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 الدورة احلادية عشرة

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٨-١٣ساو باولو، 

 اإلعالن الوزاري الصادر مبناسبة الذكرى السنوية األربعني
 ٧٧إلنشاء جمموعة ال  

 ١٢ و ١١، اجملتمعون يف ساو باولو بالربازيل يف         والصني ٧٧حنـن وزراء الدول األعضاء يف جمموعة ال            
 ،٧٧ السنوية األربعني إلنشاء جمموعة ال   إلحياء الذكرى٢٠٠٤يونيه /حزيران

 والتحديات اليت   ٧٧ عشية انعقاد مؤمتر األونكتاد احلادي العشر باستعراض إجنازات جمموعة ال              وقد قمنا  
 عاماً من االلتزام بقضية التنمية؛ وقد تناولنا مسألة االقتصاد العاملي املتشعبة والسريعة             ٤٠واجهـتها على مدى     

 لعالقات الدولية يف مواجهات التحديات والفرص اجلديدة،التغري وتطور ا

 التطلعات ومشاعر الوحدة والتضامن املشتركة اليت أدت إىل اعتماد اإلعالن املشترك وإذ نؤكد من جديد 
 ١٩٦٤يونيه / حزيران١٥ لدى اختتام الدورة األوىل ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، يف ٧٧للبلدان النامية ال  

أكتوبر / تشرين األول  ٢٥، يف   ٧٧يف جنيف، وميثاق اجلزائر املعتمد مبناسبة االجتماع الوزاري األول جملموعة ال              
  يف مدينة اجلزائر، باجلزائر، ١٩٦٧

  بلداً يف يومنا هذا،١٣٠ بلداً إىل أكثر من ٧٧التوسع املستمر يف عضوية اجملموعة من وإذ ندرك  

إلجيايب الذي يوجِّه أعمالنا ودور اجملموعة يف تناول القضايا االقتصادية          النهج ا وإذ نؤكـد مـن جديد        
واإلمنائـية الدولية، ومبادئ التعاون وعدم املواجهة، على أساس ترابط األمم واالشتراك يف القيم واملصري املشترك             

 :لإلنسانية، نعلن رمسياً ما يلي

كان نقطة حتول   ) األونكتاد( األول للتجارة والتنمية      يف مؤمتر األمم املتحدة    ٧٧إن إنشاء جمموعة ال        -١ 
 تارخيـية إذ وجدت البلدان النامية منرباً مشتركاً لإلعراب عن هواجسها والتوصل إىل توافق يف آرائها لدفع مصاحلها                  

 ـــــــــــــ

 .أُعيد إصدارها ألسباب فنية * 
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لها اجلماعي، درجة من القوة جعلتها تؤثر يف جدول األعمال          وقد اكتسبت البلدان النامية، بعم    . االقتصادية إىل األمام  
 .الدويل بقدر ما كانت لتتمكن من بلوغه لو أهنا عملت بصورة فردية

وتواصل اجملموعة السعي إىل حتقيق اإلنصاف والعدالة يف العالقات االقتصادية الدولية إمياناً منها              -٢ 
 .سالم العاملي ويسهم يف إجياد عامل ينعم باالستقرار والرخاءبأن ذلك ميكن أن يرسي أساساً متيناً حقاً لل

ومـيالد هـذه اجملموعة إىل جانب األونكتاد هو انعكاس لإلقرار بأن إنشاء نظام جتاري دويل                 -٣ 
وقد سّخرت اجملموعة بعد ذلك إرادهتا اجلماعية للتأثري        . منصف قد شكل قضية حمورية على جدول أعمال التنمية        

هداف املشتركة يف ميادين ذات صلة شىت، منها التمويل، واالستثمار األجنيب املباشر، وأسواق رؤوس              يف بلوغ األ  
األمـوال، والديـون اخلارجـية، واألغذية، والزراعة، والتصنيع، وحقوق امللكية الفكرية، والتنمية االجتماعية،              

