األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة

الدورة السبعون
البنــــــــــــو  9و  15و  17و  18و  19و  20و  21و  22و 23
و  24و  25و  26و  27و  28و  29و  37و  38و  42و 46
و  66و  69و  70و  71و  73و  79و  82و  108و 116
و  122و  123و  131و  132و  133و  134و  135و 136
و  138و  148من جدول األعمال
تقرير اجمللس االقتصا ي واالجتماعي
التنفيــو واملتاةعــة املتنــامنن واملنســقان لنتــا امل ـ را الر يســية
وم را القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة امليـدا ا االقتصـا ي
واالجتماعي وامليا ين املتصلة هبما
تسخري تننولوجيا املعلوما واالتصاال ألغراض التنمية
املسا ل املتعلقة ةسياسا االقتصا النلي
متاةعة وتنفيو تا

امل را الدولية لتمويل التنمية

التنمية املستدامة
تنفيــو تــا م ـ ر األمــم املتحــدة للمســتو نا الب ــرية املو ــل
الثاين) وتعزيز ةر ام األمـم املتحـدة للمسـتو نا الب ـرية مو ـل
األمم املتحدة)
العوملة والتراةط
جمموعا البلدا اليت تواجه أوضاعاً خاصة
القضاء على الفقر وقضايا إمنا ية أخرى
األ طة التنفيوية من أجل التنمية
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التنمية الزراعية واألمن الغوا ي والتغوية
التنمية االجتماعية
النهوض ةاملرأة
احلالة

ال رق األوسط

قضية فلسطا
ضـرورة إاــاء احلصــار االقتصــا ي والتملـاري واملــاض الــوي تفرضــه
الواليا املتحدة األمرينية على كوةا
مسألة جزر فوكن د مالفيناس)
ال راكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـاق التقـد ااـرن
والدعم الدوض

التنفيـو

حقوق ال عوب األصلية
القضـــاء علـــى العنصـــرية والتم ييـــز العنصـــري وكراهيـــة األجا ـ ـ
وما يتصل ةولك من تعص
حق ال عوب

تقرير املصري

تعزيــز تنســيق املســاعدة اة ســا ية واملســاعدة الغو يــة الــيت تق ـدمها
األمــــم املتحــــدة حــــاال النــــوارعد ــــا لــــك املســــاعدة
االقتصا ية اخلاصة
اايطا وقا ون البحار
ةر ام األمم املتحدة للمساعدة
و ره ونيا ة تفهمه

تدريس القا ون الدوض و راسته

التداةري الرامية إىل القضاء على اةرهاب الدوض
متاةعة تا م ر قمة األلفية
تعزيز منظومة األمم املتحدة
إصنح األمم املتحدةق التداةري واملقترحا
التقـــــارير املاليـــــة والبيا ـــــا املال يـــــة املراجعـــــة وتقـــــارير جملـــــس
مراجعي احلساةا
استعراض كفاءة األ اء اة اري واملاض لألمم املتحدة
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امليزا ية الرب اجمية لفترة السنتا 2015 - 2014
امليزا ية الرب اجم ية املقترحة لفترة السنتا 2017 - 2016
ختطيط الربام
حتسا احلالة املالية لألمم املتحدة
جدول األ صبة املقررة لقسمة فقا األمم املتحدة
اجلوا اة ارية واملتعلقة ةامليزا ية لتمويل عمليـا
حلفظ السن

األمـم املتحـدة

رســالة م رخــة  6ت ــرين األولكأكتــوةر  2015موجهــة إىل األمــا العــا مــن
املمثل الدا م جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة
ي ـرف أن أحيــل يــه اةعــنن الــوناري الــوي اعتمــد االجتمــا الســنوي التاسـ
والثن ا لونراء خارجية الدول األعضاء جمموعة السـبعة والسـبعاد املعقـو مقـر األمـم
املتحدة ةنيويورك  24أيلولكسبتمرب  2015ا ظر املرفق).
وةالنياةة عن جمموعة السبعة والسـبعا والصـاد أكـون اتنـًا لـو تفضـلتم ةتعمـيم هـوه
الرسالة ومرفقها كو يقة للملمعيـة العامـة إ ـار البنـو  9و  15و  17و  18و  19و 20
و  21و  22و  23و  24و  25و  26و  27و  28و  29و  37و  38و  42و 46
و  66و  69و  70و  71و  73و  79و  82و  108و  116و  122و  123و 131
و  132و  133و  134و  135و  136و  138و  148من جدول األعمال.
توقيع) ج .ن .ماماةولو
السفيـر
واملمثـل الدا ـم جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة
ر يس جمموعة السبعة والسبعا
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مرفق الرسالة امل رخة  6ت رين األولكأكتوةر  2015املوجهة إىل األمـا العـا
من املمثل الدا م جلنوب أفريقيا لدى األمم املتحدة
اةعنن الوناري املعتمد االجتما السنوي التاس والثن ا لـونراء خارجيـة
الدول األعضاء جمموعة السبعة والسبعا
يويوركد  24أيلولكسبتمرب 2015
التقـى ونراء خارجيــة الــدول األعضــاء جمموعـة الســبعة والســبعا والصــا مقــر
األمــم املتحــدة ةنيويــورك  24أيلولكســبتمرب  2015ناســبة اجتمــاعهم الســنوي التاســ
العـــا د
والـــثن ا .واســـتعرض الـــونراء احلالـــة االقتصـــا ية العامليـــةد وأحـــدع التطـــورا
وال سيما التحديا ااد ة اليت تواجه البلدان النامية .واعتمدوا اةعنن التاضق
 - 1هنــأ الــونراء األمــم املتحــدة ناســبة الــوكرى الســنوية الســبعا ة ــا هاد واعترفــوا
ةالــدور احلاســم الــوي ت يــه جمموعــة الســبعة والســبعا والصــا صــياغة معــا التنميــة
االجتماعية واالقتصا ية العاملية من أجل تضـييق الفملـوة ةـا البلـدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة
النمو .واعترف الونراء ةالدور ااوري الوي تضطل ةه جمموعة السـبعة والسـبعا والصـا
ســياق يتطل ـ تركيــزا متملــد ا علــى إصــنح احلوكمــة االقتصــا ية العامليــة مــن أجــل التنفيــو
امللموس للتنمية املستدامة.
 - 2ورح الونراء ةالو يقة اخلتامية املعنو ة ’’حتويـل عاملنـاق خطـة التنميـة املسـتدامة لعـا
‘‘2013د اليت سيعتمدها القا ة م ر قمة األمم املتحدة العتما خطة التنمية ملـا ةعـد عـا
2015د املقــرر عقــده الفتــرة مــن  25إىل  27أيلولكســبتمرب  .2015والحــظ الــونراء أن
جوهر الو يقة اخلتاميـة يتمثـل جمموعـة مـن  17هـدفا حـد للتنميـة املسـتدامة تـرتبط هبـا
 169غايةد تب فوق القاعـدة الـيت أرسـتها األهـداف اةمنا يـة لأللفيـة والو يقـة اخلتاميـة ملـ ر
األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامةد املعنو ــة ’’املســتقبل الــوي صــبو إليــه‘‘د ويــأيت صــدار ا
هدف القضاء على الفقر كل منـان مميـ أاـناله وأةعـا هد الـوي هـو اـرع ال غـ عنـه
للتنمية املستدامة.
 - 3والحظ الونراء أن خطة التنمية املستدامة لعا  2030ت كد جمد ا على مجي مبـا
م ر األمـم املتحـدة املعـ ةالبيوـة والتنميـةد الـوي عقـد ريـو ي جـا ريو ةالربانيـل عـا
1992د وخاصة مبدأ املس وليا امل تركة ولنن املتباينة .والحظ الونراء أن اخلطة اجلديـدة
تدي قاصد ميثاق األمم املتحدة ومبا هد ومن ةينها احترا القا ون الدوض احترامـا كـامن.
وأكد الونراء جمد ا على تـا مجيـ املـ را الر يسـية ومـ را القمـة الـيت تعقـدها األمـم
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املتحدةد اليت أرست أساسا متينا للتنمية املستدامة وأسهمت صـياغة معـا اخلطـة اجلديـدة.
وت مل هـوه النتـا إعـنن ريـو ة ـأن البيوـة والتنميـةد والو يقـة اخلتاميـة ملـ ر القمـة العـاملي
للتنميــة املســتدامةد والو يقــة اخلتاميــة ملـ ر القمــة العــاملي للتنميــة االجتماعيــةد وةر ــام عمــل
امل ر الدوض للسنان والتنميةد ومنـهاج عمـل ةـيملاد والو يقـة اخلتاميـة ملـ ر األمـم املتحـدة
للتنميـة املسـتدامة .كمــا أكـد الــونراء جمـد ا علــى أ ـطة متاةعــة هـوه املـ را د ـا لــك
تا م ر األمم املتحدة الراة املع ةأقل البلدان منـواد واملـ ر الـدوض الثالـع املعـ ةالـدول
اجلزريــة الصــغرية الناميــةد وم ـ ر األمــم املتحــدة الثــاين املع ـ ةالبلــدان الناميــة غــري الســاحليةد
وم ر األمم املتحدة العاملي الثالع املع ةاحلد مـن أخطـار النـوارع .والحـظ الـونراء أيضـا
أن اخلطة ترتنز على اةعنن العاملي حلقـوق اة سـاند واملعاهـدا الدوليـة حلقـوق اة سـاند
وإعنن األلفيةد والو يقـة اخلتاميـة ملـ ر القمـة العـاملي لعـا  .2005وتسـتنري اخلطـة ةصـنوك
أخرى مثل إعنن احلق التنمية.
 - 4وأكد الونراء جمد ا على أمهيـة حتقيـق التنامـل ةـا األةعـا الثن ـة للتنميـة املسـتدامةد
وهي النمو االقتصا ي ال امل للملمي د ومحايـة البيوـةد واة مـاج االجتمـاعيد و لـك ةطريقـة
متوان ة ون التركيز على ةعدٍ على حساب ةعد آخر.
 - 5وســلط الــونراء الضــوء علــى ضــرورة الت ــملي علــى قيــا جمتمعــا يســو ها الســن
والعدل وجيد فيها اجلمي متسعا هلمد جمتمعـا ختلـو مـن اخلـوف ومـن العنـ  .واعترفـوا ةـأن
التنميـــة املســـتدامة ال نـــن أن حتقـــق ون ســـن د وأن الســـن ال نـــن أن يســـتت ون
تنمية مستدامة.
 - 6واد الونراء على أمهية أن تتوافر خلطة التنمية املسـتدامة لعـا  2030وسـا ل تنفيـو
كافيةد و لبوا إىل البلدان املتقدمة النمو أن توافق على ةدء مرحلة جديدة مـن التعـاون الـدوض
وأن تلتز هباد عن ريق إقامة اـراكة عامليـة معـزنة وموسـعة مـن أجـل التنميـة رت ـنل حملـر
الزاوية والركيزة األساسية الستنمال ما ينملز من أعمـال متوخـاة إ ـار أهـداف التنميـة
املستدامة وغريها من األهداف اةمنا ية املتفق عليها ولياد ولتنفيو خطة التنمية املسـتدامة لعـا
تنفيو األهداف.
2030د م مراعاة الدروس املستفا ة من الفملوا
 - 7واعتــرف الــونراء ةــأن كــثريا مــن البلــداند وال ســيما البلــدان الناميــةد تقاســي مــن
التحديا الثن ة املتمثلة الفقر والبطالة وعد املساواة.
 - 8وأكد الـونراء جمـد ا علـى اهلـدف اجلـام املتمثـل القضـاء علـى الفقـرد الـوي يظـل
أكرب حتد عاملي وال رع الوي ال غ عنه لتحقيق التنمية املستدامة .وكـرروا التأكيـد علـى أن
القضــاء علــى الفقــر ضــرورة حتميــة هلــا أمهيتــها املركزيــة لتحقيــق خطــة التنميــة املســتدامة
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لعا 2030د واد وا على ضرورة تناول الفقر ةوصفه ظاهرة متعد ة األةعـا  .واـد وا علـى
أمهية القضاء على الفقر ’’ممي أاناله وأةعا ه‘‘ كين يرترك حبق أحـد يتخلـ عـن الركـ .
وأيــد الــونراء ةقــوة الــرأي املتمثــل أن خطــة التنميــة املســتدامة لعــا  2030ينبغــي أن تعــزن
التزا اجملتم الدوض ةالقضاء على الفقر حبلول عا .2030
 - 9وتعهد الونراء ةدعم اجلهو الو نية واةقليمية والدولية الرامية إىل القضاء علـى الفقـر
مميــ أاــناله وأةعــا ه حبلـــول عــا 2030د وهــو مــا ينبغـــي أن ي ــنل اهلــدف الر يســـي
للحنوما د ت انرهم لك ةيوة عاملية نينية.
 - 10و ل الـونراء إىل منظومـة األمـم املتحـدة أن تضـ د ةالت ـاور مـ امل سسـا املاليـة
الدوليةد مقاييس افافة لتقدير التقد اارن حتقيـق التنميـة املسـتدامة تتملـاون جمـر حسـاب
صي الفر من الدخلد ةاالستنا عند االقتضاء إىل املبا را القا مة .وينبغـي هلـوه املقـاييس
أن تراعــي الطبيعــة املتعــد ة األةعــا للفقــرد واألةعــا االجتماعيــة واالقتصــا ية والبيويــة للنــات
االيد والفملوا اهلينلية على مجي املستويا .
 - 11وأكد الونراء جمد ا على أن نا املرأة وضمان م اركتها ةصـورة كاملـة وفعالـة
مجي ميا ين اجملتم أمر أساسي لتحقيق املساواة والتنمية املستدامة.
 - 12والحظ الونراء أيضا أن إمنا ا املرأة ترستغل حىت اآلن استغنال كامن فيما خيـ
االخنراع أ ـطة التنميـة املسـتدامة واةسـها تنفيـوها واال تفـا ةنتا ملهـاد سـواء ةوصـفها
قا دة أو م اركة أو حمفزة للتغيري .وأيدوا إعطـاء األولويـة للتـداةري النفيلـة ةتعزيـز املسـاواة ةـا
مجيـ جمـاال اجملتمـ  .وعقـدوا العـز علـى نـا النسـاء
اجلنسا و نـا النسـاء والفتيـا
والفتيا من حترير إمنا ـا ن ةوصـفهن قـوة افعـة للتنميـة املسـتدامة مـن خـنل تـداةري عديـدةد
كل مناند وخصوصا املنا ق
وتعهدوا ةتهيوة ةيوة م اتية لتحسا أوضا النساء والفتيا
الريفية واجملتمعا االية وةا ال عوب األصلية واألقليا العرقية.
 - 13وتعهــد الــونراء ةضــمان تــ املــرأة حبقــوق وفــرل متســاوية مــ الرجــل اختــا
القرارا السياسية واالقتصا ية وختصي املوار د وةإعطـاء املـرأة حقوقـا متسـاوية مـ الرجـل
فيما خي املوار االقتصا يةد وةنفالة استفا ا من اخلدما التعليمية واملاليـة وتننولوجيـا
املعلوما واالتصاال واألسواق واملساعدة القا و ية وغريها من اخلدما األساسيةد ا فيهـا
خــدما الرعايــة الصــحيةد ــا ت ــمله مــن وســا ل تنظــيم األســرة احلديثــة املأمو ــة والفعالــة
واملقبولة وغري املنلفة.

