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  واخلمسونتاسعةالدورة ال
ــال  ، ٣٧ ، و٣٦ ، و٢٢ ، و١٢: بنــــود جــــدول األعمــ

، ٨٥ ، و ٨٤ ، و ٨٣ ، و ٤٨ ، و ٤٥ ، و ٤٣ ، و ٣٨ و
 ١٠٨ ، و١٠٧ ، و١٠٣ ، و٩٣ ، و٨٧ و

 تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي
  املتعلقة باأللغاماألعمالتقدمي املساعدة يف 

 احلالة يف الشرق األوسط
 قضية فلسطني

التقدم احملـرز   : راكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا     لشا
 يف التنفيذ والدعم الدويل

: متابعة نتائج الـدورة االسـتثنائية السادسـة والعشـرين         
تنفيـــذ إعـــالن االلتـــزام بشـــأن فـــريوس نقـــص املناعـــة  

 ) اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /البشرية
ائج املـؤمترات   التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتـ     

الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة         
ادي واالجتمــــاعي وامليــــادين ـــــــن االقتصــــــيف امليداني

 املتصلة هبما
ـــإهن ــدابري االقتصـــ ـــاء الت ـــادية القســرية االنفراديــ ة ــــــ

اوز احلــدود اإلقليميــة كوســيلة لإلكــراه    ـــــــالــيت تتج
 السياسي واالقتصادي

 سائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكليامل
  املؤمتر الدويل لتمويل التنميةمتابعة وتنفيذ نتائج
 التنمية املستدامة
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 العوملة واالعتماد املتبادل
تنفيــــذ نتــــائج مــــؤمتر القمــــة العــــاملي للتنميــــة      
االجتماعيــــــة ونتــــــائج دورة اجلمعيــــــة العامــــــة 

 االستثنائية الرابعة والعشرين
 ية والتمييز العنصريالقضاء على العنصر

 استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة
   ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجمية لفترة السنتني 

 موجهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشـرين األول   ١٥رسالة مؤرخـة      
  لدى األمم املتحدةقطراملمثل الدائم ل

 
عالن الـوزاري املعتمـد مبناسـبة انعقـاد االجتمـاع           اإلهذه الرسالة    طي   رفقيشرفين أن أ   

 ، يف مقـــر األمـــم املتحـــدة بنيويـــورك يف٧٧ والعشـــرين لـــوزراء خارجيـــة جمموعـــة الــــ ثـــامنال
 .٢٠٠٤سبتمرب /أيلول ٣٠

 أن تتكرمـوا بتعمـيم هـذه     الـوافر ، سـيكون مـن دواعـي امتنـاين      ٧٧وباسم جمموعـة الــ       
 واخلمسـني للجمعيـة العامـة       تاسـعة مـن وثـائق الـدورة ال        رمسية الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة   
ــود جــدول األعمــال   ، ٤٨ ، و٤٥ ، و٤٣ ، و٣٨ ، و٣٧ ، و٣٦ ، و٢٢ ، و١٢ يف إطــار بن

 .١٠٨ ، و١٠٧ ، و١٠٣ ، و٩٣ ، و٨٧ ، و٨٥ ، و٨٤ ، و٨٣ و
 النصــرناصر عبد العزيز ) توقيع(

 الدائم لدولة قطراملمثل 
 لدى األمم املتحدة

 ٧٧ الـ رئيس جمموعة
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املوجهــة إىل  ٢٠٠٤أكتــوبر /شــرين األولت ١٥ مرفــق الرســالة املؤرخــة  
 لدى األمم املتحدةقطر األمني العام من املمثل الدائم ل

 
 إعالن وزاري  

 االجتمــاع  والصــني، وقــد انعقــد مجعنــا مبناســبة٧٧حنــن، وزراء خارجيــة جمموعــة الـــ  
ــامنالســنوي ــورك يف والعشــرين يف مقــر األمــم املتحــدة   الث ، ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول٣٠  بنيوي

 يف ٧٧وأكدنا جمددا اإلعالن الـوزاري الصـادر مبناسـبة الـذكرى األربعـني إلنشـاء جمموعـة الــ                
، واستعرضـــنا تطـــورات الوضـــع ٢٠٠٤يونيـــه / حزيـــران١٢-١١ســـاو بـــاولو، الربازيـــل، يف 

ة يف ميـدان التنميـة،      االقتصادي الدويل واألنشطة املنفذة يف سياق جدول أعمـال األمـم املتحـد            
 :اعتمدنا اإلعالن التايل

 بشــأن ٢٠٠٤مــايو / أيــار٦ املــؤرخ ٥٨/٢٩١بصــدور قــرار اجلمعيــة العامــة  نرحــب  - ١
التنفيذ واملتابعـة املتكـاملني واملنسـقني لنتـائج املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها                   

لذي تقرر فيه أن ُتعقد يف نيويـورك يف عـام         األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي ا      
 جلســة عامــة رفيعــة املســتوى إلجــراء اســتعراض شــامل للتقــدم احملــرز يف تنفيــذ مجيــع    ٢٠٠٥

االلتزامات الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، مبـا يف ذلـك الغايـات اإلمنائيـــة املتفـق                   
ونؤكـد ضـرورة أن يركـز هـذا احلـدث املقـرر             . اعليها دوليا والشراكة العاملية الالزمة لتحقيقه     

ــة وأن ٢٠٠٥تنظيمــه يف عــام  ــة تكــون  علــى التنمي ــه عمليــة  تحضــريالعملي  ة مفتوحــةجامعــل
، وأن ينتـهي احلـدث إىل وثيقـة مركبـة تعـد يف إطـار مفاوضـات حكوميـة دوليـة خـالل                        ةشفاف

 .هذه العملية
 

 العوملة  
ــام ا    - ٢ ــواب الفرصــة أم ــتح أب ــة تف ــا بتحــديات وتعرضــها    إن العومل ــة وجتاهبه ــدان النامي لبل

وإننا نالحظ ببالغ القلق أن عملييت العوملة وختفيـف القيـود قـد عـادت مبنـافع تفاوتـت           . ملخاطر
بطء الفيهــا احلظــوظ فيمــا بــني البلــدان ويف البلــد الواحــد، وأن االقتصــاد العــاملي بــات يتســم بــ  

د اتسعت فجوة الدخل بـني البلـدان املتقدمـة      وق. توازن يف النمو وبالبعد عن االستقرار     الوعدم  
ومـن مث، نعتقـد أن العـامل        . النامية، واستشرى الفقر يف الكثري من البلدان الناميـة        البلدان  النمو و 

حباجة إىل استراتيجية تعطي أولوية للبعد اإلمنائي يف العمليات العاملية حىت تنتفع البلدان الناميـة               
 وهتيئـة بيئـة اقتصـادية خارجيـة مواتيـة للنمـو أمـر يقتضـي تعزيـز                   .من الفرص اليت هتيئهـا العوملـة      

 . الترابط بني األنظمة التجارية والنقدية واملالية الدولية
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يف لتحـرك املشـروع     لنطاق  وجود   النظام التجاري الدويل  يف   ىنؤكد ضرورة أن يراع    - ٣
اقا مـن السياسـات التجاريـة        تتبع مزجيا اسـتراتيجيا سـب      أن للبلدان النامية    يتيحلسياسات العامة   ا

. واإلمنائية املالئمة ألوضاعها األولية وامليزة النسبية احليوية لديها واحتياجاهتا وظروفهـا املـتغرية            
ــاق حتــرك           ــني نط ــوازن مناســب ب ــة ت ــم خباصــة أن تؤخــذ يف احلســبان ضــرورة إقام ــن امله وم

ل والتنميـة والتجـارة عنـد       السياسات الوطنية والضـوابط وااللتزامـات الدوليـة يف ميـدان التمويـ            
 .يف الضوابط وااللتزامات املقبلة ويف تنفيذ وتفسري القائم منهامجاعيا البت 
يـئ  هتالتجـارة   يف  يف االقتصاد الكلي و   انتهاج سياسات   ندعو البلدان املتقدمة النمو إىل       - ٤

يـات اإلمنائيـة    فجـوة الـدخل القائمـة وحتقيـق الغا    لتضـييق املزيد من الفرص أمـام البلـدان الناميـة      
ومـن اجملـدي يف هـذا الشـأن تنسـيق سياسـات االقتصـاد               . لأللفية وغريهـا مـن الغايـات اإلمنائيـة        