وأدى التطوير  . لوجيا املعلومات واالتصاالت  والصحة، والتعليم، والتنمية املستدامة، والعلم والتكنولوجيا، وتكنو      
 إىل إنشاء فروع للدفاع عن مصاحل البلدان النامية والنهوض هبا داخل املؤسسات التابعة              ٧٧املؤسسي جملموعة ال      

 .ملنظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك مؤسسات بريتون وودز

ماسية االقتصادية واالجتماعية املتعددة     ممارسة تأثري هام يف تدعيم الدبلو      ٧٧وتواصل جمموعة ال       -٤ 
ومـن بني اإلجنازات الرئيسية للمجموعة إسهامها يف جناح التفاوض بشأن نظام األفضليات املعمم،              . األطـراف 

. وميـثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية، والربنامج املتكامل للسلع األساسية مبا يف ذلك الصندوق املشترك              
وأدت .  هامـاً أيضاً يف اعتماد األهداف املتفق عليها دولياً لنقل املوارد إىل البلدان النامية              وأدت اجملموعـة دوراً   

) اليونيدو(املـبادرات اليت اختذهتا اجملموعة إىل إقامة مؤسسات جديدة مثل منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية                
ية ومعايري ومبادئ جديدة وإطار شامل للتعاون والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وصياغة قواعد ومبادئ توجيه
وقد متثلت املعامل البارزة حقاً يف هذا الصدد يف         . بشأن جمموعة جديدة كاملة من القضايا االقتصادية واالجتماعية       

بدء وتنمية التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، وعقد مؤمترات واجتماعات قمة األمم املتحدة الرئيسية وقيام اجلمعية              
 .لعامة لألمم املتحدة باعتماد اإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بإقامة نظام اقتصادي دويل جديدا

مسامهة مرموقةً يف أداء منظومة األمم املتحدة ملهامها بصورة فعالة٧٧وسامهت جمموعة ال   -٥  .  أيضاً 
ول القضايا العاملية، وخباصة يف امليدانني فقد قامت اجملموعة بدور ريادي يف تعزيز دور منظومة األمم املتحدة يف تنا

وتشدد اجملموعة على استمرار احلاجة إىل إدماج البعد اإلمنائي يف صميم عملية صنع . االقتصـادي واالجـتماعي   
 .القرارات ووضع القواعد على الصعيد الدويل ويف تناول العمليات العاملية

يف وحدهتا وتضامنها، ورؤيتها اخلاصة بعالقات       ٧٧وتتمـثل مواطن القوة الرئيسية جملموعة ال           -٦ 
مـتعددة األطراف تتسم بالعدل واإلنصاف والتزام الدول األعضاء فيها بتحقيق رخاء شعوب اجلنوب فضالً عن                

 .التزامها بالتعاون فيما بينها لتفيد وتستفيد

اجملموعة يف هافانا،   وحنـن نؤكد على األمهية التارخيية ملؤمتر القمة األول للجنوب الذي عقدته              -٧ 
، الذي اعتمد إعالن وبرنامج عمل هافانا الذي جرى التعهد فيه بتناول جدول             ٢٠٠٠أبريل  /بكوبـا، يف نيسان   

أعمـال ذي وجهة عملية وتركيز حاد، مصمم لتنفيذ عدد من املبادرات ذات األولوية القصوى ضمن أطر زمنية    
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نا توفري املوارد الضرورية وبذل اجلهود اجلماعية ألعضاء اجملموعة ويتطلب التنفيذ الفعال لربنامج عمل هافا. حمددة
 .يف هذا الصدد

وقد قام املؤمتر الرفيع املستوى املعين بالتعاون بني بلدان اجلنوب املعقود يف مراكش، باملغرب، يف   -٨ 
ون بني بلدان   ، باعتماد إعالن مراكش وإطار عمل مراكش املتعلق بتنفيذ التعا         ٢٠٠٣ديسـمرب   /كـانون األول  

