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الدورة الثامنة واخلمسون 
البنــــود ٥٠ و ٦٠ و ٨٦ و ٩١ و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ 

و ١٠٠ و ١٠٤ من جدول األعمال 
التنفيذ واملتابعة املتكــامالن واملنســقان لنتــائج املؤمتــرات 
الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحــدة يف 

امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبمــا 
متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية 

املسائل املتعلقة باإلعالم 
املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي 

عقـــــد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املســتدامة 
األنشطة التنفيذية من أجل التنمية 

تنفيــذ عقــد األمــم املتحــدة األول للقضــاء علــى الفقــــــر 
 (١٩٩٧-٢٠٠٦)

العوملة واالعتماد املتبادل 
متابعة املؤمتر الدويل لتمويل التنمية 

  
ـــة إىل األمــني العــام مــن املمثــل  رسـالة مؤرخـة ١٩ آذار/مـارس ٢٠٠٤ موجه

  الدائم لقطر لدى األمم املتحدة 
أتشـرف بـأن أحيـل طيـه البـالغ اخلتـامي واإلعـالن اللذيـن اعتمدمهـا رؤســـاء/منســقو 
الفروع التابعة جملموعة الــ ٧٧، يف اجتماعهــــم الســـــــادس والثالثـني، املعقـــــــود يف جنيـف، 

من ٩ إىل ١١ آذار/مارس ٢٠٠٤. 
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وباسم جمموعة السبعة والسبعني، أكون ممتنا لـو أمكـن تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها 
كوثيقة من وثائق الدورة الثامنة واخلمسـني للجمعيـة العامـة يف إطـار البنـود ٥٠ و ٦٠ و ٨٦ 

و ٩١ و ٩٦ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٠ و ١٠٤ من جدول األعمال. 
  

(توقيع) ناصر عبد العزيز الناصر 
املمثل الدائم لدولة قطر 
لدى األمم املتحدة 
رئيس جمموعة الـ ٧٧ 
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مرفق الرسالة املؤرخـة ١٩ آذار/مـارس ٢٠٠٤، املوجهـة إىل األمـني العـام مـن 
  املمثل الدائم لقطر لدى األمم املتحدة  

البـالغ اخلتـامي الـذي اعتمـده االجتمـاع السـادس والثالثـون لرؤســـاء/منســقي 
الفروع التابعة جملموعة الـ ٧٧ 

  جنيف، ٩-١١ آذار/مارس ٢٠٠٤ 
حنن، رؤساء/منسقي الفـروع التابعـة جملموعـة الــ ٧٧، اجملتمعـون يف جنيـف يف الفـترة  - ١
مـن ٩ إىل ١١ آذار/مـارس ٢٠٠٤ برئاسـة السـفري نـاصر عبـد العزيـز النـــاصر، املمثــل الدائــم 
لدولـة قطـر لـدى األمـم املتحـدة ورئيـس جمموعـة الــ ٧٧ يف نيويـورك، نعلـن التزامنـــا الكــامل 
بربنامج عمل هافانا وإعالن مؤمتر قمة اجلنوب بوصفهما الوثيقتني اللتني تسترشـد هبمـا بلـدان 

اجلنوب، واللتني تعكسان مصاحل واهتمامات البلدان النامية. 
وإننا إذ جنتمع عشية االحتفال بالذكرى األربعني إلنشاء جمموعة الـ ٧٧، فإننـا نعتقـد  - ٢
ـــتزام  أن النتيجـة امللموسـة الـيت ستسـفر عنـها هـذه املناسـبة هـي مسـامهتنا يف تعزيـز تضـامن وال
أعضاء اجملموعة مببـادئ مؤسسـيها األوائـل. لقـد نـاضل مؤسسـو جمموعـة الــ ٧٧ األوائـل مـن 
أجل بناء نظام اقتصادي عاملي عادل ومنصف قائم علـى تبـادل اآلراء بشـأن ضـرورة إصـالح 
ـــاد االجتمــاع الــوزاري  هـذا النظـام االقتصـادي القـائم. ويف هـذا السـياق، فإننـا نرحـب بانعق
االسـتثنائي جملموعـة الــ ٧٧ يف سـاو بـاولو (الـربازيل) يومـي ١١ و ١٢ حزيـران/يونيـه عشـــية 
انعقاد مؤمتر األونكتاد احلادي عشر لالحتفال هبـذه الذكـرى، كمـا نؤيـد اقـتراح إنشـاء فريـق 
استشـاري رفيـع املسـتوى يتكـون مـن شـــخصيات بــارزة تــابع جملموعــة الـــ ٧٧ لبحــث دور 

