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عهدددد دريدددد تددداوطن من مفاون الضدددددددددددقي وعددددم املسددددددددددددداواة     قي     
 للجميع الرخاء

 مقدمة  

                                      الدويل يف  نيف بناء  قلى اقتناع راستتتتتت                                             قبل ستتتتتتت  قريب ًر تبا ر ًجتتتتتتام     يب ا ت    -1
ع ت  م  تتتتتتتتت ا                                                                                      التجارة ميكن أ  ًغري العاملر وأ  ًستتتتتتتتت م كستتتتتتتتت اما  أ و يف ال بو بز األمم وال تتتتتتتتتعي  ًو

 .وب وح من التجتتتتامن والتعاو ر ًكاًف العامل لجتتتت ا  دي  التردىل اخ ء كش ر اء م تتتت     .االقتصتتتتابت 
تجتتتتتتتتتتتتتت ن قبتتارة ‘‘ال  تتاء للج ي                                                                م ثتت ل وأاتتداد التتدورة األوش ملمم  األمم املتحتتدة للتجتتارة والتن يت  ًو

 .                                                      )األونكتاب( وأ بح كق اُل ا  يا   و يب األونكتاب مث قريد ًه

واا اي املمم  جيت   من  دتدر لل  ة اخلامستتتتتتتت  ق تتتتتتتت ةر يف ث ود مل تستتتتتتتتب  ُلا مثيل  أءم   -2
ال غم من اذا اليضت ر ستينعرد املمم ر مثل ا   وقلى  . تحي  واقتصتابت  قصتابل للكلر م ابجم وعت عز

ثل تابعل  ل أرب  ستتتتتتتتتتنيا ر اميا  والت اىل ةبتز بعريدة األونكتاب األستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتي  وبرية الع ل ا  اق  
  .للتصدي للتحداي  اإلمنائي  املعا  ة

مليي    1,5منذ ًاب تتتتتتتي ا ثياة أ ث  من    (19-لرد أوب   ائح  م ض مريوس  يروان ) يميد -3
ومرد املالتز من الناس وثائاب م   .2020وانك ش الناًج اخل  اإلمجايل العامل  ب تتتتتتتتتتتتدة يف    .شتتتتتتتتتتتت  

ريضتتتتل ستتتتبل قيش مالتز كضتتتتاميز  150أما أ ث  ما تبعث قلى الرل  م ي ًيق  ستتتتري     .للابعلر ًو
عكس   .االقتصتابي                      ر ًبعا  ل تدة االنك ا   2021مليي  شت   كضتاميز يف ب ا ن الابر  املدق  بن ات    ًو

ولعتل اتاتت  ا تائحت  ق تب    .اتذ  األرقتاىل الرتامت  املعتاانة اإلنستتتتتتتتتتتتتتانيت  الع يرت  والتحتداي  اُلتائلت  ال  ًنت  ان
بي تتتتتتتتتتتتتتي  اللرتاحر لكن من امل  ح أ  ميتتد نهتال األءمت  وقياقب تا لاب ة تيتلت  وال ت ا  تتعز ًرتدت  تا 

  .قدر ا ح 

رية العاملي  من أ ل دري  أاداد                            و ا  ت نت   أ  ت تتتتتتتتتت د اذا الع -4 رد الع ل قلى ًستتتتتتتتتت ت  الًي
                                                                    وبدال  من ذلكر أ تتتتبح التحدي املا ل أمامنا اي إنا كضتتتتاق  قرد ق   من قريب   .التن ي  املستتتتتدام 

التن ي ر حيث تي د العامل قلى شتتتابا انتكاستتت  كمنائي   وجم كدب بعكس مستتتار التردىل الذي در  ب تت  
 . ريةاألنابس يف السنيا  األ

وقلى ال غم من اذا اليضتتتتتت  ال ايار مس  ما ستتتتتتيحدال يف املستتتتتتتربل ال تتيقف قلى ستتتتتتلي   -5
وستتتتتتتتتتتتتتتحتتتتدب اتتتتذ  الر ارا   .الابريوسر بتتتتل قلى الر ارا  واإل  اءا  ال  تت تتتتذاتتتتا ا ت   العتتتتامل 

  .واإل  اءا  مدجم وس ق  التعايف من األءم 

ذ     قي   19-ك   ائح   يميد -6                                         كا املدم ة ًذ ريا    تئا  خبهي  التصتتتتتتتدع قلى                          ا  أءم  الر  ر ًو
 .                                                                               ت ت  التن ي ر وللجعف الذي تعانيه ا  ي ر و و ه قدىل املساواة ال  مل ت ك ال ُلا حىت اآل 

 .وقد أماتل اللثاىل قن قدىل ًكامم كمكاني   تتتتتتتتتتتت يب البلدا  وقدراكا يف التعامل م  األءما   -7
ا ر و تتلل قي   التدابري الجتت تبي  والنردت  يف العامل املتردىل كش مبغي  التصتتدي للجائح ر قلى ستتبيل املث

ويف البلدا  املتيستته  الد لر شتتكلل   .2020يف املائ  من انإ ا اخل  اإلمجايل يف    20ما تعاب  نستتب   
أمتا يف أمر  بلتدا  العتاملر ملم مثتل اتذ    .يف املتائت  من انإ تا اخل  اإلمجتايل 7و 6االستتتتتتتتتتتتتتتجتابت  متا بز 

 .يف املائ  من انًج وتين أ غ  بكثري 2التدابري سيجم 

ذ  ان ست ق  انت تار ا ائح  أتجتا     اذا قصت  ً ابو غري مستبيل حيث أ تبح مصتري  ل  -8                                                                           ًو
 .                                                                      ش   معلرا  مبصائ  اآل  تن أ ث  من أي وقل مجىر بغض الن   قن مستيجم التن ي 
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تيح بورة املمم  اخلامستتتتتتت  ق تتتتتتت ة م  تتتتتتت  لتبين ال   -9 ابور وحستتتتتتتن التعايفر وبم  قجل  التردىل ًو
                                                                ومل ً تح منذ اات  احل   العاملي  الثاني  م  تتت    ذ  لتصتتتير ورستتتم مستتتار   .العامل  الذي مس احلا   كليه

                                                                                            دتد ميكن أ  ً ستتتتتتتتتت    ميه التجارة واالستتتتتتتتتتتث ار والتكنيلي يا والت يتلر مناب بة وعت ع ر ملداواة األمم 
  .الص يب وأ ث  استدام  وبناء قامل أمشل وأقدر قلى

                                                التقلم من التجردةن النظر    الفراء للمضي قدما   -     أول   

ر احتابلل 2016ماب     .أ تتتتتتتتتتتتتبحل ا ائح  أوش أولياي   دو  أق ا  ت يح مل تكت ل بعد -10
لكن من املمستتف أ  كزاءاا الييىل   .بورة املمم  ال ابع  ق تت ة يف نريواب لقت اب أاداد التن ي  املستتتدام 

وتتهلا إاوء اذا اليضتتتتت  التعلم من التج ب  احلدتث    .ليس أق   بكثري مما  ا  قليه يف املمم  الستتتتتاب 
 .                                                                            يف التعامل م  التحداي  الناشئ  واملست  ةر مجال  قن رسم مسارا  كمنائي  أ ث  معالي 

بماج البلدا  النامي  يف الن اىل التجاري العامل  ومنذ كن تتتتتتتتتاء األونكتابر  ا  أحد أادامه اي ك -11
غري أ  اذا املستتتتتتتتتعى ال ت ا  بعيد املنا ر قلى ال غم من التيستتتتتتتتت  اُلائل يف   .قلى حني أمجتتتتتتتتتل وأ دجم

 .التجارة واالستث ار يف العريب األ رية

 اًستتم بتح ت                                                                          ومنذ بورة املمم  األوشر أاتح ًيستت  التجارة ديال   ييستتياستتيا  واقتصتتاباي  ق يرا   -12
العامل النام  وب وء أمم من اامش االقتصتاب العامل  يف بائ ة االات اىل العامل ر واق   لفاباض شتدتد يف 

  .الابر  يف مجي  أحناء املع يرة

                                    مرد شتتتت د  قستتتتيا منيا   بريا  يف حصتتتتت ا من   .غري أ  اذ  احلال  ختتلف من منهر  كش أ  جم -13
ويف العرتد املتاضتتتتتتتتتتتتتت ر  تا  من   .                                            نصتتتتتتتتتتتتتتيتا أم تريتا وأم تكتا الالًينيت  ةبتتا  ًر تبتا    التجتارة العتامليت ر بين تا ثتل

وقلى ال غم   .                                                                                 املتيق  أ  ًجتتتتتتاقف أقل البلدا  منيا  حصتتتتتتت ا من التجارة العاملي ر لكن ا مل ً ب ءايبة ً ذ  
  .من اًساع  عك  التجارة العاملي ر ثل الكثري حيصل قلى ال  حي  نابس ا

                                                                 البلدا  وال تتتتتعي  أ  ًراب  كش قهار العيمل  الستتتتت ت ر لكن بلداان  وشتتتتتعيل  واستتتتتتهاقل بعض   -14
 ثرية مل ًت كن من اللحال به كال ب  ي  ق ل  االقت اب قلى الستل  األستاستي  أو التصتني  ذي الري   

ًو   الرهار وراء    .                                                      وبز امالء وأولئكر ثل ق  و   ثت     دا  ببستات   لف ال  ا  .املجتام  املن ابجت 
                                                                                   نبعتاة  من غتاءا  التدميئت  ونابتااي  ًستتتتتتتتتتتتتتببتل يف حتالت  تيارل منتا يت  وبيئيت  ًريض التن يت  قتا ال  ا

  .ومن مثر مس  انا  حا   ملح  كش قيمل  أمجل .      وق ال  

اباقل م وقي تتتت م -15 وقلى أي   .وال ً ا  التهيرا  التكنيلي ي  ًغري ستتتتبل كنتاج الناس وق ل م ًو
اباقا   بريا ر   .حا ر مس  التحي  ال ق   ماض قلى قدىل وستتال                                              وت تت د قدب و تتال  النهال الع تض اًر

وأب  ا ائح  كش ‘‘وضتتت  تبيع   دتد  ر أ تتتبح ميه الع ل   .وتستتتت   ً اتد استتتت داىل اُلاًف اخ ي 
غري ستتتتتتتتلي  املستتتتتتتتت لكز اإااز تعجال  ب ق ن  العاملر مما تتيح م   وم  ذلكر   .          تتتتتتتتا   دتدةقن بعد ًو

ً ا  انا  مجية رق ي  ق ير ر كدب لستتتتدام ر بل رمبا بتيستتتي ر أو ه قدىل املستتتاواة املي يبة للابعل  ال
 .                                                                   وما مل ً ت ذ ك  اءا  قلى اذ  ا ب  ر م ن امل  ح أ  ت باب العامل ًاباوات   .يف العامل

