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 الدورة الستون
  من جدول األعمال٥٧ و ٥١ و ٥٠ و ٤٦البنود 

التنفيذ واملتابعة املتكامالن واملنسقان لنتـائج املـؤمترات        
الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة         

ي امليـــدانني االقتصـــادي واالجتمـــاعي وامليـــادين    ــــــف
 املتصلة هبما

 الكلياملسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد 
 لتنميةتمويل امتابعة وتنفيذ نتائج املؤمتر الدويل ل
  ة األنشطة التنفيذي من أجل التنمية

 موجهــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول٢٦رســالة مؤرخــة   
 الدائم جلامايكا لدى األمم املتحدة

 
مـاع السـنوي    يشرفين أن أحيـل إلـيكم رفـق هـذا البيـان الـوزاري الـذي اعتمـده االجت                   

، املعقود مبقر األمم املتحدة يف نيويـورك        ٧٧التاسع والعشرين لوزراء خارجية دول جمموعة الـ        
 ).انظر املرفق (٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٢يف 

ـــ    ــو عممــت هــذه الرســالة ومرفقهــا    ٧٧وباســم جمموعــة ال ــا ل  والصــني، ســأكون ممتن
 .٥٧ و ٥١ و ٥٠ و ٤٦ألعمال بوصفها من وثائق اجلمعية العامة يف إطار بنود جدول ا

 نيلستافورد )  توقيع(
 السفري
 واملمثل الدائم جلامايكا لدى األمم املتحدة

 ٧٧رئيس جمموعة الـ 
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 املوجهـة إىل األمـني العـام مـن        ٢٠٠٥سـبتمرب   / أيلول ٢٦مرفق الرسالة املؤرخة      
 املمثل الدائم جلامايكا لدى األمم املتحدة

  
 بيان وزاري  

 / أيلـــول٢٢ والصـــني يف نيويـــورك يف ٧٧راء خارجيـــة دول جمموعـــة الــــ اجتمـــع وز - ١
ع والعشـرين، برئاسـة األونورابـل       ــــ وي التاس ــــ وزراء السن ــــ  حلضـور اجتمـاع ال     ٢٠٠٥سبتمرب  

 عضــو الربملــان ووزيــر اخلارجيــة والتجــارة اخلارجيــة جلامايكــا، بوصــفه الــرئيس  نايــت،. د. ك
 .٧٧احلايل جملموعة الـ 

ر الوزراء إىل االجتمـاع النـاجح الـذي عقـده مـؤمتر القمـة الثـاين لبلـدان اجلنـوب                وأشا - ٢
ـــ    ــن   ٧٧األعضــاء يف جمموعــة ال  يف ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران١٦ إىل ١٢ والصــني يف الفتــرة م

وأعربــوا عــن تقــديرهم حلكومــة قطــر الستضــافتها مــؤمتر القمــة هــذا، وأكــدوا . الدوحــة بقطــر
نفيذ الكامل إلعـالن وخطـة عمـل الدوحـة، وخصوصـا تعزيـز          جمددا التزامهم بالعمل صوب الت    

التعاون بني بلدان اجلنوب بطرق تشمل التعاون اإلقليمـي واألقـاليمي، ودعـوا اجملتمـع الـدويل،              
مبا يف ذلك املؤسسات املالية الدولية، إىل دعم جهود البلدان النامية من خالل التعـاون الثالثـي                 

 .ضمن مجلة أمور
ء إىل أن جلنــة وطنيــة عّينتــها دولــة قطــر تتــوىل إعــداد الترتيبــات اخلاصــة  وأشــار الــوزرا - ٣

بإنشاء صندوق بلدان اجلنوب لتقدمي مساعدة إمنائية وإنسانية، وأنه سيتم تقـدمي تقريـر يف هـذا                 
 .٢٠٠٦يناير /اخلصوص إىل رئيس اجملموعة يف موعد ال يتجاوز كانون الثاين

ه فريـق اخلـرباء يف كينغسـتون جبامايكـا، يـومي            ورحب الوزراء باالجتماع الـذي عقـد       - ٤
 لوضــع برنــامج لتنميـــــة بلــدان اجلنــوب علــى حنــو مــا قــرره   ٢٠٠٥أغســطس / آب٣٠ و ٢٩