جمموعة الـ ٧٧ يف املستقبل هلذا الغرض. 
ونؤيد بقوة األمم املتحدة فيمــا تبذلـه مـن جـهود مـن أجـل اسـتغالل إمكاناهتـا كاملـة  - ٣
ـــها البلــدان الناميــة.  ومعاجلـة املشـاكل االقتصاديـة واالجتماعيـة العاجلـة واخلطـرية الـيت تواجه
ونكرر تأكيد أمهيـة األمـم املتحـدة بوصفـها حمفـال مركزيـا للحـوار والتفـاوض بشـأن القضايـا 
املتعلقة بالتعاون الدويل ألغراض التنمية. ونويل أمهية سياسية كربى لتعزيز دور األمم املتحـدة 
يف تشـجيع التعـاون الـدويل خلدمـة التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـة. ونعتقـد بقـــوة أنــه ينبغــي 
متكـني األمـم املتحـدة مـن اســـتغالل إمكاناهتــا كاملــة يف جمــال التعــاون االقتصــادي الــدويل. 
وبالفعل، فإن التنمية شرط أساسي لتحقيق السالم الدائم. ولذا، ينبغـي إعطـاء أولويـة قصـوى 

إلعمال احلق يف التنمية كحق أساسي من حقوق اإلنسان. 
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ونؤكد جمددا التزامنا بإعالن األلفية وهنيب باجملتمع الدويل ومنظومة األمم املتحدة أن  - ٤
يقومـا علـى وجـه السـرعة بـالتنفيذ التـام لألحكـام الـواردة يف ذلـــك اإلعــالن واألحكــام الــيت 
متخضـت عنـها مؤمتـرات واجتماعـات القمـة الرئيسـية الـيت عقدهتـا األمـــم املتحــدة وعمليــات 
استعراض تلك املؤمترات، وال سيما ما يتعلق منها بالتنمية لتحقيـق هـدف القضـاء علـى الفقـر 

واجلوع. 
وندعو البلدان املتقدمة النمـو إىل الوفـاء بالتزاماهتـا خبصـوص تنفيـذ ومتابعـة املقـررات  - ٥
والتوصيـات الـواردة يف برنـامج العمـل املعتمـد يف مؤمتـرات واجتماعـات القمـة الرئيســـية الــيت 
عقدهتا األمم املتحدة خالل هذا العقد. ونعرب عن بالغ قلقنا إزاء عدم وفـاء البلـدان املتقدمـة 
النمو بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها على أرفع املستويات كاملة. وحنذر من األخذ بـأي 
هنج يسعى إىل تنفيذ نتائج مؤمتـرات القمـة بصـورة انتقائيـة. وال ميكـن التركـيز علـى اجلوانـب 
املتعلقـة بـاحلكم واملسـائل االجتماعيـة فقـط، يف الوقـت الـذي يعفـى فيـــه اجملتمــع الــدويل مــن 
واجباتـه يف جمـاالت مثـل تعزيـز فـرص الوصـول إىل السـوق، والتخفيـــف مــن أعبــاء الديــون، 

وتعزيز التدفقات املالية، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات واملوارد البشرية. 
واليـوم، أصبـح التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب بنـدا رئيســـيا يف جــدول أعمــال جمموعــة  - ٦
الـ ٧٧. وستحافظ جمموعة الـ ٧٧ على وحدهتا وتعززها وتوسع نطاق التعاون الفين فيما بـني 
الفـروع التابعـة هلـا. ونـدرك مجيعـا أنـه ال توجـد حلـول ســـحرية للمشــاكل القائمــة يف جمــال 
التجارة الدولية والتنمية. ونعتقد بقوة أن إجياد حلول للمشاكل اإلمنائيـة عمليـة مسـتمرة. ويف 
هذا السياق، فإننا على ثقـة كبـرية أن األحـداث الرئيسـية الثالثـة يف عـام ٢٠٠٤، أي الـدورة 
احلاديـة عشـرة للجنـــة املتابعــة والتنســيق احلكوميــة الدوليــة يف هافانــا، واالجتمــاع الــوزاري 
ـــال بــالذكرى األربعــني إلنشــاء جمموعــة الـــ ٧٧ يف ســاو بــاولو، ومؤمتــر  االسـتثنائي لالحتف
األونكتاد احلادي عشر، فضال عن مؤمتر قمة اجلنوب الثـاين جملموعـة الــ ٧٧ الـذي سـيعقد يف 
عام ٢٠٠٥، ستتيح فرصة ممتازة إلعادة تأكيد تضـامن البلـدان الناميـة ورغبتـها وقدرهتـا علـى 