وأمكن ا      .  غري مستتتتبيقزوأ تتتتبح امكا  الناس بابجتتتتل اإلن نل التيا تتتتل به تر  وبر  -16
غري أ  اآلما  املعريبة   .بستتتتتت ق ر قو اخيها  ال تتتتتتاستتتتتتع ر بز الثراما  والرارا ر مما ءاب من ً ابه ا

قلى أ  تابجتتتتتتتتتتتتتت  ً اتتد ً ابو العتامل كش ً اتتد ًعتدبتت  األت اد ميته ًب    بعتد أ  ا تتتتتتتتتتتتتتهتدمتل  رض 
ًي ا  التجارت ر وانستتتتتتتتتتتحبل بو  كما من ًكتال  ومنذ بورة املمم  ال ابع  ق تتتتتتتتتتت ةر احتد  الت  .الياق 

وقلى ال غم من بعض   .وأستت م ذلك يف ل ل ًعدبت  األت اد  .اقتصتتابت  أو من اًاباقا  بولي  رئيستتي 
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التجتار  اإلجيتابيت ر مثتل االًابتال التتارس  املمستتتتتتتتتتتتتتس ملنهرت  التجتارة احل ة الرتارتت  األم تريت  وال تتتتتتتتتتتتتت ا ت  
راء كش مستتيجم التحدي االقتصتابت  اإلقلي ي  ال تامل ر   ال ت ا  التعاو  اإلقلي   والدويل ثا   كش االًر

 .املا ل أمامنا

والياق  الذي تبعث قلى الرل  اي أ  الكثري من أاداد التن ي  املستتتتدام  قد     الييىل قن  -17
تح   ثري ميقد ؛ ومل ًصل   يب التكامل كش مستيجم التيقعا ر وقلى ال غم من التردىل امللحيظر مل تل

                                                          ومل در  العيمل  ال  شتتتتت داا العامل للجتتتتت ورة قاملا  أمشل وأقدر قلى   .من الناس واألما ن مبستتتتترية ال  اء
وميكن ألبوا  التجارة واالستتتتتتتتتتتتتث ار والتكنيلي يا والت يتل أ  ًابعل امل تد لتغيري اذا الياق    .الصتتتتتتتتتتتت يب

  .دسين اونرل حمير ال  ي  احلدتث الع د قلى ءايبة العيمل  حني 

 ثالثة  دايت عاملية كربى  -      اثنيا   

س ت  اخلهى حني دري  أاداد  -18 إ ي حماوال  إلقابة االقتصاب العامل  كش مسار  الصحيح ًو
التن ي  املستتتتتتتتتتتتتتتدام  يف اليقل املناستتتتتتتتتتتتتتا يف ستتتتتتتتتتتتتتيال أءم  قاملي  أب ء   ال   دداي  قاملي  رئيستتتتتتتتتتتتتتي  

  رق   حدة منتذ بورة املمم  ال ابعت  ق تتتتتتتتتتتتتت ةر ا   قدىل املستتتتتتتتتتتتتتاواةر وأءم  منتا يت  وبيئيت ر ودي  اءباب 
  .بس ق  مذال 

 قدىل املساواة   

مليي     700وحىت قبل ا ائح ر  ا  ءااء    . ما انابكل الابجية بز األغنياء والابر اء ًتستتتتتتتتت  منذ قريب  - 19
وال تصتتتل مليارا  األشتتت ا     . شتتت   حبيستتت  الابر  املدق ر م  ما تنهيي قليه ذلك من م ان  وضتتتعف 

ًتل ً عتو أستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتتتتيت ر مثتل النابتاذ كش  كش التكنيلي يتا  احلتدتثت ر                                                               مبتا مي تا بعض التكنيلي يتا  ال  ل
وما ءالل امل أة يف مجي  أحناء العامل ًكامح من أ ل املهالب  لملكان  ال  ًستتتتحر ا يف ا ت     .اإلن نل

و ا    .ضتتتتتتتتعف من ال  لر بغض الن   قن بلداا األ تتتتتتتتل ويف االقتصتتتتتتتتابر ًو ل يف املتيستتتتتتتتو أمر  وأ
                                                                                              التيستت  اُلائل يف التجارة واالستتتث ار والتكنيلي يا قلى الصتتعيد العامل  نع   للبعضر بين ا ال ت ا  أمال  

  .                         لاتا بعيدا  للنسب  لآل  تن

و وأستتتتتتتت  ل أو ه قدىل املستتتتتتتتاواة اذ  يف ل ل العريب اال ت اقي ر وأب  كش ًاباقم الستتتتتتتت  -20
قلى العيمل ر الذي تن   بدور  ًعدبت  األت ادر وتابج  كش كقاق  الردرة ا  اقي  قلى دري  أاداد 

  .التن ي  املستدام  وال  اء للج ي 

 أءم  منا ي  وبيئي   

أبجم الث اء املتابي التذي تت ت  بته العتامل الييىل كش بصتتتتتتتتتتتتتت ت    بينيت  اتائلت  و بتا  من النابتااي   -21
ل التن ي  قن االنبعاة  والتداير البيئ  اي   .                                  ه ا  قلى ال  اء يف احلاضتتتتتتت  واملستتتتتتتتربلً تتتتتتتكل                                                ومصتتتتتتت 

                                                                               التحدي الكبري يف اذا العرد؛ واي أتجتتتتا  شتتتت   أستتتتاستتتت  للحد من ضتتتتعف البلدا  وال تتتتعي  وإنا 
ريض                                                                    وما مل ً ت ذ ك  اءا  مل يستتتتت  ومنستتتتتر ر مس  التغيريا  ال  ال ر ع  مي ا ستتتتتت  .وقيع  ار   قاملي 

 .اله يحا  اإلمنائي  لأل يا  املربل  بل ست دب و يب الب  ت  ذاًه

 س ق  التحي  ال ق     

                                                                                لرد شتتتتتتتتتكلل ال ق ن   يرة للابعلر أحد ل ًغيريا   يا اي  يف العدتد من  يانا احلياة احلدتث   -22
غري البجتتائ                                                 وا  يف  تتلا دي  اقتصتتابي اائل تتيح م  تتا   ثريةر وت  .وقلى مستتتياي  االقتصتتاب  ام 
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مالابجية ال ق ي  حريري ر وقد   .                                لكن اذ  ال ق ن  ًه ح دداي  أتجتتتتتتتتتتتتا    .                           املستتتتتتتتتتتتت لك  واملنت ج  واملتداول 
 .                                                    ًعي  كمكاني  استابابة البلدا  األقل منيا  من اذا التحي 

 ثالثة اجتاهات والطري     الرخاء  

منائي ر وستتتتتيتعز من مث كبما  ا ستتتتتتكي  ُلذ  االإااا  الثال   قةر اام  قلى التهلعا  اإل -23
                                                                                     متامتا  يف أي حمتاوال  إلقتابة بنتاء اله ت  كش ال  تاءر مبتا يف ذلتك دري  أاتداد التن يت  املستتتتتتتتتتتتتتتتدامت  يف 

  .2030 أم 

 التحفلت الالزمة لقامل أمشل وأقدر على الصمفد وأكثر استدامة   -      اثلثا   

                                                                                 ك  االنتعا  الذي تعيد العامل كش منيذج التن ي  الستتتتتتتتتتتتائد قبل ا ائح  لن تكي   اميا  إلااض  -24
هر انايك قن كبراء التن ي  قلى املسار الصحيح مرد  ا  العدتد من أاداد   .االقتصاب العامل  من  بًي

وأب ء  األءم   هي  التصتتتتدع واحللي    .ستتتتتدام   ارج اذا املستتتتار حىت قبل اندالع ا ائح التن ي  امل
                                                                                        الناقصتتتتتتتتتتتتت  امل إل  ال   انل ً تب  قلى تي  مستتتتتتتتتتتتتار التن ي ؛ والن وع كش االنترا  بز بورا  االنتعا  

ة ال ت ا  واالنك ا ؛ وامليل كش التغاضتتتتتتتتتتت  قن حرير  ماباباا أ  التردىل امللحيظ يف الستتتتتتتتتتتنيا  األ ري 
                                                                                 أمال  بعيد املنا  لدجم الكثريتن؛ واالإا  حني نستتتتتتتتيا  أم  ممبا  أ  ضتتتتتتتتعف البعض ستتتتتتتتيصتتتتتتتتبح يف اات  

  .املهاد ضعف ا  ي 

وانا  حا   كش أربع  ديال   وجم لالنترا  كش قامل من ال  اء امل تتتتتتتتتتتت   أمشل وأقدر قلى  -25
يئ  ومتز قدركا قلى الصتتتتتتت يبر ودستتتتتتتز ت ل الصتتتتتتت يب  ًنيت  االقتصتتتتتتتابا ر و عل ا أ ث  م اقاة للب
 .ميتل التن ي ر وبعث ًعدبت  األت اد من أ ل التن ي 

  فيل القتصادات من خالل التنفيع -ألي 

م  ا أستتاس دري  مني    . تي د التحي  اُليكل  والتنيت  االقتصتتابي يف  تت يم التن ي  االقتصتتابت   - 26
مجتتتتتتتتتام  أقلىر وم   ق ل أ ث  وأمجتتتتتتتتتلر وقدرة أقيجم قلى    اقتصتتتتتتتتتابي أستتتتتتتتت عر وكنتا ي  أ ور وقي   

وأو ه التردىل النامج  قن التحيال  االقتصتتتتتتتابت  الالءم  ضتتتتتتت ورت     . الصتتتتتتت يب يف و ه الصتتتتتتتدما  اخلار ي  
والتحي  اُليكل     . للحد من الجتعف أماىل الصتدما  االقتصتابت  وقدىل املستاواة بز مجي  البلدا  وبا ل ا 

   . املتيسو                                                        ألم  لخل وج من مئ  أقل البلدا  منيا  أىل لُل و  من م  الد ل قنص  ااىلر سياء أًعل  ا 
معلى ال غم من   .                                                                     غري أ  اذا التحي  ثل ادما  بعيد املنا  للنستتتتتتتب  للعدتد من البلدا  النامي  -27

السل  التيس  اُلائل يف التجارة وث ير سالسل الري   العاملي ر ال ت ا  مع م البلدا  النامي  تعت د قلى  
ر وال ت ا  بعجتت ا املت صتت  يف الصتتناق  التحيتلي  أو اخلدما  حبيس أن تته  ذا  قي   (1)األستتاستتي 

                                                                        قالوة قلى ذلكر مل ت   م دست ن الي تي  كش األستيال بائ ا  كش ًيستي  نهال الي تي    .مجتام  متدني 
 .كش التكنيلي يا وامليارب الابك ت  واملالي  الالءم  لتنيت  الن ا  االقتصابي

