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  الدورة السابعة والستون
ـــود   ١٩و  ١٨و  ١٤ و ١١ و ٩البنـــــــــــــــ

 ٢٥و    ٢٤و    ٢٣و    ٢٢ و ٢١و    ٢٠ و
 ٤١و     ٣٧و     ٣٦ و ٢٨و     ٢٧ و ٢٦ و
 ٧٠و    ٦٨ و ٦٣و    ٦١و    ٥٧و    ٤٥ و
 ١١٩ و ١١٨و     ١١٦و     ١١٣و     ٧٥ و
 ١٣٥و    ١٣٤و    ١٣٢و    ١٣١ و ١٢٩ و
     من جدول األعمال١٤٥ و

    جتماعيتقرير اجمللس االقتصادي واال
تنفيذ إعـالن االلتـزام بـشأن فـريوس نقـص           

متالزمـــة نقـــص املناعـــة   /املناعـــة البـــشرية 
واإلعالنــني الــسياسيني ) اإليــدز(املكتــسب 

    اإليدز/بشأن فريوس نقص املناعة البشرية
التنفيذ واملتابعة املتكـامالن واملنـسَّقان لنتـائج        
املــؤمترات الرئيــسية ومـــؤمترات القمــة الـــيت    

 املتحدة يف امليدانني االقتصادي     تعقدها األمم 
    واالجتماعي وامليادين املتصلة هبما
    املسائل املتعلّقة باالقتصاد الكلي

متابعة وتنفيذ نتـائج املـؤمتر الـدويل لتمويـل          
 واملـؤمتر االستعراضـي     ٢٠٠٢التنمية لعام   

    ٢٠٠٨ لعام
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    التنمية املستدامة
ــدة     ــم املتحـــ ــؤمتر األمـــ ــائج مـــ ــذ نتـــ تنفيـــ

) املوئــــل الثــــاين(لبــــشرية للمــــستوطنات ا
وتعزيز برنامج األمم املتحدة للمستوطنات   

    )موئل األمم املتحدة(البشرية 
    العوملة والترابط 

    جمموعات البلدان اليت تواجه أوضاعاً خاصة
    القضاء على الفقر وقضايا إمنائية أخرى

    األنشطة التنفيذية من أجل التنمية
    التنمية الزراعية واألمن الغذائي

    التنمية االجتماعية
    النهوض باملرأة

    احلالة يف الشرق األوسط
    قضية فلسطني

ضــــــرورة إهنــــــاء احلــــــصار االقتــــــصادي  
والتجــاري واملــايل الــذي تفرضــه الواليــات 

    املتحدة األمريكية على كوبا
    )مالفيناس(مسألة جزر فوكالند 

األنشطة االقتـصادية وغريهـا مـن األنـشطة         
عوب األقـــاليم  الـــيت تـــؤثّر يف مـــصاحل شـــ    

    املتمتعة باحلكم الذايت غري
الـــسيادة الدائمـــة للـــشعب الفلـــسطيين يف  
األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيهـا القـدس        
الـــشرقية، وللـــسكان العـــرب يف اجلـــوالن  

    السوري احملتل على مواردهم الطبيعية
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: الشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا          
    عم الدويلالتقدُّم احملرز يف التنفيذ والد

    تقرير املصري حق الشعوب يف
تعزيز تنسيق املساعدة اإلنسانية واملساعدة     
ــدة يف     ــم املتحـ ــّدمها األمـ ــيت تقـ ــة الـ الغوثيـ
حــاالت الكــوارث، مبــا يف ذلــك املــساعدة  

    االقتصادية اخلاصة
    احمليطات وقانون البحار

    متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
    تنشيط أعمال اجلمعية العامة

    عزيز منظومة األمم املتحدةت
    التدابري واملقترحات: إصالح األمم املتحدة

  استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل 
    لألمم املتحدة
    ختطيط الربامج

    حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة
  جدول األنصبة املقّررة لقسمة نفقات 

    األمم املتحدة
    إدارة املوارد البشرية

بة املقـــّررة لقـــسمة نفقـــات جـــدول األنـــص
    عمليات األمم املتحدة حلفظ السالم
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 موجَّهـة إىل األمـني العـام مـن          ٢٠١٢أكتـوبر   / تـشرين األول   ١٠رسالة مؤرخـة        
  املمثّل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة

  
 اإلعالن الوزاري الذي اعُتمد يف الصادر عن االجتمـاع          أتشرف بأن أحيل إليكم طيه      

ــس  ــسنوي ال ـــ   ال ــة ال ــة جمموع ــوزراء خارجي ــم املتحــدة يف    ٧٧ادس ل ــر األم ــد يف مق ــذي عق ، ال
  ).انظر املرفق (٢٠١٢سبتمرب /أيلول ٢٨نيويورك يوم 

 والـصني، أرجـو ممتّنـاً تعمـيم هـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما                 ٧٧وباسم جمموعة الــ       
 ٩جــدول األعمــال وثيقــة مــن وثــائق الــدورة الــسابعة والــستني للجمعيــة العامــة يف إطــار بنــود 

 ٢٨ و ٢٧و   ٢٦و   ٢٥و   ٢٤و   ٢٣و   ٢٢و   ٢١و   ٢٠و   ١٩و   ١٨و   ١٤ و    ١١ و
 ١١٦و    ١١٣و    ٧٥و    ٧٠و    ٦٨و    ٦٣و    ٦١و    ٥٧و    ٤٥و    ٤١و    ٣٧و    ٣٦ و
  .١٤٥  و١٣٥و  ١٣٤و  ١٣٢و  ١٣١و  ١٢٩و  ١١٩و  ١١٨ و

    
   بن مهيديمراد ) توقيع(

  املتحدةالسفري واملمثل الدائم للجزائر لدى األمم 
  ٧٧رئيس جمموعة الـ 
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 املوجَّهــة إىل األمــني ٢٠١٢أكتــوبر / تــشرين األول١٠مرفــق الرســالة املؤرخــة     
  العام من املمثّل الدائم للجزائر لدى األمم املتحدة

  
اإلعالن الوزاري الذي اعُتمد يف االجتماع السنوي الـسادس والـثالثني لـوزراء                 

  ٧٧ جمموعة الـول خارجية د
  

  ٢٠١٢سبتمرب / أيلول٢٨يورك، نيو    
  

 والـصني مبقـر األمـم املتحـدة         ٧٧اجتمع وزراء خارجية الدول األعضاء يف جمموعة الـ           
. ، مبناسـبة اجتمـاعهم الـسنوي الـسادس والـثالثني          ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ٢٨يف نيويورك يـوم     

 البلـدان الناميـة   اجههـا واستعرض الوزراء الوضع االقتصادي العاملي والتحديات اإلمنائية الـيت تو    
  : اإلعالن التايلواعتمدوا

إن الــوزراء، بعــد اســتعراض احلالــة االقتــصادية يف العــامل، يالحظــون أن األزمــة املاليــة     - ١
واالقتصادية، برغم أهنا نشأت يف العامل املتقدِّم، إالّ أهنا ما زالت تؤثّر سلباً على البلـدان الناميـة    

تماعيــة فحــسب، ألســباب شــّتى منــها التخفــيض التنافــسي  ال مــن النــاحيتني االقتــصادية واالج
بعـض   لقيمة العمالت، ووجود حواجز تعترض التجارة والتمويل يف بعض التدابري اليت اختـذهتا            

 ولكـن أيـضا يف املـستجدات احلاصـلة علـى الـصعيد              ،البلدان املتقدمة من أجل مواجهـة األزمـة       
، فـضالً عـن نـشوء صـعوبات تـصادفها           إىل فقـدان واسـع لفـرص العمـل         االجتماعي، مما أفضى  

احلكومات يف متويل الربامج االجتماعيـة الـيت تتـصّدى للفقـر أو يف تـوفري اخلـدمات األساسـية،                    
  .اإلمنائية لأللفية مما يهّدد فرص بلوغ األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً، مبا فيها األهداف

ار الـسلبية النامجـة عـن األزمـة العامليـة           ويعرب الـوزراء عـن االنـشغال العميـق إزاء اآلثـ             - ٢
الـوزراء   ويف هـذا الـسياق، يؤكـد      . وخاصة علـى التنميـة     املالية واالقتصادية اليت ما زالت قائمة     
التـصّدي للمـشاكل مـع التـشديد علـى ضـرورة         مـن أجـل  على ضـرورة العمـل بـصورة عاجلـة       

ذريعـة لتقـاعس البلـدان      ك،   مـن الظـروف    ُتستخَدم أزمة من هذا القبيل، وحتت أي ظروف        أالّ
البلـدان الناميـة أو لعـدم الوفـاء         جتـاه    املتقدمة الشريكة يف التنمية عن الوفاء بالتزاماهتا وتعهـداهتا        

  . مبا يف ذلك االلتزامات املتصلة باملساعدة اإلمنائية الدولية،هبا
ــوزراء  و  - ٣ ــد احلاجــة  يؤكــد ال ــة إىل امللحــةمــن جدي ــة   التــصدي بفعالي ــصاديلألزم ة االقت

كمــا أن . مؤكــد غــري و متــوازنغــري  منــها بكونــه التعــايف والــيت يتــسمالراهنــة الــيت مل تنتــه بعــد
 مبــا يف ذلــك مــن خــالل اإلجنــاز  ،الــيت تواجــه االقتــصاد العــاملي يتعــيَّن حلّهــا اهليكليــة املــشاكل 
  .إلصالح النظام والبنيان املاليني العاملينيالكامل 
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الـيت   الغايـات مية االقتـصادية واالجتماعيـة هـي حمـور          الوزراء من جديد أن التن    يؤكد  و  - ٤
اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـاً، مبـا يف ذلـك       األهـداف  تسعى إليها األمم املتحدة، كمـا أن حتقيـق         

 تـضطلع    لألنشطة اإلمنائية اليت    الشامل اإلمنائية لأللفية، ال بد وأن يظل يشكّل اإلطار       األهداف  
ــة األمــم املتحــدة هبــا ــع    كــد يؤو.  منظوم ــذ الكامــل جلمي ــد احلاجــة إىل التنفي ــوزراء مــن جدي  ال

املتفق عليها يف مجيع مؤمترات القمة الرئيسية واملـؤمترات الـيت عقـدهتا األمـم املتحـدة                  التعهدات
ضـرورة إقامـة    علـى     يـشددون  كمـا . هبـا امليـادين املتـصلة      االقتصادي واالجتماعي و    امليدانني يف

 بتويل البلـدان القيـادة واإلشـراف يف     تستند إىل االعتراف،ميةشراكة عاملية معّززة من أجل التن   
  . اإلمنائيةما يتعلق باستراتيجياهتا

ــة إىل حتقيــق   يعــرب و  - ٥ ــزامهم بتــدعيم اجلهــود الرامي ــوزراء عــن الت ــة  األهــدافال  اإلمنائي
  .٢٠١٥ بعد عام  تصميم اخلطة اإلمنائية الدولية ملا وبدء٢٠١٥لأللفية حبلول عام 

 الفقـر،    تكبِّـل جهـود مكافحـة      الوزراء عن انشغاهلم العميق إزاء العقبـات الـيت        رب  ويع  - ٦
 الغــذاء النامجـة عـن األزمـات العامليــة الراهنـة وخاصـة األزمـة املاليــة واالقتـصادية العامليـة وأزمـة         

 تغيُّـر   يطرحهـا  التحـديات الـيت  ، وكـذلك الغـذائي وأزمـة الطاقـة      انعدام األمـن   واستمرار العاملية
الفقـر  التأكيـد علـى ضـرورة إيـالء اهتمـام خـاص جلـذور            يكررون  و. البلدان النامية على  اخ  املن

ويف هـذا   . مكافحتـها للفقـر    جهود البلدان الناميـة يف        اليت تعوق   النظام الدويل   يف اهليكلية للفقر 
غــىن عنــه   مــن جديــد أن النمــو االقتــصادي املــستدام والــشامل أمــر ال ، يؤكــد الــوزراءالــسياق
كـذلك علـى ضـرورة    ويـشددون   وخباصـة يف البلـدان الناميـة،    ،ل شأفة الفقـر واجلـوع   الستئصا

 إىل توسـيع الفـرص       هتـدف   بيئـة دوليـة     بتهيئـة  تكميل اجلهـود الوطنيـة املبذولـة يف هـذا املـضمار           
  .اإلمنائية أمام البلدان النامية

إال بـااللتزام   علـى أنـه ال ميكـن النجـاح يف القـضاء علـى الفقـر                   التأكيد الوزراء ويكرر  - ٧
ولذلك جيب تعزيز التعاون الـدويل القـائم علـى االعتـراف            . واجلهود اجلماعية للمجتمع الدويل   

بالقيــادة وامللكيــة الــوطنيتني لالســتراتيجيات اإلمنائيــة، مبــا يف ذلــك الوفــاء بــااللتزام باملــساعدة    
نفــاذ إىل األســواق وبنــاء اإلمنائيــة الرمسيــة املتفــق عليهــا دوليــاً وختفيــف أعبــاء الــديون وإتاحــة ال 

  .القدرات وتقدمي الدعم التقين
 التحـديات العامليـة الـيت تواجـه          هو أعظم   أن القضاء على الفقر     التأكيد  الوزراء يكررو  - ٨

 يـشريون و.  املـستدامة  لتحقيـق التنميـة  ال غـىن عنـه    شـرط البلدان النامية اليوم، وأن التصّدي لـه        
 ٢٠٠٧ الـصادر يف عــام  )٢٠١٧-٢٠٠٨(ء علـى الفقـر   عقـد األمـم املتحـدة الثـاين للقـضا     إىل 
 مـن أجـل    املـستدام والـشامل واملنـصف علـى األصـعدة كافـة       االقتـصادي   حتقيق النمو  ضرورةو

  . اإلمنائية لأللفية األهداف التصّدي للفقر وبلوغ يف جهود بنجاحاالخنراط
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 تتمتـع بعـضوية عامليـة       ويعلن الوزراء أن األمم املتحدة هي اهليئـة العامليـة الوحيـدة الـيت               - ٩
وبشرعية ال جدال فيها، وهي قادرة بالتايل على معاجلة قضايا إدارة الـشؤون االقتـصادية علـى                 

لـذا، ينبغـي تعزيـز      . الصعيد العاملي هبـدف حتقيـق تنميـة اقتـصادية مـستدامة ومتوازنـة اجتماعيـاً               
وكــي يتــسىن لألمــم  . دور األمــم املتحــدة يف إدارة الــشؤون االقتــصادية علــى الــصعيد العــاملي   

املتحــدة االضــطالع بــدورها يف إدارة الــشؤون االقتــصادية علــى الــصعيد العــاملي، مــن األمهيــة   
ــم         ــات األم ــزام بعملي ــن أجــل االلت ــسياسية م ــدول األعــضاء اإلرادة ال ــدي كــل ال مبكــان أن تب

لتـزم  وجيـب علـى الـدول األعـضاء أن ت         . املتحدة، وبتعددية األطراف وبـالقيم الـيت تقـوم عليهـا          
بالعمــل بــشكل متــضامن علــى إجيــاد اســتجابات عامليــة منــسقة وشــاملة لقــضايا إدارة الــشؤون  
االقتصادية على الصعيد العـاملي وباختـاذ إجـراءات هتـدف إىل تعزيـز دور جهـاز األمـم املتحـدة                     

 لـذا جيـب أن تكـون األمـم    . اإلمنائي يف االستجابة لألزمات العاملية وأثرها املتزايـد علـى التنميـة       
املتحدة جمهزة أيضا باملوارد والقدرات الالزمة اليت تتيح هلا مواجهـة التحـديات العامليـة بـسرعة        

  .وفعالية
وحيـــيط الـــوزراء علمـــاً بـــالتطورات األخـــرية احلاصـــلة يف مؤســـسات بريتـــون وودز،    - ١٠

ويدعون إىل القيام يف أقـرب وقـت ممكـن، بإجنـاز عاجـل لعمليـة إصـالح أكثـر طموحـا بكـثري                        
ــشأن إمســاع      هليكــ ــة ملواصــلة اإلصــالحات ب ــق معجَّل ل إدارة تلــك املؤســسات، وخارطــة طري

صوت البلدان النامية ومشاركتها وتعزيز قوة تصويتها على أساس هنج يعّبـر حقـا عـن واليتـها                  
ويف هـذا   . اإلمنائية ومبشاركة مجيع اجلهات املعنية يف عملية منصفة وشفافة وتـشاورية وجامعـة            

راء اجلمعية العامة لألمم املتحدة إىل تدشني عملية هتدف إىل إصالح النظـام              الوز يدعو ،الصدد
  .املايل والنقدي الدويل

ويقــر الــوزراء بــأن التفــاوت داخــل البلــدان وبينــها يــشكل مبعــث قلــق جلميــع البلــدان   - ١١
بــصرف النظــر عــن مــستوى التنميــة لــديها وأنــه ميثــل حتــديا متزايــدا تترتــب عليــه آثــار متعــددة  

نــسبة لتحقيــق اإلمكانــات االقتــصادية واالجتماعيــة وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا  بال
ــة    ــة لأللفي ــا، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائي ويــشددون علــى ضــرورة التــصدي للفــوارق    .دولي

املستمرة والكبرية بني البلدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة والفـوارق بـني األغنيـاء والفقـراء                    
يؤكـد الـوزراء جمـددا       ،ويف هـذا الـسياق    . ني سكان املناطق الريفية وسكان املناطق احلـضرية       وب

أمهية إيالء اعتبار أكرب لتأثري الفوارق االجتماعية واالقتصادية يف عملية التنمية، مبـا يف ذلـك يف               
  .وضع االستراتيجيات اإلمنائية وتنفيذها

ابعة مناسبة داخل منظومة األمـم املتحـدة لـسد    ويشدد الوزراء على أمهية إنشاء آلية مت       - ١٢
الفجــوة بــني وضــع الــسياسات وتنفيــذ االلتزامــات، وال ســيما مــن خــالل إنــشاء جلنــة لتمويــل  
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من املهم أيضا أن تـدعم الـدول        و. التنمية كهيئة فرعية تابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي      
دم يف عمليـة متويـل التنميـة، فمـن شـأن            األعضاء اجلهود الرامية إىل تعزيز وحتقيق مزيد من التقـ         

ذلك أن يساعد على تعزيز متاسـك الـنظم املاليـة والتجاريـة واتـساقها مبـا يكفـل دعمهـا لتنفيـذ                       
  .األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً

 تتبعهـا   ،غالبا ما تكون باهظة التكلفـة ومـضرة        الوزراء على أن أزمات الديون       ويشدد  - ١٣
ق العام يف جماالت منها الصحة والتعلـيم، ممـا يـضر بـشكل خـاص بـالفقراء                  ختفيضات يف اإلنفا  

.  مبا يف ذلك إلغاء الديون أو إعادة هيكلتـها         ، بأمهية ختفيف عبء الديون    يسلِّمون و .والضعفاء
 العاجلــة إىل أن يتــدارس اجملتمــع الــدويل   امللحــة أكّــدوا مــن جديــد احلاجــة ،ويف هــذا املــضمار

لة للـديون تتـسم بأهنـا فّعالـة ومنـصفة ودائمـة ومـستقلة وموّجهـة حنـو             خيارات تتيح إعادة هيك   
 مجيــع البلــدان إىل تعزيــز   يــدعون و،اســتحداث آليــة دوليــة حلــلّ مــشكلة الــديون     و التنميــة،

 األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنتــديات املالئمــة حنــو حتقيــق هــذا اهلــدف     يفاملناقــشات الــدائرة
  .املسامهة فيهاو

اء التأكيــد علــى أن املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة ال تــزال ضــرورية كمحفــز ويعيــد الــوزر  - ١٤
. للتنميــة، فهــي تــسهل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة الوطنيــة، مبــا فيهــا األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

ويرون أنه ال ميكن لألزمة املالية واالقتصادية العاملية أن تشكل ذريعـة لتـهرُّب البلـدان املتقدمـة                  
فاالسـتجابة  . التعهُّـد باملزيـد مـن االلتزامـات       و لوفاء بالتزاماهتا القائمـة بتقـدمي املعونـة       النمو من ا  

لألزمــة االقتــصادية احلاليــة بــشكل فعــال تتطلــب الوفــاء يف الوقــت املقــرر بااللتزامــات احلاليــة    
  .بتقدمي املعونة وتلبية احلاجة املاسة ألن تقوم اجلهات املاحنة بالوفاء هبا

وزراء على ضرورة أن تفي البلدان املتقدمة النمو مبا قطعتـه علـى نفـسها مـن                ويشدد ال   - ١٥
التزامـات ووضـعته مــن أهـداف قائمـة علــى املـستويني الثنـائي واملتعــدد األطـراف بـشأن تقــدمي         
املساعدة اإلمنائية الرمسية، وذلك، يف مجلـة أمـور، يف إعـالن األمـم املتحـدة بـشأن األلفيـة، ويف                 

، ويف إعـالن غلـني   ٢٠٠٥ي، ويف الوثيقـة اخلتاميـة ملـؤمتر القمـة العـاملي لعـام       توافق آراء مونتري  
إيغلز، ويف إعالن الدوحة بشأن متويل التنمية، ويف احملافل األخرى ذات الصلة وأن يعـزز تلـك                 

وال بد من زيـادة تـدفق املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة الـيت ميكـن التنبـؤ هبـا            . االلتزامات واألهداف 
ة، من أجل مواجهـة التحـديات اإلمنائيـة االعتياديـة والتحـديات اجلديـدة والناشـئة يف                  واملستدام

  .البلدان النامية، وخباصة يف أقل البلدان منوا وغريها من البلدان النامية الضعيفة
ويكــرر الــوزراء التأكيــد علــى أن البلــدان املتقدمــة النمــو، كمجموعــة، ال تــزال أبعــد     - ١٦
 يف املائـة مـن   ٠,٧دف القـائم منـذ أمـد بعيـد املتعلـق بتخـصيص نـسبة            يكون عـن حتقيـق اهلـ       ما

الناتج القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسيـة املقدمـة للبلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك اهلـدف                    
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 يف املائـة مـن املـساعدة اإلمنائيـة الرمسيـة      ٠,٢٠ و ٠,١٥املتمثل يف ختصيص نـسبة تتـراوح بـني     
ومن أجل الوفاء بااللتزامات واألهداف املتفـق عليهـا يـدعو الـوزراء البلـدان                .ألقل البلدان منواً  

املتقدمة النمو إىل وضع جداول زمنية واضـحة وشـفافة ضـمن عمليـات ختـصيص االعتمـادات                  
 كحـد أقـصى، إىل مـستوى النـسبة املخصـصة           ٢٠١٥يف ميزانياهتا الوطنية للوصول حبلول عام       

 يف املائة مبا يف ذلـك اهلـدف املتمثـل يف            ٠,٧لدان النامية، وقدرها    للمساعدة اإلمنائية الرمسية للب   
ويـذكرون أنـه رغـم      .  يف املائـة ألقـل البلـدان منـوا         ٠,٢٠ و   ٠,١٥ختصيص نـسبة تتـراوح بـني        

حيدثه ختفيف عبء الديون من أثر إجيـايب علـى التنميـة، ينبغـي أال حيتـسب ذلـك جـزءا مـن                        ما
ويؤكـــد الـــوزراء مـــن جديـــد أن التنفيـــذ الكامـــل هلـــذه   .مـــسامهة املـــساعدة اإلمنائيـــة الرمسيـــة

االلتزامات سيعزز كثريا املوارد املتاحة للـدفع قـدما باخلطـة اإلمنائيـة الدوليـة ومـساعدة البلـدان                   
  .النامية على ختفيف آثار األزمة والتصدي هلا مبزيد من الفعالية وفقاً الستراتيجياهتا الوطنية

د آليـات متويــل ابتكاريـة ميكـن أن يــسهم بـشكل إجيــايب يف     ويـسلم الـوزراء بــأن اعتمـا     - ١٧
مساعدة البلدان النامية على تعبئة مـوارد إضـافية للتنميـة علـى أسـاس مـستقر وتطـوعي وميكـن               

ويكررون التأكيد على ضرورة صرف هذا التمويـل وفقـا ألولويـات البلـدان الناميـة،       .التنبؤ به 
 يشكل بـديال عـن املـصادر التقليديـة لتمويـل التنميـة،           وأال حيملها ذلك أعباء ال داعي هلا، وأال       

وبينما يـشدد   . مبا يف ذلك املساعدة اإلمنائية الرمسية، أو يؤثر سلبا على مستويات تلك املصادر            
الوزراء على التقدم الكبري احملرز يف إجياد مصادر ابتكارية لتمويل التنميـة، فهـم يـرون أيـضا أن         

. املبادرات احلالية واستحداث آليات جديدة، حـسب االقتـضاء   من األمهية مبكان توسيع نطاق      
ــرا للتوســـع يف العمـــل واالضـــطالع مببـــادرات جديـــدة، ينبغـــي أن تبقـــى     ــه نظـ ويؤكـــدون أنـ

  .األولويات موجهة إىل توفري موارد إضافية مستقرة وتكميلية للتمويل التقليدي للتنمية
اوت بــني البلــدان املتقدمــة النمــو  ويعــرب الــوزراء عــن قلقهــم العميــق مــن تزايــد التفــ    - ١٨

والبلـدان الناميـة حيـث إن معظـم البلـدان الناميـة حرمـت مـن االسـتثمارات املاليـة علـى الــرغم            
ــذاباً         ممــا ــر اجت ــة إلشــاعة أجــواء أكث ــه مــن إصــالحات ووضــعته مــن سياســات خمتلف قامــت ب

ات املاليـة   فسياسات اإلصالح كثريا ما تكـون مقيـدة بـشروط تفرضـها املؤسـس             . لالستثمارات
وال بـد مـن اختـاذ تـدابري واعيـة يف جمـال الـسياسات لتـسهيل ضـخ االسـتثمار األجـنيب                        . الدولية

املباشــر إىل البلــدان الناميــة، مبــا يف ذلــك وضــع خمططــات لــضمان االســتثمار، وإبــرام اتفاقيــات 
ــام حمليــ       ــد، والقي ــاج والتوري ــشأن الوصــول إىل األســواق، ويف جمــايل اإلنت ــسرة، ب ــشروط مي ا ب

 االســتثمار  اتــساق، مــع التأكيــد علــى أمهيــة بتجهيــز وتــسويق املــواد اخلــام والــسلع األساســية  
  .األجنيب املباشر مع األولويات اإلمنائية الوطنية
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ويؤكد الوزراء على احلاجـة امللحـة إىل زيـادة اجلهـود املبذولـة علـى كـل مـن الـصعيد                        - ١٩
ي والتنمية الزراعية باعتبارها جزءا ال يتجـزأ مـن          الوطين واإلقليمي والدويل ملعاجلة األمن الغذائ     

ويـشددون علـى ضـرورة تـوفري التمويـل املـستمر لتعزيـز اإلنتـاج الغـذائي                   .خطة التنمية الدولية  
العاملي وزيادة االستثمارات املوجهة إليه، ويدعون إىل توفري موارد ماليـة جديـدة وإضـافية مـن                 

  .غذائي مستدامنيمجيع املصادر لتحقيق تنمية زراعية وأمن 
ويؤكد الوزراء جمـددا علـى أن اجلـوع يـشكل انتـهاكا لكرامـة اإلنـسان، ويـدعون إىل            - ٢٠