التعاون. 
ونرحب باعتماد اجلمعية العامة للقرار الذي أعلنت فيه “يـوم األمـم املتحـدة للتعـاون  - ٧
فيما بني بلدان اجلنوب” ونكرر تأكيد أمهية عقد منتدى التنمية بني بلدان اجلنـوب. ويف هـذا 
الصدد، نطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يعني ممثال خاصـا/منسـقا للتعـاون بـني بلـدان 
اجلنوب وأن يتخذ الترتيبات الضرورية من خالل الوحـدة اخلاصـة املعنيـة بالتعـاون بـني بلـدان 

اجلنوب واالحتفال بيوم األمم املتحدة للتعاون بني بلدان اجلنوب. 
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ونشدد على أمهية مواصلة احلوار بني جمموعـة الــ ٧٧ وجمموعـة الثمانيـة بشـأن تعزيـز  - ٨
التعاون االقتصادي الدويل ألغراض التنمية من خالل الشراكة كآليـة أساسـية ملناقشـة القضايـا 
الناشئة وامللحة املتعلقة بتعزيز شراكة عاملية من أجل التنمية بغرض زيادة تعزيـز جـهود اجملتمـع 
الدويل يف معاجلة قضايا التنمية ذات االهتمــام الـدويل، مبـا يف ذلـك تنفيـذ االلتزامـات والنتـائج 
املتفـق عليـها الـيت متخضـت عنـها مؤمتـرات واجتماعـــات القمــة الرئيســية الــيت عقدهتــا األمــم 
املتحدة. ويف هذا السياق، هنيب باجتماع القمة السنوي املقبل جملموعة الثمانية، الذي سـيعقد 
يف سي آيلند (Sea Island)، جورجيا، الواليات املتحـدة األمريكيـة، يف الفـترة مـن ٨ إىل ١٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٤، مراعاة اهتمامات ومشاغل البلدان النامية، ونطلب إىل رئيـس جمموعـة 
الـ ٧٧ يف نيويورك، كما قررت ذلك قمـة اجلنـوب، أن يبلـغ هـذه االهتمامـات واملشـاغل إىل 

القمة. 
ونالحظ مع التقدير التحضريات للمرحلة الثانية من مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمـع  - ٩
املعلومات، الذي سيعقد يف تونس، يف الفترة مـن ١٦ إىل ١٨ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٥، 
ونقرر مواصلة استكشاف اجملاالت املمكنة اليت حتظى باهتمام ومواقـف األعضــــاء املشـتركة، 
ال سيما فيما يتعلق بإعالن املبادئ وخطة العمـل، وخاصـة املواضيـع املتعلقـة بتمويـل صنـدوق 
التضامن يف جمال التكنولوجيــا الرقميـة وإدارة شـبكة اإلنـترنت. ونؤيـد أيضـا االتفـاق علـى أن 

يعمل الفريق العامل املعين بإدارة شبكة اإلنترنت على أساس حكومي دويل. 
ـــائج الــيت اعتمدهــا املؤمتــر الرفيــع املســتوى املعــين بــالعلم  ونؤكـد ضـرورة تنفيـذ النت - ١٠
والتكنولوجيا التابع جملموعة الـ ٧٧، املعقود يف ديب، اإلمـارات العربيـة املتحـدة، يف الفـترة مـن 
ــة  ٢٧ إىل ٣٠ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٢. ويف هـذا السـياق، نرحـب مببـادرة املتابعـة الرامي
إىل عقد عرض ومنتدى لبلدان اجلنوب بشأن العلم والتكنولوجيـا يف عـام ٢٠٠٦ يف تريسـت 