الكلي تنسيقا فعاال فيما بني البلدان الصناعية الكربى واآلليات الـيت تسـاهم يف تعزيـز اسـتقرار                  
 . الناميةأسعار الصرف بني العمالت الرئيسية والتدفقات املالية املوجهة إىل البلدان

 بتقريـر اللجنـة العامليـة املعنيـة بالبعـد االجتمـاعي للعوملـة وحنـث اجلمعيـة العامـة             نرحب - ٥
وغريها من أجهـزة وهيئـات منظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تـويل اعتبـارا كـامال للمقترحـات                

سـكان   منصـفا جلميـع   جامعاوالتوصيات الواردة يف التقرير بغية اإلسهام يف جعل العوملة إطارا           
 .العامل

 
 التجارة الدولية  

نظـام جتـاري   نؤكد جمددا األهداف الواردة يف إعالن األلفية الرامية إىل توطيد وصـون        - ٦
االستناد إىل القانون وقابلية التنبؤ والبعـد       اإلنصاف و العاملية و  باالنفتاح و   يتسم متعدد األطراف 

ونشدد يف هـذا الشـأن علـى مجلـة نقـاط            . عن التمييز يف إطار تعزيز التنمية والقضاء على الفقر        
 :من بينها ما يلي

أمهية هتيئة املزيد من السبل الفعالـة للوصـول إىل أسـواق البلـدان املتقدمـة النمـو وتلبيـة                     � 
شروط دخوهلا أمام الصـادرات الزراعيـة والصـناعية واخلدميـة للبلـدان الناميـة كشـرط                 

تجــاري الــدويل واملفاوضــات   مســبق لضــمان حتقيــق مكاســب إمنائيــة مــن النظــام ال      
 .التجارية الدولية

أن تصـبح املعاملـة اخلاصـة والتفضـيلية جـزءا ال يتجـزأ مـن املفاوضـات جبميـع                    ضرورة   � 
وينبغي اإلسراع باستعراض مجيع األحكام القائمـة يف إطـار اتفاقـات منظمـة              . جوانبها

زيزهـا وإحكامهـا وإكسـاهبا      التجارة العاملية املتعلقة باملعاملة اخلاصة والتفضيلية بغيـة تع        
ــذ   ــة للتنفي ــة وقابلي ــع املســائل      . فعالي ــة، معاجلــة مجي ــى ســبيل األولوي ــي، وعل ــا ينبغ كم
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والشــواغل املعلقــة املتصــلة بالتنفيــذ الــيت أثارهتــا البلــدان الناميــة علــى حنــو حيقــق نتــائج   
 . مثمرة من الناحية التجارية

عامليـة قـد اتفقـوا يف اجتمـاع جملسـها           نالحظ مع االرتياح أن أعضاء منظمة التجـارة ال         - ٧
 علـى إطـار ملواصـلة التفـاوض يف ظـل برنـامج عمـل                ٢٠٠٤أغسـطس   / آب ١العام املعقـود يف     

واخلــروج مبحصــلة هنائيــة ناجحــة مــن برنــامج عمــل الدوحــة مرهــون مبــدى مراعــاة    . الدوحــة
 . شفافاملفاوضات ملصاحل وشواغل البلدان النامية وبسري عملية التفاوض يف إطار جامع

الــوزاري املعقــود إبــان الــدورة احلاديــة عشــرة ملــؤمتر األمــم   االجتمــاع  بنتــائج نرحــب - ٨
 ١٣يف ساو باولو، الربازيـل، يف الفتـرة مـن           ) األونكتاد احلادي عشر  (املتحدة للتجارة والتنمية    

، اليت كان مـن بينـها اسـترعاء االنتبـاه بوجـه خـاص إىل تضـاؤل                  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٨إىل  
ــة، وحتديــد     نطــ ــة للســعي إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائي اق السياســات املتــاح أمــام البلــدان النامي

االستجابات املطلوبة على صعيد السياسات العامة لضـمان أن تلـيب العوملـة احتياجـات البلـدان                 
ونكتاد باعتباره مركـز تنسـيق املسـائل املتعلقـة بالتجـارة          ألالنامية وختدمها، وإعادة تأكيد دور ا     

والتنميــة يف منظومــة األمــم املتحــدة، والــدعوة إىل تعزيــز واليــة األونكتــاد لتمكينــه مــن حتليــل    
السياسات وهتيئة منرب إلجياد توافق يف اآلراء يف جماالت أخرى، من بينـها مسـؤولية الشـركات                 

. والقطاعات اجلديـدة احليويـة مثـل تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـاالت والصـناعات اإلبداعيـة                
د أمهية االتفاقات املربمة يف األونكتاد احلادي عشـر يف هتيئـة قـوة دفـع إجيابيـة ملفاوضـات                   ونؤك

 . لربنامج عمل الدوحةتطبيقامنظمة التجارة الدولية 
ســيما أقــل البلــدان منــوا  نالحــظ ببــالغ القلــق أن عــددا كــبريا مــن البلــدان الناميــة، وال  - ٩

 يعاين من التـهميش علـى سـاحة التجـارة           ما زال ة،  والبلدان املعتمدة على إنتاج السلع األساسي     
قطـاع السـلع    مـا زال    و. الدولية ونظام التبادل التجـاري، وعرضـة للتـأثر بالصـدمات اخلارجيـة            

ــة مــن حيــث إد  يفقتصــاد العمــاد اهــو األساســية  ار الــدخل وتوليــد ر كــثري مــن البلــدان النامي
ــة، وكــذلك مــن حيــث التوظيــف وك     ــرزق، و املــدخرات والعمــالت األجنبي  ال ســيماســب ال

ومن مث ينبغي أن حيظى هذا القطاع باهتمام خاص من البلدان املتقدمـة             . بالنسبة للفقراء واملرأة  
ــدويل علــى الســواء، و مــن النمــو و ــة،   ال ســيمااجملتمــع ال ــوفري املســاعدات اإلمنائي  مــن خــالل ت

افســة يف أســواق وإصــالح نظــام التبــادل التجــاري املتعــدد األطــراف، وهتيئــة أوضــاع تكفــل املن
السلع األساسية، والتغلب على تقلبات األسـعار وتـدين معـدالت التبـادل التجـاري مـن خـالل               

ونشدد خباصة على ضرورة فـتح املزيـد   . إجراءات حكومية وأدوات مستندة إىل آليات السوق     
مــن األبــواب للــدخول إىل األســواق يف إطــار منصــف قابــل للتنبــؤ أمــام الســلع األساســية ذات  
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يــة الكــربى للبلــدان الناميــة، ومعاجلــة مشــاكل العــرض املفــرط، ووضــع خمططــات عمليــة    األمه
 . للتمويل التعويضي، وإقامة صندوق دويل جديد معين بتنويع األنشطة االقتصادية

نؤكد أمهية توطيد منظمة التجارة العاملية والوصول هبـا إىل مرتبـة العامليـة، ونـدعو، يف                  - ١٠
 مـن املعوقـات السياسـية والتعجيـل بضـم      ختليصـها عملية االنضـمام و  بيل  تعجالهذا السياق، إىل    

البلــدان الناميــة الســاعية إىل االنضــمام إليهــا يف إطــار مــن الشــفافية، ونــدعو كــذلك إىل تقــدمي  
يف إطـار   كل  مساعدات تقنية من منظمة التجارة العاملية ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية            

 يف التعجيل بدمج البلـدان الناميـة دجمـا كـامال يف نظـام التبـادل التجـاري                   واليته، وبذا يسامهان  
 . املتعدد األطراف

 
 متويل التنمية  

حنــث البلــدان املتقدمــة النمــو علــى مســاعدة البلــدان الناميــة يف ســعيها لبلــوغ الغايــات   - ١١
تقنيـة واملاليـة الكافيـة      اإلمنائية لأللفية وكذلك الغايات اإلمنائية األخرى بتزويدها باملساعدات ال        

ومهــا أن تكــون هــذه ا دوليــا بشــأن املســاعدة اإلمنائيـة الرمسيــة  مـ املتفــق عليهاهلــدفني متاشـيا مــع  
للبلـدان  للمسـاعدة املقدمـة      يف املائـة مـن النـاتج القـومي اإلمجـايل بالنسـبة               ٠,٧املساعدة بنسبة   

