامل  ي مما  قد سيييييا مت أوجه عدم المسييييياواة  حد في ، جيج االسيييييتيار م  العولمةل -20
وعدم ،ر  أحد خلل الررح.   2030خطية عام    ف يحنق القيدرة الجمياعيية على ،األطرا ، ويع  ،عيددية  أخر ،

ال  نى شييرا  قد ،تعرف اإلثجازا  التي ،حققت على مر السيين   في الحد م  الفقر، و و  د  رئيسييي و و 
، رما أ  فجوة التنمية ا   البلدا   19-روف دمواجدة جائحة سيييييييييييييياو  عنه للتنمية المسيييييييييييييتدامة، للخطر في 

،ع ي     سييييييبل مندامضيييييياعفة جدودثا،    2030خطة عام   نف حيتطلح ،و وداخلدا معرضيييييية لخطر اال،سييييييا .  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه الموارد، الخا ة والعامة، والمحلية والدولية. 

لديو  على ،عبتة الموارد   المر،اطة  وجه الضييييعل األيمك  أ  ،سيييياعد المعالجة الفعالة   -أوال   مكررا   -20
منتيدييا  متعيددة األطرا ، فقيد و ييييييييييييييل ،رامم اليديو  في البليدا   ميجدد خ ل المياليية م  أجيل التنميية. ورميا أُ 

فر  النمو االقتصيييييادل الشيييييامل   ،ع قالنامية إلى مسيييييتويا  ةياسيييييية عالية. و حا يعني وجود ق ود خط رة  
لديو  والحاجة إلى ،حف     احاجة إلى الحد م  أوجه الضييعل المر،اطة  والمسييتدام. وسييتكو  الموازثة ا   ال
م  المدم  و رئيسيييية لضيييما  التنمية الشييياملة والمسيييتدامة.    مسييي لة،  جائحةالتنمية، ال سييييما في عالم ما  عد ال

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه . ةالعالمي ةرمو ،وسيي و،ع ي  مشاررة البلدا  النامية في ممسسا  الح

 (بشرط االستشارة)اتُّفق عليه  . ُحح الضعل  

الضيييييعل    أوجه،حد و الضيييييعل يمك  أ  ،ع ز التنمية الشييييياملة والمسيييييتدامة.  أوجه معالجة   -ا  مكرر  -20
 فعالية للصيييييييييييدما  الخارجية، مثل الكوار  الطبيعية و،غ ر المناا  تصيييييييييييدل  المت  يييييييييييلة م  القدرة على ال

ووالتالي    على الصيييمود  الفتا  الضيييعيفة  قدرةرا،يجيا  لتحسييي    سيييياسيييا  واسيييت  وال اد م  وضيييي.  جوائحوال
االقتصييييادل والب تي، يجح   قدرة على الصييييمود في المجال  لدعم الو دعم ،حق ق أ دا  التنمية المسييييتدامة.  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه . ةفعالمعالجة معالجة أساا  الضعل ون ارد 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  - اثيا   مكررا   -20

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ي تدهفر البيئ التغير المناخ و   

إ   عض أثماا اإلثتاج واالسييتد   في الماضييي والحاضيير التي  بت أثدا ال يمك  ،حملدا ،مثل  -21
خطرا  على الرخار. وفصيل النمو االقتصيادل ع  التد ور الب تي أمر  الا األ مية لضيما  التقدم المسيتدام،  

قة، ،مشييييا  مي  فضييي   ع  الحد م  مواط  الضيييعل. وفي  حا الصيييدد، يل م ا،خاة إجرارا  ملموسييية ومنسييي
ا،فاو  اريس المعقود في إطار ا،فاةية األمم المتحدة اإلطارية  شييي   ،غ ر المناا، فضييي   ع  التو يييل إلى  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه مم،مر األطرا   حا العام. الدورة السادسة والعشري  لثتيجة مجدية في 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ول الرقميا،سا  الفجوة الرقمية والسرعة   ر المتكافتة للتح  

لقيد أفضييييييييييييييت الرقمنية  يالفعيل إلى ،حوال  ح ي يية، و  ر  ايدرجية رب رة العيدييد م  جواثيح الحيياة   -22
اسييييتد مه  جرل ما يييأحد  ،غ  را  مما  الحديثة، و ي في  ييييلح ،حول اقتصييييادل  ائل يتيح فر ييييا  رث رة، 

حديا  أيضييييييييييييييا ، مثيل الفجوة الرقميية. ويل م ،قيديم الدعم ال زم للتحقق  وإثتياجه و،داوله. لك  الرقمنية ،طرن ،
م  أ  الجميي يتقاسييمو  فوائد  حا التحول م  أجل سييد الفجوا  االقتصييادية واالجتماعية في جميي أثحار  
العالم. ويمك  أ  يسيييدم االسيييتخدام السيييليم للتكنولوجيا  الرقمية، في ظل ،وافر هيامل أسييياسيييية رايية، في 
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لحد م  الفجوا  وأوجه عدم المسيييييييييياواة في البلدا  النامية. و،تطلح المسيييييييييياواة الح ي ية الن ر في المفدوم  ا
 ( بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  األوسي لندماج الرقمي.

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -المسائل المتعل ة بالديفط 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -مكررا   -22

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ) التحديا  والطريق المستدام ثحو الرخار  

سييييييتم ر  حد التحديا  ادرجة رب رة على التطلعا  اإلثمائية، وسيييييي تع   م   م إدماجدا ،ماما  في  -23
 حلول  أل محيياوال  إلعييادة انييار الطريق إلى الرخييار،  مييا في ةلييك ،حق ق أ ييدا  التنمييية المسييييييييييييييتييداميية 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ) .2030 عام

 قدر عل  الصمفد وأكثر استدامةالتحفالت الالزمة لعالم أشمل وأ -ثالثاا  
ل  يكو  ريايييا .    جيائحيةقبيل الا  اليحل يع يد العيالم إلى ثموةج التنميية اليحل ريا  موجود  تعيافيإ  ال -24

،مكُّ  ورسييم مسييار لضييما    جائحةال  المعتاد ل  يمكج  االقتصيياد العالمي م  التعافي م على النحو  العمل  ف
في الواقي، را  التقدم  و التنمية على المسييييييييار الصييييييييحيح.    إ قارالعيش  كرامة، ثاهيك ع   م   جميي الناك  

رشيفت األزمة  و الجائحة.    ادايةحتى قبل المسيار    خارج  حاثحو ،حق ق العديد م  أ دا  التنمية المسيتدامة  
 (شارةبشرط االست  )متفق عليهمعالجة. الالقائمة التي ،حتاج إلى  لدشاشةالضعل وا أوجهوأارز  

قييدر  أو   أشييييييييييييييمييليكو     الرخييار المشييييييييييييييتر م    ل ثتقييال إلى عييالم  ربر    أروعيية ،حوال   ال اييد م  –25
،ع ي  و ة: ،حوييل االقتصييييييييييييييادا  م  خ ل التنويي؛  ييرقمللوسييييييييييييييائيل الا   أمثر اسييييييييييييييتخيداميو   الصييييييييييييييمود على

.  األطرا    ،عددية نشييييييييت،مويل التنمية؛ و،  رو ،حسييييييي   طو ؛  قدر على الصيييييييمودأو اسيييييييتدامة   أمثر  اقتصييييييياد
 (بشرط االستشارة عليه )متفق

 (بشرط االستشارةتحفيل االقتصادات مل خالل التنفيع )ُمتََّفق عليه  -ألى 

منح الدورة الرا عة عشييييرة لمم،مر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، يواجه االقتصيييياد العالمي سييييلسييييلة   -26
ناشييتة لضييما  النمو االقتصييادل المسييتقر، ولتحق ق التنمية الشيياملة والمسييتدامة.  م  التحديا  المسييتمرة وال

وزيادة    ،واثعدام األم  الغحائيو،شيييمل  حد التحديا ، ضيييم  جملة أمور، االعتماد على السيييلي األسييياسيييية،  
وتر  الديو ، و، ايد الطلح على الطاقة، وضييييعل الديامل األسيييياسييييية لتكنولوجيا المعلوما  واال،صيييياال ، و 

، فضيييييييييييييي   ع  التحيدييا   وفقيدا  التنو  الب ولوجي  النمو االقتصيييييييييييييييادل، والتحيدييا  المر،اطية اتغ ر المنياا
المطروحة في قطاعي النقل واللوجسيييييييييتيا  التجارية  سيييييييييبح الحواج  الجغرايية. ويشيييييييييكل انار القدرة على  

ة والشيياملة. وأوجه التقدم الناجمة  الصييمود في وجه  حد التحديا  أمرا   الا األ مية لتحق ق التنمية المسييتدام
،مس الحاجة إل دا ضييييييييييرورية للحد م  أوجه الضييييييييييعل أمام الصييييييييييدما     التيع  التحوال  االقتصييييييييييادية  

االقتصيادية وم  عدم المسياواة ا   جميي البلدا  وداخلدا. والتحول الديكلي عنصير  ام، سيوار أ،علق األمر  
ص م  ف  الييدخييل المتوسييييييييييييييت. ويناغي إي ر ا تمييام خييا    ييالخروج م  فتيية أقييل البلييدا  ثموا  أم  ييالتخل

  ألضييييييييعل البلدا ، مثل أقل البلدا  ثموا  والبلدا  النامية   ر السيييييييياحلية والدول الج رية الصييييييييغ رة النامية.
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه 

وعلى الر م م  التوسييي الدائل في التجارة وظدور سيي سييل ال يمة العالمية، ال ي ال مع م البلدا    -27
النامية يعتمد على السيييييلي األسييييياسيييييية، وال ي ال  عضيييييدا المتخصيييييص في الصيييييناعة التحويلية أو الخدما   
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،مر اقتصييييييادا،دا    حبيس أثشييييييطة ةا  ةيمة مضييييييافة متدثية. ويعتمد  لثا االقتصييييييادا  النامية والبلدا  التي
 مرحلة اثتقالية ،قرياا  على السيلي األسياسيية، ومع مدا م  أقل البلدا  ثموا  التي  ي معرضية  شيكل خا   
لتقلاا  أسيييييييواو السيييييييلي األسييييييياسيييييييية الدولية. وع وة على ةلك،  بت أ  االفتقار إلى التكنولوجيا  والموارد  

   الو يول إلى األسيواو. وفي الحاال  التي ال يكو   المالية المناسياة يشيكل ع اة أمام االسيتفادة م  ،حسي
ف دا ،حسييي   الو يييول إلى األسيييواو مصيييحووا   سيييياسيييا  محلية ،مك نية م ئمة ومدعوما   ممسيييسيييا  قوية 
،د   ا تة موا،ية لألعمال التجارية، ال يمك  لتحسيييييييييي   الو ييييييييييول إلى األسييييييييييواو أ  يمدل وحدد إلى ،نو  

 (بشرط االستشارةعليه )ُمتََّفق  النشاا االقتصادل.

و  ر  الرقمنة سييييييييييييبل إثتاج الناك واسييييييييييييتد مدم و،جار،دم وعيشييييييييييييدم. ويتيح ،ضيييييييييييي  ق الفجوة   -28
التكنولوجية وسيييييد الفجوة الرقمية ا   البلدا  المتقدمة النمو والبلدا  النامية وداخلدا فر ييييية للتحول الديكلي  

خل و،ع ي  القدرة على الصييمود، فضيي   ع  الحد  والتنويي االقتصييادل، وم   م يوفرا  خيارا  لتحسيي   الد
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه م  أوجه الضعل لد  أشد الناك فقرا ، وال سيما النسار والشاا . 

ااعض اال،جا ا ، مثل ، ايد أ مية الاعد الرقمي في االقتصيياد وإعادة    19-وعجلت جائحة روف د -29
اثدا أو ،قصي ر ا. وسييغ ر  حا األمر مشيدد التجارة الدولية وريمية ،  ر ثقل سي سيل ال يمة العالمية إلى أوط

البلدا  ادا أو اسيييييييييييتفاد،دا مندا. وقد أارز  األزمة الحالية دور التكنولوجيا  الرقمية وثماةج األعمال ةا   
الصييييييييييييييلية في انيار ث م مرثية مفتوحية وشيييييييييييييياملية ونمنية و،حقق الفيائيدة للجميي. ويجيح أ  يكو  دعم التحول  
الرقمي للبلدا ، مي مراعاة التحديا  التي ،طرحدا والفر  التي ،تيحدا الحقائق الجديدة والتغ ر التكنولوجي  
السيييييييييريي، أولوية م  أجل التصيييييييييدل انجان ألوجه عدم المسييييييييياواة القائمة وسيييييييييد الفجوة الرقمية. وسيييييييييتكو   

  الرقمي مف يدة لمعيالجية الفجوة  المنياقشييييييييييييييا  المتعيددة األطرا   شيييييييييييييي   التجيارة الرقميية والتعياو  في الم يدا
 ( بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  الرقمية.

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   -29

يمدل االسييييتثمار األجنبي المااشيييير دورا  رئيسيييييا  في ،حق ق التحول الديكلي. ويمك  أ   -مكررا   اثيا   -29
خ ل ،   رد على انار القدرا  اإلثتاجية، حاف ا  للتحول الديكلي،  يشييييييكل االسييييييتثمار األجنبي المااشيييييير، م  

ورفي ال يمة المضيييييييافة ل قتصييييييياد المحلي وروطه  فعالية أمبر  سييييييي سيييييييل ال يمة العالمية. و حا يمرد أ مية 
  السياسا  التي ،دعم الندوف  سلسلة ال يمة، و،ك يف الع قا  التجارية واالستثمارية مي الحقائق الحديثة،

 طرو مندا إثشيييار سييي سيييل ةيمة مسيييتدامة، واسيييتغ ل الفر  االقتصيييادية الجديدة م  خ ل االسيييتفادة م  
التكنولوجيا واالسيييييييتثمار األجنبي المااشييييييير لبنار القدرا  اإلثتاجية وفقا  السيييييييترا،يجيا  التنمية االقتصيييييييادية  

الضرورل وضي سياسا  فعالة لبنار   الوطنية. وواإلضافة إلى السياسا  التجارية واالستثمارية، سيكو  م 
القييدرا  في مجيياال  ريييادة األعمييال واالاتكييار والتييدريييح والتعليم و،نمييية المدييارا ،  مييا في ةلييك م  خ ل  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  التعاو  التقني.

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -مكررا   الثا   -29

لقد را  االسييييييييييييتثمار األجنبي المااشيييييييييييير قناة ج دة للندوف  التكنولوجيا والمعار . وأ،ان ،نويعا    -30
اقتصياديا   ائ   في  عض البلدا  النامية.   ر أ  فوائد  حد التدفقا  لم ،عم الجميي. وفي  عض الحاال ،  

. واجتحا  قدر أمبر وأفضيييل  لم ،ك   حد التدفقا  رايية؛ وع ز  في  عضيييدا اآلخر أثماا اإلثتاج السيييا قة
م  االسييييتثمار األجنبي المااشيييير،  ما في ةلك اتد تة ا تة موا،ية على جميي المسييييتويا  ووما يتماشييييى مي  
أولويا  البلد اإلثمائية، أمر  الا األ مية لدعم التنويي االقتصيييييييييييادل في السيييييييييييلي والخدما ، الحل َ،ب    أثه  

ولوجيا  شييييييييييييروا متفق عل دا، وخلق فر  العمل،  ما في ةلك  محر  قول للنمو االقتصييييييييييييادل، وثقل التكن
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه لصالح المرأة. 
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ويمك  أ  ،كو  قواعد التجارة واالسييييييييتثمار المتعددة األطرا  واإلقليمية الواضييييييييحة والقاالة للتنبم   -31
 نما ،حاول البلدا  ،سيييلُّق سييي لم  ادا مف دة إلى حد رب ر، شييي ثدا شييي   الو يييول التفضييي لي إلى األسيييواو. وو

ال يمة المضييافة، يجح أ  ينصييح الترر   على ضييما  عدم ،حول التداا ر التجارية إلى حواج . و،فقد أقل  
البلدا  ثموا  قدرا  رب را  م  فر  اإليرادا  رل عام أل   حد البلدا  وشييييييييييررا،دا ،واجه ،حديا  في االمتثال  

ي  عض أسيييييييييييواو المقصيييييييييييد. لحا، ف   دعم البلدا  لتمك ندا م  اسيييييييييييتيفار  الكامل للتداا ر   ر الجمررية ف
المعاي ر الدولية واالسيتفادة م  اال،فاقا  واإلعفارا  أمر  الا األ مية لتيسي ر التحول االقتصيادل و،حف  د.  

  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   -31

،تسيييييم شيييييروا الو يييييول التفضييييي لي إلى األسيييييواو لصيييييالح أقل البلدا  ثموا    ر القائمة    -ثيا  مكررا   ا  -31
أسييياك المعاملة  المثل،  ما ف دا الشيييروا المنطاقة في إطار ث ام األفضيييليا  المعمم،    مية  الغة.   على

البلدا  ثموا   شيييييكل دائم  لحا، م  الضيييييرورل ضيييييما  التنف ح المناسيييييح التوق ت لو يييييول منتجا  جميي أقل 
األسييييييييواو م  دو  رسييييييييوم جمررية أو حصييييييييص مفروضيييييييية ،يسيييييييي را  لنفاة  حد البلدا  إلى األسييييييييواو.   إلى

  (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

إ  فقيدا  إمكياثيية االسييييييييييييييتفيادة م  طيائفية م  ،يداا ر اليدعم اليدولي،  ميا في ةليك  عض    -مكررا   يالثيا   -31
املة الخا يييييية والتفاضييييييلية واإلعفارا  المتصييييييلة  التجارة  عد التخرج م  فتة أقل  األشييييييكال الدامة م  المع

البلدا  ثموا  يسيتدعي ا،خاة مجموعة م  ،داا ر التخميف والدعم لضيما  االثتقال السيلس. وفي  حا الصدد،  
لضييييما     م  المدم موا ييييلة دعم  حد البلدا ،  ما يتناسييييح مي احتياجا،دا والق ود المفروضيييية على قدرا،دا،

  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه اثتقالدا السلس  عد رفي اسمدا م  القائمة. 

لكي يكو  ،نويي التجارة فعاال  في البلدا  النامية، ال اد م  ،وافر هيامل أسيييييييياسييييييييية ،جارية فعالة   -32
موا،ية لألعمال التجارية   وج دة، و،مويل التجارة، وا،خاة ،داا ر فعالة لتيس ر التجارة واالستثمار، و،د تة ا تة

والتجيارة. وم  المدم أيضيييييييييييييييا  الحيد م  فر  التجيارة   ر المشييييييييييييييروعية م  خ ل التكنولوجييا  والديياميل  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه األساسية ةا  الصلة. 

،سيييييييببت الجائحة في حدو  اضيييييييطرا ا  رب رة في شييييييياكا  النقل الاحرل والجول الدولية،   -مكررا   -32
أ ر  شييييييييكل خا  على التجارة اإلقليمية وعمليا  المواث  واللوجسييييييييتيا . وثتيجة لحلك، أد  الجائحة   مما

إلى ،عط ل سي سيل اإلمداد العالمية واسيتمرارية األعمال التجارية إلى حد رب ر، مما أ ر  شيكل خا  على  
التجيارة اإلقليميية. و،سييييييييييييييلت  حد  البليدا  التي ،كو  ف ديا طرو النقيل محيدودة والتي ،عتميد اعتميادا  رب را  على  

التطورا  الضيييييور على الحاجة إلى ث م مرثة للنقل الجول والاحرل،  ما في ةلك ث م النقل اإلقليمية، التي  
ُ،عدج ضيييرورية لتعم ق عمليا  التكامل اإلقليمي ووالغة األ مية لتسيييريي اثدماج البلدا  النامية في االقتصيياد  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه العالمي. 