اجلـنوب، الـذي أكد من جديد التزام األعضاء بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وعني تدابري ومبادرات حمددة                  
وحنن نؤكد من جديد التزامنا بتنفيذ هذه التدابري واملبادرات وبالتعجيل بتحقيق هذه األهداف . لتحقيق هذا اهلدف

 . املتعلق بتنفيذ التعاون بني بلدان اجلنوباحملددة زمنياً الواردة يف إطار عمل مراكش

وقـد ظـل الـتعاون فيما بني بلدان اجلنوب دائماً أداة فعالة للحفاظ على تضامننا ووحدتنا                  -٩ 
فقد متكنت البلدان النامية، عن طريق هذا التعاون فيما بني بلدان اجلنوب، مبا يف ذلك التعاون بينها               . وتعزيـزمها 

. ودون اإلقليمي، من االستفادة من الفرص الساحنة وراء حدودها زيادةً يف رخاء شعوهبا            على الصعيدين اإلقليمي    
 غرييرو االستئماين للتعاون االقتصادي والتقين -وإننا نالحظ بارتياح التقدم الذي أحرزه حىت اآلن صندوق برييس 

بادرات اليت أطلقها وتعهدها أعضاء     ونرحب بامل . فـيما بني البلدان النامية دعماً للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب          
 .اجملموعة هبدف استئصال شأفة الفقر والنهوض بالتنمية االجتماعية

وحنن نعرب عن تقديرنا ألعمال مركز اجلنوب ونعرب يف هذا الصدد عن تصميمنا على تعزيز                -١٠ 
 .املركز ليكون مركز دراسات متخصصة لبلدان اجلنوب

 صاحلة للنظر ١٩٦٤ يف عام ٧٧ كانت على جدول أعمال جمموعة ال        وال تزال بعض البنود اليت     -١١ 
فـيها، مـثل أوجـه عـدم االتساق يف النظام التجاري املتعدد األطراف، ونقل املوارد بني االقتصادات النامية                   

واق واالقتصـادات املتقدمة، مبا يف ذلك عدم كفاية تدفقات املساعدة اإلمنائية الرمسية وعبء الديون، وتقلب أس               
وعالوة على ذلك، فإن . السلع األساسية، وتفكيك احلواجز احلمائية اليت حتول دون دخول أسواق البلدان املتقدمة

قضايا جديدة مثل التنمية املستدامة، والتنمية االجتماعية واإلنصاف واإلدماج، وكثرة األزمات املالية، واإلعانات          
تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، واملعامالت الدولية غري      الـتجارية وخاصـة يف املنتجات الزراعية، ودور         

 .املشروعة، تتطلب من اجملتمع الدويل استجابة عاملية منسقة

. ومل تـتحقق آمـال استتباب أمن عاملي أكرب ونظام اقتصادي واجتماعي دويل عادٍل وغري متييزي                -١٢ 
وما زالت العالقات االقتصادية    . ري منها ذو طبيعة هيكلية    فالعـامل اليوم تكتنفه مشاكل اقتصادية واجتماعية حادة، كث        

وقد . الدولـية أيضاً تتسم بعدم الثبات وباالختالل، مبا ينطوي عليه ذلك من هتميش البلدان النامية وخاصة أقلها منواً                 
العاملي خارج اإلطار   أعربـت اجملموعة عن قلقها البالغ إزاء نزوع البلدان املتقدمة إىل اختاذ قرارات تؤثر يف االقتصاد                 

 .املتعدد األطراف ملنظومة األمم املتحدة ودون مراعاة تامة ملصاحل البلدان النامية

وإننا نشدد على أمهية تعزيز تعددية األطراف ومنظومة األمم املتحدة يف مواجهة الرتعة األحادية               -١٣ 
عد جديدة حتد من حيز السياسات املتاح أمام        املتنامـية وكذلك يف مواجهة احملاوالت الرامية إىل إجياد نظم وقوا          
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والبلدان النامية كفيلة مبواجهة هذا     . الـبلدان النامـية واختياراهتا فيما يتعلق برسم السياسات االقتصادية الكلية          
 .التحدي بالعمل مجاعياً