لقـــومي اإلمجـــايل بالنســـبة  يف املائـــة مـــن النـــاتج ا٠,٢ و ٠,١٥بنســـبة تتـــراوح بـــني الناميـــة و
وينبغي أن يقترن هذا بالعمـل علـى حتسـني نوعيـة وفعاليـة              . األقل البلدان منو  للمساعدة املقدمة   

املساعدات بزيادة التنسيق وتوثيق التكامل مع االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية، وتعزيز إمكانيـة            
كيــة الوطنيــة احلقيقيــة للمشــاريع    التنبــوء باملســارات املقبلــة وتوطيــد االســتقرار، وحتقيــق املل     

 .والربامج
، رغم بعـض املبـادرات     ما زالت   أعباء الديون اخلارجية   لكوننعرب عن أسفنا العميق      - ١٢

 عائقا من العوائق الرئيسية اليت تعتـرض سـبيل          تشكل السنوات السابقة،    ىاليت اختذت على مد   
ونؤكـد جمـددا يقيننـا بـأن احلاجـة      .  الـدخل  البلـدان املتوسـطة  هـا التنمية يف البلدان النامية، مبـا في     

ماســة ألن حيــل اجملتمــع الــدويل مشــكلة ديــون البلــدان الناميــة بأســلوب فعــال يتســم بالشــمول  
 من خـالل اإلسـقاط الكامـل للـديون وزيـادة          ال سيما واإلنصاف والدوام وينحو حنو التنمية، و     

 . بربامج للتنمية املستدامةالتدفقات املالية التساهلية، وكذلك من خالل مبادلة الديون 
نالحــظ مــع القلــق أن طبيعــة الترتيبــات املؤسســية القائمــة ملعاجلــة الشــؤون الضــريبية       - ١٣

الدولية ال تبعث على الرضا، فهي ترتيبـات مؤسسـية ال تعـاجل شـواغل الـدول الناميـة وال متثـل                      
 حكـومي دويل يف     ونؤكـد جمـددا الضـرورة امللحـة إلجيـاد إطـار           . مصاحلها على الوجه املناسب   

ســياق األمــم املتحــدة مــن أجــل التعــاون الــدويل يف الشــؤون الضــريبية يشــمل مجيــع األطــراف   
 . وينهض على أساس من املشاركة والتمثيل
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نؤكــد ضــرورة تأســيس آليــات ماليــة مبتكــرة جديــدة لــدعم مســاعي البلــدان الناميــة      - ١٤
 علـى الفقـر، وحتقيـق التنميـة املسـتدامة،        سـتدام، والقضـاء   املقتصـادي   النمو ا الالرامية إىل حتقيق    

وتعزيــز نظمهــا الدميقراطيــة، وذلــك بتــدبري مــوارد جديــدة مــن أجــل االســتثمار يف القطاعــات   
اإلنتاجية وهتيئة فرص العمل ابتغاء تلبية االحتياجات املشروعة لشعوبنا مع التأكيد جمـددا علـى               

 . يف كل بلداألدوار القيادية للحكومات الوطنية يف عملية التنمية
ــة       - ١٥ ــة قــوى اجملتمــع الــدويل وتــدبري مــوارد إضــافية للتنمي ــة لتعبئ نســلم بالضــرورة احلتمي

ونؤيـد خباصـة   . للمسامهة يف بلوغ الغايات اإلمنائية لأللفيـة وكـذلك الغايـات اإلمنائيـة األخـرى         
ن الناميـة  املساعي املبذولة من أجـل حتديـد مـوارد جديـدة وبديلـة للتمويـل لتوجيههـا إىل البلـدا         

ة التنبؤ ابتغاء القضاء على الفقر واجلوع وتعزيز التنميـة          يعلى منوال ثابت يتسم بالشفافية وقابل     
ونرحب يف هذا الشأن باإلعالن الصادر عن القيادات العامليـة الـيت التقـى    . يف إطار من املساواة   

ــي        ــوال دا ســيلفا، رئ ــويس إيناســيو ل ــرئيس ل ــه ال ــا إلي ــذي دع ــا يف احلــدث ال ــة مجعه س مجهوري
ــبتمرب / أيلـــول٢٠الربازيـــل، يف نيويـــورك يف  ــاول موضـــوع  ٢٠٠٤سـ ــر �وتنـ التصـــدي للفقـ

 .  على هاتني القضيتني اهلامتنيتكون آثارها امللموسة، ونتطلع إىل أعمال متابعة �واجلوع
 

 التنمية املستدامة  
هانسـربغ   وخطـة جو   ٢١ؤكد جمـددا التزامنـا بالتنفيـذ الكامـل جلـدول أعمـال القـرن                ن - ١٦

ونشـدد علـى    ). خطـة جوهانسـربغ   (للتنفيذ اليت أُقرت يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املسـتدامة           
أن بلوغ الغايات احملـددة يف خطـة جوهانسـربغ سـوف يتطلـب تـوفري املزيـد مـن سـبل التنفيـذ                        
ــدأ مســؤوليات مشــتركة ولكــن        ــاء علــى مب ــدان الشــمال واجلنــوب بن وتوثيــق التعــاون بــني بل

ومن مث، حنث اجملتمع الـدويل علـى أن يفـي بالتزامـه املتعلـق بتـوفري سـبل التنفيـذ علـى                       . متفاوتة
ــدورةونؤكــد أن مــن املهــم ل . حنــو كامــل عاجــل  ــة املســتدامة ١٣ ل ــة التنمي ــا  للجن  واجتماعه

التحضــريي أن يناقشــا اخليــارات املتاحــة علــى صــعيد السياســات واإلجــراءات املمكــن اختاذهــا 
ليــة التنفيــذ مــن القيــود والعوائــق الــيت حــددت إبــان ســنة االســتعراض،   ملعاجلــة مــا يعتــرض عم

لتــدابري واخليــارات  هتيئــة ســبل التنفيــذ، ابتغــاء البــت، يف إطــار سياســات عامــة، يف ا  ســيما الو
بإعمال بنود خطة جوهانسربغ يف اجملموعـة املواضـيعية املتعلقـة بامليـاه             العملية الالزمة لإلسراع    

 .نات البشريةوالصرف الصحي واملستوط
نالحــظ أن اجتماعــات منتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات اعتــربت التقــاعس عــن   - ١٧

 قصور املوارد التقنية والتكنولوجية واملالية، عقبة رئيسـية تغـل يـد             ال سيما توفري سبل التنفيذ، و   
قدمـة مـن الفريـق      البلدان النامية عن تعزيز اإلدارة املستدامة للغابات وتنفيذ مقترحات العمل امل          

ويف هـذا الشـأن،     . املنتـدى احلكـومي الـدويل املعـين بالغابـات         /احلكومي الدويل املعين بالغابـات    
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ســوف تــوفر الــدورة اخلامســة ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات فرصــة فريــدة للمجتمــع    
 .الدويل ملعاجلة هذه املسألة على حنو فعال

يف إطــار الربنــامج ادات لتمويــل املشــاريع احملــددة نالحــظ مــع القلــق عــدم تــوافر اعتمــ  - ١٨
 ملرفق البيئة العاملي، ومما له ضرورة قصوى يف هذا الشأن أن يوفر اجملتمـع الـدويل     ١٥التنفيذي  

 يف الفترة الثالثة لتجديد موارد مرفق البيئة العـاملي، وكـذلك يف   ال سيمااملوارد املالية الكافية، و  
 .دهالفترة القادمة لتجديد موار

لــــس إدارة برنــــامج األمــــم املتحــــدة  جمل الثامنــــةنرحــــب بقــــرار الــــدورة االســــتثنائية - ١٩
 ببدء عملية حتضري اخلطة االستراتيجية للـدعم التكنولـوجي    املنتدى البيئي الوزاري العاملي   /للبيئة

 وأن تـرتبط    ،نحى عملي مبونشدد على ضرورة أن تتسم هذه اخلطة بالفعالية و        . وبناء القدرات 
وينبغــي أن يكــون هلــا . كافيــة لتنفيــذهاالوارد املــتتــوافر أن اول زمنيــة وأهــداف واضــحة وجبــد

