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الدورة السادسة واخلمسون 
البنـــود ١٠٨ و ١١٠ و ١١٢ و ١١٨ مـــــن جــــدول 

األعمال املؤقت* 
مسائل السياسة القطاعية 
البيئة والتنمية املستدامة 

ـــك مســـألة عقـــد  اهلجــرة الدوليــة والتنميــة مبــا يف ذل
مؤمتر لألمم املتحدة يعـــىن بــاهلجرة الدوليــة والتنميــة 

ملعاجلة قضايا اهلجرة 
 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا 

ـــران  رســالة مؤرخــة ٧ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١ موجهــة مــن ســفري مجهوريــة إي
 اإلسالمية لدى األمم املتحدة إىل األمني العام 

أتشـرف بـأن أحيـــل طيــه توافــق آراء طــهران املعتمــد يف ٢٢ آب/أغســطس ٢٠٠١ 
مبناسبة االجتماع العاشر للجنة املتابعـة والتنسـيق بشـأن التعـاون االقتصـادي فيمـا بـني البلـدان 
الناميـــة األعضـــــاء يف جمموعــــة الـــــ ٧٧، املعقــــود يف طــــهران يف الفــــترة مــــن ١٨ إىل ٢٢ 

آب/أغسطس ٢٠٠١. 
وأكـون ممتنـا جـدا لـو تسـىن تعميـم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة للـــدورة السادســة 
واخلمســني للجمعيـــة العامـــة يف إطـــار البنـــود ١٠٨ و ١١٠ و ١١٢ و ١١٨ مـــن جـــدول 

األعمال املؤقت. 
(توقيع) باقر أسد 
سفري مجهورية إيران اإلسالمية 
رئيس جمموعة الـ ٧٧ 

 __________
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مرفق 
مرفـق للرســالة املؤرخــة ٧ أيلــول/ســبتمرب ٢٠٠١ املوجهــة مــن ســفري 

 مجهورية إيران اإلسالمية لدى األمم املتحدة إىل األمني العام 
 توافق آراء طهران 

التعاون فيما بني بلدان اجلنوب: ضرورة مشتركة 
 (٢٢ آب/أغسطس ٢٠٠١، طهران) 

حنن، املشاركني يف االجتمـاع العاشـر للجنـة املتابعـة والتنسـيق بشـأن التعـاون التقـين، 
املعقـود يف طـهران يف الفـترة مـن ١٨ إىل ٢٢ آب/أغسـطس ٢٠٠١ والـــذي يشــكل احتفــاال 
بالذكرى السنوية العاشرة العتماد برنامج عمل كراكاس، إذ نؤكـد مـن جديـد أمهيـة وصحـة 
خمتلف اإلعالنات وبرامج العمل اليت اعتمدا فيما بعد جمموعة الــ ٧٧، وإذ نعلـن مـن جديـد 
التزامنا الثابت باملبـادئ واألهـداف الـيت يتضمنـها إعـالن وبرنـامج عمـل هافانـا، قررنـا املضـي 
قدما حبزم وعلى أساس االستعجال يف العمل على حتقيق األهداف اخلمسة التالية ذات األمهيـة 
املشتركة بالنسبة للعامل النامي يف سياق التعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب، وهلـذا الغـرض يـب 
جبميـع الشـركاء يف العمـل اإلمنـائي الـدويل أن يقدمـــوا دعمــا حقيقيــا مــن أجــل حتقيــق تلــك 

األهداف. 
حتقيق تكامل منهاج العمل التعاوين فيما بني بلدان اجلنوب  - ١

إننا، يف حني نالحظ احلاجة املتزايدة واإلمكانـات للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، 
ندرك متام اإلدراك املشاكل والفجـوات والتحديـات القائمـة. ونـدرك أيضـا القـدرات الكامنـة 
اهلائلة، غري احملققة وغري املستغلة، على السـواء، يف العديـد مـن امليـادين والـيت تتعـني االسـتفادة 
ـــها، والتنفيــذ  منـها. ينبغـي سـد الفجـوة بفعاليـة بـني األهـداف املقـررة واإلجـراءات املتفـق علي