                                                                                       لرد ثل التحي  اُليكل  ادما  متح  ا  تبتعد أ ث   ل ا ءاب التردىل التكنيلي  ر مما جيعله أبعد  -28
وغري  ال ق ن  ستتتتتتتتبل كنتاج الناس واستتتتتتتتت ال  م وإاركم وقي تتتتتتتت مر و علل ذلك اُلدد تبتعد   .      مناال  

 .بس ق  مذال 

__________ 

                                                          يف املائ  من أقل البلدا  منيا  تعت د قلى الستل  األستاستي ر وا    80يف املائ  من البلدا  النامي  و 67ال ت ا  حني  (1)
                                                      نسب  مل ته أ قلي ا ًغيري ت ذ   يف العريب الرليل  املاضي .
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ببعض االإتااتا ر مثتل ً اتتد أ يت  البعتد ال ق   يف االقتصتتتتتتتتتتتتتتتاب   19-وقجلتل  تائحت   يميتد -29
التجارة الدولي  وستتتيغري اذا األم  م تتت د    .وكقابة نرل ستتتالستتتل الري   العاملي  كش أوتااا أو ًرصتتترياا

وجيا أ  ًكي  األوليت  من مث ا  مستتتتتتتتتتاقدة البلدا  يف   .وستتتتتتتتتتبل     البلدا  اا أو استتتتتتتتتتتابابكا من ا
                                                                                    اللحتتال لل  تتا وديتتتل اقتصتتتتتتتتتتتتتتتتاباكتتا بنتتاء  قلى التحتتداي  والاب   النتتامجتت  قن الياق  ا تتدتتتد والتغري 

 .التكنيلي   الس ت 

                      وأاتح ًنيتعا  اقتصتتاباي    .اة قيت  لنرل التكنيلي يا واملع م لرد  ا  االستتتث ار األ نا املباشتت  قن -30
ويف بعض احلاال ر مل ًكن   .غري أ  مائدة اذ  التتدمرتا  مل ًعم ا  ي   .                            اائال  يف بعض البلتدا  النتاميت 

وا تذا  قدر أ و وأمجتتل من   .اذ  التدمرا   امي ؛ وق ء  يف بعجتت ا اآل   أمنا  اإلنتاج الستتابر 
األ نبي  املباشتتتتتتتتتت ة مبا تت اشتتتتتتتتتتى م  أولياي  البلد اإلمنائي  أم  لل  األ ي  لدقم التنيت    االستتتتتتتتتتتث ارا 

يم  م                                                                                     االقتصتتتتتتتابي يف الستتتتتتتل ر و ذلك يف اخلدما ر ال  ً بز  أاا حم   قيي للن ي االقتصتتتتتتتابي ًو
  .ق ل لل  أة

ال  ي  قلى ضتتت ا  قدىل                                                          وبين ا داو  البلدا  ًستتتل   ستتتالمل الري   املجتتتام ر جيا أ  تنصتتتا -31
مليار بوالر   23                                                 ومما تثري الرل  أ  أقل البلدا  منيا  ختس  ما تصل كش    .دي  التدابري التجارت  كش حيا  

وللتايلر مس    .                                                                             ستتنياي ألاا ال ًستتتهي  االمتثا  للتدابري غري التع تابي  املعت  دة يف بلدا  ع يق  الع تت تن
بقم البلدا  لجت ا  قدركا قلى استتياباء املعاتري الدولي  واالستتابابة من االًاباقا  واإلقاباءا  أم  لل  

  .األ ي  لتيسري التحي  االقتصابي ودابي  

                                                                                       ولن تكي  كنتاج ستتتتل  كضتتتتامي  أو أ ث  ًنيقا   اميا  لتستتتت ري التجارة حم  ا  للتن ي  ما مل ًت كن  -32
يستتتتتتري التجارة قنصتتتتتت ا  ال غ    .النامي  من ًباب  الستتتتتتل   البلدا  ووضتتتتتت  اُليا ل األستتتتتتاستتتتتتي  للتجارة ًو

وم  ذلك تنبغ  احل   قلى ضتتتتتتت ا  كستتتتتتت اىل التدابري ال امي  كش ًيستتتتتتتري   .قن  ا لردرا  البلد التجارت 
 .التجارة يف ًع ت  التدمرا  وقدىل ديُلا كش ضيائ  قن غري قصد

ولجت ا  استتابابة البلدا  النامي    . ي  اخلدما  يف االقتصتاب العامل  واليتينوما متئل ًت اتد أ -33
من اذا االإا ر تل ىل وض  سياسا  لتريت  قهاقا  اخلدما  مي ار مبا يف ذلك اخلدما  املالي  والنرل 

كنيلي يا املعليما  واالًصاال  والهاق ر وغرياا من الرهاقا  الناشئ    .والسياح  ًو

ميكن دري  أي دي  من بو  و يب مستتتتتتتتتتتتتتتياي   تاميت  من الرتدرة اإلنتتا يت ر ال  دتدب وال  -34
والرتدرة اإلنتتا يت    .                                                                       قتدرة البلتدا  قلى كنتتاج الستتتتتتتتتتتتتتل  واخلتدمتا ر ممتا ميك ن تا بتدور  من الن ي واالءباتار

ل بلد                                                                                   أستاستي  أتجتا  الستتيعا  التكنيلي يا  والع ليا  ا دتدة واستت دام ار ومن مث مس  استتهاق   
وجيا أ  ت ل ًع ت  اذ  الردرا  يف  تتتتتتتتت يم أي   د من   .االبتكار وءايبة الري   املجتتتتتتتتتام  راين  اا

  .  يب التحي 

                                                                            ولك  تكي  التحي  االقتصتابي شتامال ر جيا أ  تجتم املمستستا  الصتغ جم والصتغرية واملتيسته    - 35
تستتتتتتتتتتتتتتته    عتدتتد من اتذ  ال تتتتتتتتتتتتتت  تا  مل غري أ  ال   . احلجمر ال  مثتل مع م م   الع تل يف البلتدا  النتاميت  

   .                                                              ومن شأ  ض ا  كبما  ا أ  تكابل أتجا  ًيءتعا  أمجل لابيائد العيمل    - االستابابة من ًيس  التجارة  
وبصتت د الن     .                                                                  مل ت تت د التارت  أبدا  قيش اذا العدب الكبري من الناس  ارج بلدام األ تتل  -36

للتحي  اُليكل  يف بلدا  املرصتتتتتتتد وبلدا    قن ستتتتتتتبا اُلج ةر ميكن أ  ت تتتتتتتكل امل ا  و  قية ق ي  
وانا  حا   كش ستتتتياستتتتا  مناستتتتب ر مثل بقم رايبة األق ا ر لت كز امل ا  تن من االءباار   .املن تتتتأ

ستت ري حييتت م يف اقتصتتاب بلدام املجتتيف وثلل التحيتال  وستتيل  اام  لت يتل مالتز األستت  يف   .ًو
ومن مث انا  حا   كش ستتياستتا  ًكابل استتتابابة البلدا    .بلدا  املن تتأر وأستت  ل يف التحي  اُليكل 

  .من الاب   ال  ًتيح ا اُلج ة -وامل ا  تن أنابس م  -األ لي  واملستجياب  
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ومن األستتتتتتاستتتتتت ر يف ق لي  التحي ر أ  دامف ستتتتتتياستتتتتت  املنامستتتتتت  الابعال  قلى ًكامم الاب    -37
 .دارة وليس كش ممارستتتا  منامي  لل نامستت    ي  امل تتتار زر ثيث تستتتتند الي تتتي  كش األستتتيال كش ا 

وضت ا  املنامست  الابعال  يف الستيل تستاقد قلى ًع ت  الكاباءة االقتصتابت ر مما تمبي كش ءايبة املنتجا  
  .ودسين ا  سعار أقل لل ست لكز

 .                                                                       وال ميكن للتحي  اُليكل  أ  تكي  شتتتتتامال  حرا كذا ً   نصتتتتتف ستتتتتكا  العامل  لف ال  ا  -38
وال ميكن أ  ًكي  االقتبارا  ا نستتتتتاني  مك ة الحر  للستتتتتياستتتتت  العام ر بل   .وجيا أ  ت تتتتت   النستتتتتاء

وال تنبغ  أ  ًرتصتتتتتتت  الستتتتتتتياستتتتتتتا  ال  ًتناو  التحي  اُليكل  قلى م اقاة املن ير   .                   ءا  أ تتتتتتتيال  من ا
  .                                                             ا نساينر بل تنبغ  أ  ًسعى سعيا  حثيثا  كش كبماج امل أة ومكين ا

ب  قلى ال ق ن   و  - 39 يف ستتتيال التغري التكنيلي   الستتت ت ر جيا كتالء اات اىل  ا  لآلةر اإلمنائي  املً 
                                                       وته ح التهير الستتتتتتت ت  للتكنيلي يا  ال ق ي  ون تتتتتتت اا م  تتتتتتتا     . الستتتتتتت تع  لالقتصتتتتتتتاب والثيرة الصتتتتتتتناقي  ال ابع  

ب تتتتتتت  اذ  التكنيلي ي  . ودداي   دتدة لتحري  أاداد التن ي  املستتتتتتتتدام   ا  للتحي  اُليكل ر و ذلك  ًو
                                                                        غري أاا كدب أتجتتتا  بتعهيل أستتتيال الع لر أو ًاباقم أو ه قدىل املستتتاواة الرائ     . للتن ي  ال تتتامل  واملستتتتدام  

   . استباق   أو التسبا يف ًاباوات   دتدةر مما تثري مسائل أ القي  تنبغ  معا ت ا قلى حني 
مالابجية   .                                         لى ستتتتتتتتبيل املثا ر ًيءتعا  متستتتتتتتتاواي  بز البلدا ومل ًتيءع ميائد التكنيلي يا ال ق ي ر ق -40

 .ال ق ي  ًعم عاال  شتىتر مبا مي ا اُليا ل األستاستي  والليائح والستياستا  وقدرا  اإلناباذ واملمستستا  
                                                                                      ومك ن شتتتتتتتتتبك  اإلن نل واملنصتتتتتتتتتا  ال ق ي  العدتد من ال تتتتتتتتت  ا  ورواب األق ا  يف البلدا  النامي  من 

  .                                                                           يال الدولي ر وم  ذلك ت ل بور البلدا  النامي  يف سالسل الري   ال ق ي  اام يا  الي ي  كش األس

وتنبغ  كتالء اات اىل  ا    .وستتد الابجية ال ق ي  مي ا بز البلدا  وبا ل ا أم  حاستتم األ ي  -41
ة لل يارب والتعبئ  الكبري   .                                                                 ملن ام أشتتتتتتتتد ختلابا  قن ال  ار مبن مي م الابئا  وال تتتتتتتت ائح الستتتتتتتتكاني  اخ وم 

العام  واخلا تت  واملتعدبة األت اد ضتت ورت  لدقم ال تت  ا  يف االستتتابابة الابعال  من الاب   ال  تتيح ا 
  .االقتصاب ال ق   وبناء اُليا ل األساسي  ال ق ي  الالءم 