ويؤكـدون   .اختاذ تدابري عاجلة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل مـن أجـل القـضاء عليـه               
جمددا أيضا على حق كل فـرد يف احلـصول علـى أغذيـة مأمونـة ومغذيـة مبـا يتفـق مـع احلـق يف                           
الغذاء واحلق األساسـي لكـل إنـسان يف التحـرر مـن اجلـوع، وذلـك ليكـون قـادرا علـى النمـاء                         

  .على حنو كامل واحلفاظ على قدراته اجلسدية والعقلية
ويشدد الوزراء على أن حتقيق األمن الغذائي سيتطلب تعزيز قطاع الزراعة يف البلـدان                 - ٢١

شعوب األصـلية، واجملتمعـات الريفيـة، وصـغار         النامية وتنشيطه، مبا يف ذلك من خالل متكني ال        
ومتوسـطي املــزارعني، وتقــدمي املـساعدة التقنيــة واملاليــة، واحلـصول علــى التكنولوجيــا ونقلــها،    

ويـشدد الـوزراء علـى أن اإلعانـات واالخـتالالت           . وبناء القدرات، وتبادل املعارف واخلـربات     
مـة النمـو أحلقـت ضـررا بالغـا بالقطـاع            األخرى يف السوق النامجة عـن ممارسـات البلـدان املتقد          

الزراعي يف البلدان النامية، وهو ما حيد من قـدرة هـذا القطـاع الرئيـسي علـى املـسامهة بـشكل                   
فعال يف القـضاء علـى الفقـر وحتقيـق النمـو االقتـصادي املـستدام والـشامل واملنـصف، والتنميـة                      

 الـوزراء إىل اإللغـاء الفـوري جلميـع          وعليـه، يـدعو   . املستدامة، واألمن الغذائي والتنميـة الريفيـة      
أشــكال اإلعانــات الزراعيــة وغريهــا مــن التــدابري الــيت تفــسد الــسوق، والــيت متارســها البلــدان     

وحيثون البلـدان املتقدمـة النمـو علـى إبـداء املرونـة واإلرادة الـسياسية الالزمـتني                  . املتقدمة النمو 
للمفاوضـات   ن الناميـة يف جولـة الدوحـة   للتصدي على حنو فعال هلذه الشواغل الرئيـسية للبلـدا      

  .التجارية
 /كـانون األول   ٢٢ املـؤرخ    ٦٦/٢٢١ قـرار اجلمعيـة العامـة         باعتمـاد   الـوزراء  يرحبو  - ٢٢

ــن ســنة  بتوافــق اآلراء،  ٢٠١١ديــسمرب  ــوا ٢٠١٣الــذي ُيعِل ــة للكين ــار ذلــك  ، ســنة دولي باعتب
ــات، و   ــا املتعــددة القومي ــة بوليفي ــادرة مــن دول ــدايــدعونمب ويف هــذا . تنفيــذهان إىل تأييــد  البل

، يف   خصائـصها التغذويـة    بـالنظر إىل   الوزراء عن التزامهم بتعزيز زراعة الكينوا        يعرب ،املضمار
 الـيت يتـسم هبـا     اخلـصائص  علـى أمهيـة نـشر املعلومـات بـشأن         ويؤكدون أيـضاً  . مكافحة اجلوع 

  .هذا العنصر املغذّي من خالل دعم برامج البحث والتطوير
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 الــوزراء بقــرار املــدير العــام ملنظمــة األغذيــة والزراعــة بــاألمم املتحــدة تعــيني   حِّــبيرو  - ٢٣
 سفرياً خاصـاً ملنظمـة األغذيـة        ، رئيس دولة بوليفيا املتعددة القوميات     آميا،خوان إيفو موراليس    

 اجلــوع وســوء  مكافحــة اعترافــاً بقيادتــه والتزامــه يف مــضمار،والزراعــة للــسنة الدوليــة للكينــوا
 الـيت سـتعمل    ،ويدعم الوزراء أيضاً تنظيم اللجنة الدولية لتنسيق السنة الدوليـة للكينـوا           . يةالتغذ

  .على تعزيز الربامج واألنشطة ذات الصلة مبا يكفل جناح السنة الدولية للكينوا
 الوزراء أن التجارة الدولية أداة حيويـة لتهيئـة ُسـبل النمـو املـستدام يف األجـل                   يوضحو  - ٢٤

  يف التجـارة أثـر بـالغ       للتـدهور احلاصـل    ، كـان  راً لألزمة املالية واالقتصادية العامليـة     ونظ. الطويل
 يف اخنفــاض طــرأ علــى صــادراهتا وخــسارة يف إيراداهتــا مــن        ذلــك جتلّــى، الناميــةيف البلــدان

 االسـتثمارات املوظّفـة يف عمليـة      اخنفـاض الصادرات وتقييد ُسبل حصوهلا على متويل التجارة و       
تسخري اإلمكانات الـيت تنطـوي عليهـا التجـارة          ومن أجل   . ج ويف تعزيز الصادرات   تنويع اإلنتا 

تسخريا كامال، من املهم دعم إقامة نظام جتاري عاملي متعـدد األطـراف حتكمـه قواعـد يكـون                   
منفتحا وغري قائم على التمييز ومنصفاً ويـساهم يف حتقيـق النمـو والتنميـة املـستدامة ويف إتاحـة            

  .يما من أجل البلدان الناميةفرص العمل، وال س
ــسياق   - ٢٥ ــذا ال ــى  ، حيــثويف ه ــة عل ــدان املتقّدم ــوزراء البل ــع   ال ــاع عــن مجي ــدابري  االمتن  ت

 مبــا يف ذلــك احلــواجز اجلمركيــة وغــري  ، البلــدان الناميــة يفســيما تلــك الــيت تــؤثّر احلمايــة، وال
 أي  ، وتـصحيح  الزراعيـة   اإلعانـات   وخاصـة  ،اجلمركية وغريها من احلواجز الـيت تقيِّـد التجـارة         

 جبميع االلتزامات الواردة يف إعـالن        الوفاء  إىل يدعونو.  تكون قد اختذهتا   تدابري من هذا القبيل   
 بعـني    أخـذاًً  ، فيما يتعلق باملعاملة اخلاصة والتفضيلية لصاحل البلـدان الناميـة          ٢٠١١الدوحة لعام   

  .االعتبار االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منواً
اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية املتعـددة        الوزراء بقوة على ضرورة      كديؤو  - ٢٦

ــة ومراعــاة احتياجــات     ، يف الوقــت املناســب األطــراف ــها اإلمنائي ــام لواليت ــرام الت يف ظــل االحت
التجــارة   منـو احملـّصلة الناجحـة هلـذه الـدورة علـى كفالـة      وستـساعد   .وأولويـات البلـدان الناميـة   

 فـرص جديـدة     ، وإجيـاد   وخاصـة يف البلـدان املتقدمـة       ،لولة دون اختاذ تدابري محائية    احليو ،العاملية
  .إلتاحة الوصول إىل األسواق أمام البلدان النامية

 املـساعدة التقنيـة الفّعالـة املتـصلة بالتجـارة            إىل تقـدمي   الوزراء بالبلـدان املتقدمـة    يهيب  و  - ٢٧
كما أهـابوا بالبلـدان     . ا أقل البلدان منواً من بينها      وال سيم  ،وبناء القدرات لصاحل البلدان النامية    

 العـرض   لقيـود جانـب  تقدمي دعم كاف لإلطار املعزَّز املتكامل مبـا يكفـل التـصّدي     إىل  املتقدمة  
 البلـدان وذلـك ملـساعدة    ، القدرة اإلنتاجيـة  تعرقلاليتالقيود  األساسية املتصلة بالتجارة و   البىن  و
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  يف سـبيل   لقيمة املضافة وتعزيز النمو املستدام وإجياد فرص العمـل         على زيادة صادراهتا وا    النامية
  . من وهدة الفقر الناسانتشال املزيد من

ــوِّه و  - ٢٨ ــوزراءين ــؤمتر   ال ــة عــشرة مل ــدورة الثالث ــائج ال ــة    بنت  األمــم املتحــدة للتجــارة والتنمي
، ٢٠١٢ل  أبريـ / نيـسان  ٢٦ إىل   ٢١مـن   يف الفتـرة     يف الدوحـة، قطـر       ، اليت عقـدت   )األونكتاد(

 ،يف اتفـاق أكـرا    والـوارد تعريفهـا      الـيت يـضطلع هبـا املـؤمتر           األساسـية   الواليـة  اليت أعادت تأكيد  
اجلهة املـسؤولة عـن تنـسيق املعاجلـة املتكاملـة            املنظمة بوصفها     هذه مؤكّدين يف ذلك على دور    

ــسائل التجــارة   ــة ومل ــسائل والتنمي ــةامل ــل املترابط ــاالت التموي ــا و يف جم ــتثمار  والتكنولوجي االس
 األمـم املتحـدة      مؤسـسات   أوجه التآزر والتكامـل مـع       وتعزز يف الوقت ذاته    والتنمية املستدامة، 

 اجملتمــع الــدويل دعمــه الكامــل  يقــدمعــن األمــل يف أنيعربــون  و.واملنظمــات الدوليــة األخــرى
  مـسامهتها مـن أجـل بلـوغ املزيـد مـن       إضـافة  املنظمـة علـى   ويـشجع هـذه    لألونكتاد يف أنشطته  

  . اإلمنائية خالل السنوات األربع املقبلةألهدافا
  وصول أقل البلـدان منـواً      احةتإويشدد الوزراء على ضرورة أن يتم يف الوقت املناسب            - ٢٩

إىل األسواق بصورة دائمة دون رسوم مجركية أو حـصص علـى حنـو مـا ورد يف برنـامج عمـل         
  الناميـة، ال سـيما أقـل البلـدان منـواً           ويشددون على أمهية تيسري انضمام مجيع البلدان      . اسطنبول

لعــضوية يف منظمــة التجـارة العامليــة، دون عوائــق سياســية، وبــشكل ســريع  االـيت تتقــدم بطلــب  
  .وشفاف، ومع التقّيد التام مببادئ املعاملة اخلاصة والتفضيلية للبلدان النامية

يـشريون إىل   و .اجلنـوب بضرورة مواصلة تعزيز التجارة فيما بني بلدان        الوزراء  يسلِّم  و  - ٣٠
أن تعزيز فرص الوصول إىل األسواق بني البلـدان الناميـة ميكـن أن يـؤّدي دوراً إجيابيـاً يف حفـز                 

 بـأمور شـّتى مـن بينـها اختتـام الـدورة       ، يرحبـون  ويف هـذا الـصدد    . التجارة بني بلـدان اجلنـوب     
ــة    ــضليات التجاري ــاملي لألف ــة للنظــام الع ــادالثالث ــاو   باعتم  كــانون ١٥يف لو  بروتوكــول ســاو ب

الــيت مل تنــضم بعــد إىل النظــام العــاملي  مجيــع البلــدان الناميــةيــشجعون و ٢٠١٠ديــسمرب /األول
  . القيام بذلك على أن تنظر يفلألفضليات التجارية وبروتوكوالته

تـدابري واالجتاهـات احلمائيـة،       مجيـع ال   للتخلـي عـن   شـّدد الـوزراء علـى احلاجـة         يشدد  و  - ٣١
تؤثّر على البلـدان الناميـة، مبـا يف ذلـك احلـواجز اجلمركيـة وغـري اجلمركيـة             سيما تلك اليت     وال
 أي تـدابري    ولتـصحيح . عانـات الزراعيـة   اإل وخاصـة مـا يتعلّـق ب       ،على التجارة املفروضة   غريهاو
  أوجـه  ومـن هـا للـسياسات  حبق البلـدان يف اإلفـادة الكاملـة مـن حيِّز    يسلِّمون  ، من قبل  خذتاتُّ

منظمـة التجـارة العامليـة واهليئـات        يـدعون   التزامات منظمـة التجـارة العامليـة، و        مع    متاشياً املرونة
األخرى ذات الصلة، مبا يف ذلك األونكتاد، إىل مواصـلة رصـد التـدابري احلمائيـة وتقيـيم أثرهـا                    

  .على البلدان النامية
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تعلقــة اخلــاص بالتــدابري املالــوزراء إىل التنفيــذ الكامــل لقــرار مــراكش الــوزاري ويــدعو   - ٣٢
قد حيدث من آثار سلبية لربنامج اإلصالح على أقل البلدان منـوا والبلـدان الناميـة املـستوردة            مبا

، مــن خــالل تزويــد تلــك البلــدان باملــساعدة التقنيــة واملاليــة مبــا يكفــي لتلبيــة   الــصافية لألغذيــة
  .احتياجاهتا الغذائية

ــرب و  - ٣٣ ــتمرار     يع ــق إزاء اس ــشغال العمي ــن االن ــوزراء ع ــال ــا  ال ــل التكنولوجي نقص يف نق
للتغلـب علـى    اختاذ التدابري املالئمة    على ضرورة    ويشددون. إىل البلدان النامية  والدراية واخلربة   

الفجوة التكنولوجية بـني البلـدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة النمـو والعمـل علـى وضـع ترتيبـات                      
ميــة االقتــصادية واالجتماعيــة،  فنقــل التكنولوجيــا لــدعم التن.لتــسهيل عمليــة نقــل التكنولوجيــا

ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا والنظيفة، أمران أساسيان لتعزيز اجلهـود اإلمنائيـة الـيت تبـذل يف                 
 مـن   ، بـدعم  وينبغـي متكـني البلـدان الناميـة مـن تطـوير التكنولوجيـا اخلاصـة هبـا                 . بلدان اجلنوب 
 يـشدد و. تتـصميم وتطـوير التكنولوجيـا      علـى     القدرات احمللية   مبا يف ذلك بناء    ،اجملتمع الدويل 

 سـبل احلـصول      العلم والتكنولوجيا وتيـسري إتاحـة      الوزراء على أن أوجه التقدُّم احملققة يف جمايل       
يف هـام  تساعد بالتأكيد البلـدان الناميـة علـى إحـراز تقـدُّم           س أحدث التكنولوجيات، أمور     على

كمـا أن التقـّدم يف     . يـاه ومحايـة البيئـة     جماالت من قبيل الزراعـة والـصحة والطاقـة والتجـارة وامل           
 األهـداف  مبـا يف ذلـك   ، اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـاً        األهـداف  هذه القطاعات ميثّـل يف جـوهره      

 فيما يتعلّق بآليـة تيـسري تكفـل تعزيـز            عاجلة إجراءاتاختاذ    الوزراء إىل  يدعوو. اإلمنائية لأللفية 
 عليــه يف  مــا اتُّفــق علــى حنــوها، ونــشرها ونقلــتــهاميالتكنولوجيــات النظيفــة والــسليمة بيئيــاً وتن

  .مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة
وحيـث الـوزراء اجملتمـع الـدويل علـى التــصدي للتحـديات الـيت تـسببها اهلجـرة الدوليــة            - ٣٤

على أساس املسؤولية املشتركة جلميع البلدان والشراكة األصـيلة والفهـم املـشترك، لـضمان أن                
هلجرة الدولية يف تنمية كل من البلدان املوِفدة للعمالة والبلدان املستقبِلة هلا مـع تقلـيص               تسهم ا 

  .اآلثار السلبية إىل أدىن حد ممكن
ــسياسية للتعامــل بطريقــة       - ٣٥ ــد اإلرادة ال ــدول األعــضاء إىل جتدي ــع ال ــوزراء مجي ــدعو ال وي

لنظاميــة وغــري النظاميــة، وإىل هــا اهلجــرة الدوليـة، ا طرحمتوازنـة مــع التحــديات والفـرص الــيت ت  
ــاهلجرة       ــسياسات املتعلقــة ب ــذ ال ــد وضــع وتنفي ــها عن ــسان ومحايت ــرام حقــوق اإلن . تــشجيع احت

 مــن مــصادر تعبئــة هــايف هــذا املــضمار علــى أمهيــة املــساعدة اإلمنائيــة الرمسيــة وغري  يــشددون و
تعزيز حـق الـشعوب   البلدان النامية من أجل استئصال شأفة الفقر وجهود  لدعماملوارد الدولية   

ــة ــا باعتبار،يف التنمي ــدفُّقات أساســية  أداة ه ــضبط ت ــاجرين،ل ــور     امله ــة أم ــا يف مجل ــيت حيركه ال
  .وفرص عمل أفضلالبحث عن رفاه 
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ويــرفض الــوزراء رفــضا قاطعــا فــرض أي قــوانني وأنظمــة تتجــاوز آثارهــا احلــدود            - ٣٦
لقــسرية، مبــا يف ذلــك اجلــزاءات  اإلقليميــة ومجيــع األشــكال األخــرى مــن التــدابري االقتــصادية ا 

ــى احلاجــة امللحــة إىل إلغائهــا فــوراً          ــررون التأكيــد عل ــدان الناميــة، ويك ــة ضــد البل . االنفرادي
ويؤكدون أن هذه اإلجراءات ال تقوض املبادئ املكرسة يف ميثـاق األمـم املتحـدة ويف القـانون         

ولــذلك يــدعون . رالـدويل فحــسب، بـل هتــدد أيـضا بــصورة خطــرية حريـة التجــارة واالسـتثما     
  .اجملتمع الدويل إىل عدم االعتراف هبذه التدابري أو تطبيقها

ويؤكــد الــوزراء مــن جديــد دعمهــم القــوي لألمــم املتحــدة ولكافــة اجلهــود اجلماعيــة    - ٣٧
الرامية إىل تعزيز قدرهتا على تنفيذ والياهتا تنفيـذا كـامال وضـمان تنفيـذ مجيـع براجمهـا بـصورة                     

ويعرب الوزراء عن اعتقادهم الراسـخ      . ال التنمية االجتماعية واالقتصادية   فعالة، ال سيما يف جم    
بأن شرعية أي تـدابري إصـالحية وتـوافر مقومـات بقائهـا يعتمـدان يف هنايـة األمـر علـى موافقـة                        

ويؤكـد الـوزراء أن التـدابري اخلاصـة بإصـالح األمـم املتحـدة               . الدول األعضاء يف األمم املتحدة    
  .طابع احلكومي الدويل واملتعدد األطراف والدويل الفريد الذي تتسم بهينبغي أن تستجيب لل

 ، الوزراء إىل تدعيم دور األمم املتحـدة يف الـشؤون االقتـصادية واملاليـة الدوليـة                يدعوو  - ٣٨
ــا التنـــسيقي يف جمـــال    .دارة الـــشؤون االقتـــصادية علـــى الـــصعيد العـــاملي إمبـــا يف ذلـــك دورهـ

 بــني األمــم املتحــدة واملؤســسات املاليــة   أكــرب تعزيــز تعــاون علــى أن مــن املهــميــشددون كمــا
 الــدور املركــزي الــذي تقــوم بــه األمــم املتحــدة ، يكــررون تأكيــدويف هــذا اخلــصوص. الدوليــة

وضــرورة مواصــلة أداء هــذا الــدور لكفالــة  مركــز تنــسيق عمليــة متابعــة متويــل التنميــةبوصــفها 
ضـرورة مواصـلة تكثيـف مـشاركة        تأكيـد     ذاتـه   وتعيـد يف الوقـت     ،استمرارية العملية وحيويتها  

مجيع اجلهات املعنية، مبا يف ذلك منظومة األمم املتحدة والبنك الدويل وصـندوق النقـد الـدويل           
  .ومنظمة التجارة العاملية، يف متابعة االلتزامات املتعهد هبا يف مونتريي والدوحة والوفاء هبا

منائية الـيت تقـوم منظومـة األمـم املتحـدة بتوفريهـا              أن املساعدة اإل   ويؤكد الوزراء جمدداً    - ٣٩
للبلدان النامية تشكل، من حيـث كميتـها ونوعيتـها وإمكانيـة التنبـؤ هبـا، أولويـة مركزيـة هلـذه                      

وإضافة إىل ذلك، يتعني التـصدي ملـسألة تزايـد االخـتالل بـني املـوارد األساسـية وغـري                    . البلدان
ويالحـظ الـوزراء أن تزايـد التحـول عـن           . سألة عاجلـة  األساسية لألنشطة التنفيذية باعتبارها مـ     

التمويل من املوارد األساسية إىل التمويل من موارد غري أساسـية غالبـا مـا يـؤدي إىل التجـزيء                    
وميكــن أن ينــتقص مــن فعاليــة األنــشطة التنفيذيــة وكفاءهتــا، نظــرا ألن املــوارد غــري األساســية     

املعامالت وتنتقص من كفاءة منظومة األمم املتحـدة        ميكن التنبؤ هبا، كما أهنا ترفع تكاليف         ال
واتساقها وتزيد من جتزيئهـا، مبـا يف ذلـك علـى املـستوى القطـري، ممـا يـؤدي إىل التنـافس بـني                         

ومــن مث، يــدعو الــوزراء البلــدان . املنظمــات، ودعوهتــا إىل حتويــل مــسار كــل منــها عــن واليتــه
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ــة الســتعادة     ــة كافي ــوفري مــوارد مالي ــل األساســية وغــري    املاحنــة إىل ت ــوازن بــني مــوارد التموي الت
  األساسية وضمان توفري قاعدة متسعة وكافية للموارد املوجهة للتنمية

ويؤكد الوزراء مـن جديـد أن تعزيـز دور جهـاز األمـم املتحـدة اإلمنـائي وقدرتـه علـى                   - ٤٠
ه وكفاءتـه واتـساقه     مساعدة البلدان يف حتقيق أهدافها اإلمنائية يتطلب حتسيناً مـستمراً يف فعاليتـ            

ويف هــذا الــصدد، جيــب أن حتــتفظ اخلــصائص . وتــأثريه، باإلضــافة إىل زيــادة كــبرية يف املــوارد
األساسية لألنشطة التنفيذية الـيت تـضطلع هبـا األمـم املتحـدة مـن أجـل التنميـة، يف مجلـة أمـور،                        

اف، وكـذلك قـدرهتا     بطبيعتها الشاملة والطوعية والقائمة على املنح واحلياديـة واملتعـددة األطـر           
وباإلضـافة إىل   . على االستجابة على حنو مرن الحتياجات التنمية للبلدان املستفيدة من الربامج          

ذلـك، ينبغـي االضـطالع باألنــشطة التنفيذيـة لـصاحل البلـدان املــستفيدة، بنـاء علـى طلـب تلــك          
ــة     ــة الوطني ــا اإلمنائي ــة وأولوياهت ــسياساهتا الوطني ــا ل ــدان ووفق ــذا . البل  أعــرب ،اخلــصوصويف ه

االسـتعراض الـشامل الـذي جيـري كـل أربـع            الوزراء عن تطلعهم إىل اختتام نـاجح ملفاوضـات          
 ،سنوات لسياسات األنشطة التنفيذية من أجل التنمية الـيت تـضطلع هبـا منظومـة األمـم املتحـدة                  

  .اوأولوياهت اجات البلدان الناميةتيحاالذي يعترف ب
م منظومــة األمـم املتحـدة بأسـرها وكـذلك مؤســسات     ويـشدد الـوزراء علـى أمهيـة قيـا       - ٤١

بريتون وودز واجلهات املاحنة الثنائية باالعتراف مبلكية البلدان الناميـة املعنيـة، ومواءمـة براجمهـا                
ــام أيــضاً حــسب االقتــضاء       ــة لتلــك البلــدان والقي ــة الوطني ــة مــع االســتراتيجيات اإلمنائي التعاوني

دف املـسامهة علـى النحـو األمثـل يف حتقيـق االسـتراتيجيات        مبواءمة فـرادى براجمهـا التعاونيـة هبـ        
  .اإلمنائية الوطنية

وأشار الوزراء إىل االحتياجـات اخلاصـة ألفريقيـا، وهـي القـارة الوحيـدة الـيت ال تـسري               - ٤٢
اإلمنائيــة  األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــاً مبــا يف ذلــك   األهــداف حتقيــق درباآلن علــى
ون بأنه بينما بدأ النمو االقتصادي يعود من جديد، هناك حاجـة لـدعم االنتعـاش                رُّويِق .لأللفية

اجلاري مبا يّتسم به من هشاشة وتفاوت، وملواجهة ما ختلّفه األزمات املتعـّددة حاليـا مـن آثـار                   
هـود مكافحـة الفقـر واجلـوع، وهـو          سلبية على التنمية وما تطرحه من حتّديات خطـرية أمـام ج           

ال آخر يقّوض اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليـا،             قد يشكّل عام   ما
  .مبا فيها األهداف اإلمنائية لأللفية، يف أفريقيا

ويعرب الـوزراء عـن قلقهـم العميـق إزاء عـدم اكتمـال الوفـاء بـااللتزام الـذي قُطـع يف                      - ٤٣
، ويؤكـدوا يف    ٢٠١٠ أفريقيا حبلول عام     اجتماع قمة غلني إيغلز مبضاعفة املعونات املقّدمة إىل       

هذا الصدد على ضرورة املضّي قدما بسرعة حنو الوفاء بالتزامات غلني إيغلـز وسـائر التزامـات                 
اجلهات املاحنـة بزيـادة املعونـات املقدمـة للبلـدان األفريقيـة عـرب سـبل شـّتى، منـها تـوفري مـوارد                         
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مــن ناحيــة و. دعــم تنميتــها املــستدامة إضــافية جديــدة، ونقــل التكنولوجيــا، وبنــاء القــدرات و  
أخرى، يرحب الوزراء بالدعم الذي قّدمه بعض البلدان الناميـة إىل أفريقيـا مـن خـالل برنـامج                

  .التعاون يف ما بني بلدان اجلنوب وبرنامج التعاون الثالثي
رحـت  ب الوزراء عن انشغاهلم إزاء احلالة اليت تشهدها أقل البلدان منواً، اليت مـا            ويعرب    - ٤٤

األزمـة  ف .اليت تزيد من حـدة بعـضها الـبعض        ألزمات العاملية املتواصلة واملتعددة     لنتيجة  تتدهور  
يـذكر الـوزراء    و. البلـدان هـذه   املالية واالقتصادية العامليـة املتواصـلة تقـّوض بوضـوح التنميـة يف              

 بــدأت نواتأن املنجــزات اإلمنائيــة املتواضــعة الــيت حققتــها أقــل البلــدان منــواً علــى مــدار الــس  بــ
وكـثري مـن أقـل البلـدان منـواً          .  إىل حالة من الفقر املدقع      سكاهنا  من اً أكرب دفع عدد مما   تنحسر،

 ،ما زالت تتعثّر خلف املسرية فيما يتصل بالوفـاء مبعظـم األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـاً                    
  . اإلمنائية لأللفيةاألهدافيف ذلك تلك الواردة ضمن  مبا
وزراء من جديد على أن التنفيذ الكامل لاللتزامات املعتمـدة يف مـؤمتر األمـم                ال يؤكدو  - ٤٥

إىل  ١٠مـــن يف الفتـــرة  عقـــد يف اســـطنبولذي املتحـــدة الرابـــع املعـــين بأقـــل البلـــدان منـــواً، الـــ
ــار ١٣ ــايو /أي ــة        ،٢٠١١م ــة الدولي ــة اإلمنائي ــدما باخلط ــدفع ق ــوارد املتاحــة لل ســيعزز كــثريا امل

ــدان النا  ــا      ومــساعدة البل ــة وفق ــد مــن الفعالي ــة والتــصدي هلــا مبزي ــار األزم ــة علــى ختفيــف آث مي
  .الستراتيجياهتا الوطنية

