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 ٨٨ و ٨٧ و ٨٦ و ٨٠ و ٥٧ و ٥٠ و ٤٧البنود 
 ١٠٢ و ٩٦ و ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩١ و ٩٠و 

   *من القائمة األولية
التنفيــذ واملتابعــة املتكــامالن واملنسقـــان لنتــائج املــؤمترات الرئيســية ومــؤمترات القمــة الــيت    

 ا األمم املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبماتعقده
ــة كوســيلة        ــيت تتجـــاوز احلــدود اإلقليمي ــة ال ــدابري االقتصــادية القســـرية االنفرادي ــاء الت إهن

 لإلكراه السياسي واالقتصادي
 متابعة نتائج مؤمتر قمــة األلفيــة

 املسائل املتصلة باإلعــالم
 تعلقة بسياسات االقتصاد الكلــياملسائل امل

 متابعة وتنفيذ نتائج املؤمتر الدويل لتمويل التنميــة
 التنمية املستدامــة

 العوملــة واالعتمــاد املتبـادل
 جمموعات البلـدان اليت تواجــه أوضاعـا خاصة

 القضاء على الفقر وقضايا إمنائيــة أخـرى
 األنشطـة التنفيذيـة من أجل التنميــة
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لسيادة الدائمة للشعب الفلسطيين يف األرض الفلسطينية احملتلة مبا فيها القـدس الشـرقية،              ا
 وللسكان العرب يف اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعيـة

تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنميــة االجتماعية ونتائج دورة اجلمعية العامـة االسـتثنائية              
 الرابعة والعشرين

يذ نتائج املؤمتر العاملي الرابع املعـين بـاملرأة ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعشـرين                   تنف
املسـاواة بـني اجلنسـني والتنميـة والسـالم يف           : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ”للجمعية العامـة املعنونـة      
 “القرن احلادي والعشرين

  
ـام مـن املمثـل      العــ   موجهـــة إىل األمـني     ٢٠٠٤يونيه  /ن حزيرا ٢٢رسالة مؤرخة     

 الدائم لقطـر لدى األمم املتحــدة
  

أتشـــرف بــأن أحيــل طيــــه اإلعــالن الــوزاري املعتمــد يف مناسبـــة االجتمــاع الــوزاري    
ـــن إلنشــاء    ــذكرى الســنوية األربعي ـــاء ال ـــ االســتثنائي املعقــود إلحي ، وذلــك يف ٧٧ جمموعــة الـ

 ).انظر املرفق (٢٠٠٤يونيه /ران حزي١٢ إىل ١١و بالربازيــل يف الفترة من ـباول ساو
، أرجــــو مــع بــالغ التقــدير تعمــيم هــذه الرســالة ومرفقهــا       ٧٧وباســم جمموعــة الــــ    

 ٨٦ و ٨٠ و ٥٧ و ٥٠ و ٤٧بوصــفهما وثيقـــة مــن وثــائق اجلمعيــة العامــة يف إطـــار البنــــود  
 . من القائمة األولية١٠٢ و ٩٦ و ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩١ و ٩٠ و ٨٨ و ٨٧ و

 النصــرعبد العزيز ناصر ) توقيع(
 السفري
 املمثل الدائم لدولـة قطـر

 دةــــم املتحــــدى األمــــل
 ٧٧ة الــ ــس جممــوعــرئي
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 املوجهــــة إىل األمــني العــــام ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران٢٢مرفــق الرســالة املؤرخــة   
 املمثل الدائم لقطـر لدى األمم املتحــدة من
  

إلنشـــاء  ة األربعــني ـــــرى السنويــــ ة الذكـــــاسبـنـادر مبــــ وزاري الصـــــاإلعــالن ال   
 ٧٧ ــ جمموعة ال

  
، اجملتمعـون يف سـاو بـاولو         والصـني  ٧٧ ـــ   الحنن وزراء الدول األعضـاء يف جمموعـة          

 إلحيــاء الــذكرى الســنوية األربعــني إلنشــاء     ٢٠٠٤يونيــه / حزيــران١٢و  ١١بالربازيــل يف 
 ،٧٧ ـ ـجمموعة ال
نعقـاد مـؤمتر األونكتـاد احلـادي عشـر باسـتعراض إجنـازات جمموعـة                عشـية ا  وقد قمنـا     