6/31

15-17457

A/70/410

 - 14وأاار الونرا ء إىل التعهدا اليت قطعوهـا علـى أ فسـهم وجـ قـرار اجلمعيـة العامـة
61ك 143والقـرارا األخــرى املتعلقــة هبــوه املســألةد وسـلموا ةــأن العنـ ضــد املــرأة ي ــنل
ا تهاكا جسيما جلمي حقوق اة سان اخلاصة هباد واتفقوا ةالتاض على اختا إجـراءا للقضـاء
على مجيـ أاـنال العنـ ضـدهاد ـا فيهـا قتـل اة ـاع والتمييـز ضـد النسـاء والفتيـا د عـن
ريــق جه ـ اــامل وأكثــر تنظيمــاد إىل جا ـ كو ــه مســتداما ومتعــد القطاعــا د تدعمــه
وتيسّره ة نل واف آليا م سسية و ويلية قويةد من خنل خطط العمـل الو نيـةد ـا فيهـا
اخلطط املدعومة ةالتعاون الـدوضد واخلطـط اةمنا يـة الو نيـة حيثمـا اقتضـى األمـرد ومـن ةينـها
استراتيمليا القضاء على الفقر والنره القا مة على الربام والنره القطاعية ال املة.
 - 15وأكد الونراء ضرورة الت ملي ةوجه خال على التمنا االقتصا ي للمـرأة الريفيـةد
ةسبل منها التدري على مزاولة األعمال احلرة واة ماج املاضد واعتما اسـتراتيمليا للتنميـة
الريفيــةد ت ــمل إ ــارا للميزا يــة وتــداةري التقيــيم ا الصــلةد ةاةضــافة إىل ضــمان أن ترعجالـــ
احتياجا وأولويا النساء والفتيـا الريفيـا معاجلـة منهمليـة وأن تسـهم إسـهاما فعـاال
القضاء على الفقر واجلو و حتقيق األمن الغوا ي والتغووي.
 - 16وأعــرب الــونراء عــن قلقهــم العميـــق إناء قــ التقــد املرضــي حتقيــق التنميـــة
االجتماعيةد وخاصة العا النـامي .وأكـدوا أن االلتزامـا الـيت ت التعهـد هبـا منـو ع ـرين
عاما حتقق النتا املرجوة منهاد غري أام اعترفوا ةأن تقدما جا ا قد حتقق خفض الفقـرد
وخا صة لصاحل من يعي ون وهدة الفقر املدق  .وتبا أن اجلهو الراميـة إىل منافحـة الفقـر
ة ــنل ملمــوس جهــو معقــدةد الــت منــها أيضــا إىل حــد كــبري تطــورا ــرأ علــى البيوــة
العامليــة مــن أمثلتــهاد ضــمن مجلــة أمــورد األنمــا املاليــة واالقتصــا ية العامليــةد وا عــدا األمــن
الغوا يد وتغري املناخد ةاةضافة إىل التحديا النااوة عن حاال الزنا وما ةعد الزنا .
 - 17وأعرب الونراء عن رأيهم الثاةـت ةـأن مـن اجلـوهريد كـي يسـهم النمـو االقتصـا ي
إسهاما إجياةيا احلد من الفقرد أن تركز سياسـا االقتصـا النلـي والسياسـا االجتماعيـة
على إجيا فرل العمل وعلى اة ماج االجتماعيد ألن لك سـيقلل مـن أوجـه عـد املسـاواة
ويساعد على توفري احلماية االجتماعية .كما وه الـونراء ةضـرورة أن يروظـ د كعامـل حفـان
الــب التحتيــة والتواصــل البــي و خــدما
للنمــو االقتصــا يد مزيــد مــن االســتثمارا
أساسية مثل التأما الوي يغطي الرعاية الصحيةد والتعليمد م كفالـة أيضـا تـ مجيـ النـاسد
ــن فــيهم النســاء وال ــباب وكبــار الســن واألاــخال وو اةعاقــة واملهــاجرون وال ــعوب
األصلية والوين يقاسون من حاال ضع املنعةد ةإمنا ية الوصول إىل املوار والفرل.
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امل ر الدوض الثالـع لتمويـل
 - 18ورح الونراء خبطة عمل أ يس أةاةاد اليت اعتمد
التنمية املعقو الفترة مـن  13إىل  16ونكيوليـه  2015أ يـس أةاةـا .واعتـرف الـونراء
ةأن مناس هامة قد حتققت أ يس أةاةا فيما خي ويل التنميةد وأن إعا ة التأكيـد علـى
مبا م ر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة كا ـت صـدارة االهتمامـا  .ولننـهم رأوا أن
هنــاك حاجــة ماســة إىل مجلــة أمــور مــن ةينــها أن يفــي ال ــركاء التنميــة ةالتزامــا م احلاليــة
املتعلقة ةاملساعدة اةمنا ية الرمسيةد وأن يوسعوا طـاق هـوه االلتزامـا عمـتا للتطلعـا املبينـة
خطة التنمية املستدامة لعا  .2030وأكد الونراء جمـد ا علـى أن البلـدان الناميـة ستواصـل
الــدعوة إىل تــوفري ويــل إضــا للتنميــةد وأن التعــاون فيمــا ةــا ةلــدان اجلنــوب يتســم ةأمهيــة
حمورية هلوه اجلهو .
 - 19وأكد الونراء جمد ا أن خطة التنمية املسـتدامة لعـا  2030وخطـة عمـل أ يـس أةاةـا
عمليتــان لتلفتــان امــا مــن حيــع النطــاق .وأكــدوا أن وســا ل التنفيــو املتعلقــة خبطــة التنميــة
املســتدامة لعــا  2030ال نــن أن تنــون ةــدين خلطــة عمــل أ يــس أةاةــا أو أن حتــل حملــها.
ةل إن خطة عمل أ يس أةاةا هي اليت ينبغي ةاألحرى أن تدعم وتنمل وسا ل التنفيـو املتعلقـة
خبطة التنمية املستدامة لعا  2030املبينة إ ار اهلدف 17د و إ ار كل هـدف حمـد مـن
أهداف التنمية املستدامة .وتعد وسـا ل التنفيـو املبينـة إ ـار اهلـدف 17د وكـولك إ ـار
كــل هــدفد جــزءا ال يتملــزأ مــن أهــداف التنميــة املســتدامةد الــيت ت ــنل جمموعــة غــري قاةلــة
للتملز ةد وتعترب حد ا ا عنصرا أساسيا خلطة التنمية املستدامة لعا .2030
 - 20والحظ الونراء أن الو يقتا اخلتـاميتا كلتيهمـا تراعيـا علـى اـو كـاف عـد ا مـن
املسا ل املبد ية اليت هلا أمهيتها للبلدان الناميـة وحتظـى ةتأييـدها النامـل .وكـرروا التأكيـد علـى
أن البلدان النامية تتخلد ولن تتخلىد عن مواقفهـا املبد يـة .وسـتظل تسـعى إىل إقامـة ظـا
اقتصــا ي عــاملي عــا ل ومنصــ يرتنــز علــى م سســا فعالــة و ا مصــداقية وخاضــعة
للمساءلة وم ـروعة اهتـدا بء ةـروح تعد يـة األ ـرافد لضـمان أن تنـون ال ـراكة العامليـة مـن
أجل التنمية اراكة حقيقية ومزو ة ا ينفي من موار للمساعدة على عنس مسـار سـنوا
من ختل التنمية والفقر املزمنا اللوين ما ناال ي ران على سنااا.
 - 21وأكــد الــونراء علــى أمهيــة أال تغيـ عــن البــال األعمــال الــيت يرســتنمل إ انهــا
إ ــار األهــداف اةمنا يــة لأللفيــةد وعلــى ضــرورة البنــاء فوقهــاد كــين يرتــرك أحــد متخلفـاً عــن
الرك  .وأخووا علما ا يتعا االضطن ةه من أعمال حامسة لتنفيو خطـة التنميـة املسـتدامة
لعا  . 2030وأكدوا جمد ا أن ةالوسـ فعـل املزيـد لتعبوـة مـوار ماليـة وغـري ماليـة كافيـة مـن
أجل التنمية عـن ريـق تن ـيط وتقويـة ال ـراكة العامليـة مـن أجـل التنميـةد مـ إفسـاح منا ـة
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مركزية فيها للتعاون فيما ةا ةلدان اجلنـوب .وسـي ر هـوا تـأ ريا ضـخما علـى تقلـي أوجـه
التفاو وأوجه عد املساواة االقتصا ية العاملية الـيت مـا نالـت يـز النظـا االقتصـا ي العـاملي
الراهن .وكرروا التأكيد على احلاجـة املاسـة إىل تـوفري التمويـل النـا د وعلـى أمهيـة أن ترظهـر
البلدان املتقدمـة النمـو حسـا قيا يـا والتزامـا ال يتزعـز د مـن أجـل مسـاعدة البلـدان الناميـة
القضاء أخريًا علـى الفقـر .وينبغـي للقطـا اخلـال أن يرنمـل هـوه اجلهـو  .ورأوا أن التمويـل
الدوض العا يظل من مث ا أمهية فا قةد وأن ةلدان ال مال ينبغي أن ت ي فيه ورا ةارنا.
 - 22وأكد الونراء أن الدول هلاد وفقا مليثاق األمم املتحـدة ومبـا القـا ون الـدوضد حـق
ســيا ي اســتغنل موار هــا وفقــًا لسياســا ا البيويــة واةمنا يــةد وعليهــا مســ ولية ضــمان
أال تر ْلحِق األ طة املضطل هبا اخل طاق واليتها أو حتت سـيطر ا ضـررا ةبيوـة ول أخـرى
أو منا ق تق خارج حدو واليتها الو نية.
 - 23وأكد الونراء مرة أخرى أيضا على أن حق ال عوب واألمم السـيا ة الدا مـة علـى
الثــروا واملــوار الطبيعيــة جيـ أن ري جمــارجس ــا خيــد مصــلحة تنميتــها الو نيــة ورفــاه اــع
الدولة املعنية.
 - 24واــد الــونراء علــى ســيا ة ةلــدا نا واــعوةنا علــى روا ــا الطبيعيــةد منــوها ةــأام
يدركون الوقت فسه أيضـا واجـ احلفـال علـى هـوه املـوار وإ ار ـا واسـتخدامها علـى
او مسـتدا وضـمان الظـروف الـيت تنفـل قـدرة الطبيعـة والـنظم اةينولوجيـة علـى التملـد د
ا حيقق صاحل األجيال احلاضرة واملقبلة .وسلم الونراء أيضا ةأن االستخدا املسـتدا للمـوار
الطبيعيــة ريقــة فعالــة تضــمن حتقيــق النمــو االقتصــا ي م ـ احلــد الوقــت فســه مــن الفقــر
وتدهور البيوة.
 - 25وسيعمل الونراء على إتاحة وصـول اجلميـ د ة ـنل كامـل وعلـى قـد املسـاواةد إىل
اخلــدما املاليــة الرمسيــة .وســيعمل الــونراء أيضــا علــى كفالــة أن تــدعم البيوــة السياســاتية
والتنظيمية استقرار األسواق املاليةد وأن تعزن تعميم اخلدما املالية ةطريقة متوان ةد م تـوفري
محاية مناسبة للمستهلك .وامل الونراءد حس االقتضاء ووفقا للقوا ا واأل ظمـة الو نيـةد
اســتخدا أ وا مبتنــرةد منــها العمليــا املصــرفية عــرب اهلــات النقــالد ومنصــا الســدا د
وعمليا السدا الرقمي .وتطل الونراء إىل تعزيز تنمية قـدرا البلـدان الناميـةد ـا لـك
من خنل منظومة األمم املتحدة اةمنا ية .وسيعمل الونراء على كفالة أن تتاح خدما ماليـة
مناسبة وميسورة للمهاجرين وعـا ن م ةلـداام األصـلية واملضـيفة علـى حـد سـواءد ةسـبل
منها خفض متوسط تنلفة معامن حتوين املهـاجرين .وتطلـ الـونراء هـوا الصـد إىل
تنفيو ما جاء خطة التنمية املستدامة لعا .2030
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 - 26وكرر الونراء التأكيـد علـى أن التنفيـو النـاجة خلطـة التنميـة املسـتدامة لعـا 2030د
وخاصــة وســا ل التنفيــود يتطل ـ اــراكة عامليــة مــن أجــل التنميــة جيــري تن ــيطها وتقو هــا
الدول .ولوا أكدوا جمد ا التـزامهم القـوي ةالتنفيـو النامـل هلـوه اخلطـةد مـ مراعـاة اخـتنف
الواق القا م كل ةلد وتباين قـدرا البلـدان ومسـتويا تنميتـهاد ومـ احتـرا السياسـا
واألولويا الو نيةد من خنل توفري وسـا ل التنفيـو املبينـة إ ـار اهلـدف 17د وكـولك
إ ار كل هدف حمد من أهداف التنمية املستدامة.
 - 27وكــرر الــونراء مــوقفهم املتمثــل أن البلــدان الناميــة ينبغــي أن تــدعمها ةيوــة وليــة
نينيــةد ت ــمل ظامــا وليــا مســا دا وعــا ال يقــو علــى قواعــد منصــفة وم ــملعة للتنميــةد
ةاةضافة إىل اراكة عاملية حقيقية ومرنج جطَّةد و لك لتمنا البلدان النامية مـن حتقيـق تطلعا ـا
املتعلقة ةالتنمية املستدامة.
 - 28وأكد الونراء أن البيوـة الدوليـة التمنينيـة نـن يوتـها مـن خـنل تـوفري مـوار ماليـة
إضــافيةد و قــل التننولوجيــا و ــرها ة ــروع تســاهلية وتفضــيليةد وةنــاء القــدرا د وتعزيــز
القدرا على مج البيا ـا وحت ليلـهاد وسياسـا ياريـة م ـملعة للتنميـةد وم ـاركة البلـدان
النامية م اركة عا لة وفعالة احلوكمـة االقتصـا ية العامليـةد وتزويـد البلـدان الناميـة ةوسـا ل
تنفيو كافية .وأكدوا أن تعزيز ال ـراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة وتوسـي طاقهـا أمـر حاسـم
لتمنا البلدان النامية من تنفيو خطة التنمية املستدامة لعا .2030
 - 29وأكــد الــونراء جمــد ا علــى مــا للمســاعدة اةمنا يــة الرمسيــة مــن أمهيــة فا قــة عــم
احتياجا التنمية املستدامة للبلدان واملنا قد وال سـيما البلـدان األفريقيـةد وأقـل البلـدان منـواد
والبلدان النامية غـري السـاحليةد والـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـةد والبلـدان املتوسـطة الـدخل.
ورأوا هوا الصد أن البلدان املتقدمة النمو جي أن تلتز ةتنفيو التزاما ا املتعلقـة ةاملسـاعدة
اةمنا ية الرمسية تنفيوا كامن يا م تعهدا ا السـاةقةد وأن توسـ طـاق هـوه اجلهـو لتقـو
ةدور ملموس القضاء على الفقر ممي أاناله .و عـا الـونراء إىل تن ـيط ال ـراكة العامليـة
من أجل التنمية وتقويتها.
 - 30وأكد الونراء أن ويل األ طة املتصلة ةاملناخ جي أال يرحس مرة ا ية كمسـاعدة
إمنا ية رمسيةد ةل جي أن يعترب وين منفصن عن هوه املساعدة ومضافا إليها.
 - 31وأاــار الــونراء إىل أن املســا ل املتصــلة ةالــديون الســيا ية ينبغــي أن حتظــى ةاهتمــا
البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية سواء ةسواء .وينبغي النظر إىل هوا األمر على أ ـه مسـألة
نند إن يتم التصدي هلاد أن تترك تأ ريا سلبيا على االقتصا العاملي وعلـى حتقيـق أهـداف
التنمية املست دامة .ورح الونراء هوا الصـد ةالتقـد ااـرن ة ـأن الـديون وة ـأن القـدرة
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على حتمـل الـديون .وحـع الـونراء مجيـ الـدول األعضـاء األمـم املتحـدة علـى أن تواصـل
مناق ة عمليا إعا ة هينلة الديون السيا ية وإ ار اد اركة والتزا ـطا واـاملا مـن
جا مجي أصحاب املصل حة املعنياد من أجـل رعايـة هـوه العمليـا وتعزيزهـا .كمـا أكـد
الونراء مرة أخرى على األ وار املنو ة ةاألمم املتحدة وامل سسا املاليـة الدوليـة وفقـا لواليـة
كل منها.
 - 32وأقــر الــونراء ةضــرورة مســاعدة البلــدان الناميــة علــى اكتســاب القــدرة علــى حت ّمــل
الديون األجل الطويل من خنل اعتما سياسـا منسـقة ـدف إىل تعزيـز ويـل الـديوند
وختفي ع ء الديوند وإعا ة هينلة الديوند وإ ارة الديون ة نل سليمد حسـ االقتضـاء.
فالنثري من البلدان ال يزال ضعي املنعة إناء أنما الديوند وةعضـها يقاسـي مـن و ـأة هـوه
األنما د ا لك عد من أقل البلدان منوا والدول اجلزرية الصغرية النامية وةعـض البلـدان
املتقدمــة النمــو .وكــرروا رأيهــم ةــأن علــى املــدينا والــدا نا أن يعملــوا معــا علــى ينــ
املديو يا اليت ال نن حتمّلها وعلى إجيا احللـول هلـا .ورأوا أن احلفـال علـى مسـتويا مـن
الدين نن حتملها مس ولية منو ة ةالبلدان املقترضة؛ ولننهم أقروا ةأن علـى املقرضـا أيضـا
اـو ال يقـوّض قـدر ا علـى حتمـل الـديون .وأوضـحوا
مس ولية تتمثل إقراض البلدان علـى ال
أام سيدعمون البلدان اليت استفا من ختفي ع ء الديون وحققت مستويا مـن القـدرة
على حتمل الديون احلفال على قدر ا على حتمل الديون.
 - 33وكــرر الــونراء اةعــراب عــن قلقهــم إناء أ ــطة مــا يرســمى ”الصــنا يق اال تهانيــة“
وتصــرفا ا الــيت يغلـ عليهــا ــاة املضــارةة وت ــنل ديــدا جلميـ العمليــا املقبلــة ةعــا ة
هينلة يون البلدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة النمـو سـواء ةسـواء .ولـوا أكـدوا علـى أمهيـة أن
ترمن الصنا يق اال تهانية من أن تصي ةال لل جهو ج إعا ة هينلة الديون.
 - 34ورح ـ الــونراء ةاختــا اجلمعيــة العامــة القــرار 69ك319د املعنــون ’’مبــا أساســية
ة ـــأن عمليـــا إعـــا ة هينلـــة الـــديون الســـيا ية‘‘د  10أيلولكســـبتمرب 2015د ةوصـــفه
خطوة هامة.
 - 35واد الونراء على أمهية الدعوةد سياق إقامة ظا ياري متعد األ ـرافد عـاملي
النطاقد وقا م على القواعدد و نن التنب ةتطوراتهد وأكثر مشـوال للملميـ د ومتسـم ةاال فتـاح
وعــد التمييــز واة صــافد إىل أن ينــون النظــا التملــاري املتعــد األ ــراف ا منحــى إمنــا ي
أوضة .وي مل هوا أيضـا إتاحـة فـرل الوصـول امللمـوس إىل األسـواق أمـا البلـدان الناميـةد
ـا ين ــط النمــو والتنميــة االقتصــا يا علــى الصــعيد العــامليد ويعــو ةــالنف مــن مث علــى كــل
البلدان اليت ر ممي مراحل التنميةد وال سيما البلدان األفريقيةد وأقـل البلـدان منـواد والبلـدان
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النامية غري الساحليةد والبلدان اجلزر ية الصـغرية الناميـةد والبلـدان الـيت ـر حبـاال الـزنا ومـا
ظـل احـتنل أجـن د
ةعد الزنا د والبلدان املتـأ رة ةـالزنا د والبلـدان وال ـعوب الـيت تعـي
ةاةضافة إىل البلدان املتوسطة الدخلد وهي تتقد صوب التنمية االقتصا ية.
 - 36واــد الــونراء علــى ضــرورة اختتــا جولــة الدوحــة اةمنا يــة ملنظمــة التملــارة العامليــة
ــا يتفــق مـ واليا ــا التفاوضــية القا مــة .و هــوا الصــد د ســلطوا الضــوء علــى أمهيــة املـ ر
الفتــرة مــن  15إىل 18
الــوناري العااــر ملنظمــة التملــارة العامليــةد املزم ـ عقــده ــريو
كا ون األولك يسمرب 2015د الوي سينون أول مـ ر ونراي ملنظمـة التملـارة العامليـة يعقـد
أفريقيا .وسلطوا الضوء أيضا على أمهية عمليا ا ضما البلدان النامية إىل منظمـة التملـارة
العاملية استنا ا إىل قواعد واضحة ومعـايري موضـوعية حمـد ة سـلفا .وأكـدوا أيضـا أن عمليـا
اال ضــما ينبغـــي اةســـرا هبـــا وتنفيـــوها ون عــا ق سياســـيد وأن البلـــدان املنضـــمة ينبغـــي
أال يرطل منها أن تتعهد ةالتزاما تفـوق مسـتواها اةمنـا ي والقواعـد الراهنـة ملنظمـة التملـارة
العامليةق وينبغيد هوا السياقد تطبيق مبا املعاملـة اخلاصـة والتفضـيليةد ـا لـك عـد
التناظر التا املعاملة ةاملثل .وينبغي للو يقـة اخلتاميـة للمـ ر الـوناري أن ت كـد جمـد ا علـى
أن جولة الدوحة ال نن اختتامها إال عند الوفـاء ةواليتـها اةمنا يـة .ورأوا أن املـ ر الـوناري
ينبغي أن يروض األولوية للقضايا اليت ترعاجل أوجـه عـد التـوانن وأوجـه عـد املسـاواة النظـا
التملــاري العــامليد ــا لــك تصــحية القيــو والت ــوها التملاريــة األســواق الزراعيــة
العاملية ومنعها ةصورة عاجلة وخاصة من جا ـ البلـدان املتقدمـة النمـود وأن يسـعى للتوصـل
إىل تا متوان ة ترـمجنِّن البلدان النامية من امل اركة التملارة العاملية م اركة فعالة.
 - 37وكرر الونراء التأكيد على ور م ر األمـم املتحـدة للتملـارة والتنميـة عـم مجيـ
البلدان النامية وإسداء امل ورة هلا ومدها ةاملساعدة التقنية وةناء قدرا ا ة ـأن القضـايا املتعلقـة
ةالتملــارة الدوليــة واالســتثمار الــدوضد ــا ننــها مــن أن تنفــود ضــمن مجلــة أمــورد أهــداف
التنمية املستدامة.
 - 38وأكد الـونراء جمـد ا أن التننولوجيـا وسـيلة ر يسـية مـن وسـا ل التنفيـو وأ اة التغـيري
األكثر أمهية لتحقيق التنمية املستدامة .ورأوا أ ه ةغري إحران تقـد حاسـم علـى صـعيد التعـاون
الــدوض جمــال التننولوجيــاد فــإن التحــول إىل مســار أكثــر اســتدامة ســينون مضــنيا وةــال
الصعوةة ةالنسبة للبلدان النامية .واعترفـوا ةـأن سـد الفملـوا التننولوجيـة اـرع ال غـ عنـه
للقضاء على الفقرد وأ اة ر يسية للحد من أوجه عد املساواة اخل البلدان وفيما ةينها.
 - 39ورحــ الـــونراء ةـــإ نق آليـــة لتيســـري التننولوجيـــا عمــاً لتنفيـــو أهـــداف التنميـــة
املستدامة .وأةدى الونراء أيضا استعدا هم للعمل سبيل تنفيوها تنفيوا مبنرا و اجحا.
12/31