وال تنبغ  معا   املستتتائل ال ق ي  مبع   قن غرياار بل يف ستتتيال التجارة والت يتل واالستتتتث ار  -42
هيت  امل  وقا وا                                            و ثريا  ما ًتجاوء التغيريا  الترني  االستجال    .ملنامس  ومحات  املست لك واالبتكار ًو

نابيذ الستتتتتياستتتتتا  املناستتتتتب ر   .الستتتتتياستتتتتاًي  والتن ي ي   ودتاج البلدا  النامي  كش الدقم من أ ل وضتتتتت  ًو
ستتتتتتتتتتاقد اذ  البلدا  ومكن ا من امل تتتتتتتتتتار                                                                                            مجتتتتتتتتتتال  قن األت  الرانيني  والتن ي ي  ال  ًع ء االبتكار ًو

كتالء وتنبغ     .بابعتاليت  يف االقتصتتتتتتتتتتتتتتاب ال ق  ر و ين الابيائتد اإلمنتائيت  من ال ق نت ر والت ابيف من امل تات 
اات اىل  ا  لدقم املمسسا  الصغ جم والصغرية واملتيسه  احلجمر مبا مي ا املمسسا  العامل  يف عا  

 .السل  واخلدما  االبتكارت 

ك  احليار والتعتتتاو  املتعتتتدبي األت اد حتتا تتا األ يتتت  يف عتتاال  مثتتتل حي  تتت  التكنيلي يتتتا    - 43
وتل ىل ًكثيف    . علر  ابارة البياان  واملنامستت  ومحات  املستتت لك ا دتدة والناشتتئ ر مبا مي ا التكنيلي يا  املت 

   . التعاو  الدويل من أ ل وض  قياقد كتارت  ب أ  املنصا  ال ق ي  لج ا  الثر  يف است دام ا 
يبا  والتدابري الدولي ر مبا يف ذلك قلي  ًيستتتتري التكنيلي يا والتابعيل التاىل  -44                                                                                          وتنبغ  أ  ً عهى الً 

 .                                        يلي يا ألقل البلدا  منيا ر األوليت  وً ع  ءملص د التكن

 التحفل    اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة وأقدر على الصمفد -ابء 

                                                   ر مل تكن  ه  وقيع  تتار تت  كتكيلي يتت  أم ا  تثري االات تتاىل 1964قنتتدمتتا أن تتتتتتتتتتتتتت  األونكتتتاب يف  -45
  .                                 نا ي  والبيئي  لًل كدتدا  و يباي  أما الييىلر يف بورة املمم  اخلامس  ق  ةر مس  األءم  امل .السياس 
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مرد أبجم االستتتتتتتتغال    .                                                       وأ ح ء ًردىل اقتصتتتتتتتابي ملحيظ يف العريب األ رية لكنه غري مستتتتتتتتداىل -46
املاب   لل يارب والتيس  يف األن ه  االقتصابت  كش ًداير امليائلر والتعجيل لنر اض نباات  وحيياان ر 

و تتتا  الترتتتدىل اخ ء لاف التكلابتتت ر كذ ً   وراء  انبعتتتاة   .واحت تتتا  ًتتتدمري ن م كتكيلي يتتت     ل تتتا
رية  يابت  ًتداير البيئت  معتا    .غتاءا  التدميئت  ال  ًستتتتتتتتتتتتتتببتل يف ًغري منتا  األرض بًي                                    وتريض ًغري املنتا  و
  .التردىل اخ ء يف ميدا  التن ي  والاب   املتاح  لأل يا  املربل 

باتا  شدتدا    -ندما ًر   ءايبة ال  اء  وقد أبجم اذا اليض  كش مابارق  ال  اء  ق -47 بو اًر                           ال  ًً 
ًته التذي بتذلتل  -لنبعتاة  غتاءا  التدميئت    للن ي الستتتتتتتتتتتتتتكتاين الستتتتتتتتتتتتتت ت ر متساتا كتدب بتريتض ال  تاء ذا

  .الب  ت  قصارااا من أ ل دريره

 بي  ءايبة وم  اءباار العامل يف العريب األ ريةر ءاب  االنبعاة  الستنيت  من ةين أ ستيد الك -48
وقلى ال غم من أ  نصتتتتتتتتتتيا الاب ب من االنبعاة  يف العامل املتردىل ق ذ يف االفاباضر ً ل اذ    .اائل 

املستتتتتتياي  أقلى بنحي مثلز كش  اني  أمثا  املستتتتتتياي  الن رية لدجم املصتتتتتابر ال ئيستتتتتي  لالنبعاة  يف 
  .العامل النام 

اليستتتتتهىر من امل  ح أ  ً باب   وم  اءباار البلدا  النامي  والتحال ستتتتتكااا بصتتتتتابيد الهبر  -49
وال تي د ستتتتتتتيجم   ج واحد من مابارق  ال  اء  مصتتتتتتتل ال  اء قن   .انبعاةكا من ةين أ ستتتتتتتيد الك بي 

  .غاءا  الدميئ  والتداير البيئ  يف  ل مكا ر يف البلدا  املتردم  والبلدا  النامي  قلى حد السياء

                                       يبا  ًنستتتتتتتتيري ر مليس ألحد ماب  قندما تتعل  وتتهلا اذا التحي  كرابة ستتتتتتتتياستتتتتتتتي   برية و   -50
                                                                           وال تتأ   الناس  معاُلم محستتتار بل  معا  اآل  تن أتجتتتا ر حىت وك   ا  بعجتتت م بعيدا    .األم  لملنا 
ولذلك مس  اإلرابة الستتتتتتياستتتتتتي  حا   األ ي  القت اب اخليارا  الصتتتتتتعب  للغات  ال  ًنت  انر   .قن بعض

وقلى غ ار املبابرا  ال  أمجتتل كش التحي  يف املاضتت ر حا    .ن إنب اوا   يارا  مل تعد من امل ك
  .اليقل كذ  إلب اىل اًابال بيئ   دتد

                                                                                وتتهلا دري  اذا التحي  أتجتا  ًجتامنا  من أ ل  ابال  حصتي  ا  ي  قلى امليارب واملعارد  -51
وتعين ذلك   .ييت  للج ي والتكنيلي يا  املناستتتتتتتتب  لل  تتتتتتتتار   يف ق لي  التحي  األ جتتتتتتتت  ال  ًعتو ح

وتنبغ  أ  ً اق    .                                                                       أتجتتتتتتتتتتتا  االق اد    بعض البلدا  أ ث  ق ضتتتتتتتتتتت  من غرياا للهيارل املنا ي  والبيئي 
ر  من مث  داير البيئ  ا تالد املستتتتتتياي  وال  ود اإلمنائي  للبلدا ر ًو ك  اءا  مكامح  ًغري املنا  ًو

من أ ل بليغ التحي  األ ج ر ال بد من ن   مجي  و   .   انا  مسموليا  م     وك   انل متباتن 
 .والتجارة واالستث ار والتكنيلي يا وسائل قيت  لتحري  ذلك اُلدد .األبوا  املتاح 

ولن تمبي ازالء حال  الهيارل املنا ي  والبيئي  كال كش ءايبة احلا   كش أبوا  السياسا  التجارت    -52
ميكن أ  ًكي  قلي  قيت  ًستتتت ح بتدم  الستتتتل  واخلدما  البيئي  ملستتتتاقدة    مالتجارة   . لتحري  األاداد البيئي  

كضتتتتام  كش ذلكر ميكن أ  ًكي  الستتتتياستتتتا  التجارت     . البلدا  يف مصتتتتل الن ي قن انبعاة  غاءا  الدميئ  
   . قلي  متين  لتدوتل سياسا  أ ث  م اقاة للبيئ ر مثل ًهبي  املعاتري والج ائا قلى الك بي  

وللحيليل  بو  أ  ًستتتتتت م ستتتتتتياستتتتتتا  إارت  معين  يف ل ل الردرة التنامستتتتتتي  للبلدا  النامي ر  -53
تنبغ  أ  تنصتتتتتتتا ً  ي  شتتتتتتتدتد قلى مستتتتتتتاقدة اذ  البلدا  يف االمتثا  لل عاتري العام  أو اخلا تتتتتتت  يف 

ة  وستتيستتاقد ذلك يف ضتت ا  قدىل مصتتل الن ي االقتصتتابي قن االنبعا   .األستتيال االستتت ال ي  الكبرية
  .قلى حسا  بعض البلدا 

اباع مستتتتتتتتتتتيجم ستتتتتتتتتتهح البح  أو ءايبة  -54 ويف العدتد من البلدا ر ًريض قةر ًغري املنا ر مثل اًر
واالستتتتتتتتتتث ار يف اُليا ل   .ًياً  ال ياا  ا يت  الرصتتتتتتتتتيجمر اُليا ل األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي  الالءم  ل نتاج والتجارة

  .د التجارت األساسي  املناسب  أم  حييي لج ا  متز قدرا  البل
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                                                                              وتعين االنترا  كش اقتصتتتتتتتتتتتتتتاب أ ث  م اقاة للبيئ  الردرة قلى كنتاج ستتتتتتتتتتتتتتل  و دما  مك ن من  -55
 .والتكنيلي يا واالبتكار قنصتتتتت ا  و ي ا  يف اذا الصتتتتتدب تنهياي  قلى أ ي  للغ    .دري  اذا التحي 

يستري قليا  نرل التكنيلي يار خبالد التجار  ة واالستتث ار األ نا املباشت ر وللتايلر جيا استتك تاد ًو
با  بز اقتصاب  واالنبعاة  والنابااي    .لكابال  كاتح  م    حريري  لكل بلد لابك االًر

                                                                           وتعين احلد من النابااي  أتجتتتتتتتا  االبتعاب قن االقتصتتتتتتتاب اخله  الترليدي ل نتاج واالستتتتتتتت ال   -56
تتيح امل تد من الاب   إلقابة ًدوت    ماالقتصتتتتتتتتتتاب الدائ ي  .والت ل  من النابااي ر حني اقتصتتتتتتتتتتاب بائ ي

رليل النابااي ر مجال  قن ختابيف الجغو قلى الن م اإلتكيلي ي  ا   دة  .                                                                    املياب ًو

يمري احليام  حل ات  الكي ا اي من أمجتتتتتتتل األبوا  املتاح  إلحداال التحي  املهلي  حني  -57 ًو
ة كدب ًيام  أستتتتتتتاستتتتتتتيا  الن اىل وت تتتتتتتكل مردا  التنيع البييلي   م تتتتتتتكل   هري   .م تد من االستتتتتتتتدام 

وميكن أ  ًستتتتت م   .اإلتكيلي   ال  ًيستتتتت  كقام  احلجتتتتتارةر مثل ًيام  امليا  الن ياب  واُلياء النر  والغذاء
 .التجارة يف الت ابيف من حدة اليضتتتت  الستتتتائد بتيستتتتي  ستتتتيل املنتجا  املتأًي  من مصتتتتابر مستتتتتدام  

