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المسييت ى الميني  المنتدى السييسا ييي ال  س   
بالتنمسة المسيييييتداذة العي  تيتد عاي  عا ة  

 المجلس االقتصادي واالجتماعي
    2021تموز/يوليه   6-15

 ذ جز االجتماع الساب  ال  س  المست ى لمنتدى التياون اإلنمائي   
  

 ذعك ة ذن األذانة الياذة  
 

، أعد رئيس المجلس االقتصـايي واالتتماع  ذاا 70/299و   67/290وفقا لقراري الجمعية العامة  
الرليف  الموتز لالتتماع الســـــارف الرليف المســـــتول لموتدل التعاول اضهمائ  لعرنـــــه علس الموتدل الســـــيا ـــــ  

ــا أل يوته   ــتدامة، الاي ة عقد تح. رعاةة المجلسم والأدض مأ الموتز أة ـــــ ــتول المعو  رالتومية المســـــ المســـــ
ويعزز عمليـة متـارعـة تمويـت التوميـة، علس الوحو الـاي هلاـ. رـه الجمعيـة العـامـة ف  س ـة عمـت أيةس أرـارـا  

 أةـار/مـايو  7  و  6يوم     2021دل عـا   الصــــــــــــــايرة عأ المثتمر الـدول  النـالـ  لتمويـت التوميـةم وقـد ع قـد موتـ 
تأتوله  (، رعد19-عبر الو ـائت االفترانـية، وفقا للبروتوهوالا المتعلقة رمرف فوروك هوروها وفوفود  2021

االتجاذاا   م ويت ــمأ الموتز الر ــائت والتو ــياا الصــايرة عأ االتتماع، ا ــتوايا  لس2020مأ أةار/مايو  
ــأل اتجـاذـاا التعـاول اضهمـائ  الـدول  والتقـد    والتقـد  المحرز والتحـدـةاا المحـدية ف  تقرير األموأ العـا  رأــــــــــــ

وف  ورقة موتزة لغرفة االتتماعاا تت ـــــــــمأ تحديناا للبياهاام وا ـــــــــتوايا  لس   (E/2020/10المحرز ليه و
أ الرليع  المســــتول مأ تميف الموامج ومجاالا  المأــــارهة القوية مأ تاهض وانــــع  الســــيا ــــاا والممار ــــو 

رالم ــــ  قدما    2021العمت المتووعة، يو ــــس ف  الموتز رأل ةقو  الموتدل الســــيا ــــ  الرليف المســــتول لعا  
الجديد لماأو  التعاول اضهمائ ، الاي ةســتر ــد راعتتاراا الم،امر، والمصــمم لبوار القدرة   ا ــتوايا  لس تصــور 

رما ةعزز األ ــــــــاك الاي ةقو  عليه العمت الجماع   ط ارتتاما وثيقا رالعمت المواس ،علس الصــــــــموي، والمرتت 
ــتجارة لجائحة هوفود ف  ــموي ف  19-اال ـــــــ ــدماا   والتعاف  موأام ومأ أتت بوار القدرة علس الصـــــــ وته الصـــــــ

مســتدامة أل ةأــجف أة ــا  قامة بوية تحتية   2021المســتقبلية، يوتغ  للموتدل الســيا ــ  الرليف المســتول لعا   
ويلب  احتياتاا    2030 رما يتما ــس مف س ة التومية المســتدامة لعا   و ــاملة للجميف ويســأت الو ــوا  لوأا،

  المجتمعاا المحلية، وال  يما أنعف  رائح السكالم
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 ذتدذة  -   أوال  
ــائ  الـــدول  والتقـــد  المحرز ليـــه،  - 1 ــاذـــاا التعـــاول اضهمـ ــائ  اتجـ ةســــــــــــــتعرف موتـــدل التعـــاول اضهمـ
ذلك اال ـــتراتيجياا والســـيا ـــاا والتمويت، ويأـــجف علس زياية االتســـال بوأ أهأـــ ة م،تلف الأـــرهار   ف رما

اضهمائووأ، ويعزز الصـــــالا بوأ العمت المعياري والتواواي للمم المتحدةم وذو ةصـــــدر توتوأاا  ـــــيا ـــــاتية  
ــار والجأاا الااعلة األسرل مأ أتت تعزيز الت  عاول اضهمائ  مأ حو  الكم قابلة للتواوا موتأة للدوا األع ـ

والووعـية واألثر والاعـالـيةم والعمـت الـاي ةقو  ـره موـتدل التعـاول اضهمـائ  يوتـه الموـتدل الســـــــــــــــيا ــــــــــــــ  الرليف  
ــتدامة لعا    ــتدامة ويعزز عملية متارعة وا ـــــتعراف س ة التومية المســـ م  2030المســـــتول المعو  رالتومية المســـ

ــا ف  توت يه وتعزيز عملية متارعة تمويت التومية والجأوي المباولة لتواوا  ويســــــــــــاعد العمت الاي ةقو  ره أة ــــــــــ
 س ة عمت أيةس أرارا الصايرة عأ المثتمر الدول  النال  لتمويت التوميةم

، تقـــد  األمــاهــة العـــامــة رموتــض ذــا  الوثيقـــة 70/299و    67/290ووفقـــا لقراري الجمعيـــة العـــامــة   - 2
الموتدل السـيا ـ  الرليف المسـتول المعو  رالتومية المسـتدامة، الاي ة عقد تح. رعاةة المجلس االقتصـايي    لس

رئيس واالتتماع ، موتزا لالتتماع الســــارف الرليف المســــتول لموتدل التعاول اضهمائ ، علس الوحو الاي أعد  
(، عقد االتتماع عبر الو ــائت  19-المجلسم وتمأــيا مف البروتوهوالا المتعلقة رمرف فوروك هوروها وفوفود

 م2020، رعد تأتوله مأ أةار/مايو 2021أةار/مايو  7 و 6االفترانية ف  

 لس تعزيز التعـاول اضهمـائ  اـلاي ةقـلت مأ الم،ـامر، ويمكأ مأ تحقوج   2021و ـــــــــــــعس موـتدل عـا    - 3
وما رعد ذلكم وقد ظأرا األذمية الت  تعلج علس ذاا   19- تعاف ، ويبو  القدرة علس الصـــــــموي ف  زمأ هوفود ال 

الأدض مأ سالا المأارهة القوية مأ تاهض وانع  السيا اا والممار وأ الرليع  المستول مأ تميف الموامج  
ف المـده  والق ـاع ال،ـاا واألعمـاا ومجـاالا العمـت المتووعـة، رمـا ف  ذلـك ممنلو الحكومـاا الومويـة والمجتم 

ــل اا المحلية األسرل   ــار البلدةاا والسـ ــعياة، ف ـــال عأ رت ـ ــتاه ومورذم مأ الاضاا ال ـ ــار والأـ ال،ورية والوسـ
ــاذمة ف   ــتعدايذم للمســـ ــارهول عأ ا ـــ ــارض اضهمائيةم وأعره المأـــ ــكوت يور أفنر  والموظماا الدولية والمصـــ تأـــ

 مالمستدامة   اضهمائ  ف  عقد العمت مأ أتت تحقوج أذداض التومية ا تراتيجية وفعالية للتعاول  

 لس تصــــــــور تديد لماأو  التعاول اضهمائ ، ةســــــــتر ــــــــد راعتتاراا   2021الوتيجة: أيل موتدل عا    - 4
الم،امر، ومصــــــــــمم لبوار القدرة علس الصــــــــــموي، ومرتتط ارتتاما وثيقا رالعمت المواس ، وذو تصــــــــــور ةمكأ  