15-17457

A/70/410

 - 40وأاــار الــونراء إىل أن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اة اريــة ة ــأن تغــري املنــاخ هــي اافــل
احلنومي الدوض الر يسي الوي يتوىل وليا مناق ة التداةري العامليـة ملواجهـة تغـري املنـاخ .ورأوا
أن الطاة العاملي لتغري املناخ يست وج تعاو ـا وليـا علـى أوسـ طـاق انـن مـن أجـل إةقـاء
املتوسط العاملي لدرجة احلرارة ون رجـتا موـويتا أو  1.5رجـة موويـة فـوق
االرتفا
خفــض ا بعا ـا غــانا
مسـتويا مـا قبــل الثـورة الصــناعيةد و لـك عـن ريــق اةسـرا
الدفيوــة علــى الصــعيد العــامليد والتني ـ م ـ اآل ــار الس ـلبية لــتغري املنــاخ .واست ــرافًا للــدورة
احلا ية والع ـرين ملـ ر األ ـراف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اة اريـة ة ـأن تغـري املنـاخد الـيت
ستعقد ةبـاريس كـا ون األولك يسـمرب 2015د لـ الـونراء إىل مجيـ الـدول أن تسـعى
للتوصل إىل ةروتوكول اامل و مـوح ة ـأن املنـاخد أو إىل أي صـك قـا وين آخـرد أو و يقـة
ختاميــة أخــرى متفــق عليهــا حتظــى ةقــوة النفــا وجـ االتفاقيــة وينــون مــن اــأاا أن تعــزن
النظــا املتعــد األ ــراف القــا م علــى القواعــد وأن تتنــاول علــى اــو متــوانن مجي ـ العناصــر
امل مولة ةالوالية املبينة قرار يرةان التخفي د والتني د والتمويـلد وتطـوير التننولوجيـا
و قلــهاد وةنــاء القــدرا د واــفافية العمــلد والــدعم)د فضــن عــن التــداةري املتعلقــة ةاخلســا ر
واألضــرار واالســتملاةة .واــد الــونراء علــى أن البلــدان املتقدمــة النمــو يــتعا عليهــاد حبنــم
مس وليتها التارخييةد أن تقو التصدي هلوا التحدي وفقاً ملبا االتفاقية وأحنامهـاد وخاصـة
مبا اة صاف وحتمـل املسـ وليا امل ـتركة ولنـن املتباينـة ومراعـاة قـدرا كـل ةلـد مـن
البلداند وأن توفر الدعم املاض والتننولوجي للبلدان النامية.
 - 41ورح ـ الــونراء ةعــرض حنومــة املغــرب استضــافة الــدورة الثا يــة والع ــرين مل ـ ر
األ راف اتفاقية األمم املتحدة اة ارية ة أن تغري املناخد عا .2016
 - 42ورحـ ـ الـــونراء ةاعتمـــا اجلمعيـــة العامـــةد  19حزيرانكيو يـــه 2015د القـــرار
69ك 292ة أن وض صك وض ملـز قا و ـا إ ـار اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـا ون البحـار
ة ــأن حفــظ التنــو البيولــوجي البحــري املنــا ق الواقعــة خــارج طــاق الواليــة الو نيــة
واستغنله على او مستدا  .و هوا الصد د اد الونراء على أن املبدأ األساسـي املنصـول
عليـــه اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة لقـــا ون البحـــار و قـــرار اجلمعيـــة العامـــة )25- 2749
واملنطبق على تلك املوار هو أاا ثل التراع امل ترك للب ريةد وأن األمر يستلز وضـ ظـا
قا وين حمد للتنو البيولـوجي املنـا ق الواقعـة خـارج طـاق الواليـة الو نيـة يأخـو صـورة
اتفــاق تنفيــو ريــرب إ ــار االتفاقيــة ةاالســتنا إىل هــوا املبــدأ .ورأوا أن اتفــاق التنفيــو يــتعا
التفاوض عليه كحزمة واحدة وجيـ أن ي ـمل حفـظ التنـو البيولـوجي البحـري املنـا ق
الواقعــة خــارج طــاق الواليــة الو نيــةد ــا لــك املــوار الورا يــةد واســتخدامها علــى اــو