ابت  لألنياع احلي  للنستتتتب  لل جت عا  اخلي ر متحاب اا                                            وميكن أ  ً تد التجارة أتجتتتتا  من الري   االقتصتتتت 
  .                                          قلى محات  األنياع بدال  من التسبا يف انر اض ا

ولملثلر مس  أبوا  اإلبالغ واخاسب  ال  ً اق  التكلاب  االقتصابت  الابعلي  ًو ج  يف اليقل ذاًه   - 58
ة ال تتتتتتت  ا  ال  د   ا ت عا  اخلي   قلى املستتتتتتتمولي  اال ت اقي  لل تتتتتتت  ا  ًستتتتتتت ح لل ستتتتتتتتث  تن مبكامأ 

   . ومستدام   وميكن أ  تيم  ذلك حيام  لل   ا  ًدمع ا حني اقت اب ممارسا  إارت  مياًي  للبيئ    . والكي ا 
وتتهلا التحي  كش اقتصتتاب أ ث  م اقاة للبيئ  ًع ت  قدرة البلدا  واالقتصتتابا  قلى التكيف  -59

ابع ر مما تستتتتتتتل ىل م  ا  أمجتتتتتتل لكيابي      التجارة والتن ي  بعامل بيفءم  بر ا  احل ارة  والت ابيف   .                                                                  املً 
 .والتكيف و  ا  لع ل  واحدة يف مكامح  االح ار العامل 

 .                                                                           وال ًرتصتتت  ا  يب ال امي  كش حابف الكي ا قلى اليابستتت  محستتتار بل ً تتت ل البح  أتجتتتا   -60
مالعامل ثا   كش حميو ستتتتتتليم إلنراذ املع يرة واستتتتتتتغال  امليارب البح ت  قلى حني مستتتتتتتداىل حل ات  ستتتتتتبل 
قيش املالتز من األشتتتتتتتتتتتتت ا  املعنيزر مبن مي م العاملي  يف مصتتتتتتتتتتتتتائد األ ا  والعاملز يف  دما  

  .النرل أو السياح ر وغريام

وت تتتتتكل   .                                   ةر اءباب  التجارة غري امل تتتتت وق  أتجتتتتتا                                       وأ ريا ر م  ًيستتتتت  التجارة يف العريب األ ري  -61
مرد أست م يف اإلم ا  يف   .                                                                    ذلك دداي    ي  أاداد التن ي  املستتدام ر مبا مي ا األاداد املتعلر  للبيئ 

وملتا  تانتل من  ت    .استتتتتتتتتتتتتتتغال  البحتار وكءالت  الغتال ر وستتتتتتتتتتتتتتتاقتد يف بم  األنياع امل تدبة حني االنر اض
                                                                      اجل التجارة غري امل تتتتتت وق ر تنبغ  االستتتتتتتابابة ماما  من املمستتتتتتستتتتتتا  واخامل الدولي  التجارة العاملي  ال ًع

  .األ  جم الق اح حلي  ُلذ  امل كل  املستابحل 

وتتهلا اذا األم  رقات    .                                                وجيا أ  تكي  الستتتتتتتتتتتع  للحاباظ قلى الكي ا شتتتتتتتتتتتامال  للج ي  -62
ن تتتتتتتتتتتتتتئت  أحتد أ ن األ تتتتتتتتتتتتتتي   أال واي أ و األ يتا  وأ ث اتا ً                                  عل تا  وأشتتتتتتتتتتتتتتتداتا وقيتا  لملنتا  وكملتامتا  ًو

وتل ىل بذ    يب متجام ة إلقداب اذا ا يل ا دتد ليكي  أم اب    .للتكنيلي يا ال ق ي  يف اترت  الب  ت 
  .مياتنز قامليز حريريز من أ ل الن يض برجي  التن ي  وكنراذ الكي ا

 تغيري سبل متفيل التنمية  - يم 

باتا  و يرا  للرجتتاء قلى الابر  الذي ت تتكل قنصتت ا  أستتاستتيا  من قنا تت   -63 بو ميتل التن ي  اًر                                                                                       تً 
وتتيقف حستتتتتتن ًعايف ا  ي    .2030                                                         اإلبماجر وادما  شتتتتتتامال  من أاداد  ه  التن ي  املستتتتتتتدام  لعاىل  
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وقد وضتتتتعل   .  اا بابعالي                                                                           معا  من األءم  احلالي  قلى قدرة العامل قلى أ  تعب  امليارب املالي  الالءم  وتن تتتت 
ويف ثتل اتذ  ال  ودر متس    .                                                                   ا تائحت  قبئتا   ريال  قلى ميارب احلكيمتا  وقتدراكتا قلى ميتتل ًن يت  بلتدااتا

 .التعجيل بتنابيذ  ه  ق ل أبتس ألل الصابرة قن املمم  الدويل الثالث لت يتل التن ي  أم  ملح

وقد ءاب  اذ    .ال ئيستتتتتتتتتتتتتي  للتعاو  الدويل  واملستتتتتتتتتتتتتاقدة اإلمنائي  ال  ي  ا  أحد األشتتتتتتتتتتتتتكا  -64
                                                               ر وت    ذلك   ئيا  كش ءايبة األميا  امل صتتتتتتصتتتتتت  لالستتتتتتتجاب  حلاال  املستتتتتتاقدة 2016املستتتتتتاقدة منذ  

غري أ  انا  حا   كش م تد من األميا  لدقم التحي  االقتصتتتتتابي   .اإلنستتتتتاني  واألءما  والتعايف من ا
ولذلكر من امل م أ  تعيد ال تتتتتتتتتتت  اء يف املستتتتتتتتتتتاقدة   .ستتتتتتتتتتتتدام الهيتل األ ل ودري  أاداد التن ي  امل

يف املتائت  من املستتتتتتتتتتتتتتتاقتدة اإلمنتائيت   0,7اإلمنتائيتت  ال  يتت    يتتد الت ام م ببليغ اُلتدد اختدب يف نستتتتتتتتتتتتتتبتت  
يف املتتائتت  من  0,20يف املتتائتت  و 0,15ال  يتت لالتتد تتل الريم  اإلمجتتايل لابتتائتتدة البلتتدا  النتتاميتت ر ومتتا بز 

                                                                              منتائيت  ال  يت لالتد تل الريم  اإلمجتايل لابتائتدة أقتل البلتدا  منيا ر قلى النحي املبز يف  هت  املستتتتتتتتتتتتتتتاقتدة اإل
 .وتنبغ  إاوء ًلك النسا مىت  ا  انا  االستعداب الالءىل والردرة الكامي  .ق ل أبتس ألل

ما  احلالي  الهاب  املتعدب األبعاب لجتتتتتتتتعف البلدا  النامي  أماىل الصتتتتتتتتد  وقد   تتتتتتتتابل ا ائح  -65
اخلار ي ر ستتتتتتتتتتتتياء أًعل  األم  لألءما  املالي  واالقتصتتتتتتتتتتتتابت  أىل بتغري املنا  والكيارال الهبيعي  وا يائح 

وتنبغ  ًيستتتتتتتتتتتتي  نهال ممشتتتتتتتتتتتت ا  الجتتتتتتتتتتتتعف االقتصتتتتتتتتتتتتابي احلالي  لك  ًعكس أ   ًغري املنا    .العاملي 
                     صتتتتي  ب تتتت و  ميستتتت  ة قلى                                وستتتتي ك ن ذلك الدو  الجتتتتعياب  من احل  .والكيارال الهبيعي  وا يائح العاملي 

 .امليارب ال  دتاج كلي ا للتعايف من اذ  الصدما  وبناء الردرة قلى امتصا  ا

ك  ميتل أن تتتته  ميا    ًغري املنا  أستتتتاستتتت  لجتتتت ا  االنترا  كش اقتصتتتتاب أ ث  م اقاة للبيئ   -66
بلدا  املع ضتتتتتتتتتت  أ ث  من وتنبغ  كتالء اقتبار  ا  لل  .من بو  أ  ًابرد بلدا  انمي  قدركا التنامستتتتتتتتتتي 

                                                                                        غرياا لآلةر الجتتتتتتتتتارة لتغري املنا ر وال  ًعاين من قييب  برية قلى الردرا ر م تتتتتتتتتيا  م  املبدأ ال ئيستتتتتتتتت  
 .املت ثل يف املسموليا  امل     وك   انل متباتن 

ستتتتي ا وتتيقف زاح ا  يب اإلمنائي  اليتني  قلى ًدمرا  رؤوس األميا  الدولي  اخلا تتتت ر وال   -67
ومن األ ي  مبكا  كيئ  بيئ  حملي    .االستتتتتث ار األ نا املباشتتتت ر كش  انا استتتتتر ار الن اىل املايل الدويل

ي يه استتتتتتتتتتتتتتث ارا  الرهاع اخلا  حني دري  أاداد التن ي  املستتتتتتتتتتتتتتدام                    وتتهلا ذلك كتارا    .مياًي  ًو
ال  قلى الصعيدتن اخل  والدويلر كدد كش                                                         قانينيا  متينا  لالستث ارا ر مر ان  آبليا  كناباذ مسترل  ومع

 .ًي يه ًدمرا  رؤوس األميا  حني االستث ار املنتج

كتستتتتت  ًعبئ  امليارب اخلي  أتجتتتتتا  أ ي  حا   -68 ومما تبعث قلى الرل  ال تتتتتدتد األ   الستتتتتلا   .                                         ًو
وال بد من التعاو    .لنامي للتدمرا  املالي  غري امل تتتتت وق  قلى التن ي  املستتتتتتدام ر وال ستتتتتي ا يف البلدا  ا

الدويل من أ ل التصتتتتتتتتتتتتدي للتدمرا  التجارت  واملالي  غري امل تتتتتتتتتتتت وق  واألن تتتتتتتتتتتته  الكامن  وراءاار مثل 
  .الت    الج تا واالستغال  غري امل  وع لل يارب الهبيعي  والابساب واال تالس والغش

ر مبا يف ذلك مكامح  الت    والتعاو  املابتيح واملنصتتتتف قنصتتتت  رئيستتتت  يف ال تتتتمو  الجتتتت تبي  -69
أما الع ل االناب ابي والرستت ي قلى كبراج البلدا  يف الرائ   الستتيباء بي تتاب ا والاي  ضتت تبي    .الجتت تا

                                                                                          غري ًعاوني  واقتباراا بلداان  ًعاين من أو ه قصتتتتير استتتت اًيجي  يف أت اا املتعلر  مبكامح  غستتتتل األميا  
و   حا   كش منتدجم   .  األمد قلى البلدا  املعني  وضتتتتتتتتتتتارة ااومكامح  ميتل اإلراا ر مله قةر تيتل

