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 مؤتمر األمم المتحدة 
 للتجارة والتنمية

 الدورة الثالثة عشرة 
 الدوحة، قطر

 1121نيسان/أبريل  12-12

 إعالن المجتمع المدني إلى األونكتاد الثالث عشر:  
 خالصة  

اول إعذذ ن ام  ذمل ا ذذدي الذاد اع  ذد  و  ذذدمل ام  ذمل ا ذذدي هذاا وذز ن نذذل أتذل ي  ذ -2
بالدوحذذةو والذذ ل بهذذيا   ن ذذذا   1121نيسذذذان/أبريل  21لألونك ذذاا اللالذذر عاذذر بال ن يذذة   

ااور ومل طائفة واسعة ون و ظ ات ام  مل ا دي   ا يعد ال ل لسان حذال هذا  ا  ظ ذات، ت
م  ذذذمل ا ذذذديو و  هذذذاا امعذذذ ن، نتذذذد  إ  ا ونك ذذذاا وجيسذذذد ت ذذذزء الرائ السذذذائد    أوسذذذا  ا

اللالر عار حتلي ت ا وندائات ا ووترتحات ا اجل اعيةو وندعز الذدول ا عاذائ وام  ذمل الذدو  إ  
 وس داوا و عاال   أن نبين وس تب    ال ظر فيها   الدوحة ووا بعدها، حىت ي سىن ل ا مجيعا  

ؤمتر حاسذذت تعتذد  ا وذذت ا  شذذد  باذين التاذذايا الق هذذااية وا ونك ذاا اللالذذر عاذر وذذ -1
و فذذ  يسذذع  أن يكذذزن وذذن بذذامل تالع ذذل ا ع ذذااتو إ  علذذ  ا ذذؤمتر أن 1121وال   يذذة العا يذذة   

يكذذزن   وسذذ زمل ال شذذدد الذذاد جيسذذد  ع زانذذ  تعز ذذة  زرهذذا ال   يذذةل  ذذز  ذذز وت  يذذة  ذذاول  
 وس داو تو

مجذذاء البلذذدان ا  تدوذذة طيلذة ا فاو ذذات علذذ   اولذذة ط ذذ  الع ذذل ] ذن قلتذذزن  ذذدا  م -3
احليذذذذزد الذذذذذاد يؤايذذذذ  ا ونك ذذذذذاا باذذذذين قاذذذذذايا ال  زيذذذذل والق هذذذذذاا الكلذذذذ  وع ق هذذذذذا بال  ذذذذذار  

           ولتذذذذذذد بذذذذذذرات أكيذذذذذذة ع ذذذذذذل ا ونك ذذذذذذاا بفعذذذذذذل ا اوذذذذذذة ا اليذذذذذذة والق هذذذذذذااية العا يذذذذذذة  (1)وال   يذذذذذذةو 
ثية وس  ر    ال اس والق هاااتو إ  بي  ا اأبت وؤسسات بري زن وواا ووا خلف   ون آثار  ار 

 اوذة،  انذت عل  تا يمل ا سزاق وا وزال بإط ق الع ان هلا ورفمل التيزا ع ها مما تسذب    ا
حتلي ت ا ونك اا تاري إ  خماطر ها  السياساتو لاا فإن الت قل اليت أحذدث ها ا اوذة لعذل 

 ونك اا   ها  امالت أورا    زوا وون تعنين ع ل ا 
__________ 

ت قد ي اري وا زن ها  اجل لة الذزارا  بذ  قزسذ  وعتذزف   حسذ  ال  ي ذة الذيت س سذفر ع هذا وفاو ذا (1)
 ا ونك اا اللالر عارو

تتدمي ون قبل  
 -  د    دية

 بكة ا  ظ ات 
العربية غري 

احلكزوية 
  لل   ية

ا ؤمتر الهشف  
  ظ ات 

ام  مل ا دي 
  هناية وؤمتر 

ك اانالو 
XIII- 

قطر  الدوحة،
ابريل  12  

1121 
-----------

-----------

-----------
-----------

-----------
-----------

-----------

------- 
عد ا هر ب( 2)

ون و ابعة 
ا فاو ات 

ا  علتة بدور 
وا  د  ع ل 

و ظ ة 
الونك اا، 

وخاصة وا الت 
الي  ها  
 ا سارات  
السبزء الخري 
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الدوحة، تاسف 
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السييييياق الدت ييييادئ والنمييييالي ال:ييييالمي الحييييالي: التحييييد ا  والم ييييا ر  -أولا  
 والفرص

يعيش العامل جم زعة ون ا اوذات ا رتابطذة الذيت تتذزا امنسذانية والذ ظت اميكزلز يذة إ   -4
 ال ايري، عل  صعيد العامل، ولون أ ل   فا  ارثة عا يةو وبدل سع  حلير ورائ خطة حتيتية

سذذي ا   البلذذدان ا  تدوذذة، نذذذرمل اسذذ  رار السياسذذات  اهذذا الذذذيت فاق ذذت هذذا  ا اوذذات، ومل جيذذذر 
 التفاق حىت الن إل عل  بامل إص حات إجيابية فتطو

 ة بذ  ال  زيذل غذري ا تيوذد والق هذااذة ا   اويذذا  زاصذلة لسذيد للتطيعذ األزمة المالييةإن  -2
-1112احلتيتذ و وقذد اخلذت ورحلذة  ديذد  رنذا  انذت أخطذر ممذا  ذان عليذ  الز ذمل   أاوذذة 

 ، وهز وا ت بي ب  ام  مل ا دي   و  دمل ام  مل ا دي   ا ونك اا اللاي عارو1111
والعذزا  إ  أفذدأ أ ذكال السياسذذات اللي اليذة اجلديذد  هذ  إ  حذذد بعيذد ن ي ذة ل فذذز   -2

الاذين نذزارا  رغذت اع  ذاا  علذ  ع ليذات امنتذا  العاوذةو  لذ  أن هلذا   - الاذديد التطذاء ا ذا 
ا سر ا عياية اليت تعيلها ال سذائ   البلذدان  ل سي االسياسات آثار تدور حيا  ال اس وا سر و 

 ا ع ية، مت د تداعياها إ  بلدان وو اطق أخرمل و ها أفريتيا وأقل البلدان  زا و
 -إ   انذذ  ا سذذزاق ا اليذذة غذذري ا تيذذد   -ب   ذذاون رئيسذذ  لألاوذذة ا اليذذة وه ذذاس سذذ -7

وهذذز سذذرعة ا ذذ داا الفذذزارقو ولعذذل وز ذذة ال تاذذف احلاليذذة بهذذدا تكذذري  هذذاا اللذذا  إ  أبعذذاا 
 وتلتةو

إن ترا ت الديزن اليت ل حتح  ل أور وتلذق للاايذة، ووذمل تذرا ت الذديزن علذ  الق هذااات  -2
  نسذذذ  و ذذذا احلذذذرمل العا يذذذة اللانيذذة، وذذذن الزا ذذذو أن ا اذذذكلة مل تعذذذد  هذذذزر    ا  تدوذذة بذذذيعل

البلدان ال اويةو وبي  ا يدع  الكلري أن البلدان ال اوية ليست  ديد  ال يثر با اوة ا الية، تز د 
 أو رنا متر ب  النو -بلدان ناوية عديد  عر ة خلطر ا ديزنية ا  نايد  

)نذذا    لذذ  اسذذ  رار البطالذذة اجل اعيذذة  تال:ييالمي  ييي ال:مييق الالليي  ال:جيي "إن تنايذذد  -1
  أوسا  الابامل وال سذائ، عاوذل رئيسذ   ل سي اور زا إيرااات ا سر ا عياية أو اخنفا ها( 

  ويلذذاق عذذا   ل ذذزفري  1111  قيذذا  الفذذزارق علذذ  صذذعيد العذذاملو ورغذذت ال ذذنا  قذذاا  العذذامل   
اوذة النك ذا ، يفعذل العديذد وذ هت عكذ   لذ و يتلهذزن احلذد ا ا  فرص الع ل  كافشة او 

لك  يكزن   صاحل  لأل زر، ويرفعزن التيزا عن أسزاق الع ل، ويحتهرون   جلت ال  زيل حتا  
 ال اس والق هاا احلتيت و

وتذذذنااا حتذذذديات ا سذذذر ا عياذذذية باسذذذ  رار عذذذد  ا وذذذن الاذذذاائ  والفتذذذر   العذذذاملو فتذذذد   -21
   روها  ا ا   ع ا   ا ونك اا اللاي عارو ولحظ ا أن ون  األزمة الغذالية ال:المية انت 

بذذذ  أسذذذباعا ا  عذذذدا  عتذذذزا وذذذن امكذذذال الذذذاد حذذذاق باحليذذذااات الهذذذاري  علذذذ  وسذذذ زمل الذذذدعت 
والس ل ار، وحتريذر ال  ذار  وذن  انذ  واحذد   اجل ذزمل، وااايذاا أوزلذة أسذزاق ا غايذة والسذلمل 

اسذية، وا  ارسذذات الح كاريذذةو واحليذااات الهذذاري  ع ذذاا الق هذاا   العديذذد وذذن البلذذدانل ا س
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 لذذ  أن ا ذذنارء الهذذاري  ت ذذ ن أايذذد وذذن نهذذف إوذذدااات ا غايذذة   العذذامل، وعليهذذا ي زقذذف راق 
العديذذذد وذذذن ا سذذذرو أوذذذذا النيذذذااات احلاصذذذلة   أسذذذعار الزقذذذذزا والاذذذاائ   العذذذامل ف عذذذين أن عذذذذدا 

 إل   ارتفاءويكزن ر   للخطر لن ا ع
 أزميييية مناخييييية وإ ك ل  يييييةوينيذذذذد وذذذذن اسذذذذ فشال اللاهذذذذات السذذذذلبية ا ذذذذا زر  أعذذذذ    -22

، ووذذمل  لذذ  ت خلذذف البلذذدان و  اويذذةو لتذذد  ل ذذا ال ظذذا  اميكزلذذز   لذذألرف وذذا ل يطيذذق فعذذ   
اها التانزنية ون أ ل إيتذا  تاذري ا  تدوة عن حت ل وسؤولي ها ال ارخيية والزفائ بال ناواها ووا ب

ا  ذذذاو، وفتذذذدان ال  ذذذذزء البيزلذذذز  ، وغذذذري  لذذذذ  وذذذن الكذذذزارت اميكزلز يذذذذةو أوذذذا أ ذذذا  امن ذذذذا  
 ووالس ه س غري ا س داوة وغري ا  هفة ف هدا البارية   بتائها أص   

الع ذذذل تإن انفهذذذال هذذذا  ا اوذذذات ا  عذذذدا  ووذذذا تحظهذذذر  ال خذذذ  السياسذذذية وذذذن وزقذذذف  -21
دت  تا ع اا و وي  سد  ل  أزمة على ص:يد السياسة والشرعية  مجيمل أ ائ العامل هز وا ُيح

العريبت إ  و ف ن حر ة تالربيمل 1122  وز ة احلر ات الدميتراطية اليت قاوت و ا وطلمل عا  
تعذذذذذ  عذذذذذن  (،  لهذذذذذا حر ذذذذذاتoccupy) تاحذذذذذ  لت( مث حر ذذذذذة indignados) تالسذذذذذاخط تحر ذذذذذة 
 ائها ون ال ظت السياسية والق هااية وتدعز إ  العدل وامنها واس ي
و ول يسذذذع ا أن نؤ ذذذل 1111لتذذذد  لذذذف ام  ذذذمل الذذذدو  عذذذن تتذذذدمي بذذذدائل  ذذذاولة    -23

الاذذاول والاذذرورد علذذ  مجيذذمل ا سذذ زيات، نذذا    لذذ  إصذذ أ  إصييالا الح ةميية الدت يياد ة
 ل تدد وام ائ وهيا ل ال عاون الدو    امال ا ا ، وا

و بتغييير نمي  ا التنميييةلذن تح تذا ا  يذال التااوذة وذن الفز ذ  ال   اعيذة والبي يذة إل  -24
علي ا أن نامل تهزرات وتدابري   جمال ال تد  تكزن أتل وذن ال  ذز الق هذااد وال ذاتن ا لذ  

زق امنسان العا ية وعل  ، يتز  عل  حت د داا  عالمياا  ا تماعياا  عقداا اممجا و علي ا أن ن   
أن نز ذذذد بذذذدائل  العدالذذذة ال   اعيذذذة والبي يذذذة، حذذذىت ي  ذذذدا العتذذذد ا  فذذذر  بسذذذرعةو علي ذذذا أياذذذا  