ما فتتت ،ت ايد أ مية الخدما  في االقتصييييييياد العالمي والوطني. ولحلك، يل م وضيييييييي سيييييييياسيييييييا    -33
،مك نية و،د تة ا تة موا،ية لألعمال التجارية لتع ي  و،حسيييييييي   اسييييييييتدامة قطا  الخدما  في البلدا  النامية  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  والندوف  قدر،ه على الصمود.

ال يمك  إجرار أل ،حول م  دو  مسييييييييييييييتوييا  رياييية م  القيدرة اإلثتياجيية. و،حيدد موارد اإلثتياج   -34
والقدرا  في مجال ريادة األعمال وروا ت اإلثتاج معا  قدرة البلد على إثتاج السييلي والخدما  التي سييتسيياعدد  

وأ  ُيدعم  ،  جدود التحولعلى النمو والتطور. ويجح أ  ي ل ،ع ي   حد القدرا  في  ييييييييميم أل جدد م  
 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق . سياسا  فعالة وإدارة رش دة على جميي المستويا 
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لكي يكو  التحول االقتصيادل شيام  ، يجح أ  يشيمل الممسيسيا  الصيغر  والصيغ رة والمتوسيطة   -35
تة، الرسيمية و  ر الرسيمية، التي  الحجم،  ما ف دا ،لك التي ،ملكدا و،دير ا النسيار والشياا ، والشيررا  الناشي

،شيييييييييكل ج را  ال يتج أ م  التحول االقتصيييييييييادل، ألثدا ،مثل مع م العمالة في البلدا  النامية. وع وة على  
ةلك، لم يسييييييتفد الكث ر م   حد الشييييييررا  م  ،وسييييييي التجارة أو م  إدراجدا في سيييييي سييييييل ال يمة اإلقليمية  

ية،  ما في ةلك دعم فر  الحصيييييييول على التمويل ومدارا  ريادة  والعالمية. و،شيييييييكل ا تة األعمال التمك ن
األعمال والمعلوما  واألسيييواو، فضييي   ع  إدراج شيييررا  األعمال في سييي سيييل ال يمة اإلقليمية والعالمية،  
عام   رئيسيييييا  الزد ار  حد الشييييررا ، وم  شيييي ثدا أ  ،مكندا م  رفي قدر،دا التنافسييييية وإثتاج تدا، وروطدا  

رة واالسييييييييييتثمار الدول   ، وونار القدرة على الصييييييييييمود أمام حاال  الطوارئ المدمرة، و،مدل في ثداية  التجا
المطيا  إلى ثمو واسييييييييييييييي النطياو وإلى خلق فر  عميل رث رة، و،وزيي أفضيييييييييييييييل لفوائيد التجيارة العيالميية.  

 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -مكررا   -35

أ يييييياح االقتصيييييياد اإلاداعي مسييييييا ما   اما  في النمو االقتصييييييادل، و و  مثا ة فر يييييية  -مكررا   اثيا   -35
جديدة للبليدا  النياميية م  أجل ،نويي اقتصييييييييييييييادا،ديا و،حق ق قف ة ثوعيية  االثتقيال إلى قطياعا  جديدة عالية  

،حق ق أ دا  التنمية المسيييتدامة. لحا، م  المدم ،د تة ا تة موا،ية النمو في االقتصييياد العالمي رخطوة ثحو 
م  أجل الندوف  االقتصييييييييييياد اإلاداعي،  طرو مندا ،شيييييييييييجيي اإلادا  واالاتكار وريادة األعمال ودعم انار  
ممسييييييييسييييييييا   قايية و ييييييييناعا   قايية، و،وف ر التدريح التقني والمدني للمحترف   في مجال الثقافة، وزيادة  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  عمل في القطا  الثقافي واإلاداعي.فر  ال

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -مكررا   الثا   -35

يمك  للمداجري  أ  يسييييييا موا  شييييييكل مجد في التحول الديكلي والتنمية المسييييييتدامة،  سييييييبل مندا   -36
ل دعم ريادة األعمال، م  أجل ،مك   المداجري   الحواال  المالية. و نا  حاجة إلى سييياسييا  مناسيياة، مث

االزد ار، مما سييييييييييييف د جميي االقتصيييييييييييادا ، وم  أجل التصيييييييييييدل للتحديا  المتعلقة  التجارة والتنمية  م  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  واالستفادة م  الفر  التي ،نطول عل دا الدجرة.

عا  بسددددددبا النزاعات الافيلة األمد والحديثة العهد   ُيهجَّر مالييل األشددددددخاً قسددددددراا  ل   -مكرراا  -36
بالنسدددددددزة للنازميل وللمجتمعات المضددددددديفةا وتفا ه البلداط النامية  التي  اا  ملحاا  عالمي اا يخلق تحدي  مما

مل الال ئيل في العالم  األثر اال تماعي واالقتصدددددددادر المدمر له      في المائة  85اا تسدددددددتضدددددددي  مالي 
األزمة  وُتعرَقل قدرتها عل  تح يق أهداف التنمية المسدتدامةا وهنا  لدلة ماسدمة بيل السدال  والتنمية 
في البلداط التي تليش نزاعات وماالت ما بعد النزاعا وفي الفقت نفسددددده  فتط التحديات الخالدددددة التي  

بعض البلداط النامية تجعل مل الضددرورر ت ديم دعم محدد األهداف لدفع التنفي  السددريع لخاة    تفا هها
 (77ا )مجمفعة الد 2030عا  

للخطر في البلييدا  النييامييية التي    2030يتعرف التحول االقتصييييييييييييييييادل و،نف ييح خطيية عييام    -مكررا    -36]
 في يتسيبح  مما  ،المتضيائلة  الموارد،لب دا    رب رة م  ال جت  ، ح ث ،ت ايد االحتياجا  والا   ،سيتضييف أعداد

محدد األ دا     دعم  ،قديم  إلى حاجة   نا   النامية،  البلدا    عض في. و اقتصيادل واثديار   اجتماعية  ضيائقة
 (77لي ا م  مجموعة اديل اقتران.[ )االقتصاد اثديار  ومني 2030لدفي التنف ح السريي لخطة عام 

 .مكررا   -8ُأدمج في  -ح ُيح -مكررا  -36

م  األسييييياسيييييي، في عملية التحول، أ  ،حافل سيييييياسيييييا  المنافسييييية وحماية المسيييييتدلك وإجرارا    -37
اإلثفاة العادلة والسيييييييييييييليمة والقوية على ا تة ،كفل ،كافم الفر  وأ  ،ع ز الشيييييييييييييفايية لجميي المشيييييييييييييارر  ،  

ال يكو  الو يييول إلى األسيييواو خاضيييعا  للممارسيييا  الماثعة للمنافسييية. وم  شييي   المنافسييية الفعالة،    ح ث
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في ةلك م  خ ل ،قديم الدعم لوضيييييييي و،نف ح سيييييييياسيييييييا  المنافسييييييية وم  خ ل التعاو  ا   سيييييييلطا     ما
الكفارة  سيييييييييما إةا اقتر  ةلك  حماية قوية للمسييييييييتدلك في السييييييييوو، أ  ،سيييييييياعد على ،ع ي   المنافسيييييييية، ال

 (بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  وو سعار أقل للمستدلك  . ا   االقتصادية، مما يمدل إلى منتجا  أفضل وأمثر أماث 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   -37

.  خلل الررح   أ  يتر  ثصييييييييييييييل سييييييييييييييكا  العالم  هال يمكنا ، حق  لكي يكو  التحول الديكلي شييييييييييييييام    -38
أوضيييييييا   شييييييية،  م  ف دم النسييييييار    يعيشيييييييو  في،قديم الدعم العاجل لألشيييييييخا  الحي   ا   المدم أيضييييييي م و 

والفتيا  والشيياا  واألشييخا  ةوو اإلعاقة وراار السيي  والشييعو  األ ييلية والمجتمعا  المحلية وال جتو   
حماية حقوو اإلثسيييييييييا  للجميي حتى ال يتخلل أل الد  م  الضيييييييييرورل  و والمداجرو .  ا   والمشيييييييييردو  قسييييييييير 

ال ، ال المرأة ،شييييييار   شييييييكل   ر متناسييييييح في العمل في القطا    ر الن امي  و شييييييخص ع  الررح.   أو
السييييييلطة و ييييييني القرار، وعادة    في منا ييييييح   القدر الكافيممثلة    ر والعمل   ر مدفو  األجر، رما أثدا  

لسيياسيا  التي ،ن ر ال اد للحلك،  و االقتصيادل.    تراجيت   ر السيلبي لل ال  و  ،كو  م  ا   أول م  يشيعر  ما
انشياا إدماج و،مك   النسيار والشياا .   شيجيالتحول الديكلي أ  ،تجاوز من ور النو  االجتماعي وأ  ، في
انار قاعدة األدلة لدحد السيييييييييييياسيييييييييييا .  في ة ي مأ   جتماعينو  االالالبياثا  المصييييييييييينفة حسيييييييييييح  كتسيييييييييييي،و 
 (بشرط االستشارةعليه  ُمتََّفق)

ا 19- هنا  لدددلة بيل التجارة والسدددياسدددات الصدددحية  بما يشدددمل األمراك فير المعدية و ففيد  - مكرراا   - 38
المبد ولدة  أمدد التحدديدات العدديددة التي تفا ههدا البلدداط النداميدة والتي قدد تعيق الجهفد   19-يمثدل  ففيددو 

لتكفيل الثروة وتعزيز اإلنتددا يددة ويمكل أط تزيددد مل أو دده عددد  المسدددددددددداواة والتفدداوتددات اال تمددا يددة 
واالقتصداديةا وتؤ د الرواب  بيل التجارة والصدحة أهمية التزادل المسدتمر للمعلفمات بيل الجهات لدامزة 

 (77لد )مجمفعة ا المصلحة لمعالجة تأثير ه   التحديات في البلداط الضليفةا

 .مكررا   -8ُأدمج في  -ح ُيح -مكررا   -38

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   اثيا   -38

يناغي إي ر اعتايار خيا  ل حت ل الطوييل األميد لألرف الفلسييييييييييييييط نيية والق ود التي   -مكررا  را عا   -38
على الشيييييعح الفلسيييييط ني. و،ع ق  حد ال رو  الجدود المبحولة لتحويل االقتصييييياد   حا االحت ل  يفرضيييييدا  

الفلسييييييييييييط ني، واالسييييييييييييتفادة م  الفر  االقتصييييييييييييادية والموارد الطبيعية والمالية، ولتحسيييييييييييي   فدم التكاليف  
ثحو ،حق ق أ دا  التنمية  ا   االقتصيييييييييادية ل حت ل  النسييييييييياة للشيييييييييعح الفلسيييييييييط ني م  أجل المضيييييييييي قدم
ا   للمعاي ر المعتر  ادا دولي ا   المسيييييتدامة. وإ  التسيييييوية الدائمة والسيييييلمية للن ا  اإلسيييييرائ لي الفلسيييييط ني، وفق

الصلة، أمر ضرورل ليحرز الشعح  المتعلقة  حل الدولت   وقرارا  مجلس األم  التا ي لألمم المتحدة ةا   
 الفلسط ني ،قدما  ملموسا  ثحو ،حق ق أ دا  التنمية المستدامة.

 ي الفقرة[] نا  حاجة إلى م يد م  المشاورا  ا   المجموعا   ما في ةلك مراجعة موضد 

  في سييييييييييياو التغ ر التكنولوجي السييييييييييريي، يجح إي ر ا تمام خا  لب ار اإلثمائية المتر،اة على -39
الرقمنة السييييريعة ل قتصيييياد والثورة الصييييناعية الرا عة. ويطرن التطور السييييريي للتكنولوجيا  الرقمية وثشيييير ا  
فر ييييييييييا  و،حديا  جديدة لتحق ق أ دا  التنمية المسييييييييييتدامة. و،اشيييييييييير  حد التكنولوجيا   التحول الديكلي،  

مية قد يتسيبح أيضيا  في ،عط ل أسيواو  ورحلك  التنمية الشياملة والمسيتدامة.   ر أ  ،بني التكنولوجيا  الرق
، ما لم يتم  م  عدم المسييييييييياواة   العمل، أو ي يد م  ،فاقم أوجه عدم المسييييييييياواة القائمة، أو يخلق أوجدا جديدة

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ةلك  طريقة شاملة ومستدامة ومسمولة.

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   -39
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،توز  فوائيد التكنولوجييا الرقميية، على سييييييييييييييب يل المثيال، ،وزيعيا  متسيييييييييييييياوييا  ا   البليدا  وداخلدا.  لم   -40
فالفجوة الرقمية ،عم مجاال  شييييييييييتى،  ما ف دا الديامل األسيييييييييياسييييييييييية واللوائح والسييييييييييياسييييييييييا  وقدرا  اإلثفاة  

عمال في البلدا   والممسيييييسيييييا . و،مكج  شييييياكة اإلثترثت والمنصيييييا  الرقمية العديد م  الشيييييررا  ورواد األ
النامية م  الو ييييييول إلى األسييييييواو الدولية، ومي ةلك ي ل دور  حد األطرا  في سيييييي سييييييل ال يمة الرقمية  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه   امشيا .

إ  سيد الفجوة الرقمية ييما ا   البلدا  وداخلدا أمر  الا األ مية  النسياة للبلدا  النامية، وال سييما   -41
لضييعيفة وم   م أشييدج ،خلفا  ع  الررح. ويناغي إي ر ا تمام خا  لبنار القدرا  و،طوير الديامل  الفتا  ا

األسيييييياسييييييية الج دة، وإمكاثية الو ييييييول إلى االقتصيييييياد الرقمي والقدرة على ،حمل ،كلفته. وم  المدم أيضيييييا   
لكب رة للموارد، التي يدعمدا  العناية  محو األمية الرقمية للفتا  المحرومة والسييييييييييييييكا  المحروم  . والتعبتة ا

مناا اسييتثمارل ج د وو تة موا،ية لألعمال التجارية، ضييرورية لدعم المشيياريي والممسييسييا  ل سييتفادة الفعالة  
م  الفر  التي يتيحدا االقتصيييييييييياد الرقمي والتجارة اإللكتروثية لبنار الديامل األسيييييييييياسييييييييييية والدراية العملية  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه الرقمية ال زمة. 

ال يناغي معالجة القضييييييايا الرقمية  مع ل ع    ر ا، ال م  خ ل ثدج شييييييمولي متعدد الجدا    -42
 يييياحاة المصييييلحة في سييييياو التجارة والتنمية. ورث را  ما ،تجاوز التغ  را  التقنية االسييييتجا ا  السييييياسييييا،ية 

ة ،ع ز االاتكار و،مك   والتن يمية. و،حتاج البلدا  النامية إلى دعم لتصيييميم و،نف ح سيييياسيييا  مناسييياة وفعال
 يحد البليدا  م  المشيييييييييييييياررية  فعياليية في االقتصيييييييييييييياد الرقمي، وجني الفوائيد اإلثميائيية للرقمنية والتخميف م  
المخاطر. ]،  ما في ةلك ما يتعلق   عمال حقوو اإلثسييا  والحريا  األسيياسييية/حماية الحقوو األسيياسييية.[  

 الصغ رة والمتوسطة الحجم.ويناغي إي ر ا تمام خا  لدعم الشررا  الصغر  و 

األ ميية في مجياال  مثيل إدارة التكنولوجييا   ا  إ  الحوار والتعياو  المتعيددل األطرا  حياسييييييييييييييمي -43
ا   أيضييناغي و   دارة البياثا  والمنافسية وحماية المسيتدلك.  المتعلقة    الجديدة والناشيتة،  ما ف دا التكنولوجيا 

إزار  ندج متكياميل ا  األخيح تروثيية واالقتصييييييييييييييياد الرقمي م  خ لإي ر ا تميام خيا  لتحيدييا  التجيارة اإللك
المنصيييييييييييييا     يل م زيادة التعاو  الدولي،  ما في ةلك في مجال إدارةو لعديد م  المجاال  االسيييييييييييييترا،يجية. ا

للوائح الوطنيية وااللت اميا   ا   اسييييييييييييييتخيدامديا، وفقي  واالطمتنيا  عنيدالرقميية، لتع ي  ،يدفق البيياثيا  اثقية وأميا  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ةا  الصلة.  الدولية

،شييييييييييييييكييل التكنولوجيييا و،نمييية مدييارا  االاتكييار،  مييا في ةلييك م  خ ل التعيياو  الييدولي،   -مكررا   -43
عنصييييري  رئيسيييي    لدفي عجلة التحول الديكلي الحل يمدل إلى اقتصيييياد ،نافسييييي ومسييييتدام وشييييامل ومر .  

تفق  ويشيييييكل ،طوير التكنولوجيا م  قبل البلدا  النامية وثقلدا وثشييييير ا و،وزيعدا والو يييييول إل دا،  شيييييروا م
و،حق ق اقتصييياد مسيييتدام، فضييي   ع  ضيييما    2030عل دا  صيييورة متاادلة، وسيييائل  امة لتنف ح خطة عام  

إ،احة فر ييييييييية ح ي ية لكل الد لفصيييييييييل النمو االقتصيييييييييادل ع  التد ور الب تي والحد م  النفايا . ويمدل  
تر، اا  والتداا ر الدولية،  االسييييييييتثمار األجنبي المااشيييييييير والتجارة دورا   اما  في  حا الصييييييييدد، مثلدما مثل ال

قب ييل نلييية ،يسيييييييييييييي ر التكنولوجيييا ومصيييييييييييييير  التكنولوجيييا ألقيل البلييدا  ثموا  في األمم المتحييدة. و،ح يقيا    م 
  اإلثمييائييية المحتمليية للتكنولوجيييا، يل م ،د تيية ا تيية موا،ييية فعيياليية على الصييييييييييييييع ييدي  المحلي والييدولي. للفوائييد
 ت رر بعُد مفضع  دراج النص(( )لم ي بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح .  -44

يمثيل التكياميل االقتصييييييييييييييادل اإلقليمي محرريا   ياميا  لبنيار القيدرا  اإلثتياجيية و،حق ق التحول   -مكررا   -44
الديكلي م  أجل التنمية المسيييييتدامة. و،وا يييييل التجمعا  االقتصيييييادية اإلقليمية، م  خ ل دمج سييييي سيييييل 

دل و،ع ي  التكامل  ال يمة واسييتخدام الم ايا النسييبية لكل مندا، الندوف  التجارة واالسييتثمار والنمو االقتصييا
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  االقتصييييييييادل ا   أعضييييييييائدا، فضيييييييي   ع  ،يسيييييييي ر التنويي االقتصييييييييادل واالثدماج في االقتصيييييييياد العالمي.
 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

يمثل التصييييييييييينيي في البلدا  النامية مصيييييييييييدرا   اما  للنمو وخلق فر  العمل وإضيييييييييييافة   -مكررا   اثيا   -44
م  ن ار   ر مااشييييرة  امة على االقتصيييياد الريفي،  ما في ةلك ع  طريق  ال يمة، مي ما يتر،ح على ةلك  

،  2030خلق الطلح على السييييلي والخدما  ةا  ال يمة العالية. ولكي يسييييدم التصيييينيي في ،نف ح خطة عام  
اد م  التحقق م  أ  عملية التصييييييييينيي  ي عملية مسيييييييييتدامة وشييييييييياملة، والحر  على ،سيييييييييخ ر الفوائد   ال

  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه يي. الناجمة ع  التصن

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح .  -ا  لثمكررا   ا -44

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح .  -ا  را عمكررا   -44

األوروبي(   ( وأشمل )االتحاد 77 لدد)مجمفعة ا استدامة    مراعاة للب تة التحفل  ل  اقتصاد أكثر  - باء 
 أخضر(اا   مع واالتحاد األوروبي 77 د)مجمفعة القدر عل  الصمفد وأ

 التحفل  ل  اقتصاد ]أكثر مراعاة للبيئة[ أكثر استدامة وأقدر عل  الصمفد  

 التحفل  ل  اقتصاد أكثر استدامة وأقدر عل  الصمفد  

، لم يك  خطر وقو  ريار ية إيكولوجيية أمرا  ميدرجيا  في جيدول  1964في   عنيدميا أثشيييييييييييييي  األوثكتياد -45
الحل يمثله ،غ ر   [الوجودل]األعمال الدولي. أما ال وم، في دورة المم،مر الخامسييييية عشيييييرة، أ ييييياح التدديد  