ــاك ال أل ــتجارة لجائحة هوفودةعزز األ ــــــ والتعاف  موأام وتوفر  19-اي ةقو  عليه العمت الجماع  ف  اال ــــــ
االتااقاا العالمية المعموا بأا رالاعت أ ـا ـا ضعاية البوار رأـكت أف ـتم مور أل ال يا  بالك  ـوت لض تواواا 

ــتود الجأوي المباولة  ــافرا ومبداعا ومروهة لالتااقاا العالمية، ويجض أل تســــــ ــتوياا أفنر ت ــــــ علس تميف المســــــ
ــاملة للجميف،   لس ــاا والقدراا الوموية والمحلية وأل تعززذا، وأل تدعم الوأم الأـ ــيا ـ الوظم الق رية وأمر السـ

 وأل تيسر التوسوج بوأ م،تلف الجأاا الااعلةم

ويعرف ذاا الموتز الر ـائت والتو ـياا الرئيسـية المتعلقة رالسـيا ـاا الصـايرة عأ موتدل التعاول   - 5
ضهمائ  ف  سمســـــــــة مجاالا ذ : وأ(  يمات اعتتاراا الم،امر والقدرة علس الصـــــــــموي ف   ـــــــــلض التعاول  ا

اتتياز األزماا؛ وت( الوأوف رالتعاف  المســــــــتدا    اضهمائ ؛ وه( الوفار رالتزاماا التعاول اضهمائ  مأ أتت
ولوتيــا مأ أتـت اال ــــــــــــــتجــارـة  مأ سالا التعــاول اضهمــائ ؛ وي( تتــايا المعــارض والتكو   19-مأ تـائحــة هوفوــد

ــامـت واضيارة الاعـالـة للبـياـهاا؛ و (  عـاية تصــــــــــــــور التعـاول  والتعـاف ، رمـا ف  ذلـك يعم التحوا الرقم  الأــــــــــــ
 اضهمائ  مأ أتت عقد العمتم
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 إدذاج اعتبا ات المخاط  والتد ة على الصم د في صلب التياون اإلنمائي  -  ثانسا  
ليـة أقول للجـائحـة، مـدعومـة رـالتعـاول اضهمـائ ، فـ ل العـالم ة،ـامر   ذا لم يتم ال يـا  رـا ــــــــــــــتجـارـة يو  - 6
ــائف”ةمكأ أل ةقف مأ يمار مأ ترار   رما ــيال العالم   “العقد ال ـــ ــم الســـ مأ التومية ف  البلدال الواميةم ويتســـ

الحال  رم،امر متقامعة ت ــغط رأــكت متزامأ علس الجأاا الااعلة ف  مجاا التومية الحتوار ومهأار تائحة  
ــايةة، وتوأــــــــيط التواوا الاعاا ل، ة عا  19-وفودف ، وس ة  2030، والتعاف  مأ آثارذا االتتماعية واالقتصــــــ

م وبـدول  2030-2015عمــت أيةس أرـارـا، واتاــال رـاريس، وممـار  ــــــــــــــوــداي للحــد مأ م،ــامر الكوار  للاترة  
لقدرة علس الصـــــــموي،  ـــــــيكول زياياا هبورة ف  التمويت ومور  مأ أ ـــــــكاا التعاول اضهمائ  الرامية  لس بوار ا

م وعلس وته ال،صـوا، ف ل ال ارف المتعدي 2030الصـعض تحقوج أذداض التومية المسـتدامة رحلوا عا   مأ
قـد أبرز مرة أسرل الحـاتـة الملحـة لتمويـت الوقـاةـة والحـد مأ م،ـامر    19-األرعـاي والممتـد األثر ألزمـة هوفوـد

لأام و ـــيكول تعزيز التعاول اضهمائ  الدول  والتعديةة أمرا  الكوار ، ف ـــال عأ التأذض للكوار  واال ـــتجارة  
 حا ما للتمكوأ مأ تحقوج التعاف  والحد مأ الم،امر وبوار القدرة علس الصموي واال تعداي لعقد العمتم

ويتعوأ أل ةصـــــتح التعاول اضهمائ  الدول  أفنر وعيا رالم،امر، هظرا لتزايد تعقود  ـــــيال الم،امر   - 7
وم،ـامرذـا الو ظمـية، مأ قبـوت تغور المـوا ،  19-اري وال،براا الم لوـبةم وتبوأ آـثار تـائحـة هوفـودوه ـال المو 

رأــكت وانــح أذمية  يارة الم،امر رالوســتة للتومية المســتدامة علس الصــعود الومو  وبالوســتة لو ــائت التواوام 
الصــــــــــــــعـوديأ الومو  والمحل  ضيارة   ويوتغ  للتعـاول اضهمـائ  أل يدعم البـلدال الـوامـية ف  تعزيز قدراتأـا علس

الم،امر والحد موأا، سأــــــية أل تثيي الصــــــدماا ف  المســــــتقبت  لس زياية تقوي  التقد  المحرز ف  تحقوج 
أذــداض التوميــة المســــــــــــــتــدامــةم وقــد أيمم العــديــد مأ البلــدال الوــاميــة الم،ــامر المتعــدية األرعــاي ف  أولويــاتأــا 

قـد حازا األزمـة الأــــــــــــــرهـار وأتـاحـ. لأم فر ـــــــــــــــا لتكوي  تأويذم وس  أـا الومويـة قبـت وقوع الجـائحـةم و 
مجاا التعاول اضهمائ  مف المأـــــــــأد الجديد والوا ـــــــــل للم،امرم ويوتغ  لجميف الجأاا الااعلة أل تكات  ف 

معالجة هت مأ الم،امر القائمة والمتصــــــــــلة رالجائحة مأ سالا التعاول المال  ومور المال  الاي يتما ــــــــــس  
 لق رية ويعزز الوظم الق ريةماألولوياا ا مف

ويوتغ  للتعاول اضهمائ  أل ةعالم الدوافف الأيكلية ألوته عد  المسـاواة وأل يدعم  عاية البوار رأـكت   - 8
ــتة  ــار التقد  المحرز رالوسـ ــارسة أيا  لس عكس مسـ ــا. الجائحة عأ تااوتاا  ـ ــت وأفنر عدالم وقد هأـ أف ـ

ة والمأاتريأ، مأ بوأ فضاا أسرل، وفاقم. الجائحة مأ ذا  للوســــــار واألمااا والأــــــتاه والأــــــعوه األ ــــــلي 
التاـاوـتاام ويوتغ  للتعـاول اضهمـائ  أل ةع   األولوـية ـلدعم بـوار هظم مرـهة للحمـاـةة الصــــــــــــــحـية واالتتمـاعـية  
ورمـا ف  ذلـك هظم األمأ الغـاائ  والتغـاوي(؛ وذـا  الوظم ذ  األ ــــــــــــــس الرئيســــــــــــــيـة الت  تقو  علوأـا الجأوي 

ــتحتات البلدال المجتمعية ا ــلبيةم و ــــ ــدماا والحد مأ العواقض الســــ لرامية  لس الحد مأ التااوتاا، وتحمت الصــــ
ــط وال ويت،   ــور والمتو ـــــ ــرهار المتعديي األمراض والنوائووأ علس المدل القصـــــ الوامية  لس ذاا الدعم مأ الأـــــ