االلتزامات كذلك فإن النظم و. وقد أتت عملية العوملة والتحرير بفوائد متفاوتة فيما بني البلدان         -١٤ 
وهذه . الدولـية تتضـمن على حنو متزايد قواعد حتد من اختيارات البلدان النامية فيما يتعلق بالسياسة اإلمنائية                

الـتطورات، الـيت أحدثت آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية، تؤكد على أمهية ضمان إجياد حيز للسياسات أمام                 
وينبغي أن ال   . وطنية على أساس احتياجاهتا اإلمنائية واملالية والتجارية      البلدان النامية للنهوض بأهدافها اإلمنائية ال     

وهذا يتطلب استراتيجيات   . يكون يف حترير نظم السياسات التجارية اقتحام للحيز املتاح للسياسة العامة الوطنية           
بأمهية حامسة من حيث ويتسم دور الدولة يف هذه العملية    . إمنائية تكفل حتقيق توازن أمثل بني الكفاءة واإلنصاف       

اليت تضع التنمية يف حمور     " اإلدارة الرشيدة للعوملة  "وهذا يتطلب أيضاً    . حتديـد االحتياجات واألولويات الوطنية    
ومثة حاجة إىل دمج البعد اإلمنائي يف       . االهتمامات العاملية، مبا يف ذلك ما يتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات         

وجيب االستفادة من ثورة تكنولوجيات املعلومات      . ولية وعمليات وضع القواعد الدولية    العمليات االقتصادية الد  
 .واالتصاالت بغية سد الفجوة الرقمية واإلمنائية على السواء

وجيب مساعدة البلدان النامية على املشاركة بصورة فعالة ومواجهة التحديات وجين الفوائد من          -١٥ 
وينبغي ضمان توفري بيئة اقتصادية دولية مالئمة للتنمية        . جارية املتعددة األطراف  التجارة الدولية واملفاوضات الت   

وسيشكل ذلك إسهاماً هاماً يف . ميكن يف إطارها تيسري دمج البلدان النامية يف االقتصاد العاملي دجماً كامالً ومفيداً
ألطراف يكون مفتوحاً حقاً ومنصفاً    حتقـيق األهـداف اإلمنائـية لأللفية، مبا يف ذلك إقامة نظام جتاري متعدد ا              

وتشعر . ومرتكزاً على القواعد وقابالًً للتنبؤ به وغري متييزٍي ويضع يف االعتبار مصاحل واهتمامات البلدان النامية              
والبلدان املتقدمة مدعوة إىل .  بالقلق من أن املفاوضات املعنية مل حتقق حىت اآلن آمال البلدان النامية٧٧جمموعة ال  

بات اإلرادة السياسية املطلوبة للوفاء بااللتزامات اليت تعهدت هبا يف الدوحة، وخاصة االلتزام بأن التنمية ستكون إث
وعليه، فإن اهلدف اهلام إلعالن الدوحة، الذي وضع      . يف صدارة اهتمامات املفاوضات التجارية املتعددة األطراف      

مج عمل الدوحة، جيب مواصلة السعي احلثيث إىل بلوغه بغية          احتياجات البلدان النامية ومصاحلها يف صميم برنا      
حتقيق نتائج ملموسة وحمددة وقابلة للتنفيذ وإمنائية التوجه من املفاوضات التجارية املتعددة األطرف بشأن كامل               

 منظمة  وما زال تيسري انضمام البلدان النامية إىل      . جمموعـة القضايا اليت حتظى باهتمام خاص لدى البلدان النامية         
 . التجارة العاملية ُيعد هدفاً رئيسياً