ئيسيية  المتمثل في فقدا  التنو  الب ولوجي والتد ور الب تي م  التحديا  الر   [الدائل]المناا والتحدل العالمي  
  .أمام التنمية المستدامة

ُأحرز ،قدم اقتصيييييييييييييادل ملحوأل في العقود األخ رة، لك  النموةج السيييييييييييييائد   ر مسيييييييييييييتدام. وأد    -46
االسييييتغ ل المفرا للموارد والتوسييييي في األثشييييطة االقتصييييادية في الماضييييي والحاضيييير إلى ،د ور الموائل،  

اثقراف أ يييييييييييييينيا  وأثوا  م  النايا،يا  والح واثا ،  وفقيدا  التنو  الب ولوجي  صييييييييييييييورة ،يدريجيية، والتعج يل  ي
واحتميال ،يدم ر ث م إيكولوجيية  ي مملديا. وريا  التقيدم المحرز  يا ل التكلفية، إة ،ر  ورارد اثاعيا يا   يازا   
اليدف تية التي ،سييييييييييييييببيت في ،غ ر منياا األرف او، رة مخيفية، مميا يقوجف التقيدم المحرز في م يدا  التنميية  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ل المقبلة للعيش في عالم نم  ومستدام ا تيا .والفر  المتاحة لألجيا

يمثل  حا الوضييييييييييي ،حديا  رب را  ييما يتعلق  كيمية ضييييييييييما  زيادة الرخار دو  اعتماد أثماا إثتاج   -47
  واسييييييتد     ر مسييييييتدامة. ومي ازد ار العالم على مد  العقود الماضييييييية، زاد  االثاعا ا  السيييييينوية م

 ازا  الدف تة زيادة  ائلة، ح ث أ يييييياات اآل ار السييييييلبية  شييييييكل خا  أضييييييعل قطاعا  سييييييكا  البلدا   
النامية وأمثر ا فقرا . ولضييييما  ،حق ق الرخار للجميي واسييييتدامة  حا الرخار، يجح الترر    شييييكل أمبر على  

الدولية ةا  الصيييييييييييلة.  فصيييييييييييل النمو االقتصيييييييييييادل ع  التد ور الب تي، ،مشييييييييييييا  مي اال،فاةيا  واال،فاقا   
 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

 ( بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -48

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -49

يتطلح  حا التحول إرادة سييييياسييييية قوية، إضييييافة  إلى التنسيييي ق واإلجرارا ، مي المشيييياررة الكاملة   -50
لجميي الجدا  الفاعلة المعنية على جميي المسييييتويا . وفي  حا الصييييدد، ،شييييكل الشييييراما  ا   القطاع    
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  لتحول قدما .العام والخا  أدوا  ةيمة في مجال السيييييييييييياسيييييييييييا  العامة لدفي  حد العملية المفضيييييييييييية إلى ا
 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

لدعم  حا التحول، يل م وضييييييييي و،نف ح ثدج فعالة ومسييييييييتدامة إزار السييييييييياسييييييييا  والتداا ر التجارية   -51
واالسييييتثمارية والتكنولوجية،  ما يتماشييييى مي القواعد الدولية ةا  الصييييلة. و مة حاجة مت ايدة إلى إيجاد ثو  

لتجارة واالسييييييتثمار نل ت    م  التعاضييييييد ا   أدوا  السييييييياسيييييية التجارية واأل دا  الب تية. ويمك  أ  ،كو  ا
فعالت    لتيسييييي ر إثتاج و،دفق السيييييلي والخدما  الصيييييديقة للب تة. وضيييييماثا  لفعالية  حد السيييييياسيييييا  التجارية  
واالسييييتثمارية، يناغي احل جدود لمسيييياعدة البلدا  النامية،  طرو مندا ،وف ر وسييييائل التنف ح، ومعالجة الق ود  

  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه األساسية الج دة المناساة. المتصلة  التجارة، و،ع ي  الديامل 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -52

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -53

في العديد م  البلدا ، ،نطول ن ار ،غ ر المناا، مثل ار،فا  مسيييتو  سيييطح الاحر أو زيادة ،وا،ر  -54
،كلفة اقتصيييييييادية رب رة، و، يد م  خطر حدو  الكوار ، و،قوف الديامل    ال وا ر الجوية القصيييييييو ، على

األسيياسييية ال زمة لنثتاج والتجارة. واالسييتثمار في الديامل األسيياسييية المسييتدامة والمرثة والج دة أمر ح ول  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه لتع ي  قدرة البلد على التكيف مي التجارة. 

وأقدر على الصيييييييمود  ،غ ر المناا وأمثر اسيييييييتدامة  قادر على ،حمل  يتطلح التحول إلى اقتصييييييياد   -55
  مي التنويي م  أجل االثتقال إلى  الدف تةالتد ور الب تي واثاعا ا   ازا   و النمو االقتصييييييييادل   ا    فصييييييييلال

انار الديامل األساسية  س تطلح ةلك انار القدرا  واالستثمار لدعم البلدا  النامية فيو طاقة أمثر استدامة.  
للب تة ،ع ز رفارة مصييييييادر الطاقة الحالية    م ئمةواعتماد ،قنيا    ،ومدارا  رأك المال الاشييييييرل   ،التمك نية

 ،دريجيا .،لغيه طاقة الوقود األحفورل و استخدام د و،رشجد  ةطاقة مستدامإلى  على االثتقال شجيو،

القتصيييييييييييياد الخطي التقل دل لنثتاج واالسييييييييييييتد    يعني الحد م  النفايا  أيضييييييييييييا  االاتعاد ع  ا -56
إلعادة  ا  والتخلص م  النفايا  ثحو أثماا إثتاج واسييييتد   أمثر اسييييتدامة. ويتيح االقتصيييياد الدائرل فر يييي

اسيييتخدام المواد وإعادة ،دوير ا والحد م  الضيييغت على الن م اإليكولوجية المجَددة والمناا. وواإلضيييافة إلى  
دائرل  و إطار اقتصييييييادل اديل يمك  أ  يمدل دورا   اما  في ،حق ق أ دا  التنمية  ةلك، ف   االقتصيييييياد ال

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه المستدامة. 

د لوجود  التنو  الب ولوجي، ال  فقدا  يمثل -57 الضييييييرورا  التي ،يسيييييير إقامة الحضييييييارة، مثل ،وافر مددجد
ة والدوار النقي والغحار، مشييييييييييييييكلة خط رة ،ر،ات ار،ااطا  و يقا  اتغ ر المناا والتصييييييييييييييحر وإزالة  م موثالمياد ال

قدرة الن م الب تية على التكيف مي   م   تقل لالإلى  ا   ضيييييييمك  أ  يمدل فقدا  التنو  الب ولوجي أيو الغا ا .  
تع ي  التنو  الب ولوجي  صييييييييييييييكو  المتعلقية االتعياو  اليدولي وال  شييييييييييييييكيليو ه.  حيد،ي ،غ ر المنياا والتخميف م 

لضيييما   ا  مدما   في السيييياسيييا  واالسيييترا،يجيا  والممارسيييا  الخا ييية  سييي سيييل ال يمة العالمية أمر  هو،عميم
  التعاو َ    حا لتنو  الب ولوجي والن م اإليكولوجية واسيتخدامدما على ثحو مسيتدام. ويشيمللحفل الضيرورل  ال

  إلغاريجح  و ر،ات  فقدا  التنو  الب ولوجي.  تي ،   للمنتجا  الا   المنتج   الرئيسيي    والمسييتدلك   الرئيسيي 
دا م  أجل  ،عديل  أوا   إثداؤ ا ،دريجي التنو  الب ولوجي، أو    تي ،ضيييييييييير ، الالماليةاإلعاثا    داالحواف ،  ما ف 

، ويجييح ،طوير و،طب ق حواف  إيجييااييية لحفل التنو   فيياد ييااآل ييار السييييييييييييييلبييية أو ،  إلى أدثى حييد م  تقل ييلال
م مي ا،فاةية التنو  الب ولوجي وااللت اما  الدولية األخر   توارالب ولوجي واسييييتخدامه المسييييتدام،  ما يتسييييق وي

ح اتشيييييجيي التيزر ا   مختلل رح  ويُ مي مراعاة ال رو  االجتماعية واالقتصيييييادية الوطنية.  و ةا  الصيييييلة،  
تية المتعددة األطرا ، مثل ماادرة المم،مر الرا ي عشييييييير لألطرا  في ا،فاةية التنو  الب ولوجي  اال،فاقا  الب 

م  المدم أ  ،عميل و وا،فياو  ياريس المبرم في إطيار ا،فياةيية األمم المتحيدة اإلطياريية  شييييييييييييييي   ،غ ر المنياا.  
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خ ل المم،مر   2020م  أجيل اعتمياد إطيار عيالمي للتنو  الب ولوجي لميا  عيد عيام  ا   اليدول األعضييييييييييييييار معي
 الخامس عشر لألطرا  في ا،فاةية التنو  الب ولوجي.

التكلفة االقتصييييييييييييييادية الفعلية مي ،شييييييييييييييجيي  راعي المثل، ف   أدوا  اإلا غ والمحاسيييييييييييييياة التي ، -58
المسييمولية االجتماعية للشييررا  والسييلو  التجارل المسييمول، ،سييمح للمسييتثمري   مكاف ة ،لك الشييررا  التي  

في الوقت  ا   جعل األعمال التجارية مسييييييييييتدامة اقتصييييييييييادي،  والتي  ورورح األرف  المحلية  جتمعا ،حمي الم
الم ئمة للب تة    التجارية  حواف  للشيييييييييييررا  ل ثخراا في ممارسيييييييييييا  األعمال   حا . ويمك  أ  يوفر ثفسيييييييييييه

ألمم  اوضييييعتدا    والمسييييتدامة والمتوافقة مي الماادئ التوج دية  شيييي   األعمال التجارية وحقوو اإلثسييييا  التي
في  حا     المتحدة. ويمك  أ  يكو  ،حديد السيييييييييياسيييييييييا  المحلية الداعمة والمسييييييييياعدة في الترويج لدا مدم  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه الصدد. 

يتطليح التحول إلى اقتصيييييييييييييياد أمثر مراعياة للب تية في ظيل اال،جيا يا  المنياخيية الرا نية ،ع ي  قيدرة   -59
البلدا  واالقتصييادا  على التكيف مي درجا  الحرارة المر،فعة، مما يسييتل م فدما  أفضييل لكيمية ،  ر التجارة  

في مكافحة االحترار العالمي يتع   . والتخميف والتكيف  ما وجدا  لعملة واحدة  أمثر احترارا  والتنمية  عالم  
  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ،نف ح ما وفقا  ال،فاو  اريس. 

يجح أ  ،بحل جدود للحفاأل على رورح األرف في البر والاحر على حد سييييييوار. والعالم  حاجة  -60
ت والمتعدد األوجه إلى محيت سييييييييليم للحفاأل على الكورح وإثقاةد. و حا يسييييييييتدعي االعترا   الطا ي المترا 

أوضييييييييييييييح  ميا يتمياشييييييييييييييى مي أ يدا  التنميية ا   أمبر و،عريفيا  القتصيييييييييييييياد المحيطيا ، و و مجيال يتطليح فدمي
م  المدم ضيما  حفل المحيطا  والاحار والموارد الاحرية واسيتخدامدا المسيتدام،  ما في ةلك  و المسيتدامة.  

النفايا  في المحيطا  والحد  شييييكل رب ر م  التلو   التصييييدل لتصييييريف القمامة الب سييييتيكية و  ر ا م   
ا   الاحرل  جميي أثواعه وضييما  أثماا االسييتد   واإلثتاج المسييتدامة. وواإلضييافة إلى ةلك، م  المدم أيضي

االثتدار  شييييييييييييكل عاجل م  ا،فاو لمن مة التجارة العالمية  شيييييييييييي   اإلعاثا  المالية المقدمة إلى مصييييييييييييائد  
ل مع نة م   حد اإلعاثا ، التي ،سييدم في اإلفراا في قدرا  الصيي د وفي  يي د  األسييما   غية ح ر أشييكا

األسيما ، وإلغار اإلعاثا  التي ،سيدم في الصي د   ر المشيرو  و  ر المبلا عنه و  ر المن م، مي التسيليم  
  ،كو  ج را       المعاملة الخا يييييييية والتفضيييييييي لية الم ئمة والفعالة للبلدا  النامية وأقل البلدا  ثموا  يناغي أ

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه يتج أ م  المفاوضا .  ال

بمدا في للدا الكفارث    ط الكفارث الندا مدة عل األخادار الابيليدة أو الزشدددددددددريدة المنشدددددددددأ  -مكرراا  -60
الصددنا ية  والتي يتفاقم الكثير منها بسددبا تغير المناخ والتي يزداد تفاترها وشدددتها  تعرقل بشددكل  بير 

د  نحف التنمية الشدداملة والمسددتدامة بسددبا  ملة أمفر منها هشدداشددة النظم اإليكفلف ية  والضددلى  الت 
الجغرافي والمالي  وعد   فاية الهياكل األسداسدية واالعتماد عل  السدلع األسداسديةا والبلداط النامية أكثر  

وتحتاج  ل   عادة تخصدددددددديص راا  بي اا عند وقفع الكفارث الابيلية  وتفا ه مكفماتها عبئ  بكثيراا  ضددددددددعف
مفارد الميزانية لتمفيل االسددددتجابة للكفارث و هفد التعافيا وتشددددتد مخاور العجز عل سددددداد الديفط في  
مالة البلداط النامية التي تفا ه دماراا  ارثياا بسدددبا الكفارث الابيلية المتصدددلة بتغير المناخ  وال سددديما  

سدداملية والدول الجزرية الصددغيرة النامية واالقتصددادات الضددليفة أقل البلداط نمفاا والبلداط النامية فير ال
هيكلياا والهشدددددددة والبلداط المتفسددددددداة الدخلا وفي ه ا السددددددديار  مل المهم بناء ال درة عل  الصدددددددمفد 

 (77 لد)مجمفعة ا تغير المناخ والتكي  معهامدة وتحسيل قدرة البلداط النامية عل  التخفي  مل 

 .مكررا   -8دمج في أُ  - ح ُيح - مكررا   -60

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -61
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يف دده معظم التجددارة الدددوليددة عل وريق الن ددل الزحرر  الدد ر يتعرك للحفادث الزحريددة   -مكرراا  -61
 بيرة وأضرار بيئية وفيلة  بشرية في  ثير مل األمياط  ل  خسائر  يتصل بها مل مفادث  مما يؤدر وما
تتعرك الدول الجزرية الصددددددغيرة النامية والبلداط  و    ما هف الحال في مالة االنسددددددكابات النفايةا مداأل

النامية السداملية بشدكل خاً لمثل ه   الحفادث التي قد تكفط لها عفاقا ا تما ية واقتصدادية وبيئية 
صدددددددغيرة النامية والبلداط النامية السددددددداملية عل  و ه يجا دعم الدول الجزرية الو خايرة وفيلة األمدا  

التعاوط العالمي مل  انا   عل وريق مدتدابير سددددريعة ومسددددتدامة وفعالة وفيلة األاتخال الخصددددًف ب 
بغية التنمية والمجتمع الدولي لبناء ال درات وخيارات السدياسدات العامة  في  األونكتاد ومؤسدسدات وشدر اء  

 (77 لداألمد للحفادث الزحرية والتعامل معها بفعاليةا )مجمفعة ا منع اآلثار المع دة الافيلة

 .مكررا   -8ُأدمج في  -ح ُيح - مكررا   -61

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   - اثيا   مكررا   -61

  ويجح أيضيييا  شييييام   وفعاال ،    جددا  و ييييوثه  األرف  يجح أ  يكو  الجدد المبحول لحماية رورح   -62
  احل   نا  حاجة إلىو .  ةرقمي التكنولوجيا ال  لمجاوم ةب تيال   الجواثح  ا  وواعي  ا  مطلع  ج    أ  يحضييييييييييييي  ويرعى 

لتحول إلى   تسييييييييييييينى امواطن   عالم    ح يق    ول  أفرادد  جدود متضيييييييييييييافرة إلعداد  حا الج ل الجديد ليكو  
معالجة التفاو،ا  الديكلية التي ،ستاعد مجموعا      سبل مندا،  .]  أقدر على الصموداقتصاد أمثر استدامة و 

 ، مثل النسار.[شخا مع نة م  األ

 (بشرط االستشارةتغيير سبل تمفيل التنمية )ُمتََّفق عليه   - يم 

ير،ات ،مويل التنمية، م  المصيييييادر العامة والخا ييييية المحلية والخارجية، ار،ااطا  و يقا   القضييييار   -63
سيييي م  عنا ييير اإلدماج، و د  شيييامل م  أ دا  خطة التنمية المسيييتدامة  على الفقر، و و عنصييير أسيييا

. ويتوقل التعيافي م  األزمية الحياليية  شييييييييييييييكيل أمثر اسييييييييييييييتيدامية ومروثية على قيدرة العيالم على  2030لعيام  
يعب  الموارد المياليية ال زمية وينشيييييييييييييير يا  فعياليية وإحراز ،قيدم ثحو ،حق ق أ يدا  التنميية المسييييييييييييييتيدامية.   أ 

لجيائحية عبتيا   ق    على موارد الحكوميا  وقيدرا،ديا على ،موييل ،نميية اليداثديا. وفي ظيل  حد  وضييييييييييييييعيت ا وقيد
  19-ال رو ، ومي اإلحيياطيية علمييا   يياألحييدا  الرييعيية المسييييييييييييييتو  المتعلقيية اتمويييل التنمييية في فترة روف ييد

خطة عمل أديس   عد ا، ف   الندوف  خيارا  السييييييياسيييييية العامة  شيييييي   ،مويل التنمية والتعج ل اتنف ح  وما
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  أ ا ا أمرا  ملحا .

ال يمك  سيد الفجوة التمويلية لتحق ق أ دا  التنمية المسيتدامة ودعم التحول االقتصيادل في  -مكررا   -63
 ( بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه المد  الاع د إال م  خ ل حشد واستخدام مختلل مصادر التمويل  فعالية.  

ية الوطنية للبلدا  المتل ية  يناغي أ  ،تماشيييييييييى جدود ،مويل التنمية مي األولويا  اإلثمائ  -مكررا   اثيا    -63
والجدود العييالمييية الرامييية إلى ،نف ييح أ ييدا  التنمييية المسييييييييييييييتييداميية. ويمك  أ  ،ييدعم أطر التمويييل الوطنييية  
المتكاملة اسيييييييييييترا،يجيا  التنمية المسيييييييييييتدامة التي يملك البلد زمامدا ع  طريق ،عبتة طائفة عريضييييييييييية م  

. ويناغي دعم الجدود الرامية  2030مية المسييييييييتدامة لعام  مصييييييييادر وأدوا  التمويل وموارمتدا مي خطة التن
إلى زيادة اسييييتيعا  أطر التمويل الوطنية المتكاملة و،شييييغ لدا، ،مشيييييا  مي مبدأ التبني الطوعي، و،ولي زمام  
األمور على الصييييييييع د الوطني، والموارمة مي األولويا  الوطنية، والتصييييييييميم حسييييييييح السييييييييياقا  المحلية.  

ل األوثكتاد داخل من ومة األمم المتحدة  شييي   ،مويل التنمية وفقا  لواليته، عم    القرارا   ويناغي ،نف ح أعما
المتصيلة  الموضيو ، ووالتعاو  مي الممسيسيا  المالية الدولية،  ما ف دا ممسيسيا  اريتو  وودز، و  ر ا م  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  المحافل ةا  الصلة.