الميســــــــــــرة(، ويعم   سالا و ــــــــــــائت متووعة: التمويت ورما ف  ذلك ت،وي  عضر الديول، والقروف والموح مأ
 القدراا، والأرافاا المبتكرة ليما يتعلج رالبياهاا والتكوولوتيا واالبتكارم

ورار الكيوية الت   ويوتغ  لال ـــــتنماراا المقدمة ف  مجاا تحقوج التعاف  أل تعالم الظروض الكاموة - 9
زمــة ولــديأــا مــا ةأـــــــــــــــار  ليـه  ف  البلــدال الوــاميــةم وقــد يسلــ. البلــدال الوــاميــة األ  19-ت ورا بأــا أزمــة هوفوــد

، أي موامأ ال عف الت  تواتأأا رصاة سا ة أقت البلدال “الحاالا المرنية السارقة”ق اع الصحة بــ  ف 
هموا، والدوا الجزرية الصـغورة الوامية، والبلدال الوامية مور السـاحلية، ومورذا مأ البلدال الت  تواته أونـاعا  

تكول التداعياا االتتماعية واالقتصــايةة للجائحة أفنر تدمورا مأ الصــدمة  سا ــةم وبالوســتة لأا  البلدال، قد 
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ــاأا موموا لمعظم فقرار العالم، تحدةاا متموزة  ــا، بو ـــ الصـــــحيةم وقد واتأ. البلدال المتو ـــــ ة الدست أة ـــ
ز  ،  لس تاهض الحوات 19-ها ــضة عأ نــعاأا أما  ا ثار االتتماعية واالقتصــايةة المترتتة علس تائحة هوفود

 الأيكلية الت  تحوا يول تقدةم الدعم المال  ويعم القدراا  لوأام

ــايةة، وت فت  - 10 ــائر اقتصــــــــ ــضة هبورةم وقد أيا الجائحة  لس سســــــــ وتواته أقت البلدال هموا م،امر ها ــــــــ
البوية التحتية، وقووي علس ال،دماا العامة، راضنـــــــــــــافة  لس هقا  ال ـــــــــــــعف وأوته ال ـــــــــــــعف الأيكلية  ف 

الموتوية مأ قبت ف  أقت البلدال هموام ويمكأ لأـــــــــــرهار التعاول اضهمائ  والمتعديي األمراض والنوائووأ ومأ 
الق ـاعوأ العـا  وال،ـاا( أل يـدعموا تلـك البلـدال ف  المجـاالا التـاليـة: بوـار قـدراتأـا علس تو ــــــــــــــيف اضهتـات 

ــت  واضهتاتية، وسلج فرا العمت، والوأوف رالتكوولوتياا واالتصــــــــاا   الرقم ؛ وأل تكول تزرا مأ  ــــــــال ــــــ
ال يمة اضقليمية والعالمية األقدر علس الصــــــــموي؛ والت، يط أل ــــــــوا البوية التحتية والتكوولوتياا ال، ــــــــرار  
واال ـــــــــتنمار فوأا وميارتأا راعالية، يعما لالهتقاا هحو اقتصـــــــــاي مســـــــــتدا  وقائم علس الوع  رالم،امر وقاير  

 التكي  مف الموا م علس

ــائية الت  أتراذا موتدل التعاول اضهمائ  للاترة وأظ - 11 ــتقصــ ــة اال ــ أل وتوي    2019/2020أرا الدرا ــ
ــتدامة قبت األزمة الحالية قد  ـــــــــاعد البلدال علس تحديد الم،امر والتاكور  ــتراتيجياا وموية للتومية المســـــــ ا ـــــــ

لوــاميــة مف الم،ــامر  سالا حـاالا ال وار  والت، يط لســــــــــــــووــاريوذـاا م،تلاــةم وقـد أيا تجربـة البلــدال ا مأ
ــ  فوروك اضيبوال والكوار  ال بيعية،  لس تعت ذا    األسورة الت  ةغلض علوأا ال ارف المحل ، مأ قبوت تاأـــــــــ

الجأوي عوصرا أ ا يا متزايدا ف  الت، يط اضهمائ  الومو م وقد أيمم العديد مأ البلدال الوامية تلك التجربة 
اتأا الوموية للتعاول اضهمائ  ومورذا مأ العوامت التمكووية الرئيسية هظمأا للتعاول اضهمائ ، أي ف   يا  ف 

ديا مأ سالا موتـدل التعـاول اضهمـائ ، رمـا ف  ذلـك أمر الوتـائم الق ريـة،  للتعـاول اضهمـائ  الاعـاا الت  حـ 
 وهظم معلوماا التعاول اضهمائ ، وموتدةاا التعاول اضهمائ  الوموية، ويعم القدراام

المروهة، الت  تقو  علس أ ــــــــــــاك قوي مأ النقة بوأ الأــــــــــــرهار، عامال ذاما ورار تأــــــــــــجيف   وهاه. - 12
التجاره بوأ الجأاا الااعلة ف  مجاا التعاول اضهمائ  حتس ا ل ف  مجاا التصــدي للجائحة، رما ف  ذلك 

  القدرة علس  عاية الوأـر السـريف للمواري واأليواا الجديدة مأ أتت تحقوج آثار فوريةم وتتجلس ذا  المروهة ف
ت،صـــيأل األمواا للولوياا العاتلة، وال  ـــيما مأ الماهحوأ النوائووأ  لس المجاا الصـــح ، وتتســـيط رع  
المعايور والقواعد وتقلوت  ــرامتأا ومنال، ليما يتعلج رالأــرار( مأ أتت اال ــتجارة رأــكت أ ــرع، وتقدةم مواعود  

ر وتوي  ـــــيا ـــــاا واتااقاا وموية قوية للتعاول اضهمائ  تأـــــمت  التواوام ومأ العوامت الت  يعم. ذا  التدابو 
اعتتاراا الم،امر وتواهض اال ــــــــــــتجارة لل وار م وعالوة علس ذلك، قدم. البلدال الوامية مســــــــــــاذماا ذامة 

مجاا اال ـتجارة، رسـبت مأ بووأا تقا ـم اضمداياا ف  المراحت المتكرة، ومرز حز  التحاوز ال،ا ـة بأا،   ف 
 أ ذلك، وات،اذ س واا هبورة الحتوار اهتأار الاوروك عأ مريج تدابور اضماللمحونما أمك

ويت لض الوأوف رالو أم القائمة علس الوع  رالم،امر علس وته الســـــــــرعة بوار هظم وقدراا أف ـــــــــت   - 13
وا ــض مجاا البياهاا واضحصــاراا، ا ــتوايا  لس  مكاهية الحصــوا علس بياهاا عالية الجوية وف  الوق. الم  ف  

تكول موثوقة ومصـــواة، والقدرة علس اال ـــتااية مأ مصـــاير البياهاا الجديدة، رما ف  ذلك البياهاا الرقميةم وف   
ــائية لموتدل التعاول اضهمائ  للاترة  ــتقصـــــ ــة اال ـــــ ــألة هقأل البياهاا الجودة 2020/ 2019الدرا ـــــ ، تم تحديد مســـــ