15-17457

13/31

A/70/410

مستدا د وتقاسم املنـاف مـ مراعـاة حقـوق امللنيـة الفنريـة والبحـع العلمـي وةنـاء القـدرا
و قل التننولوجيا البحرية.
 - 43وأاار الونراء إىل أن أمهية اايطا للتنميـة املسـتدامة أمـر منصـول عليـه جـدول
أعمال القرن احلا ي والع رين وخطة جوها سربغ للتنفيو وقرارا اىت اختـو ا جلنـة التنميـة
املستدامة الساةقة .ورأوا أن اايطا والبحار واجلزر واملنا ق الساحلية ت ـنل جـزءا أساسـيا
ال يتملـزأ مــن النظــا اةينولــوجي للنــرة األرضــيةد وأاــا تتســم ةأمهيــة حيويــة لألمــن الغــوا ي
العــاملي واســتمرار االن هــار االقتصــا ي ورفــاه العديــد مــن االقتصــا ا الو نيــةد وخاصــة
البلــدان الناميــة .وأاــار الــونراء كــولك إىل أن الغايــا املتصــلة ةوســا ل التنفيــو ت ــتملد
سـياق اهلــدف  14مـن أهــداف التنميـة املســتدامةد علـى الغايــة -14أ املتعلقـة ةزيــا ة املعــارف
العلميةد وتطوير قدرا البحعد و قل التننولوجيا البحرية من أجل حتسا صـحة اايطـا د
وتعزيز إسـها التنـو البيولـوجي البحـري تنميـة البلـدان الناميـةد وال سـيما الـدول اجلزريـة
الصغرية النامية وأقل البلدان منوا.
 - 44وسلم الونراء ةأن منتدى األمم املتحدة املع ةالغاةا ي يد ةفضل عضويته العامليـة
وواليته ال املةد ورا حيويا التصدي ةصورة كلية ومتناملـة للتحـديا والقضـايا املتصـلة
ةالغاةا د و تعزيز التنسـيق والتعـاون جمـال السياسـا مـن أجـل حتقيـق اة ارة املسـتدامة
جلمي ـ أ ــوا الغاةــا وجلمي ـ أ ــوا األاــملار املوجــو ة خــارج الغاةــا  .واــملعوا ااافــل
واملبــا را والعمليــا األخــرى املعنيــة ةالغاةــا علــى التعــاون م ـ املنتــدى لتحقيــق اة ارة
املستدامة للغاةا .
 - 45وعقد الونراء العز على ت ملي السياحة املستدامةد والتصـدي لنـدرة امليـاه وتلو هـاد
وتــدعيم التعــاون علــى منافحــة التص ـحر والعواص ـ الرمليــة وتــدهور األراضــي واجلفــافد
وتعزيز القدرة على التحمل واحلد من لا ر النوارع.
 - 46ورحــ الــونراء ةعـــرض حنومــة إكـــوا ور استضــافة مــ ر األمـــم املتحــدة املعــ
ةاةسنان والتنمية احلضـرية املسـتدامة املو ـل الثالـع) كيوتـو عـا 2016د وقـرروا
هوا الص د أن ي يدوا اعتمـا هـوا املقـرر مـن جا ـ اجلمعيـة العامـة .وكـرر الـونراء التأكيـد
علـى أن أهـداف املـ ر تتمثـل كفالـة يديــد االلتـزا السياسـي ةالتنميــة احلضـرية املســتدامة
وتقيـيم مـا حتقـق مـن إ ـانا حــىت اآلن ومعاجلـة الفقـر وحتديـد التحـديا اجلديـدة والنااــوة
والتصدي هلاد على النحو املبا قرار اجلمعية العامة 67ك.216
 - 47وكرر الونراء التأكيد على التزامهم ةاملبا التوجيهية الوار ة مرفق قـرار اجلمعيـة
العامة 46ك 182املـ رخ  19كـا ون األولك يسـمرب 1991د ةاعتبـاره القـرار امل سـس ة ـار
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تــوفري املســاعدة اة ســا ية لألمــم املتحــدةد وعلــى تأييــدهم هلــوه املبــا  .ورأى الــونراء أن
اجلهـا الفاعلــة الدوليــة جمـال تقــدة املســاعدة اة ســا ية ينبغـي أن رت فن عمــل اجلهــا الفاعلــة
الو نيــة ال أن حتــل حملــهاد وأن أي عمليــة إغا ــة تتطل ـ موافقــة الدولــة املتضــررة لنــن هــوه
حملج تعسفاً .وأخرياًد اـد الـونراء علـى أمهيـة االلتـزا ةأحنـا القـا ون
املوافقة ينبغي أال تُـ ْ
الدوض حلقوق اة سان والقا ون الدوض اة ساين عند تقدة املساعدة اة سا ية.
 - 48وأقــر الــونراء أيضــا ةأمهيــة األعمــال املتصــلة ةاملســاعدة اة ســا ية ةوصــفها جــزءا مــن
عملية ااملة ة ارة لا ر النوارع وتعزيز التنمية املستدامة.
 - 49واد الونراء على ما للحد من أخطـار النـوارع وةنـاء القـدرة علـى مواجهتـها مـن
أمهيــة حامســة لتحقيــق التنميــة املســتدامةد وخاصــة البلــدان الناميــة .وأكــدوا جمــد ا التــزامهم
ةاحلد من اخلسـا ر األرواح وسـبل كسـ العـي واألحـوال الصـحية مـن جـراء النـوارع
عن ريق تنفي و إ ـار سـينداي للحـد مـن لـا ر النـوارع للفتـرة  .2030-2015واـد وا
على أن تعزيز التعاون الـدوض تنفيـو سياسـا واسـتراتيمليا احلـد مـن أخطـار النـوارعد
وخاصة البلدان الناميةد ينبغي أن ي نل عنصرا حامسا إ ار ما ةعد عا .2015
 - 50وأعرب الونراء عن قلقهـم إناء التوق عـا الـيت تفيـد ةـأن العـا نـن أن ينـون علـى
اــفا أقــوى ظــاهرة ’’ ينيــو‘‘ التــاريا املســمللد إ ســتنطوي علــى تفاوتــا اــديدة
رجــا احلــرارةد وستصــاحبها فيضــا ا وموجــا جفــاف مجي ـ أاــاء العــا د وســت ر
ةوجه خال على أضع السنان منعة .و هوا الصد د ل الونراء تعزيز التعـاون الـدوض
لتملنــ وقـــو ضـــرر كـــبريد ولضـــمان املبـــا رة الوقـــت املناســ إىل االســـتملاةة الوافيـــة
الحتياجا السنان املتضـررين وإىل تـوفري العنايـة النافيـة هلـمد مـن أجـل كفالـة القـدرة علـى
التصدي آل ار هوه الظاهرة.
 - 51ورأى الونراء أ ه ةينما يتزايد االعتراف ةالدور املركزي الـوي ت يـه الـنظم الضـريبية
جمــال التنميــةد فــن يوجــد ةعــد حمفــل عــاملي جــام للتعــاون الضــري الــدوض علــى املســتوى
احلنومي الـدوض .وال يتـوافر أيضـا تركيـز كـاف علـى البعـد اةمنـا ي هلـوه القضـايا .و هـوا
السياقد كرر الونراء التأكيد على ضـرورة االرتقـاء مـن مجيـ اجلوا ـ سـتوى جلنـة اخلـرباء
املعنية ةالتعـاون الـدوض املسـا ل الضـريبية كـي تصـبة هيوـة حنوميـة وليـة .وسيتسـم هـوا
ةأمهية حامسة حتويل اللملنة احلالية من جمموعـة خـرباء يعملـون ةصـفتهم ال خصـية إىل هيوـة
حنوميـــة وليـــة فرعيـــة للممللـــس االقتصـــا ي واالجتمـــاعيد ثـــل اخلـــرباء فيهـــا حنومــا
كلال منهم.
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 - 52واد الونراء على أن اهلملرة عنصر ي مل على حتقيق التنمية .ورأوا أ ه ينبغي إجيـا
توانن مناس ةا أ وار ومس وليا ةلدان املن أ والعبـور واملقصـد .وأوضـحوا أن اـا يتسـم
ةأمهية حامسـة التعـاون علـى الصـعيد الـدوض لنفالـة أن تنـون اهلملـرة مأمو ـة ومرتبـة و ظاميـة
يرراعى فيها االحتـرا النامـل حلقـوق اة سـان واملعاملـة اة سـا ية للمهـاجريند ةصـرف النظـر
عن مركزهم على صعيد اهلملرةد وكـولك لنجـوا وامل ـر ين .ورأوا أن هـوا التعـاون ينبغـي
أن يعزن أيضا قدرة اجملتمعا االية املضيفة لنجـواد وال سـيما البلـدان الناميـةد علـى أ اء
هوا الدور.
 - 53وسلم الونراء ةـأن اهلملـرة الدوليـة واقـ متعـد األةعـا لـه أمهيـة كـربى لتنميـة ةلـدان
املن أ والعبور واملقصد وجي أن يتم تناوله ةطريقة متسقة واـاملة ومتوان ـة .وأوضـحوا أاـم
يســعون إىل نيــا ة التعــاون ة ــأن احلصــول علــى املنــاف املنتســبة وإمنا يــة حتويلــهاد وتعزيــز
االعتــراف ةــامل هن األجنبيــةد والتعلــيم واملهــارا د وختفــيض تنــالي توظي ـ املهــاجريند
ومنافحــة عــد ي الضــمري مــن القــا ما علــى التوظيـ د و لــك وفقــا للظــروف والت ــريعا
الو نية .وأوضحوا أام يسعون كـولك إىل تنفيـو اسـتراتيمليا تواصـل اجتمـاعي فعالـة تـبا
إسها املهـاجرين التنميـة املسـتدامة مميـ أةعا هـاد وال سـيما ةلـدان املقصـدد مـن أجـل
منافحــة كراهيــة األجا ـ وتيســري اة مــاج االجتمــاعيد ومحايــة حقــوق اة ســان اخلاصــة
ةاملهاجرين من خنل األ ر الو نية .وأكدوا من جديـد علـى ضـرورة تعزيـز حقـوق اة سـان
واحلريــا األساســية جلمي ـ املهــاجريند ال ســيما النســاء واأل فــالد أيــا كــان مركــزهم علــى
صعيد اهلملرةد ومحايتها ةطريقة فعالة.
 - 54وأعـرب الــونراء عـن التــزامهم حبمايـة حقــوق اة سـان اخلاصــة ةاأل فـال املهــاجريند
حبنم ضع منعتهمد وال سيما غري املصحوةا ةـوويهمد ورعايـة صـحتهم وتعلـيمهم ومنـا هم
النفسيد م ضمان أن تنون مراعاة مصاحل الطفل العليا اعتبـارا ر يسـيا سياسـا اة مـاج
والعو ة و مشل األسر.
 - 55واعترف الونراء ةاةسها اةجيا الوي يقدمـه املهـاجرون النمـو ال ـامل للملميـ
والتنميــة املســتدامة ةلــدان املن ــأ والعبــور واملقصــدد وأكــدوا جمــد ا الوقــت فســه أن
حتوين ه الء املهاجرين ت نل مصدراً لرأس املال اخلالد وإضـافةً إىل املـدخرا الو نيـةد
ومور اً يساعد على حتسا أحوال من يتلقواـا .واـد الـونراء علـى أن التحـوين ال نـن
اعتبارهـا ةــدين عـن االســتثمار املبااــر األجـن أو املســاعدة اةمنا يــة الرمسيـة أو ختفيـ عـ ء
الديون أو غري لك من املصا ر العامة لتمويل التنمية.
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 - 56واد الونراء أيضـا علـى ضـرورة املضـي يوـة وتعزيـز الظـروف الـيت تتـية تقليـل
تنلفة التحوين ونيا ة سرعتها وأمااا كلال من ةلدان املصدر والبلدان املتلقيـةد واـملعوا
على أن تتاحد حيثما يتس لكد فرل لنستثمار املوجه اـو التنميـة البلـدان املتلقيـة أمـا
املستفيدين ةالتحوين الراغبا القيا هبوا العمل والقا رين عليه.
 - 57وأاــار الــونراء إىل االحتياجــا اخلاصــة ألفريقيــاد وســلَّموا ةأ ــه رغــم حتســن النمــو
االقتصا يد فن تزال هناك حاجـة للحفـال علـى اال تعـاذ الـوي يعـد ه ـا ومتفاوتـاد و لـك
مــن أجــل مواجهــة مــا لألنمــا املتعــد ة مــن آ ــار ســلبية مســتمرة علــى التنميــةد والتصــدي
ملــا تطرحــه هــوه اآل ــار مــن حتــديا خطــرية ــد جهــو منافحــة الفقــر واجلــو و نــن أن
تقوضد عنوة على لكد اجلهـو الراميـة إىل حتقيـق األهـداف اةمنا يـة املتفـق عليهـا وليـا
أفريقيا.
 - 58وأعــرب الــونراء عــن القلــق العميــق ألن االلتــزا ضــاعفة املعو ــة املقدمــة إىل أفريقيــا
حبلول عا  2010د الوي ت التعهـد ةـه مـ ر قمـة جمموعـة الثما يـة املعقـو غلـا إيغلـز
ةاململنة املتحدةد يتحقق على الوجه األكملد واد وا هوا الصد علـى ضـرورة إحـران
تقد سري الوفاء هبوا االلتزا وةالتزاما اجلها املااة األخرى ةزيا ة املعو ـة عـرب ا فـة
متنوعة من الوسا لد من ةينها توفري موار جديدة إضافية للبلدان األفريقية و قـل التننولوجيـا
إليهــا وةنــاء القــدرا فيهــاد و عــم تنميتــها املســتدامة .و عــوا إىل مواصــلة تــدعيم املبــا را
اةمنا ية ألفريقيا ا فيها خطة عا  2063وخطة عملها الع ريةد وال راكة اجلديدة من أجـل
تنمية أفريقياد وةر ام تطوير البنية التحتية أفريقيا .وأعرةوا من احية أخـرى عـن ترحيبـهم
ةالدعم الوي قدمته ةعض البلدان النامية إىل أفريقيا من خـنل ةـرام التعـاون فيمـا ةـا ةلـدان
اجلنوب والتعاون الثن ي.
 - 59وأعرب الونراء عن قلقهم ألن األنمة املالية واالقتصا ية العامليـة اجلاريـة تقـوض علـى
او واضة التنميـة مجيـ البلـدان الناميـةد وأاـاروا إىل أن املناسـ اةمنا يـة املتواضـعة الـيت
حققتها أقل البلدان منوا على مدى سنوا آخوة التبد د اا يدف أعـدا اً أكـرب مـن سـنااا
وهدة الفقر املدق  .ورأوا أن كثريا مـن أقـل البلـدان منـوا مـا نالـت متخلفـة عـن
إىل الوقو
الركـ فيمـا يتعلـق ةتحقيـق معظــم األهـداف اةمنا يـة املتفـق عليهــا وليـاد ـا فيهـا األهــداف
اةمنا ية لأللفية.
 - 60واد الونراء على ضرورة التنفيو النامـل والفعـال لنلتزامـا الـيت ت التعهـد هبـا
ةر ــام عمــل إســطنبول ألقــل البلــدان منــوا للعقــد  .2020-2011و ــوه الــونراء كــولك
ةاحلاجة امللحة لإلسرا ةتنفيو ال ـراكة العامليـة اجملـد ة واملعـزنة لصـاحل أقـل البلـدان منـوا كـي
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يتس هلا التغل على حتديا ا اهلينليةد والقضاء على الفقرد وحتقيـق األهـداف اةمنا يـة املتفـق
عليها ولياد و نا صـ هـوه البلـدان مـن الوفـاء عـايري اخلـروج مـن فوـة أقـل البلـدان منـوا
حبلول عا .2020
 - 61وأكــد الــونراء جمــد ا أن الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة مــا نالــت ت ــنل ”حالــة
خاصة“ للتنمية املستدامة حبنم أوجه ضع احلصا ة ااد ة اليت تنفـر هبـاد ومـن ةينـها صـغر
حملمهاد وةرعد موقعهاد وضيق قاعـدة موار هـا وصـا را اد وتعرضـها لتحـديا ةيويـة عامليـةد
ت مل ا فة واسعة من اآل ار النامجة عن تغري املناخ والنوارع الطبيعية الـيت حيتمـل أن يـز ا
عد ها واد ا .وال يزال تغري املناخ وارتفا مستوى سطة البحر ي ننن خطرا كبريا علـى
الــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة وعلــى جهو هــا الراميــة إىل حتقيــق التنميــة املســتدامةد و ــثنن
لدول معينة منها أاد األخطار اليت د ةقاءهـا ومقومـا وجو هـاد ـا لـك مـن خـنل
فقدان األراضي ةالنسبة للبعض منها.
ملــل للــدول اجلزريــة الصــغرية الناميــة
 - 62وأكــد الــونراء جمــد ا علــى إجــراءا العمــل املع ر
مسار ساموا)د املعتمدة امل ر الدوض الثالع املع ةالدول اجلزرية الصـغرية الناميـة املعقـو
آةيــا الفتــرة مــن  1إىل  4أيلولكســبتمرب 2014د الــيت ثــل االلتــزا السياســي املتملــد
للمملتم الدوض ةالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصـغرية الناميـة .وأاـار الـونراء كـولك إىل
أن مســار ســاموا حيــد أيضــا إجــراءا جديــدة لتعزيــز العمــل ة ــأن ا فــة مــن التحــديا
واألولويا املتعلقة ةالبلـدان اجلزريـة الصـغرية الناميـةد ويرظهـر كيـ نـن رعايـة ال ـراكا
ال يت تررب م لتل أصحاب املصلحة واالسـتعا ة هبـا كإحـدى الوسـا ل املهمـة لتنفيـو الو يقـة
اخلتاميــة وةنــاء القــدرة علــى التصــدي للتحــديا اخلاصــة الــيت تواجــه الــدول اجلزريــة الصــغرية
النامية.
 - 63وأقــر الـــونراء ةاالحتياجـــا والتحـــديا النوعيـــة الـــيت تواجـــه البلـــدان الناميـــة غـــري
الس احلية وتنملم عن افتقارها لسـبيل ةـري للوصـول إىل البحـرد وهـو وضـ يفـاقم منـه ةرعـدها
عــن األســواق العامليــةد كمــا أعرةــوا عــن قلقهــم ألن النمــو االقتصــا ي والرفــاه االجتمــاعي
ال ــاملا للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية مــا ناال يتــأ ران تــأ را ةالغــا ةالصــدما اخلارجيــة
وةالتحديا املتعد ة اليت يواجهها اجملتم الدوضد ا لك األنمة املاليـة واالقتصـا ية وتغـري
املنــاخ .واــد وا علــى ضــرورة قيــا اجملتمـ الــدوض ةزيــا ة املســاعدة اةمنا يــة الــيت يقــدمها إىل
البلدان النامية غري الساحلية من أجل مساعد ا التغل علـى أوجـه ضـع حصـا تها وةنـاء
قدر ا على االحتمـال ووضـ فسـها علـى مسـار التنميـة االجتماعيـة واالقتصـا ية املسـتدامة.
وأكدوا من جديد على ضـرورة معاجلـة التحـديا واالحتياجـا النوعيـة للبلـدان الناميـة غـري
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الساحلية فيما يتعلق ةإجراء حتـوّل هينلـي القتصـا ا اد واسـتغنل املنـاف النامجـة عـن التملـارة
الدوليةد وإ اء ظم اجعة للنقل وللمرور العاةر.
 - 64وأكد الـونراء جمـد ا التـزامهم القـوي ةتنفيـو إعـنن فيينـا وةر ـام عمـل فيينـا لصـاحل
البلدان النامية غري الساحلية للعقـد  2024-2014الـوي اعتمـده مـ ر األمـم املتحـدة الثـاين
املعـ ـ ةالبلـــدان الناميـــة غـــري الســـاحليةد املعقـــو فيينـــا الفتـــرة مـــن  3إىل  5ت ـــرين
الثــاينك وفمرب 2014د مــن أجــل املعاجلــة ال ــاملة لنحتياجــا والتحــديا اةمنا يــة النوعيــة
للبلدان النامية غري الساحلية والنامجة عن عد إ نهلا على سـواحلد وةعـد موقعهـاد وعوا قهـا
اجلغرافيــة .كمــا أكــد الــونراء جمــد ا التــزامهم ةاةســها ال ــراكة املتملــد ة واملعــزنة ةــا
البلدان النامية غري الساحليةد وةلدان العبورد واركا ها التنمية من أجل تنفيو ةر ام عمـل
فيينا تنفيوا كامن و اجحا الوقت ااد  .ورح الونراء ةنـداء عمـل ليفنغسـتون مـن أجـل
اةسرا ةتنفيو ةر ام عمل فيينـاد الـوي اعتمـد اجتمـا املتاةعـة الـوناري الرفيـ املسـتوى
املعقو ليفنغسـتوند نامبيـاد حزيرانكيو يـه 2015د والـوي يسـلط الضـوء علـى التـداةري
واملبا را الر يسية املطلوةة لإلسرا ةتنفيو ةر ام عمل فيينا.
 - 65واعترف الونراء ةأن البلدان املتوسطة الدخل ال تزال تواجه حتـديا كـبرية حتقيـق
التنم ية املستدامة .ورأوا أ ه ينبغيد ضما ا للحفال علـى اة ـانا املتحققـة حـىت اآلند تعزيـز
اجلهو الراميـة إىل معاجلـة التحـديا الراهنـة عـن ريـق وضـ خطـة عمـل للتعـاون مـ هـوه
اجملموعة من البلدان من أجل تعزيز تبا ل اخلربا د وحتسا التنسيقد واالرتقـاء ةتركيـز الـدعم
املقــد مـن منظومــة األمــم املتحــدة اةمنا يــة وامل سســا املاليــة الدوليـةد واملنظمــا اةقليميــة
واجلها األخرى صاحبة املصلحة .ولوا ل الونراء إىل تلك اجلهـا صـاحبة املصـلحة أن
ترراعي على النحو املن م استراتيمليا ا وسياسا ا ا الصلة االحتياجـا اةمنا يـة املتنوعـة
وااد ة للبلدان املتوسطة الدخل وأن تلبيها ةطريقة مصممة خصيصا هلاد ت مليعا التبـا اـ
متسق واامل إناء كل ةلد من هوه البلدان .واعتـرف الـونراء أيضـا ةـأن املسـاعدا اةمنا يـة
الرمسية واألانال األخرى للتمويل امليسر تظل هامة لعد من هوه البلـدان و ننـها أن تـ ي
ورا حتقيــق النتــا املســتهدفةد م ـ مراعــاة االحتياجــا ااــد ة هلــوه البلــدان .و هــوا
الصد د سلط الونراء الضوء علـى ضـرورة اختـا مجيـ الترتيبـا امل سسـية الننمـة مـن أجـل
عم البلدان املتوسطة الدخل إ ار منظومة األمم املتحدة.
 - 66واد الونراء على أمهية التصدي للتحديا املتعلقة ةالقدرة علـى حتمـل الـديون الـيت
تواجهها ةعض البلدان املتوسطة الدخلد وال سيما البلدان اليت تعد فرل وصـوهلا إىل التمويـل
املـُيـسرر حمدو ة.
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 - 67واعترف الونراء ةأن البلدان اليت ر حباال الزنا وحاال ما ةعد الزنا حتتاج هـي
األخرى إىل عناية خاصة .ورأوا أن التحدي الوي ثله الزنا ةالنسـبة للتنميـة نـن أن يعـوق
حتقيـق املناسـ اةمنا يــة ةـل وأن يبــد أيضـا مــا حتقـق منــها علـى مــدى عقـو  .كمــا رأوا أن
ويل التنمية قـدوره أن يسـهم احلـد مـن أوجـه الضـع االجتماعيـة والبيويـة واالقتصـا ية
وأن يرـمجنِّن البلدان مـن رء حـاال الـزنا أو منافحتـها .ورأوا كـولك أن هنـاك حاجـة إىل
تقدة املعو ة ةطريقة فعالة من خنل آليا مبسطة تركز على تعزيز قدرا امل سسـا االيـة
والو نيةد إىل جا التأكيد الوقت فسه على أمهية إمساك البلـدان ةزمـا األمـور والقيـا ة
ةناء السن د واة ماج االجتماعيد والتنمية.
 - 68وأعلــن الــونراء تصــميمهم علــى اختــا املزيــد مــن التــداةري واةجــراءا الفعالــةد بقــا
للقا ون الدوضد ةنالة العقبـا واملعوقـا د ولتعزيـز الـدعمد وتلبيـة االحتياجـا اخلاصـة ملـن
يعي ــون منــا ق متضــررة مــن حــاال ــوار إ ســا ية معقــدة أو منــا ق متضــررة مــن
اةرهــاب .و هــوا الســياقد عــوا إىل تعزيــز التعــاون الــدوض وامل سســا الو نيــة مــن أجــل
منافحة غسل األموال و ويل اةرهاب.
 - 69ورح ـ الــونراء ةالتقــد ااــرن الســنوا األخــرية تنفيــو امل ــاري واملبــا را
املختلفة املضطل هبا إ ار التعاون فيما ةا ةلـدان اجلنـوبد وأكـدوا جمـد ا أمهيـة املضـي
تعزيز التعاون فيما ةا ةلدان اجلنوبد وخاصـة البيوـة االقتصـا ية الدوليـة الراهنـةد وكـرروا
عمهـم للتعـاون فيمـا ةـا ةلـدان اجلنـوب ةوصـفه اسـتراتيملية تسـا د اجلهـو اةمنا يـة للبلــدان
النامية ووسـيلة تعـز ن م ـاركتها االقتصـا العـامليد ـا لـك مـن خـنل تبـا ل املعـارف
وأفضــل املمارســا  .وأعــا الــونراء التأكيــد علــى و يقــة ــريو اخلتاميــة الصــا رة عــن مـ ر
األمــم املتحــدة الرفي ـ املســتوى للتعــاون فيمــا ةــا ةلــدان اجلنــوبد واعترفــوا ةأمهيــة التعــاون
فيما ةا ةلدان اجلنوب وتف ر تارخيـه وخصا صـهد وأكـدوا جمـد ا رميتـهم للتعـاون ةـا ةلـدان
اجلنوب ةاعتباره مظهرا للتضامن فيما ةـا اـعوب وةلـدان اجلنـوبد يسـهم حتقيـق رفاههـا
الو د واعتما ها على الوا و نيا ومجاعياد وةلوغها األهداف اةمنا ية املتفـق عليهـا وليـاد
ا فيها األهداف اةمنا ية لأللفية وأهداف التنمية املستدامة .ورأوا أن التعـاون فيمـا ةـا ةلـدان
اجلنوب وخطة العمـل املتصـلة ةـه يـتعا أن يرصـاغا مـن جا ـ ةلـدان اجلنـوبد وأن يرستراـد
فيهما ةاستمرار با احترا السيا ة الو نيةد واملس ولية واالستقنلية الـو نيتاد واملسـاواةد
وعد امل رو يةد وعد التدخل ال ون الداخليةد والنف املتبا ل.
 - 70وأكد الونراء مرة أخرى موقفهم املتمثل أن التعاون فيما ةا ةلدان اجلنـوب مرـتمعم
للتعاون ةا ةلدان ال مال وةلدان اجلنوب وليس ةدين لهد وأكدوا جمد ا أن التعاون فيمـا ةـا
20/31