الفعلي. 
ـــا وظــروف  لقـد تطـورت احلالـة يف أثنـاء العقديـن األخـريين، وظـهرت حتديـات وقضاي
جديـدة. وينبغـي االضطـالع بتقييـم واقعـي وموضوعـي خلطـط وبرامـج عمـــل اموعــة وحلالــة 
تنفيذها، بغية حتقيق تكاملها يف منهاج عمل مستكمل ينظر فيـه ويتخـذ إجـراءات بشـأنه املؤمتـر 
الرفيع املستوى املعين بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، املقرر عقـده يف عـام ٢٠٠٣ وفقـا ملقـرر 
مؤمتر قمة هافانــا. وحتقيقـا هلـذا الغـرض، ينبغـي اختـاذ مجيـع التدابـري الالزمـة لكـي تتوفـر للـدول 
األعضـاء يف جمموعـة الــ ٧٧ حملـة عامـة اسـتراتيجية عـن البيئـة العامليـة اجلديـدة وأوجـه ترابطـــها، 
وكذلك عــن التغـريات الـيت حدثـت يف البلـدان الناميـة وذات األمهيـة بالنسـبة للتعـاون فيمـا بـني 
بلدان اجلنوب اليوم، مبا يف ذلك امليادين اليت ميكن أن يكون االضطالع ذا التعاون مثمرا فيها. 
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بناء مؤسسات أقوى يف بلدان اجلنوب على الصعيد العاملي  - ٢
إن تنسيق السياسات واملواقف التفاوضية املشتركة بشأن القضايا الرئيسية املدرجـة يف 
جـدول األعمـال الـدويل يكتسـي أمهيـة حامسـة ويتطلـب دعمـا فكريـا وتقنيـا وتنسـيقيا داخليــا 
ـــن جناحاــا  وعمليـة حتضرييـة تكـون متناسـبة مـع ذلـك. وينبغـي موعـة الــ ٧٧، مسـتفيدة م
احلديثة يف العمليات الدولية الرئيسية، أن تضطلع بالعمل على الوفاء باالهتمامـات واملطالبـات 
ــرياي  املشـروعة لبلـدان اجلنـوب، بنفـس القـدر مـن احلـزم، يف مؤمتـرات الدوحـة (قطـر)، ومونت
(املكسيك)، وجوهانسربغ (جنوب أفريقيا)، الــيت سـتعاجل مجيعـا قضايـا حيويـة بالنسـبة لكافـة 
بلـدان وشـعوب اجلنـوب. وينبغـي أن تواصـل اموعـة أيضـا تدعيـم توجهـــها اجلديــد املتســم 

باحلزم بوصفها قوة تفاوضية رئيسية موثوقة وفعالة. 
إن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب على الصعيد العاملي يتطلـب دعمـا مؤسسـيا كافيـا 
ومنسقا. ينبغي اختاذ خطـوات فوريـة لتوسـيع وتعزيـز أمانـة جمموعـة الــ ٧٧ يف نيويـورك بغيـة 
توفـري دعـم أكـرب ألنشـطة اموعـة. وينبغـي مواصلـة عمليـة بنـاء املؤسســـات بصــورة حثيثــة، 
بوصف ذلك إحدى الدعائم الرئيسية لتعاون أكثر فعالية فيما بني بلدان اجلنوب على السـاحة 
العاملية. ويقتضي هذا، أوال وقبل كل شيء، أن تقـوم بلـدان اجلنـوب بتعبئـة مـوارد كافيـة مـن 

األموال والبشر ذوي املهارات لدعم مؤسساا اخلاصة. 
سد الفجوة يف جمايل املعرفة واملعلومات  - ٣