توجه قطري وأن تعـاجل االحتياجـات القطريـة ذات األولويـة يف امليـدان البيئـي، وأن تسـتند إىل              
والية برنامج األمم املتحدة للبيئة، وأن تنفذ يف إطار من التعـاون الوثيـق مـع وكـاالت وبـرامج                

 . املتحدة ذات الصلة ومرفق البيئة العاملياألمم
تشـجيع األخـذ بنـهج      نؤكد جمددا تأييدنا لقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة بشأن           - ٢٠

 .املستدامة إداري متكامل ملنطقة البحر الكارييب يف سياق التنمية
 . السنة الدولية للصحاري والتصحر٢٠٠٦نرحب بإعالن عام  - ٢١
ية اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التصـحر يف بلـوغ الغايـات اإلمنائيـة لأللفيـة                   أمه ندرك - ٢٢

حنث الشركاء مـن البلـدان املتقدمـة      وهلذا  ودورها يف حتقيق التنمية املستدامة يف البلدان النامية،         
ادة دعمهـم السياسـي واملـايل الـذي قـدموه حـىت اآلن هلـذه االتفاقيـة برفعهـا مـن                      يـ النمو على ز  

ك للمساعدة اإلمنائية إىل إطـار شـراكة ال غـىن عنـها هـدفها العـام املسـامهة يف حتسـني         مرتبة ص 
البيئــة العامليــة لكوكبنــا ويف حتقيــق التنميــة املســتدامة لألراضــي اجلافــة الــيت يعــيش فيهــا ماليــني   

 .البشر
 

 بني بلدان اجلنوبفيما التعاون   
مقـوم حتمـي السـتكمال التعـاون بـني          نؤكد جمددا أن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب          - ٢٣

اجلنوب من أجل املسامهة يف حتقيق الغايات اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا،            بلدان  بلدان الشمال و  
ونسلم أيضا بأنه أداة فعالة لصـون وتعزيـز التضـامن والوحـدة             . مبا فيها الغايات اإلمنائية لأللفية    
 .بغية زيادة رفاهية البلدان النامية
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 إىل تنفيذ برنامج عمـل هافانـا وإطـار عمـل مـراكش املتعلـق بتنفيـذ التعـاون بـني              ندعو - ٢٤
 .بلدان اجلنوب، اللذين ميثالن معا إطارا شامال للتعاون املكثف بني البلدان النامية

جلولــة الثالثـة مــن  ا مــن بـدء  ٢٠٠٤يونيـه  /نرحـب مبــا تقـرر يف ســاو بـاولو يف حزيــران    - ٢٥
أسـاس  لشامل لألفضـليات التجاريـة فيمـا بـني البلـدان الناميـة علـى                املفاوضات يف إطار النظام ا    

 .املزاياتبادل مبدأ 
نؤكــد جمــددا الــدور احملــوري ملركــز اجلنــوب باعتبــاره جممعــا فكريــا لبلــدان اجلنــوب،    - ٢٦

ونـدعو يف هـذا املقـام الـدول األعضـاء، والبلـدان املاحنـة، واملؤسسـات املاليـة الدوليـة، مبـا فيهــا            
يتون وودز، والقطاع اخلاص إىل توطيـد األسـاس املـايل للمركـز بتزويـده بـاملوارد              مؤسسات بر 

 . املالية
نرحب بالتقدم الذي أحرزه مـؤمتر املنظمـات دون اإلقليميـة اآلسـيوية األفريقيـة الـذي                  - ٢٧

ــوز   ــيا، يف متـ ــدونغ، إندونيسـ ــد يف بانـ ــه /انعقـ ــا، يف   ٢٠٠٣يوليـ ــوب أفريقيـ ــان، جنـ ، ويف دربـ
 إلنشــاء الشــراكة االســتراتيجية اآلســيوية األفريقيــة اجلديــدة تعــبريا عــن ،٢٠٠٤أغســطس /آب

ونتطلــع أيضــا إىل . يــة إىل إجيــاد مســتقبل أفضــلماإلرادة السياســية اجلديــدة ألفريقيــا وآســيا الرا
 يف مواكبـة    ٢٠٠٥أبريـل   /مؤمتر القمة اآلسيوي األفريقي املقـرر عقـده يف إندونيسـيا يف نيسـان             

 .١٩٥٥عام الذي أنشئ يف لذهيب للمؤمتر اآلسيوي األفريقي االحتفال باليوبيل ا
لنتائج اليت حققها حـىت اآلن صـندوق برييـس غرييـرو االسـتئماين             لنعرب عن االرتياح     - ٢٨

املتقدمـة  البلـدان   يف تعزيز مشاريع التعاون بني بلـدان اجلنـوب ونشـجع بشـدة البلـدان الناميـة و                 
دوق مبناســبة مــؤمتر األمــم املتحــدة الســنوي إلعــالن    هلــذا الصــنتعلــن تربعاهتــاالنمــو علــى أن 

ــاين    ــورك يف مطلــع تشــرين الث ــوفمرب /التربعــات الــذي ســيعقد يف نيوي ــرره  ٢٠٠٤ن ــا ق  وفقــا مل
 .الفريق
 املؤمتر الرفيع املسـتوى املعـين بالتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب               نعيد إىل األذهان قرار      - ٢٩

، الـذي  ٢٠٠٣ديسـمرب  / كـانون األول ١٩ إىل ١٦مـن   املعقود يف مراكش، املغرب، يف الفترة       
جرى االتفاق فيه علـى تأسـيس فريـق دراسـي حكـومي دويل مفتـوح لبحـث جـدوى تأسـيس             

، ونؤكـد جمـددا يف هـذا السـياق القـرار            ٧٧ ـمصرف التجارة والتنمية الذي اقترحته جمموعة الـ       
 ه املسـألة يف دورهتـا احلاديـة        مبعاجلـة هـذ    جلنـة املتابعـة والتنسـيق احلكوميـة الدوليـة         الذي أوصـى    

 .عشرة
بــني البلــدان الناميــة التــابع فيمــا نوافــق علــى البيــان املــايل حلســاب التعــاون االقتصــادي  - ٣٠

ـــ   الــذي ملقلقــللوضــع املــايل الونعــرب عــن قلقنــا  ). G-77/AM(XVI)/2004/3 (٧٧جملموعــة ال
 سـددت   عـدد البلـدان الـيت     زاء قلـة    وإبني البلدان الناميـة،     فيما  يعاين منه حساب التعاون التقين      
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ويف هــذا الســياق، .  بلـدا ٣٦مل يتجــاوز والــذي  منـذ مــؤمتر القمــة يف هافانـا   كامـل اشــتراكاهتا 
ـــ     ــدول األعضــاء يف جمموعــة ال ــع ال ــتقين   ٧٧نناشــد مجي  أن تتــربع بســخاء حلســاب التعــاون ال

 تنفيذ برنامج العمـل     قرره مؤمتر قمة اجلنوب، وذلك لدعم      بني بلدان اجلنوب على حنو ما      فيما
 . العمل يف مكتب الرئيس بطريقة سلسة استمرار وكفالة٧٧السنوي جملموعة الـ 

ــاع    - ٣١ ــر االجتم ــى تقري ــق عل ــز    ١٩ نواف ــة بصــندوق بريي ــة اخلــرباء املعني ــرو - للجن  غريي
بــني فيمــا بــني البلــدان الناميــة والتعــاون الــتقين  فيمــا االســتئماين حلســاب التعــاون االقتصــادي  

، الـذي قُـدم وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة الـيت ُوضـعت               )G-77/AM(XVI)/2004/2(لدان النامية   الب
نقرر أيضا زيادة مدة عضوية جلنة اخلرباء مـن أربـع سـنوات           و. الستخدام الصندوق االستئماين  

بارتيـاح التقـدم الـذي أحـرزه حـىت اآلن هـذا الصـندوق يف دعـم                  الحـظ   نو. إىل مخس سـنوات   
ـــ    مــا فيمشــاريع التعــاون   ــع أعضــاء جمموعــة ال ــدعو مجي ــدان اجلنــوب، ون كــذلك  و٧٧ بــني بل

ونشـيد بـرئيس جلنـة اخلـرباء        . دعم زيادة موارد الصندوق االستئماين    إىل  منظومة األمم املتحدة    
 .ملا يبديه دوما من التزام وريادة يف النهوض بأنشطة الصندوق