ئية الرسيمية أسياسيية وال  نى عندا لتحق ق أ دا  التنمية المسيتدامة. وم  المدم  إ  المسياعدة اإلثما -64
أ  يع د مقدمو المسيييييياعدة اإلثمائية الرسييييييمية ، م د الت اما  رل مندم المتعلقة  المسيييييياعدة اإلثمائية الرسيييييمية،  
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في    0,7اة  ويشييييييمل ةلك االلت اما  التي ،عدد  ادا الدا  عديدة متقدمة النمو اتحق ق  د  ،خصيييييييص ثسيييييي
في المائة    0,15المائة م  الدخل القومي اإلجمالي للمسييياعدة اإلثمائية الرسيييمية و،خصييييص ثسييياة ،تراون ا    

على النحو  ا ،  في المائة م  الدخل القومي اإلجمالي للمسيياعدة اإلثمائية الرسييمية لفائدة أقل البلدا  ثمو   0,20و
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه المب   في خطة عمل أديس أ ا ا. 

ا   اليدا  الجنو  والتعياو  الث  ي عنصييييييييييييييرا   ياميا  م  عنيا يييييييييييييير  ييميا إ  التعياو     -أوال   مكررا   -64
. وم  المدم  عنه  وليسيييييا ادي     لتعاو  ا   الشيييييمال والجنو و ما يكم   االتعاو  الدولي م  أجل التنمية،  

و،ع ي    خدمة التعاو  اإلثمائيم  أجل ،ع ي   حا التعاو  روسي لة لتسيخ ر التجار  والخبرا  ةا  الصيلة  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه اإلثمائية.  فعال ته

يمدل التمويل العيام الدولي دورا  مدميا  في ،كملية جدود البليدا  م  أجل ،عبتية الموارد العيامة   -مكررا   -64
على الصيييييييع د المحلي، وال سييييييييما في البلدا  األفقر واألشيييييييد ضيييييييعفا  التي ،عاثي م  ثدرة الموارد المحلية.  

دامة للتمويل العام الدولي،  ما ييه المسييييياعدة اإلثمائية الرسيييييمية، التحف   على ،عبتة االسيييييتخداما  ال وم 
موارد إضيايية م  مصيادر أخر ، عامة وخا ية. و،تسيم السيياسيا  الوطنية الرامية إلى ،ع ي  ،عبتة الموارد  

 سييييييييييتثمارا ،  المحلية،  ما في ةلك م  خ ل ث ام ضييييييييييريبي محلي ودولي فعال، وإلى ،د تة ا تة موا،ية ل
   مية خا يييية في  حا الصييييدد. ويمك  أ  ،وجه  حد الب تة الموا،ية والسييييياسييييا  ةا  الصييييلة ،دفقا  رأك  
المال الخا  والعام،  ما في ةلك االسيييييييييييتثمار األجنبي المااشييييييييييير، ثحو ،حق ق األ دا  اإلثمائية الوطنية  

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه وأ دا  التنمية المستدامة. )

مما ياعث على القلق الشديد األ ر السلبي للتدفقا  المالية   ر المشروعة على التنمية  -مكررا   اثيا   -64
المسييييييييييييييتيدامية، وال سيييييييييييييييميا في البليدا  النياميية. و مية حياجية إلى التعياو  على ثطياو العيالم و،ع ي  سييييييييييييييبيل 

عل ديا  يحد التيدفقيا .    القيائمية للتصييييييييييييييدل للتيدفقيا  المياليية   ر المشييييييييييييييروعية واألثشييييييييييييييطية التي ،قوم العميل
 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

 ما يخصيتطلح التصييييييييييييدل للتحدل الحل يواجده العديد م  البلدا  النامية يي حا أمر  -لثا  مكررا   ا -64
،قيدير التجيارة   ر المشييييييييييييييروعية،  ميا في ةليك ،ق يم أ ر يا على ،عبتية الموارد م  أجيل التنميية، على وجيه 

  ،دديد    ي لتمويل التنميةع  التجارة   ر المشيروعة   سيفر ،و التحديد، وعلى اسيترا،يجيا  التنمية الوطنية.  
عائدا  االسيييتثمار في الخدما   : م احمة النشييياا االقتصيييادل المشيييرو ، وحرما  الحكوما  م  يتمثل في

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  وزيادة ،كاليف ،حق ق أ دا  التنمية المستدامة. ،العامة الح وية

مشيييفت الجائحة الحالية الطا ي المتعدد األ عاد لضيييعل البلدا  النامية أمام الصيييدما  الخارجية،   -65
سيييييييييوار أ،علق األمر  األزما  المالية واالقتصيييييييييادية أم اتغ ر المناا والكوار  الطبيعية والجوائح. و حا يدل  

جمييالي/الييدخييل القومي  على الحيياجيية إلى الن ر في معيياي ر ،تجيياوز ثصيييييييييييييي ييح الفرد م  النييا،ج المحلي اإل
اإلجمالي وموا ييييييلة العمل  شيييييي   ممشييييييرا  الضييييييعل، للمسييييييا مة في جدودثا الرامية إلى انار قدرة الدول  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه الضعيفة على الصمود. 

  ،نويي مصييادر    سييبل منداو ييول البلدا  النامية إلى التمويل المتعلق  المناا،  إمكاثية  إ  ،ع ي   -66
،غ ر المناا    ،حملوقادر على  و،نافسي  ، أمر أساسي ل ثتقال إلى اقتصاد منخفض االثاعا ا    حا التمويل

 حتياجا  وال رو  واألولويا  المحددة للبلدا  النامية، على  ل حا التمويل   سييتج حومسييتدام. ويناغي أ  ي
التكيف    إجرارا  ع ي  الجدود ل يادة ،مويل نا  حاجة إلى ،و النحو المنصييييييييييييييو  عليه في ا،فاو  اريس.  

الضييييييييارة     ار لبلدا  النامية، وال سيييييييييما ،لك األمثر عرضيييييييية لبالموجدة إلى اوإعطار األولوية لتمويل المنح  
دورا  حاف ا  في  حا الصيييييييييدد.  يلعاا  التمويل اإلثمائي الدولي أ   و يمك  لتعبتة الموارد المحلية  و لتغ ر المناا.  

  يلتمويل المناخ لا  م  دوالرا  الواليا  المتحدة سيينويدوالر    ال و   100،عبتة النمو  المتقدمة  لبلدا   ل ناغييو 
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه . 2025حتى عام 
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 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -ا  مكرر  66

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -67

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -68

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -مكررا   68

التعاو  المفتون والمنصيل عنصير رئيسيي في الشيمو  الضيريبية،  ما في ةلك مكافحة التدر   إ    –69
بية أما العمل االثفرادل والقسييييرل على إدراج البلدا  في القائمة السييييودار او ييييفدا واليا  ضييييري  الضييييريبي.

واعتاار ا الداثا  ،عاثي م  أوجه قصيييور اسيييترا،يجية في أطر ا المتعلقة  مكافحة  سيييل األموال   متعاوثة  ر 
 نيا  حياجية إلى منتيد  و  طويلية األميد على البليدا  المعنيية.ضييييييييييييييارة و ومكيافحية ،موييل اإلر يا ، فليه ن يار  

الحكومي الدولي ،شار  ييه البلدا  النامية  عالمي شامل للتعاو  الدولي في المجال الضريبي على الصع د  
 مشاررة راملة ومجدية.

إ  التعاو  المفتون والمنصيل عنصير رئيسيي في الشيمو  الضيريبية،  ما في ةلك مكافحة التدر    -69
ل نتيجة للفسدداد واالختالس واالمتيالا أما العمل االنفرادر وال سددرر عل   فامس األؤو وهروب ر   الضييريبي

تعاني مل    ُتعتبر أنها بلداناا فير متعاونة  أوفي ال ائمة السدفداء بفلدفها واليات ضدريبية   دراج البلداط  
أو ه قصددددفر اسددددتراتيجية في أورها المتعل ة بمكافحة فسددددل األمفال ومكافحة تمفيل اإلرهاب  فله  ثار  

ا  الصدددددددمفد ال درة عل   عل  بناء  عل  م درتها  البلداط المعنية و اقتصدددددددادات  وفيلة األمد عل   ضدددددددارة و 
الضدددريبية  مع التسدددليم ب لق بأنه   شدددؤوط ال  خصدددًف  هنا  ما ة  ل  تعزيز التعاوط الدولي ب ثم ومل

للتعاوط الدولي في المجال الضددددددريبي عل  الصددددددعيد    منتدى عالمي شددددددامل وامدأر  يف د مت  اآلط   ال
أما العمل االثفرادل والقسييييييييرل على إدراج البلدا  في القائمة السييييييييودار او ييييييييفدا واليا     .الحكفمي الدولي

واعتاار ا الداثا  ،عاثي م  أوجه قصيور اسيترا،يجية في أطر ا المتعلقة  مكافحة  سيل   متعاوثةضيريبية   ر 
ا. و نا  حاجة إلى  األموال ومكافحة ،مويل اإلر ا ، فله ن ار طويلة األمد على البلدا  المعنية وضيييييارة اد

منتد  عالمي شامل للتعاو  الدولي في المجال الضريبي على الصع د الحكومي الدولي ،شار  ييه البلدا   
 (77)مجمفعة الد  النامية مشاررة راملة ومجدية.

 ح ف )االتحاد األوروبي(ايُ  -69

 ما في ةلك مكافحة التدر   إ  التعاو  المفتون والمنصيييل عنصييير رئيسيييي في الشيييمو  الضيييريبية،   -69
أما العمل االثفرادل والقسييييرل    . وفرك الضدددرائا عل  نحف عادل عل  المنصدددات الرقمية العالميةالضييييريبي  

لداثا  ،عاثي م  أوجه  واعتاار ا ا  متعاوثةعلى إدراج البلدا  في القائمة السييييودار او ييييفدا واليا  ضييييريبية   ر  
طويلة  ضيارة و قصيور اسيترا،يجية في أطر ا المتعلقة  مكافحة  سيل األموال ومكافحة ،مويل اإلر ا ، فله ن ار  

و نا  حاجة إلى منتد  عالمي شييييامل للتعاو  الدولي في المجال الضييييريبي على    األمد على البلدا  المعنية.
  سكانز(مجمفعة ). لنامية مشاررة راملة ومجديةالصع د الحكومي الدولي ،شار  ييه البلدا  ا

مكافحة التدر      ما في ةلكالشيمو  الضيريبية،  إ  التعاو  المفتون والمنصيل عنصير رئيسيي في  -69
ي فك التنفي  فير المتكافئ للمعايير الدولية أمل  و والتجارة والتدف ات المالية فير المشدروعةا  الضييريبي  

التي تفا ه تحديات في  بلداط  ال  ومل الصدددددددددفاب تحديدنتائج التنميةا   ضدددددددددلىوازدهار  ميع البلداط وي 
   الشدددفا ية الضدددريبية ومكافحة فسدددل األمفال وتمفيل اإلرهاب المتعل ة ب معايير الدولية الحالية  بال  الففاء
ت إط استمرار التعاوط والحفار بيل ه   البلداط والمؤسسات والمنتدياو ا   ا الصددفي ه  ه   البلداط  ودعم

عمل فرقة العمل   ومل المهم للغاية في ه ا الصدددددددددأسددددددداسددددددديا   األخرى لات الخبرة في ه ا العمل أمر
 المعني بالشددددددفا ية وتزادل المعلفمات لألفراك الضددددددريبية  المعنية باإل راءات المالية والمنتدى العالمي

لمنظمة التعاوط والتنمية في الميداط االقتصددادر والمنتدى المعني بالممارسددات الضددريبية الضددارة    التابع
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أما العمل االثفرادل والقسييييييييرل على إدراج البلدا  في القائمة السييييييييودار او ييييييييفدا  .  التابع للمنظمة نفسدددددها
في أطر ا المتعلقة  مكافحة  واعتاار ا الداثا  ،عاثي م  أوجه قصور استرا،يجية  متعاوثةواليا  ضريبية   ر 

 نا   و    سييييييييييييل األموال ومكافحة ،مويل اإلر ا ، فله ن ار طويلة األمد على البلدا  المعنية وضييييييييييييارة ادا.
حاجة إلى منتد  عالمي شيامل للتعاو  الدولي في المجال الضيريبي على الصيع د الحكومي الدولي ،شيار   

 ملكة المتحدة()الم ييه البلدا  النامية مشاررة راملة ومجدية.

إ  التعاو  المفتون والمنصيل عنصير رئيسيي في الشيمو  الضيريبية،  ما في ةلك مكافحة التدر    -69]
الضيييييريبي و رو  رؤوك األموال ثتيجة للفسييييياد واالخت ك واالحتيال. أما العمل االثفرادل والقسيييييرل على  

عتبر أثدا ،عاثي م  ثا    ر متعاوثة، ،ُ إدراج البلدا  في القائمة السيييييييودار او يييييييفدا واليا  ضيييييييريبية أو الدا
أوجه قصور استرا،يجية في أطر ا المتعلقة  مكافحة  سل األموال ومكافحة ،مويل اإلر ا ، فله ن ار ضارة  

 نا   ]وطويلة األمد على اقتصادا  البلدا  المعنية وعلى مقدر،دا على انار القدرة على الصمود. وم   م،  
الشمو  الضريبية، مي التسليم  قلق   ثه ال يوجد حتى اآل  أل    خصو التعاو  الدولي  حاجة إلى ،ع ي  

منتد  عالمي شيامل واحد للتعاو  الدولي في المجال الضيريبي على الصيع د الحكومي الدولي/ نا  حاجة 
 شييي   ية القائمة  ة للبلدا  النامية في المنتديا  الحكومية الدولمجديموا يييلة ،ع ي  المشييياررة الكاملة والإلى  

 لتعاو  الضريبي الدولي.[ا

إ  التعاو  المفتون والمنصييييييل عنصيييييير رئيسييييييي في مكافحة التدر  الضييييييريبي والتدفقا  المالية   -69]
ثتائج   ضييييعليقوف التنف ح   ر المتكاف  للمعاي ر الدولية أم  وازد ار جميي البلدا  ويو   ر المشييييروعة.  

التي ،واجيه ،حيدييا  في الوفيار  يالمعياي ر اليدوليية الحياليية المتعلقية    دا بليم  المدم ،حيدييد ودعم الو التنميية. 
 الشيييييييييييفايية الضيييييييييييريبية ومكافحة  سيييييييييييل األموال و،مويل اإلر ا  ادال  م  إدراجدا في القائمة السيييييييييييودار.  

م   و اسييتمرار التعاو  والحوار ا    حد البلدا  والممسييسييا  ةا  الصييلة أمر أسيياسييي في  حا الصييدد.   إ و 
  مشياررة شياملة  الضيريبية، مي ضيما  مشياررة جميي البلدا  خصيو  الشيمو   ،ع ي  التعاو  الدولي  المدم  

 [.[القائمة ةا  الصلة]في المنتديا  الحكومية الدولية ]

إ  التعاو  المفتون والمنصيل عنصير رئيسيي في الشيمو  الضيريبية،  ما في ةلك مكافحة التدر    -69
ر لسيييييييتفراد  أما االالضيييييييريبي و رو  رؤوك األموال ثتيجة للفسييييييياد واالخت ك واالحتيال.   اعض    ر المبر 

على اقتصييييييييادا   ن ار ضييييييييارة وطويلة األمد   ، فله  ر متعاوثةأو الدا   البلدا  على أثدا واليا  ضييييييييريبية  
 نيا  حياجية إلى ،ع ي  التعياو  اليدولي  و البليدا  المعنيية وعلى مقيدر،ديا على انيار القيدرة على الصييييييييييييييمود.  

للبلدا  النامية في المنتديا     مجديةالضيييييريبية، وموا يييييلة ،ع ي  المشييييياررة الكاملة وال   خصيييييو  الشيييييمو  
 لتعاو  الضريبي الدولي. ش   االحكومية الدولية 

إلى   19-جيائحية روف يد   أدو حجم اليديو  المتراممية على البليدا  النياميية رقميا  ةيياسييييييييييييييييا .  الا  لقيد   –70
المالي    بنيا في ال  ت أوجه ضيييييعلخاطر العج  ع  سيييييداد الديو  ورشيييييفم  قبل م  ما   ما را  قائم،فاقم  

العديد م  البلدا  النامية الضييييييعيفة احتمال مر،في للوقو  في ضييييييائقة الديو  أو  ي  لد      إالدولي، ح ث  
التي ا،خح،دا  خدمة الدي   سييييييييييييييداد  حرز ،قدم  ام م  خ ل ماادرة ،عل ق  أُ واقعة ف دا  الفعل. ومي ةلك، فقد 

  ةلمعالج   اإلطار المشيييييتر م  خ ل  و   جائحة،،سيييييد ل زيادة اإلثفاو المر،ات  ال م  أجل   مجموعة العشيييييري
خاطر العج  ع  سيداد الديو   الحل يرمي إلى معالجة مخدمة الدي     سيداد  ماادرة ،عل ق ما يتجاوز الديو   

جميي الدائن   الثنائ    الرسيييييييم    ،نف ح ماادرة  ل ويناغيعلى أسييييييياك رل حالة على حدة ووطريقة منسيييييييقة. 
إعادة   انيةلجدود لدراسيية سييبل ،حسيي    خدمة الدي   شييكل رامل وشييفا . ويل م احل م يد م  اسييداد  ،عل ق  

القدرة  انار  القطا  الخا  و،نف ح الماادرا  التي ،سيييييييدم في     م دائن الهيكلة الديو  السييييييييادية  مشييييييياررة 
  على ،حميل اليديو  في البليدا  النياميية، مثيل االقتراف واإلقراف المسييييييييييييييموَل   وفقيا  لخطية عميل أديس أ يا ا

واإلضييييييافة إلى ةلك،  نا   و ي  اإلقراف واالقتراف السيييييييادي   المسييييييموَل  .  وماادئ األوثكتاد المتعلقة اتع  
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الحوارا  الشيياملة والتعاو  مي الممسييسييا  المالية الدولية والجدا  الفاعلة ةا  الصييلة  موا ييلة  حاجة إلى  
را   في المناقشييية  شييي   معالجة الديو ، وشيييفايية الديو ، وجودة البياثا ، وونار القد ا   لمضيييي قدمم  أجل ا

،  مييييا في ةلييييك مي القطييييا  الخييييا . ويناغي إي ر اال تمييييام الواجيييح  عمييييلعلى إدارة الييييديو ، وقواعييييد ال
  ا حدو  أزم  مخاطر ،كفل التقل ل إلى أدثى حد م  ا،خاة ،داا ر  ع  لمسييموليا  المقرضيي   والمقترضيي    

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ديو  جديدة. 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -71

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -72

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -73

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -74

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -75

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -76

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -ا  مكرر  76

ا     العام والخا  دور ا القطاع  التي يقدمداعالية الجودة والقاالة للمقارثة  الالتقارير    مدل،  -أوال    - اثيا    مكررا    76
للجديا  الفياعلة في القطياع   العيام والخيا  موارمة     يالنسييييييييييييياية  المدم  م و .  2030في ،نف يح خطية عيام  ا   مدمي

  إجرارا،دا مي أ دا  التنمية المسييييييييييتدامة، م  أجل ،حديد المخاطر المالية واالقتصييييييييييادية واالجتماعية والب تية
ةياك  طريقة  ،حديث     شيي  مناقشييا  مفتوحة وشيياملة وشييفافة  إجرار  موا ييلة  ا   . وم  المدم أيضييوالتصييدل لدا

أ  أل    مراعاةئية الرسييمية ووشيي   م ياك عالدعم الرسييمي التام للتنمية المسييتدامةح المقترن، مي  المسيياعدة اإلثما
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  .،دا ر م   حا القب ل ل  يقلل م  أ مية االلت اما  المعلنة  الفعل

 (بشرط االستشارةتحفيل تعددية األوراف )ُمتََّفق عليه  -دال 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   اثيا   -76

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   الثا   -76

إ  العالم مترا ت ومتشيييا ك. وقد أسيييفر  العولمة ع  ،غ ر سيييريي أفرز ،حديا  وفر يييا  على حد   -77
واسييتغ ل الفر  المتاحة عم   جماعيا .  سييوار. ويتطلح التصييدل للتحديا  المشييتررة التي ،واجه الاشييرية 

ويكتسييييييييي التعاو  المتعدد األطرا  الشييييييييامل والموجه ثحو التنمية أ مية محورية. وفي  حا الصييييييييدد، ي ل 
الندج البنار والتعاوثي إزار ،عددية األطرا  اسيييييييييييييتنادا  إلى م ثاو األمم المتحدة والقاثو  الدولي، الحل يعود  

يتر  أحيدا  خلل الرريح ويتجنيح األعميال التي ،تعيارف مي  يحد الرون، أمرا   يالا   يالفيائيدة على الجميي وال 
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  األ مية.