ويشري الـوزراء إىل اعتـراف اجملتمـع الـدويل مبكـامن الـضعف الفريـدة واخلاصـة للـدول                - ٤٦
 نريواجلزرية الصغرية النامية ابتداًء من مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنميـة يف ريـو دي جـا    

، ومرورا باملؤمتر العاملي املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة              ١٩٩٢ يف عام 
 يف عــام، ومـؤمتر القمـة العــاملي للتنميـة املـستدامة يف جوهانـسربغ      ١٩٩٤ يف عـام يف بربـادوس  

 للـدول  ، واالجتماع الدويل الستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجـل التنميـة املـستدامة       ٢٠٠٢
، ويـشريون مـع القلـق إىل عـدم كفايـة            ٢٠٠٥  يف عـام   اجلزرية الـصغرية الناميـة يف موريـشيوس       

اخلطوات املتخذة على الصعيد الدويل ملعاجلة مكامن ضعف هذه البلدان وتقدمي الدعم الفّعـال              
  .ولياًجلهودها يف جمال التنمية املستدامة، مبا يف ذلك حتقيق األهداف اإلمنائية املتفق عليها د

ويــشري الــوزراء إىل أن تغّيــر املنــاخ وارتفــاع مــستويات ســطح البحــر يــشكالن اخلطــر    - ٤٧
األكرب على بقاء الدول اجلزرية الصغرية النامية ومقّومـات حياهتـا وجهودهـا الراميـة إىل حتقيـق                  

عـاون  أهداف التنمية املـستدامة، ويـدعون اجملتمـع الـدويل يف هـذا الـصدد إىل االلتـزام بزيـادة الت             
الدويل على سبيل االستعجال دعما لتلك اجلهود، وخباصة من خالل زيادة املوارد املالية وبنـاء               
القدرات ونقل التكنولوجيا والدراية التقنية، وزيادة مشاركة الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف             

  .اختاذ القرارات االقتصادية الدولية
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هـود ملـساعدة الـدول اجلزريـة الـصغرية          اجل كثيـف  ت  الوزراء إىل  ، يدعو ويف هذا السياق    - ٤٨
للتنميــة املــستدامة للــدول اجلزريــة الناميــة الــصغرية   تنفيــذ برنــامج عمــل بربــادوس علــىالناميــة 

 كمـا دعـوا منظومـة األمـم املتحـدة إىل دعـم الـدول اجلزريـة         . موريـشيوس للتنفيـذ   واستراتيجية
هـذه الـدول    اصـلة والناشـئة الـيت تواجههـا          وجـه التحـديات املتو      يف الصغرية النامية يف صمودها   

 اجلزريـة   املعين بالـدول  وكذلك عقد املؤمتر الدويل الثالث   ،فيما يتصل بتحقيق التنمية املستدامة    
  .٢٠١٤الصغرية النامية يف عام 

ــة لل      - ٤٩ ــات اخلاصـ ــرارهم باالحتياجـ ــوزراء إقـ ــّرر الـ ــساحلية    ويكـ ــري الـ ــة غـ ــدان الناميـ بلـ
سبب افتقار أقاليمهـا إىل املنافـذ البحريـة، والـيت تتفـاقم بـسبب الُبعـد           تواجهه من حتّديات ب    وملا

عن األسواق العاملية، ويعربون عن قلقهـم لبقـاء النمـو االقتـصادي والرفـاه االجتمـاعي للبلـدان           
الناميــة غــري الــساحلية شــديدي التــأثّر بــاهلّزات اخلارجيــة وبتــداعيات التحــّديات املتعــّددة الــيت    

الدويل، مبا يف ذلك األزمة املالية واالقتصادية، والـتغريات املناخيـة، ويـشددون             يواجهها اجملتمع   
على ضرورة أن يزيد اجملتمع الدويل من املساعدات اإلمنائية اليت يقّدمها إىل البلدان الناميـة غـري         
الساحلية لتمكينها من معاجلة مكـامن ضـعفها وبنـاء قـدرهتا علـى التكّيـف والـسري علـى درب                     

ويؤكـدون بنـاء علـى ذلـك الـضرورة امللّحـة لتلبيـة              . االقتـصادية واالجتماعيـة املـستدامة     التنمية  
االحتياجــات اإلمنائيـــة اخلاصــة للبلـــدان الناميـــة غــري الـــساحلية وبلـــدان املــرور العـــابر الناميـــة     
وللتصّدي للتحّديات اليت تواجهها هذه البلدان، وذلك من خالل التنفيذ الكامل والفعـال ويف              

احملدد لربنامج عمل أملايت على النحو الوارد يف إعالن االجتماع الرفيع املستوى للـدورة              املوعد  
  .الثالثة والستني للجمعية العامة بشأن استعراض منتصف املدة لربنامج عمل أملايت

ــوزراء يرحــبو  - ٥٠ ــرار  ال ــا   بق ــة، يف قراره ــة العام ــؤرخ٦٦/٢١٤اجلمعي ــانون ٢٢  امل  ك
 شــامل لربنــامج عمــل أملــايت يف عــام    عــشريمــؤمتر استعراضــي، عقــد ٢٠١١ديــسمرب /األول
حتــضريية إقليميــة وعامليــة ومواضــيعية بــأكثر الطــرق فعاليــة وأحــسنها   أعمــال ستــسبقه،٢٠١٤

 يف أوائـل    للجنـة التحـضريية احلكوميـة الدوليـة         وسـُيعقد اجتماعـان    .تنظيما وأوسـعها مـشاركة    
 التجــارة بنتــائج االجتمــاع الرابــع لــوزراء  الــوزراء علمــاً، حيــيطويف هــذا الــصدد. ٢٠١٤عــام 

الناميــة غــري الــساحلية، واالجتمــاع املواضــيعي العــاملي الرفيــع املــستوى املعــين بالتجــارة للبلــدان 
  مـن   يف أملـايت يف الفتـرة      ، الـذي عقـد    الدولية وتيسري التجـارة وتقـدمي املعونـة مـن أجـل التجـارة             

  .٢٠١٢سبتمرب / أيلول١٤إىل  ١٢
 يف جمـال    كـبرية الوزراء بأن البلدان املتوسطة الدخل مـا زالـت تواجـه حتـديات               يسلِّمو  - ٥١

  وكـذلك  م،ن املتوسطة الدخل مؤخراً من تقـدّ       البلدا  حققته على أنه برغم ما     ويشددون التنمية
 يف املائـة مـن فقـراء العـامل مـا برحـوا يعيـشون يف                 ٧٥  نـسبة  اجلهود اليت ما زالت تبذهلا، إالّ أن      
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 األهــداف مبــا يف ذلــك ، اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــاً األهــدافكمــا أن حتقيــق . تلــك البلــدان
 إجياد فرص العمـل للـشباب وتنويـع اقتـصادات تلـك البلـدان وتطـوير           وكذلك اإلمنائية لأللفية، 
  . حتديات هائلة أمام البلدان املتوسطة الدخل ال تزال كلها تشكلالتكنولوجيات

 الـذي   املتعـاظم  التـضامن املتزايـد والـدور    أن يؤكـدوا راء الـوز   يـود   ذلك، عالوة على و  - ٥٢
تقوم به البلدان املتوسطة الـدخل يف جمـال التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب دعمـاً للجهـود اإلمنائيـة                        

  .للبلدان النامية األخرى
ــبو  - ٥٣ ــوزراءيرحِّ ــا     ال ــال هب ــستوى واالحتف ــة امل ــار ١٧ يف  بتنظــيم مناســبة رفيع ــايو /أي م

ــسنوية اخلامــسة  احتفــاالً، ٢٠١٢ ــذكرى ال ــشأن حقــوق    العتمــادبال  إعــالن األمــم املتحــدة ب
الــدورة احلاديــة عــشرة للمنتــدى الــدائم املعــين  ظمــت هــذه املناســبة وقــد ن. الــشعوب األصــلية

  .٦٦/١٤٢ اجلمعية العامة بقضايا الشعوب األصلية، عمال بقرار
ســبتمرب / أيلــول١٧املــؤرخ  ٦٦/٢٩٦الــوزراء باعتمــاد قــرار اجلمعيــة العامــة  ويرحِّــب  - ٥٤

 االجتمـاع العـام الرفيـع املــستوى للجمعيـة العامـة، الـذي سـُيعرف باســم       تنظـيم   بـشأن  ٢٠١٢
يف  ٢٠١٤ســبتمرب / أيلــول٢٣ و ٢٢يــومي  عقــده املقــرر و،املــؤمتر العــاملي للــشعوب األصــلية 

وذلك لتبادل وجهات النظـر وأفـضل املمارسـات يف جمـال إعمـال حقـوق الـشعوب                  ،  نيويورك
األصلية، مبا يف ذلك العمل على حتقيق األهداف الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق               

يف ذلـك القـرار أن يفـضي املـؤمتر العـاملي إىل اعتمـاد وثيقـة           وقررت اجلمعية . الشعوب األصلية 
  .ختامية موجزة ذات منحى عملي وشجعت مشاركة الشعوب األصلية يف هذا املؤمتر العاملي

ــبيو  - ٥٥ ــوزراءرحِّ ــة   ال ــة اخلتامي ــة      بالوثيق ــستدامة املعنون ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم مل
ــه  ” ــصبو إلي ــذي ن ــستقبل ال ــون  ،“امل ــضافتها     ويعرب ــى است ــل عل ــة الربازي ــديرهم حلكوم عــن تق

ــو دى جــانريو   ــل،الناجحــة للمــؤمتر يف ري ــرة مــن  ، بالربازي ــران٢٢ إىل ٢٠ يف الفت ــه / حزي يوني
الـيت يواجههـا    التحـّديات    أعظـم متر من جديد أن القضاء على الفقر هـو          أكّد املؤ وقد  . ٢٠١٢

 مـــن جديـــد املبـــادئ ، وأكـــد االلتزامـــات األساســـية أيـــضاً وجـــّدد.العـــامل يف الوقـــت الـــراهن
 علـى النحـو   املسؤوليات املشتركة واملتباينة يف الوقت ذاته،     وخاصة مبدأ اإلنصاف و    ،األساسية

  مــن أجــلتوجيهــات جديــدة وقــدم، ١٩٩٢لعــام ئــة والتنميــة بــشأن البيالــوارد يف إعــالن ريــو 
ــة املــستدامةحتقيــق ــة     حيــثو.  التنمي الــوزراء اجملتمــع الــدويل علــى مواصــلة تعمــيم قــضية التنمي

عن طريق حتقيق التكامـل بـني اجلوانـب االقتـصادية واالجتماعيـة      املستدامة على األصعدة كافة     
  . وصوال إىل حتقيق التنمية املستدامة جبميع أبعادهاوالبيئية واإلقرار بالصلة اليت تربط بينها
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 عمليــات  يف بــصورة ناجحــة وعاجلــةأن تــشرع  إىل الــوزراء باجلمعيــة العامــةيهيــبو  - ٥٦
 مـن خـالل ضـمان متثيـل متـوازن      ،املـستدامة للتنميـة  املتابعة املتفق عليها يف مؤمتر األمم املتحدة      

  لتحقيـق  مبـا يف ذلـك اُألطـر املؤسـسية الفّعالـة     ،ملـؤمتر  وكامل لنتائج ا    فعلي تنفيذوللدول النامية   
  . النامية للبلدانبل الكافية للتنفيذ السُّ إتاحةعد كافة، فضالً عنالتنمية املستدامة على الصُّ

ــاخ هــي املنتــدى     يؤكــدو  - ٥٧ ــر املن ــشأن تغيُّ ــة ب ــة األمــم املتحــدة اإلطاري ــوزراء أن اتفاقي   ال
 للتفـاوض علـى سـبل التـصدي لـتغري املنـاخ علـى الـصعيد                 األساسي الـدويل واحلكـومي الـدويل      

  .العاملي
تغيُّـر املنـاخ ميثّـل واحـداً مـن أخطـر التحـديات العامليـة                بأن    مرة أخرى   الوزراء يذكِّرو  - ٥٨

 تعـاين أكثـر مـن غريهـا مـن جـّراء اآلثـار         ال تـزال  أن البلـدان الناميـة  ويؤكدون.  هذا يف عصرنا 
  ويـشريون أيـضاً  .وتزايد وترية وقسوة الظواهر املناخيـة الـشديدة       ناخ   النامجة عن تغيُّر امل    الضارة

يهـّدد    املنـاخ ال   فتغيُّر.  التصدي  تدابري  آثار إىل التحديات اليت تواجهها البلدان النامية من جّراء       
 آفاق التنمية وإجنـازات التنميـة املـستدامة فحـسب، وإمنـا يهـدد أيـضاً صـميم وجـود اجملتمعـات             

  .ها وبقائالبلدانو
 الوزراء على أن اجملتمع الدويل، وال سيما البلـدان املتقدمـة، حبكـم مـسؤوليتها                يشددو  - ٥٩

التارخيية، حباجـة إىل أن تتـسلّم زمـام القيـادة فيمـا يتـصل بالتـصّدي هلـذا التحـّدي ضـمن إطـار                         
مبــدأي اتفاقيــة األمــم املتحــدة بــشأن تغيُّــر املنــاخ وعلــى أســاس مبادئهــا وأحكامهــا، وخاصــة    

الـدعم  وتقـدِّم   وقـدرات كـل منـها،     يف الوقـت ذاتـه  اإلنصاف واملسؤوليات املـشتركة واملتباينـة   
 فتـرة التـزام    مبكـان اعتمـاد    األمهيـة أن مـن     الـوزراء    يؤكـد و. املايل والتكنولوجي للبلـدان الناميـة     

يقـه   الناتج األساسي املتـوخى حتق      تشكّل جيب أن  مبوجب بروتوكول كيوتو و     قانوناً ثانية ُملزِمة 
 االجتماع الثامن عشر ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغيُّـر املنـاخ            من

 اجتمــاع األطــراف يف بروتوكــول كيوتــو     العامــل بوصــفه والــدورة الثامنــة ملــؤمتر األطــراف   
طلوبـة يف االنبعاثـات، وتبـدأ يف        أن تكون طموحـة مـن حيـث التخفيـضات امل          جيب   و ،بالدوحة

ــاينكــانو ١ ــاير /ن الث ــزام األوىل     ،٢٠١٣ين ــريت االلت  مبــا يكفــل جتنُّــب أي ثغــرة فاصــلة بــني فت
 يف هـذا  القائمـة  ثغـرة الطمـوح    بـسد   الوزراء على احلاجـة إىل املبـادرة العاجلـة         يشددو. والثانية

ــوناخلــصوص، ــدان         ويعرب ــا البل ــدت هب ــيت تعّه ــاء بااللتزامــات ال ــشغاهلم إزاء عــدم الوف عــن ان
 علـى ضـرورة أن تتعّهـد البلـدان املتقدمـة بالتزامـات حازمـة وطموحـة مـن          ؤكدوني و .املتقدمة

ــاخ أجــل التخفيــف ــار تغــري املن ، مــشفوعة بأهــداف طموحــة ترنــو إىل التقليــل الكّمــي    مــن آث
  . على النحو الذي يقتضيه العلم وتقضي به االتفاقية،لالنبعاثات واحلّد منها
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 يف طلّعهــم إىل حتقيــق نتــائج ناجحــة وشــاملة  الــوزراء عــن تيعــربويف هــذا الــسياق،   - ٦٠
 ملـؤمتر األطـراف   الـدورة الثامنـة      ملـؤمتر األطـراف يف االتفاقيـة اإلطاريـة و          االجتماع الثامن عـشر   

علـى أمهيـة التنفيـذ الكامـل       ويـشددون  اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتـو،   العامل بوصفه 
ــسابع عــشر والــ االجتمــاع   أقرهــاللحزمــة الدقيقــة الــيت  ــسابعةال ــان مــن مجيــع  دورة ال  يف ديرب

.  لربوتوكــول كيوتـــو نوعيــة وقانونيـــة  مبــا يف ذلـــك التوصُّــل إىل فتــرة التـــزام ثانيــة     ،جوانبــها 
 االختتــام النــاجح ألعمــال الفريــق العامــل املخــصص املعــين بالعمــل  يــشددون علــى أمهيــة كمــا

والتقـدُّم امللمـوس الـذي     مـع خطـة عمـل بـايل     ، متاشـياً التعاوين الطويل األجل مبوجب االتفاقيـة     
 يف  القابلــة للقيــاس دمــج األهــداف الطموحــة، عــن طريــقحتقّــق يف قــرارات كــانكون وديربــان

 التخفيـف مـسائل التكيُّـف و    وتناول   ، يف بروتوكول كيوتو    املدرجة  لغري األطراف  األول املرفق
  .والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بطريقة متوازنة وفّعالة

الوزراء مجيع األطـراف إىل اإلبقـاء علـى هياكـل االتفاقيـة وبروتوكـول كيوتـو                  يدعوو  - ٦١
 االتفاقيــة  بــشأن مــن أي حماولــة إلعــادة التفــاوضنوحيــذر، و ملــدة تقــارب العــامني هبــاامللحــق

 إىل نظــام  وحتويلــه تفكيــك اهليكــل الــدويل لتغيُّــر املنــاخ حمــذِّرين مــن مغبــةلتفــسري مبادئهــا، أو
  .األول  املرفقاألطراف يف بالنسبة إىل “التعّهد واالستعراض”س أضعف يقوم على أسا

أمـر جـوهري مـن      للعمل املعزَّز    الوزراء أن التقدُّم الذي أُحرز يف منهاج ديربان          يرىو  - ٦٢
  ينبغـي لألعمـال املنفّـذة أن تكفـل قيـام صـلة             ،ومـع ذلـك   .  االتفاقيـة   يف تنفيـذ   أجل املضي قُدماً  

 علـى النحـو الـذي       ،والتكيُّـف وبـني ُسـبل التنفيـذ، بطريقـة متوازنـة           التخفيـف   تـدابري     بـني  متينة
 جيـب    االتفاقيـة   املتبعـة يف إطـار      الـوزراء بـأن مجيـع املـسارات        يعتقدو. ينعكس يف االتفاقية ذاهتا   

  القائمـة   أن يعكـس هـذا التقـدُّم الـروابط         وينبغـي .  بطريقة عاجلة وطموحـة وفّعالـة      السري عليها 
  . باعتبار أن هذه العالقة واردة أصالً يف ُصلب االتفاقية،وُسبل التنفيذبني التخفيف والتكيُّف 

 املتـصلة   بالتزاماهتـا املرفـق األول إىل الوفـاء       املدرجـة يف     األطـراف  الوزراء مجيـع     يدعوو  - ٦٣
تفاقيـة اإلطاريــة  البـالتخفيف والتكيُّـف والتمويــل ونقـل التكنولوجيــا وبنـاء القـدرات مبوجــب ا     

  .امللحق هبا وبروتوكول كيوتو
ــة     يــشددو  - ٦٤ ــة الدولي ــر املنــاخ يف املنظمــة البحري ــوزراء علــى أن ُســبل التعامــل مــع تغيُّ  ال

االتفاقيـة اإلطاريـة     أن تكون متناسـقة مـع مبـادئ وأحكـام             يتعني ومنظمة الطريان املدين الدويل   
  .بروتوكول كيوتوو

ــدو  - ٦٥ ــدهور األ    يعيـ ــصحُّر وتـ ــواهر التـ ــى أن ظـ ــد علـ ــوزراء التأكيـ ــاف   الـ ــي واجلفـ راضـ
 فـال بـد مـن        ومـن مث   ؛والعواصف الترابيـة والرمليـة متثّـل شـاغالً خطـرياً بالنـسبة للبلـدان الناميـة                

 علــى ويــشددون.  علــى الــصعيد الــدويل للتــصّدي لتلــك التحــديات التعجيــل باختــاذ إجــراءات
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ان الـيت تعـاين مـن       يف البلـد  األمهية الكبرية اليت تتسم هبا اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة التـصحُّر              
، مؤكّــدين علــى أن ظــواهر التــصحُّر   وخباصــة يف أفريقيــا،أو مــن التــصحر/اجلفــاف الــشديد و

 الـوزراء   يعيـد و. وتدهور األراضي واجلفاف تؤّدي إىل تآكل الركائز الثالث للتنميـة املـستدامة           
عامـل مـع    التأكيد على أن مواجهة التـصحُّر وتـدهور األراضـي واجلفـاف متكّـن البلـدان مـن الت                  

 تغيُّـر املنـاخ      مـع  حتّديات السياسات العاملية املتعددة، ومن ذلـك مـثالً األمـن الغـذائي والتكيُّـف              
  ملـؤمتر األطـراف يف      الـدورة العاشـرة    بنتـائج  الـوزراء    ، ينـوه  ويف هـذا الـسياق    . واهلجرة القـسرية  

 /تـشرين األول  ٢١  إىل١٠  مـن  جبمهورية كوريـا يف الفتـرة  تشانغُون يف   اليت عقدت التفاقية،  ا
  .٢٠١١أكتوبر 

 إىل تقـدمي الـدعم الكامـل         تـدعوها فيـه     مجيـع األطـراف    إىل  نداء حازماً   الوزراء يوجهو  - ٦٦
ــة  ــعلتنفيــذ االتفاقي ــهاجبمي ــادل املعــارف بــشأن أفــضل  تــشجيع   عــن طريــق وخاصــة، جوانب تب

ر وتـدهور   من التعاون العـاملي واإلقليمـي يف مكافحـة التـصحُّ        املستخلصة املمارسات والدروس 
  .األراضي واجلفاف

 على حـشد وتوجيـه املـوارد املاليـة الكافيـة             أيضاً  الوزراء على ضرورة التشديد    ويؤكد  - ٦٧
 مبـا يـساعد علـى التـصّدي آلثـار التـصحُّر             للحصول عليها   السبل املباشرة  تيسريووالقابلة للتنبؤ   

تـضررين مـن جـّراء هـذه       امل النـاس الـضعفاء      وتدهور األراضـي واجلفـاف وحتـسني ُسـبل معيـشة          
املـشاكل الــيت تتـسم بأقــصى قــدر مـن اإلحلــاح علـى كــل مــن الـصعيد الــوطين ودون اإلقليمــي      

  .واإلقليمي
 ، والتـصحُّر  البيولـوجي  بـني تغيُّـر املنـاخ وفقـدان التنـّوع             الرابطـة   الوزراء بالعالقـة   يقرو  - ٦٨

 اإلدارة املـستدامة لألراضـي،      وباحلاجة إىل مـضاعفة اجلهـود املبذولـة ملكافحـة التـصحُّر وتعزيـز             
مؤكّدين على ضرورة دعم التعاون والتنسيق فيما بـني أمانـات اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                   

  مــع، واتفاقيــة التنـوُّع األحيـائي  ،التـصحُّر، واتفاقيـة األمــم املتحـدة اإلطاريـة بــشأن تغيُّـر املنـاخ      
  . واليات كل منهامراعاة
 الـيت   الـشديدة  إزاء اآلثار املدمِّرة النامجة عن ظواهر الطقس          الوزراء عن قلقهم   يعربو  - ٦٩

تتسم هبا النوبات املتكررة واملطّولة من اجلفـاف والفيـضان مـع زيـادة تـواتر وقـسوة العواصـف               
 إىل يـدعون  و، ينجم عنها من أثر سليب على البيئة واالقتـصاد ، مع ما  الترابية والعواصف الرملية  

يف البلـدان الناميـة وإىل تقـدمي املـوارد املاليـة ونقـل التكنولوجيـا مـن                  انتهاج السياسات املالئمـة     
  .البلدان املتقدمة ملواجهتها
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خـال مـن      إقامـة عـامل     الوزراء عن التزامهم ببذل قصارى اجلهـود للعمـل علـى           يعربو  - ٧٠
ــاهرة  ــستدامة، و   ظ ــة امل ــدهور األراضــي يف ســياق التنمي ــونت ــى اختــاذ   حيث ــدول األعــضاء عل  ال
 ، حـسب مقتـضى احلـال،       عاجلة لعكس مسار التصحُّر وتـدهور األراضـي واجلفـاف          إجراءات

 والوكـاالت املتعـددة      املعنيـة   منظومة األمم املتحـدة واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة          مبساعدة من 
ــسية وغري   ــااألطــراف واجلماعــات الرئي ــة  ه ــن األطــراف املعنّي ــون . م ــا حيث ــم   كم ــة األم  منظوم

ليميــة والدوليــة والوكــاالت املتعــددة األطــراف واجلماعــات الرئيــسية  املنظمــات اإلقواملتحــدة، 
تـدهور   خـال مـن ظـاهرة      عـامل     سبيل إقامـة   وسائر األطراف صاحبة املصلحة، على املسامهة يف      

ــة وطبقــاً لاللتزامــات املتعّهــد هبــا يف مــؤمتر األمــم املتحــدة    . األراضــي ، يعــرب املــستدامةللتنمي
 إجـراءات متناسـقة علـى كـل مـن الـصعيد الـوطين واإلقليمـي         اختاذ الوزراء عن تصميمهم على   

، مـن أجـل العمـل علـى الـصعيد العـاملي             ملكافحـة التـصحر   والدويل طبقاً التفاقية األمم املتحدة      
علـى رصــد تــدهور األراضــي وإصــالح األراضــي الــيت عانــت مــن التــدهور يف املنــاطق القاحلــة  

ــة، و   ــة وشــبه الرطب ــاطق اجلاف ــة واملن ــدعونوشــبه القاحل ــذي ــار  ها، آخــذين إىل تنفي  بعــني االعتب
  .األولويات والظروف واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية

ــوزراء ويعــرب  - ٧١ ــة األمــم املتحــدة    أيــضاً  ال ــة التفاقي ــز القاعــدة العلمي عــن دعمهــم لتعزي
مبــا يف ذلــك النظــر يف تــشكيل فريــق علمــي حكــومي دويل متــوازن إقليميــاً  ،ملكافحــة التــصحر

  .بالتصحُّر وتدهور األراضي واجلفافومعين 
 فـضالً عـن الِقـَيم       البيولـوجي  الوزراء من جديـد علـى القيمـة اجلوهريـة للتنـّوع              يؤكدو  - ٧٢

 مـن النـواحي اإليكولوجيـة واجلينيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية             البيولـوجي اليت يتسم هبا التنوُّع     
دوره األساسـي يف التنميـة املـستدامة ورفـاه     و والعلمية والتعليمية والثقافية والتروحيية واجلمالية،  

ــائي العــاملي     يؤكــدونو. البــشر ــالتنّوع اإلحي  مــرة أخــرى علــى فداحــة اخلــسارة الــيت حلقــت ب
وتدهور النظم اإليكولوجية، مؤكّدين على أن هذه الظواهر تقّوض التنمية العامليـة وتـؤثّر علـى     

صـحة فقــراء الريـف بــل وصــحة   وحتــها، إتاسـبل  األمـن الغــذائي والتغذيـة وعلــى تـوافر امليــاه و   
  . مبا يف ذلك أجيال احلاضر واملستقبل وخاصة يف البلدان النامية على الصعيد العاملي،البشر
، علــى تنفيــذ اخلطــة االســتراتيجية  مقتــضى احلــال الــوزراء إىل العمــل، حــسبيــدعوو  - ٧٣

ال التنــــوع يف جمــــ الــــشامل  باعتبارهــــا اإلطــــار٢٠٢٠-٢٠١١ للفتــــرة البيولــــوجيللتنــــّوع 
وإىل مواصلة اجلهود اجلارية الرامية إىل ترمجة أهداف آيشي للتنوع البيولـوجي إىل              البيولوجي،