15-17457

A/70/410

ةلدان اجلنوب هو جهد مجاعي للبلدان النامية وأ ـه يسـتحقد مـن مثد تدعيمـه ة ـنل منفصـل
وقا م ةواته حسبما أعا التأكيد على لك و يقـة ـريو اخلتاميـة .و هـوا السـياقد اـد
الـونراء علــى ضــرورة أن تنــون ةلـدان اجلنــوب هــي الــيت توجـه هــوا التعــاون وخطــة أعمالــه.
ورأوا أن التعاون فيما ةا ةلدان اجلنـوبد الـوي يتسـم ةأمهيـة حامسـة للبلـدان الناميـةد يقتضـي
مـن مث رميــة ويلــة املـدى وترتيبــا م سســيا عامليــاد وفقـا ملــا توخــاه مـ ر القمــة الثــاين لبلــدان
اجلنوب.
 - 71و ال الونراء ةتعزيز التعاون الثن ي و عواد من هوا املنطلقد مجي البلـدان املتقدمـة
النمو إىل أن تزيد لصصا ا مـن املسـاعدة اةمنا يـة الرمسيـة املوجهـة لتمويـل مبـا را التعـاون
الثن يد ضما ا لتقدة عم إضا لتبا ل املعـارف واملمارسـا اجليـدة واخلـربا والسياسـا
العامــة ا الصــلة .ورأوا أن املبــا را جي ـ أن تســتند إىل مبــا التعــاون فيمــا ةــا ةلــدان
اجلنــوبد مثــل التضــامند واملعاملــة ةاملثــلد واحتــرا الســيا ة الو نيــةد وامللنيــة واالســتقنلية
الــو نيتاد وعــد امل ــرو يةد وعــد التــدخل ال ــ ون الداخليــةد واحلوكمــة امل ــتركةد
والنف املتبا ل.
 - 72وأوصــى الــونراء ةقــوة ةتوحيــد اآلليــا القا مــة جمــال التعــاون فيمــا ةــا ةلــدان
اجلنوبد و عوا إىل أن جيري إ اء وكالة األمم املتحدة املتخصصـة املعنيـة ةالتعـاون فيمـا ةـا
ةلدان اجلنوب ةلد ا .
 - 73وســلط الــونراء الضــوء علــى أن اــا يتســم ةأمهيــة حامســة للبلــدان الناميــة ضــمان أن
يســتملي اة ــار الفنــري الــوي يرتنــز عليــه التعــاون فيمــا ةــا ةلــدان اجلنــوب للتحــديا
اجلديــدة والعديــدة الــيت تواجــه البلــدان الناميــةد و لــك عــن ريــق استن ــاف ســبل جديــدة
للتفنري و را ق جديدةد ا يتم ى م تطور الواق د اا جيعل منـه ةالتـاض ركيـزة هامـة لتعزيـز
التعاون فيما ةا ةلدان اجلنوب ةقدر أكرب.
 - 74واد الونراء على أن اللملنة الرفيعة املستوى املعنية ةالتعاون فيما ةا ةلـدان اجلنـوب
منظومـة األمـم املتحـدة املنـوع هبـا
هي اهليوة املركزيـة املتعـد ة األ ـراف لتقريـر السياسـا
استعراض وتقييم التقد الوي حيرنه التعاون فيما ةا ةلدان اجلنوب والدعم الوي يتلقـاه علـى
الصعيد العـاملي وعلـى صـعيد املنظومـةد ـا فيـه التعـاون الثن ـيد واملسـاعدة تـوفري اةراـا
والتوجيه مستقبن ة أن هوه القضـايا ـا خيـد مصـلحة البلـدان الناميـة .وحـع الـونراء مجيـ
ال ــركاء املهــتما ةــدعم التعــاون ةــا ةلــدان اجلنــوب علــى االستراــا بــا هــوا التعــاون
وأهدافه املبينة الو ا ق املتفق عليهـا وليـاد مثـل خطـة عمـل ةـوينس آيـرس لت ـملي وتنفيـو
التع اون التق فيما ةا البلـدان الناميـة الـيت أقر ـا اجلمعيـة العامـة قرارهـا 33ك 134املـ رخ
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 19كــا ون األولك يســمرب 1978د وو يقــة ــريو اخلتاميــة الــيت أقر ــا اجلمعيــة قرارهــا
64ك 222امل ـ رخ  21كــا ون األولك يســمرب 2009د فضــنً عــن قــرارا اجلمعيــة العامــة
األخرى ا الصلة .ولوا كرر الونراء تأكيد موق اجملموعة الوي يقضـي ةـأن تستراـد أي
مناق ة ة أن السياسـا يـري خـارج منظومـة األمـم املتحـدة ةـاأل ر املتفـق عليهـا املـوكورة
أعنه وةتوافق آراء ياموسوكرو ة أن التعاون فيما ةا ةلدان اجلنوب.
 - 75وأوصى الونراء أيضا ةتمنا منت األمم املتحدة للتعـاون فيمـا ةـا ةلـدان اجلنـوب
من امل اركة جملس الرمساء التنفيويا منظومة األمـم املتحـدة املعـ ةالتنسـيقد ـا يتفـق
م مركزه ةوصفه كيا ا مستقن اخل األمم املتحدة منلفا ةالتنسـيق والتـروي د علـى الصـعيد
العامليد للتعاون فيما ةا ةلدان اجلنوب والتعاون الثن ي من أجل التنميـة علـى طـاق منظومـة
األمم املتحدةد و لك عمن ةقرارا اجلمعية العامة .واد الونراء على أن املنت هـو اجلهـة
املس ولة عن التعـاون فيمـا ةـا ةلـدان اجلنـوب منظومـة األمـم املتحـدةد وأن ةر ـام األمـم
املتحــدة اةمنــا ي ينبغــي أال ينــرر أ اء املهــا واملس ـ وليا املســندة إىل املنت ـ علــى طــاق
املنظومـةد أو أن يتـداخل عملـه معهــاد أو أن يأخـوها علـى عاتقـه .وأكــد الـونراء جمـد ا أمهيــة
تعزيز منت التعاون فيما ةا ةلدان اجلنوب ةالقدرا الب رية واملالية.
 - 76وأقر الـونراء ةضـرورة ح ـد مـوار كافيـة لتعزيـز التعـاون فيمـا ةـا ةلـدان اجلنـوبد
و عواد هوا السياقد إىل تقـدة التربعـا عمـا هلـوا التعـاوند عـن ريـق مجلـة سـبل منـها
صــندوق ةرييــز  -غرييــرو االســتوماين للتعــاون االقتصــا ي والــتق فيمــا ةــا البلــدان الناميــةد
وصندوق األمم املتحدة للتعاون فيما ةا ةلدان اجلنوب.
 - 77وأاار الونراء إىل منهاج العمل لتنمية ةلدان اجلنوبد و عـوا أعضـاء جمموعـة السـبعة
والســبعا والصــا إىل استضــافة اجتماعــا للفريــق الرفي ـ املســتوى لل خصــيا البــارنة
اجلنــوب ت ـُـخجصر الســتثارة األفنــار ةغيــة حتــديع هــوا املنــهاج ةصــفة منتظمــةد م ـ مراعــاة
ما تواجهه البلدان النامية من واق متغري وحتديا مستملدة.
 - 78والحظ الونراء أ ه قد يتعاد ضوء تزايـد وتجعجقدـد التحـديا الـيت تواجههـا البلـدان
الناميــةد نيــا ة وتــرية االجتماعــا الرفيعــة املســتوى الــيت تنظمهــا اجملموعــة ة ــأن املســا ل
املواضيعية أو القطاعيةد م توخي أن تنون تا ملها عملية املنحى .و عا الونراءد حتقيقـا هلـوه
الغايـةد األعضـاء جمموعــة السـبعة والســبعا والصـا إىل أن يقـدموا ةصــفة منتظمـة عروضــا
الستضــافة اجتماعــا رفيعــة املســتوى للمملموعــة ة ــأن مســا ل ر يســية هلــا أمهيتــها لبلــدان
اجلنوب .و هوا السياقد رح الـونراء ةعـرض حنومـة غينيـا االسـتوا ية السـخي استضـافة
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م ر القمة الثالـع لبلـدان اجلنـوب
غينيا االستوا ية واعبها.