 
  سنوات١٠+ املؤمتر الدويل للسكان والتنمية   

أن وحنــن علــى ثقــة مــن . نؤكــد جمــددا برنــامج عمــل املــؤمتر الــدويل للســكان والتنميــة - ٣٢
احلدث الذي سينظم احتفاال بالذكرى العاشرة للمؤمتر الدويل للسكان والتنمية سـيهيئ فرصـة         

ونؤكــد ضــرورة مســاعدة البلــدان الناميــة يف . لتوطيــد جهــود اجملتمــع الــدويل يف تنفيــذ قراراتــه 
ذا الشأن بتزويدها مبـا يكفـي مـن مـوارد ماليـة ومسـاعدات تقنيـة وأنشـطة لبنـاء                   مساعيها يف ه  

 .القدرات من أجل حتقيق الغايات واألهداف الواردة يف برنامج العمل
 

 اهلجرة الدولية والتنمية  
ــربز باعتبارهــا     - ٣٣ ــة أخــذت ت ــة قضــيةنؤكــد أن اهلجــرة الدولي ــة  عاملي ــة األمهي  ينبغــي بالغ

ــا مســألة ذ  ــد الســبل       اعتباره ــم املتحــدة، مــن أجــل حتدي ــى جــدول أعمــال األم ــة عل ات أولوي
ونرحــب .  ووضـعها موضـع التنفيـذ   والوسـائل املالئمـة لالسـتفادة إىل أقصـى حـد مـن فوائـدها       

باختاذ اجلمعية العامة قرارا بعقد حـوار رفيـع املسـتوى يف موضـوع اهلجـرة الدوليـة والتنميـة يف                     
 وعـن السـبل الـيت       ،نب اهلجرة الدولية املتعلقة بالتنمية     جوا  خمتلف  من أجل مناقشة   ٢٠٠٦عام  

 علـى تلبيـة احتياجاهتـا اإلمنائيـة      بشـكل أفضـل   البلـدان الناميـة  هبـا هلـذه اهلجـرة أن تسـاعد     ميكن  
وهناك يف هذا الصـدد حاجـة إىل   .   على حنو سريعألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا   اوحتقيق  

اآلليات املناسـبة،   إنشاء   هازيد من اجلهود، مبا في    املبذل  واهلجرة  تعزيز التعاون الدويل يف قضايا      
 . ميع املهاجرين وأسرهمجلكرامة المن أجل ضمان احترام ومحاية حقوق اإلنسان و
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التقدير مببادرة حكومة بريو باستضافة مؤمتر دويل اسـتثنائي علـى املسـتوى             مع  رحب  ن - ٣٤
تشارك فيـه الـدول الناميـة       و ٢٠٠٥عام  من  األول  نصف  الخالل  يعقد يف ليما ببريو،     الوزاري  

 .  للمهاجرين الدولينيىكربالتدفقات اليت تأيت منها ال
 

 الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا  
يف تنفيـذ الشـراكة اجلديـدة مـن أجـل           مـن تفـان     قـادة أفريقيـا وشـعوهبا       نشيد مبـا أبـداه       - ٣٥

وضـع بلـداهنا بشـكل ال رجعـة       لتزامها اجلماعيني على    وا مما يظهر تصميم أفريقيا   تنمية أفريقيا،   
سـيطرة علـى عمليـة التنميـة فيهـا          فيه علـى طريـق التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة املسـتدامة بال             

 واجمللــس االقتصــادي ، اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتأييــدونرحــب أيضــا . ومبحاربــة الفقــر
ــابع لألمــم املتحــدة  ــدان  ،العــام لألمــم املتحــدة  واألمــني ،واالجتمــاعي الت ــدعم جمموعــة البل  وب

ونقـر   . للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا        ضمن جهات أخرى   الثمانية واالحتاد األورويب  
حتقيــق هــدف مــن أهــم أهــداف الشــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة طــوات حنــو بأمهيــة هــذه اخل

املسـؤولية واملسـاءلة فيمـا بـني         تبـادل أفريقيا، وهو إقامـة عالقـة جديـدة قائمـة علـى الشـراكة و              
 .  هتميش القارةةأفريقيا واجملتمع الدويل، من أجل التغلب على مشكل

. نؤيد متام التأييد الشراكة اجلديدة من أجل تنميـة أفريقيـا ونـدعم تنفيـذها دعمـا قويـا                   - ٣٦
ة مســامهة ونــدعو األمــم املتحــدة واجملتمــع الــدويل واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص إىل املســامه

 . بني بلدان اجلنوبفيما من خالل التعاون املسامهة لك ذ مبا يف ،فعلية يف تنفيذ الشراكة
نعـــرب عـــن دعمنـــا لعمـــل مكتـــب املستشـــار اخلـــاص لشـــؤون أفريقيـــا والضـــطالعه  - ٣٧

 تمويـل ها مـن أجـل ال     وتوفري  وندعو كيانات األمم املتحدة إىل تعبئة املوارد الالزمة        ،مبسؤولياته
 .  دعما للشراكة املضطلع هبانشطة املكتب ألالكامل

 
 الدول اجلزرية الصغرية النامية  

نعيــد تأكيــد أمهيــة تنفيــذ برنــامج العمــل مــن أجــل التنميــة املســتدامة للــدول اجلزريــة      - ٣٨
ونرحب باألعمال التحضريية املضطلع هبـا مـن أجـل تنظـيم االجتمـاع الـدويل                . الصغرية النامية 

 ١٤ إىل ١٠لشــامل لربنــامج عمــل بربــادوس املزمــع عقــده يف الفتــرة مــن  لالســتعراض التــام وا
 اجلهات املاحنـة علـى املسـامهة         يف هذا الصدد   وحنث.  يف موريشيوس  ٢٠٠٥يناير  /كانون الثاين 

بسخاء يف صندوق التربعات االستئماين حىت يتسىن للـدول اجلزريـة الصـغرية الناميـة املشـاركة                 
ونــدعو اجملتمــع الــدويل إىل املشــاركة فيــه علــى  . ملــة وفعالــةيف االجتمــاع الــدويل مشــاركة كا

 . تنفيذ نتائج االجتماع الدويل ملوريشيوسلدعمه الكامل ونطلب  ،أعلى املستويات
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 البلدان النامية غري الساحلية  
نــدرك املشــاكل واالحتياجــات اخلاصــة للبلــدان الناميــة غــري الســاحلية يف إطــار عــاملي    - ٣٩

جمال النقل العابر من أجل البلدان النامية غري السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر               جديد للتعاون يف    
ونشـدد أيضـا   . وفعليـا وندعو يف هذا الصدد إىل تنفيذ برنامج عمل أملايت تنفيذا كـامال         . النامية

على احلاجة إىل تنفيذ املنظمات الدولية واجلهات املاحنة املعنية لتوافـق آراء سـان بـاولو املعتمـد                  
الربازيـل  ب الدورة احلادية عشرة ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية املعقودة يف سـان بـاولو       يف

 منـه، وذلـك يف إطـار هنـج تعـدد            ٨٤ و ٦٦، وال سـيما الفقرتـان       ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٨يف  
 .أصحاب املصاحل

 
 منواأقل البلدان   

 لصـاحل أقـل البلـدان    ٢٠١٠-٢٠٠١تنفيذ برنامج عمل بروكسل للعقد      نؤكد ضعف    - ٤٠
 وحنــث الشـركاء اإلمنــائيني ألقـل البلــدان منــوا علـى بــذل مزيـد مــن اجلهـود واختــاذ تــدابري      ،منـوا 

 .عاجلة من أجل بلوغ أهداف وغايات برنامج العمل يف املوعد احملدد
 

 التنمية االجتماعية  
دمت فيــه  مــن جديــد التزامنــا بتنفيــذ إعــالن وبرنــامج عمــل كوبنــهاغن الــذي قــنؤكــد - ٤١

توصــيات بالعمــل علــى إجيــاد بيئــة وطنيــة ودوليــة مالئمــة للتنميــة االجتماعيــة، والقضــاء علــى    
الفقر، وتعزيز العمالة املنتجة، وحتقيـق العمالـة الكاملـة، وتعزيـز االنـدماج االجتمـاعي، وذلـك                  