 بروتوكـول   باعتمـاد  الـوزراء    يرحـب و. استراتيجيات وخطـط عمـل وطنيـة للتنـوع البيولـوجي          
 بــشأن احلــصول علــى املــوارد اجلينيــة والتقاســم العــادل واملنــصف للمنــافع الناشــئة عــن    ناغويــا

ألطـراف  ملـؤمتر ا  احلـادي عـشر     االجتماع    ويدعون أيضاً  .وبفتح باب التوقيع عليه   ،  استخدامها
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 إىل تعزيـز قـدرة البلـدان الناميـة األطـراف يف االتفاقيـة علـى كفالـة             البيولوجي يف اتفاقية التنّوع  
ونظــراً ألن عقــد األمــم املتحــدة للتنــوع   . مــن أجــل تنفيــذ أحكــام بروتوكــول ناغويــا التأهــب

 يتيح فرصة فريـدة إلشـراك شـعوب العـامل يف معركـة محايـة                ٢٠٢٠-٢٠١١بيولوجي للفترة   ال
احلياة على األرض، فإن الوزراء يؤكدون من جديد التزامهم بعدم ادخـار أي جهـد مـن أجـل                   

  .النجاح يف حتقيق أهداف العقد
  لالجتمــاع الــوزراء مــن جديــد دعمهــم مــن أجــل التوّصــل إىل نتــائج ناجحــة يؤكــدو  - ٧٤

، املقــرر عقــده يف  البيولــوجي يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة للتنــّوع  ملــؤمتر األطــرافاحلــادي عــشر
 أمهيـة تنفيـذ      الـصدد إىل    يف هذا  يشريون، و ٢٠١٢أكتوبر  / يف تشرين األول   ،اهلندبحيدر أباد،   

 البيولـوجي مـن     التعاون بـني بلـدان اجلنـوب بـشأن التنـوُّع          بشأن  خطة العمل املتعددة السنوات     
 أداة مفيـدة ميكـن أن   هـا  االجتمـاع احلـادي عـشر، باعتبار        خـالل   فيها  سُينظر  التنمية، اليت  أجل

  هامـة  ُتكمِّل التعاون بني الشمال واجلنوب وكذلك التعاون الثالثي ومن أجل تقدمي مسامهات           
  .٢٠٢٠-٢٠١١للتنوع البيولوجي للفترة يف تنفيذ اخلطة االستراتيجية 

ســتراتيجية الراميــة إىل تعبئــة املــوارد دعمــاً لتنفيــذ األهــداف  االذه  الــوزراء هبــيرحــبو  - ٧٥
  .البيولوجيالتنّوع حلفظ  مؤكّدين على أمهية تقدمي التمويل  البيولوجي،الثالثة التفاقية التنّوع

  الوزراء من جديد املنـافع االجتماعيـة واالقتـصادية والبيئيـة للغابـات واملـسامهة               يؤكدو  - ٧٦
ضــرورة تعزيــز و الفقــر القــضاء علــىمة للغابــات يف التنميــة املــستدامة و  لــإلدارة املــستدااهلامــة

اجلهود الراميـة لتحقيـق اإلدارة املـستدامة للغابـات وإعـادة غـرس أشـجارها وإصـالحها وعـدم                    
التشجيع على تنفيذ الصك غـري امللـزم قانونـا املتعلـق جبميـع أنـواع الغابـات              وضرورة  اجتثاثها،  

اإلعالن الوزاري الصادر عن اجلزء الرفيـع املـستوى         و،  ملتعلقة بالغابات وأهدافه العاملية األربعة ا   
.  الـسنة الدوليـة للغابـات       تدشـني  ناسـبة مبللدورة التاسعة ملنتدى األمـم املتحـدة املعـين بالغابـات            

 الوزراء أمهية معاجلة الثغرات املاليـة الـيت تـشوب جمـال اإلدارة املـستدامة للغابـات، مـن                    يؤكدو
 مـع مبـادئ      متاشياًً ، األمم املتحدة  دوق عاملي جديد معين بالغابات ضمن إطار      خالل إنشاء صن  
حتياجـات التمويـل الالزمـة للبلـدان مـن أجـل إدارة مـستدامة               ا  من أجل تلبية   التنمية املستدامة، 

لغاباهتا وال سيما البلدان النامية اليت تعاين احتياجات وظروفاً خاصة مبـا يف ذلـك أفريقيـا وأقـل                   
  املتوسـط  منواً والبلدان ذات الغطاء احلرجـي املـنخفض، والبلـدان ذات الغطـاء احلرجـي              البلدان  

 التأكيـد علـى احلاجــة لـدعم الــسياسات    يعيــدونو.  اجلزريــة الـصغرية الناميـة  الـدول املرتفـع، و و
ــات    ــستدامة للغاب ــزِّز اإلدارة امل ــيت تع ــة واملؤســسية ال ــسلطون. القطاعي ــضا األضــواءوي ــى   أي عل

املــستقبل ”ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة املعنونــة  بالوثيقــة اخلتاميــة رد االعتــراف الــوا
 بالــدور احليــوي ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين بالغابــات يف ضــوء عــضويته  ،“الــذي نــصبو إليــه
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ــشاملة   ــه ال ــة وواليت ــاملة       ،العاملي ــة ش ــات بطريق ــة بالغاب ــضايا املتعلق ــصّدي للق ــصل بالت ــا يت  فيم
عزيز تنسيق السياسات والتعاون على الـصعيد الـدويل مـن أجـل التوصُّـل إىل إدارة                 تو ومتكاملة

  .مستدامة للغابات
 الوزراء اجملتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة إىل تقـدمي الـدعم الكامـل لـدول                يدعوو  - ٧٧

ــالبحر الكــارييب بوصــفه منطقــة       ــراف دويل ب البحــر الكــارييب يف جهودهــا للحــصول علــى اعت
 بأمهية البحر الكارييب بالنـسبة إىل        يف الوقت ذاته   االعترافو ، سياق التنمية املستدامة   خاصة يف 

ــة       ــشون يف املنطق ــذين يعي ــشر ال ــراث الب ــسبة إىل ت ــستقبل وبالن ــال احلاضــر وامل ــن أجــل  ،أجي  م
احلاجـة املاسـة إىل أن تتخـذ بلـدان املنطقـة اخلطـوات              واستمرار رفاهيتهم وإدامة ُسبل حيـاهتم،       

  .ة من أجل احلفاظ عليه ومحايته بدعم من جانب اجملتمع الدويلاملالئم
معاجلة مسائل الطاقة، مبا يف ذلـك احلـصول علـى الطاقـة بأسـعار             الوزراء أمهية    يؤكدو  - ٧٨

ــة       ــة واســتخدامها، كجــزء مــن اجلهــود العاملي ــة واســتدامة مــصادر الطاق ــة وكفــاءة الطاق معقول
  .يز التنمية املستدامةلتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وتعز

شكلت قوة رئيـسية يف عمليـة التفـاوض     والصني ٧٧ الوزراء إىل أن جمموعة الـ      يشريو  - ٧٩
وأثّـرت مواقـف     .بشأن قانون البحار على النحو الوارد يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار            

الرئيـسية   والـصني بـشكل ملحـوظ علـى تكـريس بعـض مفـاهيم قـانون البحـار                    ٧٧جمموعة الـ   
املنطقة االقتصادية اخلالصة، حيـث تتمتـع   : املرتبطة ارتباطاً ال انفصام له بالتنمية املستدامة، مثل  

الدولة الساحلية حبقوق السيادة على املوارد الطبيعيـة، وقـاع البحـار واحمليطـات خـارج حـدود                  
 مجعــاء، بغــض ، ووجــوب اســتغالل املــوارد فيهــا لــصاحل البــشرية )“املنطقــة”(الواليــة الوطنيــة 

النظر عن املوقع اجلغرايف للدول، سواء كانت ساحلية أو غري ساحلية، مع إيالء اعتبـار خـاص                 
  .ملصاحل الدول النامية واحتياجاهتا

، والحقـا   )٢٥-د (٢٧٤٩ويف هذا الصدد، يشري الوزراء إىل أن قرار اجلمعيـة العامـة               - ٨٠
 التـراث املـشترك لإلنـسانية الـذي التزمـت بـه             اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحـار، جعـال مبـدأ         

  .، يتبلور فيصبح قاعدة تقليدية١٩٦٧ والصني منذ نشأهتا يف عام ٧٧جمموعة الـ 
ويسلِّم الوزراء بأن البلدان النامية تواجه حتدياً رئيسياً يف جمال قانون البحـار، أال وهـو                  - ٨١

ام يف املناطق الواقعـة خـارج الواليـة         حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغالله على حنو مستد       
وإن قيــام قلــة قليلــة باســتغالل املــوارد يف منطقــة حبريــة ُتعــد تراثــاً مــشتركاً لإلنــسانية   . الوطنيــة

ــة         ــادئ املتعلق ــا يف ذلــك املب ــدويل، مب ــانون ال ــادئ العامــة للق ــها ال يتفــق مــع املب واالســتفادة من
يـشدد  ،  ويف هـذا الـسياق    . املنطقـة ومواردهـا   باإلنصاف، إذ حيق للبشرية مجعاء أن تنتفـع هبـذه           
  .الوزراء على أن الوضع الراهن ال ميكن أن يستمر
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ــة األمــم املتحــدة        - ٨٢ ــه يف اتفاقي ــدأ األساســي املنــصوص علي ــوزراء علــى أن املب ــشدد ال وي
الـذي ينطبـق علـى هـذه املـوارد هـو            ) ٢٥-د (٢٧٤٩لقانون البحار ويف قـرار اجلمعيـة العامـة          

املــشترك لإلنــسانية، وأنــه جيــب وضــع نظــام قــانوين حمــدد للتنــوع البيولــوجي يف   مبــدأ التــراث 
املناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية يف شكل اتفاق تنفيـذ لالتفاقيـة يقـوم علـى أسـاس                   

ويبنغي التفاوض على اتفاق التنفيذ هذا باعتباره حزمـة واحـدة، وجيـب أن يـشمل                . ذلك املبدأ 
ي البحـري يف املنـاطق الواقعـة خـارج حـدود الواليـة الوطنيـة واسـتغالله                  حفظ التنوع البيولوج  

بشكل مستدام، مبا يف ذلك املوارد اجلينية وتقاسم املنـافع مـع مراعـاة حقـوق امللكيـة الفكريـة،         
  .والبحث العلمي، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية

لكـوارث الطبيعيـة الـيت    لحلجـم املتـسع    التواتر املتزايـد وا  قلقهم من الوزراء عن  يعربو  - ٨٣
عواقـب سـلبية طويلـة    و ممـا أّدى إىل خـسارة فادحـة يف األرواح        ،حدثت يف الـسنوات األخـرية     

 وال ســيما البلــدان ،األجـل مــن النــواحي االجتماعيــة واالقتــصادية والبيئيـة علــى صــعيد البلــدان  
 يؤكـدون و.  املاليـني للتـشريد  ماليني من البشر حتفهم فيما تعّرض      نتيجة لذلك، لقي  و. النامية

ــشة      ــبل معي ــار النامجــة عــن الكــوارث تقــّوض ُس ــد أن اآلث ــضعفاءمــن جدي ــدّمر النمــو   ال  ن وت
 اإلمنائية لأللفية، وفـضالً عـن ذلـك         األهدافاالقتصادي للبلدان وحتول دون تقّدمها حنو بلوغ        

 القتـصادية العامليـة وأزمـة     األزمـة املاليـة وا     فإن هذه التحديات تتفاقم من جّراء األثر الناجم عن        
  يطرحهـا   التحـديات الـيت    ، وكـذلك  الغذائي وأزمة الطاقـة     انعدام األمن  واستمرار الغذاء العاملية 
  .تغيُّر املناخ

 الــوزراء اجملتمــع الــدويل، وال ســيما البلــدان املتقدمــة واملنظمــات الدوليــة ذات يناشــدو  - ٨٤
اجلهـود املبذولـة مـن        بـدعم   مبـا يف ذلـك     ،ضررةإىل الـدول املتـ      املقدمة الصلة، زيادة املساعدات  

 تدعيم قدراهتا الوطنية واإلقليمية مـن أجـل تنفيـذ خطـط واسـتراتيجيات التأهـب وسـرعة                   أجل
 احلاجـة إىل بـذل املزيـد     ويؤكـدون  .االستجابة والتعايف والتنمية فيما يتصل بالكوارث الطبيعيـة       

اليـة اجلديـدة وبنقـل التكنولوجيـا مـن البلـدان       من اجلهود فيما يتصل بتقدمي املزيد من املـوارد امل         
املتقدمة إىل البلدان النامية دعماً لتنفيذ الربامج الرامية إىل التخفيف مـن حـّدة خمـاطر الكـوارث            

 وصــوالً إىل تنفيــذ خطــط   ، الــوطين واإلقليمــي  الــصعيدوتعزيــز قــدرات تلــك البلــدان علــى    
ملبكّـر والتأهـب وسـرعة االسـتجابة والتعـايف           مبـا يف ذلـك ُنظـم اإلنـذار ا           الوقاية، واستراتيجيات

  .والتنمية فيما يتصل بالكوارث الطبيعية
ــرار احلــق يف أعلــى مــستوى ميكــن بلوغــه مــن     يــسلِّمو  - ٨٥ ــة إق ــوزراء باحلاجــة إىل كفال  ال

 والتـرويج لألخـذ    علـى دعـم الـُنظم الـصحية          يعربـون عـن تـصميمهم     الصحة البدنية والعقلية، و   
  .الحتياجات الصحية لسكان البلدان الناميةا  تلبيةمن أجل متعدد القطاعات بنهج
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 الوزراء بأن العبء العاملي الذي تشكّله األمراض املُعدية وغري املُعدية إمنـا ميثّـل                يسلِّمو  - ٨٦
يقـّوض التنميـة املـستدامة     و الرئيـسية يف القـرن الواحـد والعـشرين            اإلمنائية واحداً من التحديات  

يف هذا الصدد باحلاجـة املاسـة الختـاذ مزيـد مـن التـدابري علـى كـلٍ                    ن، ويسلمو للدول األعضاء 
  .من الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين للتصّدي لألمراض املُعدية وغري املعدية

ــة العامــة هــي اللجنــة       - ٨٧ ــة اخلامــسة التابعــة للجمعي ويؤكــد الــوزراء مــن جديــد أن اللجن
ــا   ــدة يف املنظمــة املعهــود إليه ــسية الوحي ــة   الرئي ــة واملالي ــشؤون اإلداري ــة بال  باملــسؤوليات املتعلّق

ويف هذا الصدد، يطلب الـوزراء أال تـتم مناقـشة أي مـسائل متعلّقـة بامليزانيـة                  . وشؤون امليزانية 
والــشؤون املاليــة واإلداريــة مبــا يف ذلــك مــا يتــصل بإنــشاء عمليــات حفــظ الــسالم أو البعثــات   

  .امسة، وفقا مليثاق األمم املتحدةالسياسية اخلاصة إال يف إطار اللجنة اخل
ويؤيد الوزراء بقوة الدور الرقـايب الـذي تقـوم بـه اجلمعيـة العامـة، فـضال عـن اهليئـات                        - ٨٨

احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء ذات الصلة التابعة هلا، يف جماالت التخطـيط والربجمـة وامليزنـة                
بتـدعيم دور جلنـة الربنـامج والتنـسيق،          التـزامهم    ، جيـددون  ويف هـذا الـسياق    . والرصد والتقيـيم  

 والـصني علـى مـلء مجيـع شـواغر جلنـة الربنـامج        ٧٧ الدول األعضاء يف جمموعة الــ       يشجعونو
سائر أعـضاء    وحيث الوزراء أيضاً  . فيها  تشارك والتنسيق املخصصة للمجموعات اإلقليمية اليت    

  . والتنسيقاألمم املتحدة على املشاركة الفّعالة يف دورات جلنة الربنامج
ــة واإلدارة،      - ٨٩ ــة العامـ ــود ترمـــي إىل إصـــالح األمانـ ــد أن أي جهـ ويؤكـــدون مـــن جديـ
ــا ــدد        يف مب ــدويل واملتع ــيري الطــابع احلكــومي ال ــها، جيــب أال هتــدف إىل تغ ــة ميزانيت ــك عملي ذل

األطــراف والــدويل للمنظمــة، بــل جيــب أن تعــزز قــدرة الــدول األعــضاء علــى أداء دورهــا يف    
  أمر أساسـي يف مجيـع احلـاالت       موافقتها املسبقة  الدول األعضاء و    نظر كما أن . الرقابة والرصد 

  يف هـذا يـشريون  و، اجلمعيـة العامـة   اختـصاص  ضـمن  فيهـا  تندرج التدابري املطلوب تنفيذها  اليت
مجيـع الـدول األعـضاء يف األمـم          حـق     أيضاً  من جديد  ويؤكدون. ٦٦/٢٥٧إىل القرار    الصدد

ــها    املتحــدة يف التعــبري عــن آر  ــة مبيزانيت ــا يف ذلــك املــسائل املتعلق ــشأن إدارة املنظمــة، مب ــا ب ، ائه
احلاجة إىل تفاعل متواصل وحوار مستمر بني األمانة العامة واجلمعية العامة هبـدف هتيئـة بيئـة                 و

  .إجيابية إلجراء املفاوضات وتفعيل عملية ُصنع القرارات وتنفيذ تدابري اإلصالح
ــد أ يؤكــدو  - ٩٠ ــوزراء مــن جدي ــسياسايت     ال ــه ال ــة اإلطــار االســتراتيجي بوصــفه التوجي مهي

 مضمونه بصورة كاملة الواليات اليت تضطلع هبا الـدول           يعكس  أن ضرورةالرئيسي للمنظمة و  
 ، يـشددون  ويف هـذا الـسياق    . النظام املايل والقواعد املالية لألمـم املتحـدة        مبا يف ذلك     ،األعضاء

 اإلطـار    يف نظـر اليف  مـشاركة كاملـة      ٧٧ة الــ     جمموع  يف عضاءاألالدول  مشاركة  على ضرورة   
  .٢٠١٥-٢٠١٤االستراتيجي املقَترح لفترة السنتني 
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اإلصـالح يف األمانـة العامـة    ب والـصني  ٧٧ الوزراء من جديد التزام جمموعـة الــ       يؤكدو  - ٩١
 بغيـة جعـل املنظمـة أكثـر فعاليـة ومتثـيالً وشـفافية ومـساءلة واسـتجابة                   ،لألمم املتحـدة وإدارهتـا    

  ينبغـي أن    بالنجـاح،   هـذه اإلصـالحات    ه لكـي تكلـل     أنـ  يربزونو. حتياجات الدول األعضاء  ال
 تعبِّر عن طابع األمم املتحـدة        أن جيب وشاملة مع اجلمعية العامة و     موسعةمشاورات   تقوم على 

  . زمام املبادرة وتكرِّس هذا الطابع الدول األعضاءكمنظمة تتوىل فيها
 أي اقتـراح أو تـدبري يتـصل بتنفيـذ توصـيات تقريـر           ة تقدمي  ضرور  الوزراء على  يؤكدو  - ٩٢

ــق إدارة التغــيري  ــدول األعــضاء   فري ــدرج ضــمن اختــصاص ال ــه     ين ــة للنظــر في ــة العام إىل اجلمعي
 مــع األحكــام الــواردة يف قــراري  متاشــياًًعــن طريــق جلنتــها اخلامــسة،   واملوافقــة املــسبقة عليــه، 

  .٦٦/٢٥٧ و ٦٤/٢٥٩اجلمعية العامة 
 الوزراء أن املنهجية الراهنة املّتبعة يف إعداد جدول األنصبة املقررة إمنـا تعكـس               كديؤو  - ٩٣

 مـن    الـوزراء   يؤكـد  كمـا . األعـضاء التغيُّرات اليت تطرأ على األحوال االقتصادية النسبية للدول         
ــدأ علــى  جديــد ــدفع ”مب ــار األساســي يف قــسمة نفقــات األمــم   “ القــدرة علــى ال بوصــفه املعي

ــة بالنــسبة إلعــداد جــدول    علــى أي تغــيريون إدخــالويرفــض املتحــدة، ــة احلالي  عناصــر املنهجي
علـى أن    ، يـشددون  ويف هـذا املـضمار    . األنصبة املقررة هبدف زيـادة مـسامهات البلـدان الناميـة          

العناصر األساسية للمنهجية احلالية جلدول األنـصبة املقـررة، مـن قبيـل فتـرة األسـاس، والـدخل          
 التحويــل، والتــسوية املتعلقــة باخنفــاض نــصيب الفــرد مــن الــدخل،   القــومي اإلمجــايل، وأســعار

ومعامل التدرج، واحلد األدىن واحلد األقصى ألقل البلـدان منـوا، وتـسوية رصـيد الـديون، هـي                   
  .عناصر جيب أال ميسها أي تغيري وهي غري قابلة للتفاوض

حلد األقـصى، قـد حـدد       ويؤكد الوزراء أن املعدل األقصى احلايل لألنصبة املقررة، أو ا           - ٩٤
بوصفه حال توفيقيا سياسيا، وهو خمالف ملبدأ القدرة على الدفع وميثـل مـصدرا أساسـيا لتـشوه          

ويف هـذا الـسياق، حيثـون اجلمعيـة العامـة علـى إجـراء اسـتعراض هلـذا                   . جدول األنصبة املقـررة   
  . جيم٥٥/٥ من القرار ٢الترتيب، وفقا للفقرة 

ئ واملبـادئ التوجيهيـة احلاليـة لقـسمة نفقـات عمليـات حفـظ               ويؤكد الوزراء أن املباد     - ٩٥
السالم اليت وافقت عليها اجلمعية العامـة يف قراراهتـا ذات الـصلة ينبغـي أن تـشكل أساسـا ألي                    

ويف هــذا الــصدد، . مناقــشات بــشأن جــدول األنــصبة املقــررة لتمويــل عمليــات حفــظ الــسالم 
املقررة لعمليات حفظ الـسالم بوضـوح       يشدد الوزراء على ضرورة أن يعكس جدول األنصبة         

املسؤوليات اخلاصة اليت تقع على عاتق األعـضاء الـدائمني يف جملـس األمـن فيمـا يتعلـق بـصون                  
ويشري الوزراء أيضاً إىل أن البلدان األقـل منـوا مـن الناحيـة االقتـصادية، قـدرهتا                   .السالم واألمن 

ويف هـذا الـسياق، يـشدد الـوزراء         . على املسامهة يف ميزانيـات عمليـات حفـظ الـسالم حمـدودة            
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علــى أن أي مناقــشة بــشأن نظــام التخفيــضات املطبــق علــى اجلــدول اخلــاص بعمليــات حفــظ    
الــسالم ينبغــي أن يراعــي ظــروف البلــدان الناميــة الــيت جيــب أال تتــأثر أوضــاعها احلاليــة بــشكل 

 والـصني   ٧٧ويشدد الوزراء، يف هذا الصدد، على أن أي عضو من أعضاء جمموعـة الــ                . سليب
  .ليس عضوا دائما يف جملس األمن، جيب أال ُيصنف بالتايل فوق املستوى جيم

ويؤكد الوزراء جمددا أنه ينبغـي عـدم تعـريض االسـتقرار املـايل لألمـم املتحـدة للخطـر                      - ٩٦
ويــشدد الــوزراء علــى أن أي جهــود تبــذل الســتخدام املــسامهات  .جــّراء اختــاذ تــدابري تعــسفية

لــضغط مــن أجــل اعتمــاد مقترحــات معينــة تــؤدي إىل نتــائج عكــسية وتــشكل    املاليــة وســيلة ل
انتــهاكا اللتزامــات الــدول األعــضاء بتــوفري املــوارد للمنظمــة، علــى النحــو املنــصوص عليــه يف    

  .ميثاقها
ويرفض الوزراء، يف هذا السياق، مجيع التدابري القـسرية االنفراديـة، الـيت تتعـارض مـع                   - ٩٧

 تعرقــل، وأحيانــا تعــوق دفــع األنــصبة املقــررة مــن الــدول األعــضاء يف    القــانون الــدويل، والــيت
  . والصني إىل ميزانيات املنظمة٧٧جمموعة الـ 

ــدول           - ٩٨ ــة لل ــق إزاء إغــالق احلــسابات املــصرفية الرمسي ــضا عــن القل ــرب الــوزراء أي ويع
ــع            ــن دف ــضال ع ــات ف ــل يف البعث ــاق حــسن ســري العم ــذي أع ــر ال ــة، األم ــضاء يف اجملموع األع

ــدول األعــضاء إىل املنظمــة اشــ ــى أن الطــابع    . تراكات ال ــوزراء عل ــشدد ال ــصدد، ي ــذا ال ويف ه
اخلاص للنظام املصريف ال يعفي البلد املضيف من مسؤوليته عن كفالة تـوفري خـدمات مـصرفية                 
غري مقيدة إىل البعثات الدائمة للدول األعضاء يف اجملموعة يف نيويورك، وحيثون البلـد املـضيف                

  . بالتزاماته وفقاً لذلكعلى الوفاء
ويؤكد الوزراء جمددا بقـوة االلتـزام القـانوين جلميـع الـدول األعـضاء بتحمـل النفقـات              - ٩٩

املالية لألمم املتحدة، وفقا للميثاق، وحيثون مجيع الدول األعضاء على تـسديد أنـصبتها املقـررة       
اعى الـصعوبات اخلاصـة     ويؤكدون أيضا أنه ينبغي أن تر     . يف الوقت احملدد كاملة ودون شروط     

واحلقيقية اليت تواجهها بعض البلدان الناميـة ومتنعهـا مؤقتـا مـن الوفـاء بالتزاماهتـا املاليـة مراعـاة                     
جـدول األنـصبة    ”كاملة وأنه جيب أن تستجيب مقـررات اجلمعيـة العامـة بـشأن البنـد املعنـون                  

  .من جدول األعمال هلذه الصعوبات“ املقررة
ى ضرورة أن يكون مـستوى املـوارد الـذي تعتمـده اجلمعيـة العامـة          ويشدد الوزراء عل   - ١٠٠

. متناسبا مع مجيع الربامج واألنشطة املأذون هبا من أجـل كفالـة تنفيـذها بـشكل كامـل وفعـال                   
ويؤكدون من جديد أيضا أولويـات املنظمـة حـسبما اعتمـدهتا اجلمعيـة العامـة واحلاجـة إىل أن                    

  .د تقدميه امليزانيات الربناجمية املقترحةيعرض األمني العام هذه األولويات عن
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ويكرر الوزراء التأكيد على ضرورة حتقيق توازن بـني أولويـات املنظمـة املتفـق عليهـا                  - ١٠١
لدى ختصيص موارد امليزانية العادية لألمم املتحدة، الذي بات يتم بشكل دائب علـى حـساب                

 علـى وجـوب أن تنفـذ األمانـة العامـة            ويف هذا الصدد، يـشدد الـوزراء أيـضا        . األنشطة اإلمنائية 
  .أو تأخري/بدقة واليات اجلمعية العامة دون أية استثناءات و

ويف هــذا الــسياق، يــشدد الــوزراء علــى أن تعزيــز األمــم املتحــدة ودورهــا يف التعــاون   - ١٠٢
الدويل من أجل التنمية أمر جوهري للتصدي للتحديات والفرص الراهنـة واملقبلـة الناشـئة عـن                 