ل  ظذذذيت الع قذذذات ال   اعيذذذة والق هذذذاايةو وعديذذذد  هذذذ  وهذذذاار امهلذذذا  الكفيلذذذة بإر ذذذاانا إ  
لذذة للرفاهيذذة وذذن قبيذذل وفهذذز  وذذن الق هذذاايات ال سذذائية، إ  ا فذذاهيت البدي -الز هذذة الهذذشيشة 

 (وBuen Vivir) تالعيش الكرميت

 اآل اق -ثانياا  

ت:    البيئة الدت اد ة التمكينية عليى  مييع المسيت  ا  دعمياا للتنميية الشياملة  -ألف 
 المستدامة

 الدول النمالية المسؤولة الد مقرا ية -1 
ا سذؤولة الدميتراطيذة أن تتذز  بذ   نادا عل  الدور الرئيس  الاد ي با  للذدول ام ائيذة -22

   قياا  السع  ورائ ال   ية ا س داوة العاالة الااولةو
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الذذذدول ام ائيذذذة هذذذ  الذذذيت تحتذذذر بزا بهذذذا   أن تاذذذ ن لاذذذعزعا الرفاهيذذذة، و ذذذزا  احليذذذا   -22
 وال   مل حبتزق امنسان   حدوا طاقة الكز   و  وئا  ومل اس  رارية ال ظت اميكزلز يةو

ب تذد    إعذاا  تزايذذمل اميذرااات وحتذزلظ إ  نظذذت  ووعذىن  لذ  أن يكذزن ال  ذذز واذفزعا   -27
ون وعاالة ال   ية بال  ز   ا ار  التياس  بدل   -أ لر اس داوة   امن ا  وال زايمل والس ه س 

علذذذ   لذذذ و يعذذذين  لذذذ   ذذذ ان وسذذذاكة التذذذزمل الق هذذذااية، نذذذا فيهذذذا التطذذذاء اخلذذذاص،   ب ذذذائ 
ات امن ا ية وإجياا فرص الع ل ا  ئ ة و   فالة الراق لل  يملو يعين  ل  امقرار بدور التدر 

ا رأ  ونساك ها   الق هاا و ذ ان سذبل الزصذزل إ  ا ذزارا والذ شكت فيهذا حذىت يكذزن حتتيذق 
ا العدالذذة اجل سذذذانية ومتكذذ  ا ذذذرأ    صذذل  ال   يذذذةو يعذذذين  لذذ  احذذذرتا  حتذذزق امنسذذذان و اي هذذذ
وال   مل عاو ولن ي سىن ال   مل حبتزق امنسان بالكاول إل إ ا  انت الدول وا ؤسسات وسؤولة 

 بطريتة اميتراطيةو
الدول ام ائية ه  اليت تحتر بيكية الذدور الذاد تؤايذ  و ظ ذات ام  ذمل ا ذدي وحر اتذ ،  -22

ية وتاذارس فيهذا ا ذرأ ،  وتا مل عل  و مل السياسات   ع ليات  اولة ورتبطذة بالتزاعذد الاذعب
  ذذذا تاذذذ مل علذذذ  السذذذ ل ار   ب ذذذائ التذذذدرات، حذذذىت تكذذذزن واذذذار ة ام  ذذذمل ا ذذذدي وغذذذري  وذذذن 

ال  بذذذ  إ  حتذذذايرات ام  ذذذمل ا ذذذدي وذذذن  أياذذذا  اجلهذذذات ا ع يذذذة واذذذار ة   ات واذذذنملو ويعذذذين  لذذذ  
رتاتي يات ام ائية ا لية السياسات الق هااية امشفة، والل فات إ  ا ترتحات ا  علتة بالس

 والزط ية البديلةو
والذذذدول ام ائيذذذة تحتذذذر بزا باهذذذا   أن تاذذذ ن الااهذذذار والسذذذ  رارية وحتذذذزق امنسذذذان  -21

وا ون  زاط يهاو ول ميكن التيا  عا  الزا بذات اون تعنيذن ا سذاوا  بذ  اجل سذ  ومتكذ  ا ذرأ و 
 ال تد  ورصد    هاا الهداولاا ي با  و مل آليات فعالة ل شتيق 

فهذذا  ذذن ن ا ذذد احلكزوذذذات أن تع ذذل علذذ  إ ذذراس ام  ذذذمل ا ذذدي   و ذذمل السياسذذذات  -11
وت فياها وعل  أن تكزن واار    إجيابية  هاافة  فعالة و ويعين  ل  إناائ آليات وا شة وفعالذة 

اوذا  ا بذاار  والفعاليذة  هلاا الارفو وإ ذراس ام  ذمل ا ذدي وإسذهاو  أوذر أساسذ  لاذ ان اوذ  س
  رسذذذت السياسذذذات والع ليذذذات وا ؤسسذذذات ام ائيذذذذة والق هذذذااية و   طذذذيط ال عذذذاون الذذذذدو  

 وت فيا و
ون ا د ام  مل ا ذدي أن يع ذل عذ   ذل التطاعذات علذ  تعنيذن السذرتاتي يات ام ائيذة  -12

رق، وحتتيذذذق ال  ذذذز بالع  ذذذاا علذذذ  الزط يذذذة البديلذذذة التائ ذذذة علذذذ  إعذذذاا  ال زايذذذمل، وتتلذذذيل الفذذذزا
 الاات، و  ان حتزق ا رأ ، وحتتيق العدالة اميكزلز ية، وعل  أساس الع ل الب كاردو

 إعادة النظر  ي سياسا  الدت اد الكلي -2 
         ذذذذذذر علذذذذذذ  إعذذذذذذاا  ال ظذذذذذذر   سياسذذذذذذات الق هذذذذذذاا الكلذذذذذذ  والسياسذذذذذذات ال   اعيذذذذذذة  -11

و  لذ  للبلذدان ال اويذة فرصذة نتذا الثذار السذلبية لسذ زات ا صذزلية وفي ا يربط بي هاو إ  سذي ي
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الق هاايةو و  إعاا  ال ظر ها ، ي با  إ رائ تتيي ذات اقيتذة لاثذار ال   اعيذة والق هذااية 
 وا  علتة باس داوة البي ةو

ل  و زف ت احلكزوات اليت سعت ورائ ال  ديد   سياساها الق هااية وال   اعية ع -13
و لألسذذف، متسذذكت بلذذذدان عديذذد  بسياسذذات فا ذذذلة تالسذذلي ةتاخلذذرو  عذذن ال  ذذا   ا صذذذزلية 

 تحكررها وتحاداها  اولة  اخلرو  ون ا اوةو 
 ر احلكزوات عل  نبا اسرتاتي يات ال  ز التائ ة عل  ال هدير اليت تتذي  ال  ذاأ  -14

سذزاقو فهذا   ارثذة أقذل البلذدان  ذزا  بنياا  ح ت الهاارات واسذ  رار ال زسذمل   الزصذزل إ  ا 
بال شديدو ي با  إجياا رؤية  ديد  ت ظر إ  الع قة التائ ة ب  ال  ار  وا رونة ا الية، وتا مل 

سياسذاتظ حريهذة  -وط يذا  وإقلي يذا  وعا يذا   -السياسات الاريبية وال تديذة والسذ ل ارية وا اليذة 
 عل  اعت ال  ار  لل   يةو

، وذذذمل ال اذذذديد أ لذذذر علذذذ  بتذذذائ ال سذذذذين تا لذذذ تو تالعذذذا  تإعذذذاا  ال ذذذزاان بذذذ  جيذذذ   -12
وذن الرت يذن علذ  وهذاحل السذ ل ارات ا   بيذة وحريذة ت تذل رأس  الق هااد ا ل  وت  ي ذ  بذدل  

ا ال ال  زيل و ومعاا  ت ظيت التطاء ا ا  اور   تر يو  فة ال   ية ا لية ا سذ داوة   ويذنان 
 لسياسات والتزاعد وا نظ ةوا

 تح  ق الهيكق المالي ال:المي -3 

 رفمل التيزا عن احلين السياسايت  
ندعز إ  رفمل التيذزا الكاو ذة   الرتتيبذات ا اليذة الذيت ت خذاها ا ؤسسذات ا اليذة الل ائيذة  -12

  احليذن السياسذايت والدولية،   ا   التفاقات ال  ارية والس ل اريةو وتعذين التيذزا ا فرو ذة علذ
عذذد  قذذدر  البلذذدان ال اويذذة علذذ  إعذذاا  ال ظذذر   سياسذذاها الق هذذااية وال   اعيذذة، وإن أراات 

  ل و ها  التيزا ت ال ون ال   ية ا س داوةو

 امص أ ال تدد  
 ندعز إ  إص حات  اولة   ال ظا  ال تدد والسياسات ال تديةو -17
ل تذدد مصذ حات ت  ذذاول ال شذديات ا   للذة   )أ( احلذذد ونذدعز إ  إخاذاء ال ظذذا  ا -12

ون تتل  أسعار الهر ؛ )مل( إناائ آليات متكي ية ل  زيل ال   ية وا  او؛ ) ( إعاا  ال زاان 
بذذ  البلذذدان الذذيت هلذذا ع ذذن   ال  ذذار  والبلذذدان الذذيت هلذذا فذذائا فيهذذا وال  سذذيق بي هذذا؛ وذذمل احلذذرص 

اليت ت ش لها البلدان ال اوية في ا  تال كاليفتإ  ر زا، وتتليل عل  أل تؤاد تدابري ال كييف 
 ي علق حبياا  اولر الزليات ا  شد و

ويذذذؤاد تتلذذذ  أسذذذعار الهذذذر  إ  عزاقذذذ    ا وذذذن الاذذذاائ  وويذذذنان ال  ذذذار ، حيذذذر  -11
  ذارد ت ارر أسعار الزاراات ا ساسية ون قبيل الااائ والطاقةو ويؤثر هاا ال تلذ    ا اائ ال
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وذذذن خذذذ ل عرقلذذذة وسذذذ زيات السذذذ ل ار ا لذذذ ، واعنعذذذة ا سذذذعار ال سذذذبية     ذذذات الهذذذاارات، 
 واياا  مثن الزصزل إ  ال  زيل ون أ ل امن ا ، وتايري قي ة او يااات الزصزل إ  ا سزاقو

د ون ا د البلدان ال اوية أن تكلف خطزاها ون أ ذل ال عذاون امقلي ذ    امذال ال تذد -31
وا ا و ف ن  ين ها  الرتتيبات أن ترس  ال  ار  ب  بلدان اجل زمل عل  أسعار صر  وس تر  

 أ لرو
ي باذ  علذذ  الهذذعيد العذذا   اع  ذذاا وسذذارات لع ليذة ان تذذال ورتوبذذة إ  نظذذا  عذذا   فذذزق  -32

وطذذذذين للع ذذذذ ت، لكذذذذن ي باذذذذ  تك ل ذذذذ  ووزاان ذذذذ  عيا ذذذذل واليذذذذة ونتديذذذذة  ديذذذذد  علذذذذ  الهذذذذعيد 
 قلي  وام

 إعاا  ت ظيت ال  زيل وحر ات رؤوس ا وزال  
نذذدعز إ  إعذذاا  ت ظذذيت تذذدفتات رؤوس ا وذذزال ل  كذذ  احلكزوذذات وذذن تز يذذذ  رؤوس  -31

ا وزال خلدوة اح يا ات ام  مل، وحتزق امنسذان وال   يذة ا سذ داوةو وي باذ  أن تكذزن إعذاا  
لهذعيد الذزطين وامقلي ذ  والعذا  ، وأن تحعذد ناذار ة  ت ظيت ا سذزاق ا اليذة و سوذتة ووعذنوا  علذ  ا
  ل ون ل  وهلشة   أاائ التطاء ا ا و

وي با  أن تا ل إعاا  ال  ظيت مجيمل ا سزاق ا اليذة واجلهذات الفاعلذة   امذال ا ذا و  -33
 لذ  أن تذذرس بعذذا قطاعذات السذذزق اون ت ظذذيت، رنذا ل  كي هذذا وذذن اخ بذار اسذذرتاتي يات أ ذذد 

وذذن  لذذ  ل شتيذذق أربذذاأ وذذن ال شكذذيت   وزا هذذة  طذذزر  وتاذذ يمل الب كذذار، قذذد اسذذ حال بذذدل  خ
 التطاعات ا  ظو ةو