إ  ،عددية األطرا   ي السييمة المم  ة لألمم المتحدة و ي ،تسييم    مية حاسييمة لجدودثا    -أوال   مكررا    -77
،غ  را  جريتة على ث ام األمم المتحدة اإلثمائي،  إدخال    2030اإلثمائية المشييييييييييييييتررة. و،تطلح خطة عام  

على النحو الييحل وافقييت عليييه الجمعييية العيياميية لألمم المتحييدة، ويلت م األوثكتيياد، رج ر م  من وميية األمم  
المتحدة، اتنف ح  حد اإل يييييييييييي حا  والمسييييييييييييا مة في ،ح يقدا. ويناغي أ  ،راعي الجدود اإلثمائية أفضييييييييييييل  

اإلثمائية التي ،سيييييييييييتج ح لدوافي محلية ويتم ،طوير ا وطنيا  في مختلل البلدا   الممارسيييييييييييا ، ورحلك الُندج  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  والمناطق.
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   ل   بالفعل في مالة سدددديئة   هي ل د ولددددلت التهديدات التي تتعرك لها تعددية األوراف  التي  - اا مكرر   - 77
أزمة متعددة األبعاد ال يمكل ملها  ال مل خالل اإلرادة السياسية عل   واضحة   دالئل مستفى خاير  مع و فد 

الملح ومل المهم  المنسددددقا وبالنظر  ل  الفضددددع الدولي السددددائد  مل  ال فر و للدول األعضدددداء والعمل الدولي  
عل  اقتصددددددددادات البلداط  اا  دية التي تؤثر سددددددددلز نفرا اال   وتجنا أر نفع مل  األوراف  تعددية  تعزيز دعم و   للغاية 

اآلثار السددلبية للتدابير ال سددرية االنفرادية عل  سددبل  يش ورفا   تجنا نامية و هفدها اإلنمائية  وال سدديما ال 
 .  اثيا    مكررا    77يناغي اعتاار  حد الفقرة  (  77مجمفعة الد  شعفب البلداط المستهدفةا ) 

إعادة ، م د ،عددية    ا تطلايإ  الوضييييييييييييي الدولي السييييييييييييائد وجدودثا اإلثمائية المشييييييييييييتررة   -ا   اثي  مكررا    77]
د على أ  التنميية واحترام رريائ  م ثياو األمم  شييييييييييييييدييالت   ياإلضييييييييييييييافية إلىاألطرا  و،جنيح العميل االثفرادل،  

 المتحدة مترا طا  ويع ز أحد ما اآلخر.[

 ت َفق عليه  شرا االستشارة.الفقرة الخضرار إلى مُ  غ  ر ،ُ  -ا   اثي مكررا   77

   81  وثالثاا   مكرراا  76 زء م ترح  حزمة لتحل محل الف رات    -خامسددددداا  مكرراا   77 ل     -ثالثاا  مكرراا   77]
 [رابعاا  مكرراا  88  ومكرراا  84  و84و

أ ييييييياح اآل  وجود ث ام ،جارل متعدد األطرا  قول أمثر أ مية م  أل وقت مضيييييييى   -مكررا   الثا   -77
وما اثطو  عليه م  أ ر اقتصييييادل. والتجارة محر   ام للنمو    19-ظل ،عافي العالم م  جائحة روف دفي 

االقتصييييييادل الشييييييامل للجميي والتنمية المسييييييتدامة والحد م  الفقر. وُيَعد وجود ث ام ،جارل متعدد األطرا   
دا ،سيييمح للبلدا  النامية  االثدماج  فعال وقائم على القواعد أمرا  أسييياسييييا  لتوف ر قواعد مسيييتقرة ويمك  التنبم ا

في االقتصيييييييياد العالمي، مما يسييييييييمح للتجارة عبر الحدود اتحويل االقتصييييييييادا  وإط و العنا  للنمو والحد  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه الفقر.  م 

مفتون وشيييييفا   يمرد المم،مر م  جديد في دور،ه الخامسييييية عشيييييرة الت امه ان ام ،جارل    -مكررا  را عا    -77
وشيييييييييييييياميل و  ر ،م   ل وقيائم على القواعيد ومتعيدد األطرا  ]،جسييييييييييييييدد/في إطيار[ من مية التجيارة العيالمية.  

ا   أ  يمدل دور   ،االثضيييمام إلى من مة التجارة العالمية ومكافحة الحمائية سيييبل منداويمك  لتحرير التجارة،  
ادا،دا  مرحلة اثتقالية  شييييييييييييييكل إيجااي في الن ام  في إدماج البلدا  النامية والبلدا  التي ،مر اقتصييييييييييييييا    ام

 سيييييييياسيييييييا  متوازثة ومناسييييييياة وداعمة  ا   مقترث حا الن ام  متعدد األطرا ، وال سييييييييما عندما يكو   الالتجارل  
ي من مة ومسييتدامة على جميي المسييتويا ،  ما في ةلك في سييياو أ دا  السييياسيية العامة الوطنية. و،ُ  شييج 

قار التنمية في  ييييييييييميم عملدا، وموا ييييييييييلة ،يسيييييييييي ر إزالة الحواج  التجارية، و،ع ي  التجارة العالمية على إ 
مشيييييياررة جميي البلدا  النامية في التجارة الدولية،  سييييييبل مندا ،وف ر أحكام المعاملة الخا يييييية والتفضيييييي لية  

  ضييييييييييييييما  ،كافم ال،فاةيا  من مة التجارة العالمية، اددا   وفقا   للبلدا  النامية، وال سيييييييييييييييما أقل البلدا  ثمو 
، إلى المسييييييياعدة التقنية قبل البلدا  المنضيييييييمة، وال سييييييييما أقل البلدا  ثموا  ا   الفر  للجميي. و،حتاج أيضييييييي

 عملية االثضمام وأ نار ا وفي مرحلة متا عتدا.

م  األ مييية  مكييا  أ  يعمييل العييالم على ،ع ي  ،عييددييية األطرا  والن ييام التجييارل   -مكررا  خامسا   -77
المتعدد األطرا  القائم على القواعد، مي الترر   على ضييييييييييييييما  أ  يعمل الن ام  فعالية لصييييييييييييييالح البلدا   

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه النامية وأ  يكو  محررا  للتنمية الشاملة والمستدامة. 

ح   أ  العولمة قد أفرز  الكث ر م  الفوائد للعديد م  البلدا  والشييعو ، ف   فوائد ا لم ،عم  في  -78
جميي البلدا  والشييييعو ، و حا يمثل مصييييدر قلق  الا ال اد م  معالجته. و حا األمر يسييييتدعي إجرار حوار 

 ر  شكل انار وشامل في انجار وواسي النطاو  ش   إثعا  ،عددية األطرا  والتعاو  الدولي، وموا لة التفك
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ميمية ،   ر العولمة على التنمية الشاملة والمستدامة.
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يناغي أ  ،سييييييييييييييترشيييييييييييييييد ثدوج التنمييية الممكنيية  ييالتفك ر في إثشيييييييييييييييار إطييار إثمييائي مما  على   -79
ف د البلدا  م  المسيييييييييييتويا ، والتصيييييييييييدل للتحديا  على ثحو أفضيييييييييييل، وإ،احة اإلمكاثية لكي ،سيييييييييييت جميي

  المتاحة،  ما في ةلك م  خ ل ،ع ي  مشيييييييييييياررة البلدا  النامية في األطر االقتصييييييييييييادية العالمية. الفر 
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه 

واألمم المتحدة  ي المحفل المناسييييييييييح للحوار المتعدد األطرا   شيييييييييي   التنمية المسييييييييييتدامة ث را    -80
اغي أ  ،كو  التنمية المسييتدامة محور جميي العمليا  على الصييعد المتعدد  للطا ي العالمي لعضييويتدا. وين
  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه األطرا  واإلقليمي والثنائي. 

 ( بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -81

الحمائية والتداا ر االقتصيييييييييييييادية أو المالية أو التجارية االثفرادية أو أل ،داا ر أخر  ةا  طا ي  ،مدل   - 82
 ،حق ق التنمية الشاملة والمستدامة.   ة عرقل إلى  عقااي أو قسرل ال ،تفق مي القاثو  الدولي وم ثاو األمم المتحدة  

ة االثفراديية أو أل ،يداا ر أخر  ةا   الحميائيية والتيداا ر االقتصيييييييييييييياديية أو المياليية أو التجياريي،مدل   -82
،حق ق التنمية الشييييياملة    ةعرقلإلى  طا ي عقااي أو قسيييييرل ال ،تفق مي القاثو  الدولي وم ثاو األمم المتحدة  

البلداط  اا ضددال تعاقا التفترات التجارية البلداط المعنية بشددكل مزاشددر فحسددا  بل تعاقا أي و  والمسيييتدامة.
تؤثر التدابير ال سرية االنفرادية و لسلة القيمة وداخل األنظمة الماليةا  األخرى بشكل مزاشر عل  وفل س

 (77مجمفعة الد عل  سبل  يش ورفا  الشعفب في البلداط المستهدفةا )اا سلز 

أو أل ،داا ر أخر  ةا     الحمائية والتداا ر االقتصيييادية أو المالية أو التجارية االثفرادية،مدل  قد   –82
،حق ق التنمية الشييييياملة    ةعرقلإلى     ،تفق مي القاثو  الدولي وم ثاو األمم المتحدةطا ي عقااي أو قسيييييرل ال

وعل  العكس مل للا  يمكل للتجارة العادلة والحرة أط تسهل الفلفل  ل  األسفار وتدف ات    .والمستدامة
 االستثمار  وتساهم بشكل  بير في التنمية الشاملة والمستدامةا )االتحاد األوروبي(

الحميائيية والتيداا ر االقتصيييييييييييييياديية أو المياليية أو التجياريية االثفراديية أو أل ،يداا ر أخر  ةا   ،مدل   -82
،حق ق التنمية الشييييياملة    ةعرقلإلى  طا ي عقااي أو قسيييييرل ال ،تفق مي القاثو  الدولي وم ثاو األمم المتحدة  

المرونة  أو ه  السدددتفادة الكاملة ملوال سددديما البلداط النامية  في االبلداط    واالعتراف بحق،  والمسييييتدامة
 (فعة  سكانزمجمات منظمة التجارة العالمية والتزاماتهاا )تعهدالمتفاف ة مع 

الحميائيية والتيداا ر االقتصييييييييييييياديية أو المياليية أو التجيارية    ،مدل هد ا يعني االعتراف بدأنده ال ينزغي اتزداع  -82
االثفرادية أو أل ،داا ر أخر  ةا  طا ي عقااي أو قسرل ال ،تفق مي القاثو  الدولي وم ثاو األمم المتحدة.  

إلى  عل  التنمية المسددددتدامة وال تفيد في مسدددداعدة السددددكاطا  اا سددددلبي اا  لتدابير مل ه ا النفع تأثير وتؤثر ا
 )المملكة المتحدة(ا عرقلة ،حق ق التنمية الشاملة والمستدامة

، إلى   الفعلفي حالة سييييييي تة    يلقد و يييييييلت التدديدا  التي ،تعرف لدا ،عددية األطرا ، التي   -82]
د ال يمك  حلدا إال م  خ ل اإلرادة  أزمة متعددة األ عاعلى  واضيييييييييييييحة  دالئل مسيييييييييييييتو  خط ر، مي وجود  

الحمائية والتداا ر االقتصيييادية أو المالية  و،مدل  المنسيييق.  القول و السيييياسيييية للدول األعضيييار والعمل الدولي  
أو التجارية االثفرادية أو أل ،داا ر أخر  ةا  طا ي عقااي أو قسييييييييرل، ال ،تفق مي القاثو  الدولي وم ثاو  

صلة  ،حق ق التنمية الشاملة والمستدامة المت  ةعرقلإلى  التداا ر القسرية االثفرادية،   ع   فض   األمم المتحدة،  
ا   ضييييي. وال ،عاقح التو،را  التجارية البلدا  المعنية  شييييييكل مااشيييييير فحسييييييح، ال ،عاقح أي 2030   خطة عام

وضيي الدولي  البلدا  األخر   شيكل مااشير على طول سيلسيلة ال يمة وداخل األث مة المالية. ووالن ر إلى ال
دية التي ،م ر ثفرا،عددية األطرا  و،جنح أل ثو  م  اال ،ع ي  السييييييييائد، م  الملح وم  المدم للغاية دعم و 

سيبل  التي ،ع قلتداا ر القسيرية االثفرادية  اعلى اقتصيادا  البلدا  النامية وجدود ا اإلثمائية، وال سييما ا   سيلا
 (77اديل م  مجموعة الي .[ )اقتران فةعيش ورفاد شعو  البلدا  المستدد
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 الفعل، إلى مسيييييتو    في حالة سييييي تة ي  لقد و يييييلت األخطار التي ،ددد ،عددية األطرا ، التي   -82
وجود دالئل واضييييييحة على أزمة متعددة األ عاد ال يمك  حلدا إال م  خ ل اإلرادة السييييييياسييييييية  مي  خط ر، 

ي الدول  قوة على دعم ،عددية األطرا  واالمتنا   المنسييييييق. و،شييييييج  و   القول  للدول األعضييييييار والعمل الدولي
اقتصيييادية أو مالية أو ،جارية ال ،تفق مي القاثو  الدولي وم ثاو األمم  اثفرادية  و،طب ق أل ،داا ر  سييي ع  

التي ،عرقييل ،حق ق التنمييية االقتصيييييييييييييييادييية  التييداا ر المتحييدة. و ييحا مدم  شييييييييييييييكييل خييا  ييمييا يتعلق اتلييك 
 سيييييييييييييييميا في البليدا  النياميية، والتي ،م ر على المصيييييييييييييييالح التجياريية. و،ع ق  يحد  واالجتمياعيية الكياملية، وال

رة.  ت  ورفاد سييييييييييكا  البلدا  الم  ،واالسييييييييييتثمارا  وحرية المرور العاار   ،اإلجرارا  الو ييييييييييول إلى األسييييييييييواو
،  ه ،شييييمل، ييما ،شييييملالتي    جمرريةالتصييييدل للتداا ر   ر ال  أيضييييا    وسيييي تطلح ،حرير التجارة ،حريرا   مجديا  

 داعي لدا. الالتداا ر االثفرادية، ح ثما وجد احتمال أ  ،كو  ،لك التداا ر  مثا ة حواج  ،جارية 

محيييددة األ يييدا     19-روف يييدة للتغليييح على جيييائحييية  عييياجلييية الييييتيييداا ر التجيييار اليجيييح أ  ،كو    -83
التدفقا  التجارية  م  المدم إ قار  و ومتناسيييييييياة وشييييييييفافة وممقتة ومتسييييييييقة مي قواعد من مة التجارة العالمية.  

و  ر ا    الح وية  لضيما  اسيتمرار ،دفق اإلمدادا  والمعدا  الطبية والغحائية  ةلشيغ  مُ مفتوحة وسي سيل التوريد  
م  السيييييييلي والخدما  األسييييييياسيييييييية لتلبية االحتياجا  األسييييييياسيييييييية، مي مراعاة المتطلاا  الوطنية دو  خلق  

 حواج  ال داعي لدا. )الج ر األخضر ر   التشاور(

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -84

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   -84

م يييد م  اال تمييام للحلول المتعييددة األطرا  التي ،عييالج مواط  ضييييييييييييييعل البلييدا   يناغي إي ر  -85
النامية، وال سييما أشيد ا فقرا  و شياشية. و الاا  ما يكو  رث ر م   حد البلدا ، التي ،عتمد اعتمادا  أمبر على  

ك  التنبم  التجارة الدولية، أمثر عرضيييييييية للصييييييييدما  التجارية. ولحلك ف ثدا ،حتاج إلى ظرو  مسييييييييتقرة ويم
ييما يتعلق  الو ييييول إلى األسييييواو. وقد ، ل البلدا  النامية  حاجة إلى سييييياسييييا  داعمة ،تناسييييح مي   ادا

احتيياجيا،ديا والق ود المفروضييييييييييييييية عل ديا، حتى  عيد رفعديا م  قيائمية البليدا  المشييييييييييييييمولية في مخطت ث يام  
ا  حاجة إلى مفاضييييييييييلة  األفضييييييييييليا  المعمم  حكم حصييييييييييولدا على مرر  البلدا  المتوسييييييييييطة الدخل. و ن

احتيييياجيييا   يييحد البليييدا  على ثحو أمبر وإلى الحفييياأل على الفوائيييد التي ،جن ديييا م   يييحا المخطت.   ،راعي
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه 

إ  زيادة السيييييياسيييييا    ر الجمررية التي قد يكو  لدا ،داعيا  على التجارة ،شيييييكل مصيييييدر قلق   -86
 حد السييياسييا  التداا ر التقنية أمام التجارة ومعاي ر الصييحة والصييحة الناا،ية   مت ايد للبلدا  النامية. و،شييمل

و  ر ا م  اللوائح التي ،م ر على قواعد الو ييييييييول إلى األسييييييييواو  النسيييييييياة للسييييييييلي والخدما . وم  المدم  
فعيالية  الترر   على ،حل يل  يحد التيداا ر واآل يار السييييييييييييييلبيية المحتملية على البليدا  النياميية والاحيث ع  حلول 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه لتع ي  القدرة على ،لبية متطلاا   حد التداا ر. 

الدولية لعدد ال يحصييييى م  القواعد الثنائية    يةع قا  االسييييتثمار الفي مجال االسييييتثمار، ،خضييييي   -87
سييي   إدماج  الدولي لتحيناغي موا يييلة إ ييي ن ث ام االسيييتثمار و   .ا  ضيييمتعددة األطرا  أيال والواإلقليمية،  

، وضيييما  القدرة على التنبم وحماية االسيييتثمار والحق في التن يم أل راف السيييياسييية  ييه  لتنمية المسيييتدامةا
   سييييييتثمار و،يسيييييي ر االسييييييتثمار والسييييييلو  التجارل المسييييييمولالترويج لو،حسيييييي      زيادةالعامة المشييييييروعة، و 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه )المسمولية االجتماعية للشررا . المتعلقة  حكام األو 

 بت أ  للتعاو  اإلقليمي أ مية ح وية في الندوف  التعاو  في المجاال  الوظيمية سيييييييييييييعيا  إلى   -88
،حق ق م يد م  التكامل. وشيكلت المنتديا  واآلليا  األقاليمية أيضيا  وسيائل  امة لتوط د التعاو  و،شيجيي  



TD(XV)/PC/1 

GE.21-13449 26 

التفييياعيييل ا   عملييييا  وأفرقييية التكييياميييل اإلقليمي واألمم المتحييدة  قيييدر أمبر م  التفيييا م. وم  المف يييد زييييادة 
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ومختلل عمليا،دا،  طرو مندا الحوار و،اادل الخبرا  وونار ،وافق اآلرار.

 ( بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   -88

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   اثيا   -88

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   -مكررا   الثا   -88

 ( بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا  را عا   -88

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه )ُحح   -89

التنمية المسييييييييييتدامة والسيييييييييي م  في ثداية المطا ، ووالن ر إلى الواقي القائم والصييييييييييلة الو يقة ا    -90
  واألم ، ف   الشييييييرو  في التحوال  ال زمة لتحق ق الرخار و،ع ي  القدرة على الصييييييمود للجميي أمر  ح ول.