تائج اخلتاميـة   ونلتزم بالن . يف إطار من النمو االقتصادي املطرد والتعاون اإلمنائي الدويل املستدام         
مـؤمتر القمـة العـاملي    �� اليت كان موضـوعها الرابعة والعشرين للجمعية العامة   االستثنائية  للدورة  

، �يتحـول إىل العوملـة    حتقيق التنمية االجتماعيـة للجميـع يف عـامل          : للتنمية االجتماعية وما بعده   
شـكلت  الـيت   و،  ٢٠٠٠ يوليـه / متـوز  ١يونيه إىل   / حزيران ٢٦ يف جنيف يف الفترة من       ةاملعقودو

. تعزيز التنمية االجتماعية للجميـع علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل           خطوة إىل األمام يف طريق      
ونــربز يف هــذا الصــدد أمهيــة الــدورة الثالثــة واألربعــني املقبلــة للجنــة التنميــة االجتماعيــة املزمــع  

نوية العاشـــرة الـــذكرى الســـمبناســـبة  ٢٠٠٥فربايـــر / شـــباط١٨ إىل ٩عقـــدها يف الفتـــرة مـــن 
العتماد إعالن وبرنـامج عمـل كوبنـهاغن، ونرحـب بقـرار عقـد جلسـة عامـة رفيعـة املسـتوى                       

 . خالل الدورة الثالثة واألربعني
 

 اإليدز/وباء فريوس نقص املناعة البشرية  
ــة املســتدامة،        - ٤٢ ــا عنصــرا ضــروريا يف التنمي ــة الصــحة باعتباره ــد أمهي ــد تأكي ويظــل نعي

اإليـدز،  / فـريوس نقـص املناعـة البشـرية        تشـكيل  السـتمرار    القلـق البـالغ   لصدد  هذا ا يساورنا يف   
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تحقيـق األهـداف اإلمنائيـة للبلـدان     هتديـدا ل  من األمـراض السـارية    ذلك والسل، واملالريا، وغري  
ومـا زال القلـق يسـاورنا للكارثـة الـيت ميثلـها وبـاء            . النامية يف اجملـالني االقتصـادي واالجتمـاعي       

اإليدز، ونشجع اجملتمع الدويل على مواصلة التزامه هبـذه القضـية،           /اعة البشرية فريوس نقص املن  
كمــا عــربت عنــه اجللســات العامــة رفيعــة املســتوى للجمعيــة العامــة املعقــودة يف نيويــورك يــوم  

ونرحب بالنتائج الناجحة اليت انبثقـت عـن املـؤمتر الـدويل اخلـامس              . ٢٠٠٣سبتمرب  /أيلول ٢٢
اإليــدز املعقــود يف بــانكوك بتايلنــد يف الفتــرة مــن  /ص املناعــة البشــريةعشــر املعــين بفــريوس نقــ 

ــه / متــوز١٦إىل  ١١ ــوزاري     . ٢٠٠٤يولي ــؤمتر ال ــذي اعتمــده امل ــدو ال ــإعالن كامتان ونرحــب ب
اخلطوات الرامية إىل مكافحـة فـريوس نقـص املناعـة           باإلسراع  �اإلقليمي الذي تناول موضوع     

ــدز/البشــرية ــوب  اإلي ــذي �آســيايف جن ــدو   ال ــد بكامتان ــال يف عق ــر٤ و ٣ يفنيب شــباط / فرباي
وبرنــامج األمــم املتحــدة ) يونيســيفال( بالتعــاون مــع صــندوق األمــم املتحـــدة للطفولــة ٢٠٠٣

 .اإليدز/ةاملشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشري
االتفاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة الفكريـة املتصـلة       نرحب بإعالن الدوحة بشأن    - ٤٣
 والصحة العامـة الـذي أقـر بوضـوح بـأن هـذا االتفـاق ينبغـي أن يفسـر بشـكل يـدعم                         التجارةب

ونعيــد تأكيــد . احلــق يف محايــة الصــحة العامــة، وخاصــة تعزيــز حصــول اجلميــع علــى األدويــة   
احلاجة إىل تعاون دويل وتدفق املساعدة بشـكل أكـرب خصوصـا مـن البلـدان املتقدمـة النمـو يف                     

واحلاجة إىل إعطاء األولويـة إىل النـهج متعـددة األطـراف، وإىل ختصـيص         إطار مكافحة الوباء،    
ما يكفي من املوارد للصـندوق العـاملي مـن أجـل زيـادة حصـيلته وصـرف األمـوال إىل البلـدان                       

 .احملتاجة بصورة عاجلة
 

 العنصرية والتمييز العنصري  
ضـــة العنصـــرية والتمييـــز املـــؤمتر العـــاملي ملناهنرحـــب بالتقـــدم احملـــرز يف تنفيـــذ نتـــائج  - ٤٤

 املعقود يف ديربان جبنـوب أفريقيـا يف         العنصري وكراهية األجانب وما يتصل بذلك من تعصب       
ونشــيد بــاجملتمع الــدويل   .  ونــدعو إىل تنفيــذ األهــداف الــيت وضــعها    ٢٠٠١ســبتمرب /أيلــول

طلسـي، تعتـرب   العترافه بأن الرق والتجارة يف الرقيق، مبا فيها جتـارة الرقيـق العـابرة للمحـيط األ                
أن خملفات الرق وجتارة الرقيق واالستعمار واإلبـادة        بوأقر املؤمتر كذلك    . جرائم ضد اإلنسانية  

اجلماعية وغري ذلك من أشكال االستعباد قد جتسدت يف الفقر والتخلف والتهميش واإلقصـاء              
مـن أجـل    ونشيد أيضـا بـاملؤمتر العتمـاده الشـراكة اجلديـدة            . االجتماعي والتفاوت االقتصادي  

تنميــة أفريقيــا إطــارا ميكــن فيــه القيــام جبملــة أمــور منــها تنــاول التــدابري التصــحيحية الراميــة إىل  
معاجلة خملفات هذه املمارسات، وندعو إىل وضع برامج مماثلة لتعـويض املنحـدرين مـن العبيـد                 

 .يف الشتات األفريقي
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 إعـالن وبرنـامج عمـل ديربـان     نعرب عن التزامنا بالقيام على حنو فعـال مبتابعـة وتنفيـذ            - ٤٥
وكراهيــة األجانــب  اللــذين اعتمــدمها املــؤمتر العــاملي ملناهضــة العنصــرية والتمييــز العنصــري        

 ٢٠٠٢/٦٨ونرحب يف هذا الصدد بقرار جلنة حقوق اإلنسـان          . يتصل بذلك من تعصب    وما
إعـالن  نفيـذ    اللذين يضعان اآلليات الالزمة ويوجهان متابعة وت       ٥٧/١٩٥وقرار اجلمعية العامة    

ونؤكــد مـن جديــد معارضــتنا جلميــع أشــكال العنصــرية  .  بصــورة فعالــةوبرنـامج عمــل ديربــان 
والتمييز العنصري وكراهية األجانـب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب، ونعـرب عـن بـالغ قلقنـا                  
لتجــدد نشــوء أشــكال معاصــرة للعنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــب ومــا يتصــل    

ــع أشــكال    . اع خمتلفــة مــن العــامل بــذلك مــن تعصــب يف بقــ   ــد أيضــا أن مجي ونؤكــد مــن جدي
العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة األجانــب واالحــتالل األجــنيب ومــا يتصــل بــذلك مــن     
تعصب تشكل انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسـان ينبغـي أن تـرفض جبميـع الوسـائل السياسـية                  

 اجلديدة، مبا فيها شـبكة اإلنترنـت، مـن          وندين سوء استعمال تكنولوجيا املعلومات    . والقانونية
 .أجل التحريض على البغض العرقي والتعصب

نالحــظ مــع التقــدير وضــع آليــات مالئمــة للمتابعــة الشــاملة للمــؤمتر العــاملي ملناهضــة     - ٤٦
ونالحظ أنـه سـوف يشـرع يف عمليـة          . العنصرية والتنفيذ الفعال إلعالن وبرنامج عمل ديربان      

 التكميليـة لتعزيـز وحتـديث الصـكوك الدوليـة املناهضـة للعنصـرية والتمييـز           وضع املعايري الدولية  
 يف ٢٠٠٥ينـاير  /العنصري وكراهية األجانب ومـا يتصـل بـذلك مـن تعصـب يف كـانون الثـاين                 