وعلذذ  صذذ دوق ال تذذد الذذدو  أن ي خلذذ  عذذن وعار ذذ    راقبذذة رؤوس ا وذذزال وأن يكذذف  -34
عذذذن ال ذذذدخل   حذذذق البلذذذدان   اسذذذ خدا   ذذذزابط رؤوس ا وذذذزال علذذذ  ال شذذذز ا  هذذذزص عليذذذ  

 زأ   وزاا اتفاق ص دوق ال تد الدو وبز 
نذذذدعز احلكزوذذذات إ  و ذذذمل ع ليذذذات وذذذن أ ذذذل ت تذذذيو فذذذزرد للتزاعذذذد ا  علتذذذة ب شريذذذر  -32

  جمذذال حتر هذا وقذذدرها علذذ   اخلذدوات ا اليذذة علذ  مجيذذمل ا سذ زياتو فتذذد تاذررت البلذذدان  لذريا  
ونتدية بديلة بسب  التفاقات اتتائ ا اوات وال خفيف ون حدها والسع  إ  سياسات والية 

ال  اريذذذة والسذذذ ل ارية الل ائيذذذة وامقلي يذذذة وا  عذذذدا  ا طذذذرا  الذذذيت ت اذذذ ن أحكاوذذذا  باذذذين إاار  
 رؤوس ا وزال وتسزية ا  ااعاتو

و ذذذر احلكزوذذذات    ذذذذل وذذذن البلذذذذدان ا  تدوذذذة وال اويذذذذة علذذذ  اع  ذذذذاا لذذذزائو ت ظي يذذذذة  -32
السذذلمل ا ساسذذيةو ف تلبذذذات أسذذعار السذذذلمل ا ساسذذية هلذذذا   ديذذد  وقزيذذة باذذذين أسذذزاق واذذذ تات

عزاقذذ  ونعنعذذذة وحتذذد وذذذن إوكانيذذة ال  زيذذذمل   قطاعذذات أخذذذرملو وأامل السذذ اأ ب ذذذداول احلبذذذزمل 
الااائيذة   أسذذزاق السذذلمل ا ساسذذية إ  ا اذذاربة   ال  ذار ، فارتفعذذت ا سذذعار حبذذد  وتفاق ذذت 

ف ذذذات عديذذذذد    ام  ذذذمل ا ذذذذدي حبظذذذر صذذذذريو ان ها ذذذات حتذذذذزق صذذذاار ا ذذذذنارع و لذذذاا تطالذذذذ  
 لل ااربة   لار  احلبزمل الااائية   أسزاق السلمل ا ساسيةو
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ووذن  ذين ت ظذذيت أسذزاق واذ تات السذذلمل ا ساسذية أن ميكذن البلذذدان ال اويذة وذن ا ذذا   -37
ن ال  ار  وسيلة  جل مل رؤوس ا وزال وتزايعهذا باذكل و هذف، واحلهذزل علذ   ايذة حتيتيذة وذ

ا خذاطرو وي باذ  لل  ظذيت أن يسذ هد  باخلهذزص ا را ذن ا اليذة الكذ مل وأن ُيذد وذن ا    ذات 
 وون ا ااربة ا اليةو ا الية غري امدية ا   اعيا  

ي باذذذ  للبلذذذدان ال اويذذذة أن تع  ذذذد سياسذذذات بديلذذذة   جمذذذال الق هذذذاا الكلذذذ  ت ذذذيو هلذذذا  -32
كل  ل تلبات أسعار السلمل ا ساسية   اق هاااها، ال ال  باكل أفال عل  آثار الق هاا ال

 ون قبيل السياسات الاريبية  زا هة ال تلبات الدوريةو

 الضرالب ال:المية والت:اون الدولي  ي المجال الضر بي  
علذذ  أسذذاس تعذذاوي و عذذدا ا طذذرا ،  -نؤيذذد إحذذدات  ذذرائ  علذذ  ا عذذاو ت ا اليذذة  -31

  واحدو ونرمل أن ها  الارائ  تا ل، وبدئيا ، مجيذمل أنذزاء ع د اموكان، لكن لي  ون  ان
أو             ا عذاو ت ا اليذذة، سذذزائ أ انذذت واذ تات، أ  أسذذه ا ، أو سذذ دات، أو ع ذذ ت، 

 أاوات والية أخرملو 
وس شسن الارائ  عل  ا عاو ت ا الية ون ال در  وإعاا  ال زايمل   ال ظا  الارييب،  -41

ا اذذاربة التهذذري  ا  ذذل ا اذذر    ا سذذزاق ا اليذذة، وسذذ تلل وذذن ا خذذاطر  وسذذ شد وذذن حذذزافن
الااولة وون اح  ال وقزء ا اوات   ا سذ تبل، وسذ  عل حذزافن التطذاء ا ذا  وطابتذة حلذزافن 

آليذذة اب كاريذذة لذذدر ا ذذداخيل وذذن أ ذذل ال   يذذة  أياذذا  الق هذذاا احلتيتذذ و وتاذذكل هذذا  الاذذرائ  
 تاري ا  او واح يا ات ال كيفوولل خفيف ون آثار 

جيذذذذ  علذذذذ  ا وذذذذت ا  شذذذذد  أن تتذذذذز  بذذذذدور  ذذذذزرد   التذذذذرارات السياسذذذذية في ذذذذا خيذذذذل  -42
 ترتيبات احلز  ة واماار  ا  خا    جمال الارائ  العا يةو

 ال ظا  الارييب ا ل  وتعب ة ا زارا ا لية  
اسذية فعالذة تاذ ن الفعاليذة وامنهذا   ر البلدان ال اوية عل  و مل نظت وهيا ل أس -41

ا عزنذذة والذذديزنو وجيذذ  ال اذذديد علذذ   تإاوذذانت  ال ظذذا  الاذذرييبو وسيسذذهل  لذذ  ال شذذرر وذذن 
ون الع  اا ا فر  عل   رائ  التي ة ا اافة وغريها ون  السياسات الاريبية ال هاعدية بدل  

 وا تكزن ت االيةو الارائ  غري ا با ر ، اليت  لريا  
ونذذدعز احلكزوذذذات إ  احلذذرص علذذذ  فذذذرف الاذذريبة علذذذ  قطذذذاء الاذذر ات فعليذذذا و ف ذذذن  -43

ال شديات الك مل فرف الارائ  عل  الار ات ا  عدا  اجل سياتو و لذري  هذ  البلذدان ال اويذة 
وذذن حيذذر تتذذدمي احلذذزافن الاذذريبية جلذذامل السذذ ل ار  تال هافذذت علذذ  ال  ذذاالتالذذيت تهذذبو رهي ذذة 
 ، حىت  ا حتد ها  احلزافن ون الفزائد ا   لة هلا  البلدانوا   يب ا با ر

 ر احلكزوات وا  ظ ات احلكزوية الدولية عل  ال هدد حبن   اكلة ال دفتات غري  -44
ا اروعة لرؤوس ا وزالو  ل  أن قدر  البلدان ال اوية عل  ايذاا  وزاراهذا ا ليذة وهذدا ب بسذب  
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تسذذذ  ن  ا ذذذزارا وذذذن البلذذذدان ال اويذذذة وحتذذذزل و ه هذذذا إ  ا   ذذذ   ال ذذذدفتات غذذذري ا اذذذروعة الذذذيت
الاريبيةو وسي يو ال هذدد ل شذدد ال ذدفتات ا اليذة غذري ا اذروعة إ  اخلذار  تذدبري وذزارا  بذري  
ل  زيذذذل ال   يذذذة وتيسذذذري السذذذ ل ارات وذذذن أ ذذذل التاذذذائ علذذذ  الفتذذذر وحتتيذذذق ال   يذذذة ا سذذذ داوةو 

  اا قزان ، وأنظ ة وسياسات تا ن الافافية   ا عاو ت ا الية، ووف اأ ال  اأ    ل  اع
وتاذذديد الرقابذذذة علذذذ  ا هذذذار  الدوليذذذة وا را ذذذن ا اليذذة اخلار يذذذةو و ذذذر علذذذ  اسذذذ عراف ا عذذذايري 
الدوليذذة احلاليذذة معذذداا ال تذذارير ا اليذذة، وعلذذ  حتسذذ  ال عذذاون الذذدو    امذذال الاذذرييب، وتعنيذذن 

لل علزوذات بذذ  الذذدوائر ا خ هذذة  تال لتذذائ تال بذذاال  ل سذذي ال تبذذاال ا علزوذات وحتسذ  أ ذذكا
 عل  أساس و عدا ا طرا و

 وعاجلة واكلة الديزن  
ندعز احلكزوذات إ  الل ذنا  بز ذمل سياسذات وممارسذات وسذؤولة  ذفافة واميتراطيذة    -42

ام  ذذمل ا ذذدي وذذمل ا ونك ذذاا  جمذذال امقذذراف والقذذرتاف وت فيذذاها وتاذذ يعهاو وقذذد انكبذذت ف ذذات
هلذا  اخلطذز ، علذ  أسذاس العذ  ا س خلهذة وذن تذرا ت الذديزن  وفتذا  عل  و مل وباائ تز يهية 

الذذذذيت ل عذذذذدل فيهذذذذا ول طاقذذذذة علذذذذ  حت لهذذذذا   اجل ذذذذزمل، وال هذذذذر  الاذذذذرس ا  هذذذذزر لل هذذذذار  
لل  زيل  تاخلطر ا ع زدتوا ؤسسات ا الية الاد انكاف   ا اوة ا الية ا خري ، وون خاصية 

 اخلاصو
وذن الع ليذات  وندعز إ  و مل آليات و هفة  فافة فعالة ل سزية أاوات الذديزن بذدل   -42

الذذذذيت يسذذذذيطر عليهذذذذا الذذذذدائ زنو عذذذذ و  علذذذذ   لذذذذ ، نذذذذدعز إ  و ذذذذمل سياسذذذذات، تاذذذذ ل آليذذذذات 
عتذد  وو ذمل نتذل ت ظي ية، لل هدد لل خاطر الااولة اليت تاكلها ا ؤسسات ا اليذة الكذ مل وا 

 ع ئ خماطرها وخسائرها إ  التطاء العا  وبال ا  إ  ال اسو
ونذذذذدعز إ  إ ذذذذرائ ع ليذذذذات  ذذذذاولة  ذذذذفافة وقائ ذذذذة علذذذذ  ا اذذذذار ة  را عذذذذة احلسذذذذابات  -47

وباذين  ذرعية ا طالبذات بالذديزن، وهزيذة الذدائ   وا ذدي    -احلكزوية في ذا خيذل الذدين العذا  
، وأصزل رأس ا ال الترف، وآثار التروف وا ااريمل والسياسات اليت  رمل ووسؤولياهت ا ارت ة

متزيلهاو وندعز احلكزوات وا وت ا  شد  إ  تا يمل ع ليات ا را عة ا س تلة للشسابات اليت 
 تتز  عا ف ات ا زاط   وإ  ال عاون ومل ها  الف ات واع هاو

جب يذمل الذديزن غذري العاالذة  دون  ذرو ، بذدئا  وندعز إ  لديد وباارات إلاائ الذديزن بذ -42
 وغري ا اروعة، وبديزن البلدان ا ز زا    أاوةو

 است:راض د اعد التجارة والستثمار -4 
ندعز إ  اس عراف التفاقات ال  ارية والس ل ارية احلالية وتتيي ها وورا ع ها باكل  -41

ات ا  علتذذذة بال   يذذذة العاالذذذة ا سذذذ داوة،  ذذذاول حذذذىت تكذذذزن هذذذا  التفاقذذذات و سذذذتة وذذذمل الل ناوذذذ
 وحتزق امنسان، وا  او والبي ة، وومل و طلبات ال هدد لألاوات العا ية ا  عدا و

أوا و مل السياسات وا ا  الترارات   جمال ال  ذار  والسذ ل ار فذيور ي باذ  أن ي سذق  -21
البي يذذذة،   ذذذا ي باذذذ  أن ياذذذ ن  وذذذمل ا هذذذدا  ام ائيذذذة، وال ناوذذذات حتذذذزق امنسذذذان والسذذذ داوة
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حتزق الع ل، وا نارع ، والهذيااين، وال سذائ والاذعزمل ا صذلية، ول ي باذ  أن يتيذد اخليذارات 
 السياساتية البي ية وال   اعيةو وي با  وراعا  الثار ال   اعية والق هااية والبي يةو