مـاالةو

عـا  .2016وأعرةـوا عـن امتنـاام حلنومـة

 - 79وجــد الــونراء عــوا م إىل مجيـ الــدول األعضــاء اجملموعــة أن تنظــر استضــافة
الدورة الثالثة ع رة للملنة احلنومية الدولية للمتاةعة والتنسيق املعنية ةالتعـاون فيمـا ةـا ةلـدان
اجلنوبد إ ار التحضري مل ر القمة الثالع لبلدان اجلنوب عا .2016
 - 80ووافق الونراء على تقريـر االجتمـا الـثن ا للملنـة خـرباء صـندوق ةرييـز  -غرييـرو
االســتوماين للتعــاون فيمــا ةــا ةلــدان اجلنــوبد الــوار الو يقــة G-77/AM(XXVII)/2015/2د
وأيد وا ما جـاء ةـه مـن توصـيا  .وأ ـ الـونراء علـى ر ـيس جلنـة اخلـرباء ملـا أةـداه مـن التـزا
مستمرد وأعرةوا عن ارتياحهم للنتا الـيت حققتـها جلنـة اخلـرباء .و ضـوء االخنفـاض النـبري
الــوي ــرأ علــى عا ــدا الفا ــدة اخلاصــة ةالصــندوق االســتوماين ةســب احلالــة املاليــة العامليــة
الراهنةد وفقا ملا أفا ةه ر يس الصندوقد ااد الونراء كل ولة عضو أن تقد تربعا ا اـأن
للصــندوق ناســبة م ـ ر األمــم املتحــدة ةعــنن التربعــا لأل ــطة اةمنا يــةد املقــرر عقــده
ةنيويورك  9ت رين الثاينك وفمرب .2015
 - 81وأقر الونراء البيان املاض حلساب التعاون االقتصا ي فيما ةـا البلـدان الناميـة جملموعـة
الســبعة والســبعا الــوار الو يقــة G-77/AM(XXVII)/2015/3د ةصــيغته الــيت عرضــها ر ــيس
جمموعة السبعة والسـبعاد وحثـوا الـدول األعضـاء الـيت تسـد ةعـد االاـتراكا املسـتحقة
عليها على أن تبول جهو ا خاصة للقيا ةولك.
 - 82وأكــد الــونراء مــن جديــد أن اللملنــة اخلامســة للملمعيــة العامــة هــي اللملنــة الر يســية
الوحيدة املنظمة اليت عرهد إليها سـ وليا عـن املسـا ل اة اريـة واملاليـة واـ ون امليزا يـة.
و هــوا الصــد د لــ الــونراء أال ترنــاق أي مســألة تتعلــق ةامليزا يــة أو ةال ــ ون املاليــة
أو اة اريةد ا ل ك املسا ل املتعلقة ةإ ـاء عمليـة حلفـظ السـن أو ةعثـة سياسـية خاصـةد
إال إ ار اللملنة اخلامسةد ا يتفق م ميثاق األمم املتحدة.
 - 83وأكد الونراء من جديد على أن أي جهو ترمي إىل إصنح األما ـة العامـة واة ارةد
ــا لــك عمليــة امليزا يــةد جيــ أال ــدف إىل تغــيري الطــاة احلنــومي الــدوض واملتعــد
األ ــراف والــدوض للمنظمــةد ةــل جي ـ أن تعــزن قــدرة الــدول األعضــاء علــى أ اء ورهــا
الرقاةة والرصدد وعلى أن جظفرج وموافقة الدول األعضاء مسبقًا أمر جـوهري مجيـ احلـاال
اليت تندرج فيها التداةري اليت يتعا تنفيوها ضمن صنحيا اجلمعية العامـة .و هـوا الصـد د
أااروا إىل القرار 66ك .257وأعا وا التأكيد أيضاً على حـق مجيـ الـدول األعضـاء األمـم
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املتحدة أن تبدي رأيها ة أن إ ارة املنظمةد وي مل لك املسـا ل املتعلقـة ةامليزا يـةد وعلـى
احلاجة إىل التفاعل واحلوار ةصفة مستمرة ةا األما ة العامة واجلمعيـة العامـة هبـدف يوـة ةيوـة
إجياةية للمفاوضا د وعملية اختا القرارد وتنفيو تداةري اةصنح.
 - 84وأيد الونراء ةقوة الدور الرقا الوي تضطل ةه اجلمعية العامةد ةاةضافة إىل اهليوـا
احلنومية الدولية وهيوا اخلرباء ا الصـلةد جمـاال التخطـيط والربجمـة وامليز ـة والرصـد
والتقيــيم .و هــوا الســياقد جــد وا التــزامهم ةتعزيــز الــدور الــوي تضــطل ةــه جلنــة الرب ــام
والتنسيق .وحع الونراء أيضا ةقيـة الـدول األعضـاء األمـم املتحـدة علـى امل ـاركة ةن ـاع
ورا اللملنة.
 - 85وأعــا الــونراء التأكيــد علــى أمهيــة اة ــار االســتراتيملي ةوص ـفه التوجيــه السياســايت
الر يســي للمنظمــةد وعلــى ضــرورة أن يعنــس مضــمو ه ة ــنل كامــل الواليــا الــيت أقر ــا
الدول األعضاءد ا لك النظا املاض والقواعد املالية لألمم املتحدة.
 - 86وأعـــا الـــونراء التأكيـــد علـــى أمهيـــة احلفـــال علـــى منهمليـــة امليزا يـــةد واةجـــراءا
واملمارسـا ا ملعمـول هبـا فيمـا خيـ امليزا يـةد والنظـا املـاض والقواعـد املاليـة اللـوين حينمــان
عملية امليزا يةد واد وا على ضرورة أن يتناس مستوى املوار الوي تعتمـده اجلمعيـة العامـة
م الربام واأل طة مجيعا ضما ا لتنفيوها تنفيوا كامن وفعـاال .و هـوا الصـد د أكـدوا أن
املنهملية الراهنة ةعا ة تقـدير التنـالي ثـل عنصـرا جوهريـا ومتممـًا ملنهمليـة امليزا يـة املتفـق
عليهــا اجلمعيــة العامــةد وأعــا وا التأكيــد علــى أن املنهمليــة احلاليــة ةعــا ة تقــدير التنــالي
تضمن عد تأ ر األ طة اليت صدر هبا تنلي تأ رًا سلبياً ةتقلبا أسعار العملة والتضخم.
 - 87و وه الـونراء ةـأن املنهمليـة احلاليـة ةعـدا جـدول األ صـبة املقـررة تعنـس التغـيريا
احلاصلة األحوال االقتصا ية النسبية للدول األعضـاء األمـم املتحـدة .كمـا أعـا الـونراء
التأكيــد علــى مبــدأ ”القــدرة علــى الــدف “ ةاعتبــاره املعيــار األساســي قســمة فقــا األمــم
املتحــدةد ورفضــوا إ خــال أي تعــديل علــى عناصــر املنهمليــة احلاليــة ةعــدا جــدول األ صــبة
املقررة ينون اهلدف منها نيـا ة ااـتراكا البلـدان الناميـة .وأكـدوا هـوا الصـد علـى أن
العناصــر األساســية املنهمليــة احلاليــة جلــدول األ صــبة املقــررةد مثــل فتــرة األســاس والــدخل
القومي اةمجاض وأسعار التحويل والتسوية املتصلة ةاخنفاض صي الفر مـن الـدخل ومعامـل
التدرج واحلد األ ىن واحلد األقصى ألقل البلدان منـوا والتسـوية املتصـلة ةرصـيد الـديوند جيـ
اةةقاء عليها كما هيد وعلى أاا ليست حمل تفاوض.
 - 88واد الونراء على أن املعدل األقصـى الـراهن لأل صـبة املقـررةد أو احلـد األقصـىد ت
حتديــده كحــل سياســي تــوفيقي وأ ــه لــال ملبــدأ القــدرة علــى الــدف كمــا أ ــه يعتــرب مصــدرا
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أساســيا لت ــوه جــدول األ صــبة املقــررة .و هــوا الســياقد حثــوا اجلمعيــة العامــة علــى إجــراء
استعراض هلوا الترتي وفقا للفقرة  2من قرار اجلمعية العامة 55ك 5جيم.
 - 89و أكد الونراء أن املنظما الـيت هلـا مركـز مراقـ معـزن لـدى األمـم املتحـدة يعطيهـا
حقوقا وامتيانا ال تنطبق عا ة إال على الدول املراقبةد مثـل احلـق إلقـاء كلمـة املناق ـة
العامــة اجلمعيــة العامــة وحــق الــر د ينبغــي أن تتحمــل أيضــا فــس االلتزامــا املاليــة للــدول
املراقبة األمـم املتحـدة .و هـوا السـياقد حثـوا اجلمعيـة العامـة علـى النظـر مقـرر ة ـأن
النصي املقرر الوي خي هوه املنظما .
 - 90وأكـد الـونراء أن املبـا واملبـا التوجيهيـة احلاليـة لقسـمة فقـا عمليـا حفــظ
السن اليت وافقت عليها اجلمعية العامـة قرارا ـا ا الصـلة ينبغـي أن ت ـنل أساسـا ألي
مناق ا ة أن جدول األ صبة املقررة لتمويل عمليا حفظ السن  .و هوا الصد د اـد
الــونراء علــى ضــرورة أن يعنــس جــدول األ صــبة املقــررة لعمليــا حفــظ الســن ةوضــوح
املس وليا اخلاصة اليت يتحملها األعضاء الدا مون جملس األمن فيمـا يتعلـق ةصـون السـلم
واألمــن .وأاــار الــونراء أيضــا إىل أن البلــدان األقــل منــوا مــن الناحيــة االقتصــا ية لــديها قــدرة
حمدو ة على املسـامهة ميزا يـا عمليـا حفـظ السـن  .واـد الـونراءد هـوا السـياقد
على أن أي مناق ـة لنظـا اخلصـوما املطبـق علـى جـدول عمليـا حفـظ السـن ينبغـي أن
يراعي ظروف البلدان الناميةد اليت جي أال تتأ ر مواقفها احلاليـة ة ـنل سـل  .وأكـد الـونراء
هوا الصد على أن أي عضو جمموعة السبعة والسـبعا والصـا ال ينـون عضـوا ا مـا
جملس األمن ينبغي أال يصن فوق املستوى جيم.
 - 91وأعرب الونراء عن قلقهم إناء تزايد الطاة التقييدي للتربعـا ’’املخصصـة‘‘ اخـل
كيا ا اىت تاةعة لألمم املتحدةد منها مـثن ةر ـام األمـم املتحـدة اةمنـا يد وصـندوق األمـم
املتحدة للسناند ومنت األمم املتحدة خلدما امل ـاري د ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة.
واد وا أيضا على أن املوار العا يـة هـي ركيـزة تلـك النيا ـا وأاـا تعـد جوهريـة ملواصـلة
وأ اء واليتــها وعملــها العــامليا .ومــن مثد فــإن االيــاه االخنفاضــي للمــوار العا يــة والتركيــز
املرتفـ لألمــوال املخصصــة يعرضــان املنظمــة خلطــر فقــدان القــدرة علــى تنفيــو ةراجمهــا .و عــا
الونراء إىل ضمان تقدة تربعا مستقرة و نن التنب هباد والحظوا احلاجة اهلامـة إىل التأكيـد
على وعية هوه التربعا ومرو تها وإمنا ية التنب هبا وا تظامها.
 - 92وكـرر الــونراء تأكيــد عمهــم لرب ــام األمــم املتحــدة للمســاعدة تــدريس القــا ون
الــدوض و راســته و ــره ونيــا ة تفهمــهد الــوي أ ــم وج ـ قــرار اجلمعيــة العامــة 2099
 )20امل رخ  20كا ون األولك يسمرب  1965ةغرض املسامهة نيـا ة املعرفـة ةالقـا ون15-17457
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الدوض كوسيلة من وسا ل تعزيز السلم واألمـن الـدوليا وت ـملي العنقـا الو يـة والتعـاون
ةا الدول .وأاـاروا إىل أن الرب ـام وعناصـره ي ـننن حملـر الزاويـة اجلهـو الـيت تبـوهلا
األمم املتحدة لتعزيز القـا ون الـدوضد وأن احلقـوقيا واألكـا يا والدةلوماسـيا واملسـ ولا
احلنوميا اآلخرين من البلدان النامية يستفيدون كـثرياً مـن الـدورا الدراسـية اةقليميـة الـيت
رتــنظم جمــال القــا ون الــدوضد وكــولك مــن الزمــاال واملن ــورا ومنتبــة األمــم املتحــدة
السمعية البصرية للقا ون الدوض .ورح الونراءد ضوء قلقهم إناء االفتقار إىل املـوار مـن
التربعا لدعم أ طة هـوا الرب ـام اهلـا د ةأحنـا قـرار اجلمعيـة العامـة 69ك117د وأعرةـوا
عن التزامهم ةدعم إ راج موار إضافية امليزا ية الرب اجميـة املقترحـة لفتـرة السـنتا -2016
 2017من أجل تنظيم الدورا الدراسية اةقليميـة جمـال القـا ون الـدوض ألفريقيـا وآلسـيا
واايط اهلا وألمرينا النتينية ومنطقة البحر الناري كل سنةد ومـن أجـل مواصـلة منتبـة
األمم املتحـدة السـمعية البصـرية للقـا ون الـدوض وتطويرهـا ةقـدر أكـربد ةاةضـافة إىل تضـما
امليزا ية العا ية املوار املالية الننمة لزمالة هاميلتون اريض أمرياسين التوكارية جمـال قـا ون
البحار اعتبارا من فترة السنتا 2017-2016د و لك ةالنظر إىل أن التربعا ال تنفي ملـنة
جمـال
نمالة واحدة السـنة علـى األقـل .وأعرةـوا عـن التـزامهم ةـإ راج ةر ـام الزمـاال
القا ون الدوضد واحللقا الدراسية والتدريبية اةقليمية جمال قوا ا املعاهـدا واارسـا اد