ــتة للبلدال الوامية ف  تح  ــية رالوســـــــــ ــألة رئيســـــــــ ــتجارة راعتتارذا مســـــــــ قوج األذداض اضهمائية ال ويلة األتت واال ـــــــــ
لالحتياتاا العاتلة القصــــــــورة األتتم وقد أظأرا التجاره ف  البلدال الوامية قدرة الوظم القوية للبياهاا واضيارة  
علس توتيه مواري ال وار  وتعزيز تغ ية الحماةة االتتماعية ف  أوقاا األزماام وقد ارتاف ال لض علس بياهاا 
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التجـاذـاا ف  الوـق. الح يق  سالا الجـائحـة، ممـا يفف العـدـيد مأ االبتكـاراا والأـــــــــــــرافـاا ف  مجـاا البـياـهاام  ا 
ــعود العالم  أو اعتمد علس قدراا أو مواري سارتية رعودة  ــرا علس الصـ مور أل العديد مأ ذا  األمور ظت مقتصـ

اعد  ــرهار التعاول اضهمائ  علس تعزيز قدرة  عأ متواوا البلدال الواميةم وبوار علس ذا  التجاره، يوتغ  أل ةســ 
ــوأ تتتف  ــا أل يدعموا تحســ ــرهار أة ــ البياهاا المتعلقة رالتعاول   هظم البياهاا والمعلوماا ف  البلدالم ويوتغ  للأــ

 مالموا ض   اضهمائ  ف  الوق. الح يق ، ا توايا  لس توفور معلوماا يقيقة وف  الوق. 
  

 اون اإلنمائي ذن أجل اجتساز األزذات ال فاء بالتزاذات التي  -  ثالثا  
ف  المائة مأ الدست القوم  اضتمال  للمســــــــــــاعدة  0,7 ل تحقوج الأدض المتمنت ف  ت،صــــــــــــيأل   - 14

اضهمائية الر ــمية ةأــكت أولوية، ومما ةأــكت أولوية هالك التغووراا ذاا الصــلة ف  الســيا ــاا العامة الرامية  
م ويوتغ  للجأـاا الاـاعـلة ف  مجـاا التعـاول اضهمـائ  أل تســــــــــــــتاـود  ـلدعم قـدرة البـلدال الـوامـية علس الصــــــــــــــموي

همـاذت ويروك البلـدال الت  هجحـ. ف  حمـاةـة أو زيـاية موزاهيـاا وقـدراا التعـاول اضهمـائ  أثوـار األزمـةم  مأ
ت  ويوتغ  نـمال توفور المسـاعدة اضهمائية الر ـمية ألفقر البلدال، وللبلدال الت  تعاه  مأ نـائقة الديول وال

تمر رســـياقاا ذأـــةم وعالوة علس ذلك، يوتغ   عاية التوازل  لس الم،صـــصـــاا الق اعية للمســـاعدة اضهمائية 
مأ قبوت موف األزماا والت، يط لأا، والتكي  مف تغور الموا ،  -الر ــــمية مأ سالا اال ــــتنمار ف  التأذض 

ــتواي  لس احتياتاا البلدال   -والوقاةة مأ األوبضة والجائحاا  وأولوياتأام والتمويت مأ سالا الموح أمر راال ـــــــــ
حووي رالوســــــتة ألفقر البلدال وأنــــــعاأا، وذ  الت  تتعرف ل، ر هبور مأ نــــــائقة الديولم وذوا  اه،ااف 

 ف  التمويت مأ سالا الموح مقارهة رالتمويت مأ سالا القروف، ويوتغ  عكس اتجا  ذاا االه،اافم

بلوول يوالر هأــدض تــديــد    100تغور الموــا  التــال     ويجــض تحقوج ذــدض تمويــت أهأــــــــــــــ ــة مواتأــة - 15
راضنـــافة  لس التزاماا المســـاعدة اضهمائية الر ـــمية، مف الترهوز علس الموح بدال مأ القروفم ويجض أة ـــا 

واتاال راريسم ويوتغ  لأـرهار التعاول اضهمائ     2030أل تتما ـس المسـاعدة اضهمائية الر ـمية مف س ة عا  
ــت  وأ ــــحاه المصــــلحة   المعوووأ العمت علس تتســــيط وتيســــور  تراراا التقد  للحصــــوا علس التمويت المتصــ

رالموا  وميارته مأ أتت تعزيز  ــأولة حصــوا البلدال الوامية علس التمويت العالم  المتصــت رالموا م وعالوة 
التعـاول  علس ذلـك، يوتغ  لجأوي التعـاف  مأ الجـائحـة أل تقلـت مأ الع تـاا الت  تحوا يول الو ــــــــــــــوا  لس  

اضهمائ  وتاره مأ أتت العمت المواس  والحد مأ م،امر الكوار ، وأل تكات أل تتصـــــــــــــدل اال ـــــــــــــتنماراا  
 لم،امر متعدية، مف تحقوج زياية ليس فقط ف  همية اال تنماراا بت أة ا ف  هوعوتأا وتأثورذام

ةعالم ال ــغو    ومأ  ــأل اتتاع هأم أفنر  ــموال لت،وي  عضر الديول، علس أ ــاك ال ــعف، أل - 16
الاورية علس الســــــــــــوولة ويعود القدرة علس تحمت الديول ال،ارتية ال ويلة األتت ف  العديد مأ البلدال الواميةم 
ــاي الكل  ف  أقت البلدال هموا  ــتقرار االقتصـ ــتدامة  لس تقوي  ا ـ ــتوياا الديول المرتاعة ومور المسـ وتثيي مسـ

ر علس تحقوج التومية المسـتدامةم وقد أيا متايرة تعلوج سدمة  والدوا الجزرية الصـغورة الوامية، وتأـكت م،ام
الديول الت  أملقتأا مجموعة العأريأ  لس ت،وي  ال غو  المالية ف  رع  البلدال ال عياة ولكوأا ال تزاا  
مور هاليةم ومأ  ــــأل اتتاع هأم يول  أفنر  ــــموال أل ةجمف بوأ الوقف المثق. لســــداي الديول ومعاية تحديد 

 لديول السيايةة ومعاية هيكلتأام ويمكأ أة ا موا لة ا تكأاض متايراا مقاة ة الديولم كت ا

ويلز  توفور المزيــد مأ المواري للمصـــــــــــــــارض اضهمــائيــة المتعــدية األمراض، لتعزيز قــدرتأــا المــاليــة،   - 17
يوتغ  تجديد يتعلج راضقراف رأـــــرو  ميســـــرة وبدول  ـــــرو  ميســـــرة علس حد  ـــــوارم وف  ذاا الصـــــدي،  ليما

مواري المث ــــــــــــــســــــــــــــة اـلدولـية للتومـية، علس الوحو اـلاي ات اج علـيه ـرالاعـتم ويوتغ  أة ــــــــــــــا تحقوج زـياية هبورة 
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اضقراف المقد  مأ مصـــــــــارض التومية اضقليمية الت  ت،د  أقت البلدال هموا، وال  ـــــــــيما مصـــــــــرض التومية  ف 
ــوويم ويمكأ للتمويت ال ويت ا ــبت مأ بووأا تعزيز  األفريق  ومصـــــرض التومية ا  ـــ ــرة، رســـ ألتت رأـــــرو  ميســـ

المث ـسـة الدولية للتومية، أل ةكول أياة ذامة لتيسـور اال ـتنماراا ال ـرورية ف  رأك الماا التأـري، والحماةة  
 االتتماعية والوظم الصحية، والبوية التحتية القايرة علس الصمويم