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه 

 (بشرط االستشارةاألونكتاد في عالم في تحفل )ُمتََّفق عليه  -رابعاا  

دورا   اما  او يييييييييييفه جدة الو يييييييييييل، ضيييييييييييم  من ومة األمم المتحدة، ييما يتعلق    يمدل األوثكتاد -91
والقضيايا المترا طة في مجاال  التمويل واالسيتثمار والتكنولوجيا   والتنمية المعالجة المتكاملة لقضيايا التجارة  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه والتنمية المستدامة. 

المحرز ثحو ،حق ق أ دا  التنمية المسييييييييتدامة والنتائج ةا  الصييييييييلة    لتنف ح ومتا عة التقدم -مكررا   -91
لمم،مرا  األمم المتحدة الرئيسيييييية األخر ، يناغي أ  يسيييييتمر األوثكتاد في ر يييييد اال،جا ا  والسيييييياسيييييا   

 على  العالمية واإلقليمية والوطنية التي يمك  أ  ،م ر على قدرة البلدا  على انار عالم أمثر عدال  وإثصييييييييافا  وقدرة  
 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  أل عالم يعمه الرخار المشتر .    - امتصا  الصدما  وشموال  وعدال  واستدامة  

يناغي أ  يسييييييييييييترشييييييييييييد ،رر   األوثكتاد، لد  ال يام احلك وفقا  لواليته وضييييييييييييم  الموارد   -مكررا   اثيا   -91
ن ما  األخر ، وأ  يسيييييييييييتند إلى ،وافق اآلرار  المتاحة،  م  ،ه النسيييييييييييبية و،ماي د و،كامل عمله مي عمل الم

الحكومي الدولي،  غية ،حق ق االسييييييتفادة المثلى م  مواط  قو،ه في ،لبية احتياجا  وأولويا  البلدا  النامية م   
 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  أجل ،حق ق التنمية المستدامة و،ع ي  دور ا في االقتصاد العالمي.  

األوثكتيياد عييالمي في طبيعتييه، ولكنييه يعطي األولوييية الحتييياجييا  ومصيييييييييييييييالح البلييدا   إ  عمييل   -92
ويناغي إي ر ا تميام خيا  للفتيا  األضييييييييييييييعل واألشيييييييييييييييد ،خلفيا  ع  الرريح.   مكررا   3وفقيا  للفقرة  النياميية،
 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

 يحا  طوييل األميد. ف رو  إي ر اعتايار خيا  الحت ل األرف الفلسييييييييييييييط نيية ال  يناغي أيضيييييييييييييييا   -93
ويجح على األوثكتاد أ     ،طلعا،ه اإلثمائية.على  ،فرف ق ودا  شيييييديدة على الشيييييعح الفلسيييييط ني و االحت ل  

ا   ن  إ  التو يييييييييييل إلى ،سيييييييييييوية دائمة وسيييييييييييلمية للو   يراعي  حد ال رو  الخا ييييييييييية في إطار واليته ارمتدا.
الدولت   المعتر   ه دوليا ، أمر ضيرورل ليحرز الشيعح الفلسيط ني  اإلسيرائ لي الفلسيط ني، اسيتنادا  إلى حل 

 ،قدما  ملموسا  ثحو ،حق ق أ دا  التنمية المستدامة.

 يحا  إي ر اعتايار خيا  الحت ل األرف الفلسييييييييييييييط نيية الطوييل األميد. ف رو    يناغي أيضيييييييييييييييا   -93
ويمنع امتالل األرك    مائية.،طلعا،ه اإلثعلى  ،فرف ق ودا  شيييييييييديدة على الشيييييييييعح الفلسيييييييييط ني و االحت ل  

الفلسدددداينية الشددددعا الفلسددددايني مل تافير مفارد  الابيلية المتامة مثل الميا  والنف  والغاز الابيعي  
وفيرها  وه ا يكلى الشددددددددعا الفلسددددددددايني بالييل الدوالرات مل اإلمكانات االقتصددددددددادية فير المح  ةا  
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رب المفارد المداليدة الفلسددددددددداينيدة  ل  الخزاندة عل  للدا  فدتط التكدالي  المداليدة لالمتالل وتسددددددددد عالوةو 
اإلسددددددددرائيلية تفرك تكالي  باهظة عل  الشددددددددعا الفلسددددددددايني ي درها األونكتاد بأنها أعل  بكثير 

مل الناتج المحلي اإل مالي الفلسدددددددداينيا وإط التكالي  المالية لالمتالل وعد  قدرة    في المائة  13 مل 
الشدددعا الفلسدددايني  الخاضدددع لالمتالل  عل  االسدددتفادة مل ثروته مل النف  والغاز الابيعي  مل بيل 
مفارد أخرى  تجعل مل الصددعا للغاية عل  الحكفمة الفلسدداينية  مراز ت د  ملمفس نحف تح يق أهداف  

 حد ال رو  الخا ييييييييية في إطار   يراعييجح على األوثكتاد أ   و (  77 لالتنمية المسددددددتدامةا )مجمفعة ا
األسيياسييية   للمعاييرا   إ  التو ييل إلى ،سييوية دائمة وسييلمية للن ا  اإلسييرائ لي الفلسييط ني، وفقو   .واليته ارمتدا
وقرارات مجلس األمل الدولي لات الصددددددلة  حل الدولت    المتعلقة   )االتحاد األوروبي(  ةدوليال  المعتر  ادا

،قدم ملموك ثحو ،حق ق  إلمراز )االتحاد األوروبي(  للشييعح الفلسييط نيضييرورل  أمر   )االتحاد األوروبي( 
 أ دا  التنمية المستدامة. )االتحاد األوروبي(

 ح ف )المملكة المتحدة(ايُ  -93

 (. الثا  -مكررا   38ألل  اعتاار ا  -  يغة جديدة في الفصل أوال  ،رد حح  )يُ  -93

 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفقُحح   -ا  مكرر  93

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُيحح  ) -94

 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفقُحح   -ا  مكرر  94

مي ،غ ر العالم واسيييييتجااته لواقي جديد، وسيييييعي المجتمي الدولي إلى ،فع ل التحوال  الضيييييرورية،   -95
 سييييييييييييييتج يحيجيح أ  يصيييييييييييييياح األوثكتياد ريحليك من مية أمثر مروثية يمكنديا أ  ،تكيف مي رون العصيييييييييييييير و،

الخبرا  والدروك    االسيييييييتفادة م ةلك  ويشيييييييمل   الدول األعضيييييييار على أحسييييييي  وجه.  و،وجدا   حتياجا ال
وم   م، يحتاج دور األوثكتاد رمنتد  حكومي دولي  ام لبنار ،وافق  .  19-روف د تفادة خ ل جائحةالمسيييييييييي

 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق. يةمجد ه  صورة،نشيطإعادة  إلى اآلرار  ش   التجارة والتنمية

يناغي ،ع ي  اإلدارة القيائمية على النتيائج، المطاقية  ميا يتمياشييييييييييييييى مي المايادئ التوج ديية   -أوال   مكررا   -95
،طبيقدا  اسيتمرار ر داة إدارية مرثة لتحسي   يناغي  و ،  ا األماثة العامة لألمم المتحدة،حدد والممارسيا  التي  

سيييييييييسييييييييا م األوثكتاد، م  خ ل  و ،اسيييييييييت عملية ،قديم التقارير.    ميفعالية عمل األوثكتاد ورفار،ه و،   رد،  
الفعال و،جنح    دار رر  األثشيييييطة المنوطة  ه على األسيييييعمله، في ،نف ح التحوال  المب نة في  حد الو يقة و 

 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفقمي عمل الكياثا  األخر  ةا  الصلة.  ة  ر الضروري يةاالزدواج

يقدم التوجيه العام  شيييييي    و  م   العام لألوثكتاد مسييييييمول ع  جميي أثشييييييطة األوثكتاد، و األ -ا  مكرر  95
،لقى   فقد  . وع وة على ةلك،األوثكتاد  المسييييييييييييييائل الموضييييييييييييييوعية واإلدارية،  ما في ةلك ،نف ح ارثامج عمل

مرر ية في  ني  األم   العام لألوثكتاد ،فويضا  للسلطة م  األم   العام لألمم المتحدة أل راف ،حق ق ال 
  ييما يخصالقرار، وموارمة السيلطا  مي المسيموليا ، و،ع ي  المسيارلة، و،فويض السيلطة اإلدارية ال زمة  

لسيييييييمان اتنف ح الوالية  شيييييييكل فعال. ولحلك، ف   األم    م  أجل المديري   لالموارد الاشيييييييرية المالية والمادية  
والسيييييلطة  ما يتماشيييييى مي احتياجا  الدول األعضيييييار.    العام لألوثكتاد مدعو إلى ممارسييييية ،لك المسيييييمولية

 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

 (بشرط االستشارةعمل األونكتاد التحليلي )ُمتََّفق عليه  -ألى 

عمله التحل لي م  خ ل ر ييييييييد اال،جا ا  والسييييييييياسييييييييا  العالمية واإلقليمية    يوا ييييييييل األوثكتاد -96
د أ مية الرر  المتعلق   ثشييييييييييييطة الاحث   والوطنية التي ،غطي جميي المجاال  المشييييييييييييمولة في واليته. وُ،مر 
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  والتحل ل التي يضييييييطلي ادا األوثكتاد، ال سيييييييما ييما يتعلق  التو يييييييا  المتعلقة  السييييييياسييييييا  العامة التي
ه الررن    اآلخري   لعمل األوثكتاد. ويناغي أ  يضيييل  حا الرر    يسيييترشيييد ادا واضيييعو السيييياسيييا  والتي ،وججد

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه موجدا  ثحو التنمية ومستق   وقائما  على أدلة قوية. 

  المسيييييييييييييتمر لنوعية  يناغي أ  ،قوم أماثة األوثكتاد  ما يلي، في سيييييييييييييع دا إلى التحسييييييييييييي   -أوال   مكررا    -96
 التحل لي: عملدا

،ع ي  اسييتعراضييا  الن رار التي ُيضييطلي ادا داخل األوثكتاد ومي رياثا  األمم المتحدة   •
 األخر  والمن ما  الدولية ةا  الصلة؛

االعتماد على الاحو  القائمة ةا  الصلة و،وف ر األعمال المبتكرة  ش   التجارة والتنمية   •
 والمسائل ةا  الصلة؛

دة ،ع ي  الشيييراما  مي رياثا  األمم المتحدة األخر  والمن ما  الدولية لتع ي  أوجه زيا •
 التيزر والتكامل واال،ساو؛ 

،رر   الاحث في إطار رل ارثامج فرعي وضييييييييييييم  والية األوثكتاد، مي ضييييييييييييما  ، قح  •
َعح؛  األفكار واال،ساو ا   الشُّ

اقتران ال يام  اسييييتعراف لسييييياسيييية المنشييييورا  رل سيييينت    على أسيييياك رفارة المنشييييورا    •
وفعال تدا، على أ  ،تولى االسييييييييييتعراف الفرقة العاملة المعنية  الخطة البرثامجية واألدار  

  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه البرثامجي، وأ  يقرد مجلس التجارة والتنمية. 

 (بشرط االستشارةَفق عليه ُمتَّ ُحح  ) -مكررا   -96

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   اثيا   -96

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   الثا   -96

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا  را عا   -96

 ( بشرط االستشارةفي مجال التعاوط الت ني )ُمتََّفق عليه  عمل األونكتاد  -مكرراا   -ألى 

يناغي أ  يوا يييييييييييييييل األوثكتيياد عملييه لييدعم البلييدا  النييامييية، م  خ ل انييار القييدرا    -مكررا  خامسا   -96
والمسييياعدة التقنية. ويناغي أ  ،عد األماثة، في إطار مشييياورا  مي األعضيييار، اسيييترا،يجية شييياملة ومتسيييقة 

،حدد مجاال  ،رر   األوثكتاد  النسيييياة ألثشييييطة التعاو  التقني المسييييتقبلية في إطار واليته.    للتعاو  التقني
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه 

يناغي أ  يسيييييييييييييتمر األوثكتاد في مسييييييييييييياعدة البلدا  النامية م  خ ل أثشيييييييييييييطته في  -مكررا  سادسا   -96
مي الفر  والتحيدييا  الجيدييدة المطروحية في مجيالي  التعياو  التقني، ويناغي أ  ُيكي ف  يحا التعياو    مجيال

التجارة والتنمية والقضيييايا المترا طة. ويناغي أ  ،دعم أثشيييطة التعاو  التقني البلدا  في التصيييدل للتحديا   
وأ  ،سا م في انار القدرة على الصمود في وجه الصدما  االقتصادية    19- فاقمتدا أو رشفتدا جائحة روف د  التي 

 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  ، م  خ ل انار القدرا  اإلثتاجية، ودعم التنمية المستدامة.  في المستقبل 

م  خطة عمل  اثكو  أثدا   166الفقرة   المنصيييييييييو  عل دا فيلقد أ بتت األثشيييييييييطة   -ا   عمكررا  سا  - 96
 ( االستشارة بشرط  )ُمتََّفق عليه     ويناغي موا لتدا. ،ةا  أ مية وفائدة رب ر 
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 (بشرط االستشارةتنشي  اآللية الحكفمية الدولية )ُمتََّفق عليه  -باء 

 مجلس التجارة والتنمية  

في الفترا  الفييا ييييييييييييييليية ا    يناغي لمجلس التجييارة والتنمييية، او ييييييييييييييفييه أعلى   تييا  األوثكتيياد -97
المم،مرا ، أ  يع ز وظيفته الخا يية  ا،خاة القرارا  ووضييي السييياسييا ، ووظيفته اإلدارية. و،ح يقا  لحلك،  

 يناغي أ  ،قوم الدورا  العادية للمجلس  ما يلي:

،كفييل إثعييام الن ر في التقرير السيييييييييييييينول الييحل ،عييدد األميياثيية. ويناغي أ  يرر  التقرير   )أ( 
على النتائج المحققة، وأ  ي يجمدا حسييييييييح التوج دا  التي ،وفر ا النتائج التي  السيييييييينول  

م رييل أروي سيييييييييييييينوا ، والخطيية البرثييامجييية المقترحيية والمعلومييا  المتعلقيية  يياألدار   ،ُقييد 
البرثامجي، وأ  يتضيييم  مجموعة واضيييحة م  الممشيييرا . ويناغي أ  يتضيييم  التقرير  

سييييما قرارا  مجلس   كومية الدولية لألوثكتاد، والأيضيييا  معلوما  ع  ،نف ح القرارا  الح
التجيارة والتنميية والفرقية العياملية المعنيية  يالخطية البرثيامجيية واألدار البرثيامجي. ويناغي 
أ  يتضييييييم  رحلك ،و يييييييا   شيييييي   التعدي   المحتملة ويرر  على األعمال المقبلة،  

 ؛لمجلسورحلك على المسائل اإلدارية والممسسية، لكي ين ر ف دا ا

،تيح إمكاثية ،اادل اآلرار  شييي   القضيييايا اإلثمائية ةا  اال تمام المشيييتر ، التي ،غطي  ) ( 
مختلل مجاال  عمل األوثكتاد. وسيييتشيييكل فراد  التقارير التي يعد ا األوثكتاد أسييياسييا   

 ؛لتاادل اآلرار وجدود انار ،وافق اآلرار في جميي مواضيي المناقشا  المتفق عل دا

ل حوارا   شي   السيياسيا  و،دعم الجدود الرامية إلى انار ،وافق نرار حكومي دولي  شي   ،جر  )ج( 
 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه    المسائل الموضوعية واالسترا،يجية المتعلقة  السياسا . 

  195يناغي أ  يع ز األوثكتاد مسيييييييييييا مته في أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة. ووفقا  للفقرة   -98
م إلى الجمعيية العيامية أارز ميا في عميل الد تيا    م  ا،فياو أمرا، يمك  أ  يتضييييييييييييييم  ،قرير المجلس المقيد 

  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه الفرعية التا عة للمجلس خ ل ،لك السنة. 

والنتائج،  متا عة  للقرارا  التي يتخح ا مجلس التجارة والتنمية، يوضييييييييي سييييييييجل ،دو   ييه القرارا    -99
  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ويتان السجل ألعضار المجلس، وللجمدور عامة .

 ا نتاللج  

،جتمي اللجنتيا   يالتعياقيح. وسييييييييييييييترر  دورا  اللجنت   على الن ر في ثتيائج اجتمياعيا  الخبرار   -100
ا   ر ا  حوانتييسييييييييييييييتجرل اللجو الفرعييية.   هل ارامجيياعمييأ وعلى أوجييه التيييزر ا   أررييا  عمييل األوثكتيياد الث  يية و 

،  ما في ةلك أل اسيييييتنتاجا   ما شييييي   قضيييييية أو قضييييي ت   م  قضيييييايا مختارة. وسيييييتقدم ،قارير   ا  سيييييياسيييييا،ي
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه و،و يا ، إلى مجلس التجارة والتنمية للموافقة عل دا. 