ويقــرون بأنــه يــتعني علــى األمــم املتحــدة أن تنــهض بإمكاناهتــا وقــدراهتا علــى    . يــة العوملــةعمل
ــة     تنفيـــذ ــة االجتماعيـ ــا يف جمـــال التنميـ ــاز الفعـــال لرباجمهـ ــا بالكامـــل وأن تكفـــل اإلجنـ والياهتـ

حيثـون األمـني العـام علـى زيـادة تعزيـز ركيـزة التنميـة للمنظمـة                   ،ويف هذا الصدد  . واالقتصادية
  .مبا يف ذلك حساب التنمية اخلاص هبابأسرها، 
ويشدد الوزراء على أمهية كفالة تقيد األمانة العامة بـأعلى معـايري املـساءلة والـشفافية                 - ١٠٣

وبناء عليه، حيث الوزراء األمني العام علـى أن ينفِّـذ، علـى سـبيل                .والرتاهة والسلوك األخالقي  
  .٦٦/٢٥٧ و ٦٤/٢٥٩ قراري اجلمعية العامة األولوية،
ويعرب الوزراء عن القلق إزاء عـدم كفايـة حـصة البلـدان الناميـة يف نظـام املـشتريات               - ١٠٤

ويــشددون علــى أن تــستند مــشتريات األمــم املتحــدة إىل أوســع قاعــدة   .التــابع لألمــم املتحــدة
ويـشددون كـذلك علـى أن تكـون         . جغرافية ممكنة، مع معاملة البلدان الناميـة معاملـة تفـضيلية          

وردين إىل األمــم املتحــدة ممثلــة ألعــضاء املنظمــة، ويؤكــدون احلاجــة إىل تنفيــذ تــدابري قائمــة املــ
ــة يف النفــاذ إىل        ــدان النامي ــة مــن البل ــة إتاحــة فــرص أكــرب للمؤســسات التجاري ملموســة لكفال

  .األسواق يف جمال مشتريات األمم املتحدة
ميـة، وال سـيما علـى مـستوى         ويشدد الوزراء على احلاجة إىل زيادة متثيـل البلـدان النا           - ١٠٥

الرتب العليا، وإىل حتسني التوزيع اجلغرايف يف األمانة العامة وزيادة الشفافية يف عمليـة اسـتقدام           
  .املوظفني
ــشري و - ١٠٦ ــوزراء إىل ي ــرارالال ــذي اختــذه ق ــدول واحلكومــات  ال ــؤمتر   يف رؤســاء ال  قمــةم

  والقاضـي ،٢٠٠٥يونيـه  / حزيـران ١٦  إىل١٢ من  يف الفترة الثاين، املعقود يف الدوحة اجلنوب
ضــمان أن ُتحتــرم بالكامــل يف الــربامج والــسياسات املوضــوعة يف ســياق العوملــة    بالعمــل علــى

مبادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، وخاصة عندما تتعلق باملساواة فيما بـني              
ليمية وعدم التدخل يف الـشؤون      الدول واحترام استقالل الدول والسيادة الوطنية والسالمة اإلق       

الداخلية للدول، والتشديد على أن ُتستلهم هذه املبـادئ واملقاصـد يف التزامنـا الكامـل بتعدديـة       
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األطراف ويف البحث عن نظام اقتصادي دويل أكثر عدالً وإنصافاً يتيح الفـرص لرفـع مـستوى            
  .معيشة شعوبنا

  اجلنــوبقمـة  مــؤمتر اء دول وحكومـات  رؤســ القـرار الــذي اختـذه   الــوزراء إىليـشري و - ١٠٧
ــاين ــة       ، بالعمــل الث ــر املــصري للــشعوب الواقعــة حتــت أشــكال اهليمن ــق حــق تقري مــن أجــل حتقي

االستعمارية أو األشكال األخرى للهيمنة األجنبية أو االحتالل األجنيب، والـيت تـؤثر علـى حنـو                 
ــدويل    ــة االقتــصادية، ودعــوة اجملتمــع ال ــها االجتماعي ــدابري  معــاكس يف تنميت  إىل اختــاذ مجيــع الت

ــم املتحــدة        ــاق األم ــادئ ميث ــاً ملقاصــد ومب ــضرورية إلهنــاء اســتمرار االحــتالل األجــنيب، وفق ال
  .والقانون الدويل

ويكرر الوزراء دعوهتم إىل االنـسحاب الفـوري والكامـل إلسـرائيل، الـسلطة القائمـة                 - ١٠٨
دس الــشرقية، ومــن اجلــوالن الــسوري بــاالحتالل، مــن األرض الفلــسطينية احملتلــة، مبــا فيهــا القــ

ــل حــىت خــط حــدود    ــران٤احملت ــه / حزي ــة   ١٩٦٧يوني ــة املتبقي ــة احملتل  .، ومــن األراضــي اللبناني
ويعيدون تأكيد دعمهم إلمتام عملية سـالم يف الـشرق األوسـط ترمـي إىل حتقيـق سـالم شـامل                      

فيهـا قـرارات جملـس      وعادل ودائـم يف املنطقـة، وفقـا لقـرارات األمـم املتحـدة ذات الـصلة، مبـا                    
ــن  ــدأ ) ٢٠٠٨ (١٨٥٠، و )١٩٧٨ (٤٢٥، و )١٩٧٣ (٣٣٨، و )١٩٦٧ (٢٤٢األمـ ومبـ

ويف هذا الـسياق، يعيـدون أيـضا تأكيـد دعمهـم ملبـادرة الـسالم العربيـة                   .األرض مقابل السالم  
  .٢٠٠٢مارس /اليت أقرها مؤمتر القمة العريب يف آذار

 الفلسطيين، يف أسرع وقت ممكـن، حلقـه         ويشدد الوزراء على ضرورة إعمال الشعب      - ١٠٩
يف تقرير املصري ويف استقالل دولته الفلسطينية مبا يتيح حتقيـق اسـتقراره وازدهـاره وتنميتـه مـن          

ويعــرب الــوزراء عــن . أجــل بلــوغ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة الــيت هــي حــق جلميــع الــشعوب  
ل، ويرحبـون يف هـذا الـصدد        دعمهم للجهود اليت يبذهلا الـشعب الفلـسطيين لتحقيـق االسـتقال           

 للحصول على العضوية الكاملة يف األمـم        ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢٣بتقدمي طلب فلسطني يوم     
  .املتحدة
ويدين الوزراء اسـتمرار االحـتالل العـسكري اإلسـرائيلي لـألرض الفلـسطينية احملتلـة،                 - ١١٠
 باالحتالل الـيت ال تـزال تـؤدي         فيها القدس الشرقية، واألعمال غري القانونية للسلطة القائمة        مبا

 االقتــصادية واإلنــسانية، -إىل ســقوط ضــحايا يف صــفوف املــدنيني، وإىل املعانــاة االجتماعيــة   
ــة الفلــسطينية، والنيــل مــن تالصــق      وتــدمري املمتلكــات واهلياكــل األساســية واألراضــي الزراعي

  .األرض ووحدهتا وسالمتها
ــشديد إزا    - ١١١ ــوزراء عــن قلقهــم ال ــة   ويعــرب ال ــدهور يف الظــروف االجتماعي ــادة الت ء زي

واالقتـــصادية للـــشعب الفلـــسطيين، وال ســـيما يف قطـــاع غـــزة احملاصـــر، نتيجـــة للممارســـات  
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اإلسرائيلية غـري القانونيـة، مبـا فيهـا بنـاء املـستوطنات واجلـدار الفاصـل وفـرض احلـصار وإقامـة                       
حتالل، إىل أن تكـف فـورا       ويـدعون إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـاال         . املئات من نقاط التفتـيش    

عن اختاذ مجيع التـدابري غـري القانونيـة الـيت تـضر باالقتـصاد والتنميـة الفلـسطينيني، وعلـى وجـه                       
اخلصوص، احلصار الالإنساين وغري القانوين املفروض على قطاع غـزة والقيـود املفروضـة علـى                

ألرض الفلــسطينية حركــة األشــخاص والــسلع، مبــا يف ذلــك التبــادل التجــاري يف ســائر أحنــاء ا 
احملتلـــة ومنـــها وإليهـــا، وأن تقـــدم تعويـــضات عـــن مجيـــع األضـــرار الـــيت أحلقتـــها باملمتلكـــات 

ويكـررون دعـوهتم اجملتمـع الـدويل إىل مواصـلة إمـداد             . واملؤسسات والبنية التحتيـة الفلـسطينية     
تـرة العـصيبة    الشعب الفلسطيين باملساعدات اإلمنائية واإلنسانية اليت حيتاجهـا بـشدة يف هـذه الف             

  .وال سيما من أجل إعادة بناء قطاع غزة وحتقيق انتعاشه االقتصادي
ــدو - ١١٢ ــوزراءيعي ــد ال ــسطيين وســكان       تأكي ــشعب الفل ــصرف لل ــة للت احلقــوق غــري القابل

ــة؛        ــوارد الطاق ــاه وم ــا األرض واملي ــا فيه ــة، مب ــواردهم الطبيعي ــى م ــل عل ــسوري احملت  اجلــوالن ال
ــسلطة ا يطــالبون و ــة يف     إســرائيل، ال ــوارد الطبيعي ــالكف عــن اســتغالل امل ــاالحتالل، ب ــة ب لقائم

األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الـشرقية، ويف اجلـوالن الـسوري احملتـل أو إتالفهـا أو                   
  .التسبب يف ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر

ة املتحــدة لربيطانيــا ويؤكــد الــوزراء جمــددا ضــرورة قيــام حكــوميت األرجنــتني واململكــ - ١١٣
العظمى وأيرلندا الشمالية باستئناف املفاوضات وفقا ملبادئ وأهداف امليثاق وقرارات اجلمعيـة            
العامــة ذات الــصلة، مــن أجــل التوصــل، يف أقــرب وقــت ممكــن، إىل حــل ســلمي للنـــزاع علــى 

ــشأن   ــسيادة ب ــاس  ”ال ــسألة جــزر مالفين ــصادي    “م ــدرات االقت ــثريا بالق ــضر ك ــذي ي ــر ال ة ، األم
لألرجنتني، وضرورة أن ميتنع كال الطرفني عن اختاذ قرارات تعين ضمنا إدخـال تعـديالت مـن                 
جانب واحد على الوضع يف الوقت الـذي جيـري فيـه يف اجلـزر تنفيـذ العمليـة الـيت أوصـت هبـا                 

  .اجلمعية العامة
جــه  احلاجــة إىل التمــاس حــلّ ســلمي لقــضايا الــسيادة الــيت توا   تأكيــد الــوزراءيعيــدو - ١١٤

تـشاغوس الـذي يـشمل      البلدان النامية مبـا يف ذلـك، ضـمن مجلـة أمـور، الـرتاع بـشأن أرخبيـل                    
 الذي مت اقتطاعه بصورة غري مشروعة من أرض موريشيوس يف انتـهاك للقـانون         ،دييغو غارسيا 

 كــــانون ١٤املــــؤرخ ) ١٥-د (١٥١٤الـــدويل ولقــــرارْي اجلمعيــــة العامــــة لألمـــم املتحــــدة   
ومــن . ١٩٦٥ديــسمرب / كــانون األول١٦املــؤرخ ) ٢٠-د (٢٠٦٦ و ١٩٦٠ديــسمرب /األول
 يـضر بـشكل خطـري     عدم حلّ هذه القضايا املتصلة بالقضاء علـى االسـتعمار والـسيادة أن           شأن

  . فيها للدول النامية ويقّوض التنميةبالقدرات واآلفاق االقتصادية
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ما بني بلـدان اجلنـوب      ويكرر الوزراء اإلعراب عن موقفهم الذي مفاده أن التعاون في          - ١١٥
مكّمل للتعاون اإلمنائي بني بلدان الـشمال واجلنـوب، ولـيس بـديال عنـه؛ ويؤكـدون جمـددا أن                    
التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب ميثـل مـسعى مجاعيـا للبلـدان الناميـة يـستند إىل مبـدأ التـضامن                

ــدان        ــسياسي للبل ــارخيي وال ــسياق الت ــا ال ــداف خيــتص هب ــروف وأه ــسلّمات وظ ــة وإىل ُم  النامي
واحتياجاهتــا وتطلعاهتــا، وعلــى هــذا فــإن التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب يــستحق أن ُيعــّزز     
بطريقة خاصة به تكـون مـستقلة وقائمـة بـذاهتا علـى حنـو مـا أعيـد تأكيـده يف الوثيقـة اخلتاميـة                          

ب أن أن التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب وبرناجمـه جيـ    الوزراء   ، يشدد ويف هذا السياق  . لنريويب
وهبــذه الــصفة، يتطلــب التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب الــذي   . تتــوىل دفعــه بلــدان اجلنــوب 

يكتسب أمهية حامسة بالنسبة إىل البلدان النامية رؤية طويلة األجل وترتيبا مؤسـسيا عامليـا علـى      
  .النحو املتوخى يف مؤمتر قمة اجلنوب الثاين

زيز التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وخباصـة       ويؤكد الوزراء من جديد على أمهية تع    - ١١٦
يف البيئة االقتصادية الدولية الراهنة ويكررون اإلعـراب عـن دعمهـم للتعـاون يف مـا بـني بلـدان                     
اجلنوب كاستراتيجية لدعم جهود التنميـة الـيت تبـذهلا البلـدان الناميـة وكـذلك كوسـيلة لتعزيـز                 

د علـى أطـر التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب               ويكررون التأكي . مشاركتها يف االقتصاد العاملي   
ــورك يف         ــد يف نيويـ ــذي عقـ ــون الـ ــع والثالثـ ــسنوي الرابـ ــاعهم الـ ــا اجتمـ ــا أقرهـ ــه كمـ ومبادئـ

االجتمـــاعني الـــوزاريني الـــسنويني اخلـــامس أعيـــد تأكيـــدها يف و ،٢٠١٠ســـبتمرب /أيلـــول ٢٨
  .والثالثني والسادس والثالثني

فيعـة املـستوى املعنيـة بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب         ويشدد الوزراء علـى أن اللجنـة الر        - ١١٧
ــسياسات يف منظومــة األمــم املتحــدة املكلفــة       ــصنع ال ــة املتعــددة األطــراف ل ــة املركزي هــي اهليئ
باســتعراض وتقيــيم التقــدم احملــرز علــى نطــاق العــامل ونطــاق املنظومــة بــشأن التعــاون فيمــا بــني  

تعــاون الثالثــي، ودعــم هــذا التعــاون، وتقــدمي بلــدان اجلنــوب يف ميــدان التنميــة، مبــا يف ذلــك ال
وحيث الوزراء مجيع الشركاء املهتمني بدعم التعـاون        . التوجيه العام بشأن التوجهات املستقبلية    

بــني بلــدان اجلنــوب علــى االسترشــاد مببــادئ هــذا التعــاون وأهدافــه املكرســة يف الوثــائق املتفــق 
ع وتنفيذ التعاون الـتقين فيمـا بـني البلـدان           عليها دوليا من قبيل خطة عمل بوينس آيرس لتشجي        

، ١٩٧٨ديــسمرب / كــانون األول١٩ املــؤرخ ٣٣/١٣٤الناميــة الــيت أقرهتــا اجلمعيــة يف قرارهــا  
ووثيقة نريويب اخلتاميـة بـشأن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب الـيت أيـدهتا اجلمعيـة يف قرارهـا                         

ــؤرخ ٦٤/٢٢٢ ــانون األول٢١ امل ــسمرب / ك ــضال٢٠٠٩ًدي ــة    ، ف ــة العام ــرارات اجلمعي ــن ق  ع
ولذلك، يكرر الوزراء تأكيد موقف اجملموعة الذي يقضي بأن تـسترشد           . األخرى ذات الصلة  

أي مناقشة بشأن الـسياسات جتـري خـارج منظومـة األمـم املتحـدة باإلطـار املتفـق عليـه أعـاله             
  .وبتوافق آراء ياموسوكرو بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب
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 الـصادر عـن اللجنـة الرفيعـة املـستوى املعنيـة بالتعـاون        ١٧/١ الوزراء بالقرار  يرحبو - ١١٨
  الــيت تتعلّــق بإعــادة تــسمية الوحــدة اخلاصــة الــسابقة ٨بــني بلــدان اجلنــوب، وال ســيما الفقــرة  

 يؤكـدون  ،ويف هذا الصدد  .  بني بلدان اجلنوب    فيما  مكتب األمم املتحدة للتعاون    سمإلتحمل  
ألمم املتحدة للتعاون بني بلدان اجلنوب ميكن زيادتـه مـن خـالل تـدعيم           على أن دعم منظومة ا    

 بــني بلــدان اجلنــوب مــن خــالل تزويــده بــاملوارد البــشرية   فيمــامكتــب األمــم املتحــدة للتعــاون
يساعد املكتب علـى أن يواصـل أداء دوره االستـشاري يف إسـداء املـشورة                 واملالية والتقنية ومبا  

يالء دعمه يف بناء القدرات من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي،            الفنية واالستراتيجية مع إ   
إضــافة إىل ســائر الــصناديق والــربامج ومبــا ميكّــن املكتــب مــن دعــم تعمــيم التعــاون بــني بلــدان    

  .لألمم املتحدة  اجلهاز اإلمنائياجلنوب عرب
ني بلـدان اجلنـوب،     ويقر الوزراء بضرورة حشد املوارد الكافية لتعزيز التعـاون فيمـا بـ             - ١١٩

ويدعون، يف هذا السياق، مجيع البلدان القادرة علـى املـسامهة يف دعـم هـذا التعـاون إىل القيـام                     
ــها صــندوق برييــز     ــذلك، مــن خــالل جهــات من ــرو االســتئماين للتعــاون االقتــصادي   -ب  غريي

  .جلنوبوالتقين فيما بني البلدان النامية وصندوق األمم املتحدة للتعاون فيما بني بلدان ا
االحتاد املعين بـالعلم والتكنولوجيـا واالبتكـار         الوزراء بالتقدُّم احملرز يف تفعيل       يرحبو - ١٢٠

 إىل عـــرض استـــضافة  ٧٧ جمموعـــة الــــ   يفعـــضاءاأل الـــدول يـــدعون، ويف بلـــدان اجلنـــوب 
 ويرحبـون أيـضاً  .  لالحتـاد االجتماعات التحضريية التقنيـة الـيت تـسبق انعقـاد املـؤمتر العـام األول            

 بني بلدان اجلنـوب      فيما  بعقد اجتماع رفيع املستوى معّين بالتعاون      ٧٧بقيام رئيس جمموعة الـ     
 يف جمال العلم والتكنولوجيا مبناسبة انعقاد املنتدى العاملي املعين بـالعلوم يف بودابـست يف الفتـرة                

  .٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين١٩  إىل١٦ من
يف الـدورة الـسنوية ملنظمـة األمـم           املعتمد  اإلعالن  من ١٢٠ الفقرة    الوزراء إىل  يشريو - ١٢١

 بـشأن الـصندوق     ٢٠١١سـبتمرب   /املعقودة يف أيلول  ) اليونسكو(املتحدة للتربية والعلم والثقافة     
 الثقافة الذي تاله قـرار صـادر باإلمجـاع عـن الـدورة الـسادسة والـثالثني للمـؤمتر                     لتعزيز الدويل

طلــب الــوزراء إىل املــدير العــام لليونــسكو أن يبــادر ي، و٢٠١١نــوفمرب /العــام يف تــشرين الثــاين
خـذاً بعـني االعتبـار االحتـرام الكامـل للقـرار            آ ،إطالق أنشطة الصندوق الـدويل لـدعم الثقافـة        ب

اسـتقاللية فكريـة   ” مـع تزويـده بــ        ١٩٧٤ الصندوق يف عـام      الذي أنشئ مبوجبه   ٨٧/ جيم ١٨
االســتقاللية  ”والــذي يؤكــد ٢٠٠٩يف عــام املعتمــد  ٤٨/ جــيم٣٥ القــرارو“ وتنفيذيــة كــبرية

  .الثقافةلتعزيز للصندوق الدويل “ الفكرية والتنفيذية
ـــ  يفعــضاءاأل الــوزراء الــدول يــدعوو - ١٢٢  إىل تقــدمي عــرض بــشأن مكــان  ٧٧ جمموعــة ال

استضافة الـدورة الثالثـة عـشرة للجنـة املتابعـة والتنـسيق احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بالتعـاون بـني                       
 الـدول األعـضاء إىل استـضافة االجتماعـات القطاعيـة            ويـدعون . ٢٠١٣ن اجلنوب يف عام     بلدا
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 مبا يف ذلك منتديات بلـدان اجلنـوب للربملـانيني ورؤسـاء البلـديات               ،املعنية بشىت ميادين التعاون   
والشباب ووسائل اإلعالم واجملتمع املدين، فضالً عن االجتماعات املواضيعية املتوّخى انعقادهـا            

  . مؤمتر قمة اجلنوب يفإطار خطة عمل الدوحة، املعتمدةيف 
ويالحظ الوزراء أنه قد يلزم عقد املزيد من االجتماعات الرفيعة املستوى للمجموعـة              - ١٢٣

بشأن املسائل املواضيعية أو القطاعية تكون نتائجها عملية املنحى، وذلـك يف ضـوء التحـديات                
وهلذه الغاية، يدعو الوزراء األعـضاء يف جمموعـة         .  النامية املتزايدة والصعبة اليت تواجهها البلدان    

 إىل تقــدمي عــروض الستــضافة االجتماعــات الرفيعــة املــستوى للمجموعــة بــشأن هــذه    ٧٧الـــ 
  .املسائل، حسب االقتضاء

ويشري الوزراء إىل منهاج العمل لتنمية بلـدان اجلنـوب، ويـدعون البلـدان األعـضاء يف                  - ١٢٤
ـــ   ــة ال ــارزة يف      ، إىل ٧٧جمموع ــستوى للشخــصيات الب ــع امل ــق الرفي ــضافة اجتماعــات الفري است

اجلنــوب بغيــة اســتكمال هــذا املنــهاج مــع مراعــاة مــا تواجهــه البلــدان الناميــة مــن واقــع مــتغري    
  .وحتديات مستجدة

ــوزراء األعمــال التحــضريية ملــؤمتر قمــة اجلنــوب الثالــث ويــدعون رئــيس      - ١٢٥ ويالحــظ ال
ة مشاوراته مع الدول األعضاء الستضافة عقد مؤمتر القمة يف موعـد             إىل مواصل  ٧٧جمموعة الـ   

  .مناسب
ــر االجتمــاع     - ١٢٦ ــى تقري ــوزراء عل ــق ال ــشرين  ويواف ــسابع والع ــة خــرباء صــندوق   ال للجن
ــة ويؤيــدون     - برييــز ــتقين فيمــا بــني البلــدان النامي  غرييــرو االســتئماين للتعــاون االقتــصادي وال
لوزراء على رئيس الصندوق اللتزامـه املتواصـل ويعربـون عـن            ويثين ا . ورد فيه من توصيات    ما

ويف ضــوء االخنفــاض الــسائد يف مــستوى عائــدات  . حققــه الــصندوق مــن نتــائج ارتيــاحهم ملــا
الفائدة للصندوق بسبب احلالة املالية العاملية الراهنة كما أفاد رئيس الـصندوق، يناشـد الـوزراء             

ــز مجيــع الــدول األعــضاء أن تقــدم مــسامهات كــب    غرييــرو االســتئماين، -رية إىل صــندوق بريي
مبناســبة مــؤمتر األمــم املتحــدة املــشترك إلعــالن التربعــات لألنــشطة اإلمنائيــة، املقــرر عقــده يف     

  .٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ١٤ نيويورك يف
 ويقر الوزراء البيان املايل حلساب التعاون االقتصادي فيما بني البلدان الناميـة جملموعـة              - ١٢٧

، وحيثون الدول األعضاء الـيت مل تبـذل بعـد           ٧٧ على النحو املقدم من رئيس جمموعة الـ         ٧٧الـ  
  .جهوداً خاصة لدفع مسامهاهتا غري املسددة على القيام بذلك

ويعرب الوزراء عن تقديرهم العميق لألرجنتني ملا أبدتـه مـن قيـادة قـديرة وملـا قامـت                    - ١٢٨
. ٢٠١٢ لعـام    ٧٧ الــ    بوصـفها البلـد الـذي يـرأس جمموعـة         به من أعمال ممتازة وجهود دؤوبـة        

عاما حـافال بالتحـديات جلميـع البلـدان الناميـة، فـإن            ٢٠١٢ وبالنظر إىل ما تبني من كون عام      
بوصـفها البلـد الـذي يـرأس اجملموعـة يف سـعيها إىل حتقيـق أهـداف                  اجلزائـر   االلتزام الذي أبدتـه     
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ويـثين الـوزراء أيـضا علـى مـا أبدتـه       . متنـان العميـق   وغاياهتا، هو مـن دواعـي اال  ٧٧جمموعة الـ  
 يف نيويورك مـن كفـاءة يف العمـل ومـا تقدمـه مـن دعـم قـيِّم متواصـل إىل                       ٧٧أمانة جمموعة الـ    

ــة إىل األمــني التنفيــذي      البلــد الــذي يــرأس اجملموعــة وإىل الــدول األعــضاء، ويتوجهــون بالتهنئ
ليـه خـالل حفـل افتتـاح االجتمـاع الـوزاري             علـى جـائزة اإلجنـاز الـيت قـدمت إ           ٧٧جملموعة الـ   

ـــ         ــة ال ــق أهــداف جمموع ــه املتواصــلني يف ســبيل حتقي ــه وتفاني ــز والتزام ــه املتمي ــديراً ألدائ  ٧٧تق
  .وغاياهتا
  لعــام٧٧ويرحــب الــوزراء حبــرارة بانتخــاب فيجــي بالتزكيــة لرئاســة جمموعــة الـــ          - ١٢٩