الع ذذذذال، وا سذذذذذ هلك ، وجيذذذذ  أن تذذذذ ل التفاقذذذذذات علذذذذ  ال ناوذذذذات لل سذذذذذ ل رين إاائ  -22
واجل اعذذذذات ا  اذذذذذرر  والبي ذذذذذةو وي باذذذذذ  أن يكذذذذذزن ه ذذذذذاس تذذذذذزاان أفاذذذذذل بذذذذذ  حتذذذذذزق ا سذذذذذ ل رين 
ووسؤولياهتو أوا التفاقات في با  أل حتل  ل التزان  الزط ية أو تبطلها، وأل تتيد قدر  البلد 

 ال اس والبي ةو عل  سن قزان   ديد  لدعت السياسات ام ائية وتعنينها أو  اية
وي باذذذ  أل تذذذؤاد التفاقذذذات إ  ايذذذاا  اخللذذذل ال  ذذذارد احلاصذذذل   السذذذلمل واخلذذذدوات  -21

ا عرفية ب  البلدان ال اوية وا  تدوة، ول إ  احلد ون سبل وصزل اجل هزر إ  ا ع ذال اللتافيذة 
ان اذذار ال ك زلز يذذذات ُيذذذزل اون سذذرعة  والرتبزيذذة والعل يذذةو وي باذذ  أل تكذذذزن التفاقذذات عائتذذا  

وذذن  لذذ  أن  الاذذرورية لذذ اون ال كيذذف وذذمل تاذذري ا  ذذاو وال خفيذذف وذذن حدتذذ  بذذل ي باذذ  هلذذا بذذدل  
تكذذذزن و سذذذتة وذذذمل ال ناوذذذات البلذذذدان الهذذذ اعية الا يذذذة ب تذذذدمي الزسذذذائل الاذذذرورية للبلذذذدان ال اويذذذة 

  زا هة أاوة ا  اوو
فيها ا حكا  ا  علتة با لكية الفكرية و ستة  وجي   عل التفاقات ال  ارية احلالية نا  -23

ومل الل ناوات ا  علتة حبتذزق امنسذان وا  ذاو والبي ذة، واخلطذة ام ائيذة لل  ظ ذة العا يذة لل لكيذة 
أن ت خا ال دابري الكافية للشفاظ عل  ا لذ  العذا ، وامبتذائ علذ   الفكرية، وي با  هلا خهزصا  
 التفاقات ا ع زل عاومجيمل ام رائات ا رنة   

وي با   عذل الاذر ائ ال   ذاعي  وو ظ ذات ام  ذمل ا ذدي وذن  ود اخلذ   وا هذلشة  -24
   التفاقات الس ل ارية وال  ارية طرفا    ب ائ قدرات وسؤو  البلدان ال اوية ا فاو   هلتو

 ت:     ميع أشكال الت:اون والشراةة للتجارة والتنمية -باء 

 الت:اون بين بلدان الجن ب -1 
 ذذر احلكزوذذات علذذ  إعذذذاا  ال ظذذر   ال عذذاون امقلي ذذ  وال عذذذاون بذذ  بلذذدان اجل ذذذزمل  -22

 خار  ال  ز   اللي ا  السائدو
وي با  لل عاون ب  بلدان اجل زمل أن ي خا ون ال  ار  والس ل ار وسذيلة لذدعت ال  ذز  -22

وذن اعذت ال  ذار  والسذ ل ار الارسذ و و  ذا لذزح   دل  ا   ن الاد يزِ د فرص الع ل ال ئق ب
الهاار عذن ا ونك ذاا، قذد تاذكل الع قذات الق هذااية  1121تترير أقل البلدان  زا لعا    

وذن ال شذديات وا خطذار الاذبيهة ب لذ  الذيت قذد متذ   ومل  بار الار ائ ون البلدان ال اوية عداا  
 الع قات ب  الا ال واجل زملو

وي باذذ  فهذذت ال عذذاون بذذ  بلذذدان اجل ذذزمل وذذن حيذذر ت سذذيق السياسذذات وال عذذاون التذذائت  -27
علذذ  رؤيذذة إ ائيذذة اميتراطيذذة  ذذاولة، راسذذخة   ا بذذاائ ا  ظ ذذة لجنهذذا  وال تذذد  ال   ذذاع ، 
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وال كاوذذل، وال اذذاون، وتبذذاال ا نايذذا، واق سذذا  ا ذذذزارا، ومتاسذذ  السياسذذات والب كذذار في ذذا بذذذ  
 دان ال اوية، واحرتا  السياا  وحتزق امنسانو البل
وجيذذ  تسذذخري ال عذذاون بذذ  بلذذدان اجل ذذزمل ل عنيذذن ا نيذذد وذذن ا سذذارات ام ائيذذة احل يذذد   -22

 وو مل تكرار  ا   ال شين وعد  ال  اظر ا رتبطة بالع قات ب  الا ال واجل زملو
زمل إ  ايذذاا  واذذار  ها    هذذزا ونذذدعز احلكزوذذات   اق هذذااات البلذذدان ال اويذذة ا قذذ -21

 ال عاون ام ائ  اليت تاارس فيها البلدان ا فترو

 هياةق مالية ونقد ة إدليمية  د دة -2 
إن ا خا باسرتاتي يات إ ائية بديلة جيد وا يعنا   لريا    ا هاار البديلة لل  زيل اليت  -21

 ئ الارو  السياساتيةول تك ل ا زارا ا لية فشس  بل تكزن خالية ون ع 
وندعز احلكزوات إ  إحدات وؤسسات إقلي ية ووباارات والية ونتدية إقلي ية تدعت  -22

 اسرتاتي يات ال   ية ا س داوة ا  هفةو وقد تا ل ها  ا ؤسسات وا باارات وا يل ل
 وهار  ت  ية إقلي ية بديلة؛ )أ( 
 صة بالع  ت؛نظت إقلي ية بديلة لل دفزعات وترتيبات خا )مل( 
 ص اايق اح ياطية عاوة  ديد و ) ( 
ووذذذذن ا هذذذذدا  ا ساسذذذذية إعذذذذاا  ناذذذذر ا ذذذذزارا )أد اح ياطيذذذذات الع لذذذذة ا   بيذذذذة الذذذذيت  

ُي ا هذذا  ذذل بلذذذد اتتذذائ  لهذذذدوات الق هذذاا الكلذذ  اخلار يذذذة( ااخذذل السذذذ ل ارات ا    ذذة الذذذيت 
 تزِ د فرص الع ل وال اون البي ية وال   اعيةو

 لت:اون بين الشمال والجن ب والت:اون المثلثا -3 
  إطار  تا س فيدت/تا انوتندعز احلكزوات إ  ال خل  عن ال  ز   ال تليدد لع قة  -21

ال عذذذاون ام ذذذائ  بذذذ  الاذذذ ال واجل ذذذزمل، وإ  تعزياذذذها بع قذذذات تتذذذز  علذذذ  ال ديذذذة وال اذذذاون 
تتذز  علذ  وبذاائ ا سذائلة ا  باالذة، واوذ  س  احلتيت و وي با  جل يذمل بذراون ال عذاون ام ذائ  أن

 لفعالية ال   ية وا عزنةو اوا  ا باار  بدميتراطية، وعل  غري  ل  ون ا عايري ا  فق عليها اوليا  
وي با  و مل تعريف واسمل يا ل ا  ظ ات غري احلكزوية   مجيمل ا ر ذان الل ثذة الذيت  -23

 وتال عاون ا للرتيتز  عليها 

 إعادة النظر  ي الم: نة من أ ق التجارة -4 
ن يمل عن ا سذاعد  ال ت يذة  تا عزنة ون أ ل ال  ار تندعز احلكزوات إ  إعاا  تر ين  -24

أقذذذل البلذذذدان  ذذذزا ، يع  ذذذدون اخلطذذذة  ل سذذذي االذذذيت لعذذذل وا ذذذع  السياسذذذات   البلذذذدان ال اويذذذة، 
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إ  اعذذذت  تا عزنذذذة وذذذن أ ذذذل ال  ذذذار ت يذذذ  وذذذن  لذذذ ، ي باذذذ  تز  اللي اليذذذة وفذذذ و ا سذذذزاقو بذذذدل  
دت فرص الع لو  السياسات ال  ارية الراوية إ  ب ائ قطاعات و   ة حتح

 ديذذد   وإ ذذافيةو وي باذذ  أن  وي باذذ  أن تكذذزن أوذذزال ا عزنذذة وذذن أ ذذل ال  ذذار  أوذذزال   -22
 للافافية وا سائلةو تيخا بالل ناوات الدولية ا  علتة بفعالية ال   ية و اا با عايري الدولية

وي با  ورا عة احلز  ة الدولية  باار  ا عزنة ون أ ل ال  ار  لفائد  آليذات وع ليذات  -22
 اميتراطية أ لرو

وي با  ال ا يمل عل  تعنين ال عاون ب  بلدان اجل زمل باين ا عزنة ون أ ذل ال  ذار ،  -27
 لذذ  ا هذذارات العاوذذة لل هذذدد إ  التيذذزا   تطذذزير اهليا ذذل ا ساسذذية ال اوذذة، نذذا    ل سذذي ا

 ا  علتة جبان  العرف اليت تعزق ال  ار و

 القطاع ال اص  ي الت:اون النمالي -5 
وذذذا ف ذذذ  حاذذذزر التطذذذاء اخلذذذاص يذذذنااا   ال عذذذاون ام ذذذائ  علذذذ  صذذذعيد العذذذامل بزصذذذف   -22

  التطذذاء اخلذذذاص أن اهلذذد  والاذذري  والتائذذد للذذ اون وا اذذاريملو ووذذذن  ذذين اجلهذذات الفاعلذذة 
تسذذذاهت   ال   يذذذة ا سذذذ داوة، وذذذن حيذذذر إجيذذذاا فذذذرص الع ذذذل، وحتسذذذ  ا  ذذذزر ا عياذذذية ونتذذذل 
ال ك زلز يذذذات، لكذذذذن علذذذذ  احلكزوذذذذات أن حتذذذذرص علذذذذ  أن تكذذذذزن واذذذذار ة التطذذذذاء اخلذذذذاص   

  ان هذاس ال عاون ام ائ  و ستة ومل ا هدا  ام ائية لل   يذة ا  هذفة وا سذ داوة، وأل تذؤاد إ
حتزق امنسان، أو تحس ال فرصة  ل زسيمل ا سزاق ووااعفة ا رباأ عل  حسامل ال اس والبي ةو 
وجيذذذ  علذذذ  احلكزوذذذذات أن حتذذذرص  ذذذال  علذذذذ  أن مي لذذذل التطذذذاء اخلذذذذاص التفاقذذذات وا بذذذذاائ 
ون الدولية ا  علتة بال عاون ام ائ ، ون قبيل إع ن باري ، وخطة ع ل أ را، و را ة بزسان 

 أ ل تعاون إ ائ  فعال، وغريهاو

الت دئ للتحيد ا  النماليية المسيتمرة والناشيئة مين ثييث  ثارهيا عليى التجيارة  - يم 
والتنمية وعلى القضيا ا المترابطية  يي مجيال  التم  يق والتكن ل  ييا والسيتثمار 

 والتنمية المستدامة

 أزمة المناخ وتحدئ الستدامة -1 
 ذاو آثذذار وذدور  علذذ  ا سذ زمل العذذا  ، حيذر ي ش ذذل أب ذائ البلذذدان ترتتذ  علذ  أاوذذة ا  -21

ال اويذذة العذذ ئ ا  ذذ  وذذن تذذيثري هذذا  ا اوذذة وإن ححروذذزا الزسذذيلة ال اوذذة لل هذذدد هلذذاو و  أث ذذائ 
 لذذ ، يسذذ  ر تهذذاعد ا اوذذة وتز ذذ  الفرصذذة السذذا ة لزقذذف حتزهلذذا إ   ارثذذة  زنيذذة أن تاذذيملو 

 شذرس ططذذ  حااوذة وفزريذذة خلفذا النبعاثذذات العا يذة لاذذااات الدفي ذذة ولذي  أوذذا  العذامل سذذزمل ال
وقذذاار  علذذ  ال كيذذف وذذمل تاذذري ا  ذذاو،  وعاالذذة خفياذذة الكربذذزنوالن تذذال إ  أنظ ذذة بتذذدر  بذذري 