البلدا  النامي    هقامل  شتتتامل للتعاو  الدويل يف ا ا  الجتتت تا قلى الصتتتعيد احلكيم  الدويل ً تتتار  مي
  .م ار    امل  وعدت 

ملجتتتتتتهل  به يف وبل الع ل ا  .                                                             لرد بل  حجم الدتي  امل ا    قلى البلدا  النامي  رق ا  قياستتتتتتيا   -70
اخامل املتعدبة األت اد   س اإلنذار ب تتتتتتتتتأ  التداير املستتتتتتتتتت   يف ً تتتتتتتتتكيل  بتي  البلدا  النامي  ال  
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ًنحي حني امل تد من االق اض اخلا  والرصتتتتتتتري األ ل غري املجتتتتتتت ي ر قلى املستتتتتتتتيجم الستتتتتتتيابي وقلى 
تعلر  مبعا   اذ  املستأل  و ي   وال ً ا  املر حا  امل  .مستتيجم ال ت  ا  واملستت لكز قلى حد الستياء

يف اذا الصتدبر مثل التي تي  ال  قدم ا األونكتاب منذ أمد تيتل ب تأ  متز وك تالح احلي    النردت  
  .واملالي  الدولي 

ومن امل م   .وستتتتتتيكي  التصتتتتتتدي ملياتن ضتتتتتتعف الدتي  مستتتتتتأل  حميرت  يف قامل ما بعد ا ائح  -71
قل املناستتتتتتتا قلى حني من م ومعا  ومنصتتتتتتتفر مثل املبابرة ال  أتلرت ا ختابيف الدتي  اخلار ي  يف الي 
 .لتعلي  سداب الدتي  من  انا أمر  البلدا  2020ع يق  الع  تن يف ربي  قاىل 

مرد شتتتتتت د  أءما    .وال ً ا  كبارة الدتي  الستتتتتتيابت  مستتتتتتأل  حا   للنستتتتتتب  للبلدا  النامي  -72
الدتي  ث ير  تتتنابت  شتتتدتدة املجتتتارب  تدت اا محل  ستتتندا  غري متعاونز أو رامجتتتزر ًستتتعى به تر  

ًو تتتتتكل   .قدواني  كش م ض ستتتتتداب الدتي  ال  ًصتتتتتبح بذلك أ ث  ًكلاب  وميكن أ  ًمبي كش الرهيع 
ر للنستتتتتتتتتب  للبلدا  النامي                                                                اذ  الصتتتتتتتتتنابت   ه ا  قلى مجي  ق ليا  كقابة ايكل  الدتي  يف املستتتتتتتتتتربل

 .والبلدا  املتردم  قلى حد السياء

                                                                                   وأ تتتتتبحل ق لي  كقابة ايكل  الدتي  الستتتتتيابت  أشتتتتتد ً   ا  وأ ث  ًكلاب  وكرااقا  للدو  ذا   -73
نام    .الستتتتتتتتيابة قالوة قلى ذلكر أبجم ً اتد التعرد يف أبوا  الدتن الستتتتتتتتيابير ًو اتد ًنيع الدائنز ًو

 .ملتيقع ر كش دابي  الدائنز قلى مراضاة الدو  ذا  السيابةاملكاسا املالي  ا

كتستتتتتتت  الردرة قلى د ل الدتي  والتنبم اا أ ي  حا   لجتتتتتتت ا  االستتتتتتتتر ار االقتصتتتتتتتابي  -74 ًو
وقلى الصتتعيد اليتينر دتاج البلدا  النامي  كش املستتاقدة    .الهيتل األ ل واستتتدام  الستتياستتا  اإلمنائي 

                                                                      نسر  كدد كش ًع ت  ميتل الدتي ر وختابياب ا وكقابة ايكلت ار مجال  قن اإلبارة يف ًص يم سياسا  م
  .السلي   للدتي 

أما قلى الصعيد العامل ر ميل ىل بذ    يب متجام ة من أ ل كجياب حلي  تيتل  األ ل وبائ    -75
ة منذ ق د ق تا ويف اذا الصتتتتتتتتتدبر ً تتتتتتتتتكل ق ارا  ا  عي  العام  الصتتتتتتتتتابر   .للدتي  يف البلدا  النامي 

ر ق ر  ا  عيت  العتامت  304ل68ماب  الر ار  .ب تتتتتتتتتتتتتتتأ  التدتي   هيا   تدت ة لل حيتا يف اتذا االإتا 
اقت تتاب كتتتار قتتانيين متعتتدب األت اد لع ليتتا  كقتتابة ايكلتت  التتدتي  الستتتتتتتتتتتتتتيتتابتتت  ونصتتتتتتتتتتتتتتتل  تتذلتك يف 

انيني  بولي  أستتتاستتتي ر قلى أ  ًستتت شتتتد ق ليا  كقابة ايكل  الدتي  الستتتيابت  مببابل ق  319ل69 ق اراا
وتل ىل ك  اء م تد من   .مثل الستتتتتتتيابة وحستتتتتتتن الني  وال تتتتتتتابامي  وال تتتتتتت قي  واملعامل  املنصتتتتتتتاب  واالستتتتتتتتدام 

                                                                                          املناق تتتتا  ب تتتتأ  قلي  وا ج  دتدة للتعامل م  أءما  الدتي  الستتتتيابت  ودييد قةر أءم  بتي   ار ي  
  .2030لتن ي  املستدام  يف أم  متيقع  قلى قدرة البلدا  النامي  قلى دري  أاداد ا

و ت  حتا ت  كش ميا تتتتتتتتتتتتتتلت  الن   يف الكيابيت  ال  ميكن اتا ملبتابرا  من قبيتل مبتابل األونكتتاب  -76
                                                                                         املتعلر  بتع ت  اإلق اض واالق اض الستيابتز املستمول ز أ  ًست م يف املبابرا  والع ليا  يف اخامل ذا  

                                                        راء ب تتتتتأ  املبابل التي ي ي  لالق اض واإلق اض املستتتتتمول ز ومرا  الصتتتتتل  من أ ل بناء ًيام  قامل  يف اآل
وتنبغ  كتالء االات اىل اليا ا ملستموليا  املر ضتز واملر ضتز قن اختاذ ًدابري   .خله  ق ل أبتس ألل

  .للترليل كش أبىن حد من  ات  حدوال أءم  بتي   دتدة

  فيل تقددية األوراف -دال 

وتتهلا التصتتتتتتدي   .                                      ًذ ريا   تتتتتتار ا     اذا العامل م ابو للابعل  19- ائح   يميدشتتتتتتكلل   -77
وتكتستتتتتتتتتتت  التعاو  ال تتتتتتتتتتتامل واإلمنائ  املتعدب   .                                             للتحداي  امل تتتتتتتتتتت    ال  ًيا ه الب تتتتتتتتتتت ت  ق ال  مجاقيا  

  .األت اد أ ي  حميرت 
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                        ادر بدءا  بتابكري   تح                                                                وتستدق  ذلك ك  اء حيار بن اء واس  النهال ب أ  ًع ت  ًعدبت  األت  - 78
البلدا                                       مرد قلصتتتتتل العيمل  ًرليصتتتتتا  شتتتتتدتدا  قدرة   . يف  يابي    ري العيمل  قلى التن ي  ال تتتتتامل  واملستتتتتتدام  

   . والجعف  النامي  قلى بناء املمسسا  الالءم  لتحري  األاداد اإلمنائي  احلييت ر مثل معا   قدىل املساواة 
                                                            ءاء التن ي  لتحري  أاداد رئيستتتتتتتتتتتتي  معي ن ر مثل كيئ  بيئ  بولي                             وال بد من اًباع ا ج  دتدة ك -79

مياًي  مر ن  لألت  الستتتتتتتتتتياستتتتتتتتتتاًي  ذا  الصتتتتتتتتتتل ؛ ووضتتتتتتتتتت  قياقد معال  وقيت  ميكن أ  ًمبي كش ءايبة 
ًدمرا  الت يتل اإلمنائ  واالستتتتتتتتتتتث ار األ نا املباشتتتتتتتتتت  كش البلدا  النامي ؛ ورم  مستتتتتتتتتتتيجم التكنيلي يا 

ت  اإلنتا ي ؛ وكقام  ن اىل إاري بويل قاب  ومابتيح وشتتتتتتتتتتاباد وشتتتتتتتتتتامل وقائم قلى الرياقد ونرل ا لتع  
ومي ه حني التن ي  لجتت ا  الي تتي  كش األستتيال؛ وءايبة م تتار   البلدا  النامي  يف احلي    االقتصتتابت  

يس اا .العاملي   .                                                       وجيا أ  ًدقم الدول  اإلمنائي  الابعال  اذ  الن  ج  ًو

  ًكي  التن ي  املستتتدام  حمير مجي  ق ليا  التاباوض قلى الصتتعد املتعدب األت اد وتنبغ  أ -80
واألمم املتحدة ا  اخابل املناستتتتا ُلذا احليارر للن   كش الهاب  العامل  لعجتتتتيتت ا   .واإلقلي   والثنائ 

م تتتتتتتتتت ي    وحياباا ومصتتتتتتتتتتداقيت ار مما تكابل امل تتتتتتتتتت وقي  واالستتتتتتتتتتت  ارت  لن اىل حي    اقتصتتتتتتتتتتابت  قاملي 
  .لإل الح تع د للدور اخيري الذي ميكن أ  ًجهل  به األمم املتحدة

ه اخلامستتتتتت  ق تتتتتت ة الت امه بن اىل إاري شتتتتتتاباد وشتتتتتتامل وغري  -81 وتم د املمم  من  دتد يف بوًر
النامي ر ميي ي وقائم قلى الرياقد ومتعدب األت ادر مبا تتاب  ومبدأ املعامل  اخلا تتتتت  والتاباضتتتتتلي  للبلدا   

  .تتيح قلي  معال  للتعامل م  الابيارل التجارت  ومستياي  التن ي  والردرا 

قرااب   ماحل ائي  والتدابري االقتصتتابت  أو املالي  أو التجارت  االناب ابت  أو أي ًدابري أ  جم ذا  تاب   - 82
   . واملستدام     ال امل  أو قس ي وال ًتاب  م  الراني  الدويل وميثال األمم املتحدة ًعي  دري  التن ي 

وجيتتا أ  ًكي  التتتدابري التجتتارتتت  ال  ميكن اختتتاذاتتا يف حتتاال  الهيارلر قنتتد التصتتتتتتتتتتتتتتتتدي  -83
للجائح ر حمدبة اُلدد ومتناستتتتتتتتب  وشتتتتتتتتابام  وأل ل مستتتتتتتت ىر وجيا ك هار من    التجارة العاملي  اا 