(إيطاليا) بدعم من منظومة تريست، ال سيما أكادميية العامل الثالث للعلوم. 
ونؤمـن أن احـترام تنـوع الثقافـات، والتسـامح، واحلـوار والتعـاون، يف جـو مـن الثقـــة  - ١١
ــد  والتفـاهم املتبـادلني مـن العنـاصر اهلامـة يف تعزيـز التنميـة والسـالم والتضـامن بـني الـدول. وق
أدت عمليــة العوملــة اجلاريــة، الــيت تيســرت بفضــل ســرعة تطــور تكنولوجيــات املعلومــــات 
واالتصاالت، ولئن كانت متثل حتديا للتنوع الثقايف، إىل هتيئة الظروف املالئمة لتجديد احلـوار 
بني الثقافات واحلضارات. ويف هذا السياق، نكرر تأكيد قرار قمة اجلنوب بعقد مجعية ثقافيـة 
بني بلدان اجلنوب قبل مؤمتر قمـة اجلنـوب الثانيـة التابعـة جملموعـة الــ ٧٧. ويف غضـون ذلـك، 
ـــيت تضــع التضــامن  هنيـب مبنظمـة اليونسـكو أن تواصـل القيـام بدورهـا لتحقيـق مثلـها العليـا ال
األخالقي والثقايف من بني أهدافها الرئيسية. وجتسد برامج اليونسكو الرئيسـية هـذه األهـداف 
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اليت ترمي إىل كفالة احملافظة على العلوم واإلعالم والتكنولوجيا، والتعليم، والثقافـة، وتعزيزهـا 
من خالل تنفيذ برامج ومبادرات ابتكارية خمتلفة مثل منتدى داكـار “التعليـم للجميـع”. ويف 
هذا السياق، نعرب عن ارتياحنا الستمرار عمليـة وضـع اتفاقيـة بشـأن التنـوع الثقـايف ونناشـد 
الدول األعضاء يف أمانة اليونسكو أن تواصل جهودها من أجل عقد هذه االتفاقية يف غضـون 

اإلطار الزمين املقترح الذي ال يتجاوز عام ٢٠٠٥. 
ونالحـظ مـع االرتيـــاح التقــدم احملــرز يف املفاوضــات اجلاريــة يف اللجنــة التحضرييــة  - ١٢
لألونكتـاد احلـادي عشـر وحنيـط علمـا بـاجلدول الزمـين ملواصلـــة هــذا العمــل. ونناشــد مجيــع 
الفروع أن تعزز وتنسق العمــل هبـدف كفالـة جنـاح األونكتـاد احلـادي عشـر كمحاولـة عامليـة 
تشترك فيها مجيع اجلهات الفاعلــة وأصحـاب املصلحـة يف البلـدان الناميـة. وستسـهم املواضيـع 
الرئيسـية للمؤمتـر املتعلقـة بــ “تعزيـز الـترابط بـني االسـتراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة والعمليـــات 
االقتصادية العاملية من أجل حتقيق النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية” يف اجلهود الرامية إىل 
ــا  مواجهـة التحديـات اإلمنائيـة يف املسـتقبل اسـتنادا إىل القـدرة التنافسـية للبلـدان الناميـة وقدرهت
ـــني االســتراتيجيات اإلمنائيــة الوطنيــة  اإلنتاجيـة املتناميـة فضـال عـن القضايـا املتعلقـة بـالترابط ب

والعمليات االقتصادية العاملية كمسامهة فعالة يف تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية. 
ونالحــظ مــع االرتيــاح التقــدم الــذي أحــرزه حــىت اآلن صنــدوق بــــرييز – غريـــرو  - ١٣
االسـتئماين للتعـاون التقـين واالقتصـادي فيمـا بـني البلـدان الناميـة دعمـا ملشـاريع التعـاون بـــني 
بلدان اجلنوب، وهنيب جبميع األعضاء يف جمموعة الـ ٧٧ فضال عن منظومة األمـم املتحـدة أن 
تدعم توسيع عضوية هذا الصندوق االستئماين. ونؤكد على تأييدنـا القـوي للزيـادة يف حجـم 
موارد صندوق برييز – غريرو االستئماين، وباملثل، فإننــا حنـث البلـدان األعضـاء علـى املسـامهة 
بسخاء يف الصندوق، وذلك نظرا للنتـائج اإلجيابيـة الـيت حتققـت خـالل ١٨ سـنة مـن وجـوده 
(١٩٨٦-٢٠٠٤) وهبدف تلبية احتياجات ومطـالب البلـدان الناميـة املـتزايدة املتعلقـة بـالدعم 