واملن ورا القا و ية واملوا التدريبيةد امليزا ية العا ية لألمم املتحدة اةتداء من فترة السـنتا
.2019-2018
 - 93وأكد الونراء جمد ا أمهية احترا اةعمال العاملي حلق ال ـعوب تقريـر املصـري فيمـا
خي ال عوب اليت تعي حتت احتنل أجن وغريه من أاـنال السـيطرة األجنبيـةد ألن هـوه
األوضا تـ ر سـلبا علـى التنميـة االجتماعيـة واالقتصـا ية هلـوه ال ـعوبد واحتـرا اسـتقنل
الــدول وســيا ا الو نيــة ووحــد ا وســنمتها اةقليميــة وعــد التــدخل ا ـ واا الداخليــةد
ا لـك عـن ريـق اسـتعمال تننولوجيـا املعلومـا واالتصـاال د وةـاألخ اـبنا
التواصــل االجتمــاعيد علــى اــو لــال ملبــا القــا ون الــدوضد و لــك مــن أجــل الضــمان
واالحتــرا الفعلــيا حلقــوق اة ســان املنرســة ميثــاق األمــم املتحــدة واملبينــة العهــدين
الدوليا اخلاصا حبقوق اة ساند وأكدوا أن االحترا النامـل للمبـا واملقاصـد الـوار ة
ميثاق األمم املتحدة والقا ون الدوض هو الوي يبعع على االلتزا التا ةتعد ية األ راف.
 - 94وأةــدى الــونراء أســفهم الســتمرار وضــخامة التــأ ري الســل الــوي خلفــه العــدوان
اةسرا يلي العسنري الوح ي الوي ارتنبته إسرا يلد ولـة االحـتنلد اـهري ونكيوليـه
وآبكأغسطس  2014ضد السنان املد يا الفلسطينيا قطـا غـزة ااتـلد والـوي أسـفر
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عن مقتل أكثر من  2 150فلسطينيا من ةينهم موا األ فال والنساءد وعن إصاةة أكثـر مـن
 11 000فلســـطي مـــروح تيملـــة اســـتخدا قـــوا االحـــتنل اةســـرا يلي القـــوة الفتاكـــة
الع وا ية واملفر ةد وأسفر كولك عن التـدمري الغااـم آلالف املنـانل اململوكـة للفلسـطينياد
والــــب التحتيــــة املد يــــة احليويــــةد واتلنــــا األعمــــال التملاريــــةد واملســــاجدد واملــــدارسد
واملست ــفيا د وامل سســا العامــةد واملــزار د وعــدة مرافــق تاةعــة لألمــم املتحــدة غــزة.
وأعرةوا عن قلقهم العميق إناء العرقلة املسـتمرة لإل عـاذ مـن جـراء احلصـار اةسـرا يلي وإناء
ما يسفر عنه لـك مـن تـدهور الـب التحتيـة واخلـدما د واـد وا علـى احلاجـة املاسـة إىل
إعــا ة اةعمــار .وأةــدى الــونراء أســفهم ملــا اقترفتــه إســرا يل هــوا الصــد مــن ا تــهاكا
منهمليــة خطــرية للقــا ون الــدوضد ــا فيــه القــا ون الــدوض اة ســاين والقــا ون الــدوض حلقــوق
اة سان .و عـوا إىل املسـاءلة عـن هـوه اجلـرا م واال تـهاكا وأهـاةوا مللـس األمـند إعمـاال
للواج الوي أ ا ه ةه امليثاق صون السلم واألمن الدولياد أن يبـول جهـو متاةعـة جـا ة
ةاــاء إفــن إســرا يل مــن العقــاب وحتقيــق العدالــة للضــحايا واةســها التوصــل إىل حــل
سلمي ا م وعا ل للزنا الفلسطي اةسرا يلي.
 - 95وكرر الونراء مطالبتهم ةالرف النامل والفوري للحصار الوي تفرضـه إسـرا يل علـى
قطــا غــزةد والــوي ي ــنل عقاةــا مجاعيــا واسـ النطــاق لســنان القطــا د إخــنل خطــري
ةالقا ون الدوض اة ساين والقا ون الـدوض حلقـوق اة سـان .و لـ الـونراء إىل مجيـ أعضـاء
اجملتم ـ الــدوض واألمــم املتحــدة واملنظمــا الدوليــة واملنظمــا غــري احلنوميــة األخــرى أن
يبا روا ةصفة عاجلة إىل تزويد ضحايا العدوان اةسرا يلي قطـا غـزة ةاملسـاعدة اة سـا ية
املطلوةة .و عوا اجملتم الدوض جمد ا إىل أن يستمر تقدة املسـاعدة اةمنا يـة واة سـا ية الـيت
س حاجة ال ع الفلسطي د ـا يضـمه مـن الجـوا فلسـطينياد إليهـا خـنل هـوه املرحلـة
احلرجةد وال سيما من أجل إعا ة إعمار قطا غزة وحتقيـق ا تعااـه االقتصـا يد ـا لـك
من خنل وكاال األمم املتحدة اليت توجـد علـى أرض الواقـ وتـوفر مسـاعدة حيويـةد ومـن
ةينها وكالة األمم املتحدة ةغا ة وت غيل النجوا الفلسطينيا ال رق األ ىن.
 - 96وأعــرب الــونراء عــن قلقهــم ال ــديد إناء التــدهور املتزايــد األوضــا االجتماعيــة
واالقتصا ية لل ـع الفلسـطي مـن جـراء املمارسـا اةسـرا يلية غـري القا و يـة الـيت ت ـملد
على سبيل املثال ال احلصرد استمرار إسرا يلد ولة االحتنلد اسـتعمار األرض الفلسـطينية
ا تهاك جسيم للقا ون الـدوض اة سـاين و ظـا رومـا األساسـي للمحنمـة اجلنا يـة الدوليـةد
ن عن اال تهاك الصارخ للقرارا ا الصـلة لألمـم املتحـدة وعـد احتـرا فتـوى حمنمـة
فض ً
العـــدل الدوليـــة .و هـــوا الصـــد د الـ ـ الـــونراء ةوقـ ـ مصـــا رة إســـرا يل للممتلنـــا
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الفلســـطينية وةنـــاء وتوســـي املســـتو نا اةســـرا يلية واجلـــدارد وهـــد منـــانل الفلســـطينياد
والت ـريد القسـري للمــد يا الفلسـطينيا .كمـا أعرةــوا عـن قلقهـم العميــق إناء تـواتر أعمــال
العن والترهي والتحـريض الـيت يتعـرض هلـا املـد يون الفلسـطينيوند وإناء تـدمري املمتلنـا
الفلســطينية علــى يــد املســتو نا اةســرا يليا األرض الفلســطينية ااتلــةد ــا فيهــا القــدس
ال رقيةد و عوا إىل اختا إجراءا ااسبة مرتن هوه اجلرا م.
 - 97وأكــد الــونراء مــن جديــد عمهــم الثاةــت لقضــية فلســطا العا لــة وتضــامنهم م ـ
ال ع الفلسطي  .كما أعا وا تأكيد عمهم املبد ي والقـدة العهـد حلـق ال ـع الفلسـطي
تقريــر املصــري وحتقيــق تطلعاتــه الو نيــة امل ــروعة ــا لــك حق ـه احلريــة واالســتقنل
والعدالــة والســن والنرامــة ولتــهد فلســطا املســتقلة وعاصــمتها القــدس ال ــرقيةد و عــوا
اجملتم الدوض إىل ةول اجلهو الننمة لدعم هوه األهداف.
 - 98وكرر الونراء عو م إىل ا سحاب إسرا يلد ولـة االحـتنلد الفـوري والنامـل مـن
األرض الفلسطينية ااتلةد ا فيها القدس ال رقيةد ومن اجلوالن السوري ااتلد إىل حـدو 4
حزيرانكيو يه 1967د ومن ةاقي األرض اللبنا ية ااتلة .وأكدوا جمد ًا عمهم لعمليـة السـن
ال ــرق األوســط الــيت تســتهدف حتقيــق الســن ال ــامل والعــا ل والــدا م املنطقــةد وفقــا
لقـرارا األمـم املتحــدة ا الصـلةد ـا فيهــا قـرارا جملـس األمــن  )1967 242و 338
 )1973و  )1978 425و )2008 1850د ومبــدأ األرض مقاةــل الســن  .وأعــا وا
هوا السياق التأكيد أيضا على عمهم ملبا رة السن العرةية اليت أقرهـا مـ ر القمـة العـر
آ اركمارس .2002
 - 99وأعــا الــونراء التأكيــد علــى حقــوق ال ــع الفلســطي وســنان اجلــوالن الســوري
ااتل غري القاةلة للتصرف السيا ة على موار هم الطبيعيةد ا فيهـا األرض وامليـاه ومصـا ر
الطاقةد و البوا إسـرا يلد ولـة االحـتنلد ةـالتوق عـن اسـتغنل املـوار الطبيعيـة األرض
الفلسطينية ااتلةد ا فيها القدس ال رقيةد و اجلوالن السوري ااتـلد وعـن تـدمريهاد وعـن
فقـدااا أو ضـوهباد وعـن تعريضـها للخطـرد ألن هـوه األعمـال ت ـنل ا تـهاكا
التسب
للقا ون الدوض وتقوض على او خطري قدر م على حتقيق التنمية املستدامة.
 - 100و فكَّـر الــونراء ةــأن  16كــا ون األولك يســمرب  2015يوافــق مــرور  50عامــا علــى
اعتمـــا قـــرار اجلمعيـــة العامـــة )20- 2065د أول قـــرار ي ـــري حتديـــدا إىل مســـألة جـــزر
مالفينــاسد وأكــدوا جمــد ا علــى ضــرورة أن تســتأ حنومتــا مجهوريــة األرجنــتا واململنــة
املتحــدة لربيطا يــا العظمــى وأيرلنــدا ال ــمالية املفاوضــا وفق ـاً ملبــا ميثــاق األمــم املتحــدة
ومقاصــده والقــرارا ا الصــلة للملمعيــة العامــةد للتوصــل أقــرب وقــت انــن إىل حــل
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سلمي للزنا على السيا ة املتصل سألة جزر مالفيناسد الوي يلحق ضررا خطـريا ةالقـدرا
االقتصا ية جلمهورية األرجنتاد وعلى ضرورة امتنا الطرفا عن اختا قرارا تنطوي علـى
إ خ ال تغيريا ا فرا ية احلالة ةينما يتان اجلزر العملية اليت أوصت هبا اجلمعية العامة.
 - 101وســلط الــونراء الضــوء علــى حــق الــدول األعضــاء جمموعــة الســبعة والســبعا
الســيا ة الدا مــة علــى مــوار الطاقــة اخلاصــة هبــاد وأعرةــوا عــن رأي مفــا ه أن مــا تقــو ةــه
ال ــركا غــري امل ـأ ون هلــا مــن حنومــة األرجنــتا مــن عمليــا تتعلــق ةاستن ــاف املــوار
الطبيعيةد وعلى األخ املوار اهليدروكرةو يةد منطقة جزر مالفيناس يلحـق ضـررا اـديدا
ةاحلقوق السيا ية جلمهورية األرجنتا على جررفها القاري.
 - 102و هوا الصد أقر الونراء حبق مجهورية األرجنتا أن تتخود م احتـرا القـا ون
الــدوض والقــرارا ا الصــلة احترامــا كــامند إجــراءا قا و يــة ضــد أ ــطة االستن ــاف
واالستغنل غري املأ ون هبا للموار اهليدروكرةو ية املنطقة امل ار إليها.
 - 103وأعــا الــونراء التأكيــد علــى ضــرورة التوصــل إىل حــل ســلمي لقضــايا الســيا ة الــيت
تواجه البلدان الناميةد ومنها الزنا على أرخبيل ااغوسد ا فيه ييغو غارسياد الـوي ا تزعتـه
اململنة املتحدة ة نل غري قا وين من أراضي موري يوسد قبل االستقنلد ا تـهاك للقـا ون
الــدوض وقــراري اجلمعيــة العامــة  )15- 1514املـ رخ  14كــا ون األولك يســمرب 1960
و  )20- 2066امل ـ رخ  16كــا ون األولك يســمرب  .1965ورأوا أن عــد تســوية هــوه
القضــايا املتعلقــة ةإاــاء االســتعمار وةالســيا ة مــن اــأ ه أن يضــر ويقــوض علــى اــو خطــري
القدرا واآلفاق اةمنا ية واالقتصا ية للبلدان النامية .و هـوا السـياقد الحـظ الـونراء ةقلـق
ةــال أن اململنــة املتحــدةد ورغــم املعارضــة ال ــديدة الــيت تبــديها موري ــيوسد تعتــز إ ــاء
”منطقة حبرية حممية“ حول أرخبيل ااغوسد وهو ما خيال القا ون الدوض ويزيد مـن إعاقـة
موري ــيوس عــن اارســة حقوقهــا الســيا ية علــى األرخبيــل ويعطــل حــق مــوا موري ــيوس
الوين أةعد م اململنة املتحدة عن األرخبيل عنوةً العو ة إليه.
 - 104وأكد الونراء أن ال ركا عرب الو نيـة تتحمـل مسـ ولية عـن احتـرا مجيـ حقـوق
تـدهور البيوـة ووقـو كـوارع ةيويـة واةضـرار
اة ساند وينبغـي هلـا أن تنـ عـن التسـب
ةرفاه ال عوب.
 - 105وأحاع الونراء علما ةا عقا الـدورة األوىل للفريـق العامـل احلنـومي الـدوض املفتـوح
العضــوية املعـ ةال ــركا عــرب الو نيــة وغريهــا مــن م سســا األعمــال فيمــا يتعلــق حبقــوق
الفتـرة مـن  6إىل  10ونكيوليـه 2015د واـملعوا مجيـ
اة ساند اليت رظمـت جنيـ
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الــدول األعضــاء علــى امل ــاركة ةصــورة ــطة وةنــاءة
الدورا املقبلة.