 من االلتزام بقضـية التنميـة؛ وقـد تناولنـا           ا عام ٤٠ والتحديات اليت واجهتها على مدى       ٧٧ الــ
ــات         ــة يف مواجه ــات الدولي ــور العالق ــتغري وتط ــريعة ال ــاملي املتشــعبة والس ــألة االقتصــاد الع مس

 التحديات والفرص اجلديدة،
التطلعـات ومشـاعر الوحـدة والتضـامن املشـتركة الـيت أدت إىل              ؤكد من جديـد     وإذ ن  

 لدى اختتام الـدورة األوىل ملـؤمتر األمـم املتحـدة     ٧٧   الــاعتماد اإلعالن املشترك للبلدان النامية      
 يف جنيــف، وميثــاق اجلزائــر املعتمــد مبناســبة  ١٩٦٤يونيــه / حزيــران١٥للتجــارة والتنميــة، يف 

ــوزا ـــري األول جملموعــةاالجتمــاع ال ــة ١٩٦٧أكتــوبر / تشــرين األول٢٥، يف ٧٧  الـ  يف مدين
 اجلزائر، باجلزائر،

 ا بلـد  ١٣٠ بلـداً إىل أكثـر مـن         ٧٧التوسع املستمر يف عضوية اجملموعة من        وإذ ندرك  
 يف يومنا هذا،

النــهج اإلجيــايب الــذي يوجِّــه أعمالنــا ودور اجملموعــة يف تنــاول  وإذ نؤكــد مــن جديــد  
ا االقتصــادية واإلمنائيــة الدوليــة، ومبــادئ التعــاون وعــدم املواجهــة، علــى أســاس تــرابط  القضــاي

 : ما يليااألمم واالشتراك يف القيم واملصري املشترك لإلنسانية، نعلن رمسي
 يف مـؤمتر األمـم املتحــدة األول للتجـارة والتنميــة    ٧٧الــــ إن إنشـاء جمموعـة    - ١ 

 لإلعـراب عـن   ا مشـترك  اة إذ وجدت البلدان الناميـة منـرب       كان نقطة حتول تارخيي   ) األونكتاد(
وقد اكتسـبت   . هواجسها والتوصل إىل توافق يف آرائها لدفع مصاحلها االقتصادية إىل األمام          

البلدان النامية، بعملها اجلماعي، درجة مـن القـوة جعلتـها تـؤثر يف جـدول األعمـال الـدويل                    
 ؛ بصورة فرديةبقدر ما كانت لتتمكن من بلوغه لو أهنا عملت
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وتواصــــل اجملموعــــة الســــعي إىل حتقيــــق اإلنصــــاف والعدالــــة يف العالقــــات  - ٢ 
االقتصــادية الدوليــة إميانــاً منــها بــأن ذلــك ميكــن أن يرســي أساســاً متينــاً حقــاً للســالم العــاملي     

 ؛ويسهم يف إجياد عامل ينعم باالستقرار والرخاء
هـو انعكـاس لإلقـرار بـأن إنشـاء          وميالد هـذه اجملموعـة إىل جانـب األونكتـاد            - ٣ 

وقـد سـّخرت    . نظام جتاري دويل منصف قد شكل قضية حموريـة علـى جـدول أعمـال التنميـة                
اجملموعة بعد ذلك إرادهتـا اجلماعيـة للتـأثري يف بلـوغ األهـداف املشـتركة يف ميـادين ذات صـلة           

الـديون اخلارجيـة،    شىت، منها التمويل، واالستثمار األجنيب املباشر، وأسواق رؤوس األموال، و         
ــة، والصــحة،      ــة االجتماعي ــة، والتنمي ــة الفكري ــة، والزراعــة، والتصــنيع، وحقــوق امللكي واألغذي

ــات واالتصــاالت      ــا املعلوم ــا، وتكنولوجي ــم والتكنولوجي ــة املســتدامة، والعل ــيم، والتنمي . والتعل
ان الناميـة    إىل إنشـاء فـروع للـدفاع عـن مصـاحل البلـد             ٧٧  الـــ  وأدى التطوير املؤسسي جملموعـة    