ومتك  ال اس وام  عات ا لية   الزقت نفس  ون وعاجلة ال ذيثريات ال امجذة عذن ا اوذة     ووذا 
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ل ترا ذمل ع هذذاو وتذذدل مجيذمل هذذا  العزاوذذل علذ  وذذا سذذيطرأ وذن تايذذريات  بذذري   حتدثذ  وذذن تايذذريات
علذ  نظذذا  ال  ذار  العذذا  ، وبال ذا  علذذ  التفاقذات ال  اريذذة الدوليذة والل ائيذذة وعلذ  السياسذذات 

 ال  ارية الزط يةو
 وي ع  عل  احلكزوات أن حترص عل  وفائ اجلهات اليت ت ش ل ا سؤولية الرئيسية عن -71

أاوة ا  او، وه  البلدان اله اعية الا يذة، بالل ناوذات الذيت قطع هذا   هذاا الهذدا وأن حتذرت  وذا 
 هز قائت ون التفاقات والل ناوات الدولية ا لنوة قانزنا و

يعين هاا حتديد أهدا  قطرية ط زحة وعاالة خلفا انبعاثات غااات الدفي ة  )أ( 
با ذا  تذدابري  ليذة وبا ذر   لذز   باي ة وحتتيق ها  ا هذدا  عل  أساس ا سؤوليات ال ارخيية وا

 ؛ ون اللارات وا عاو ات
يعذذذين هذذذاا أياذذذا  أن البلذذذدان ا  تدوذذذة سذذذ اط  ال كلفذذذة الكاولذذذة ل  كذذذ  أب ذذذائ  )مل( 

البلذذدان ال اويذذة وذذن ال هذذدد  اذذاعفات ا اوذذة ومتكذذ  البلذذدان ال اويذذة وذذن الن تذذال إ  أنظ ذذة 
تاذايا ا  ذاو  ديذدا  وإ ذافيا  وأل يكذزن   ل ا خهذلجي  أن يكذزن هذاا ال  زيذل و و وس داوة

وعزنذذة أو اسذذ ل ارات تذذدر ا ربذذاأو ويعذذين يع ذذ   ن، وأل ذذكل قذذروف وأاوات ترتتذذ  عليهذذا ايذذز 
وقذاار  علذ  ال كيذف وذمل تاذري  البلدان ا  تدوة س تد  تك زلز يذا خفياذة الكربذزن هاا أياا  أن
  ن ال ناواهاوا  او   نئ و

تاار  عل  الو وعل  احلكزوات   ان أن جيرد الن تال إ  ا نظ ة اخلفياة الكربزن  -72
نطاق رأس هزر  و هفة ا   اعيا  وأل يكزن فرصة سا ة لنياا  تزسيمل ال كيف ومل تاري ا  او ب

ة وبذذراون  ليذذة و وي باذذ  و ذذمل أنظ ذذة للش ايذذة ال   اعيذذالطبيعذذة واحليذذا  تسذذليملو  ا ذذال ال  ذذزيل 
لل  ذذزء الق هذذااد وذذن أ ذذل  ذذ ان تذذيو  الع ذذال   هذذا  ا رحلذذة الن تاليذذةو وي باذذ  أن يتذذرتن 
السذذذذذ ل ار   ال ك زلز يذذذذذذات اخلفياذذذذذة الكربذذذذذذزن بع ليذذذذذذة إعذذذذذاا  تزايذذذذذذمل عاالذذذذذة لل ذذذذذذزارا وا نايذذذذذذا 

والاذذذفافية الق هذذذااية وطلذذذق وظذذذائف خاذذذرائ ولئتذذذةو وجيذذذ  أن ت سذذذت الع ليذذذات بالدميتراطيذذذة 
حبيذذذذذر ت ذذذذذاقش احلكزوذذذذذات وو ظ ذذذذذات أربذذذذذامل الع ذذذذذل ونتابذذذذذات الع ذذذذذال ال ايذذذذذريات الق هذذذذذااية 

 واله اعية اليت ي ع  إاخاهلاو

 التنمية المستدامة و"الدت اد األخضر" -2 
ه اس أصزات  لري  تعالت ااخل ام  مل ا دي ااعية إ  إص أ  بري   أ ا  امن ا   -71

ا سذ داوة تاذك  باذد    تالق هذاا ا خاذرت الذاد يحذروو  لذ  وُي ذل ا كانذة  والسذ ه س غذري
و ول يز د تزافق   الرائ باين تعريف ا هذطلو، وقذد يعذين 11الرئيسية   ع لية وؤمتر ريز +

اسذذ خدا  ا هذذطلو إ ذذفائ الهذذفة الاذذرعية علذذ  وفذذاهيت تعذذنا أو ذذ  ال فذذاوت بذذ  الق هذذااات 
حل ائيذذة ال  اريذة وت طذذزد علذذ  أ ذذكال  ديذد  وذذن الاذذرو  وتاذذ مل علذذ  وتع ذل علذذ  تر ذذيد ا

اياا  تسذليمل الطبيعذة وأوزل هذا وتذرو  ل ك زلز يذات  ديذد  يحفذرتف أهنذا تخاذرائت وهذ  ل ت فذق 
 ومل وبدأ ال شز  ا ع  د   ق ة ا رفو
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كاوذل فه ا  أع ذق لل عذىن ا صذل  وال 11ويت ا  حتتيق ن ي ة جمدية ون وؤمتر ريز + -73
لل   يذذة ا سذذ داوة، والعذذن  علذذ  ال هذذدد   ذذا  امن ذذا  والسذذ ه س غذذري ا سذذ داوة والعذذذرتا  
بالذدور ا ر ذذند حلتذذزق امنسذذان وامنهذذا  والعدالذة والتاذذائ علذذ  الفتذذر وبا سذذؤوليات ا اذذرت ة 

 وإن  انت و باي ةو
طذذذار تعذذذاريف ال   يذذذذة وي باذذذ  أل ُيحذذذدا وفهذذذز  وهذذذطلو تالق هذذذاا ا خاذذذرت إل   إ -74

ا س داوة اليت حتظ  بالتبزل وب زافق الرائو وي با  أل جيعل ا وفهز  تالق هاا ا خارت نرتا مل 
الاذذذاول ا ع  ذذذد   ق ذذذة ا وذذذت ا  شذذذد  لذذذألرف   عذذذا   عذذذن  ذذذدول أع ذذذال ال   يذذذة ا سذذذ داوة

احلفذذذاظ علذذذ  الذذذاد تهذذذدمل ل شذذذدد  12والل ناوذذذات الرئيسذذذية جبذذذدول أع ذذذال التذذذرن  2111
السذ داوة العا يذذةو وي باذذ  أن يعذذنا هذذاا ا فهذذز  اور الدولذذة ام ائيذذة لاذذ ان ا ذذا  تذذدابري إعذذاا  
تزايذمل تروذ  إ  إ ذذفائ صذباة اميتراطيذة علذذ  إوكانيذة الزصذزل إ  ا ذذزارا ا    ذة وا ذزارا الطبيعذذة 

يذذل للرت يذذذن علذذ  ا هذذذدا  وإحكذذا  تذذدبريها وإعذذذاا  تز يذذ  سياسذذذات السذذ ل ار وال  ذذذار  وال  ز 
و اياا  امن ا  ا س دا  والطل  الاذاولام ائية، نا    ل  تسخري ال عاون امقلي   ون أ ل 

وي با  أن يدعز هاا ا فهز  إ  ا ا  تدابري إ ائيذة بديلذة ل س عا ذة عذن ا ؤ ذرات ا سذ خدوة 
 حاليا و

 المستدامةالتفادا  التجار ة والستثمار ة والتنمية  -3 
نذذذدعز إ  إ ذذذرائ اسذذذ عراف  ذذذاول ل تفاقذذذات ال  اريذذذة والسذذذ ل ارية علذذذ  ا سذذذ زيات  -72

ا  عدا ا طرا  وامقلي   والل ذائ و وي باذ  تعليذق ع ليذة تطبيذق قزاعذد ال  ذار  والسذ ل ار الذيت 
ربذذذزن، تتذذذزف ال   يذذذة ا سذذذ داوة وتاذذذكل عتبذذذات أوذذذا  و ابعذذذة ا سذذذارات ام ائيذذذة اخلفياذذذة للك

 وورا ع ها اون ت االتو وي با  حا  ها  ا حكا  ون التفاقات اليت س      ا س تبلو
وي عذذذ  علذذذ  ا  اقاذذذات السياسذذذاتية أن لذذذد حذذذ   للخ فذذذات ا  نايذذذد  حذذذزل تاحل ائيذذذة  -72

 اخلاذرائت وأن متيذذن بع ايذة، وذذن ناحيذة بذذ  السياسذات ال  اريذذة الذيت تعذذنا أو ذ  عذذد  ال  ذاظر بذذ 
إن ا   نظتإقاوة الق هااات، وون ناحية أخرمل ب  السياسات ا لية للبلدان ال اوية الراوية إ  

 وقدرات إن ا ية تخارائتو أنظف
وي باذذذ  ل تفاقذذذات ال  اريذذذة والسذذذ ل ارية امقلي يذذذة أل تكذذذزن اتفاقذذذات صذذذاحلة جل يذذذمل  -77

ي باذ  و ذمل أحكذا  ولنوذة وز هذة إ  احلذالتو وي باذ  أن تراعذ  تكذاليف ال كيلذف ال  ذاردو و 
البلدان الا ية  عاجلة وسيلة تكاليف ال كيلف ال  ارد للبلدان الفتري و وي ع و إي ئ ع اية خاصة 
لكذذ  ل ت شذذزل ا حكذذا  ا لنوذذة وذذن  انذذ  البلذذدان الا يذذة إ  حذذزا ن غذذري تعريفيذذة و/أو تذذدابري 

  ائية أخرملو
 بمل إاائ ال هدد للروابط ب  التفاقات ال  ارية والس ل ارية وي با  أل يكزن ال هن ا  -72

أل يكذذذزن باسذذذذ طاعة  وال   يذذذة ا سذذذ داوة قائ ذذذا  علذذذ   ذذذنائات تحفذذذرف تلتائيذذذا و ويعذذذين  لذذذ  )أ(
البلدان وا س ل رين فرف  نائات عل  بلدان أخرمل ع دوا ت خا تدابري وهيي  ووطبتة ون أ ل 
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الق هااية وال   اعية والبي ية(؛ و)مل( اعذت أحكذا  الع ذل والبي ذة  ال   ية ا س داوة )بيبعااها
عذذذ  إ ذذرائ ع ليذذذات  -الذذزارا    التفاقذذات ال  اريذذذذة والس ل اريذذذة نذذذزارا  افيذذة لب ذذذائ التذذدرات 

وذذذن ِقبذذذل الاذذذر ائ ا غذذذىن أول  قبذذذل ال ظذذذر   فذذذرف  -تف ذذذيش للع ذذذل والبي ذذذة علذذذ  سذذذبيل ا لذذذال 
  نائاتو

احلكزوذذات إ  ت ظذذيت ا  ارسذذات ال اذذ يعية لل  ذذار  والهذذ اعةو وقذذد أسذذه ت  ونذذدعز -71
احل ذ ت امع نيذذة ا كلفذذة عذذن طريذذق وسذذائط امعذ   املكرتونيذذة إسذذهاوا   بذذريا    أ ذذا  احليذذا  

 ووس زيات الس ه س غري ا س داوةو

 التقييما  التكن ل  ية بما  تمشى مع مبدأ التح ط -4 
وت ا  شد  أن تطزر قدراها ال ت ية والتانزنية حبير لرد تتيي ات تك زلز ية ي با  لأل -21

ا   اعية وبي ية نا ي  اذ  وذمل وبذدأ ال شذز  حل ايذة ال ذاس والطبيعذة وذن ال ك زلز يذات  ذديد  
اخلطذذزر و وه ذذاس جم زعذذذة وذذن ال ك زلز يذذذات اجلديذذد  ا عرو ذذة   ك زلز يذذذات تخاذذرائت تعذذذز ق 

 يذذذة ا سذذذ داوة، نذذذا فيهذذذا تك زلز يذذذات اهل دسذذذة اجليزلز يذذذة وال ك زلز يذذذا ال انزيذذذة ال تذذذد   ذذذز ال  
 والبيزلز يا الرت يبية وال ك زلز يا ا حيائيةو

ت سيع نطاق ال ك ل  يا ال راعية وثق ق الم ارعين غير المالك وصغار الم ارعين والنساء  -5 
 ال:امال   ي ال راعة