الوثيقـــــة  (وأحاطـــوا علمـــا بالتقريـــــــر املرحلــــــي         . مؤمتر القمة الثانـــــي لبلـــــــدان اجلنــــوب       
G-77/AM(XVII)/2005/8 (  عــن إعــداد ذلــك الربنــامج،    ٧٧ جمموعــة الـــ  املقــدم مــن رئــيس 

ــدان اجلنـــوب      ــز بلـ ــاور مـــع مركـ ــة جهـــوده بالتشـ ــوا علـــى أن يواصـــل رئـــيس اجملموعـ ووافقـ
 .واملؤسسات األخرى ذات الصلة بشأن الترتيبات اخلاصة باستكمال إعداد ذلك الربنامج

 واألنشـطة   واستعرض الـوزراء التطـورات الـيت اسـتجدت يف البيئـة االقتصـادية الدوليـة                - ٥
اليت نفذت يف سـياق خطـة األمـم املتحـدة للتنميـة، خصوصـا نتـائج مـؤمتر القمـة العـاملي لسـنة                         

، واالجتمـاع بشـأن متويـل التنميــة الـذي عقـد خـالل االجتمــاع العـام الرفيـع املســتوى         ٢٠٠٥
ــة العامــة يف  ــة   . ٢٠٠٥ســبتمرب / أيلــول١٤للجمعي ــزامهم باألهــداف اإلمنائي وأكــدوا جمــددا الت
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فية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، وكرروا دعوة الشـركاء يف التنميـة إىل                لألل
 .الوفاء بالتزاماهتم ال سيما يف سياق الشراكة العاملية من أجل التنمية

 املتعلقـة  ٢٠٠٥والحظ الوزراء أنه يف حني أن جمموعة نتائج مؤمتر القمة العاملي لسنة            - ٦
 والصــني، فهنــاك عناصــر إجيابيــة ميكــن اســتخدامها  ٧٧تطلعــات جمموعــة الـــ بالتنميــة ال تفــي ب

ــا مــن         ــؤمترات القمــة وغريه ــا يف م ــذ االلتزامــات املتعهــد هب ــال تنفي ــزز بشــكل فع ــهاج يع كمن
املؤمترات اليت عقدهتا األمم املتحدة من قبل، وقرروا بذل جهود استثنائية خالل الدورة احلاليـة               

واســترعوا االنتبــاه بشــكل خــاص إىل القــرار . لعامــة مــن أجــل تعزيــز تلــك األهــدافللجمعيــة ا
الذي اختذته بعـض البلـدان املاحنـة بوضـع جـداول زمنيـة لبلـوغ اهلـدف الـذي يتـوخى ختفـيض                        

 يف املائــة مــن النــاتج القــومي اإلمجــايل ألغــراض املســاعدة اإلمنائيــة الرمسيــة، وجــرى ٠,٧نســبة 
ل إىل حـل حسـن التوقيـت وفعـال وشـامل ودائـم ملشـاكل ديـون                  التشديد على ضـرورة التوصـ     

وأعربوا عن األسف لعدم وجود عالج أمشل لقضايا التجارة، كمـا أعربـوا عـن      . البلدان النامية 
ــهجي يف العالقــات االقتصــادية       ــة ألوجــه اإلجحــاف املن القلــق إزاء املعاجلــة بصــورة غــري كافي

ــز صــوت ا    ــطء التقــدم يف تعزي ــة، خصوصــا ب ــة ومشــاركتها يف مؤسســات   الدولي ــدان النامي لبل
كمـا اسـترعى الـوزراء االنتبـاه        . بريتون وودز اليت تعمل على حنو يلحق الضرر بالبلدان الناميـة          

إىل أمهية ضمان التنفيـذ الكامـل لتوصـيات مـن قبيـل تلـك املتعلقـة بالبحـث والتطـوير يف جمـال                        
 . البلدان الناميةالعلم والتكنولوجيا واملتعلقة بتعزيز النظم الصحية يف