ال تتوفـر بيانـات عمليـة ومتيسـرة وحملـة عامـة عـن التعـاون فيمـا بـني بلـــدان اجلنــوب. 
ـــى أســاس االســتعجال، ســد هــذه الفجــوة يف جمــايل املعلومــات واملعرفــة، وهــو  ويتعـني، عل
ما يقتضي، كمسألة ذات أولوية، إنشاء قدرة مجاعية عن طريـق مجلـة أمـور منـها الشـروع يف 
إصدار نشرة معنونة �تقرير اجلنـوب� عـن حالـة التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، بوصفـها 

األداة الرئيسية للسياسات والتحليل بشأن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. 
إقامة شراكات ذات قاعدة عريضة  - ٤

إن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب مسعى مشترك لشعوب وبلدان اجلنوب يقوم علــى 
أسـاس أهدافـها املشـتركة وتضامنـها. وينبغـي أن تكـون هـذه الشـراكات ذات قـاعدة عريضــة 
وأن يشترك فيها، فضال عن احلكومات، القطاع اخلاص، واملؤسسـات األكادمييـة، ومنظمـات 
اتمـع املـدين، وسـائر الترتيبـات االبتكاريـة، مبـا يف ذلـك الترتيبـات العاملـة يف ميـــدان الفنــون 
والثقافــة، ويف الواقــع جممــوع املواطنــني والشــعب عامــة، فضــــال عـــن مؤسســـات اجلنـــوب 
واجلماعـات وسـائر املنظمـات األخـرى العاملـة داخـــل البلــدان الناميــة وفيمــا بينــها. وينبغــي 
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تشجيع وتشغيل األشكال والشـراكات اجلديـدة لتـأمني هـذه التعبئـة وهـذه املشـاركة الواسـعة 
النطاق، وذلك باالستعانة قدر املستطاع بتكنولوجيات املعلومات واالتصال اجلديدة. 

تعبئة الدعم العاملي للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب  - ٥
مل ينفك التعاون فيما بني بلدان اجلنـوب يعـاين مـن إمهـال طفيـف مـن جـانب اتمـع 
الدويل. فقد متت جتزئة السياسات العامة، وختصيص موارد مالية حمـدودة لدعـم هـذا التعـاون. 
ولكـي يكـون الدعـم فعـاال وذا بـال، حيـث اتمـع الـدويل، مبـــا فيــه منظومــة األمــم املتحــدة، 
واملؤسسات الدولية الرئيسية األخرى، فضـال عـن جمتمـع املـاحنني، علـى إعـادة النظـر يف جـه 
وسياسته، وعلى تقـدمي دعـم حفـاز حـازم يشـمل توفـري املـوارد املاليـة الالزمـة جلميـع أشـكال 
التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب. ويف هـذا السـياق، ينبغـي إعـادة تـأكيد دور برنـــامج األمــم 
ـــا.  املتحـدة اإلمنـائي يف دعـم التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب ويف الدعـوة لعوملـة أكـثر انفتاح
والدعم النشيط ملختلف مؤسسات اجلنوب، مبـا فيـها مؤسسـات البحـوث، هـام بنفـس القـدر 

من أجل زيادة القدرة املؤسسية والتفاوضية للمجموعة. 
ويتعـني زيـادة وعـي الـرأي العـام مبقـاصد وقيمـة التعـــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب. 
ويقترح إعالن عقد دويل للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب وتكريس يوم لألمـم املتحـدة خـاص 
بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، بغية املسامهة يف زيادة الوعــي وإجيـاد ديناميـة سياسـية وإبـراز 

ذلك التعاون، على غرار ما حيدث يف سياق العقود األخرى على الساحة الدولية. 
رسالة تقدير للبلد املضيف 

لقد انعكس يف هذا االجتماع املنعقد يف هذه السـنة امليمونـة جـدا حلـوار احلضـارات، 
مببادرة من مجهورية إيـران اإلسـالمية، كـل مـن روح ونـص التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب 

والعالقات مع شركائنا املتقدمي النمو، وهي عالقات وتعاون يعزز كل منهما اآلخر. 
 