٢٠١٣.  
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	6 - ويعرب الوزراء عن انشغالهم العميق إزاء العقبات التي تكبِّل جهود مكافحة الفقر، الناجمة عن الأزمات العالمية الراهنة وخاصة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمة الغذاء العالمية واستمرار انعدام الأمن الغذائي وأزمة الطاقة، وكذلك التحديات التي يطرحها تغيُّر المناخ على البلدان النامية. ويكررون التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لجذور الفقر الهيكلية للفقر في النظام الدولي التي تعوق جهود البلدان النامية في مكافحتها للفقر. وفي هذا السياق، يؤكد الوزراء من جديد أن النمو الاقتصادي المستدام والشامل أمر لا غنى عنه لاستئصال شأفة الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية، ويشددون كذلك على ضرورة تكميل الجهود الوطنية المبذولة في هذا المضمار بتهيئة بيئة دولية تهدف إلى توسيع الفرص الإنمائية أمام البلدان النامية.
	7 - ويكرر الوزراء التأكيد على أنه لا يمكن النجاح في القضاء على الفقر إلا بالالتزام والجهود الجماعية للمجتمع الدولي. ولذلك يجب تعزيز التعاون الدولي القائم على الاعتراف بالقيادة والملكية الوطنيتين للاستراتيجيات الإنمائية، بما في ذلك الوفاء بالالتزام بالمساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليها دولياً وتخفيف أعباء الديون وإتاحة النفاذ إلى الأسواق وبناء القدرات وتقديم الدعم التقني.
	8 - ويكرر الوزراء التأكيد أن القضاء على الفقر هو أعظم التحديات العالمية التي تواجه البلدان النامية اليوم، وأن التصدّي له شرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة. ويشيرون إلى عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) الصادر في عام 2007 وضرورة تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف على الأصعدة كافة من أجل الانخراط بنجاح في جهود التصدّي للفقر وبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية.
	9 - ويعلن الوزراء أن الأمم المتحدة هي الهيئة العالمية الوحيدة التي تتمتع بعضوية عالمية وبشرعية لا جدال فيها، وهي قادرة بالتالي على معالجة قضايا إدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومتوازنة اجتماعياً. لذا، ينبغي تعزيز دور الأمم المتحدة في إدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي. وكي يتسنى للأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في إدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي، من الأهمية بمكان أن تبدي كل الدول الأعضاء الإرادة السياسية من أجل الالتزام بعمليات الأمم المتحدة، وبتعددية الأطراف وبالقيم التي تقوم عليها. ويجب على الدول الأعضاء أن تلتزم بالعمل بشكل متضامن على إيجاد استجابات عالمية منسقة وشاملة لقضايا إدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي وباتخاذ إجراءات تهدف إلى تعزيز دور جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في الاستجابة للأزمات العالمية وأثرها المتزايد على التنمية. لذا يجب أن تكون الأمم المتحدة مجهزة أيضا بالموارد والقدرات اللازمة التي تتيح لها مواجهة التحديات العالمية بسرعة وفعالية.
	10 - ويحيط الوزراء علماً بالتطورات الأخيرة الحاصلة في مؤسسات بريتون وودز، ويدعون إلى القيام في أقرب وقت ممكن، بإنجاز عاجل لعملية إصلاح أكثر طموحا بكثير لهيكل إدارة تلك المؤسسات، وخارطة طريق معجَّلة لمواصلة الإصلاحات بشأن إسماع صوت البلدان النامية ومشاركتها وتعزيز قوة تصويتها على أساس نهج يعبّر حقا عن ولايتها الإنمائية وبمشاركة جميع الجهات المعنية في عملية منصفة وشفافة وتشاورية وجامعة. وفي هذا الصدد، يدعو الوزراء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تدشين عملية تهدف إلى إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي.
	11 - ويقر الوزراء بأن التفاوت داخل البلدان وبينها يشكل مبعث قلق لجميع البلدان بصرف النظر عن مستوى التنمية لديها وأنه يمثل تحديا متزايدا تترتب عليه آثار متعددة بالنسبة لتحقيق الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. ويشددون على ضرورة التصدي للفوارق المستمرة والكبيرة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية والفوارق بين الأغنياء والفقراء وبين سكان المناطق الريفية وسكان المناطق الحضرية. وفي هذا السياق، يؤكد الوزراء مجددا أهمية إيلاء اعتبار أكبر لتأثير الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في عملية التنمية، بما في ذلك في وضع الاستراتيجيات الإنمائية وتنفيذها.
	12 - ويشدد الوزراء على أهمية إنشاء آلية متابعة مناسبة داخل منظومة الأمم المتحدة لسد الفجوة بين وضع السياسات وتنفيذ الالتزامات، ولا سيما من خلال إنشاء لجنة لتمويل التنمية كهيئة فرعية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. ومن المهم أيضا أن تدعم الدول الأعضاء الجهود الرامية إلى تعزيز وتحقيق مزيد من التقدم في عملية تمويل التنمية، فمن شأن ذلك أن يساعد على تعزيز تماسك النظم المالية والتجارية واتساقها بما يكفل دعمها لتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً.
	13 - ويشدد الوزراء على أن أزمات الديون غالبا ما تكون باهظة التكلفة ومضرة، تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يضر بشكل خاص بالفقراء والضعفاء. ويسلِّمون بأهمية تخفيف عبء الديون، بما في ذلك إلغاء الديون أو إعادة هيكلتها. وفي هذا المضمار، أكّدوا من جديد الحاجة الملحة العاجلة إلى أن يتدارس المجتمع الدولي خيارات تتيح إعادة هيكلة للديون تتسم بأنها فعّالة ومنصفة ودائمة ومستقلة وموجّهة نحو التنمية، واستحداث آلية دولية لحلّ مشكلة الديون، ويدعون جميع البلدان إلى تعزيز المناقشات الدائرة في الأمم المتحدة وغيرها من المنتديات الملائمة نحو تحقيق هذا الهدف والمساهمة فيها.
	14 - ويعيد الوزراء التأكيد على أن المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال ضرورية كمحفز للتنمية، فهي تسهل تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية. ويرون أنه لا يمكن للأزمة المالية والاقتصادية العالمية أن تشكل ذريعة لتهرُّب البلدان المتقدمة النمو من الوفاء بالتزاماتها القائمة بتقديم المعونة والتعهُّد بالمزيد من الالتزامات. فالاستجابة للأزمة الاقتصادية الحالية بشكل فعال تتطلب الوفاء في الوقت المقرر بالالتزامات الحالية بتقديم المعونة وتلبية الحاجة الماسة لأن تقوم الجهات المانحة بالوفاء بها.
	15 - ويشدد الوزراء على ضرورة أن تفي البلدان المتقدمة النمو بما قطعته على نفسها من التزامات ووضعته من أهداف قائمة على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بشأن تقديم المساعدة الإنمائية الرسمية، وذلك، في جملة أمور، في إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية، وفي توافق آراء مونتيري، وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وفي إعلان غلين إيغلز، وفي إعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، وفي المحافل الأخرى ذات الصلة وأن يعزز تلك الالتزامات والأهداف. ولا بد من زيادة تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية التي يمكن التنبؤ بها والمستدامة، من أجل مواجهة التحديات الإنمائية الاعتيادية والتحديات الجديدة والناشئة في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا وغيرها من البلدان النامية الضعيفة.
	16 - ويكرر الوزراء التأكيد على أن البلدان المتقدمة النمو، كمجموعة، لا تزال أبعد ما يكون عن تحقيق الهدف القائم منذ أمد بعيد المتعلق بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة للبلدان النامية، بما في ذلك الهدف المتمثل في تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نمواً. ومن أجل الوفاء بالالتزامات والأهداف المتفق عليها يدعو الوزراء البلدان المتقدمة النمو إلى وضع جداول زمنية واضحة وشفافة ضمن عمليات تخصيص الاعتمادات في ميزانياتها الوطنية للوصول بحلول عام 2015 كحد أقصى، إلى مستوى النسبة المخصصة للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية، وقدرها 0.7 في المائة بما في ذلك الهدف المتمثل في تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا. ويذكرون أنه رغم ما يحدثه تخفيف عبء الديون من أثر إيجابي على التنمية، ينبغي ألا يحتسب ذلك جزءا من مساهمة المساعدة الإنمائية الرسمية. ويؤكد الوزراء من جديد أن التنفيذ الكامل لهذه الالتزامات سيعزز كثيرا الموارد المتاحة للدفع قدما بالخطة الإنمائية الدولية ومساعدة البلدان النامية على تخفيف آثار الأزمة والتصدي لها بمزيد من الفعالية وفقاً لاستراتيجياتها الوطنية.
	17 - ويسلم الوزراء بأن اعتماد آليات تمويل ابتكارية يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في مساعدة البلدان النامية على تعبئة موارد إضافية للتنمية على أساس مستقر وتطوعي ويمكن التنبؤ به. ويكررون التأكيد على ضرورة صرف هذا التمويل وفقا لأولويات البلدان النامية، وألا يحملها ذلك أعباء لا داعي لها، وألا يشكل بديلا عن المصادر التقليدية لتمويل التنمية، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، أو يؤثر سلبا على مستويات تلك المصادر. وبينما يشدد الوزراء على التقدم الكبير المحرز في إيجاد مصادر ابتكارية لتمويل التنمية، فهم يرون أيضا أن من الأهمية بمكان توسيع نطاق المبادرات الحالية واستحداث آليات جديدة، حسب الاقتضاء. ويؤكدون أنه نظرا للتوسع في العمل والاضطلاع بمبادرات جديدة، ينبغي أن تبقى الأولويات موجهة إلى توفير موارد إضافية مستقرة وتكميلية للتمويل التقليدي للتنمية.
	18 - ويعرب الوزراء عن قلقهم العميق من تزايد التفاوت بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية حيث إن معظم البلدان النامية حرمت من الاستثمارات المالية على الرغم مما قامت به من إصلاحات ووضعته من سياسات مختلفة لإشاعة أجواء أكثر اجتذاباً للاستثمارات. فسياسات الإصلاح كثيرا ما تكون مقيدة بشروط تفرضها المؤسسات المالية الدولية. ولا بد من اتخاذ تدابير واعية في مجال السياسات لتسهيل ضخ الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية، بما في ذلك وضع مخططات لضمان الاستثمار، وإبرام اتفاقيات بشروط ميسرة، بشأن الوصول إلى الأسواق، وفي مجالي الإنتاج والتوريد، والقيام محليا بتجهيز وتسويق المواد الخام والسلع الأساسية، مع التأكيد على أهمية اتساق الاستثمار الأجنبي المباشر مع الأولويات الإنمائية الوطنية.
	19 - ويؤكد الوزراء على الحاجة الملحة إلى زيادة الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لمعالجة الأمن الغذائي والتنمية الزراعية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية الدولية. ويشددون على ضرورة توفير التمويل المستمر لتعزيز الإنتاج الغذائي العالمي وزيادة الاستثمارات الموجهة إليه، ويدعون إلى توفير موارد مالية جديدة وإضافية من جميع المصادر لتحقيق تنمية زراعية وأمن غذائي مستدامين.
	20 - ويؤكد الوزراء مجددا على أن الجوع يشكل انتهاكا لكرامة الإنسان، ويدعون إلى اتخاذ تدابير عاجلة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه. ويؤكدون مجددا أيضا على حق كل فرد في الحصول على أغذية مأمونة ومغذية بما يتفق مع الحق في الغذاء والحق الأساسي لكل إنسان في التحرر من الجوع، وذلك ليكون قادرا على النماء على نحو كامل والحفاظ على قدراته الجسدية والعقلية.
	21 - ويشدد الوزراء على أن تحقيق الأمن الغذائي سيتطلب تعزيز قطاع الزراعة في البلدان النامية وتنشيطه، بما في ذلك من خلال تمكين الشعوب الأصلية، والمجتمعات الريفية، وصغار ومتوسطي المزارعين، وتقديم المساعدة التقنية والمالية، والحصول على التكنولوجيا ونقلها، وبناء القدرات، وتبادل المعارف والخبرات. ويشدد الوزراء على أن الإعانات والاختلالات الأخرى في السوق الناجمة عن ممارسات البلدان المتقدمة النمو ألحقت ضررا بالغا بالقطاع الزراعي في البلدان النامية، وهو ما يحد من قدرة هذا القطاع الرئيسي على المساهمة بشكل فعال في القضاء على الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل والمنصف، والتنمية المستدامة، والأمن الغذائي والتنمية الريفية. وعليه، يدعو الوزراء إلى الإلغاء الفوري لجميع أشكال الإعانات الزراعية وغيرها من التدابير التي تفسد السوق، والتي تمارسها البلدان المتقدمة النمو. ويحثون البلدان المتقدمة النمو على إبداء المرونة والإرادة السياسية اللازمتين للتصدي على نحو فعال لهذه الشواغل الرئيسية للبلدان النامية في جولة الدوحة للمفاوضات التجارية.
	22 - ويرحب الوزراء باعتماد قرار الجمعية العامة 66/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011 بتوافق الآراء، الذي يُعلِن سنة 2013 سنة دولية للكينوا، باعتبار ذلك مبادرة من دولة بوليفيا المتعددة القوميات، ويدعون البلدان إلى تأييد تنفيذها. وفي هذا المضمار، يعرب الوزراء عن التزامهم بتعزيز زراعة الكينوا بالنظر إلى خصائصها التغذوية، في مكافحة الجوع. ويؤكدون أيضاً على أهمية نشر المعلومات بشأن الخصائص التي يتسم بها هذا العنصر المغذّي من خلال دعم برامج البحث والتطوير.
	23 - ويرحِّب الوزراء بقرار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة تعيين خوان إيفو موراليس آيما، رئيس دولة بوليفيا المتعددة القوميات، سفيراً خاصاً لمنظمة الأغذية والزراعة للسنة الدولية للكينوا، اعترافاً بقيادته والتزامه في مضمار مكافحة الجوع وسوء التغذية. ويدعم الوزراء أيضاً تنظيم اللجنة الدولية لتنسيق السنة الدولية للكينوا، التي ستعمل على تعزيز البرامج والأنشطة ذات الصلة بما يكفل نجاح السنة الدولية للكينوا.
	24 - ويوضح الوزراء أن التجارة الدولية أداة حيوية لتهيئة سُبل النمو المستدام في الأجل الطويل. ونظراً للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، كان للتدهور الحاصل في التجارة أثر بالغ في البلدان النامية، تجلّى ذلك في انخفاض طرأ على صادراتها وخسارة في إيراداتها من الصادرات وتقييد سُبل حصولها على تمويل التجارة وانخفاض الاستثمارات الموظّفة في عملية تنويع الإنتاج وفي تعزيز الصادرات. ومن أجل تسخير الإمكانات التي تنطوي عليها التجارة تسخيرا كاملا، من المهم دعم إقامة نظام تجاري عالمي متعدد الأطراف تحكمه قواعد يكون منفتحا وغير قائم على التمييز ومنصفاً ويساهم في تحقيق النمو والتنمية المستدامة وفي إتاحة فرص العمل، ولا سيما من أجل البلدان النامية.
	25 - وفي هذا السياق، يحث الوزراء البلدان المتقدّمة على الامتناع عن جميع تدابير الحماية، ولا سيما تلك التي تؤثّر في البلدان النامية، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية وغيرها من الحواجز التي تقيِّد التجارة، وخاصة الإعانات الزراعية، وتصحيح أي تدابير من هذا القبيل تكون قد اتخذتها. ويدعون إلى الوفاء بجميع الالتزامات الواردة في إعلان الدوحة لعام 2011 فيما يتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية لصالح البلدان النامية، أخذاًً بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نمواً.
	26 - ويؤكد الوزراء بقوة على ضرورة اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في الوقت المناسب، في ظل الاحترام التام لولايتها الإنمائية ومراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية. وستساعد المحصّلة الناجحة لهذه الدورة على كفالة نمو التجارة العالمية، والحيلولة دون اتخاذ تدابير حمائية، وخاصة في البلدان المتقدمة، وإيجاد فرص جديدة لإتاحة الوصول إلى الأسواق أمام البلدان النامية.
	27 - ويهيب الوزراء بالبلدان المتقدمة إلى تقديم المساعدة التقنية الفعّالة المتصلة بالتجارة وبناء القدرات لصالح البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً من بينها. كما أهابوا بالبلدان المتقدمة إلى تقديم دعم كاف للإطار المعزَّز المتكامل بما يكفل التصدّي لقيود جانب العرض والبنى الأساسية المتصلة بالتجارة والقيود التي تعرقل القدرة الإنتاجية، وذلك لمساعدة البلدان النامية على زيادة صادراتها والقيمة المضافة وتعزيز النمو المستدام وإيجاد فرص العمل في سبيل انتشال المزيد من الناس من وهدة الفقر.
	28 - وينوِّه الوزراء بنتائج الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التي عقدت في الدوحة، قطر في الفترة من 21 إلى 26 نيسان/أبريل 2012، التي أعادت تأكيد الولاية الأساسية التي يضطلع بها المؤتمر والوارد تعريفها في اتفاق أكرا، مؤكّدين في ذلك على دور هذه المنظمة بوصفها الجهة المسؤولة عن تنسيق المعالجة المتكاملة لمسائل التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وتعزز في الوقت ذاته أوجه التآزر والتكامل مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. ويعربون عن الأمل في أن يقدم المجتمع الدولي دعمه الكامل للأونكتاد في أنشطته ويشجع هذه المنظمة على إضافة مساهمتها من أجل بلوغ المزيد من الأهداف الإنمائية خلال السنوات الأربع المقبلة.
	29 - ويشدد الوزراء على ضرورة أن يتم في الوقت المناسب إتاحة وصول أقل البلدان نمواً إلى الأسواق بصورة دائمة دون رسوم جمركية أو حصص على نحو ما ورد في برنامج عمل اسطنبول. ويشددون على أهمية تيسير انضمام جميع البلدان النامية، لا سيما أقل البلدان نمواً التي تتقدم بطلب العضوية في منظمة التجارة العالمية، دون عوائق سياسية، وبشكل سريع وشفاف، ومع التقيّد التام بمبادئ المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية.
	30 - ويسلِّم الوزراء بضرورة مواصلة تعزيز التجارة فيما بين بلدان الجنوب. ويشيرون إلى أن تعزيز فرص الوصول إلى الأسواق بين البلدان النامية يمكن أن يؤدّي دوراً إيجابياً في حفز التجارة بين بلدان الجنوب. وفي هذا الصدد، يرحبون بأمور شتّى من بينها اختتام الدورة الثالثة للنظام العالمي للأفضليات التجارية باعتماد بروتوكول ساو باولو في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010 ويشجعون جميع البلدان النامية التي لم تنضم بعد إلى النظام العالمي للأفضليات التجارية وبروتوكولاته على أن تنظر في القيام بذلك.
	31 - ويشدد شدّد الوزراء على الحاجة للتخلي عن جميع التدابير والاتجاهات الحمائية، ولا سيما تلك التي تؤثّر على البلدان النامية، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية وغيرها المفروضة على التجارة، وخاصة ما يتعلّق بالإعانات الزراعية. ولتصحيح أي تدابير اتُّخذت من قبل، يسلِّمون بحق البلدان في الإفادة الكاملة من حيِّزها للسياسات ومن أوجه المرونة تماشياً مع التزامات منظمة التجارة العالمية، ويدعون منظمة التجارة العالمية والهيئات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الأونكتاد، إلى مواصلة رصد التدابير الحمائية وتقييم أثرها على البلدان النامية.
	32 - ويدعو الوزراء إلى التنفيذ الكامل لقرار مراكش الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة بما قد يحدث من آثار سلبية لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، من خلال تزويد تلك البلدان بالمساعدة التقنية والمالية بما يكفي لتلبية احتياجاتها الغذائية.
	33 - ويعرب الوزراء عن الانشغال العميق إزاء استمرار النقص في نقل التكنولوجيا والدراية والخبرة إلى البلدان النامية. ويشددون على ضرورة اتخاذ التدابير الملائمة للتغلب على الفجوة التكنولوجية بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو والعمل على وضع ترتيبات لتسهيل عملية نقل التكنولوجيا. فنقل التكنولوجيا لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونقل التكنولوجيا السليمة بيئيا والنظيفة، أمران أساسيان لتعزيز الجهود الإنمائية التي تبذل في بلدان الجنوب. وينبغي تمكين البلدان النامية من تطوير التكنولوجيا الخاصة بها، بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك بناء القدرات المحلية على تصميم وتطوير التكنولوجيات. ويشدد الوزراء على أن أوجه التقدُّم المحققة في مجالي العلم والتكنولوجيا وتيسير إتاحة سبل الحصول على أحدث التكنولوجيات، أمور ستساعد بالتأكيد البلدان النامية على إحراز تقدُّم هام في مجالات من قبيل الزراعة والصحة والطاقة والتجارة والمياه وحماية البيئة. كما أن التقدّم في هذه القطاعات يمثّل في جوهره الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلّق بآلية تيسير تكفل تعزيز التكنولوجيات النظيفة والسليمة بيئياً وتنميتها ونقلها ونشرها، على نحو ما اتُّفق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
	34 - ويحث الوزراء المجتمع الدولي على التصدي للتحديات التي تسببها الهجرة الدولية على أساس المسؤولية المشتركة لجميع البلدان والشراكة الأصيلة والفهم المشترك، لضمان أن تسهم الهجرة الدولية في تنمية كل من البلدان الموفِدة للعمالة والبلدان المستقبِلة لها مع تقليص الآثار السلبية إلى أدنى حد ممكن.
	35 - ويدعو الوزراء جميع الدول الأعضاء إلى تجديد الإرادة السياسية للتعامل بطريقة متوازنة مع التحديات والفرص التي تطرحها الهجرة الدولية، النظامية وغير النظامية، وإلى تشجيع احترام حقوق الإنسان وحمايتها عند وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة. ويشددون في هذا المضمار على أهمية المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من مصادر تعبئة الموارد الدولية لدعم جهود البلدان النامية من أجل استئصال شأفة الفقر وتعزيز حق الشعوب في التنمية، باعتبارها أداة أساسية لضبط تدفُّقات المهاجرين، التي يحركها في جملة أمور البحث عن رفاه وفرص عمل أفضل.
	36 - ويرفض الوزراء رفضا قاطعا فرض أي قوانين وأنظمة تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية وجميع الأشكال الأخرى من التدابير الاقتصادية القسرية، بما في ذلك الجزاءات الانفرادية ضد البلدان النامية، ويكررون التأكيد على الحاجة الملحة إلى إلغائها فوراً. ويؤكدون أن هذه الإجراءات لا تقوض المبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وفي القانون الدولي فحسب، بل تهدد أيضا بصورة خطيرة حرية التجارة والاستثمار. ولذلك يدعون المجتمع الدولي إلى عدم الاعتراف بهذه التدابير أو تطبيقها.
	37 - ويؤكد الوزراء من جديد دعمهم القوي للأمم المتحدة ولكافة الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز قدرتها على تنفيذ ولاياتها تنفيذا كاملا وضمان تنفيذ جميع برامجها بصورة فعالة، لا سيما في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويعرب الوزراء عن اعتقادهم الراسخ بأن شرعية أي تدابير إصلاحية وتوافر مقومات بقائها يعتمدان في نهاية الأمر على موافقة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويؤكد الوزراء أن التدابير الخاصة بإصلاح الأمم المتحدة ينبغي أن تستجيب للطابع الحكومي الدولي والمتعدد الأطراف والدولي الفريد الذي تتسم به.
	38 - ويدعو الوزراء إلى تدعيم دور الأمم المتحدة في الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية، بما في ذلك دورها التنسيقي في مجال إدارة الشؤون الاقتصادية على الصعيد العالمي. كما يشددون على أن من المهم تعزيز تعاون أكبر بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية. وفي هذا الخصوص، يكررون تأكيد الدور المركزي الذي تقوم به الأمم المتحدة بوصفها مركز تنسيق عملية متابعة تمويل التنمية وضرورة مواصلة أداء هذا الدور لكفالة استمرارية العملية وحيويتها، وتعيد في الوقت ذاته تأكيد ضرورة مواصلة تكثيف مشاركة جميع الجهات المعنية، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، في متابعة الالتزامات المتعهد بها في مونتيري والدوحة والوفاء بها.
	39 - ويؤكد الوزراء مجدداً أن المساعدة الإنمائية التي تقوم منظومة الأمم المتحدة بتوفيرها للبلدان النامية تشكل، من حيث كميتها ونوعيتها وإمكانية التنبؤ بها، أولوية مركزية لهذه البلدان. وإضافة إلى ذلك، يتعين التصدي لمسألة تزايد الاختلال بين الموارد الأساسية وغير الأساسية للأنشطة التنفيذية باعتبارها مسألة عاجلة. ويلاحظ الوزراء أن تزايد التحول عن التمويل من الموارد الأساسية إلى التمويل من موارد غير أساسية غالبا ما يؤدي إلى التجزيء ويمكن أن ينتقص من فعالية الأنشطة التنفيذية وكفاءتها، نظرا لأن الموارد غير الأساسية لا يمكن التنبؤ بها، كما أنها ترفع تكاليف المعاملات وتنتقص من كفاءة منظومة الأمم المتحدة واتساقها وتزيد من تجزيئها، بما في ذلك على المستوى القطري، مما يؤدي إلى التنافس بين المنظمات، ودعوتها إلى تحويل مسار كل منها عن ولايته. ومن ثم، يدعو الوزراء البلدان المانحة إلى توفير موارد مالية كافية لاستعادة التوازن بين موارد التمويل الأساسية وغير الأساسية وضمان توفير قاعدة متسعة وكافية للموارد الموجهة للتنمية
	40 - ويؤكد الوزراء من جديد أن تعزيز دور جهاز الأمم المتحدة الإنمائي وقدرته على مساعدة البلدان في تحقيق أهدافها الإنمائية يتطلب تحسيناً مستمراً في فعاليته وكفاءته واتساقه وتأثيره، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الموارد. وفي هذا الصدد، يجب أن تحتفظ الخصائص الأساسية للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية، في جملة أمور، بطبيعتها الشاملة والطوعية والقائمة على المنح والحيادية والمتعددة الأطراف، وكذلك قدرتها على الاستجابة على نحو مرن لاحتياجات التنمية للبلدان المستفيدة من البرامج. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي الاضطلاع بالأنشطة التنفيذية لصالح البلدان المستفيدة، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها الوطنية وأولوياتها الإنمائية الوطنية. وفي هذا الخصوص، أعرب الوزراء عن تطلعهم إلى اختتام ناجح لمفاوضات الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة، الذي يعترف باحتياجات البلدان النامية وأولوياتها.
	41 - ويشدد الوزراء على أهمية قيام منظومة الأمم المتحدة بأسرها وكذلك مؤسسات بريتون وودز والجهات المانحة الثنائية بالاعتراف بملكية البلدان النامية المعنية، ومواءمة برامجها التعاونية مع الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية لتلك البلدان والقيام أيضاً حسب الاقتضاء بمواءمة فرادى برامجها التعاونية بهدف المساهمة على النحو الأمثل في تحقيق الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
	42 - وأشار الوزراء إلى الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وهي القارة الوحيدة التي لا تسير الآن على درب تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية. ويقِرُّون بأنه بينما بدأ النمو الاقتصادي يعود من جديد، هناك حاجة لدعم الانتعاش الجاري بما يتّسم به من هشاشة وتفاوت، ولمواجهة ما تخلّفه الأزمات المتعدّدة حاليا من آثار سلبية على التنمية وما تطرحه من تحدّيات خطيرة أمام جهود مكافحة الفقر والجوع، وهو ما قد يشكّل عاملا آخر يقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، في أفريقيا.