 اي  الموصــوا علوأا ف  س ة عمت أيةسويمكأ ا ــت،دا  التمويت الم،تلط، الاي ةســتود  لس المت  - 18
أرارا، همكّمت للتمويت رأـرو  ميسـرة ف   ـيال األزمةم ويمكأ هأـر التمويت الم،تلط ر ريقة معافسـة للدوراا  
االقتصــــــــايةة، عودما تتوقف فجأة التدفقاا المالية ال،ا ــــــــة األسرل، وبالتال  ةمكأ أل ةحســــــــأ ذاا التمويت 

الصـــــــغورة علس التمويت وي ـــــــمأ الدعم المال  والتقو  للجأاا الااعلة  فرا حصـــــــوا األعماا التجارية  مأ
الق اع ال،اا ف  الموامج الواميةم وقد عمل. مث ــســاا تمويت  همائ  عديدة علس تعزيز التعاول بووأا   ف 

ام  واال ــتااية مأ موامأ قوتأا لتحســوأ أثر وفعالية وا ــتدامة ا ــتنماراتأا ف  اال ــتجارة للجائحة والتعاف  موأ
ويمكأ تعزيز ذلـك مأ سالا توثوج التعـاول مف المصـــــــــــــــارض اضهمـائيـة الومويـة ويول الومويـة ويعم قـدراتأـا  

ــتدامةم ومأ  ف  البلدال الوامية، والتقريض بوأ ال،براا العالمية والمحلية لتحاوز التمويت مأ أتت التومية المســـــ
بوســــــــــــــتـة أفبر حوـ  تكول االحتيـاتـاا أفبر،   أتـت تحقوج اضمكـاهـاا الكـاملـة للتمويـت الم،تلط، يلز  توتوأـه

وحو  تدعم اال ـــــــــتنماراا تحقوج أثر هبور للتومية المســـــــــتدامةم ويوتغ  ا ـــــــــت،دا  المواري المقدمة رأـــــــــرو  
ميســــرة لال ــــتااية مأ اال ــــتنمار ال،اا عودما ةكول ذلك ممكوا، علس أل تســــت،د  المســــاعدة اضهمائية  مور

 ة الت  عاية ما تكول أقت مالرمة للمعامالا المالية الم،تل ةمالر مية لدعم الق اعاا االتتماعي 

ــتراتيجية لدعم قدرة   - 19 ــارهة الق اع ال،اا ف  التعاول اضهمائ  أفنر أذمية وا ـ ــتح مأـ ويوتغ  أل تصـ
ــائية لموتدل التعاول اضهمائ  للاترة  ــتقصــ ــة اال ــ ــا. الدرا ــ ــمويم وهأــ   2019/2020البلدال الوامية علس الصــ

ــارهة أل الق اع ال،اا مف موتدةاا أو موابر التعاول اضهمائ  الوموية للبلدال الوامية ال تزاا محدويةم  مأــــــــ
ومف ذلك، أظأرا الجائحة أذمية مســـــــاذماا الق اع ال،اا ف  يعم اال ـــــــتجارة الســـــــريعة للزمةم و ـــــــعيا  

ال،اا ف  التعاول   لتعزيز الأــرافاا مأ أتت الصــموي، يوتغ  أل ترهز مأــارهة الجأاا الااعلة ف  الق اع
اضهمـائ  علس المجـاالا ذاا األولويـة الت  ةمكأ أل ةكول ل،برتأـا ومواريذـا فوأـا أثر تحويل ، رمـا ف  ذلـك 
ــاريف الصــــــــــغورة والمتو ــــــــــ ة الحجم، والزراعة والتومية  العمت المواس ، واضيمات المال ، ويعم وتمويت المأــــــــ

ــتاه ــار والأـــ ــتنمار الريوية، ومةجاي فرا عمت الئقة للوســـ ــايةة مأ سالا اال ـــ ، ويعم الجأاا الااعلة االقتصـــ
 علس المدل ال ويتم

ــيال الجائحة،   - 20 ــموي ف   ــ وقد أظأر التعاول ليما بوأ بلدال الجووه والتعاول النالث  قدرة علس الصــ
لقدراا  ويوتغ  موا ـــــــلة تعزيزذمام ويمكأ لتعموج التعاول ليما بوأ بلدال الجووه والتعاول النالث  أل ةعزز ا

والمواري الالزمة للتعاول اضهمائ  القائم علس الوع  رالم،امر، رســبت مأ بووأا التجارة والســيا ــاا الصــواعية  
والتكامت اضقليم  و ــــــال ــــــت ال يمة اضقليمية ف  األماةة والصــــــحة والموتجاا ذاا الصــــــلة، وزياية التمويتم 

ف   هتات المعارض المتعلقة رالم،امر الصــــحية    وباضنــــافة  لس ذلك، انــــ لف الجووه العالم  بدور رئيســــ 
ومورذا مأ الم،امر الت  تأدي التومية المســـــــــــتدامة وتحاوز ذا  المعارض، ويمكأ تعزيز ذاا الدور مأ سالا  

 تتايا ال،براا والمأاراا والممار اا الجودة ليما بوأ الكياهاا الوموية والمحليةم

يت الوموية المتكاملة، راضنــافة  لس تعزيز  مكاهية الحصــوا  و ــيكول يعم بوار القدراا ألمر التمو  - 21
علس البياهاا والمعلوماا، عامال مســاعدا للبلدال الوامية علس  يمات  يارة الم،امر ف  الســيا ــاا ال ــريبية 
والماليةم ويمكأ ألمر التمويت الوموية المتكاملة أل تعزز الصـــلة بوأ الســـيا ـــاا القصـــورة والمتو ـــ ة األتت  
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ــتراتيجياا الوموية  وم ـــ  ــتدامة ال ويلة األتت، هما يتجلس ذلك ف  اال ـ أاماتأا ف  تحقوج ت لعاا التومية المسـ
ــتدامة   ــاير التمويت للتومية المســ ــتدامةم ومأ سالا تحديد هامت مصــ ــة والمحلية   -للتومية المســ العامة وال،ا ــ

 رأولوياتأام نمار وميارة الم،امر والوأوفتسمح ذا  األمر للبلدال بونف ا تراتيجياا لزياية اال ت   -والدولية  
  

 ذن خالل التياون اإلنمائي   19- النه ض بالتيافي المستدام ذن جائاة ك فيد  -   ابيا  
علس أهأا مأ الموافف العامة  19-لأ َةســَلم أحد حتس َةســَلم الجميفم ويوتغ  أل تعامت لقاحاا هوفود - 22

تســــــــــــــريف  ـتاحـة   كـال، ف  أقره وقـ. ممكأم وقـد أظأرا مـتايرةالعـالمـية، وأل تكول مـتاحـة للجميف، ف  هـت م
علس الصــــــــــــــعـود العـالم ،   19-، رمـا ف  ذلـك مرفج هوفـافس ضـتاحـة لقـاحـاا هوفـود19-أيواا مكـافحـة هوفـود

هأجــا تــديــدا للتعــاول اضهمــائ  لمكــافحــة تــائحــة عــالميــة، ولكوأــا ال تزاا عمال تــاريــام وال يزاا العــالم رعوــدا  
لقاحاام ويت لض الو ـــــــــــوا لالك زياية اضهتات واضمداي والتوزيف علس وته الســـــــــــرعة،  اضهصـــــــــــاض ف  ال عأ
فت  ــ ر، برامم الت عيم الجماع  ف  حاالا ال وار  ف  هت بلد ومجتمف محل م وقد تســارا التع   وقبت