الوفــاء ةواليــة الفريــق العامــل

 - 106وأعا الـونراء تأكيـد رفضـهم القـا لفـرض قـوا ا وقواعـد يتملـاون أ رهـا احلـدو
اةقليميةد وكل األانال األخرى من تداةري القسـر االقتصـا ي ـا فيهـا اجلـزاءا اال فرا يـةد
ضد البلدان الناميةد وأعا وا التأكيد على احلاجة امللحة ةلغا ها علـى الفـور .وأكـدوا أن هـوه
اةجراءا ال تقوض مبا ميثاق األمم املتحدة والقا ون الدوض فحس د ولننها ـد علـى
او خطري أيضا حرية التملارة واالستثمار .ومـن مثد أهـاب الـونراء ةـاجملتم الـدوض أن يعتمـد
تداةري عاجلة وفعالة من أجل القضاء على استخدا التداةري االقتصا ية القسرية اال فرا ية ضـد
البلدان النامية.
 - 107وأعرب الونراء عن رفضهم ةأقوى انل لتنفيو التداةري القسرية اال فرا يـةد وأكـدوا
مرة أخرى تضامنهم مـ كوةـا .وةعـد أن رحبـوا ةإعـا ة العنقـا الدةلوماسـية ةـا مجهوريـة
كوةــا والواليــا املتحــدة األمرينيــةد أكــدوا مــن جديــد عــو م حنومــة الواليــا املتحــدة
األمرينيــة إىل إاــاء احلصــار االقتصــا ي والتملــاري واملــاض الــوي تفرضــه علــى هــوه الدولــة
ال قيقة منو أكثر من مخسة عقو  .واـمل الـونراء ر ـيس الواليـا املتحـدة األمرينيـة علـى
أن يتخــو كــل مــا ينــدرج ضــمن ســلطاته التنفيويــة مــن إجــراءا كفيلــة ةــأن تر جعـدعل علــى اــو
جــوهري تطبيــق احلظــر املفــروض علــى كوةــاد واــملعوا كــو غرس الواليــا املتحــدة علــى أن
ي ر د أقرب وقت انند إجراء مناق ا ة أن رف هوا احلظر.
 - 108وأكـــد الـــونراء جمـــد ا رفضـــهم للملـــزاءا االقتصـــا ية اال فرا يـــة املفروضـــة علـــى
السو اند اليت هلـا آ ـار سـلبية علـى تنميـة ورخـاء اـع السـو اند و عـوا هـوا الصـد إىل
الرف الفوري لتلك اجلزاءا .
 - 109وأكد الونراء جمد ا رفضهم للملزاءا االقتصا ية اال فرا ية املفروضة على مجهوريـة
إيــران اةســنميةد الــيت هلــا آ ــار ســلبية علــى تنميــة ورخــاء اــع مجهوريــة إيــران اةســنميةد
و عوا هوا الصد إىل الرف الفوري هلوه اجلزاءا .
 - 110وأكد الونراء جمد ا رفضهم للملزاءا االقتصا ية اال فرا ية املفروضة على مجهوريـة
فزنوين البوليفاريةد الـيت هلـا آ ـار سـلبية علـى تنميـة ورخـاء اـع هـوا البلـدد و عـوا هـوا
الصد إىل الرف الفوري لتلك اجلزاءا .
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 - 111وأكـــد الـــونراء جمـــد ا رفضـــهم للملـــزاءا االقتصـــا ية اال فرا يـــة املفروضـــة علـــى
اجلمهورية العرةية السوريةد اليت هلـا آ ـار سـلبية علـى تنميـة ورخـاء اـع سـوريةد و عـوا
هوا الصد إىل الرف الفوري لتلك اجلزاءا .
 - 112وأعــرب الــونراء عــن تقــديرهم العميــق جلنــوب أفريقي ـا ملــا أظهرتــه مــن قيــا ة قــديرة
وما قامت ةه من أعمال اتانة وما ةولته من جهو موةة ةوصفها البلـد الـوي يـرأس جمموعـة
السبعة والسبعا لعا  .2015ومـ اتضـاح أن عـا  2015كـان حـافن ةالتحـديا ةالنسـبة
جلمي البلـدان الناميـةد فـإن االلتـزا الـوي أةدتـه جنـوب أفريقيـا السـعي إىل حتقيـق أهـداف
جمموعة السبعة والسبعا وغايا اد ةوصـفها البلـد الـوي يـرأس اجملموعـةد يبعـع علـى االمتنـان
العميق .وأ الونراء أيضا علـى مـا أظهرتـه أما ـة جمموعـة السـبعة والسـبعا يويـورك مـن
كفاءة العمل وما قدمته من عم قفـيعم متواصـل إىل البلـد الـوي يـرأس اجملموعـة وإىل الـدول
األعضـاءد وتوجهـوا ةالتهنوـة إىل األمــا التنفيـوي جملموعـة السـبعة والســبعا علـى يلـه جــا زة
اة ان اليت قدمت إليه خـنل حفـل افتتـاح االجتمـا الـوناري تقـديرًا أل ا ـه املتميـز والتزامـه
وتفا يه املتواصلا سبيل حتقيق أهداف جمموعة السبعة والسبعا وغايا ا.
 - 113وأعرب الونراء عن ترحيبـهم احلـار ةا تخـاب النـة تايلنـد ةالتزكيـة لر اسـة جمموعـة
السبعة والسبعا لعا .2016
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