	43 - ويعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء عدم اكتمال الوفاء بالالتزام الذي قُطع في اجتماع قمة غلين إيغلز بمضاعفة المعونات المقدّمة إلى أفريقيا بحلول عام 2010، ويؤكدوا في هذا الصدد على ضرورة المضيّ قدما بسرعة نحو الوفاء بالتزامات غلين إيغلز وسائر التزامات الجهات المانحة بزيادة المعونات المقدمة للبلدان الأفريقية عبر سبل شتّى، منها توفير موارد إضافية جديدة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات ودعم تنميتها المستدامة. ومن ناحية أخرى، يرحب الوزراء بالدعم الذي قدّمه بعض البلدان النامية إلى أفريقيا من خلال برنامج التعاون في ما بين بلدان الجنوب وبرنامج التعاون الثلاثي.
	44 - ويعرب الوزراء عن انشغالهم إزاء الحالة التي تشهدها أقل البلدان نمواً، التي ما برحت تتدهور نتيجة للأزمات العالمية المتواصلة والمتعددة التي تزيد من حدة بعضها البعض. فالأزمة المالية والاقتصادية العالمية المتواصلة تقوّض بوضوح التنمية في هذه البلدان. ويذكر الوزراء بأن المنجزات الإنمائية المتواضعة التي حققتها أقل البلدان نمواً على مدار السنوات بدأت تنحسر، مما دفع عدداً أكبر من سكانها إلى حالة من الفقر المدقع. وكثير من أقل البلدان نمواً ما زالت تتعثّر خلف المسيرة فيما يتصل بالوفاء بمعظم الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك تلك الواردة ضمن الأهداف الإنمائية للألفية.
	45 - ويؤكد الوزراء من جديد على أن التنفيذ الكامل للالتزامات المعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في اسطنبول في الفترة من 10 إلى 13 أيار/مايو 2011، سيعزز كثيرا الموارد المتاحة للدفع قدما بالخطة الإنمائية الدولية ومساعدة البلدان النامية على تخفيف آثار الأزمة والتصدي لها بمزيد من الفعالية وفقا لاستراتيجياتها الوطنية.
	46 - ويشير الوزراء إلى اعتراف المجتمع الدولي بمكامن الضعف الفريدة والخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية ابتداءً من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريو دي جانيرو في عام 1992، ومرورا بالمؤتمر العالمي المعني بالتنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في بربادوس في عام 1994، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ في عام 2002، والاجتماع الدولي لاستعراض تنفيذ برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية في موريشيوس في عام 2005، ويشيرون مع القلق إلى عدم كفاية الخطوات المتخذة على الصعيد الدولي لمعالجة مكامن ضعف هذه البلدان وتقديم الدعم الفعّال لجهودها في مجال التنمية المستدامة، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً.
	47 - ويشير الوزراء إلى أن تغيّر المناخ وارتفاع مستويات سطح البحر يشكلان الخطر الأكبر على بقاء الدول الجزرية الصغيرة النامية ومقوّمات حياتها وجهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويدعون المجتمع الدولي في هذا الصدد إلى الالتزام بزيادة التعاون الدولي على سبيل الاستعجال دعما لتلك الجهود، وبخاصة من خلال زيادة الموارد المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والدراية التقنية، وزيادة مشاركة الدول الجزرية الصغيرة النامية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الدولية.
	48 - وفي هذا السياق، يدعو الوزراء إلى تكثيف الجهود لمساعدة الدول الجزرية الصغيرة النامية على تنفيذ برنامج عمل بربادوس للتنمية المستدامة للدول الجزرية النامية الصغيرة واستراتيجية موريشيوس للتنفيذ. كما دعوا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم الدول الجزرية الصغيرة النامية في صمودها في وجه التحديات المتواصلة والناشئة التي تواجهها هذه الدول فيما يتصل بتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك عقد المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 2014.
	49 - ويكرّر الوزراء إقرارهم بالاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية ولما تواجهه من تحدّيات بسبب افتقار أقاليمها إلى المنافذ البحرية، والتي تتفاقم بسبب البُعد عن الأسواق العالمية، ويعربون عن قلقهم لبقاء النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي للبلدان النامية غير الساحلية شديدي التأثّر بالهزّات الخارجية وبتداعيات التحدّيات المتعدّدة التي يواجهها المجتمع الدولي، بما في ذلك الأزمة المالية والاقتصادية، والتغيرات المناخية، ويشددون على ضرورة أن يزيد المجتمع الدولي من المساعدات الإنمائية التي يقدّمها إلى البلدان النامية غير الساحلية لتمكينها من معالجة مكامن ضعفها وبناء قدرتها على التكيّف والسير على درب التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. ويؤكدون بناء على ذلك الضرورة الملحّة لتلبية الاحتياجات الإنمائية الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية وللتصدّي للتحدّيات التي تواجهها هذه البلدان، وذلك من خلال التنفيذ الكامل والفعال وفي الموعد المحدد لبرنامج عمل ألماتي على النحو الوارد في إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للدورة الثالثة والستين للجمعية العامة بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي.
	50 - ويرحب الوزراء بقرار الجمعية العامة، في قرارها 66/214 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، عقد مؤتمر استعراضي عشري شامل لبرنامج عمل ألماتي في عام 2014، ستسبقه أعمال تحضيرية إقليمية وعالمية ومواضيعية بأكثر الطرق فعالية وأحسنها تنظيما وأوسعها مشاركة. وسيُعقد اجتماعان للجنة التحضيرية الحكومية الدولية في أوائل عام 2014. وفي هذا الصدد، يحيط الوزراء علماً بنتائج الاجتماع الرابع لوزراء التجارة للبلدان النامية غير الساحلية، والاجتماع المواضيعي العالمي الرفيع المستوى المعني بالتجارة الدولية وتيسير التجارة وتقديم المعونة من أجل التجارة، الذي عقد في ألماتي في الفترة من 12 إلى 14 أيلول/سبتمبر 2012.
	51 - ويسلِّم الوزراء بأن البلدان المتوسطة الدخل ما زالت تواجه تحديات كبيرة في مجال التنمية ويشددون على أنه برغم ما حققته البلدان المتوسطة الدخل مؤخراً من تقدّم، وكذلك الجهود التي ما زالت تبذلها، إلاّ أن نسبة 75 في المائة من فقراء العالم ما برحوا يعيشون في تلك البلدان. كما أن تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك إيجاد فرص العمل للشباب وتنويع اقتصادات تلك البلدان وتطوير التكنولوجيات لا تزال كلها تشكل تحديات هائلة أمام البلدان المتوسطة الدخل.
	52 - وعلاوة على ذلك، يود الوزراء أن يؤكدوا التضامن المتزايد والدور المتعاظم الذي تقوم به البلدان المتوسطة الدخل في مجال التعاون بين بلدان الجنوب دعماً للجهود الإنمائية للبلدان النامية الأخرى.
	53 - ويرحِّب الوزراء بتنظيم مناسبة رفيعة المستوى والاحتفال بها في 17 أيار/مايو 2012، احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة لاعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وقد نظمت هذه المناسبة الدورة الحادية عشرة للمنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، عملا بقرار الجمعية العامة 66/142.
	54 - ويرحِّب الوزراء باعتماد قرار الجمعية العامة 66/296 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2012 بشأن تنظيم الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة، الذي سيُعرف باسم المؤتمر العالمي للشعوب الأصلية، والمقرر عقده يومي 22 و 23 أيلول/سبتمبر 2014 في نيويورك، وذلك لتبادل وجهات النظر وأفضل الممارسات في مجال إعمال حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك العمل على تحقيق الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وقررت الجمعية في ذلك القرار أن يفضي المؤتمر العالمي إلى اعتماد وثيقة ختامية موجزة ذات منحى عملي وشجعت مشاركة الشعوب الأصلية في هذا المؤتمر العالمي.
	55 - ويرحِّب الوزراء بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، ويعربون عن تقديرهم لحكومة البرازيل على استضافتها الناجحة للمؤتمر في ريو دى جانيرو، بالبرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012. وقد أكّد المؤتمر من جديد أن القضاء على الفقر هو أعظم التحدّيات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن. وجدّد أيضاً الالتزامات الأساسية، وأكد من جديد المبادئ الأساسية، وخاصة مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته، على النحو الوارد في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية لعام 1992، وقدم توجيهات جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويحث الوزراء المجتمع الدولي على مواصلة تعميم قضية التنمية المستدامة على الأصعدة كافة عن طريق تحقيق التكامل بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والإقرار بالصلة التي تربط بينها وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة بجميع أبعادها.
	56 - ويهيب الوزراء بالجمعية العامة إلى أن تشرع بصورة ناجحة وعاجلة في عمليات المتابعة المتفق عليها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، من خلال ضمان تمثيل متوازن للدول النامية وتنفيذ فعلي وكامل لنتائج المؤتمر، بما في ذلك الأُطر المؤسسية الفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة على الصُّعد كافة، فضلاً عن إتاحة السُّبل الكافية للتنفيذ للبلدان النامية.
	57 - ويؤكد الوزراء أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ هي المنتدى الأساسي الدولي والحكومي الدولي للتفاوض على سبل التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي.
	58 - ويذكِّر الوزراء مرة أخرى بأن تغيُّر المناخ يمثّل واحداً من أخطر التحديات العالمية في عصرنا هذا. ويؤكدون أن البلدان النامية لا تزال تعاني أكثر من غيرها من جرّاء الآثار الضارة الناجمة عن تغيُّر المناخ وتزايد وتيرة وقسوة الظواهر المناخية الشديدة. ويشيرون أيضاً إلى التحديات التي تواجهها البلدان النامية من جرّاء آثار تدابير التصدي. فتغيُّر المناخ لا يهدّد آفاق التنمية وإنجازات التنمية المستدامة فحسب، وإنما يهدد أيضاً صميم وجود المجتمعات والبلدان وبقائها.
	59 - ويشدد الوزراء على أن المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المتقدمة، بحكم مسؤوليتها التاريخية، بحاجة إلى أن تتسلّم زمام القيادة فيما يتصل بالتصدّي لهذا التحدّي ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ وعلى أساس مبادئها وأحكامها، وخاصة مبدأي الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته وقدرات كل منها، وتقدِّم الدعم المالي والتكنولوجي للبلدان النامية. ويؤكد الوزراء أن من الأهمية بمكان اعتماد فترة التزام ثانية مُلزِمة قانوناً بموجب بروتوكول كيوتو ويجب أن تشكّل الناتج الأساسي المتوخى تحقيقه من الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو بالدوحة، ويجب أن تكون طموحة من حيث التخفيضات المطلوبة في الانبعاثات، وتبدأ في 1 كانون الثاني/يناير 2013، بما يكفل تجنُّب أي ثغرة فاصلة بين فترتي الالتزام الأولى والثانية. ويشدد الوزراء على الحاجة إلى المبادرة العاجلة بسد ثغرة الطموح القائمة في هذا الخصوص، ويعربون عن انشغالهم إزاء عدم الوفاء بالالتزامات التي تعهّدت بها البلدان المتقدمة. ويؤكدون على ضرورة أن تتعهّد البلدان المتقدمة بالتزامات حازمة وطموحة من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، مشفوعة بأهداف طموحة ترنو إلى التقليل الكمّي للانبعاثات والحدّ منها، على النحو الذي يقتضيه العلم وتقضي به الاتفاقية.
	60 - وفي هذا السياق، يعرب الوزراء عن تطلّعهم إلى تحقيق نتائج ناجحة وشاملة في الاجتماع الثامن عشر لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، ويشددون على أهمية التنفيذ الكامل للحزمة الدقيقة التي أقرها الاجتماع السابع عشر والدورة السابعة في ديربان من جميع جوانبها، بما في ذلك التوصُّل إلى فترة التزام ثانية نوعية وقانونية لبروتوكول كيوتو. كما يشددون على أهمية الاختتام الناجح لأعمال الفريق العامل المخصص المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل بموجب الاتفاقية، تماشياً مع خطة عمل بالي والتقدُّم الملموس الذي تحقّق في قرارات كانكون وديربان، عن طريق دمج الأهداف الطموحة القابلة للقياس في المرفق الأول لغير الأطراف المدرجة في بروتوكول كيوتو، وتناول مسائل التكيُّف والتخفيف والتمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بطريقة متوازنة وفعّالة.
	61 - ويدعو الوزراء جميع الأطراف إلى الإبقاء على هياكل الاتفاقية وبروتوكول كيوتو الملحق بها لمدة تقارب العامين، ويحذرون من أي محاولة لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية أو لتفسير مبادئها، محذِّرين من مغبة تفكيك الهيكل الدولي لتغيُّر المناخ وتحويله إلى نظام أضعف يقوم على أساس ”التعهّد والاستعراض“ بالنسبة إلى الأطراف في المرفق الأول.
	62 - ويرى الوزراء أن التقدُّم الذي أُحرز في منهاج ديربان للعمل المعزَّز أمر جوهري من أجل المضي قُدماً في تنفيذ الاتفاقية. ومع ذلك، ينبغي للأعمال المنفّذة أن تكفل قيام صلة متينة بين تدابير التخفيف والتكيُّف وبين سُبل التنفيذ، بطريقة متوازنة، على النحو الذي ينعكس في الاتفاقية ذاتها. ويعتقد الوزراء بأن جميع المسارات المتبعة في إطار الاتفاقية يجب السير عليها بطريقة عاجلة وطموحة وفعّالة. وينبغي أن يعكس هذا التقدُّم الروابط القائمة بين التخفيف والتكيُّف وسُبل التنفيذ، باعتبار أن هذه العلاقة واردة أصلاً في صُلب الاتفاقية.
	63 - ويدعو الوزراء جميع الأطراف المدرجة في المرفق الأول إلى الوفاء بالتزاماتها المتصلة بالتخفيف والتكيُّف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات بموجب الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو الملحق بها.
	64 - ويشدد الوزراء على أن سُبل التعامل مع تغيُّر المناخ في المنظمة البحرية الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي يتعين أن تكون متناسقة مع مبادئ وأحكام الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو.
	65 - ويعيد الوزراء التأكيد على أن ظواهر التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف والعواصف الترابية والرملية تمثّل شاغلاً خطيراً بالنسبة للبلدان النامية؛ ومن ثم فلا بد من التعجيل باتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي للتصدّي لتلك التحديات. ويشددون على الأهمية الكبيرة التي تتسم بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا، مؤكّدين على أن ظواهر التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف تؤدّي إلى تآكل الركائز الثلاث للتنمية المستدامة. ويعيد الوزراء التأكيد على أن مواجهة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف تمكّن البلدان من التعامل مع تحدّيات السياسات العالمية المتعددة، ومن ذلك مثلاً الأمن الغذائي والتكيُّف مع تغيُّر المناخ والهجرة القسرية. وفي هذا السياق، ينوه الوزراء بنتائج الدورة العاشرة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية، التي عقدت في تشانغوُن بجمهورية كوريا في الفترة من 10 إلى 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.
	66 - ويوجه الوزراء نداء حازماً إلى جميع الأطراف تدعوها فيه إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ الاتفاقية بجميع جوانبها، وخاصة عن طريق تشجيع تبادل المعارف بشأن أفضل الممارسات والدروس المستخلصة من التعاون العالمي والإقليمي في مكافحة التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف.
	67 - ويؤكد الوزراء على ضرورة التشديد أيضاً على حشد وتوجيه الموارد المالية الكافية والقابلة للتنبؤ وتيسير السبل المباشرة للحصول عليها بما يساعد على التصدّي لآثار التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف وتحسين سُبل معيشة الناس الضعفاء المتضررين من جرّاء هذه المشاكل التي تتسم بأقصى قدر من الإلحاح على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي.
	68 - ويقر الوزراء بالعلاقة الرابطة بين تغيُّر المناخ وفقدان التنوّع البيولوجي والتصحُّر، وبالحاجة إلى مضاعفة الجهود المبذولة لمكافحة التصحُّر وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي، مؤكّدين على ضرورة دعم التعاون والتنسيق فيما بين أمانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، واتفاقية التنوُّع الأحيائي، مع مراعاة ولايات كل منها.
	69 - ويعرب الوزراء عن قلقهم إزاء الآثار المدمِّرة الناجمة عن ظواهر الطقس الشديدة التي تتسم بها النوبات المتكررة والمطوّلة من الجفاف والفيضان مع زيادة تواتر وقسوة العواصف الترابية والعواصف الرملية، مع ما ينجم عنها من أثر سلبي على البيئة والاقتصاد، ويدعون إلى انتهاج السياسات الملائمة في البلدان النامية وإلى تقديم الموارد المالية ونقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة لمواجهتها.
	70 - ويعرب الوزراء عن التزامهم ببذل قصارى الجهود للعمل على إقامة عالم خال من ظاهرة تدهور الأراضي في سياق التنمية المستدامة، ويحثون الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات عاجلة لعكس مسار التصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف، حسب مقتضى الحال، بمساعدة من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والوكالات المتعددة الأطراف والجماعات الرئيسية وغيرها من الأطراف المعنيّة. كما يحثون منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية والوكالات المتعددة الأطراف والجماعات الرئيسية وسائر الأطراف صاحبة المصلحة، على المساهمة في سبيل إقامة عالم خال من ظاهرة تدهور الأراضي. وطبقاً للالتزامات المتعهّد بها في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يعرب الوزراء عن تصميمهم على اتخاذ إجراءات متناسقة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من أجل العمل على الصعيد العالمي على رصد تدهور الأراضي وإصلاح الأراضي التي عانت من التدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والمناطق الجافة وشبه الرطبة، ويدعون إلى تنفيذها، آخذين بعين الاعتبار الأولويات والظروف والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية.
	71 - ويعرب الوزراء أيضاً عن دعمهم لتعزيز القاعدة العلمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما في ذلك النظر في تشكيل فريق علمي حكومي دولي متوازن إقليمياً ومعني بالتصحُّر وتدهور الأراضي والجفاف.
	72 - ويؤكد الوزراء من جديد على القيمة الجوهرية للتنوّع البيولوجي فضلاً عن القِيَم التي يتسم بها التنوُّع البيولوجي من النواحي الإيكولوجية والجينية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والثقافية والترويحية والجمالية، ودوره الأساسي في التنمية المستدامة ورفاه البشر. ويؤكدون مرة أخرى على فداحة الخسارة التي لحقت بالتنوّع الإحيائي العالمي وتدهور النظم الإيكولوجية، مؤكّدين على أن هذه الظواهر تقوّض التنمية العالمية وتؤثّر على الأمن الغذائي والتغذية وعلى توافر المياه وسبل إتاحتها، وصحة فقراء الريف بل وصحة البشر على الصعيد العالمي، بما في ذلك أجيال الحاضر والمستقبل وخاصة في البلدان النامية.
	73 - ويدعو الوزراء إلى العمل، حسب مقتضى الحال، على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوّع البيولوجي للفترة 2011-2020 باعتبارها الإطار الشامل في مجال التنوع البيولوجي، وإلى مواصلة الجهود الجارية الرامية إلى ترجمة أهداف آيشي للتنوع البيولوجي إلى استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي. ويرحب الوزراء باعتماد بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وبفتح باب التوقيع عليه. ويدعون أيضاً الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوّع البيولوجي إلى تعزيز قدرة البلدان النامية الأطراف في الاتفاقية على كفالة التأهب من أجل تنفيذ أحكام بروتوكول ناغويا. ونظراً لأن عقد الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020 يتيح فرصة فريدة لإشراك شعوب العالم في معركة حماية الحياة على الأرض، فإن الوزراء يؤكدون من جديد التزامهم بعدم ادخار أي جهد من أجل النجاح في تحقيق أهداف العقد.
	74 - ويؤكد الوزراء من جديد دعمهم من أجل التوصّل إلى نتائج ناجحة للاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوّع البيولوجي، المقرر عقده في حيدر أباد، بالهند، في تشرين الأول/أكتوبر 2012، ويشيرون في هذا الصدد إلى أهمية تنفيذ خطة العمل المتعددة السنوات بشأن التعاون بين بلدان الجنوب بشأن التنوُّع البيولوجي من أجل التنمية، التي سيُنظر فيها خلال الاجتماع الحادي عشر، باعتبارها أداة مفيدة يمكن أن تُكمِّل التعاون بين الشمال والجنوب وكذلك التعاون الثلاثي ومن أجل تقديم مساهمات هامة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 2011-2020.
	75 - ويرحب الوزراء بهذه الاستراتيجية الرامية إلى تعبئة الموارد دعماً لتنفيذ الأهداف الثلاثة لاتفاقية التنوّع البيولوجي، مؤكّدين على أهمية تقديم التمويل لحفظ التنوّع البيولوجي.
	76 - ويؤكد الوزراء من جديد المنافع الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للغابات والمساهمة الهامة للإدارة المستدامة للغابات في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وضرورة تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الإدارة المستدامة للغابات وإعادة غرس أشجارها وإصلاحها وعدم اجتثاثها، وضرورة التشجيع على تنفيذ الصك غير الملزم قانونا المتعلق بجميع أنواع الغابات وأهدافه العالمية الأربعة المتعلقة بالغابات، والإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى للدورة التاسعة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات بمناسبة تدشين السنة الدولية للغابات. ويؤكد الوزراء أهمية معالجة الثغرات المالية التي تشوب مجال الإدارة المستدامة للغابات، من خلال إنشاء صندوق عالمي جديد معني بالغابات ضمن إطار الأمم المتحدة، تماشياًً مع مبادئ التنمية المستدامة، من أجل تلبية احتياجات التمويل اللازمة للبلدان من أجل إدارة مستدامة لغاباتها ولا سيما البلدان النامية التي تعاني احتياجات وظروفاً خاصة بما في ذلك أفريقيا وأقل البلدان نمواً والبلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض، والبلدان ذات الغطاء الحرجي المتوسط والمرتفع، والدول الجزرية الصغيرة النامية. ويعيدون التأكيد على الحاجة لدعم السياسات القطاعية والمؤسسية التي تعزِّز الإدارة المستدامة للغابات. ويسلطون الأضواء أيضا على الاعتراف الوارد بالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“، بالدور الحيوي لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات في ضوء عضويته العالمية وولايته الشاملة، فيما يتصل بالتصدّي للقضايا المتعلقة بالغابات بطريقة شاملة ومتكاملة وتعزيز تنسيق السياسات والتعاون على الصعيد الدولي من أجل التوصُّل إلى إدارة مستدامة للغابات.
	77 - ويدعو الوزراء المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم الكامل لدول البحر الكاريبي في جهودها للحصول على اعتراف دولي بالبحر الكاريبي بوصفه منطقة خاصة في سياق التنمية المستدامة، والاعتراف في الوقت ذاته بأهمية البحر الكاريبي بالنسبة إلى أجيال الحاضر والمستقبل وبالنسبة إلى تراث البشر الذين يعيشون في المنطقة، من أجل استمرار رفاهيتهم وإدامة سُبل حياتهم، والحاجة الماسة إلى أن تتخذ بلدان المنطقة الخطوات الملائمة من أجل الحفاظ عليه وحمايته بدعم من جانب المجتمع الدولي.
	78 - ويؤكد الوزراء أهمية معالجة مسائل الطاقة، بما في ذلك الحصول على الطاقة بأسعار معقولة وكفاءة الطاقة واستدامة مصادر الطاقة واستخدامها، كجزء من الجهود العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز التنمية المستدامة.
	79 - ويشير الوزراء إلى أن مجموعة الـ 77 والصين شكلت قوة رئيسية في عملية التفاوض بشأن قانون البحار على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأثّرت مواقف مجموعة الـ 77 والصين بشكل ملحوظ على تكريس بعض مفاهيم قانون البحار الرئيسية المرتبطة ارتباطاً لا انفصام له بالتنمية المستدامة، مثل: المنطقة الاقتصادية الخالصة، حيث تتمتع الدولة الساحلية بحقوق السيادة على الموارد الطبيعية، وقاع البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية (”المنطقة“)، ووجوب استغلال الموارد فيها لصالح البشرية جمعاء، بغض النظر عن الموقع الجغرافي للدول، سواء كانت ساحلية أو غير ساحلية، مع إيلاء اعتبار خاص لمصالح الدول النامية واحتياجاتها.
	80 - وفي هذا الصدد، يشير الوزراء إلى أن قرار الجمعية العامة 2749 (د-25)، ولاحقا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، جعلا مبدأ التراث المشترك للإنسانية الذي التزمت به مجموعة الـ 77 والصين منذ نشأتها في عام 1967، يتبلور فيصبح قاعدة تقليدية.
	81 - ويسلِّم الوزراء بأن البلدان النامية تواجه تحدياً رئيسياً في مجال قانون البحار، ألا وهو حفظ التنوع البيولوجي البحري واستغلاله على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية. وإن قيام قلة قليلة باستغلال الموارد في منطقة بحرية تُعد تراثاً مشتركاً للإنسانية والاستفادة منها لا يتفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالإنصاف، إذ يحق للبشرية جمعاء أن تنتفع بهذه المنطقة ومواردها. وفي هذا السياق، يشدد الوزراء على أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر.
	82 - ويشدد الوزراء على أن المبدأ الأساسي المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وفي قرار الجمعية العامة 2749 (د-25) الذي ينطبق على هذه الموارد هو مبدأ التراث المشترك للإنسانية، وأنه يجب وضع نظام قانوني محدد للتنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية في شكل اتفاق تنفيذ للاتفاقية يقوم على أساس ذلك المبدأ. ويبنغي التفاوض على اتفاق التنفيذ هذا باعتباره حزمة واحدة، ويجب أن يشمل حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية واستغلاله بشكل مستدام، بما في ذلك الموارد الجينية وتقاسم المنافع مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية، والبحث العلمي، وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا البحرية.
	83 - ويعرب الوزراء عن قلقهم من التواتر المتزايد والحجم المتسع للكوارث الطبيعية التي حدثت في السنوات الأخيرة، مما أدّى إلى خسارة فادحة في الأرواح وعواقب سلبية طويلة الأجل من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على صعيد البلدان، ولا سيما البلدان النامية. ونتيجة لذلك، لقي ملايين من البشر حتفهم فيما تعرّض الملايين للتشريد. ويؤكدون من جديد أن الآثار الناجمة عن الكوارث تقوّض سُبل معيشة الضعفاء ن وتدمّر النمو الاقتصادي للبلدان وتحول دون تقدّمها نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، وفضلاً عن ذلك فإن هذه التحديات تتفاقم من جرّاء الأثر الناجم عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وأزمة الغذاء العالمية واستمرار انعدام الأمن الغذائي وأزمة الطاقة، وكذلك التحديات التي يطرحها تغيُّر المناخ.