  ا الدولي ا الخبرار الحكومي فريقا  

في الدورة الرا عة عشييييييييييرة للمم،مر    ي المنشيييييييييي        الدول الخبرار الحكوم   يفريقل  أعما  ت بتألقد   -101
لتحويل أولويا  المم،مر   تا مدم ما وس لتا   الخبرار    ياوضون أ  فريق   م  ثوان رث رة وأظدر   ةمف د أثدا

اليحل ُيعقيد ريل أروي سيييييييييييييينوا  إلى عميل حكومي دولي. و،ح يقيا  لديحد الغيايية، يتخيح مجلس التجيارة والتنميية  
نتقل فريقا الخبرار إلى الن ر في أ م قضييييييييايا السيييييييياعة،  ما ف دا القضييييييييايا  يالخطوا  ال زمة لضييييييييما  أ  

 المطروحة في  حا المم،مر.
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في الدورة الرا عة عشييييييييييرة للمم،مر    ي المنشيييييييييي        الدول الخبرار الحكوم   يفريق  لأعما  ت بتألقد   -101
لتحويل أولويا  المم،مر   تا مدم ما وس لتا   الخبرار    ياوضون أ  فريق   م  ثوان رث رة وأظدر   ةمف د أثدا

جارة والتنمية  مجلس التيكفل  يتخحلدحد الغاية،  ا   الحل ُيعقد رل أروي سنوا  إلى عمل حكومي دولي. و،ح يق
لينظرا   الن ر ا  مالختصددالدداتهاا في العمل وف  اسددتمرار فري ي الخبراء  أ  ،نتقل  لضييما   الخطوا  ال زمة

 (77مجمفعة الد في أهم قضايا الساعة  بما فيها ال ضايا المارومة في ه ا المؤتمرا )

أعمال فريقي الخبرار الحكوم    الدول    المنشييييييييييي ي  في الدورة الرا عة عشيييييييييييرة   شدددددددهدت  لقد أ بتت  -101
نجدامداا متزداينداا مل ميدد ال ددرة عل  بنداء تفافق اآلراءا وعل  و ده الخصدددددددددًف  وا ده فريق للمم،مر 

الخبراء الحكفمي الددولي المعني بتمفيدل التنميدة لدددددددددعفبدات تتمثدل في ت لص المشددددددددددار دة والتحدديدات  
في نيفيفر ا ولد لدا  يجدا  ي داف هد ا    جزو د لدا تكرار العمدل المتعلق بتمفيدل التنميدة المن التنظيميدة   

فريق الخبراء الحكفمي الددولي المعني بدالتجدارة اإللكترونيدة مع  عمدل وتشدددددددددغيدل  الفريقا وينزغي مفاءمدة 
أثدا مف دة م  ثوان  ا  ةا تماعات الخبراء األخرى المتعددة السددددنفات أو ا تماعات الخبراء األمادية السددددن 

فريقي الخبرار  ما وسي لتا  مدمتا  لتحويل أولويا  المم،مر الحل ُيعقد رل أروي    مث رة وأظدر  اوضيون أ 
سيييييييييييييينوا  إلى عمييل حكومي دولي. و،ح يقييا  لدييحد الغيياييية، يتخييح مجلس التجييارة والتنمييية الخطوا  ال زمية  

يا السييييييياعة،  ما ف دا القضيييييييايا المطروحة في  حا  لضيييييييما  أ  ينتقل فريقا الخبرار إلى الن ر في أ م قضيييييييا
 )االتحاد األوروبي( .المم،مر 

 بانتظار تفضيح بشأط النص(اا تحفظ تبدر  سكانزمجمفعة ) -101

إ  أعميال فريقي الخبرار الحكوم    اليدول    المنشيييييييييييييي ي  في اليدورة الرا عية عشييييييييييييييرة للمم،مر  ي   -101
ستمر  تالمم،مر الحل ُيعقد رل أروي سنوا  إلى عمل حكومي دولي. ولحلك، سوسائل مدمة لتحويل أولويا   

ل فريقي الخبرار الحكوم    الدول    ،حت إشيييييييييييييرا  مجلس التجارة والتنمية، الحل سييييييييييييي تخح الخطوا   اعمأ 
ا ولمراعاة القضييايا المعا ييرة  ممنح إثشييائدالمكتسيياة  ال زمة لتحديث اختصييا ييا،دما  ما يتماشييى مي الخبرة  

 .الدورة الخامسة عشرة لألوثكتاد رئيسية،  ما في ةلك على النحو المب   في ثتائجال

يناغي أ  ، يد أعمال فريقي الخبرار الحكوم    الدول    المنش ي  في الدورة الرا عة عشرة للمم،مر   -101
صيييية أخر ،  م  الجدود المبحولة لضييييما  اال،سيييياو و،جنح االزدواجية المحتملة في العمل مي منتديا  مخت

يسمح  التالي اتاادل شامل سضما  مشاررة جميي الجدا  الفاعلة ةا  الصلة في مداوال،دما، مما  لورحلك  
منح مصييييداةية للنتائج. ويناغي ضييييما  أ  يتولى خبرار الدول األعضييييار دور ال يادة.  وومتواز  ومسييييتن ر و 

نتائج. واسييييييتنادا  إلى  حد المعاي ر، سيييييييجرل اسييييييتعراف واليتي  الوسييييييتتولى لجنة التجارة والتنمية الن ر في 
 سنوا .ال الرواعيدما في مم،مر األوثكتاد المقبل أعمال فريقي الخبرار الحكوم    الدول    واستمرار 

 اجتماعا  الخبرار المتعددة السنوا  واجتماعا  الخبرار األحادية السنة  

يجح أ  ،تماشيييييى مواضييييييي اجتماعا  الخبرار الخمسييييية المتعددة السييييينوا  مي عدد اريدجتاو .   -102
المعمول ادا، مي مراعاة ،و ييييييا  األماثة. ويناغي   جرارا وسييييييحدد األعضيييييار المواضييييييي ،ماشييييييا  مي اإل

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه )جرار استعراف الجتماعا  الخبرار المتعددة السنوا  قبل المم،مر القادم. إ

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -103

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -104

 (بشرط االستشارةُم ف )ُمتََّفق عليه  -باء مكرراا  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -مكررا   -104
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 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -مكررا   اثيا   -104

 (بشرط االستشارةبرنامج عمل األونكتاد )ُمتََّفق عليه  - يم 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -105

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -106

يناغي أ  يقيدم األوثكتياد، في إطيار ارثيامج عمليه، اليدعم ألقيل البليدا  ثموا  والبليدا  النياميية   ر  -107
السيياحلية والدول الج رية الصييغ رة النامية والبلدا  األفري ية واالقتصييادا  والبلدا  األخر  الضييعيفة هيكليا   

التحديا  التي ،واجددا البلدا   والمعرضييييييية للمخاطر والصيييييييغ رة، وأ  ي خح في الحسييييييياا  في الوقت ثفسيييييييه  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه المتوسطة الدخل والبلدا  التي ،مر اقتصادا،دا  مرحلة اثتقالية. 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -مكررا   -107

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ُحح  -108

  19-في الحوار الدولي المنسييق  شيي   ،داا ر االسييتجا ة لجائحة روف د  يناغي أ  يسييا م األوثكتاد -109
  والتعافي مندا م  أجل مكافحة اآل ار السييييييييييييييلبية المتر،اة على الجائحة في االقتصيييييييييييييياد والتجارة العالم    .

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   -109

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -مكررا   اثيا   -109

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -110

سيييييييييييييييسييييييييييييييعى مجلس التجيارة والتنميية جيا يدا  لضييييييييييييييميا  أ  ي يجم المم،مر المقبيل اليحل ُيعقيد ريل  -111
ةليك م  أيضييييييييييييييا  أعميال األوثكتياد وإثجيازا،يه على ميد  العقود السييييييييييييييتية السييييييييييييييا قية،  ميا في  سيييييييييييييينوا  أروي

األثشييييييييييييطة والماادرا  المناسيييييييييييياة،  غية زيادة الحر  على أ  يسيييييييييييياعد المم،مر في ،حق ق الرخار   خ ل
  (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه للجميي. 

 دور األونكتاد  

يناغي لألوثكتياد، او ييييييييييييييفيه جدية الو يييييييييييييييل داخيل من ومية األمم المتحيدة ييميا يخص المعيالجية   -112
التجيارة والتنميية والمسيييييييييييييييائيل المترا طية في مجيال المياليية والتكنولوجييا واالسييييييييييييييتثميار المتكياملية لمسيييييييييييييييائيل 

المسييييييييييييييتييداميية، أ  يوا يييييييييييييييل عملييه م  خ ل األررييا  الث  يية،  ييالبنييار على ميياييكييياثو ث رووي،   والتنمييية
  ي:السييييييييياسييييييييا  السييييييييااق في عدد اريدجتاو . ولحلك، يناغي أ  يقوم األوثكتاد  ما يل إلى ،حل ل واسييييييييتنادا  

 (بشرط االستشارة عليه )ُمتََّفق

أ  يسييييييييييدم، وفقا  لواليته في المجاال  المترا طة المتعلقة  التجارة والتنمية المسييييييييييتدامة،   )،اسي عشر(
والغايا     2030وم  خ ل أررا  عمله الث  ة، في ،نف ح ور د واستعراف خطة عام  

( )في األلدل شدرط االسدتشدارةب )ُمتََّفق عليه   ةا  الصيلة م  أ دا  التنمية المسيتدامة؛
 التاسع عشر  ُن ل  ل  ه ا المفضع(

أ  يوا ييييييل جدودد، عبر األررا  الث  ة وفي جميي أعماله، لتعميم المسيييييي لة الشيييييياملة   أوال (-)أوال  
المتعلقة  المسيييييياواة ا   الجنسيييييي   و،مك   النسييييييار والفتيا ، وم   م يسييييييا م في ،ع ي  

ملة والمنتجة،  ما في ةلك م  خ ل موا ييييييييييييلة عمله والعمالة الكا  المسييييييييييييتدامةالتنمية  
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المع ز  شيييييييي   الروا ت ا   المسيييييييياواة ا   الجنسيييييييي   و،مك   النسييييييييار والفتيا  والتجارة  
والتنمية، ويدعم الدول األعضيييييار في ،صيييييميم و،نف ح السيييييياسيييييا  وإثشيييييار الممسيييييسييييا   

دا االقتصييادل وحقوقدا،  واألطر و/أو اآلليا  التي ،دعم ،مك   المرأة اقتصيياديا ، و،حفل أمن 
 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  و،ع ز مدارا،دا وفر دا االقتصادية والرقمية.  

م  أ دا  التنمية المسييييييييييييتدامة، مي   تا  األمم   17أ  يتعاو ، ،ماشيييييييييييييا  مي الدد    )أوال (
 المتحدة ةا  الصلة لمعالجة الحاجة إلى ،ع ي  التعاو  الدولي في المسائل الضريبية؛ 

   خصييو  أ  يسييا م ويتعاو  مي المن ما  الدولية ةا  الصييلة في ،ع ي  التعاو  الدولي   ( )أوال  
 دا  التنمية المستدامة؛ م  أ    17الشمو  الضريبية، وةلك ،ماشيا  مي الدد   

أ  يسيييييييييييييييا م في النقيا  حول الن يام التجيارل المتعيدد األطرا  وييدعميه، مي الترر    ) اثيا (
على احتياجا  السييييييييييكا  األضييييييييييعل و،ع ي  فر ييييييييييدم االقتصييييييييييادية؛    خا  شييييييييييكل 
 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

أ  يحلجل الفر  والتحديا  التي ينطول عل دا الن ام التجارل المتعدد األطرا  ويدعم   ) الثا (
لتع ي  مشييييييييييييييياررتدييا في الن ييام التجييارل المتعييدد األطرا ، مي مراعيياة   النيياميييةالبلييدا   

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه احتياجا،دا م  ح ث التنمية المستدامة؛ 

   التقنيية  شييييييييييييييي   ،ي   ر الن يام التجيارل المتعيدد األطرا   الاحو  والتحل   يجرل أ   )را عا (
تع ي  الحوار و،وافق  ا  المتعلقعمليه ا   وأ  يعمجدق أيضيييييييييييييييوقواعيدد على البليدا  النياميية،  

اآلرار ا   الدول األعضييار  شيي   العنا يير الرئيسييية للن ام التجارل المتعدد األطرا ،  
لدعم أ دا  التنمية الوطنية، مي   ةالعام   ما في ةلك ،حديد ما يلي: ح   السييييييييياسييييييييا 

)ُمتََّفق عليه الحفاأل على ا،سيييييييياقدا مي القواعد الدولية ةا  الصييييييييلة والت اما  البلدا ؛  
 (بشرط االستشارة

تحديد أ ر التداا ر االقتصييييادية أو المالية أو التجارية  ل أرراثه الث  ة   بر العمل ع   وا ييييل ي أ    )خامسا ( 
عقااي أو قسرل ال ،تفق مي القاثو  الدولي وم ثاو األمم  ةا  طا ي  االثفرادية أو أل ،داا ر 

[ على البليدا  المتي  رة و،ي   ر يا المتتيالي على  وريحليك التيداا ر القسيييييييييييييريية االثفراديية المتحيدة ]،  
 ةا   لة؛   ية ،و يا  سياسا،   ، مي ،قديم 2030خطة عام  ،نف ح 

أ  يوا يييل ،ق يم أ ر التداا ر االقتصيييادية أو المالية أو التجارية االثفرادية التي ال ،تفق  ()خامسا  
مي القاثو  الدولي وم ثاو األمم المتحدة على التنمية االقتصييييييييادية واالجتماعية للبلدا   

المستددفة على وجه التحديد ادحد النامية،  ما في ةلك البلدا  النامية المت  رة لك    ر  
 [34التداا ر؛ ]منقول اتصر  م  ماييكياثو 

أ  يوا يييل عمله  شييي   ،   ر التداا ر   ر الجمررية على نفاو التجارة والتنمية للبلدا    (سادسا  )
النامية، ويع ز ،عاوثه  شي    حا الموضيو  مي الشيررار اآلخري  المعن   ،  ما في ةلك  
ع  طريق المشيييييييييياررة في فريق الدعم المتعدد الوراال  المعني  قاعدة اياثا  التداا ر  

 (بشرط االستشارةَفق عليه )ُمتَّ   ر الجمررية؛ 

على مختلل البلدا  م    19-أ  يرر  على التخميف م  األ ر السيييييييلبي لجائحة روف د (سا عا  )
خ ل ،وف ر منبر لتاادل المعلوما  والخبرا  والدروك المسيتفادة وقصيص النجان ا   
مختلل البلدا ، فضييييي   ع  إجرار الاحو  إليجاد خيارا  في مجال السيييييياسييييية العامة  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه للتعافي انجان م  األزمة االقتصادية؛ 
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ا تة دولية موا،ية وأ  يدعم البلدا  النامية في ،ع ي  أطر السييييييياسييييييا  العامة  أ  يد    ) امنا (
الفعالة والمسييتقرة والتي يمك  التنبم ادا على الصييع د الوطني، فضيي   ع  وضييي قواعد  
قوية يمك  أ  ،مدل إلى زيادة ،دفقا  االسييتثمار األجنبي المااشيير إلى البلدا  النامية؛  

 (تشارةبشرط االس)ُمتََّفق عليه 

 شي   االسيتثمار  يةقترن خيارا  سيياسيا،يو  ةيتقنال   إجرار الاحو  والتحل    وا يليأ    (مكررا   ) امنا  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه م  أجل التنمية؛ 

 (بشرط االستشارة)ُمت َفق عليه  ُحح  )،اسعا (

مي المن ما  األخر  ةا  الصييييييييييلة، داخل من ومة األمم المتحدة وخارجدا،  يعملأ    )عاشرا (
مي مراعاة واليته والواليا  المحددة للد تا  الدولية األخر ، لتع ي  السيياسيا  التجارية  
والصيحية التكم لية والمع زة لاعضيدا  عضيا  م  أجل انار القدرة على الصيمود في وجه 

ا في ةلك الصييييدما  الناجمة ع  األزما  الصييييحية  الصييييدما  الخارجية المحتملة،  م
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه العالمية واإلقليمية؛ 

أ  يوا يييييل معالجة مسييييي لة االعتماد على السيييييلي األسييييياسيييييية،  ما في ةلك ع  طريق   )حادل عشر(
،ع ي  قدرة البلدا  النامية المعتمدة على السييييييييلي األسيييييييياسييييييييية على التخميف م  اآل ار 

لتقلح أسييييعار السييييلي األسيييياسييييية م  خ ل أدوا  إلدارة مخاطر السييييوو؛ و مة   لبيةالسيييي
حاجة إلى ،حل ل ودراسيييية خيارا  السييييياسييييا  المتاحة للحكوما  م  أجل ،نويي هيكل 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه اقتصادا،دا و،حويله؛ 

ف ح اإل ييييي حا  الدادفة إلى  ويع ز عمله م  خ ل أرراثه الث  ة لدعم ،ن  يوا يييييلأ    ) اثي عشر(
،يسي ر التجارة،  ما في ةلك ا،فاو ،يسي ر التجارة لمن مة التجارة العالمية، ويع ز دعمه 
لوضيييييييييي و،نف ح األطر القاثوثية والتن يمية المناسييييييييياة التي ،قلل م  ،كاليف المعام    

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه التجارية؛ 

ياو إ  ن ث ام االستثمار الدولي ويعمل على ،حق ق اال،ساو  في س  يوا ل عملهأ    ) الث عشر(
في عملية ،حديث الن ام،  ما يشيييمل مسيييائل م  قب ل حق الدولة في التن يم أل راف  
مشيييييروعة في مجال السيييييياسييييية العامة وحماية االسيييييتثمار، مي الحر  في الوقت ةا،ه  

في مضيييييييمار السيييييييياسييييييية  على ،طوير أدوا  وماادئ ،وج دية لتفع ل الخيارا  المتاحة  
العيامية م  أجيل إ يييييييييييييي ن ا،فياقيا  االسييييييييييييييتثميار اليدوليية، دعميا  لتحق ق أ يدا  التنميية 
المسيييييييتدامة، ورحلك ييما يتعلق  القواعد المتعددة األطرا   شييييييي   ،يسييييييي ر االسيييييييتثمار؛ 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه 

   شيي   السييياسييا  العامة المتعلقة  أ  يوا ييل أعماله الاحثية والتحل لية ويقترن ،و يييا )را ي عشر(
التجارية الثنائية ا   البلدا  النامية وشيييييييييييييررائدا التجاري  ، ويروت ثتائج  حد     اال،فاقا 

األثشييطة  يليا  التنف ح التي م  شيي ثدا أ  ،خفض ،كاليف االسييت راد والتصييدير و،يسيير 
 النسيييييييياة سيييييييي سييييييييل التوريد لدعم قطاعي الصييييييييناعة التحويلية والتصييييييييدير، وال سيييييييييما 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه للممسسا  الصغر  والصغ رة والمتوسطة الحجم؛ 

أ  يوا ييييل ،وف ر اإلحصييييارا  والعمل التحل لي والمسيييياعدة التقنية إلى البلدا  النامية،   )خامس عشر(
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ،ع ي  التحول الديكلي؛  أجلم  
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أ  يوا يييييييييييييل،  يالتعياو  مي الورياال  داخيل من ومية األمم المتحيدة وخيارجديا، ،قيديم اليدعم في   )سادك عشر(
الممسيسيا  الصيغر  والصيغ رة والمتوسيطة الحجم والشيررا  الناشيتة،  ما في ةلك    ،نميةمجال  

 الممسسا  الصغ رة والمتوسطة الحجم المملورة للنسار والشاا ، م  خ ل ما يلي: 

عا ،  ما في ةلك انار القدرا  والمسييييياعدة على اجتحا  رأك  ماادرا  ،طوير المشيييييرو  '1'
المال االسييييتثمارل، و،نمية الروا ت التجارية مي الشييييررا  عبر الوطنية والمشيييياررة في 

 س سل ال يمة العالمية واإلقليمية؛

،يسييييييييي ر األعمال التجارية لمسييييييييياعدة الحكوما  على ،حسييييييييي   مناا األعمال    ماادرا  '2'
، وةلك مث   ع  طريق ،ع ي  الشيييييييفايية وإمكاثية الحصيييييييول على  واالسيييييييتثمار والتجارة

 المعلوما  واللوائح المتصلة  التجارة و،اسيت اإلجرارا  اإلدارية المتصلة  التجارة؛ 

م  أجل ،نف ح أطر سيييييييييياسيييييييييا  وطنية وإقليمية قوية؛   عمالدعم سيييييييييياسيييييييييا  ريادة األ '3'
 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

وا يييييييل الندوف  عمل األوثكتاد  شييييييي   المعاي ر الدولية للمحاسييييييياة واإلا غ؛  أ  ي  (مكررا   )سيييييييادك عشييييييير 
 (بشرط االستشارةعليه  )ُمتََّفق

،وف ر التوجيه التقني و،ع ي  ،اادل أفضييييييل الممارسييييييا   شيييييي   االثدماج في سيييييي سييييييل   )سا ي عشر(
اكا  النقل  ال يمة واإلمداد اإلقليمية والعالمية،  ما في ةلك ع  طريق االسيييتفادة م  شييي

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه الجول والاحرل الدولية؛ 

 ييييا ة و،شيييجيي السيييياسيييا  التي ،دعم القدرا  االثتاجية والتحول الديكلي في البلدا    ) ام  عشر(
النامية،  التعاو  الو  ق مي وراال  األمم المتحدة ومي المن ما  الدولية المختصييييييييييييية 
وسيائر الجدا   ياحاة المصيلحة،  ما في ةلك ع  طريق ،لبية االحتياجا   االعتماد  

،شييييييجيي الحوار ا   البلدا   شيييييي   ما ،بحله م  جدود  على نليا  الدعم ةا  الصييييييلة و 
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  لتحق ق التحول م  أجل الوغ أ دا  التنمية المستدامة؛  

 (بشرط االستشارةُن ل النص لُيدرج قبل )أوالا( )ُمتََّفق عليه  )،اسي عشر(

  :مكررا   -3وفقا  للفقرة  )عشرو ( 

دعم أقل البلدا  ثموا ، وال سييما م  أجل االسيتفادة الفعلية م  سيبل الو يول التفضي لي   '1'
إلى األسييييواو المتاحة ألقل البلدا  ثموا ،  ما يع ز القدرة اإلثتاجية، ويتيح معالجة أوجه 

م    2-66الضييييييعل الكلية والديكلية الحادة، وييسيييييير اسييييييتيعا  التكنولوجيا وفقا  للمادة  
 لق  جواثح حقوو الملكية الفكرية المتصلة  التجارة؛اال،فاو المتع