عيذذة و ذذر ات أخذذرمل عذذ  وط يذذة ورا ذذن اح كاريذذة في ذذا ي علذذق اح لذذت واذذاريمل لاريذذة ارا -22
بزسذذذائل إن ذذذا  ا غايذذذة وتزايعهذذذاو وإن ا ذذذنارع  غذذذري ا ذذذ س وال سذذذائ   التطذذذاء النراعذذذ  وصذذذاار 
ا    ذذذ  أولح  ذذذشايا ان ها ذذذات احلذذذق   الاذذذاائ علذذذ  الذذذرغت وذذذن أن ا ذذذنارء الهذذذاري  ت ذذذ ن  ذذذل 

سذذكان العذذامل   ا  ذذاطق الريفيذذة واحلاذذرية، ووذذن أن ال سذذائ  ا اصذذيل ا ساسذذية ال اوذذة مطعذذا 
 ياكلن ا غلبية الساحتة ون ا      النراعي  الاين ي   زن وعظت الااائ ا س هل   ليا و

وي ع  عل  احلكزوات أن تا ن  اية حتزق ا نارع  غذري ا ذ س وال سذائ العذاو ت  -21
و ويلذن  أن تسذ ل ر احلكزوذات   الذ اون الداع ذة لل ذذنارع    التطذاء النراعذ  وصذاار ا ذنارع 

غذذذري ا ذذذ س ولهذذذاار ا ذذذنارع  وال سذذذائ العذذذاو ت   التطذذذاء النراعذذذ  وذذذن أ ذذذل تطذذذزير أسذذذالي  
وعياة وس داوة وقاار  عل  ال كيف ومل تاري ا  او، بزسائل و هذا امصذ أ النراعذ  ووذا يتذرتن 

 ب  ون خدوات الدعتو
حلكزوات إ  وزاصلة تزسيمل نطذاق النراعذة ا سذ داوة علذ  أسذاس اميكزلز يذا وندعز ا -23

النراعية وتعنين نظت امن ا  ا س داوة ون ال احي   البي ية وال   اعية واخلا عة للسيطر  ا ليذة 
  البلذذذدان ا  تدوذذذة وال اويذذذة علذذذ  حذذذد سذذذزائو وميكذذذن للنراعذذذة ا سذذذ داوة، إ ا وذذذا حظيذذذت بذذذدعت 

لعاوة والتزان  ا  اسبة، أن ت ا  اق هااات  لية قاار  عل  ال كيف وأن تح زِّء أسالي  السلمل ا
وعياذذذذة ا ذذذذنارع  الفتذذذذرائو وي باذذذذ  للشكزوذذذذات أن تتذذذذزا ع ليذذذذة ال خلذذذذ  عذذذذن النراعذذذذة الهذذذذ اعية 
ال تليدية، ويا ل  لذ  امهنذائ ال ذدرجي   نظ ذة اعذت ا ذدخ ت وذن ا ذزاا الكي يائيذة النراعيذةو 
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وي با  أن يكزن ه اس حتذزل أساسذ  وذن ا وذن الاذاائ  الهذر  إ  السذياا  الااائيذة باع بارهذا 
 هن ا  قائ ا  عل  احلتزقو

امر ذذااية الذذيت ت طلذذق وذذن التاعذذد  وتكذذزن وي باذذ  تتذذدمي الذذدعت الكاوذذل إ  اخلذذدوات  -24
رسذذذات النراعذذذة ا سذذذ داوة ت الذذذيت تسذذذ  د إ  مماورا ذذذن ا عرفذذذةتو أفتيذذذة وقائ ذذذة علذذذ  وبذذذدأ ا اذذذار ة

 لهاار ا نارع  ون أ ل اياا  ا ون الااائ  وامن ا  الااائ  إ  أقه  حدو
وي عذذ  أن تيس ذذر اخلذذذدوات امر ذذااية ع ليذذذة وذذد اجلسذذذزر بذذ  ا عذذذار  ا ليذذة والعل يذذذة  -22

 هذذذذذذا وال ك زلز يذذذذذذات اجلديذذذذذذد  الذذذذذذيت تسذذذذذذاعد ام  عذذذذذذات ا ليذذذذذذة علذذذذذذ  الب كذذذذذذار واحلذذذذذذد وذذذذذذن تبعي
 لل دخ ت اخلار ية وأن تعنا نظت امن ا  ا س داوة ا دا  حس  ا زقملو

وي با  للشكزوات احلرص عل  أن متكِّن السياسات وال اون النراعية ا رأ  وتعنا تيو   -22
 قدر أ   ون امنها    تتاست أعبائ الع ل وفزائد  ب  ال سائ والر الو

ال تريذذذر ال هذذذذائ  لل  ذذذذة ا وذذذت ا  شذذذذد  الس اذذذذارية حلتذذذذزق  ونذذذدعت ال زصذذذذية الذذذذزارا    -27
امنسذذان، الذذيت تتذذرتأ اع  ذذاا صذذ  قذذانزي او  ي علذذق حبتذذزق ا ذذنارع  وغذذريهت وذذن ا  ذذخاص 

 العاول    ا  اطق الريفيةو

 الحما ة ال تماعية الهاد ة إلى التغيير -6 
عذذذن الرفذذذا  والرخذذذائ   ام  ذذذمل  وذذذن وا ذذذ  الدولذذذة أن تاذذذ ن السذذذ داوة وا وذذذن فاذذذ    -22

الاد حتك  و ولذال  ي باذ  للدولذة تتذدمي اخلذدوات العاوذة واحل ايذة ال   اعيذة وإناذائ آليذات 
 معاا  ال زايمل تا ل فرف  رائ  تهاعدية وتكزن وز زء وفاو ات سياسية وا   اعيةو

ل   اعيذذذة إ  أن ونذذذدعز حكزوذذذات البلذذذدان الذذذيت تف تذذذر إ  احلذذذد ا ا  وذذذن احل ايذذذة ا -21
ت خذذا قذذرارا  سياسذذيا  ب خهذذيل حيذذن وذذا  لذذال  وحتسذذ  تذذزفري احل ايذذة ال   اعيذذة اهلاافذذة إ  

 تدرجييا  سعيا  إ  حتتيق الرفا  لل  يملو  ايريال
ول ت يو احل اية ال   اعية غري اهلاافة إ  ال ايري السبل ووسائل ا ون اليت متكِّن وذن  -11

عياذذة فشسذذ  بذل إهنذذا حتفذذن أياذذا  ال ايذري   السذذلطة وتكفذذل متكذذ  ا ذذزاط   حتسذ  أسذذالي  ا 
عل   ز أفال ون تايري حياهت بعد ع ليات ال دخل وتع ل عل  أل يعزاوا  ديدد ال يثر   

 ا اوات ا تبلةو
وتؤاد احل اية ال   اعية اهلاافة إ  ال ايري إ  خفا أو   ال فاوت ا  عدا  ومتك   -12

ام  عات ا ليذة ا ه اذة وإ  اعذت ال اذا  الق هذااد وتعنيذن احلذراس ال   ذاع  وامسذها    
تتيذذيت الع ذذذل ا لذذذ  وال هذذدد لعذذذد  ا سذذذاوا    اق سذذا  أعبذذذائ الع ذذذل بذذ  ال سذذذائ والر ذذذال، ول 

 سي ا   جمال امجناملو
ىت   البلذذذدان الذذذيت ونق هذذذا واحل ايذذة ال   اعيذذذة اهلاافذذذة إ  ال ايذذذري ميكذذذن أن ت شتذذق حذذذ -11

ال ناعات والذدول اهلاذة وغذري ا سذ تر  والبلذدان الذيت تف تذر إ  ال  اسذ  ال   ذاع و والزاقذمل أن 
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أعظذذتو وتذذؤاد هذذا  احل ايذذة إ  تعنيذذن ب ذذائ قذذدرات ا وذذة  قي ذذة هذذا  احل ايذذة   هذذا  السذذياقات
ا  يال وب  خم لف الف ات امث ية  فا   عن ال ااون ب  ون لدي  اللرو  وون يف تر إليها وب 

 والدي يةو
وميكذذذن إ  حذذذد  بذذذري تعنيذذذن الفائذذذد  ا اليذذذة وذذذن احل ايذذذة ال   اعيذذذة اهلاافذذذة إ  ال ايذذذري  -13

خ ل إعاا  تزايمل ا زارا بعيدا  عن وينانيات الدفاء واجليش اليت تس يثر   حذالت  لذري  حبهذة  
اا ا وذر ا ذزارا وذن أ ذل امنفذاق ال   ذاع  فشسذ  بذل  بري  ون ا وزال العاوةو ولن ُيرر هذ

سيحسذذهت أياذذا    نذذنء السذذ أ وذذن ام  عذذات وإ ذذفائ الهذذباة الدميتراطيذذة عليهذذا حتتيتذذا  للعدالذذة 
 ال   اعية والسلت ا س دا و

وي عذذذ  إ ذذذذراس و ظ ذذذة الع ذذذذل الدوليذذذة والاذذذذر ائ ال   ذذذاعي  وا  ظ ذذذذات ال  ليليذذذذة    -14
 دي، نا فيها ا  ظ ات ال سائية،   ته يت نظت احل اية ال   اعية واخلدوات العاوة ام  مل ا

 وتتدميها وإاارها لك  تس  ي   ولزيات الاعزمل وحتزقها ووس شتاهاو

 القطاع ال اص والشرةا  عبر ال  نية -7 
الفاعلة   ي با  للشكزوات أن ت ا  آلية وا شة وفعالة لرصد تطبيق وت فيا اجلهات  -12

التطاء اخلاص ل تفاقيات وا باائ ا  فق عليها اوليا و ويا ل  ل  التفاقيات وا عايري الدولية 
ا  علتة حبتزق امنسان وا ساوا  ب  اجل س  وحتزق الع ل والع ل ال ئق وامعاقة والس داوة 

ة الع ل الدولية ووباائ ا وت البي ية و اية ا س هل  ووباائ ووعايري الع ل اليت و ع ها و ظ 
ا  شذذذذد  ال ز يهيذذذذة حل ايذذذذة ا سذذذذ هل  وا بذذذذاائ ال ز يهيذذذذة ا  علتذذذذة با ع ذذذذال ال  اريذذذذة وحتذذذذزق 
امنسذذانل ت فيذذا إطذذار ا وذذت ا  شذذد  ا ع ذذزن تاحل ايذذة والحذذرتا  والن هذذا ت، وا عذذايري الدوليذذة 

 للافافية وا سائلةو
لتزاعذذد ا  ظ ذذة للاذذر ات عذذ  الزط يذذة و ذذ ان احرتاوهذذا ونذذدعز احلكزوذذات إ  تعنيذذن ا -12

حلتزق امنسان والل ناوات ا تابلةو وي با  أن تا ل الل ناوات )أ( ال ناوات إي ئ الع اية الزا بة 
  مجيذذمل وراحذذل الع ليذذة، نذذا    لذذ    أيذذة سلسذذلة إوذذداا أفتيذذة وذذمل تتذذدمي الذذدعت إ  الف ذذات 

ال دابريت اليت س  خاها الار ات ع  الزط ية ون أ ل  اية حتزق بئ ة تقا ا  يثر ؛ و)مل( تتدمي
، وتعنيذن نتذل ال ك زلز يذا والزفذائ (نذا    لذ  ا ذزارا البي يذة)امنسان و  ان رفا  ام  مل ا ل  

 با سؤوليات الاريبية؛ و) ( امب غ عن الثار البي ية وا  علتة حبتزق امنسانو
أحكذذا  و اسذذبة   التذذزان  ا  عذذذدا  ا طذذرا  وا ليذذة ت  ذذاول وعاقبذذة وذذذن وي باذذ  تذذزافر  -17

ي  هذذذ  حتذذذزق امنسذذذانو وي باذذذ  أن ُيذذذرص البلذذذد ا اذذذيف لاذذذر ة و عذذذدا  اجل سذذذيات علذذذ  أن 
 تكزن ممارسات  ر ات  ا س ل ر  اس باقية   تفااد أد  رر ا   اع و

ريمل ا ليذذة الهذذاري  وا  زسذذطة فاذذ   ونذدعز احلكزوذذات إ   ايذذة وتاذذ يمل إناذذائ ا اذذا -12
عن  يانذات الق هذاا ال   ذاع  ) ولذل ال عاونيذات(و وي باذ  إيذ ئ ا ولزيذة لل اذرتيات ا ليذة 



TD/463 

17 GE.12-70044 

ع ذد ت فيذا بذذراون ال   يذة ا سذذ داوةو وي باذ  علذذ  ا سذ زمل التطذذرد تاذ يمل وبلذذزر  هنذن و كاوذذل 
 ون أ ل بي ة تدعت الار ات ا س داوةو