تحــدة، مبـــا يف ذلــك مؤسســـات   والنــهوض هبــا داخـــل املؤسســات التابعـــة ملنظومــة األمـــم امل    
 ؛وودز بريتون

 ممارسة تأثري هـام يف تـدعيم الدبلوماسـية االقتصـادية            ٧٧ الــ   وتواصل جمموعة  - ٤ 
 ومـن بـني اإلجنـازات الرئيسـية للمجموعـة إسـهامها يف جنـاح              . واالجتماعية املتعـددة األطـراف    

التفــاوض بشــأن نظــام األفضــليات املعمــم، وميثــاق حقــوق الــدول وواجباهتــا االقتصــادية،          
 ا هامـ  اوأدت اجملموعـة دور   . والربنامج املتكامل للسلع األساسية مبا يف ذلك الصندوق املشـترك         

وأدت املبـادرات  .  لنقـل املـوارد إىل البلـدان الناميـة    ا يف اعتماد األهداف املتفق عليها دوليـ     اأيض
يت اختذهتا اجملموعة إىل إقامة مؤسسـات جديـدة مثـل منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية                     ال
ــة ومعــايري     ) اليونيــدو( ــادئ توجيهي ــة، وصــياغة قواعــد ومب ــة الزراعي ــدويل للتنمي والصــندوق ال

ومبادئ جديدة وإطـار شـامل للتعـاون بشـأن جمموعـة جديـدة كاملـة مـن القضـايا االقتصـادية                      
 يف هـذا الصـدد يف بـدء وتنميـة التعـاون فيمـا بـني                اوقد متثلت املعامل البـارزة حقـ      . واالجتماعية

بلدان اجلنوب، وعقد مؤمترات واجتماعات قمة األمم املتحـدة الرئيسـية وقيـام اجلمعيـة العامـة                 
 ؛لألمم املتحدة باعتماد اإلعالن وبرنامج العمل املتعلقني بإقامة نظام اقتصادي دويل جديد

 يف أداء منظومة األمم املتحـدة       ةمسامهة مرموق ا   أيض ٧٧ الــ   جمموعةوسامهت   - ٥ 
فقد قامت اجملموعـة بـدور ريـادي يف تعزيـز دور منظومـة األمـم املتحـدة                  . ملهامها بصورة فعالة  

وتشـدد اجملموعـة علـى      . يف تناول القضايا العاملية، وخباصة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي        
ماج البعد اإلمنائي يف صميم عملية صنع القرارات ووضـع القواعـد علـى           استمرار احلاجة إىل إد   

 ؛الصعيد الدويل ويف تناول العمليات العاملية
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 يف وحدهتا وتضامنها، ورؤيتـها      ٧٧الــ  وتتمثل مواطن القوة الرئيسية جملموعة       - ٦ 
فيهــا اخلاصــة بعالقــات متعــددة األطــراف تتســم بالعــدل واإلنصــاف والتــزام الــدول األعضــاء    

 ؛ عن التزامها بالتعاون فيما بينها لتفيد وتستفيدالبتحقيق رخاء شعوب اجلنوب فض
وحنن نؤكد علـى األمهيـة التارخييـة ملـؤمتر القمـة األول للجنـوب الـذي عقدتـه               - ٧ 

، الذي اعتمد إعالن وبرنـامج عمـل هافانـا        ٢٠٠٠أبريل  /اجملموعة يف هافانا، بكوبا، يف نيسان     
يه بتناول جـدول أعمـال ذي وجهـة عمليـة وتركيـز حـاد، مصـمم لتنفيـذ           الذي جرى التعهد ف   

ويتطلـب التنفيـذ الفعـال      . عدد من املبادرات ذات األولويـة القصـوى ضـمن أطـر زمنيـة حمـددة               
لربنامج عمل هافانا توفري املوارد الضرورية وبـذل اجلهـود اجلماعيـة ألعضـاء اجملموعـة يف هـذا                    

 ؛الصدد
فيع املستوى املعـين بالتعـاون بـني بلـدان اجلنـوب املعقـود يف               وقد قام املؤمتر الر    - ٨ 