إنـنا نشـدد على أمهية تعزيز منظمة التجارة العاملية وعلى أمهية جعلها عاملية فعال، ومن هذا                  -١٦ 
املـنطلق، فنحن ندعو إىل التعجيل خبطى عملية انضمام البلدان النامية الساعية إىل االنضمام إىل منظمة التجارة                 

عوقات سياسية وبسرعة وشفافية، كما ندعو منظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة       العاملـية دون م   
والتنمـية إىل تقدمي مساعدة تقنية، يف نطاق الوالية املسندة إىل كل منهما، ليسهما بذلك يف إدماج تلك البلدان                   

 .إدماجاً سريعاً وتاماً يف النظام التجاري املتعدد األطراف

 أمهـية توخـي مجيع البلدان للتوفيق بني سياساهتا التجارية الوطنية            ٧٧وتؤكـد جمموعـة ال         -١٧ 
ونكرر اإلعراب عما يساورنا من قلق يف هذا الشأن، وندعو إىل الكف         . واالتفاقـات التجارية املتعددة األطراف    
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مية، كأنْ ُتفَرض عليها جزاءات عن مواصلة تطبيق تدابري اقتصادية وجتارية قسرية من جانب واحد ضد البلدان النا
 .اقتصادية وجتارية تتعارض مع أحكام ميثاق األمم املتحدة وقواعد منظمة التجارة العاملية

واقتـناعاً منا بأمهية النهوض بالتجارة فيما بني بلدان اجلنوب، فإننا نرحب بقرار إحياء النظام                -١٨ 
، وببدء اجلولة الثالثة من     ١٩٨٩مية، الذي اسُتحدث يف عام      الشـامل لألفضليات التجارية فيما بني البلدان النا       

وينبغي للجولة الثالثة أن . املفاوضات الرامية إىل إدماج االتفاق املتعلق بالنظام املذكور وتعزيز أهداف هذا االتفاق
يل النهوض  تضمن مسامهات مفيدة، تكون منصفة وهادفة ومتباَدلة، يف النظام الشامل لألفضليات التجارية يف سب             

 .بالتجارة فيما بني بلدان اجلنوب

ويساورنا قلق إزاء اآلثار الضارة املترتبة على ما تقدمه بعض البلدان املتقدمة من دعم وإعانات                -١٩ 
 .حملية إلنتاج السلع األساسية وتصديرها، مما يشوه التجارة الدولية ويقوِّض الفرص التجارية

ق إزاء اآلثار الضارة املترتبة على ما تقدمه بعض البلدان املتقدمة من إن الوزراء، إذ يساورهم القل -٢٠ 
دعم وإعانات حملية إلنتاج القطن وتصديره، األمر الذي يشوه التجارة الدولية ويقوض الفرص التجارية، ويفاقم               

 تلك البلدان املتقدمة    احلالـة االقتصادية واالجتماعية ألقل البلدان منواً املنتجة للقطن واملصدرة لـه، حيثّون أيضاً            
 .على اإلسراع يف إمتام عملية إلغاء إعانات التصدير املقدمة فيما يتعلق بالقطن وإلغاء الدعم احمللي املتصل بإنتاجه

إن األونكتاد، بوصفه اجلهة التنسيقية داخل األمم املتحدة املعنية مبعاجلة مسألة التجارة والتنمية              -٢١ 
تشملها جماالت التمويل والتكنولوجيا واالستثمار والتنمية املستدامة معاجلة متكاملة، ونظراً واملسائل املترابطة اليت 

ملا يؤديه األونكتاد من وظائف مترابطة تشمل البحوث وحتليل السياسة العامة، وتنظيم مداوالت حكومية دولية               
ب للتصدي ملا تواجهه البلدان النامية من والعمل على إجياد توافق يف اآلراء وإقامة تعاون تقين، فهو يف موضع مناس

وإن الوالية املسندة إىل األونكتاد والوظائف املنوطة به متنح هذه املؤسسة دوراً خاصاً بني . حتديات راهنة  وناشئة
م إن القرارات اليت اختذهتا اجلمعية العامة مؤخراً بالطلب إىل األونكتاد أال ُيسه. سائر املؤسسات املتعددة األطراف