ــاعـدة اضهمـائـية الر ــــــــــــــمـية وحـدذـا ةمكأ أل تغ   التكـالي  ذاا الصـــــــــــــــلة يول همـاذت  عمـا  ذا هـاـه. المســــــــــــ
روتوهوالا تمويت ابتكارية  نــــــالية تعمت رأــــــكت متســــــج عبر المواري العامة الدولية والمحليةم ويوتغ  رفف وب 

ــية، وزياية اضهتات ف  تميف الموامج، وتعزيز الوظم   ــا ـ ــدير اللقاحاا والمواي األ ـ ــة علس تصـ القووي المارونـ
عأ حقول الملكيـة الاكرـية  الصــــــــــــــحيـة مأ أتـت التوزيف والت عيم علس وتـه الســــــــــــــرعـةم ومأ  ــــــــــــــأل التوـازا  

اللقاحاا أل يتيح  هتات اللقاحاا علس ه ال أو ـــــــــــف ف  البلدال الوامية وال يا  را ـــــــــــتجارة أ ـــــــــــرع وأفنر  ف 
تسريف  تاحة أيواا مكافحة   ا تدامةم وبالتوازي مف ذلك، يوتغ  يرا ة الوجاحاا والتحدةاا الت  تواته متايرة

الق اعوأ  تايراا األسرل الت  تجمف بوأ م،تلف الجأاا الااعلة ومألتحديد الدروك المحتملة للم  19-فوفود
 العا  وال،اا( وأ الوض حت التحدةاا اضهمائية الحا مةم

وال يزاا التعـاول المتعـدي األمراض ف  مجـاا العلم والتكوولوتـيا، رســـــــــــــــبت مأ بووأـا التعـاول ليمـا بوأ   - 23
ا ــيا ف  اال ــتجارة الاعالة للزماا والتعاف  موأا ف  تميف بلدال الجووه والتعاول النالث ، ةأــكت عامال أ ــ 

أهحار العالمم وتقد  يبلوما ـــــــــــــية العلم والتكوولوتيا واالبتكار  تارة علس التحدةاا المتا ـــــــــــــرة وال ويلة األتت  
للزمة عأ مريج تيســـور التعاول اضهمائ  وتتايا المعرفة ف  مجاا الصـــحة العامة، وف  التحو  الصـــحية،  

ــد واالستتار والعالت ومور ذلكم ويمكأ لوقت وليم ــلة ببروتوهوالا الر ــــ ــاا المتصــــ ــت الممار ــــ ا يتعلج رأف ــــ
المعرفة، رســـــبت مأ بووأا التعاول ليما بوأ بلدال الجووه، أل يدعم قدراا البلدال وأل يو ـــــف مأ مســـــاذماتأا  

ــبوت المناا، تمكو. الموامج الوامية مأ الجمف ــحة العامة   ف  االبتكار العالم م فعلس  ــــــ ــل اا الصــــــ بوأ  ــــــ
ــية   مأ أتت ا ــــــتجارة أف ــــــت توســــــيقا ف  تميف البلدال وياسلأا، ومأ أتت تتايا اضمداياا ال بية األ ــــــا ــــ

 والموظاوأ ف  الوق. الموا ض أثوار األزمةم

ويوتغ  أل ةع   التعـاول اضهمـائ  األولوـية لبـوار هظم  ـــــــــــــحـية مرـهة وقوـية ف  البـلدال ال ـــــــــــــعيـاة،  - 24
رما ةمّكأ مأ اال ــتعداي رأــكت أف ــت     تاحة فرا متكافضة للحصــوا علس الرعاةة الميســورة التكلاة للجميف،  مف 

للصــدماا الصــحية ف  المســتقبت مف تلبية االحتياتاا الصــحية األ ــا ــية، مأ قبوت  ــحة األ  وال ات وعالت 
عاملة الصـــــحية تأـــــكت تحدةا ف  معظم  األمراف المعدةة ومور المعدةةم وال تزاا الاجواا الرئيســـــية ف  القول ال 

الصـــــــحية    البلدال الواميةم وتأـــــــكت عوامت سلج فرا للعمت الالئج، وتعزيز الوظم الصـــــــحية، وتحســـــــوأ الوتائم 
 مالمستدا   واألمأ الصح ، هلأا أعماال تت افر ويوتغ  يعمأا ر ريقة متكاملة مأ أتت تحقوج التعاف  
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يوتة المتمنلة ف  الجائحة وتغور الموا ، ةجض أل ةاســــــــــح ومأ أتت التصــــــــــدي لحالة ال وار  المز  - 25
التعـاول اضهمـائ  المجـاا أمـا  تقـدةم التموـيت الجـود مأ أتـت التكي  وبـوار القـدرة علس الصــــــــــــــموي، مف الترهوز  

الوـق. هاســــــــــــــه علس الت،وي  مأ اهتعـاـثاا مـازاا اـلدفوـضة والحـد موأـام وذـاا أمر حووي ـرالوســـــــــــــــتة للبـلدال  ف 
ــعياة بوته ــغورة   ال ــ ــاحلية والدوا الجزرية الصــ ساا، رما ف  ذلك أقت البلدال هموا والبلدال الوامية مور الســ

ــول فرا محدوية   ــا تحدةاا متموزة،  ذ أهأا ليس لديأا  ـــــــــ ــ ة الدست أة ـــــــــ الواميةم وتواته البلدال المتو ـــــــــ
  م القدراا مأ أتتللحصـــوا علس التمويت الميســـر ولكوأا تحتات  لس قدر أفبر وأف ـــت مأ الدعم المال  ويع

تجاوز حالة ال وار  المزيوتة ذا م ويوتغ  أال ةكول توفور  مكاهية الحصــــــوا علس المواري المقدمة رأــــــرو  
ــت،دا    ــراا الواتم المحل  اضتمال م ويوتغ  ت وير وا ــــ ــرا علس مث ــــ ــرة مأ أتت العمت المواس  مقتصــــ ميســــ

امية لتعزيز  مكاهية الحصــوا علس المواري الالزمة مث ــر ال ــعف المتعدي األرعاي للدوا الجزرية الصــغورة الو 
المقدمة رأــــــــــرو  ميســــــــــرةم ومأ سالا  عاية توتيه المواري الميســــــــــرة هحو التعاف  مأ الجائحة، تعمق. فجوة  
اال ــتنمار ف  األهأــ ة المتعلقة بتغور الموا م وف  الوق. هاســه، أيا  ــيا ــاا التعاف  مأ الجائحة الرتعية  

امأ ال ــــــــعف ف  المجتمعاا المحلية وتااقم أوته عد  المســــــــاواةم وعلس الرمم مأ س اه  بوضيا  لس زياية مو 
ثة مأ سالا التحاوز  ، ال تزاا البلدال تأـــــــجف اال ـــــــتنماراا“ عاية البوار رأـــــــكت أف ـــــــت” ف  الق اعاا الملوِّ

 والحوافز ال ريبية، رما ف  ذلك ف  ق اع  الوقوي األحاوري وتعديأ الاحمم

تيه اضهاال علس التعاف  هحو يعم الحد مأ م،امر الكوار ، والبوية التحتية المســـتدامة،  ويوتغ  تو  - 26
والعمت الالئجم ويوتغ  أل يلتز   ـــــــرهار التعاول اضهمائ  بتعزيز قدراا البلدال الوامية علس ونـــــــف مجموعة  