وندعو مجيع أعضاء األمم املتحدة إىل الوفاء بالتزامهم بالتصديق العاملي علـى االتفاقيـة              . جنيف
 .٢٠٠٥أشكال التمييز العنصري حبلول عام الدولية للقضاء على مجيع 

 
 تعزيز األمم املتحدة  

نويل أولوية عليا إىل إصـالح األمـم املتحـدة ونؤكـد مـن جديـد عزمنـا علـى املشـاركة            - ٤٧
ــز املنظمــة، حبيــث تســتطيع مواجهــة التحــديات       علــى حنــو نشــط يف املفاوضــات املتعلقــة بتعزي

ك الشـواغل واملصـاحل اخلاصـة بالـدول الناميـة الـيت تشـكل        الراهنة واملستقبلية بفعالية، مبا يف ذلـ  
ونعيـد تأكيـد أن هـذه املفاوضـات ينبغـي أن تسـتهدف تعزيـز                . األغلبية العظمـى مـن أعضـائها      

تعددية األطراف وإتاحة قدرات كربى للمنظمة من أجل الوفـاء باملقاصـد واملبـادئ املنصـوص                
بعها الدميقراطي وشفافيتها فيما يتعلـق مبناقشـة        عليها يف امليثاق بصورة تامة وفعلية، وتوطيد طا       

 .وتنفيذ قرارات الدول األعضاء
نالحظ مع القلق البالغ أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وموئل األمـم املتحـدة ميـوالن                 - ٤٨

 يف املائة من موارد خارجة عن امليزانية، مما جيعل التمويـل أمـرا ال ميكـن                 ٩٠حاليا بنسبة تفوق    
.  بــه وغــري مطمــأن إليــه وغــري ثابــت، حبيــث يــؤثر ذلــك علــى ختطيطهمــا وإمتــام براجمهمــاالتنبــؤ



 

04-56760 15 
 

A/59/450  

ولــذلك نــدعو األمــني العــام إىل زيــادة متويــل الربنــاجمني مــن امليزانيــة العاديــة زيــادة كــبرية حــىت  
 .يتمكنا من االضطالع بواليتهما على حنو فعال

. كتـب األمـم املتحـدة يف نـريويب        نرحب باجلهود الرامية إىل حتـديث وتوسـيع مرافـق م           - ٤٩
غري أننا نشدد علـى ضـرورة بـذل جهـود كـبرية علـى صـعيد الـربامج مـن أجـل جعـل الترتيـب                   
الــوظيفي واملؤسســي واملــايل هلــذا املكتــب موازيــا لترتيبــات مكــتيب األمــم املتحــدة املمــاثلني يف   

 فضـال عـن ذلـك إىل        وندعو برنامج األمـم املتحـدة للبيئـة وموئـل األمـم املتحـدة             . جنيف وفيينا 
االلتـــزام بالقاعـــدة املتبعـــة يف املقـــر والقاضـــية بضـــمان االســـتخدام الكامـــل للمرافـــق اإلداريـــة 

 .وتسهيالت املؤمترات يف نريويب
 

 خرى األرئيسيةالقضايا والتطورات ال  
مـؤمتر القمـة العـاملي      نعرب عن ارتياحنـا لبـدء العمليـة التحضـريية للمرحلـة الثانيـة مـن                  - ٥٠
 بعقد االجتماع التحضريي األول يف احلمامـات بتـونس يف الفتـرة مـن               ين مبجتمع املعلومات  املع
ــران٢٦ إىل ٢٤ ــه / حزي ــذي ســيعقد يف    ٢٠٠٤يوني ــدعو إىل املشــاركة يف مــؤمتر القمــة ال ، ون

 واإلسـهام النشـط فيـه       ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ١٨ إىل   ١٦تونس العاصمة يف الفترة من      
نؤكـد مــن جديــد أمهيـة املشــاركة النشــطة جلميـع البلــدان علــى أعلــى    و. إىل أقصـى حــد ممكــن 

رك بشـأن  تصحاب املصلحة املعنـيني يف مـؤمتر القمـة مـن أجـل بلـوغ تفـاهم مشـ          ألاملستويات و 
جمتمع املعلومات واملسامهة يف سد الفجوة الرقمية وإتاحة الفرصة للجميع مـن أجـل االسـتفادة                

 .من الفرص املتاحة
ــا ب  - ٥١ ــة       حنــيط علم ــة العام ــرار اجلمعي ــا لق ــاملي وفق ــاح بإنشــاء صــندوق التضــامن الع ارتي
، ونرحب بعقد اللجنة رفيعـة املسـتوى للصـندوق وحنـث البلـدان املاحنـة واملنظمـات             ٥٧/٢٦٥

الدولية والقطاع اخلاص واملؤسسات ذات الصلة واهليئات واألفراد على املسامهة يف الصـندوق              
الزمة لتشغيل صندوق التضـامن العـاملي فـورا وفعليـا حـىت يتسـىن               من أجل تعبئة املوارد املالية ال     

 .له املسامهة يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وال سيما القضاء على الفقر
نرحب بالتقدم الذي أحرزته فرتويال يف إنشاء الصـندوق االسـتئماين اإلنسـاين الـدويل                - ٥٢

و إىل دعـم هـذه املبـادرة مـن أجـل مسـاعدة               مليـون دوالر، ونـدع     ٣٠بإيداع أول مبلـغ بقيمـة       
 .البلدان النامية يف جهودها الرامية إىل حتسني رفاهية شعوهبا ومستوى معيشتهم

ندعو اجملتمع الدويل إىل توفري املساعدة الالزمة لعمليات إزالة األلغام األرضية وتأهيـل              - ٥٣
ونعـرب  . ة باأللغـام األرضـية    الضحايا وإدمـاجهم االجتمـاعي واالقتصـادي يف البلـدان املتضـرر           

عن قلقنـا مـن خملفـات احلـرب العامليـة الثانيـة، وال سـيما األلغـام األرضـية الـيت تلحـق األضـرار                        
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ونطلـب إىل الـدول املسـؤولة    . البشرية واملادية وتعرقـل خطـط التنميـة يف بعـض البلـدان الناميـة          
ذه األلغـام، وتتعـاون مـع       عن زرع األلغام األرضية خارج أراضيها أن تتحمل املسؤولية عـن هـ            

البلــدان املتضــررة مــن أجــل الــتخلص منــها، وتســاهم يف تكــاليف إزالتــها، وتعــوض عــن مجيــع  
. اخلسائر الالحقـة مـن جرائهـا وعـن اسـتئناف اسـتغالل املنـاطق املتضـررة لألغـراض اإلنتاجيـة                    

اين ونـدعو  ونعرب يف هذا الصدد عن دعمنا للمساعدة يف جهود إزالة األلغام يف اجلنـوب اللبنـ          
إسرائيل إىل أن تتيح لألمم املتحدة مجيع اخلرائط واملعلومـات عـن مواقـع األلغـام األرضـية الـيت                    
زرعتــها يف اجلنــوب اللبنــاين خــالل االحــتالل والــيت تعرقــل تطــوير املنطقــة وتأهيلــها ومتنــع مــن  

 . االستغالل الزراعي ملساحات شاسعة من األراضي الزراعية الغنية
اتفاقيـة حظـر اسـتعمال وتكـديس     ا بأنه تقرر عقـد املـؤمتر األول السـتعراض        حنيط علم  - ٥٤

ــدمري تلــك األلغــام     ــراد وت ــاج ونقــل األلغــام املضــادة لألف ــرة مــن   وإنت ــا يف الفت  يف نــريويب بكيني
، ونشـجع علـى املشـاركة علـى     ٢٠٠٤ديسـمرب  / كـانون األول ٣نوفمرب إىل /تشرين الثاين  ٢٩

 .��٢٠٠٤ لعام من أجل عامل خال من األلغامة نريويب مؤمتر قم��أعلى املستويات يف 
نرفض بشدة فرض القوانني واألنظمة اليت يتجاوز أثرها إقلـيم الدولـة وغـري ذلـك مـن                   - ٥٥