  إ ذذرائ ال تيذذيت ال تذذدد للاذذرا ات بذذ  التطذذاع  العذذا  واخلذذاص، الذذيت جيذذرد ونذذدعز إ -11
الذرتوين هلذذا   الزقذذت احلا ذذر   شذرس لل   يذذةو فكلذذريا  وذذا تكذزن الاذذرا ات بذذ  التطذذاع  العذذا  
واخلاص  نئا  ون براون خهخهة اخلذدوات العاوذة أو اهليا ذل ا ساسذية  ذان  عظ هذا تذيثريات 

لفتذرائ وا ه اذذ  وعلذ  وصذذزهلت إ  تلذ  اخلذذدوات واهليا ذلو و  حذذالت  سذلبية علذ  حتذذزق ا
 لذذذذري  تسذذذذاعد هذذذذا  الاذذذذرا ات التطذذذذاءا اخلذذذذاص علذذذذ  حتزيذذذذل ال كذذذذاليف إ  الدولذذذذة والح فذذذذاظ 

 با رباأ ل فس و

 دور األونكتاد -ثالثاا  
ة وا اوذذات ي باذذ  أن يذذؤاد ا ونك ذذاا اورا  اسذذ باقيا  أ لذذر   ال هذذدد ل شذذديات العز ذذ -211

ا  عذذذدا ، و  التيذذذذا  بإصذذذذ حات  ذذذاولةو وي باذذذذ  أن يتذذذذزا اس عرا ذذذا  وافيذذذذا  ونتذذذذديا  لسياسذذذذات 
واتفاقذذات ال  ذذذار  وال   يذذذة    ذذذزئ ا اوذذذات ا  عذذذدا ، وأن يبذذذاار إ  و ذذذمل حتاليذذذل ووترتحذذذات 

حلا ذذذة إ  حيذذذن خيذذذارات بديلذذذة واسذذذرتاتي يات إ ائيذذذة و اسذذذبة للبلذذذدان ال اويذذذة، وراعيذذذا     لذذذ  ا
سياسذذايت وإ  سياسذذات ورنذذة إ   انذذ  وراعذذا  خم لذذف الح يا ذذات والظذذرو  للبلذذدان ال اويذذة 
ا خ لفةو وي با  أن يدعت ا ونك اا السياسات الزط ية اليت تعاجل  زاغل ال   ية ا س داوة عل  

 الهعيد الزطينو
 احلز  ذة الق هذااية العا يذة ووذن وي با  تعنين ا ونك ذاا ومتكي ذ  وذن أاائ اور أ ذ    -212

ا ساكة   حتزير وؤسسات احلز  ة الق هااية العا يةو ويت ا  هاا ت زيمل الرؤمل ا عرو ة، نا 
فيهذا حتاليذل ا ونك ذاا ووترتحاتذ  تالطليعيذةت، وإعذذ ئ صذزت البلذدان ال اويذة، و ذ ان واذذار  ها 

احلز  ذذذة الق هذذذااية العا يذذذة، ي باذذذ  أن يح اذذذ   الفعالذذذة والكاولذذذةو ووراعذذذا  لاذذذرور  تايذذذري  ذذذز  
ا ونك ذاا فريتذا  عذذاو   وع يذا  باحلز  ذذة الق هذااية العا يذذة ميل ذل  ذذىت وهذاحل الذذدول ا عاذائ فيذذ  

 ويكفل واار ة ام  مل ا دي واار ة  اولةو
سذذيا    وي باذذ  أل ي شهذذر اور ا ونك ذذاا    زنذذ   اذذ ة أفكذذارو فهذذز يذذؤاد اورا  أسا -211

وسذذاعد  البلذذدان ال اويذذة علذذ  ال هذذدد ل اذذارمل  ذذداول ا ع ذذال وا طذذر التانزنيذذة الدوليذذة الذذيت 
تذذذ ظت ال  ذذذار  وال  زيذذذل وسياسذذذة الق هذذذاا الكلذذذ  والسذذذ ل ار والاذذذر ات عذذذ  الزط يذذذة وال   يذذذة 

ا  افسذذذةو  ا سذذذ داوة وال ك زلز يذذذا )نذذذا فيهذذذا قزاعذذذد ا لكيذذذة الفكريذذذة( و ايذذذة ا سذذذ هل  وسياسذذذة
وي باذذ  أن ُيذذذ ف  ا ونك ذذذاا بزلي ذذذ  ا   للذذذة   إسذذذدائ ا اذذذزر  باذذذين السياسذذذات ا  علتذذذة عذذذا  

 ا سائل عل  الهعيد الزطين وامقلي   والدو  وأن يعنا ها  الزليةو 
 ونا أن ا ونك اا  ان سباقا  إ  حتديد جم زعة أقل البلدان  زا ، مما بزأ  ااخل و ظزوذة -213

ا وت ا  شد  وكانة اهلي ة ا خ هة   وعاجلة قاايا أقل البلدان  زا ، ي با  تدعيت اور  ا س  ر 
  ال هذدد ل ح يا ذات اخلاصذة هلذا  الف ذة وذن البلذدان والذدفاء عذن وهذاحلها ا ذدا و وي باذذ  
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الت ا زا ذذيعية الذذيت تذدعيت اور ا ونك ذذاا   تعنيذذن قذذدر  أقذذل البلذذدان  ذذزا  وام  ذذمل ا ذذدي   امذذ
 تلري انااال  وحتظ  با ولزية لدي و

وي باذذ  أن يذذؤاد ا ونك ذذاا اورا  أ ذذ  علذذ  ا سذذ زيات امقلي يذذة، سذذي ا حيل ذذا تذذ تل  -214
ال اطية   ا هز احلال   ا  طتة العربيةو و  هذا  ا  طتذة حتديذدا ، ي باذ  أن ي هذدمل ا ونك ذاا 

 ل طرابات السياسية ا خري وللار  ال   ية اليت خلف ها ا
وي باذذ  أن تعذذنوا قذذدر  ا ونك ذذاا   جمذذال ال شليذذل وا سذذاعد  ال ت يذذة الداع ذذة لل كاوذذل  -212

 امقلي   واون امقلي   ب  البلدان ال اوية متايا  ومل أهدا  ال   ية ا  هفة وا س داوةو
لق هذذذذاا ا ذذذذا  والق هذذذذاا وي باذذذذ  أن جيذذذذرد ا ونك ذذذذاا اراسذذذذة  ذذذذاولة للهذذذذ ت بذذذذ  ا -212

احلتيتذذ  وللكيفيذذذة الذذيت ميكذذذن عذذا لل  ظذذذيت الفعذذال ل ق هذذذاا ا ذذا  والق هذذذاا احلتيتذذ  أياذذذا أن 
يساعد أفتر البلدان ل عل  اتتائ ا اوات ا الية   ا س تبل فشس  وإ ا أياا  عل  و مل آلية 

 ي عن أاوات والية وتبلةواس  ابة سريعة لل عاول ومل ال شديات اجلديد  اليت قد ت ا
وي با  أن يزاصل ا ونك اا ويعنا وساكات    بلزر  وتروين وباائ سياسات امقراف  -217

والقذذذذرتاف وال  زيذذذذل ا سذذذذؤولة والدميتراطيذذذذة واخلا ذذذذعة لل سذذذذائلة وآليذذذذات تسذذذذزية الذذذذدين العاالذذذذة 
الذذذدعز  إ  ورا عذذذذات والاذذذفافة إ   انذذذ  وبذذذاارات  ذذذز الذذذديزنو وي باذذذ  أن يؤيذذذد ا ونك ذذذاا 

  اولة للديزن وأن يتد  ا ساعد    إطار ها  الع لياتو
وي با  أن جيرد ا ونك اا اراسات باين ا اا ل وال شديات وودمل الفعالية   جمال  -212

أد ال عاون ب  بلدان اجل زمل وال عاون ب  الا ال واجل زمل وال عاون ا للر  -ال عاون ام ائ  
اذ ن تلذ  الدراسذذات العذ  الذيت ميكذن اس خ صذذها وذن وبذاارات ال عذاون ام ذذائ  علذ  أن ت  -

 ال تليديةو
وي باذ  أن جيذرد ا ونك ذذاا اراسذات باذين قطذذاء السذلمل ا ساسذية ا وليذذة وسذاكة و ذذ   -211

  حتسذذذ  فهذذذت قاذذذايا ا اذذذاربة علذذذ  السذذذلمل ا ساسذذذية وال فاعذذذل بذذذ  سياسذذذة ال  ذذذار  وسياسذذذة 
ايا أخذذرمل، بايذذة بلذذزر  وترتحذذات لل هذذدد  اوذذة الاذذاائ والسذذلمل ا ساسذذية العا يذذةو ا  افسذة وقاذذ

وي با  أن يع ل ا ونك اا عل  تزطيد الرتتيبات و عدا  ا طرا  ون أ ل ال تليل إ  أا  حد 
 ون تتل  أسعار السلمل ا ساسية ووا ي هل بال  ون واا لو

فة وراق  إ  ا  ظ ة الدولية هلي ذات ا وراق وي با  أن يطل  ا ونك اا النا ا  به -221
ا الية وإ  جلاهنذا ال ت يذة،  ذ  ي سذىن لذ  إسذدائ ا اذزر  إ  أعاذائ  باذين التزاعذد ا اليذة وقزاعذد 
سذذذزق السذذذذلمل ا ساسذذذذية للذذذذدول ا عاذذذذائ   تلذذذ  ا  ظ ذذذذة وامسذذذذها  ب رائذذذذ    ورقذذذذات ا اذذذذزر  

 الهاار  ع هاو
ونك اا بدراسة أو اراسذات اس تهذائية للبلذدان ال اويذة ا عاذائ فيذ  وي با  أن يتز  ا  -222

لسذذذذ  لارعذذذذا   اسذذذذ خدا  أاوات إاار  ا خذذذذذاطر في ذذذذا ي علذذذذق بيسذذذذذعار الفائذذذذد  وأسذذذذعار السذذذذذلمل 
ا ساسذية )الهذذاارات والذذزاراات( وأسذذعار الهذذر  وأسذذعار السذذ دات ووذذا إ   لذذ و وي باذذ  أن 
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ر متكن ا ونك اا ون حتديد وا إ ا  ان ميك   و/أو  يف ميك   ته وت الدراسة الس تهائية حبي
اعت احلكزوات والتطذاء اخلذاص   آن وعذا  وذن خذ ل تذزفري ا سذاعد  ال ت يذة والذ اون ال دريبيذة 

 في ا ي علق بإاار  ا خاطر التائ ة عل  ف ات ا صزل   البلدان ال اويةو
فاقذذذات السذذذ ل ارية بسذذذبل و هذذذا ت ذذذزلت و  وذذذا واذذذ ، يسذذذر ا ونك ذذذاا و ذذذ مل الت -221

ا فاو ذذذذاتت ا  علتذذذذة باتفاقذذذذات السذذذذ ل ار الل ائيذذذذة، الذذذذيت  انذذذذت تلذذذذري تسذذذذاؤلت خطذذذذري  لك هذذذذا            
مل تعد تعتد اليز و وأوص  ا ونك اا أياا  بين تدر  ب زا ال شكيت   ا  ااعات ب  ا س ل رين 

للبلذذدان ال اويذذةو و   ذذزئ ال طذذزرات الذذيت  ذذهدها ال شكذذيت  والدولذذة   قذذزان  السذذ ل ار ا ليذذة
ا  هذل نعاهذدات السذذ ل ار، ي باذ  أن يبذذاار ا ونك ذاا ب اذا  الن إ  إ ذذعار البلذدان ال اويذذة 
نخاطر ها  التفاقات وخماطر ال شكيت ب  ا س ل رين والدول بهفة عاوة،           وحتايرها 

 و هاو
   ا ونك اا   جمال الس ل ار ي با ل وأد ع ل يتز  ب -223

ذذذذزن السذذذذذ ل ار ا   ذذذذذيب  )أ(  أن جيسذذذذد احلتيتذذذذذة الق هذذذذااية ال اليذذذذذة، ا   للذذذذذة    ا
ا با ذذر جي ابذذ  با سذذاس ح ذذذت السذذزق وا ذذزارا الطبيعيذذة واهليا ذذذل ا ساسذذية وا وذذن والسذذذ ترار 