يف تنفـيذ نـتائج املؤمترات الرئيسية فقط بل أن يستعرض أيضاً ما حيرز من تقدم يف تنفيذ االلتزامات املعقودة ويف تنفيذ                      
االتفاق الذي مت التوصل إليه وبإشراك األونكتاد يف احلوار الرفيع املستوى بني اجمللس االقتصادي واالجتماعي ومؤسسات                

وانعقاد األونكتاد احلادي عشر هو حدث هام       . ملية، هي قرارات حتظى باالستحسان    بريـتون وودز ومنظمة التجارة العا     
، اليت ما زالت تستفيد مما تضطلع به املنظمة من أنشطة متعددة            ٧٧آخر يف مسرية األونكتاد وكذلك يف مسرية جمموعة ال            

ده خلطة عمل بانكوك، يرسيان اإلطار      إن توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف ساو باولو، وإعادة تأكي           . االختصاصـات 
فاملوضوع الرئيسي واملواضيع الفرعية األربعة لألونكتاد احلادي عشر متثل         . لعمـل األونكتاد يف السنوات األربع القادمة      

قرر أساساً راسخاً يتم البناء عليه والتوسع فيه يف اجتاه تطلعي يستهدف مواصلة تعزيز األونكتاد يف دورته الثانية عشرة امل                  
 .  مجيع جماالت عملهواجملتمع الدويل مدعو إىل دعم األونكتاد يف. ٢٠٠٨عقدها عام 

وتؤكد اجملموعة ضرورة وضع قواعد دولية تتيح للبلدان النامية احليز واملرونة الالزمني يف جمال السياسة                -٢٢ 
كما تشدد اجملموعة على ضرورة إتاحة      . ةالعامـة، حيث إن هلما صلة مباشرة باالستراتيجيات اإلمنائية للحكومات الوطني          

 املختلفة للبلدان،   حـيز يف جمال السياسة العامة من أجل وضع استراتيجيات إمنائية تراعي املصاحل الوطنية واالحتياجات              
 .اليت ال تراعى دوماً لدى وضع السياسات االقتصادية الدولية يف عملية االندماج يف االقتصاد العاملي
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 أولوية قصوى إلصالح األمم املتحدة، ونبدي جمدداً رغبتنا يف املشاركة مشاركة نشطة        إننا نويل  -٢٣ 
يف املفاوضـات مـن أجل تعزيز املنظمة، كيما يتسىن هلا أن تتصدى بفعالية للتحديات الراهنة واملقبلة، مبا فيها                   

ونؤكد . ية العظمى من أعضائهااحتياجات البلدان النامية وهواجسها واهتماماهتا، حيث تشكل هذه البلدان الغالب 
جمـدداً أن على هذه املفاوضات أن تستهدف تعزيز هنج تعددي األطراف، ومنح املنظمة قدرة كبرية على الوفاء                  
الفعـال والتام باملقاصد واملبادئ املنصوص عليها يف ميثاقها، وترسيخ طابعها الدميقراطي وشفافيتها يف املناقشة،               

 .ضاءوتنفيذ قرارات الدول األع

إنـنا ما زلنا ملتزمني باألهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً                -٢٤ 
وهنيب يف هذا الشأن باجملتمع الدويل      . وبااللتزامات واملبادرات متعددة األطراف الرامية إىل استئصال شأفة الفقر        

ريع لألهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى اليت ومـنظومة األمـم املتحدة السعي إىل حتقيق تام وس     
وتشدد اجملموعة كذلك . ُحدِّدت يف مؤمترات األمم املتحدة وقممها الرئيسية ويف املؤمترات االستعراضية لكل منها    
 .تعاون اإلمنائي الدويلعلى ضرورة مراعاة االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية للبلدان النامية متام املراعاة يف برامج ال