استتتتتتتتتتتت  ار ًدم  اإلمدابا    ومن امل م كبراء التدمرا  التجارت  مابتيح  وضتتتتتتتتتتت ا   .قلى النحي اليا ا
واملعدا  الهبي  احلييت  واملنتجا  ال راقي  احلا   األ ي  وغرياا من الستتتل  واخلدما  األستتتاستتتي  لتلبي  

  .االحتيا ا  األساسي 

جتتتتتتتتهل  من    التجارة العاملي  بدور م   ي يف الن اىل التجاري املتعدب األت ادر وتنبغ  أ   -84 ًو
ع ت  م تتتار   مجي  البلدا  النامي  يف التجارة الدولي ر م  ضتتت ا  ًيا تتتل ًيستتتري كءال  احل يا   التجارت  ًو
ولذلكر تل ىل ك  اء م تد من البحيال من أ ل التي تتتتتتتتتتل كش م م أمجتتتتتتتتتتل أل     .ًكامم الاب   للج ي 

الن اىل وتنبغ  أ  تتناو  ك تالح    .الن اىل التجاري املتعدب األت اد قلى التن ي  املستتدام  للبلدا  النامي 
التجاري املتعدب األت اد املستتائل ال  كم البلدا  النامي ر وال ستتي ا مي ا تتعل  للرهاقا  ال  ًنهيي 

نيت  اقتصتتتتتتتتتاباكا ولعل بث حياة  دتدة يف   .قلى أ ي   ا تتتتتتتتت  يف ح تتتتتتتتتد الت يتل من أ ل التن ي  ًو
 .إا  الصحيحاملاباوضا  املتعلر  للتن ي  يف من    التجارة العاملي   هية يف اال

وتنبغ  كتالء م تتد من االات تاىل للحلي  املتعتدبة األت اد ال  ًعتاجل مياتن ضتتتتتتتتتتتتتتعف البلتدا   -85
                                                            وغالبا  ما تتع ض  ثري من اذ  البلدا ر ال  ًعت د اقت ابا  أ و   .النامي ر وال ستتتتتي ا أشتتتتتداا ا تتتتتاشتتتتت 

                                                       ولذلك مساا دتاج كش ش و  أتس  قلى التنبم وأشد استر ارا    .قلى التجارة الدولي ر للصدما  التجارت 
                                                                                   للي تتي  كش األستتيالر و ثريا  ما خت ج من  هو ن اىل األمجتتليا  املع  م ثكم نصتتيا الاب ب من انإ ا 

وانتا  حتا ت  كش مابتاضتتتتتتتتتتتتتتلت  ً اق  احتيتا تا  اتذ  البلتدا    .خل  اإلمجتايل أو ب ل تا الريم  اإلمجتايلا
 .قلى حني أ و وكش احلاباظ قلى الابيائد ال  إني ا من اذا الن اىل
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ًو ت ل   .ك  ءايبة احليا   غري التع تابي  أماىل التجارة ً تكل مصتدر قل  شتدتد للبلدا  النامي  -86
اذ  التدابري احليا   الترني  أماىل التجارة ومعاتري الصتتتتتتتتح  والصتتتتتتتتح  النباًي  وغرياا من الليائح ال  ًم   
قلى قياقد الي تتتتتي  كش األستتتتتيال للنستتتتتب  للستتتتتل  واخلدما  وامللكي  الابك ت ؛ ولذلكر تنبغ  ًيستتتتتي  

  .نهال ً  ي  التحليل ليجم مجي   يانا الي ي  كش األسيال

ويف عا  االستتتث ارر ختجتت  العالقا  االستتتث ارت  الدولي  لعدب ال حيصتتى من الرياقد الثنائي   -87
و   حا   ملح  كش استتتتتتتتتتتتتتك ا  وددتث ن اىل االستتتتتتتتتتتتتتث ار الدويل لك  تدمج   .واإلقلي ي  واألقالي ي 

ن ً تجي  اال يستري                                                                            التن ي  املستتدام ر وتصتي  احل  يف التن يم من أ ل املصتلح  العام ر وحيست   ستتث ار ًو
 .االستث ار واملسمولي  اال ت اقي  لل   ا 

                                                                                 وقد  بل أ  للتعاو  اإلقلي   أ ي  حييت  يف الن يض للتعاو  يف ا اال  اليثيابي  سعيا  كش  -88
                                                                       وشتتتكلل املنتداي  واآلليا  األقالي ي  أتجتتتا  وستتتائل اام  لتيتيد التعاو  ًو تتتجي    .م تد من التكامل
ومن املابيتد ءايبة التابتاقتل بز ق ليتا  وأم قت  التكتامتل اإلقلي   واألمم املتحتدة  .تابتاامقتدر أ و من ال

باب  اخلوا  وبناء ًيام  اآلراء  .و تلف ق لياكار به ل من ا احليار ًو

وال ت ا  التعاو  بز بلدا  ال  ا  وا ني  اي األباة ال ئيسي  للتعاو  الدويلر الذي تك لهر  -89
والتعتاو  مي تا بز بلتدا  ا ني  اي   .لتعتاو  مي تا بز بلتدا  ا ني  والتعتاو  الثال  وال تعيضتتتتتتتتتتتتتتتهر ا

ت ي يل  ءماىل األمير قلى الصتتتعيد                                                                                            شتتت ا   بز أت اد متستتتاوت ر ًستتت شتتتد مببابل اح اىل الستتتيابة اليتني ر ًو
 لي ر ودري  اليتين واالسترال  اليتينر واملساواةر وقدىل م ض ال  و ر وقدىل التد ل يف ال مو  الدا

باب  اخلوا    .املنابع  املتبابل  ويف اذا الصدبر انا  حي   بري للتعاو  يف عاال  التجارة واالستث ار ًو
  .ال  من شأاا أ  ًث ي ًعدبت  األت اد يف املستربل

س  ويف اات  املهادر وللن   كش الياق  الرائم والصتتتتتتتل  الي ير  بز التن ي  والستتتتتتتالىل واألمنر م -90
ال ت وع يف التحيال  الالءم  لتحري  ال  اء للج ي  ليس ع ب  يار لتحري  مثل أقلى تاملا ستعى كليه 

 .ا  ي ؛ بل اي  يار ق ل  للب  ت  من أ ل البراء واالءباار

 األونكتاد يف عامل متحفل  -       رادقا   

تتعل  لملعا   جيا قلى األونكتابر بي تتتتابه  تتتتل  الي تتتتل ضتتتت ن من يم  األمم املتحدة مي ا   -91
املتكتاملت  لرجتتتتتتتتتتتتتتااي التجتارة والرجتتتتتتتتتتتتتتااي امل ابهت  يف عاال  الت يتل واالستتتتتتتتتتتتتتتث تار والتكنيلي يا والتن ي  
املستتتتتتتدام ر أ  تستتتتتتت   يف ر تتتتتتد االإااا  العاملي  ال  ميكن أ  ًم   قلى قدرة البلدا  قلى بناء قامل 

أو  -أي قامل تع ه ال  اء امل تتتتت     -                                                    أ ث  كنصتتتتتاما  وأقدر قلى امتصتتتتتا  الصتتتتتدما  وأشتتتتتد استتتتتتدام 
 .االإااا  ال  ميكن أ  ًع ء ًلك الردرة

وق تتل األونكتتتاب قتتامل  وت تتتتتتتتتتتتتت تتل مجي  البلتتدا ر وم  ذلتتك تنبغ  ال  ي  بي تته  تتا  قلى  -92
  .                                                                                       أضعف الابئا   أقل البلدا  منيا  والبلدا  النامي  غري الساحلي  والدو  ا  رت  الصغرية النامي 

مال  ود   .                                                              نبغ  كتالء االقتبار اخلا  أتجتتتتتتتتتتتتا  الحتال  األرض الابلستتتتتتتتتتتتهيني  الهيتل األمدوت -93
هلعاًه اإلمنائي  أ    وجيا قلى األونكتاب  .                                                             الستتتتتتتتائدة ًاب ض قييبا  شتتتتتتتتدتدة قلى ال تتتتتتتتعا الابلستتتتتتتتهيين ًو

والتي تتتتتتتتتتل كش ًستتتتتتتتتتيت  بائ   وستتتتتتتتتتل ي  للصتتتتتتتتتت اع   .ت اق  اذ  ال  ود اخلا تتتتتتتتتت  يف كتار والتته ب مت ا
                                                                                  اإلستتتتتتتتتت ائيل  الابلستتتتتتتتتتهيينر استتتتتتتتتتتنابا  كش حل الدولتز املع د به بوليا ر أم  ضتتتتتتتتتت وري ليح ء ال تتتتتتتتتتعا 

  .                                                      الابلسهيين ًردما  مل يسا  حني دري  أاداد التن ي  املستدام 
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الي يرتت ر كذ ًعيتتد   يتتد متتاميكيتتاني نريوابر ًعكس اتتذ  الاب ة التتتارسيتت  ال  وقليتته متتس  اتتذ   -94
                                                                                     ًع د ءمخا  ليجتتتتتتتهل  األونكتاب بدور أمجتتتتتتتل من  ال  ً مج  املعاتري التالي  كش ممارستتتتتتت  ق لي   احلاباظ 

ى من قلى املي ة النستتتتتتبي  وميي  ق له قن ق ل املن  ا  األ  جم والتكاملر بغي  دري  االستتتتتتتابابة املثل
ع ت  بوراا  ه يف ًلبي  احتيا ا  وأولياي  البلدا  النامي  من أ ل دري  التن ي  املستتتتتتتدام  ًو مياتن قًي

  .يف االقتصاب العامل 

وم  ًغري العامل واستتتجابته لياق   دتدر وستتع  ا ت   الدويل كش ًابعيل التحيال  الجتت ورت ر  -95
لا احتيا ا  جيا أ  تصبح األونكتاب  ذلك من    أ ث  م  ون  ميكن ا أ  ًتكيف م  روح العص  ًو

وت ت ل ذلك االستتابابة من اخلوا  والدروس املستتابابة املستت لصت    .الدو  األقجتاء قلى أحستن و ه
لجتتتتتتتتتتتتتت تا  أ  ًستتتتتتتتتتتتتتت   اآلليت  احلكيميت  التدوليت  يف ًبين االبتكتار والتكيف م    19-من  تائحت   يميتد

 . يف أساليا ق ل ا                                   ال  ود املتغريةر وأ  تنعكس ذلك أتجا  

 عمل األونكتاد التحليلي  -ألي 

ستتييا تتل األونكتاب ر تتد االإااا  والستتياستتا  العاملي  ال  ميكن أ  ًم   قلى قدرة البلدا   -96
ستتتتتتتتتت ري اذا ا ا  قلى حني أمجتتتتتتتتتتل لقتبار  حم  ا  للتن ي  وت تتتتتتتتتت ل ذلك ر تتتتتتتتتتد   .                                                               يف عا  التجارةر ًو