يف جمال التعاون بني بلدان اجلنوب. 
ونعتـرب النظـام العـاملي لألفضليـات التجاريـة بـــني البلــدان الناميــة عنصــرا جوهريــا يف  - ١٤
التعاون بني بلدان اجلنوب. ويف هذا السـياق، حنـث الـدول األعضـاء يف النظـام علـى اإلسـراع 
بإجنـاز العمـل األساسـي متـهيدا للشـروع يف اجلولـة الثالثـة مـن مفاوضـات النظـام يف ســاوباولو 
مبناسبة انعقاد دورة مؤمتر األمم املتحدة للتجـارة والتنميـة (األونكتـاد) احلاديـة عشـرة، وذلـك 
من أجل توسيع نطاق النظام وتعميقه. ونشدد على األمهية احلامسة للنظـام العـاملي لألفضليـات 
التجارية فيما بني البلـدان الناميـة كـأداة لتعزيـز التعـاون والتجـارة بـني بلـدان اجلنـوب يف هـذا 
السـياق، ونشـري إىل قـرار مؤمتـر قمـة هافانـا بـالنظر يف مواصلـة تعميـق النظـام وتوســـيع نطاقــه 
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هبـدف تعزيـز فعاليتـه، فضـال عـن اسـتعراض وتنفيـــذ وأداء وتأثــري النظــام العــاملي لألفضليــات 
التجارية يف البلدان النامية. وحنيط علما مع االرتيـاح بقـرار جلنـة املشـتركني يف النظـام العـاملي 
لألفضليـات التجاريـة بإنشـاء فريـق عـامل فـين خمصـص لبحـث الوسـائل الالزمـة إلنعـاش هــذه 
اآللية وتشجيع مجيع البلدان النامية غري األعضـاء يف النظـام العـاملي لألفضليـات التجاريـة علـى 

االنضمام إليه. 
ونرحب باجلهود املتواصلة اليت يبذهلـا رئيـس غرفـة التجـارة والصناعـة للبلـدان الناميـة  - ١٥
التابعة جملموعة الـ ٧٧ من أجل عقد املؤمتر العام للغرفـة واللجنـة التوجيهيـة يف عـام ٢٠٠٤ يف 
ـــرب عنــها يف  منطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب. ويف هـذا السـياق، نؤيـد املشـاغل املع
التقرير الذي قدمـه رئيـس غرفـة التجـارة والصناعـة للبلـدان الناميـة التابعـة جملموعـة الــ ٧٧ يف 
التقرير الذي قدمه إىل اجتماع الفروع ونؤيد االقتراح املتعلق بإنشاء فريق استشــاري خمصـص 

الستعراض أداء الغرفة وطرائق عملها وواليتها فضال عن اهليئات الفرعية التابعة هلا. 
وحنيط علما بالتطورات املتعلقة جبولة الدوحة، ونؤكد الدور اهلام جملموعـة الــ ٧٧ يف  - ١٦
العمـل علـى حتقيـق أهـداف البلـدان الناميـة يف املفاوضـات ككـل. ونالحـظ مـــع القلــق حالــة 
البلـدان الناميـة الـيت تعتمـد علـى السـلع األساسـية وهنيـب بـاجملتمع الـدويل، ال سـيما يف ســـياق 
مفاوضات منظمة التجارة العاملية، أن يدعم ويعزز املبـادرات الراميـة إىل حتسـني حالـة البلـدان 
النامية املصدرة للسلع األساسية، وأن يشجع الفروع التابعة جملموعة الـ ٧٧ علـى البحـث عـن 

حلول هلذه املشكلة يف احملافل الدولية املناسبة. 
وحنــث البلــدان الناميــة علــى مواصلــة تعزيــــز تنســـيقها ومشـــاركتها يف املـــداوالت  - ١٧
واملفاوضات يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية، وذلك هبدف كفالة أن يكـون النظـام الـدويل 
للملكية الفكرية جديرا باالحترام ويندرج متاما ضمـن “البعـد اإلمنـائي”. ومت التـأكيد يف هـذا 
السـياق بوجـــه خــاص علــى املشــاركة الفعالــة يف املناقشــات بشــأن مواءمــة قــانون بــراءات 
االخـتراع، وتعديـل معـاهدة التعـــاون بشــأن بــراءات االخــتراع، ومحايــة املعــارف التقليديــة، 