دعم البلدا  النامية   ر السييييياحلية، وال سييييييما ييما يتعلق اتيسييييي ر التجارة واالسيييييتثمار،  '2'
 والنقل، واال،صال الرقمي، ورحلك ييما يتعلق اتع ي  القدرا  اإلثتاجية؛

جة مواط  الضعل الخا ة  دعم الدول الج رية الصغ رة النامية، ووخا ة ييما يتعلق  معال  '3'
 ادا، وونار القدرة على الصمود، و،ع ي  التحول االقتصادل الديكلي والقدرا  اإلثتاجية؛ 

دعم االقتصيادا  األخر  الدشية والضيعيفة هيكليا  م  أجل ،ع ي  النمو االقتصيادل الشيامل   '4'
 التنافسية؛  والمستدام، وجح  االستثمارا  اإلثتاجية وونار قدرا،دا اإلثتاجية وقدر،دا 

دعم البليدا  المتوسييييييييييييييطية اليدخيل، وفقيا  الحتيياجيا،ديا و،حيدييا،ديا المحيددة، ووخيا ييييييييييييييية  '5'
 ااتر و، رة التنويي والتحول الديكلي وأ ر التراجي ع  التصنيي قبل األوا ؛    يتعلق ييما 
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عم البلييييدا  األفري ييييية في ،نف ييييح منطقيييية التجييييارة الحرة القييييارييييية األفري ييييية و،حق ق خطيييية  د  '6'
ووخييا ييييييييييييييية م  خ ل اسيييييييييييييتعراف التقييدم المحرز والتحييديييا  في التنف ييح؛  ، 2063 عييام 

 ( بشرط االستشارة عليه   )ُمتََّفق 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) )حادل وعشرو (

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) ) اثي وعشرو (

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) ) الث وعشرو (

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) وعشرو ()را ي 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) )خامس وعشرو (

أ  يوا ييييل عمله  شيييي   المسييييائل المتصييييلة  التعاو  ييما ا   الدا  الجنو ، والتعاو    )سادك وعشرو (
تكامل  الث  ي، والتعاو  اإلقليمي،  ما في ةلك ع  طريق ،شييييجيي الحوار ا   هيامل ال

االقتصيييييييادل ادد  ،ع ي  التجارة المتاادلة و،اادل أفضيييييييل الممارسيييييييا  والخبرا ، م  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه أجل ،حق ق أ دا  التنمية المستدامة؛ 

أ  يطور ُثدجيا  لتحف   التنويي االقتصييييييييييييييادل والتشييييييييييييييجيي على إثتياج ةيمية مضييييييييييييييافية  سا ي وعشرو ()
  لسييييييياسييييييا  المحلية المتعلقة  التجارة واالسييييييتثمار وريادةفي ةلك م  خ ل ا  ما أعلى،

عليه  )ُمتََّفق  ، ويشييييييجي ثقل التكنولوجيا  شييييييروا متفق عل دا  صييييييورة متاادلة؛عمالاأل
 (بشرط االستشارة

عمله،  التعاو  مي المن ما  األخر  ةا  الصييلة، وال سيييما من مة األمم    أ  يوا ييل ) ام  وعشرو (
المتحدة للتنمية الصناعية والمن مة العالمية للملكية الفكرية،  ش   السياسة الصناعية،  

التي     ما في ةلك ،حل ل السييييييما  والروا ت الجديدة والحديثة، فضيييييي   ع  معالجة التحديا  
 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  لنامية ييما يتعلق  التكنولوجيا  الرائدة؛  ،واجددا البلدا  ا 

أ  يوا يييييل مسييييياعدة البلدا  النامية على  ييييييا ة و،نف ح سيييييياسيييييا  وقواث   المنافسييييية  )،اسي وعشرو (
وحماية المسيييييتدلك، و،يسييييي ر التعاو  ا   وراال  المنافسييييية وحماية المسيييييتدلك، وإجرار  

شييييجي ،اادل المعار  وأفضييييل الممارسييييا ،  ما في ةلك م  اسييييتعراضييييا  الن رار، وي
خ ل المنتيدييا  المتعيددة األطرا ، مثيل فريق الخبرار الحكومي اليدولي المعني  قواث   
وسييييياسييييا  المنافسيييية وفريق الخبرار الحكومي الدولي المعني  قواث   وسييييياسييييا  حماية 

ألمم المتحيدة المعنيية المسييييييييييييييتدليك، وع  طريق المسييييييييييييييا مية في ،نف يح ثتيائج مم،مرا  ا
 استعراف جميي جواثح مجموعة الماادئ والقواعد المنصفة المتفق عل دا ا،فاقييا  متعدد  
األطرا  م  أجييل مكييافحيية الممييارسيييييييييييييييا  التجييارييية التق  ييدييية، وماييادئ األمم المتحييدة  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه المنقحة؛  التوج دية لحماية المستدلك  صيغتدا

وفي إطار واليته،   ةا  الصيييييلةالمصيييييلحة  الجدا   ييييياحاة  أ  يوا يييييل،  التعاو  مي   )   و (
النامية في  ييا ة سيياسيا  إثمائية شياملة على جميي المسيتويا ،  ما   البلدا مسياعدة  

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه في ةلك إي ر االعتاار الواجح للتحديا  المترا طة؛ )

ة والفعالة للشيييييييييعح الفلسيييييييييط ني للتخميف م  ال رو   المناسييييييييياع ز مسييييييييياعدا،ه أ  ي )حادل    و (
ز    عأ  يُ يناغي و ة المفروضية على الشيعح الفلسيط ني.  ضيار االجتماعية واالقتصيادية ال

ما يكفي م  ارثامج عمل األوثكتاد لمسييييياعدة الشيييييعح الفلسيييييط ني في مجاال  خبر،ه  
كي يمدل  عالة، وونار القدرا  ال زمة لأثشييييييييطة ،نف حية فم     وما يتصييييييييل احلكالموارد  

  الاقار  ةا  مقوما دعم الدولة الفلسيييييط نية ةا  السييييييادة و  غية  كفارة    دورد  االقتصييييياد
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 نا  حاجة إلى إثشيييييييار إطار  و قرارا  الجمعية العامة ةا  الصيييييييلة.     ما يتماشيييييييى مي
،قدير  أجلم  مندجي قائم على األدلة وشييامل ومسييتدام ضييم  من ومة األمم المتحدة  

، على أ  يكو  و،قديم ثتائج ةلك إلى الجمعية العامة حت ل  لالتكاليف االقتصيييييييييييادية  
او ييفه جدة التنسيي ق داخل من ومة األمم المتحدة    المسييمول ع   حا اإلطار   األوثكتاد

ل  يمدل  و ييما يتعلق  المعالجة المتكاملة لمسييائل التجارة والتنمية والمسييائل المترا طة.  
لجمعية العامة فحسييييح، ال سيييييسييييدم  مختلفة لا اإلطار إلى الوفار اواليا   العمل في  ح

عدم  في  في ،حق ق أ دا  التنمية المسييييييتدامة في األرف الفلسييييييط نية المحتلة و ا   ضييييييأي
 خلل الررح؛ حد،ر  أ

ألرف الفلسييييييييط نية المحتلة ودراسيييييييية  في اأ  يوا ييييييييل ،ق يم نفاو التنمية االقتصييييييييادية   )حادل    و (
 ،ييهمسييييييييييييييياعييد  ج،ع ي  ارثييام  لألوثكتيياد  الع اييا  التي ،عترف التجييارة والتنمييية، ويناغي

الموارد واألثشييييطة التنف حية الفعالة،  يكفي م  ا   م  خ ل ، ويدد  ملشييييعح الفلسييييط ني  ل
م  الت ام المجتمي ابنار  ا  ج ر  ،  اعتاار ةلكالدراسيييييييا  ةا  الصيييييييلةإجرار    يشيييييييمل ما  

غية التخميف م  ال رو  االقتصييادية واالجتماعية السييلبية  دولة فلسييط نية مسييتقلة، وو
الدوحة،    اليةو و المفروضييييييييية على الشيييييييييعح الفلسيييييييييط ني،  ما يتماشيييييييييى مي ا،فاو أمرا،  

 [55ماييكياثو م   ث رووي؛ ]منقول اتصر  وماييكياثو

  داي  قدرا،و،ع    ا ،جح  االسيييييييتثمار الرامية إلى  سييييييياعد البلدا  النامية في جدود ا  أ  ي ) اثي و   و (
دعم التنمية الشييييييييياملة والتحول الديكلي و،قوية وراال   ،ي  تال  االسيييييييييتثمارا   جح على  

االسيتثمار و،يسي ر االسيتثمار و،شيجيي المسيمولية االجتماعية للشيررا  والسيلو    شيجيي،
األولويا   التجارل المسييييييييييمول و،طوير االسييييييييييتثمار وريادة األعمال،  ما يتماشييييييييييى مي 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ؛ )دا اإلثمائية لدحد البل

أقيل البليدا     خروج م  قيائميةالتي  ي إميا في طور الا  م اليدعم ألقيل البليدا  ثمو قيدجد أ  ي () الث و   و  
لضييييما  اثتقال سييييلس إلى وضييييعدا الجديد،   حد القائمة  م  ا  خرجت ممخر   التي  أوا   ثمو 

للن ر في األحكام المتصييييييييييلة    اإلجرارا  الفعالة  ، م  خ ل الاحث،وأ  يسييييييييييتكشييييييييييل
في قرارا  الجمعيية العيامية لألمم المتحيدة  شييييييييييييييي   أقيل البليدا  ثموا  التي ،رد  يالتجيارة 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ؛ ) حد البلدا  خروجدا م  قائمة  عد

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه ُحح   و   و ()را ي 

يوا ييييل العمل على ،حل ل الصييييناعا  اإلاداعية و،وف ر ث رة  اةاة على االقتصيييياد    أ  )خامس و   و (
اإلاداعي العالمي م  خ ل ارثامج االقتصيييييييياد اإلاداعي وشيييييييياكة االقتصيييييييياد اإلاداعي  
لألوثكتاد التي يمك  أ  ،دعم البلدا  ل ستفادة م  اإلمكاثا  المتاحة في  حا المجال؛  

 (رةبشرط االستشا)ُمتََّفق عليه 

أ  يدعم ويشيييييييييييجي األثشيييييييييييطة والماادرا  في البلدا  النامية م  خ ل ،حسييييييييييي     )سادك و   و ( 
الخدما ،  ما في ةلك اسيييييييييييتخدام المناطق االقتصيييييييييييادية الخا ييييييييييية؛   التجارة في 

 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  

أ  يع ز العمل على مسيييييييييييييياعدة البلدا  النامية على إجرار ،ق يم مندجي للحالة الرا نة  و   و ( سا ي)
ومد  اسيييتعداد ا للمشييياررة واالثدماج في االقتصييياد الرقمي، مما يسيييدم في سيييد الفجوة  
الرقمييييية؛ و،ح يقييييا  لييييحلييييك، م  المدم دعم الجدود الرامييييية إلى ،ع ي  جمي ومعييييالجيييية  

ج إحصييييارا  و،حل    للسييييياسييييا  ييما يتعلق  الفر   البياثا  المتاحة م  أجل إثتا
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه التي يتيحدا االقتصاد الرقمي والتحديا  التي يطرحدا؛ 



TD(XV)/PC/1 

37 GE.21-13449 

 شيييييييييييييييي   الاعييد اإلثمييائي السييييييييييييييتخييدام البييياثييا     ةه الث  ييأرريياثييعبر    أ  ينج  أعميياال   ) ام  و   و (
المن ما  المتخصيصية المتعددة األطرا     رد م   ة،  التعاو  مي  رائدوالتكنولوجيا  ال

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه الحكومية الدولية والدولية؛ )

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) )،اسي و   و (

أ  يقدم ،حل    لتصييميم السييياسييا   غية االسييتفادة م  الفر  والتصييدل للتحديا  م   )أروعو (
في  ي االقتصيييياد الرقمي و،ع ي  ،طوير الديامل األسيييياسييييية للرقمنة،  ما أجل ا تنام ال يمة ف 

 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  ةلك م  خ ل الجاثح الرقمي للتكامل اإلقليمي؛  

أ  يسيييدم،  صيييفته عضيييوا  في فريق العمل المشيييتر  ا   وراال  األمم المتحدة المعني   )حادل وأروعو (
االاتكار أل راف أ دا  التنمية المسييتدامة ووصييفته أيضييا   اتسييخ ر العلم والتكنولوجيا و 

أمياثية اللجنية المعنيية اتسييييييييييييييخ ر العلم والتكنولوجييا أل راف التنميية، في ،نف يح النتيائج 
،يس ر   ،  ما في ةلك نلية 2030المتصلة اتسخ ر العلم والتكنولوجيا واالاتكار م  خطة عام  

 ( بشرط االستشارة )ُمتََّفق عليه  ا  ثموا ؛  التكنولوجيا ومصر  التكنولوجيا ألقل البلد 

،نويي   مييا يخصوا يييييييييييييييل التصيييييييييييييييدل للتحييديييا  التي ،واجددييا البلييدا  النييامييية ييأ  ي ) اثي وأروعو (
اقتصييييييادا،دا، ومسيييييياعد،دا في  يييييييا ة سييييييياسييييييا  إثمائية ،فضييييييي إلى ،حق ق التنمية 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه المستدامة والشاملة؛ )

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) -) اثي وأروعو ( مكررا  

سييييييييييتثمارية ةا  الصيييييييييلة  أ  يدعم البلدا  النامية في ،حديد السييييييييييياسييييييييييا  التجارية واال ) الث وأروعو (
،  التعاو   2030للمسييييييا مة في ،حق ق األ دا  المتعلقة  المناا والب تة في خطة عام  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه على النحو الواجح مي المن ما  الدولية ةا  الصلة؛ 

ل السياسا   أ  يوا ل دعم شاكا  النقل الدولية واإلقليمية، م  خ ل الحوار في مجا )را ي وأروعو (
ونليا  التعاو ،  ما يضم  استدامة  حد الشاكا  وقدر،دا على الصمود، ويشجي حفل 

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه المحيطا  وموارد ا واستخدامدا المستدام؛ 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ) ُحح  وأروعو ( خامس)

لي والموجه ثحو السيييييييييييييياسيييييييييييييا  الحل يقوم  أ  يوا يييييييييييييل االسيييييييييييييتفادة م  العمل التحل  وأروعو ( سادك)
األوثكتاد في مجال ،مويل التنمية،  التعاو  مي الممسييييييييييييسييييييييييييا  األخر   يييييييييييياحاة   ه

المصيييييييييييلحة، وفي إطار عملية متا عة واسيييييييييييتعراف ،مويل التنمية التي ،ضيييييييييييطلي ادا 
المتحدة، وأ  يساعد البلدا  النامية في ،حديد خيارا  سياسا،ية ،دد  إلى ،ع ي    األمم

 2030،عبتية الموارد المحليية واليدوليية، العيامية والخيا ييييييييييييييية، م  أجيل ،نف يح خطية عيام  
 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  ؛و،حق ق أ دا  التنمية المستدامة في الوقت المناسح

يم دور المسياعدة اإلثمائية الرسيمية رمصيدر لتمويل التنمية،  ما في ةلك  أ  يوا يل ،ق  ا ي وأروعو (س)
،عبتة رأك المال الخا ، وال سييييما في سيييياو ظدور مصيييادر جديدة للمسييياعدة المالية  

 (بشرط االستشارة)ُمتََّفق عليه  االقترا  مي أ دا  التنمية المستدامة؛ 

  ،حديث طريقة ةياك المسيييييياعدة اإلثمائية الرسييييييمية؛أ  يسييييييا م في المناقشييييييا   شيييييي    وأروعو (  ام )
 ( بشرط االستشارةُمتََّفق عليه )

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ) ُحح  ي وأروعو (،اس)
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أ  يسييييييييييا م في معالجة األ ر السييييييييييلبي للتدفقا  المالية   ر المشييييييييييروعة على التنمية  )خمسو (
جي التعاو  العالمي و،ع ي  سبل العمل  المستدامة، وال سيما في البلدا  النامية، وأ  يش

تصيييييدل للتدفقا  المالية   ر المشيييييروعة واألثشيييييطة التي ،قوم عل دا  م  أجل الالقائمة  
 أع د[  اثيا   مكررا   -64 حد التدفقا ؛ ]انار على الفقرة 

أ  يوا ييييييييييل عمله م  أجل ]معالجة/،ق يم/،ناول[ األ ر السييييييييييلبي للتدفقا  المالية   ر   )خمسو (
المشيروعة على البلدا  النامية ودعم الجدود الدولية الرامية إلى وضيي مندجية إل يدار  

ة، وللتجارة  جر خاة والداخل،قديرا  لل يمة اإلجمالية للتدفقا  المالية   ر المشييييييييييييروعة ال
 وخمسو ( محل الفقر،   خمسو  وحادل حد الفقرة   ر مشروعة؛ )،حل 

نامية في ،صييميم و،نف ح أدوا  لتحديد حجم التجارة   ر المشييروعة سيياعد البلدا  الأ  ي )حادل وخمسو ( 
 و،ق يم ،   ر ا على التجارة والتنمية؛

 ُأدمج مي الفقرة خمسو ( –ح  )حُ  )حادل وخمسو (

ية  شيييييييي   قضييييييييايا الديو ،  تقنال ،همسيييييييياعدو أ  يوا ييييييييل عمله التحل لي والسييييييييياسييييييييا،ي   و (خمسي و  اث)
سييييييييييييياسييييييييييييا    ويشييييييييييييجي على وضيييييييييييييإدارة الديو  والتحل ل المالي،    ث امةلك   في  ما

ل العمل الحل يقوم  ه البنك الدولي  كمجد يواإلقراف السيييييييييادي   المسييييييييمول  ، و  االقتراف
المصييييييلحة، حسييييييح االقتضييييييار؛    ر ما م  الجدا   يييييياحاة  و ييييييندوو النقد الدولي و 

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه )

 ييل عمله الحالي،  التنسيي ق مي الشييررار المعن   ،  ما في ةلك فرقة العمل  ( أ  يوامكررا  -و  خمسييي و  اث)
المشيتررة ا   الوراال  المعنية  اإلحصيارا  المالية، للمسيا مة في السي سيل والقدرا   

 رر اةو،  ةوالعام  ةالخا ييييييييييي ة  الخارجيو والدي  ة  المحليو اإلحصيييييييييييائية في مجاال  الدي
 (ارةبشرط االستشُمتََّفق عليه الديو ؛ )

المعاي ر التي ،تجاوز ثصييييي ح الفرد م  النا،ج   المتعلقة ااحث  مناقشيييييةالسيييييا م في أ  ي ) الث وخمسو ( 
وا ييييل العمل  شيييي   ممشييييرا  الضييييعل،  يو   ،المحلي اإلجمالي/الدخل القومي اإلجمالي

 إمكياثيية الخروج م  قيائمية أقيل البليدا  ثموا  أل ليية و ا  منياسيييييييييييييياية لتحيدييد معياي ر  ياعتايار يا  
 الميسرة. قروفا  الونليعند ،حديد المساعدة اإلثمائية الرسمية 

]أ  يسييييييا م في المناقشيييييية داخل من ومة األمم المتحدة  شيييييي   ممشيييييير مناسييييييح متعدد   ) الث وخمسو (
لدول الج رية الصييييييييييغ رة النامية،  ما في ةلك ما يتعلق في الضييييييييييعل  مواط  ااأل عاد ل

 امه.[ثدائية واستخد ة  مكاثية وضعه في  يغ

 (بشرط االستشارةُمتََّفق عليه ُحح  ) و (خمسو  را ي)

] شييي   إ ييي ن البنيا  المالي الدولي م  أجل ،حسييي     أ  يوفر خيارا  سيييياسيييا،ية  (مكررا  -)را ي وخمسيييو  
 2030مفييارة الن ييام المييالي العييالمي، والقييدرة على ،حمييل الييديو  و[ لتنف ييح خطيية عييام 

 و،حق ق أ دا  التنمية المستدامة؛
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