وائد هبورة علس المدل  البوية التحتية المســـــــــــتدامة مف  مكاهية تحقوج ع  مأ المأـــــــــــاريف القابلة لال ـــــــــــتنمار ف 
ال ويتم و ـتثثر اال ـتنماراا ال ـ،مة ف  البوية التحتية المسـتدامة وميارتأا راعالية علس تحقوج تميف أذداض 
ــيما الق اع ال،اا ف  البوية  ــتنماراا الق اع العا  وال  ــ ــتدامةم ويجض ال يا  بزياية هبورة ف  ا ــ التومية المســ

اقة الوظياة والوقت واض ــكال وتكوولوتيا المعلوماا واالتصــاالا ومورذا ف  مجاالا ال   -التحتية المســتدامة  
مأ الق اعاام و ــــيكول مأ المأم للغاةة زياية اال ــــتنمار العا  وال،اا ف   مار مرحلة اهتقالية عايلة هحو  
اقة  ال اقة الوظياة، رســبت مأ بووأا اال ــتنمار ف  مصــاير ال اقة المتجدية وتو ــيف ه ال الحصــوا علس ال 

 الوظياة ف  البلدال الوامية، واال تنمار ف  سلج فرا عمت س رار والتدريض التقو م

ومأ أتت تحقوج التعاف  المســــــتدا ، يوتغ  للتعاول اضهمائ  أل يدعم رصــــــورة أفبر  نــــــاار ال ارف  - 27
ل هنورة رالاعت المحل  علس أذداض التومية المســــتدامة وتصــــميم وتواوا حلوا  ــــاملة للجميفم وقد اعترف. بلدا

راعــاليــة الجأوي الت  تقويذــا الجأــاا المحليــة مأ أتــت اال ــــــــــــــتجــارــة للجــائحــة والتعــاف  موأــام وبــا ــــــــــــــت،ــدا   
التكوولوتياا الجديدة، أ ـــــــتح المســـــــتويال المحل  واضقليم  مجالوأ رئيســـــــووأ للتجريض واالبتكار للمســـــــاعدة 

رسبت مأ بووأا الأرافاا الحكومية المحلية ياست  التغلض علس التحدةاا المأترهة ف  الأرافة والت امأ،  ف 
المدعومة ر ياية  ـــيا ـــية قوية،    “الحكومة رأ ـــرذا”البلد وعبر الحدويم وباضنـــافة  لس ذلك، وملس تاهض ه أم  

ــر ”ذوا  حاتة  لس ه أم  ــدي لحالة ال وار  المزيوتة المتمنلة ف  الجائحة وتغور الموا م “  المجتمف رأ ـ للتصـ
ــتاه ومجتمعاا الأــــعوه  ويوتغ  للتعاو  ــتعاهة ر،برة الأــ ل اضهمائ  أل يدعم ذا  الوأم، رســــبت مأ بووأا اال ــ

 األ لية ومعارفأم، لبوار قدرة مويلة األمد علس التكي  مأ أتت التومية المستدامةم
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عبيادل المييا و والتون ل جسيا ذن أجيل اال يييييييييتجيابية والتييافي  بميا في  لي  دع    -   خاذسا  
 التا ل ال قمي الشاذل واإلدا ة الفيالة للبسانات  

 ل الحصـــوا علس العلم والتكوولوتيا واالبتكار و ـــد الاجوة التكوولوتية والرقمية ذما أمرال حا ـــمال  - 28
ــتدامة ف  أقت البلدال هموا ومورذا مأ البلدال الت  تواته  مأ أتت التعاف  مأ الجائحة والتعجوت رالتومي  ة المســ

ــأل تعزيز القدرة علس التح  والت وير ف  أقت البلدال هموا أل ةاتح المجاا أما   ــةم ومأ  ــــــ ــاعا  سا ــــــ أونــــــ
حلوا مبتكرة ف  مجـاالا عـدـيدة، مأ تعزيز القـدرة اضهـتاتـية  لس الزراعـة والصــــــــــــــحـة والتعليمم ويمكأ للتعـاول 

 همـائ  األفنر ترهوزا الـاي يأـدض للوأوف ركـت مأ التحـ  والت وير وهقـت التكوولوتيـا، رمـا يتمـا ــــــــــــــس مفاض
أولوـياا أقـت البـلدال هموا، أل ةعزز الوأم المتكـامـلة ف  تـلك المجـاالا، رمـا ف  ذـلك ر رل تقـلت مأ التعرف 

 المستدامة وتحقوج األذداض المواسيةمللم،امر وتعزز اال تجارة لأا والتكي  معأا، وتسأم ف  التومية 

ــوت لض   - 29 ــت وأفنر عدال، ولكأ ذلك  ــــ ــكت أف ــــ ويو وي التحوا الرقم  علس  مكاهية  عاية البوار رأــــ
ــد الاجوة الرقمية ومعالجة  يارة البياهاام ومأ سالا هقت التكوولوتيا وتقدةم  ــافرة لســــ ــا تأويا يولية مت ــــ أة ــــ

ف  بوار هيافلأا األ ـا ـية وقدراتأا الرقمية، ةمكأ للتعاول اضهمائ  أل ةسـاعد المزيد مأ الدعم للبلدال الوامية 
 علس نمال أل ةكول التحوا الرقم ، الاي أيا األزمة  لس تسارع وتورة حدوثه،  امال للجميفم

ــتقبلوا الرقم  فحســــــــــض،   - 30 ــرهاا البياهاا لأ تحدي مســــــــ ــت،د  بأا الحكوماا والأــــــــ وال ريقة الت  تســــــــ
و تقلت النقة ف  الحكوماا والمث ــــــســــــاا وبالتال  قدرتأا علس العمت راعاليةم والســــــثاا الرئيســــــ   ــــــتزيد أ بت
ــوا   ذو ــت،دا  الاعاا للبياهاا راعتتارذا أحد األ ـ ــية واال ـ ــية والحماةة الأـــ،صـ فيوية الموازهة بوأ ال،صـــو ـ

ـهاا الترهوز علس البوـضاا  للتومـية المســـــــــــــــتدامـةم ويوتغ  أل ةأــــــــــــــمـت بـوار القـدراا الوموـية والمحلـية لوظم البـيا
التوظيمية المحي ة ر يارة البياهاام ويوتغ  أل ترتكز ذا  الجأوي علس توافج ا رار والتعاول المتعدي األمراض  

يتعلج رمعايور اضيارة الرقمية الجودة، وما تعويه ذا  المعايور، وهيوية نـماهأا عمليا، ليس علس الصـعود  ليما
 الصعود العالم مالومو  فحسض، بت أة ا علس 

ويوتغ  توظيم االبتكاراا ف  مجاا التعاول اضهمائ  اضقليم  وتقا م المعارض الت  حازتأا الجائحة   - 31
ويوتغ   نــــــاار ال ارف المث ــــــســــــ  علوأا ل ــــــمال تحقوج التعاف  القاير علس الصــــــمويم ولأ تكول الجائحة  

ــســــ   الحالية آسر أزمة بأاا الحجمم وذاا الواقف يزيد مأ أذم ــاار ال ارف المث ــ ية توظيم التعاول اضقليم  ومنــ
علس الدروك المســـــــــت،لصـــــــــة حتس ا ل مأ اال ـــــــــتجارة للجائحة والتعاف  موأا، رما ف  ذلك نـــــــــمال تتايا 
المعارض ف  الوق. الموا ــــــــض وعلس هحو أفنر فعالية رأــــــــأل علم البياهاا والتكوولوتياا الوا ــــــــضة، مأ قبوت 