                              وقد أ  د  أ ي  ر ي ة األونكتاب   .يتل التكنيلي يا والتن ي  املستتدام التهيرا  يف عاال  االستتث ار وم
رد  ًي تتتتتيا   التحليلي ر وال ستتتتتي ا استتتتتترال  األمان  الابك ي يف االضتتتتتهالع بع ل دليل  استتتتتتباق  ًو

 .سياساًي  من أ ل ًي يه ر ي ة بناء ًيام  اآلراء

 تنشيط اآللية احلكفمية الدولية -ابء 

 والتن ي علس التجارة   

                                                                                      استتتنابا  كش الت اىل ماميكياني نريواب بتن تتيو اآللي  احلكيمي  الدولي  لألونكتابر    ً تتدتد قلى  -97
ع ت  ر ي ة بناء ًيام  اآلراء                                             ودريرا  لذلكر ً رد ىل نتائج  ل بورة من بورا    .أ ي  ميا تتتتتتتتتتتتل  دستتتتتتتتتتتتز ًو

شتتكل ع يق  واحدة من االستتتنتا ا  املتاب  ر يف  (2)علس التجارة والتن ي ر بصتت د الن   قن شتتكل ا
  .قلي ا ًتناو  مجي  البنيب امليضيقي  املدر   يف  دو  األق ا 

وميكن  لس التجارة والتن ي  أ  تستتند كش ذلك وتن   يف ًرد  مستا   مباشت ة وم   ة بردر  -98
 .أ و كش أق ا  ا  عي  العام  لألمم املتحدة

ناء ًيام  اآلراء الذي تستتتتتتتتتتعى كليه األونكتاب مبثاب  بناء ًيام  اآلراء ب تتتتتتتتتتأ  وتنبغ  أ  تكي  ب -99
وبغي  ًتب    .قجتتتااي التجارة والتن ي  ال ئيستتتي  يف الستتتنيا  األرب  بغي  التي تتتل كش اًابال شتتتامل يف املمم 

لتجارة                                                                                  أمجتتتتتتتتتتل لع لي  بناء ًيام  اآلراءر مجتتتتتتتتتتال  قن حستتتتتتتتتتن ًع ت  متابع  الر ارا  ال  تت ذاا علس ا
وستي ت ل اذا الستجل الر ارا  ال  تت ذاا علس التجارة   .(3)والتن ي ر تيضت  ستجل للر ارا  والنتائج

والتن ي ر واملستتتتتتائل والعنا تتتتتت  ال  مل ت تتتتتت ل ا ًيام  اآلراء بعدر لك  تتستتتتتت  ميا تتتتتتل  الع ل يف انت ار 
 .التيام  ذا 

__________ 

 بورة قابت  أو بورة ًنابيذت  أو بورة استثنائي . (2)

 .35مك ة مأ يذة ومعدل  من ورق  امليقف ال  وضع ا االداب األوروابر الابر ة  (3)
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 اللجا   

تجارة والتن ي ر الذي تستتيقا  تلف قنا ت   داو                                    ت دمج ق ل اللجا  الرائ   يف علس ال -100
 .(4)وتن   علس التجارة والتن ي  يف بنيب  دو  األق ا  الناإ  قن ذلك يف بورة ًنابيذت  .أق اُلا

 أم ق  اخلواء احلكيمي  الدولي   

ال ابعت  ق تتتتتتتتتتتتت ة مابيتد من نياح                                                                ً بز  أ  ق تل أم ق  اخلواء احلكيميت  الدوليت  املن تتتتتتتتتتتتتأة يف بورة املمم    - 101
قدتدةر وأ بل بيضتتتتتتتتيح أ  أم ق  اخلواء اذ  ا  وستتتتتتتتائل اام  لتحيتل أولياي  املمم  الذي تعرد  ل أرب   

                                                                 ودريرتا  ُلتذ  الغتاتت ر تت تذ علس التجتارة والتن يت  اخلهيا  الالءمت  لك     . ستتتتتتتتتتتتتنيا  كش ق تل حكيم  بويل 
   . املمم   الساق ر مبا مي ا الرجااي امله وح  يف اذا   ًنترل اذ  األم ق  كش الن   يف أام قجااي 

 ا ت اقا  اخلواء املتعدبة السنيا  وا ت اقا  اخلواء األحابت  السن   

تنبغ  أ  حيدب علس التجارة والتن ي  مياضتتتتتتتتتتي  وا تصتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتا  ا ت اقا  اخلواء املتعدبة  -102
ويف حال    .ي   ال   أشتتت   من اقت اب اذ  الي ير الستتتنيا  وا ت اقا  اخلواء األحابت  الستتتن  يف غجتتت 

قدىل التي تتل كش ًيام  اآلراء يف اذ  الاب ةر ً ل املياضتتي  امله وح  املتاب  قلي ا بعد بورة املمم  ال ابع  
 .ق  ة  احل 

                                                                        ولك  تجتتتتتتتتتهل  األونكتاب بيالتته حرا ر جيا أ  ً تتتتتتتتتار  الدو  األقجتتتتتتتتتاء م تتتتتتتتتار    امل ر  -103
ولذلك ًردىل الاب ق  العامل  املعني  لخله  الوانعي  واألباء   .رست  الابعلي  ملستمولياكا ال قابي ت ت ل امل ا مبا

  .(5)                                                                الوانع  ًر ت ا  كش علس التجارة والتن ي  قن ن  اا يف املسائل اإلبارت 

                                                                                    وم تتتتتتتتتتتتتتيتا  م  مبتابل اإلبارة الرتائ ت  قلى النتتائجر ًن   الاب قت  العتاملت  املعنيت  لخلهت  الوانعيت   -104
ردىل ًر ت ا  قن ذلك كش                                                                                          واألباء الوانع  أتجتتتتتتا ر  ل ستتتتتتن ر يف التنابيذ ا اري لوانمج ق ل األونكتاب ًو

 .علس التجارة والتن ي 

 درانمج عمل األونكتاد - يم 

د   ا ت ل ب انمج   -105                                                                       ق ل األونكتاب وأن هته املر رة ال  أ قد  يف ماميكياني نريواب  احلزر وحي 
  .علس التجارة والتن ي  لتجسيد نتائج بورة املمم  اخلامس  ق  ة

ولتذلتكر متس  علس التجتارة والتن يت  ترتصتتتتتتتتتتتتتت  يف اتذا التحتدتتث قلى  يانتا ب انمج الع تل  -106
بت  احلتايل حيتث تل ىل كب تا  ًغيري أو ك قتابة ًي يته يف عتاال  مستتتتتتتتتتتتتتا ت  األونكتتاب يف معتا ت  اآلةر املً 

ع ت  ًعتدبت    19-قلى  ائحت   يميتد نابيتذ أاداد التن يت  املستتتتتتتتتتتتتتتتدام ر ًو يف التجتارة والتن يت ر ومتتابعت  ًو
ك                                                              واستتتعدابا  لذلك الن  ر ً عد  األمان  قائ   للتعدتال  املر ح  ل  .األت اد يف عا  التجارة والتن ي 
 .تن   مي ا علس التجارة والتن ي 

                                                                                  وتنبغ  أ  تيا تتتتتتتتتتتتتتل األونكتتابر يف ب انمج ق لتهر بق ته ألقتل البلتدا  منيا  والبلتدا  النتاميت  غري  -107
                                                                                            الستتتتاحلي  والدو  ا  رت  الصتتتتغرية النامي  والبلدا  األم تري  واقتصتتتتابا  أ  جم ضتتتتعياب  ايكليا  ومع ضتتتت  

__________ 

اق ح االدتاب األورواب وع يقت  التدو  ال  ًجتتتتتتتتتتتتتتم اليتال  واليالاي  املتحتدة و نتدا وأستتتتتتتتتتتتتت اليتا ونييءتلنتدار بمج   (4)
 اللجا  يف ‘‘ ن   وجم   واحدة.

 .30وضع ا االداب األوروابر الابر ة مك ة مأ يذة ومعدل  من ورق  امليقف ال   (5)
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با  يف اليقل نابستتتتته التحداي  ال  ًيا   ا البلدا  املتيستتتتته  لل  ات  و تتتتتغريةر وأ    ذ يف احلستتتتت 
  .الد ل والبلدا  ال  م  اقتصاباكا مب حل  انترالي 

ويف اذا الصتتدبر تنبغ  أ  تجتتهل  األونكتابر للنجاح يف مستتاقيه من أ ل مستتاقدة البلدا   -108
ل  ًع ض البلدا  املتيستتتتتتتتتته  الد لر                                                            قلى اخل وج من قائ   أقل البلدا  منيا ر بع ل تتناو  التحداي  ا

                                                                                         بغي  التي تتتتل كش م م أمجتتتتل لل تتتت و  اآلمن  ال  ًكابل االستتتتتر ار ألقل البلدا  منيا  ال  أمكن ا اخل وج 
 .من الرائ   والبلدا  ال  ًي د يف م حل  انترالي  بعد   و  ا من ا

 19-أ  تدقم ك  اء حيار بويل منستتتتتتتتت  ب تتتتتتتتتأ  ًدابري االستتتتتتتتتتجاب  لكيميد  وتنبغ  لألونكتاب -109
ب  قلى ا ائح  يف االقتصاب والتجارة العامليز وتنبغ    .والتعايف منه من أ ل مكامح  اآلةر السلبي  املً 

 له يف اذا الصتتتدب أ  جي    تلف أ تتتحا  املصتتتلح  يف ا ا  اإلمنائ ر مثل اخلواء التابعز للحكيم 
والرهاع اخلا  واملن  ا  غري احلكيمي ر الستتتتتتك تتتتتاد ت ل  دتدة ومستتتتتتدام  وشتتتتتامل  وقابرة قلى 

  .الص يب لتحري  االنتعا  الابعا 

وتنبغ  أ  ت    ق تتل األونكتتتاب بي تته  تتا ر من  ال  ر تتائ   الثالالر قلى اقتصتتتتتتتتتتتتتتتتابا   -110
بغ  أ  ً اق  اخليارا  واملر حا  وتن  .االنتعا  وتع ض من مث  يارا  ستتتتياستتتتاًي  لتحري  اذ  الغات 

 .السياساًي  سيال ًغري املنا  وقدىل املساواة وال ق ن  الس تع 

وكذ تدر  علس التجارة والتن ي  أ  املمم  الرابىل الذي تعرد  ل أرب  ستتتتتنيا ر واملر ر ك  اؤ   -111
                  ى  اادا  لجتتت ا  أ  ر ستتتيت امن م  الذ  جم الستتتنيت  الستتتتز لتأستتتيس األونكتابر مسنه ستتتيستتتع2024يف  

                                                                                            تري م املمم  املربل أتجتا  أق ا  األونكتاب وكزاءاًه قلى مدجم العريب الستت  الستابر ر من  ال  األن ته  
 .واملبابرا  املناسب  وغري ذلكر بغي  ءايبة احل   قلى أ  تساقد املمم  يف دري  ال  اء للج ي 
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