السذذذ ل ار أو وسذذذ زمل  ايذذذة  ورأس ا ذذذال الباذذذرد ووذذذا إ   لذذذ ، ولذذذي  و ذذذزا اتفاقذذذات حل ايذذذة
 ا لكية الفكرية؛

أن يكفذذل أن تكذذزن اتفاقذذات السذذ ل ار ا   ذذيب و ايذذة السذذ ل ار   خدوذذة  )مل( 
ال   ية ا س داوة وأن حتف  أحكذا  السذ ل ار بينزاعهذا أقهذ  حيذن سياسذايت حلكزوذات البلذدان 

 ال اوية؛
وذن و ااعذذات تسذببت ول تذذنال أن يتذر بذين اتفاقذذات السذ ل ار ووذا جنذذت ع هذا  ) ( 

ت سب    واا ل للبلدان ال اوية وا  تدوة، وبين هذاا ا وذر  عذل بلذدانا   لذري    العذامل حت ذت 
أ لذر فذي لر عذن تزقيذمل اتفاقذات اسذ ل ار أو ت سذش  و هذا أو ت   ذ  أحكذا  تسذزية ا  ااعذذات 

 ب  ا س ل رين والدولةو
ت يذذذة، ي باذذذ  أن مي  ذذذمل عذذذن تاذذذ يمل اتفاقذذذات  ايذذذة وع ذذذدوا يتذذذد  ا ونك ذذذاا وسذذذاعد  ت -224

الس ل ار ال تليدية أو وا يعااهلا ون أحكا    اتفاقات ال  ار  احلر  أو التانزن ا ل و وي باذ  
  ا تابل أن يكفل تر ين مجيمل التفاقات ال ت ية علذ  أهذدا  ال   يذة ا سذ داوة، واحلفذاظ علذ  

د البلدان ال اوية طيارات بديلة ل ل  التفاقات، نا فيها اتفاقات احلين السياسايت الزطين، وتنوي
ال عذذاون والليذذات ا ليذذة ا ب كذذر  وال ذذيو  وذذن ا خذذاطر السياسذذية وعتذذزا السذذ ل ار ا  زاانذذة بذذ  
ا سذذذذ ل ر واحلكزوذذذذة ا اذذذذيفةو وي باذذذذ  و ذذذذمل حذذذذدوا وا ذذذذشة حلتذذذذزق ا سذذذذ ل رين ووزاان هذذذذا وذذذذمل 

 لة ا  ايووا بات ا س ل ر واو 
وي با  أن يزاصل ا ونك اا  هزا  الراويذة إ   ذ ان وسذاكة نظذت ا لكيذة الفكريذة    -222

 تا يمل الب كار ال ك زلز   و  نتل ال ك زلز يا ونارها حتتيتا  للاايات ال اليةل
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تلبيذذذذذذة ا  طلبذذذذذذات ا  علتذذذذذذة بال هذذذذذذدد ل اذذذذذذري ا  ذذذذذذاو وحتتيذذذذذذق أهذذذذذذدا  ال   يذذذذذذة  )أ( 
 ا س داوة؛
   ان عزا  ا عرفة ال ك زلز ية بالفائد  عل  ا      وا س ع ل ؛ )مل( 
 ا زاانة ب  احلتزق والزا باتو ) ( 
وي با  أن يزاصل ا ونك اا إ رائ حبزت وحتاليل باين  زان  ا لكية الفكرية ا  علتة  -222

راثيذذة والذذرتات وال تاسذذت العذذاال بال  ذذار  وال   يذذة، نذذا ياذذ ل  ايذذة ا عذذار  ال تليديذذة وا ذذزارا الز 
وا  هذذفو وي باذذ  أن تاذذ ن حبذذزت ا ونك ذذاا وواذذزرت  السياسذذاتية أن تسذذ ال البلذذدان ال اويذذة 
وأقذل البلذذدان  ذذزا  اسذذ ا ل   ذذاو  أو ذذ  ا رونذة ا  احذذة هلذذا حاليذذا    إطذذار التفاقذذات الدوليذذة وأل 

أن ياذذذذطلمل ا ونك ذذذذاا بيناذذذذطة ل عنيذذذذن  تتذذذز ف بذذذذيد طريتذذذذة  انذذذذت أو ذذذذ  ا رونذذذذة تلذذذ و وي باذذذذ 
 التدرات عد  اس ا ل أو   ا رونة ها  اس ا ل   او  و 

وي با  أن يتز  ا ونك اا بإ رائ حتاليل وب ائ تزافق الرائ وتتدمي ا ساعد  ال ت ية في ا  -227
 البلذدان ال اويذة، ي علق برتوين وتفعيل نتل ال ك زلز يا وذن أ ذل ال   يذة وذن البلذدان ا  تدوذة إ 

وفتا  ل ل ناوات التائ ة و عدا  ا طرا ، نا يا ل إنعا  ا  اقاات احلكزوية الدولية ا  علتذة 
 ناروء ودونة ا ونك اا الدولية لتزاعد السلزس   جمال نتل ال ك زلز ياو 

ائل حتذذزق وي باذ  أن جيذد ا ونك ذاا سذذب   ب  ذائ  ليحذدون   أع الذ  علذذ   ذز فعذال وسذ -222
وطاصذذة احلذذق   ال   يذذةو وميكذذن أن تكذذزن وبذذاائ حتذذزق امنسذذان )ولذذل امع ذذال  -امنسذذان 

ال ذذذدرجي  وعذذذد  الرتا ذذذمل واحلذذذد ا قهذذذ  وذذذن ا ذذذزارا ا  احذذذة( أاوات ااع ذذذة فعالذذذة   و اقاذذذات 
فذ و   السياسات الق هااية وي با  أل تحس خدا  وسائلا لل اروطية أو احل ائية أو لج را  عل 

 ا سزاقو
وي باذذذذذ  لألونك ذذذذذاا، وسذذذذذ  دا  إ  ع لذذذذذ    جمذذذذذال النراعذذذذذة العاذذذذذزية، أن ياذذذذذ  مل ايذذذذذاا   -221

اله  ذذا  باسذذ   ا ات ال تيذذيت الذذدو  للعلذذز  وال ك زلز يذذا النراعيذذة وذذن أ ذذل ال   يذذة وأن يذذذدعت 
زلز ية   ع ق ها ال عاون الدو    سبيل حتديد وتزثيق ونار واع  اا ا  ارسات النراعية اميك

 بال  ار  وال  زيل والس ل ار وال ك زلز ياو
و  إطذذار  ذذرا ة وذذمل و ظ ذذات حكزويذذة اوليذذة أخذذرمل، ل سذذي ا و ظ ذذة ا وذذت ا  شذذد   -211

لألغاية والنراعذة، ي باذ  أن يذدعت ا ونك ذاا ا  ظ ذات الق هذااية وام ائيذة امقلي يذة   ل يذمل 
ال كيذف وذمل تاذذري ا  ذاو و  تعنيذن ت قذذو ا عذار  وال  ذارمل ا  علتذذة ا عذار  ا  علتذة ن ارسذذات 

 ب ل  ا  ارسات ب  ونارع  ون و اطق اراعية و اخية خم لفةو
وي با  أن يزاصل ا ونك ذاا اوذن برنذاون الع ذل ال ئذق   ع لذ  ال شليلذ  والسياسذايت  -212

 ا   الق هااية البديلةووأن ي ع ق   حتليل ا بعاا ال   اعية والبي ية لل  
وي با  أن ي ا د ا ونك اا الدول ا عاائ في  اع  اا تاريعات ولزائو ت ظي ية فعالذة  -211

باين   ان تتدمي اخلدوات العاوة بالع  اا عل  آليات ااخلية تيس ر واار ة اجلهات الفاعلة 
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ز  ذة وا سذائلة   وبذاارات ون غري الدول   ع لية الع  اا وال  فيذا حرصذا  علذ  ال هذزف باحل
 تاحل اية ال   اعية اهلاافة إ  ال ايريتو

وي باذ  أن يع ذذل ا ونك ذذاا   سذبيل اع  ذذاا صذذ  قذانزي او  باذذين حتذذزق ا ذذنارع   -213
وغريهت ون ا  خاص العاول    ا  اطق الريفيةو وي با  أن يتد  اع ا  وؤسسيا  إ   ذبكات 

 دان اجل زمل، ل سي ا ا ااريمل ال سائية الهاري وا نارع  الهاار   بل
وي باذذذ  أن يحعذذذنا ا ونك ذذذاا حتذذذزق ا سذذذ هل    إطذذذار اخ هاصذذذ    قاذذذايا ا  افسذذذة  -214

و اية ا س هل و وتا ل حتذزق ا سذ هل  احلذق   تلبيذة الح يا ذات ا ساسذية و  السذ وة 
ا س هل  و  ال  ليل و  بي ة صشيةو وي با  و  الخ يار و  اجل  و  ا علزوات و  تلتيف 

أن يتذذذزا ا ونك ذذذاا ع ليذذذة ت تذذذيو وبذذذاائ ا وذذذت ا  شذذذد  ال ز يهيذذذة حل ايذذذة ا سذذذ هل     ذذذزئ 
اللاهذات احلديلذذة، نذذا فيهذذا ايذذاا  تعذذر ف ا سذذ هلك      ذذات واسذذرتاتي يات تسذذزيتية  ديذذد  

 ه  ية وال اذذذريات ال ك زلز يذذذة الذذذيت تذذذؤثر علذذذ  و ذذذز ال  ذذذار  العذذذابر  للشذذذدوا   ا    ذذذات السذذذ
 ا س هل و

لال  ن ا د مجيمل الذدول ا عاذائ   ا ونك ذاا إعذاا  تي يذد اتفذاق أ ذرا وتعنيذن وليذة  -212
ا ونك اا    ياطلمل بع ل  )  جمال البشزت وا  اقاات احلكزوية الدوليذة وا سذاعد  ال ت يذة( 

 ذ  بالفعذل، و ذ  يزس ذمل نطذاق هذا  الزليذة حبيذر تاذ ل جمذالت    اول التاايا ا ا زلة بزلي
  ديد  يت ايها الز مل العا  و 

وي باذذ  أن ت لتذذ  أوانذذذة ا ونك ذذاا وذذذا يكفذذ  وذذذن ال  زيذذل  اائ ولي هذذذا واحلفذذاظ علذذذ   -212
اسذذذ ت هلاو وي باذذذ  اس كاذذذا  آليذذذات متزيذذذل أخذذذرمل للشذذذد وذذذن اع  ذذذاا ا ونك ذذذاا علذذذ  ا ذذذزارا 

ن ا ينانية اليت تزف رها بلدان و ظ ة ال عاون وال   ية   ا يدان الق هذااد،   ذا ي باذ  اخلار ة ع
 ت  ية قدرت  عل  تلبية اح يا ات البلدان ال اوية وطلباهاو 

وي باذذ  أن يطذذز ر ا ونك ذذاا آليذذات ايذذاا  واذذار ة ام  ذذمل ا ذذدي وتكليذذف إسذذهاوات     -217
ا ونك اا تدعت بتز  واار ة ام  مل ا دي   أناطة ا ونك اا،  مجيمل ع ليات و ووا ف  ت أوانة

غذذري أن ه ذذاس حا ذذة وحلشذذة إ   عذذل وفاو ذذات ا ونك ذذاا أ لذذر انف احذذا  و ذذفافيةو وي باذذ  أن 
يتذذذز  ا ونك ذذذاا بدراسذذذة واع  ذذذاا ممارسذذذات فاذذذل  باذذذين واذذذار ة ام  ذذذمل ا ذذذدي   ا فاو ذذذات 

 احلكزوية الدوليةو
و ظ ذذذذات ام  ذذذذمل ا ذذذذدي ا اذذذذارِ ة   ع ليذذذذة ا ونك ذذذذاا اللالذذذذر عاذذذذر وا ع يذذذذة  و ذذذذن، -212

با سذذائل ا اذذ زلة بزليذذة ا ونك ذذاا، نعيذذد تي يذذد ال ناو ذذا نزاصذذلة الع ذذل علذذ  تفعيذذل ا ترتحذذات 
وا طال  الزارا    هاا امع نو ون عهد بالع ل وعا    سبيل تزسيمل واار ة و ظ ات ام  ذمل 

  ع ل ا ونك اا واتهال  بارُية أ   ون ام  مل ا دي واحلر ات ال   اعية وذن أ ذل  ا دي
 تدعيت وتعنين قدرت  عل  أاائ ولي   ا   للة   حتتيق ال   ية ا  هفة وا س داوةو
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