ــادي         - ٧ ــس االقتصـ ــة اجمللـ ــدة لتقويـ ــم املتحـ ــالح األمـ ــة إصـ ــى أمهيـ ــوزراء علـ ــدد الـ وشـ
 .واالجتماعي ومتكينه من تعزيز تنفيذ خطة التنمية والنهوض بالتعاون االقتصادي الدويل

وأكد الوزراء أمهية توجيه رسالة سياسية قوية إىل االجتماع الـوزاري ملنظمـة التجـارة               - ٨
املية الـذي سـيعقد يف هونـغ كونـغ يف وقـت الحـق مـن هـذا العـام مـن أجـل توجيـه اهتمـام                  الع

 .منائي للتجارة يف مجيع جماالت املفاوضاتإلخاص إىل البعد ا
وكرر الوزراء التأكيد على أمهية زيادة التمويل املوفّر للتنمية، مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل                  - ٩

 يف املائـة مـن النـاتج القـومي          ٠,٧خى ختصيص نسبة    بلوغ اهلدف الذي طال انتظاره الذي يتو      
الرمسية للبلدان النامية، وختفيف ديون البلدان النامية علـى حنـو أوىف        اإلمنائية  اإلمجايل للمساعدة   

. وأعمق فضال عن مواصـلة اجلهـود اجلاريـة الراميـة إىل حتديـد مصـادر متويـل إضـافية ومبتكـرة                     
ملقدم من دولة قطر الستضـافة مـؤمتر املتابعـة للمـؤمتر           ويف هذا الصدد، رحب الوزراء بالعرض ا      

 .٢٠٠٧الدويل لتمويل التنمية يف عام 
 بشأن غرفـة التجـارة   ٧٧ورحب الوزراء بالتقرير املرحلي املقدم من رئيس جمموعة الـ      - ١٠

 ووافقــوا G-77/AM(XVII)/2005/6/Rev.1 الـوارد يف الوثيقـة   ٧٧والصـناعة التابعـة جملموعـة الـــ    
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 بعـرض نتـائج هـذه العمليـة     ٧٧واتفق الوزراء على أن يقـوم رئـيس جمموعـة الــ            . توصياتهعلى  
 للنظــر ٢٠٠٦ســبتمرب /علــى االجتمــاع الــوزاري الســنوي للمجموعــة الــذي ســيعقد يف أيلــول

 .فيها واختاذ اإلجراء املالئم بشأهنا
 غرييـرو   -ق برييـز    وأقر الوزراء تقرير االجتماع العشرين للجنة اخلـرباء املعنيـة بصـندو            - ١١

االستئماين للتعاون االقتصادي فيما بني البلدان النامية والتعاون التقين فيمـا بـني البلـدان الناميـة              
، الــذي قــّدم وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت وضــعت       )G-77/AM(XVII)/2005/2الوثيقــــــة (

رباء ملـا يبديـه دومـا       وأشاد الوزراء برئيس جلنة اخلـ     . الستخدام ذلك الصندوق، وأقروا توصياته    
من التزام، وأعربوا عن ارتياحهم للنتائج اليت حققها ذلـك الصـندوق، ودعـوا الـدول األعضـاء                  
ــورك يف        ــيعقد يف نيويـ ــذي سـ ــات الـ ــالن التربعـ ــدة إلعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــاركة يف مـ إىل املشـ

 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين ١١
االقتصادي فيما بـني البلـدان الناميـة جملموعـة          وأقر الوزراء البيان املايل حلساب التعاون        - ١٢
/  آب٣١ينــاير إىل / كــانون الثــاين١للفتــرة مــن ) G-77/AM(XVII)/2005/3الوثيقــــــة  (٧٧الـــ 

، وحثوا الدول اليت مل تسـدد       ٧٧، على النحو الذي عرضه رئيس جمموعة الـ         ٢٠٠٥أغسطس  
 .م بذلكبعد اشتراكاهتا املستحقة على أن تبذل جهودا خاصة للقيا

ـــ     - ١٣ ــة الـ ــة جمموعـ ــا لرئاسـ ــة جنـــوب أفريقيـ  يف ٧٧ورحـــب الـــوزراء بانتخـــاب مجهوريـ
 .٢٠٠٦ عام
 