الجائحة  لس زياية الحاتة  لس أيواا االتصـــــــــاا الاعالة وموصـــــــــاا تقا ـــــــــم   الاهار اال ـــــــــ واع م وقد أيا
المعارض وآلياا تومية القدراا للتعاول اضهمائ  بوأ تميف أ حاه المصلحة المعوووأ، رما ف  ذلك المجتمف 
ــيما علس الصــــ  عود  المده  والق اع ال،اا، وملس زياية أذمية ذا  األيواام وقد تم  حراز س واا هبورة، ال  ــ

اضقليم ، لتو ــيف ه ال التعاول التقو  والمال  مأ أتت التصــدي للجائحةم وقد ظأرا أة ــا  ــرافاا تديدة 
ومبتكرة، مصــــــممة سصــــــيصــــــا لمواتأة التحدةاا المموزة ليما يتعلج رالتعاف ، ويمكأ أل تســــــتاود مأ المزيد  

 االتصاالا والتعاول علس الصعود األقاليم م مأ
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   التياون اإلنمائي ذن أجل عتد اليمل إعادة عص   -   اد ا  
، الاي ة عقد  2021يوتغ  أل ةقو  الموتدل السـيا ـ  الرليف المسـتول المعو  رالتومية المسـتدامة لعا    - 32

ــور  ــ  قدما ف  تصـــــ ــايي واالتتماع ، رالم ـــــ الجديد لماأو  التعاول اضهمائ ،  تح. رعاةة المجلس االقتصـــــ
والمصـــــــــمم لبوار القدرة علس الصـــــــــموي، والمرتتط ارتتاما وثيقا رالعمت   الاي ةســـــــــتر ـــــــــد راعتتاراا الم،امر،

والتعـاف  موأـام وتوفر   19-الموـاس ، رمـا ةعزز األ ـــــــــــــــاك للعمـت الجمـاع  ف  اال ــــــــــــــتجـارـة لجـائحـة هوفوـد
ــت وأفنر عدالم مور أل ال يا  بالك  ــكت أف ـــ ــا ضعاية البوار رأـــ ــا ـــ االتااقاا العالمية المعموا بأا رالاعت أ ـــ

ــوت  ــافر واضبداع والمروهة، ويجض   ـــــــ ــامأ العالم  وتواوا االتااقاا العالمية رمزيد مأ الت ـــــــ لض تعزيز الت ـــــــ
تســـــــــتود الجأوي المباولة علس تميف المســـــــــتوياا  لس الوظم الق رية وأمر الســـــــــيا ـــــــــاا والقدراا الوموية   أل

جأــاا الاــاعلــة الحكوميــة، والمحليــة وتعززذــا، وأل تــدعم الوأم الأـــــــــــــــاملــة للجميف، وأل تعمــت ليس فقط مف ال
أة ــــا مف الوســــار والأــــتاه والأــــعوه األ ــــلية والمأاتريأ والحكوماا المحلية والمجتمف المده  والق اع   بت

ــوج بوأ م،تلف الجأاا الااعلة ف  التعاول اضهمائ  الدول ، وهلأا لديأا معارض  وألال،اا،  ــر التوســــــ تيســــــ
 تأار  بأا ومواري م،تلاة تساذم بأام

أتت بوار القدرة علس الصــموي ف  وته الصــدماا المســتقبلية، يوتغ  للموتدل الســيا ــ  الرليف    ومأ - 33
رما يتما ـس    الو ـوا  لوأا، أل ةأـجف  قامة بوية تحتية مسـتدامة و ـاملة للجميف ويسـأت  2021المسـتول لعا  
ــيما 2030مف س ة عا   م و ـــــــيكول أنـــــــعف  ـــــــرائح الســـــــكال ويلب  احتياتاا المجتمعاا المحلية، وال  ـــــ

 التعاول اضهمائ ، رما ف  ذلك التمويت واال تنمار وبوار القدراا، أمرا حا مام

و ـــــــــيكول المثتمر الســـــــــايك والعأـــــــــرول للمراض ف  اتااقية األمم المتحدة اضمارية رأـــــــــأل تغور   - 34
موبرا حا ــما لعرف الموا ، المقرر عقد  ف  مال ــكو، رالمملكة المتحدة لبري اهيا العظمس وأيرلودا الأــمالية، 

فيوية عمت المســــــــاذماا الموقحة المحدية ومويا وتأوي التعاف  المســــــــتدا  معا وتحديد الارا اال ــــــــتراتيجية  
لتو ــــــــــــــيف ه ـال التعـاول اضهمـائ  القـائم علس الوع  ـرالم،ـامر والـاه  مـواسـيام وقـد قـوت علس عملـية التعـاف  

لتحويت تأوي تميف أ ـــحاه المصـــلحة هحو    “ت توتفر ـــة ال تســـوح  ال مرة واحدة ف  ه”الجائحة  هأا   مأ
 تحقوج أذداض التومية المستدامة والعمت المواس م

 عــا   ويوتغ  لمثتمر األمم المتحــدة ال،ــامس المعو  رــأقــت البلــدال هموا، المقرر عقــد  ف  الــدوحــة ف   - 35
أقت البلدال هموا والبلدال األسرل  ، أل يدمم رقوة بوار القدرة علس الصــموي ف   ــلض التعاول اضهمائ  مف 2022

ــية األسرل، يوتغ  أل ةأـــمت برهامم العمت ألقت البلدال  ــاعا  سا ـــةم ومأ بوأ العوا ـــر الرئيسـ الت  تواته أونـ
المســــــاعدة للبلدال  هموا تو ــــــيف القدراا اضهتاتية مأ أتت التومية المســــــتدامة، وتقدةم أ ــــــكاا تديدة ومبتكرة مأ 

ــمائأا مأ ا  ــوأ الجاري رفف أ ــ ــأد المتغور لتمويت التومية، وتحســ ــيا مف المأــ ــلس وتمأــ ــور االهتقاا الســ لقائمة لتيســ
 معملياا الر د واال تجارة للزماا للسماز رالتدست السريف ف  حاالا األزماا وال وار  المااتضة 

العمت ويمكأ لموتدل التعاول اضهمائ  أل ة ــــــي   لس التاكور والتقد  ف  مجاا التومية سالا عقد  - 36
وأل يزيد مأ تعزيز الروارط بوأ الحوار العالم  رأــــأل الســــيا ــــاا العامة والعمت االبتكاري ف  مجاا التعاول  
اضهمائ  علس أرف الواقفم ويمكأ أل يثيي الموتدل يورا أفنر هأــــــاما بو ــــــاه موبرا عالميا  ــــــامال للجميف 

عال  الجوية والعال  األثر يعما ألنـــــــــــــعف  تمف األفكار وتحســـــــــــــووأا مأ أتت تعزيز التعاول اضهمائ  ال ف 
البلدال والأــــــــعوه هجزر مأ عملية التعاف  والمســــــــار ال ويت األتت هحو التومية المســــــــتدامةم و ــــــــيكول ذاا 

الحاا أة ا ف  الجولة المقبلة مأ عملية الدرا ة اال تقصائية الت   يجريأا الموتدل، ف  الوصف الناه   ذو
 ــأرا علس بدر األزمة، ل ياك مدل توافج    24 لس  18ة فريدة، رعد مرور ، الت   ــتوفر فر ــ 2021عا    مأ

 التعاول اضهمائ  مف احتياتاا البلدال الوامية و يال الم،امرم