واملوارد اجلينية والفلكلور . 
ونرحب بالدور الفعال الذي تقوم بـه جمموعـة الــ ٧٧ بشـأن القضايـا املتعلقـة مبنظمـة  - ١٨
الصحـة العامليـة، ال سـيما مـا يتعلـق منـها باحلميـــة الكافيــة واملتوازنــة والصحيــة ضمــن إطــار 
مشـروع االسـتراتيجية العامليـة بشـأن احلميـة والنشـاط البـدين والصحـة الـــذي وضعتــه منظمــة 
الصحـة العامليـة. ونشـجع اسـتمرار التعـاون يف مجيـع اجملـاالت الـيت هتـم البلـدان الناميـة يف هــذا 
امليدان. ونالحظ أيضا مع االرتياح املبادرة اإلجيابية املتمثلة يف إقامة حـوار رفيـع املسـتوى مـع 
منظمة الصحة العاملية وحنث على تعزيز هذا احلوار وعلى أن يشـمل مجيـع أصحـاب املصلحـة 
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املعنيني. ونعترف بأمهية حتسني التغذية والسالمة الصحية ونرحب باملقترحات املتعلقة بإدخال 
تغيريات على نظم احلمية املتبعة، شريطة أن تكون تلك املقترحات قائمـة علـى أسـاس علمـي، 
وتساعد على حتقيق توازن يف إمجايل السـعرات احلراريـة املـزودة بالطاقـة، وغـري ضـارة بـاألمن 
ـــها التقــاليد الثقافيــة ومتمشــية ونظــام  الغذائـي الوطـين، وميكـن حتقيقـها اقتصاديـا، وتراعـى في
اإلنتـاج الغذائـي السـائد، واملمارسـات املتبعـة يف جمـايل جتـهيز املـــواد الغذائيــة واالجتــار بــاملواد 

الغذائية، وتؤيدها األوساط العلمية على نطاق واسع. 
ونعترف بأن التعاون الدويل شرط أساسي يف القضـاء علـى اجلـوع والفقـر يف البلـدان  - ١٩
النامية عموما ويف أقل البلدان منوا بوجه خاص. ونشجع اجلـهود املشـتركة الـيت تبذهلـا الـدول 
وشركاء املعونة عن طريق توجيه املساعدة اإلمنائية من أجل إعمـال احلـق يف الغـذاء الكـايف يف 
البلدان النامية. وحنث الـدول علـى أن تعمـل حبـزم وبسـرعة علـى حتقيـق ختفيـف عـبء الديـن 
ـــف مــن حــدة الفقــر يف  اخلـارجي هبـدف تعزيـز اجلـهود الراميـة إىل مكافحـة اجلـوع، والتخفي
األرياف واملدن وتعزيز التنمية املستدامة. وإذ نعـترف بأمهيـة التجـارة بالنسـبة للبلـدان الناميـة، 
فإننا حنث البلدان املتقدمة النمو على توسيع نطاق الوصـول إىل األسـواق عـن طريـق السـماح 

بدخول املزيد من واردات البلدان النامية وفقا لوالية الدوحة. 
ونعرب عن تصميمنا والتزامنا باملضي قدما بعمل جمموعة الـ ٧٧ ليبلغ مسـتوى أعلـى  - ٢٠
من االلتزام، وبتعزيز الفعالية املؤسسية والقدرة الفنية هبدف تقوية املواقف املشـتركة جملموعتنـا 
بشأن مجيع القضايـا واألنشـطة علـى مسـتوى منظومـة األمـم املتحـدة. ونرحـب باجلـهود الـيت 
يبذهلا رئيس جمموعة الـ ٧٧ يف نيويورك هبدف بدء تنفيذ برنـامج البحـوث التابـــــع جملموعـــــة 
الـ ٧٧ يف عام ٢٠٠٤ والذي قرره مؤمتر القمة لبلدان اجلنوب، وهنيب جبميع الدول األعضـاء 
يف منظمة األمم املتحدة، ال سيما الوحدة اخلاصة املعنية بالتعاون بني بلـدان اجلنـوب أن تقـدم 

الدعم إىل برنامج البحوث التابع جملموعة الـ ٧٧. 
 