شىت أشكال التدابري االقتصادية القسرية، مبا فيهـا اجلـزاءات املفروضـة مـن جانـب واحـد علـى                     
ونشدد علـى أن مثـل      . ة إىل وضع حد هلا فورا     البلدان النامية، ونؤكد من جديد احلاجة العاجل      

هذه التدابري ال تقوض فقط املبادئ املنصوص عليها يف ميثاق األمم املتحـدة والقـانون الـدويل،                 
ونـدعو اجملتمـع الـدويل بنـاء علـى ذلـك إىل       . بل هتدد حرية التجـارة واالسـتثمار هتديـدا خطـريا          

 .عدم االعتراف هبذه التدابري وعدم تنفيذها
ــادي     - ٥٦ ــر االقتصـ ــد للحظـ ــة إىل وضـــع حـ ــدة األمريكيـ ــة الواليـــات املتحـ نـــدعو حكومـ

والتجاري واملايل املفروض على كوبا، إذ زيادة على أنـه مفـروض مـن جانـب واحـد وخمـالف                    
مليثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدويل وملبــدأ حســن اجلــوار، فهــو يتســبب يف تكبــد الشــعب    

وحنث على االمتثال الـدقيق لقـرارات اجلمعيـة         . دية ضخمة الكويب خلسائر مادية وأضرار اقتصا    
ــدة   ــم املتحــــ ــة لألمــــ  ٥٢/١٠ و ٥١/١٧ و ٥٠/١٠ و ٤٩/٩ و ٤٨/١٦ و ٤٧/١٩العامــــ

ــا   ٥٨/٧ و ٥٧/١١ و ٥٦/٩ و ٥٥/٢٠ و ٥٤/٢١ و ٥٣/٤ و ــالغ قلقنــ ــن بــ ــرب عــ ، ونعــ
بــا لتصــاعد طــابع اخلــروج عــن نطــاق إقلــيم الدولــة الــذي يتســم بــه احلظــر املفــروض علــى كو  

وعليه، نعرب عن قلقنـا     . وملواصلة اختاذ التدابري التشريعية اجلديدة املوجهة إىل تشديد هذا احلظر         
ونرفض التدابري اجلديدة اليت نفذهتا مـؤخرا حكومـة الواليـات املتحـدة بغـرض تشـديد احلظـر،                   

 . واليت تشكل انتهاكا لسيادة كوبا وانتهاكا شامال حلقوق الشعب الكويب
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 بالغ قلقنا لفرض حكومة الواليات املتحدة عقوبات من جانب واحد ضـد             نعرب عن  - ٥٧
ــا خمالفــا للقــانون الــدويل وانتــهاكا  �� قــانون مســاءلة ســوريا ��ســوريا ونعتــرب مــا  يــدعى   قانون

ملقاصد ومبادئ ميثاق األمم املتحدة، وندعو حكومة الواليات املتحدة إىل إلغائـه واللجـوء إىل               
 .أساس االحترام واملصاحل املشتركة من أجل خري البلدين وشعبيهمااحلوار بني البلدين على 

نرفض اجلزاءات االقتصادية واملالية اليت فرضتها حكومة الواليات املتحـدة مـن جانـب         - ٥٨
 .واحد على السودان، وندعو إىل وضع حد هلا فورا

دويـة يف  نعرب أيضا عن بالغ قلقنا للـهجوم اجلـوي الـذي نفـذ ضـد مصـنع الشـفاء لأل             - ٥٩
 وألثــره الســليب علــى التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة  ١٩٩٨أغســطس / آب٢٠الســودان يف 

ونعرب عن دعمنـا للسـودان وتضـامننا معـه يف طلبـه أن تنظـر األمـم املتحـدة بعـدل                      . هلذا البلد 
 .وإنصاف يف هذه املسألة بناء على أحكام القانون الدويل

 
 احلالة يف فلسطني والشرق األوسط  

إننا ندرك حالة الشعوب اليت ترزح حتت االحتالل األجنيب وندرك احتياجاهتا اخلاصـة              - ٦٠
ومعاناهتا، وال سيما حينما تزيد األطماع التوسعية ونزعة االسـتيطان مـن حـدهتا، ونالحـظ أن             
هذه األوضاع قد تناولتـها الوثـائق اخلتاميـة للمـؤمترات ومـؤمترات القمـة الرئيسـية الـيت عقـدهتا                     

ونعيد يف هذا الصدد تأكيد السـيادة الدائمـة      . مم املتحدة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي     األ
ومـا زال يسـاورنا القلـق    . للشعوب اليت تعيش يف ظل االحتالل األجنيب على مواردها الطبيعيـة    

بشكل خاص من جراء الوضع املأساوي واخلطـري الـذي ال يـزال يسـود يف األرض الفلسـطينية                   
ــة، ــدهور اخلطــري يف األحــوال         احملتل ــن الت ــد م ــذي أدى إىل مزي ــدس الشــرقية، وال ــا الق ــا فيه  مب

وندعو يف هذا الصدد إىل زيادة املساعدة والـدعم         . االجتماعية واالقتصادية للشعب الفلسطيين   
ــه          ــى دولت ــيادته عل ــارس س ــوطين ومي ــق اســتقالله ال ــدمني إىل الشــعب الفلســطيين حــىت حيق املق

 .س الشرقيةفلسطني وعاصمتها القد
ــا يف األرض       - ٦١ ــتيطان وإىل إهنائهـ ــطة االسـ ــل ألنشـ ــوري والكامـ ــف الفـ ــدعو إىل الوقـ نـ

ونعرب يف هـذا الصـدد      . الفلسطينية احملتلة مبا فيها القدس الشرقية، ويف اجلوالن السورية احملتلة         
وقيامهـا  عن عميق قلقنا ملا تقوم به إسرائيل حاليا من بنـاء وتوسـيع املسـتوطنات غـري القانونيـة                    

خرقــا للقــانون ببنــاء جــدارها التوســعي يف األرض الفلســطينية احملتلــة مبــا فيهــا القــدس الشــرقية   
وقد أدت هذه األنشطة إىل املصـادرة غـري القانونيـة لألراضـي واملـوارد الفلسـطينية                 . حوهلا وما

وتــدمريها، وقطــع ســبل عــيش عشــرات اآلالف مــن املــدنيني الفلســطينيني الــذين يتمتعــون          
 .ماية، وضم مناطق شاسعة من األراضي الفلسطينية ضما غري قانوين وحبكم الواقعباحل
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ندعو أيضا إىل انسحاب إسرائيل فورا من األرض الفلسطينية احملتلـة، مبـا فيهـا القـدس                  - ٦٢
ــة حــىت خــط       ــن اجلــوالن الســورية احملتل ــران٤الشــرقية، وم ــه / حزي ــائر  ١٩٦٧يوني ــن س ، وم

ونعيد تأكيد دعمنا لعملية السالم يف الشرق األوسط الـيت اسـتهلت يف        . األراضي العربية احملتلة  
 هبدف حتقيق سالم شامل وعـادل ودائـم يف املنطقـة، وفقـا لقـرارات جملـس        ١٩٩١مدريد عام   

. وملبـــدأ األرض مقابـــل الســـالم) ١٩٧٨ (٤٢٥و ) ١٩٧٣ (٣٣٨و ) ١٩٦٧ (٢٤٢األمـــن 
ا مـؤمتر القمـة العـريب املعقـود يف بـريوت يف      وندعم يف هذا السياق مبادرة السـالم الـيت اعتمـده          

 .٢٠٠٢مارس /آذار
ــدعو األطــراف املعنيــة إىل التنفيــذ الكامــل خلطــة الســالم املســماة خبارطــة الطريــق          - ٦٣ ن
 .يتعلق باملسار اإلسرائيلي الفلسطيين فيما
، نؤيد حق لبنان غري القابل للتصرف يف استعمال مياهه وفقا ألحكـام القـانون الـدويل                - ٦٤

ــاطق والقــرى       ــه يف املن ــة واالقتصــادية ملواطني ــة االحتياجــات االجتماعي وخاصــة يف ضــمان تلبي
ونــدعو أيضــا إســرائيل إىل وضــع حــد النتــهاكاهتا اجلويــة لســيادة لبنــان ولغريهــا مــن    . احملــررة

االنتهاكات اليت تضر ضررا شديدا بالوضع األمين الذي يعترب عامال حامسا يف تشـجيع النشـاط     
 .ي واالقتصادالسياح

 