 مصممة على العمل الدؤوب على إجناح اجللسة العامة الرفيعة املستوى املقرر            ٧٧إن جمموعة ال       -٢٥ 
، مبشاركة رؤساء الدول    ٢٠٠٥عقدهـا يف مسـتهل الـدورة السـتني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام                

اء بكل ما ُعقد من التزامات يف إعالن األمم املتحدة        واحلكومـات، من أجل استعراض ما أُحرز من تقدم يف الوف          
بشأن األلفية، مبا فيها األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً والشراكة العاملية املطلوبة من أجل بلوغها، والستعراض 

االقتصادي مـا أُحـرز من تقدم يف تنفيذ نتائج والتزامات مؤمترات األمم املتحدة وقممها الرئيسية يف امليدانني                  
ونؤكد أنه، إذا ما أُريَد لألهداف      . واالجـتماعي تنفيذا متكامال ومنسقاً على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل         

، فال بد من إقامة شراكة عاملية حقيقية من أجل التنمية، األمر الذي             ٢٠١٥اإلمنائية لأللفية أن تتحقق حبلول عام       
 . البلدان املتقدمةيقتضي التزاماً وتنفيذاً أكرب من جانب

 من منجزات عرب السنوات األربعني املاضية، ومع مراعاة ٧٧ونظـراً إىل مـا حققته جمموعة ال        -٢٦ 
ضرورة ووجوب أن تكون العوملة يف القرن احلادي والعشرين مشولية ومنصفة متاماً، يتعني علينا ترسيخ وتعجيل ما 

، مبا يف ذلك، من بني أمور أخرى، ضرورة ٧٧ إىل جمموعة ال       َتحقق من مكاسب من خالل تفعيل الوالية املسندة       
ضـمان تنفـيذ األهداف اإلمنائية لأللفية واألهداف احملددة يف نتائج مؤمترات األمم املتحدة وقممها الرئيسية يف                 

 .امليدانني االقتصادي واالجتماعي

 وحركة عدم االحنياز من خالل       والصني ٧٧ونؤكد أمهية تعزيز التعاون والتنسيق بني جمموعة ال            -٢٧ 
 .جلنة التنسيق املشتركة من أجل تعزيز األولويات املشتركة للبلدان النامية والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب

إن احلـوار واملفاوضات بني الشمال واجلنوب يتطلبان تعاوناً حقيقياً من أجل التنمية من خالل           -٢٨ 
وحنن نناشد البلدان املتقدمة أن تبدي يف هذا الشأن         . جهة التحديات الراهنة واملقبلة   فبهذه الروح ميكن موا   . شراكة عاملية 

 تبديه على مر السنني، كيما يتسىن حتقيق التنمية يف مجيع البلدان،            ٧٧قدراً مماثالً من التصميم الذي ما برحت جمموعة ال            
 البلدان النامية يف إدارة     يف سبيل تعزيز مشاركة ومتثيل    ونؤكد أمهية أن تتكلل اجلهود اجلاري بذهلا        . وخاصة النامية منها  

 .بذلك فقط حيقق النهج املتعدد األطراف كامل إمكاناته. الشؤون االقتصادية العاملية بالنجاح يف وقت مبكر
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 ٤ املؤرخ   ٤١/١٢٨ونؤكد جمدداً التزامنا بإعالن احلق يف التنمية الوارد يف قرار اجلمعية العامة              -٢٩ 
 .، ونشجع على وضعه موضع التنفيذ الكامل والفعال١٩٨٦ديسمرب /ولكانون األ

وتقر جمموعة . إن مواجهة التحديات، الراهنة منها والناشئة، تقتضي التكيف مع واقع عامل اليوم         -٣٠ 
ز  بالدور الذي ميكن أن ينهض به اجملتمع املدين وجمتمع األعمال التجارية بوصفهما شريكني هامني يف تعزي                ٧٧ال    