	84 - ويناشد الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المتقدمة والمنظمات الدولية ذات الصلة، زيادة المساعدات المقدمة إلى الدول المتضررة، بما في ذلك بدعم الجهود المبذولة من أجل تدعيم قدراتها الوطنية والإقليمية من أجل تنفيذ خطط واستراتيجيات التأهب وسرعة الاستجابة والتعافي والتنمية فيما يتصل بالكوارث الطبيعية. ويؤكدون الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود فيما يتصل بتقديم المزيد من الموارد المالية الجديدة وبنقل التكنولوجيا من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية دعماً لتنفيذ البرامج الرامية إلى التخفيف من حدّة مخاطر الكوارث وتعزيز قدرات تلك البلدان على الصعيد الوطني والإقليمي، وصولاً إلى تنفيذ خطط واستراتيجيات الوقاية، بما في ذلك نُظم الإنذار المبكّر والتأهب وسرعة الاستجابة والتعافي والتنمية فيما يتصل بالكوارث الطبيعية.
	85 - ويسلِّم الوزراء بالحاجة إلى كفالة إقرار الحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، ويعربون عن تصميمهم على دعم النُظم الصحية والترويج للأخذ بنهج متعدد القطاعات من أجل تلبية الاحتياجات الصحية لسكان البلدان النامية.
	86 - ويسلِّم الوزراء بأن العبء العالمي الذي تشكّله الأمراض المُعدية وغير المُعدية إنما يمثّل واحداً من التحديات الإنمائية الرئيسية في القرن الواحد والعشرين ويقوّض التنمية المستدامة للدول الأعضاء، ويسلمون في هذا الصدد بالحاجة الماسة لاتخاذ مزيد من التدابير على كلٍ من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني للتصدّي للأمراض المُعدية وغير المعدية.
	87 - ويؤكد الوزراء من جديد أن اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة هي اللجنة الرئيسية الوحيدة في المنظمة المعهود إليها بالمسؤوليات المتعلّقة بالشؤون الإدارية والمالية وشؤون الميزانية. وفي هذا الصدد، يطلب الوزراء ألا تتم مناقشة أي مسائل متعلّقة بالميزانية والشؤون المالية والإدارية بما في ذلك ما يتصل بإنشاء عمليات حفظ السلام أو البعثات السياسية الخاصة إلا في إطار اللجنة الخامسة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
	88 - ويؤيد الوزراء بقوة الدور الرقابي الذي تقوم به الجمعية العامة، فضلا عن الهيئات الحكومية الدولية وهيئات الخبراء ذات الصلة التابعة لها، في مجالات التخطيط والبرمجة والميزنة والرصد والتقييم. وفي هذا السياق، يجددون التزامهم بتدعيم دور لجنة البرنامج والتنسيق، ويشجعون الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين على ملء جميع شواغر لجنة البرنامج والتنسيق المخصصة للمجموعات الإقليمية التي تشارك فيها. ويحث الوزراء أيضاً سائر أعضاء الأمم المتحدة على المشاركة الفعّالة في دورات لجنة البرنامج والتنسيق.
	89 - ويؤكدون من جديد أن أي جهود ترمي إلى إصلاح الأمانة العامة والإدارة، بما في ذلك عملية ميزانيتها، يجب ألا تهدف إلى تغيير الطابع الحكومي الدولي والمتعدد الأطراف والدولي للمنظمة، بل يجب أن تعزز قدرة الدول الأعضاء على أداء دورها في الرقابة والرصد. كما أن نظر الدول الأعضاء وموافقتها المسبقة أمر أساسي في جميع الحالات التي تندرج التدابير المطلوب تنفيذها فيها ضمن اختصاص الجمعية العامة، ويشيرون في هذا الصدد إلى القرار 66/257. ويؤكدون من جديد أيضاً حق جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التعبير عن آرائها بشأن إدارة المنظمة، بما في ذلك المسائل المتعلقة بميزانيتها، والحاجة إلى تفاعل متواصل وحوار مستمر بين الأمانة العامة والجمعية العامة بهدف تهيئة بيئة إيجابية لإجراء المفاوضات وتفعيل عملية صُنع القرارات وتنفيذ تدابير الإصلاح.
	90 - ويؤكد الوزراء من جديد أهمية الإطار الاستراتيجي بوصفه التوجيه السياساتي الرئيسي للمنظمة وضرورة أن يعكس مضمونه بصورة كاملة الولايات التي تضطلع بها الدول الأعضاء، بما في ذلك النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، يشددون على ضرورة مشاركة الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 مشاركة كاملة في النظر في الإطار الاستراتيجي المقتَرح لفترة السنتين 2014-2015.
	91 - ويؤكد الوزراء من جديد التزام مجموعة الـ 77 والصين بالإصلاح في الأمانة العامة للأمم المتحدة وإدارتها، بغية جعل المنظمة أكثر فعالية وتمثيلاً وشفافية ومساءلة واستجابة لاحتياجات الدول الأعضاء. ويبرزون أنه لكي تكلل هذه الإصلاحات بالنجاح، ينبغي أن تقوم على مشاورات موسعة وشاملة مع الجمعية العامة ويجب أن تعبِّر عن طابع الأمم المتحدة كمنظمة تتولى فيها الدول الأعضاء زمام المبادرة وتكرِّس هذا الطابع.
	92 - ويؤكد الوزراء على ضرورة تقديم أي اقتراح أو تدبير يتصل بتنفيذ توصيات تقرير فريق إدارة التغيير يندرج ضمن اختصاص الدول الأعضاء إلى الجمعية العامة للنظر فيه والموافقة المسبقة عليه، عن طريق لجنتها الخامسة، تماشياًً مع الأحكام الواردة في قراري الجمعية العامة 64/259 و 66/257.
	93 - ويؤكد الوزراء أن المنهجية الراهنة المتّبعة في إعداد جدول الأنصبة المقررة إنما تعكس التغيُّرات التي تطرأ على الأحوال الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء. كما يؤكد الوزراء من جديد على مبدأ ”القدرة على الدفع“ بوصفه المعيار الأساسي في قسمة نفقات الأمم المتحدة، ويرفضون إدخال أي تغيير على عناصر المنهجية الحالية بالنسبة لإعداد جدول الأنصبة المقررة بهدف زيادة مساهمات البلدان النامية. وفي هذا المضمار، يشددون على أن العناصر الأساسية للمنهجية الحالية لجدول الأنصبة المقررة، من قبيل فترة الأساس، والدخل القومي الإجمالي، وأسعار التحويل، والتسوية المتعلقة بانخفاض نصيب الفرد من الدخل، ومعامل التدرج، والحد الأدنى والحد الأقصى لأقل البلدان نموا، وتسوية رصيد الديون، هي عناصر يجب ألا يمسها أي تغيير وهي غير قابلة للتفاوض.
	94 - ويؤكد الوزراء أن المعدل الأقصى الحالي للأنصبة المقررة، أو الحد الأقصى، قد حدد بوصفه حلا توفيقيا سياسيا، وهو مخالف لمبدأ القدرة على الدفع ويمثل مصدرا أساسيا لتشوه جدول الأنصبة المقررة. وفي هذا السياق، يحثون الجمعية العامة على إجراء استعراض لهذا الترتيب، وفقا للفقرة 2 من القرار 55/5 جيم.
	95 - ويؤكد الوزراء أن المبادئ والمبادئ التوجيهية الحالية لقسمة نفقات عمليات حفظ السلام التي وافقت عليها الجمعية العامة في قراراتها ذات الصلة ينبغي أن تشكل أساسا لأي مناقشات بشأن جدول الأنصبة المقررة لتمويل عمليات حفظ السلام. وفي هذا الصدد، يشدد الوزراء على ضرورة أن يعكس جدول الأنصبة المقررة لعمليات حفظ السلام بوضوح المسؤوليات الخاصة التي تقع على عاتق الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن فيما يتعلق بصون السلام والأمن. ويشير الوزراء أيضاً إلى أن البلدان الأقل نموا من الناحية الاقتصادية، قدرتها على المساهمة في ميزانيات عمليات حفظ السلام محدودة. وفي هذا السياق، يشدد الوزراء على أن أي مناقشة بشأن نظام التخفيضات المطبق على الجدول الخاص بعمليات حفظ السلام ينبغي أن يراعي ظروف البلدان النامية التي يجب ألا تتأثر أوضاعها الحالية بشكل سلبي. ويشدد الوزراء، في هذا الصدد، على أن أي عضو من أعضاء مجموعة الـ 77 والصين ليس عضوا دائما في مجلس الأمن، يجب ألا يُصنف بالتالي فوق المستوى جيم.
	96 - ويؤكد الوزراء مجددا أنه ينبغي عدم تعريض الاستقرار المالي للأمم المتحدة للخطر جرّاء اتخاذ تدابير تعسفية. ويشدد الوزراء على أن أي جهود تبذل لاستخدام المساهمات المالية وسيلة للضغط من أجل اعتماد مقترحات معينة تؤدي إلى نتائج عكسية وتشكل انتهاكا لالتزامات الدول الأعضاء بتوفير الموارد للمنظمة، على النحو المنصوص عليه في ميثاقها.
	97 - ويرفض الوزراء، في هذا السياق، جميع التدابير القسرية الانفرادية، التي تتعارض مع القانون الدولي، والتي تعرقل، وأحيانا تعوق دفع الأنصبة المقررة من الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين إلى ميزانيات المنظمة.
	98 - ويعرب الوزراء أيضا عن القلق إزاء إغلاق الحسابات المصرفية الرسمية للدول الأعضاء في المجموعة، الأمر الذي أعاق حسن سير العمل في البعثات فضلا عن دفع اشتراكات الدول الأعضاء إلى المنظمة. وفي هذا الصدد، يشدد الوزراء على أن الطابع الخاص للنظام المصرفي لا يعفي البلد المضيف من مسؤوليته عن كفالة توفير خدمات مصرفية غير مقيدة إلى البعثات الدائمة للدول الأعضاء في المجموعة في نيويورك، ويحثون البلد المضيف على الوفاء بالتزاماته وفقاً لذلك.
	99 - ويؤكد الوزراء مجددا بقوة الالتزام القانوني لجميع الدول الأعضاء بتحمل النفقات المالية للأمم المتحدة، وفقا للميثاق، ويحثون جميع الدول الأعضاء على تسديد أنصبتها المقررة في الوقت المحدد كاملة ودون شروط. ويؤكدون أيضا أنه ينبغي أن تراعى الصعوبات الخاصة والحقيقية التي تواجهها بعض البلدان النامية وتمنعها مؤقتا من الوفاء بالتزاماتها المالية مراعاة كاملة وأنه يجب أن تستجيب مقررات الجمعية العامة بشأن البند المعنون ”جدول الأنصبة المقررة“ من جدول الأعمال لهذه الصعوبات.
	100 - ويشدد الوزراء على ضرورة أن يكون مستوى الموارد الذي تعتمده الجمعية العامة متناسبا مع جميع البرامج والأنشطة المأذون بها من أجل كفالة تنفيذها بشكل كامل وفعال. ويؤكدون من جديد أيضا أولويات المنظمة حسبما اعتمدتها الجمعية العامة والحاجة إلى أن يعرض الأمين العام هذه الأولويات عند تقديمه الميزانيات البرنامجية المقترحة.
	101 - ويكرر الوزراء التأكيد على ضرورة تحقيق توازن بين أولويات المنظمة المتفق عليها لدى تخصيص موارد الميزانية العادية للأمم المتحدة، الذي بات يتم بشكل دائب على حساب الأنشطة الإنمائية. وفي هذا الصدد، يشدد الوزراء أيضا على وجوب أن تنفذ الأمانة العامة بدقة ولايات الجمعية العامة دون أية استثناءات و/أو تأخير.
	102 - وفي هذا السياق، يشدد الوزراء على أن تعزيز الأمم المتحدة ودورها في التعاون الدولي من أجل التنمية أمر جوهري للتصدي للتحديات والفرص الراهنة والمقبلة الناشئة عن عملية العولمة. ويقرون بأنه يتعين على الأمم المتحدة أن تنهض بإمكاناتها وقدراتها على تنفيذ ولاياتها بالكامل وأن تكفل الإنجاز الفعال لبرامجها في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد، يحثون الأمين العام على زيادة تعزيز ركيزة التنمية للمنظمة بأسرها، بما في ذلك حساب التنمية الخاص بها.
	103 - ويشدد الوزراء على أهمية كفالة تقيد الأمانة العامة بأعلى معايير المساءلة والشفافية والنزاهة والسلوك الأخلاقي. وبناء عليه، يحث الوزراء الأمين العام على أن ينفِّذ، على سبيل الأولوية، قراري الجمعية العامة 64/259 و 66/257.
	104 - ويعرب الوزراء عن القلق إزاء عدم كفاية حصة البلدان النامية في نظام المشتريات التابع للأمم المتحدة. ويشددون على أن تستند مشتريات الأمم المتحدة إلى أوسع قاعدة جغرافية ممكنة، مع معاملة البلدان النامية معاملة تفضيلية. ويشددون كذلك على أن تكون قائمة الموردين إلى الأمم المتحدة ممثلة لأعضاء المنظمة، ويؤكدون الحاجة إلى تنفيذ تدابير ملموسة لكفالة إتاحة فرص أكبر للمؤسسات التجارية من البلدان النامية في النفاذ إلى الأسواق في مجال مشتريات الأمم المتحدة.
	105 - ويشدد الوزراء على الحاجة إلى زيادة تمثيل البلدان النامية، ولا سيما على مستوى الرتب العليا، وإلى تحسين التوزيع الجغرافي في الأمانة العامة وزيادة الشفافية في عملية استقدام الموظفين.
	106 - ويشير الوزراء إلى القرار الذي اتخذه رؤساء الدول والحكومات في مؤتمر قمة الجنوب الثاني، المعقود في الدوحة في الفترة من 12 إلى 16 حزيران/يونيه 2005، والقاضي بالعمل على ضمان أن تُحترم بالكامل في البرامج والسياسات الموضوعة في سياق العولمة مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخاصة عندما تتعلق بالمساواة فيما بين الدول واحترام استقلال الدول والسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتشديد على أن تُستلهم هذه المبادئ والمقاصد في التزامنا الكامل بتعددية الأطراف وفي البحث عن نظام اقتصادي دولي أكثر عدلاً وإنصافاً يتيح الفرص لرفع مستوى معيشة شعوبنا.
	107 - ويشير الوزراء إلى القرار الذي اتخذه رؤساء دول وحكومات مؤتمر قمة الجنوب الثاني، بالعمل من أجل تحقيق حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت أشكال الهيمنة الاستعمارية أو الأشكال الأخرى للهيمنة الأجنبية أو الاحتلال الأجنبي، والتي تؤثر على نحو معاكس في تنميتها الاجتماعية الاقتصادية، ودعوة المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لإنهاء استمرار الاحتلال الأجنبي، وفقاً لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
	108 - ويكرر الوزراء دعوتهم إلى الانسحاب الفوري والكامل لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن الجولان السوري المحتل حتى خط حدود 4 حزيران/يونيه 1967، ومن الأراضي اللبنانية المحتلة المتبقية. ويعيدون تأكيد دعمهم لإتمام عملية سلام في الشرق الأوسط ترمي إلى تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 (1967)، و 338 (1973)، و 425 (1978)، و 1850 (2008) ومبدأ الأرض مقابل السلام. وفي هذا السياق، يعيدون أيضا تأكيد دعمهم لمبادرة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي في آذار/مارس 2002.
	109 - ويشدد الوزراء على ضرورة إعمال الشعب الفلسطيني، في أسرع وقت ممكن، لحقه في تقرير المصير وفي استقلال دولته الفلسطينية بما يتيح تحقيق استقراره وازدهاره وتنميته من أجل بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية التي هي حق لجميع الشعوب. ويعرب الوزراء عن دعمهم للجهود التي يبذلها الشعب الفلسطيني لتحقيق الاستقلال، ويرحبون في هذا الصدد بتقديم طلب فلسطين يوم 23 أيلول/سبتمبر 2011 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
	110 - ويدين الوزراء استمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والأعمال غير القانونية للسلطة القائمة بالاحتلال التي لا تزال تؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين، وإلى المعاناة الاجتماعية - الاقتصادية والإنسانية، وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية والأراضي الزراعية الفلسطينية، والنيل من تلاصق الأرض ووحدتها وسلامتها.
	111 - ويعرب الوزراء عن قلقهم الشديد إزاء زيادة التدهور في الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة المحاصر، نتيجة للممارسات الإسرائيلية غير القانونية، بما فيها بناء المستوطنات والجدار الفاصل وفرض الحصار وإقامة المئات من نقاط التفتيش. ويدعون إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى أن تكف فورا عن اتخاذ جميع التدابير غير القانونية التي تضر بالاقتصاد والتنمية الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص، الحصار اللاإنساني وغير القانوني المفروض على قطاع غزة والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والسلع، بما في ذلك التبادل التجاري في سائر أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة ومنها وإليها، وأن تقدم تعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها بالممتلكات والمؤسسات والبنية التحتية الفلسطينية. ويكررون دعوتهم المجتمع الدولي إلى مواصلة إمداد الشعب الفلسطيني بالمساعدات الإنمائية والإنسانية التي يحتاجها بشدة في هذه الفترة العصيبة ولا سيما من أجل إعادة بناء قطاع غزة وتحقيق انتعاشه الاقتصادي.
	112 - ويعيد الوزراء تأكيد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وسكان الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه وموارد الطاقة؛ ويطالبون إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، وعن تعريضها للخطر.
	113 - ويؤكد الوزراء مجددا ضرورة قيام حكومتي الأرجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية باستئناف المفاوضات وفقا لمبادئ وأهداف الميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، من أجل التوصل، في أقرب وقت ممكن، إلى حل سلمي للنـزاع على السيادة بشأن ”مسألة جزر مالفيناس“، الأمر الذي يضر كثيرا بالقدرات الاقتصادية للأرجنتين، وضرورة أن يمتنع كلا الطرفين عن اتخاذ قرارات تعني ضمنا إدخال تعديلات من جانب واحد على الوضع في الوقت الذي يجري فيه في الجزر تنفيذ العملية التي أوصت بها الجمعية العامة.
	114 - ويعيد الوزراء تأكيد الحاجة إلى التماس حلّ سلمي لقضايا السيادة التي تواجه البلدان النامية بما في ذلك، ضمن جملة أمور، النزاع بشأن أرخبيل تشاغوس الذي يشمل دييغو غارسيا، الذي تم اقتطاعه بصورة غير مشروعة من أرض موريشيوس في انتهاك للقانون الدولي ولقراريْ الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 و 2066 (د-20) المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 1965. ومن شأن عدم حلّ هذه القضايا المتصلة بالقضاء على الاستعمار والسيادة أن يضر بشكل خطير بالقدرات والآفاق الاقتصادية للدول النامية ويقوّض التنمية فيها.
	115 - ويكرر الوزراء الإعراب عن موقفهم الذي مفاده أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب مكمّل للتعاون الإنمائي بين بلدان الشمال والجنوب، وليس بديلا عنه؛ ويؤكدون مجددا أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يمثل مسعى جماعيا للبلدان النامية يستند إلى مبدأ التضامن وإلى مُسلّمات وظروف وأهداف يختص بها السياق التاريخي والسياسي للبلدان النامية واحتياجاتها وتطلعاتها، وعلى هذا فإن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يستحق أن يُعزّز بطريقة خاصة به تكون مستقلة وقائمة بذاتها على نحو ما أعيد تأكيده في الوثيقة الختامية لنيروبي. وفي هذا السياق، يشدد الوزراء أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرنامجه يجب أن تتولى دفعه بلدان الجنوب. وبهذه الصفة، يتطلب التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يكتسب أهمية حاسمة بالنسبة إلى البلدان النامية رؤية طويلة الأجل وترتيبا مؤسسيا عالميا على النحو المتوخى في مؤتمر قمة الجنوب الثاني.
	116 - ويؤكد الوزراء من جديد على أهمية تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبخاصة في البيئة الاقتصادية الدولية الراهنة ويكررون الإعراب عن دعمهم للتعاون في ما بين بلدان الجنوب كاستراتيجية لدعم جهود التنمية التي تبذلها البلدان النامية وكذلك كوسيلة لتعزيز مشاركتها في الاقتصاد العالمي. ويكررون التأكيد على أطر التعاون فيما بين بلدان الجنوب ومبادئه كما أقرها اجتماعهم السنوي الرابع والثلاثون الذي عقد في نيويورك في 28 أيلول/سبتمبر 2010، وأعيد تأكيدها في الاجتماعين الوزاريين السنويين الخامس والثلاثين والسادس والثلاثين.
	117 - ويشدد الوزراء على أن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب هي الهيئة المركزية المتعددة الأطراف لصنع السياسات في منظومة الأمم المتحدة المكلفة باستعراض وتقييم التقدم المحرز على نطاق العالم ونطاق المنظومة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب في ميدان التنمية، بما في ذلك التعاون الثلاثي، ودعم هذا التعاون، وتقديم التوجيه العام بشأن التوجهات المستقبلية. ويحث الوزراء جميع الشركاء المهتمين بدعم التعاون بين بلدان الجنوب على الاسترشاد بمبادئ هذا التعاون وأهدافه المكرسة في الوثائق المتفق عليها دوليا من قبيل خطة عمل بوينس آيرس لتشجيع وتنفيذ التعاون التقني فيما بين البلدان النامية التي أقرتها الجمعية في قرارها 33/134 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1978، ووثيقة نيروبي الختامية بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب التي أيدتها الجمعية في قرارها 64/222 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009، فضلاً عن قرارات الجمعية العامة الأخرى ذات الصلة. ولذلك، يكرر الوزراء تأكيد موقف المجموعة الذي يقضي بأن تسترشد أي مناقشة بشأن السياسات تجري خارج منظومة الأمم المتحدة بالإطار المتفق عليه أعلاه وبتوافق آراء ياموسوكرو بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	118 - ويرحب الوزراء بالقرار 17/1 الصادر عن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب، ولا سيما الفقرة 8 التي تتعلّق بإعادة تسمية الوحدة الخاصة السابقة لتحمل إسم مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وفي هذا الصدد، يؤكدون على أن دعم منظومة الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب يمكن زيادته من خلال تدعيم مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب من خلال تزويده بالموارد البشرية والمالية والتقنية وبما يساعد المكتب على أن يواصل أداء دوره الاستشاري في إسداء المشورة الفنية والاستراتيجية مع إيلاء دعمه في بناء القدرات من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى سائر الصناديق والبرامج وبما يمكّن المكتب من دعم تعميم التعاون بين بلدان الجنوب عبر الجهاز الإنمائي للأمم المتحدة.
	119 - ويقر الوزراء بضرورة حشد الموارد الكافية لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، ويدعون، في هذا السياق، جميع البلدان القادرة على المساهمة في دعم هذا التعاون إلى القيام بذلك، من خلال جهات منها صندوق بيريز - غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية وصندوق الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب.
	120 - ويرحب الوزراء بالتقدُّم المحرز في تفعيل الاتحاد المعني بالعلم والتكنولوجيا والابتكار في بلدان الجنوب، ويدعون الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 إلى عرض استضافة الاجتماعات التحضيرية التقنية التي تسبق انعقاد المؤتمر العام الأول للاتحاد. ويرحبون أيضاً بقيام رئيس مجموعة الـ 77 بعقد اجتماع رفيع المستوى معنيّ بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب في مجال العلم والتكنولوجيا بمناسبة انعقاد المنتدى العالمي المعني بالعلوم في بودابست في الفترة من 16 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
	121 - ويشير الوزراء إلى الفقرة 120 من الإعلان المعتمد في الدورة السنوية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) المعقودة في أيلول/سبتمبر 2011 بشأن الصندوق الدولي لتعزيز الثقافة الذي تلاه قرار صادر بالإجماع عن الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر العام في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ويطلب الوزراء إلى المدير العام لليونسكو أن يبادر بإطلاق أنشطة الصندوق الدولي لدعم الثقافة، آخذاً بعين الاعتبار الاحترام الكامل للقرار 18 جيم/87 الذي أنشئ بموجبه الصندوق في عام 1974 مع تزويده بـ ”استقلالية فكرية وتنفيذية كبيرة“ والقرار 35 جيم/48 المعتمد في عام 2009 والذي يؤكد ”الاستقلالية الفكرية والتنفيذية“ للصندوق الدولي لتعزيز الثقافة.
	122 - ويدعو الوزراء الدول الأعضاء في مجموعة الـ 77 إلى تقديم عرض بشأن مكان استضافة الدورة الثالثة عشرة للجنة المتابعة والتنسيق الحكومية الدولية المعنية بالتعاون بين بلدان الجنوب في عام 2013. ويدعون الدول الأعضاء إلى استضافة الاجتماعات القطاعية المعنية بشتى ميادين التعاون، بما في ذلك منتديات بلدان الجنوب للبرلمانيين ورؤساء البلديات والشباب ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، فضلاً عن الاجتماعات المواضيعية المتوخّى انعقادها في إطار خطة عمل الدوحة، المعتمدة في مؤتمر قمة الجنوب.
	123 - ويلاحظ الوزراء أنه قد يلزم عقد المزيد من الاجتماعات الرفيعة المستوى للمجموعة بشأن المسائل المواضيعية أو القطاعية تكون نتائجها عملية المنحى، وذلك في ضوء التحديات المتزايدة والصعبة التي تواجهها البلدان النامية. ولهذه الغاية، يدعو الوزراء الأعضاء في مجموعة الـ 77 إلى تقديم عروض لاستضافة الاجتماعات الرفيعة المستوى للمجموعة بشأن هذه المسائل، حسب الاقتضاء.
	124 - ويشير الوزراء إلى منهاج العمل لتنمية بلدان الجنوب، ويدعون البلدان الأعضاء في مجموعة الـ 77، إلى استضافة اجتماعات الفريق الرفيع المستوى للشخصيات البارزة في الجنوب بغية استكمال هذا المنهاج مع مراعاة ما تواجهه البلدان النامية من واقع متغير وتحديات مستجدة.
	125 - ويلاحظ الوزراء الأعمال التحضيرية لمؤتمر قمة الجنوب الثالث ويدعون رئيس مجموعة الـ 77 إلى مواصلة مشاوراته مع الدول الأعضاء لاستضافة عقد مؤتمر القمة في موعد مناسب.
	126 - ويوافق الوزراء على تقرير الاجتماع السابع والعشرين للجنة خبراء صندوق بيريز - غيريرو الاستئماني للتعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية ويؤيدون ما ورد فيه من توصيات. ويثني الوزراء على رئيس الصندوق لالتزامه المتواصل ويعربون عن ارتياحهم لما حققه الصندوق من نتائج. وفي ضوء الانخفاض السائد في مستوى عائدات الفائدة للصندوق بسبب الحالة المالية العالمية الراهنة كما أفاد رئيس الصندوق، يناشد الوزراء جميع الدول الأعضاء أن تقدم مساهمات كبيرة إلى صندوق بيريز - غيريرو الاستئماني، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة المشترك لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، المقرر عقده في نيويورك في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
	127 - ويقر الوزراء البيان المالي لحساب التعاون الاقتصادي فيما بين البلدان النامية لمجموعة الـ 77 على النحو المقدم من رئيس مجموعة الـ 77، ويحثون الدول الأعضاء التي لم تبذل بعد جهوداً خاصة لدفع مساهماتها غير المسددة على القيام بذلك.
	128 - ويعرب الوزراء عن تقديرهم العميق للأرجنتين لما أبدته من قيادة قديرة ولما قامت به من أعمال ممتازة وجهود دؤوبة بوصفها البلد الذي يرأس مجموعة الـ 77 لعام 2012. وبالنظر إلى ما تبين من كون عام 2012 عاما حافلا بالتحديات لجميع البلدان النامية، فإن الالتزام الذي أبدته الجزائر بوصفها البلد الذي يرأس المجموعة في سعيها إلى تحقيق أهداف مجموعة الـ 77 وغاياتها، هو من دواعي الامتنان العميق. ويثني الوزراء أيضا على ما أبدته أمانة مجموعة الـ 77 في نيويورك من كفاءة في العمل وما تقدمه من دعم قيِّم متواصل إلى البلد الذي يرأس المجموعة وإلى الدول الأعضاء، ويتوجهون بالتهنئة إلى الأمين التنفيذي لمجموعة الـ 77 على جائزة الإنجاز التي قدمت إليه خلال حفل افتتاح الاجتماع الوزاري تقديراً لأدائه المتميز والتزامه وتفانيه المتواصلين في سبيل تحقيق أهداف مجموعة الـ 77 وغاياتها.
	129 - ويرحب الوزراء بحرارة بانتخاب فيجي بالتزكية لرئاسة مجموعة الـ 77 لعام 2013.