وسيتم السعي إىل إقامة عالقة وتعاون أكثر منهجية مع أصحاب          . األهـداف والغايـات اإلمنائية للبلدان النامية      
 .املصاحل ذوي الصلة مبا يدعم العملية اإلمنائية

، الفرصة لتقييم عملية تنفيذ برنامج ٢٠٠٥وسيتيح مؤمتر القمة الثاين للجنوب، املقرر عقده عام  -٣١ 
 .ار مراكش لتحقيق التعاون فيما بني بلدان اجلنوبعمل هافانا وإط

إننا ندرك ونقدر االحتياجات اخلاصة بأقل البلدان منواً والدول النامية اجلزرية الصغرية والبلدان              -٣٢ 
 العبور  النامية غري الساحلية يف إطار عاملي جديد للتعاون يف جمال النقل العابر من أجل البلدان النامية غري الساحلية وبلدان                  

النامـية، ونؤكد جمدداً دعمنا املستمر ملا تبذله هذه البلدان من مساٍع يف كل شأن، ال سيما يف جهودها الرامية إىل بلوغ                      
 .األهداف اإلمنائية لأللفية وتنفيذ برنامج عمل بروكسل وبرنامج عمل بربادوس وبرنامج عمل أملايت

هود يف سبيل التصدي لتحديات القضاء على الفقر        ونؤيـد الـبلدان األفريقية فيما تبذله من ج         -٣٣ 
 .وحتقيق التنمية من خالل تنفيذ الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

 جمـدداً ضرورة أن تتاح للبلدان النامية كافةً إمكانية احلصول على            ٧٧وتؤكـد جمموعـة ال         -٣٤ 
يف تعزيز التنمية املستدامة وبلوغ األهداف      تكنولوجـيات املعلومـات واالتصاالت، ملا لذلك من أمهية جوهرية           

ونؤكد يف هذا الشأن أمهية إعداد مجيع البلدان النامية إعداداً فعاالً للمرحلة الثانية من مؤمتر القمة . اإلمنائية لأللفية
، كما ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١٨ إىل ١٦العاملي املعين مبجتمع املعلومات، املقرر عقده يف تونس يف الفترة من 

 .نؤكد أمهية مشاركتها فيه مشاركة فعالة

ونـرفض رفضاً قاطعاً فرض قوانني وأنظمة تتجاوز آثاُرها احلدوَد اإلقليمية، كما نرفض سائر أشكال                -٣٥ 
الـتدابري االقتصادية القسرية، مبا فيها العقوبات املفروضة من جانب واحد على البلدان النامية، ونؤكد من جديد ضرورة                  

ونؤكد أن تلك التدابري تعمل على تقويض مبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، وأهنا تتناىف مع                . ئهـا فـوراً   إلغا
مـبادئ الـنظام الـتجاري متعدد األطراف ومع قواعد منظمة التجارة العاملية، كما تشكل هتديداً خطرياً حلرية التجارة                   

 .جملتمع الدويل أن يرفض تلك التدابري وأن يعمل ويشجع على إزالتها متاماًومن مث، فإننا هنيب با. واملالحة واالستثمار

ونقـر مبا لالحتالل األجنيب من أثر سليب شديد على اجلهود الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة                 -٣٦ 
ذه املسألة وبذل   واستئصال شأفة الفقر، ونؤكد جمدداً يف هذا الشأن التزامنا، إىل جانب اجملتمع الدويل، مبعاجلة ه              
 .جهود يف سبيل حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية والبيئية يف املناطق الواقعة حتت االحتالل

ونعـرب عـن تقديرنا وامتناننا للربازيل وشعبه على تنظيمه واستضافته املمتازين لالجتماع الوزاري               -٣٧ 
 .، وعلى ما لقيناه من ُحْسن وفادة يف مدينة ساو باولو٧٧ل  اخلاص مبناسبة الذكرى السنوية األربعني لتأسيس جمموعة ا

- - - - - 