، باعتمــاد إعــالن مــراكش وإطــار عمــل ٢٠٠٣ديســمرب /مـراكش، بــاملغرب، يف كــانون األول 
مــراكش املتعلــق بتنفيــذ التعــاون بــني بلــدان اجلنــوب، الــذي أكــد مــن جديــد التــزام األعضــاء    

وحنـن  . درات حمـددة لتحقيـق هـذا اهلـدف        بالتعاون فيما بني بلـدان اجلنـوب وعـني تـدابري ومبـا            
نؤكـد مــن جديــد التزامنــا بتنفيــذ هــذه التــدابري واملبــادرات وبالتعجيــل بتحقيــق هــذه األهــداف  

 ؛ الواردة يف إطار عمل مراكش املتعلق بتنفيذ التعاون بني بلدان اجلنوبااحملددة زمني
للحفــاظ علــى  أداة فعالــة اوقــد ظــل التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب دائمــ   - ٩ 

فقـد متكنـت البلـدان الناميـة، عـن طريـق هـذا التعـاون فيمـا بـني                    . تضامننا ووحـدتنا وتعزيزمهـا    
ــى الصــعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي، مــن        ــها عل ــاون بين ــا يف ذلــك التع ــوب، مب ــدان اجلن بل

وإننـا نالحـظ بارتيـاح    .  يف رخـاء شـعوهبا    ةاالستفادة مـن الفـرص السـاحنة وراء حـدودها زيـاد           
ــذي أحــرزه حــىت اآلن صــندوق برييــس    ال ــرو االســتئماين للتعــاون االقتصــادي   -تقــدم ال  غريي

ونرحب باملبـادرات الـيت     .  للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب     اوالتقين فيما بني البلدان النامية دعم     
 ؛أطلقها وتعهدها أعضاء اجملموعة هبدف استئصال شأفة الفقر والنهوض بالتنمية االجتماعية

حنن نعرب عن تقديرنا ألعمال مركز اجلنـوب ونعـرب يف هـذا الصـدد عـن                 و - ١٠ 
 ؛تصميمنا على تعزيز املركز ليكون مركز دراسات متخصصة لبلدان اجلنوب

 يف عـام    ٧٧الـــ   وال تزال بعض البنود اليت كانت على جدول أعمال جمموعة            - ١١ 
جــاري املتعــدد األطــراف،  صـاحلة للنظــر فيهــا، مثـل أوجــه عــدم االتســاق يف النظـام الت   ١٩٦٤

ونقل املوارد بني االقتصادات النامية واالقتصادات املتقدمـة، مبـا يف ذلـك عـدم كفايـة تـدفقات                
املساعدة اإلمنائية الرمسية وعبء الديون، وتقلـب أسـواق السـلع األساسـية، وتفكيـك احلـواجز          

ك، فإن قضايا جديـدة     وعالوة على ذل  . احلمائية اليت حتول دون دخول أسواق البلدان املتقدمة       
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مثــل التنميــة املســتدامة، والتنميــة االجتماعيــة واإلنصــاف واإلدمــاج، وكثــرة األزمــات املاليــة،   
ــات       ــات املعلومــ ــة، ودور تكنولوجيــ ــات الزراعيــ ــة يف املنتجــ ــة وخاصــ ــات التجاريــ واإلعانــ

مليـة  واالتصاالت، واملعـامالت الدوليـة غـري املشـروعة، تتطلـب مـن اجملتمـع الـدويل اسـتجابة عا                   
 ؛منسقة

ومل تتحقق آمال استتباب أمن عاملي أكرب ونظام اقتصادي واجتماعي دويل            - ١٢ 
فالعامل اليوم تكتنفه مشاكل اقتصـادية واجتماعيـة حـادة، كـثري منـها ذو          . وغري متييزي ل  عاد
 تتسم بعدم الثبات وبـاالختالل،      اوما زالت العالقات االقتصادية الدولية أيض     . هيكليةة  طبيع
وقد أعربت اجملموعة عـن     . اينطوي عليه ذلك من هتميش البلدان النامية وخاصة أقلها منو         مبا  

قلقها البالغ إزاء نـزوع البلـدان املتقدمـة إىل اختـاذ قـرارات تـؤثر يف االقتصـاد العـاملي خـارج                       
 ؛اإلطار املتعدد األطراف ملنظومة األمم املتحدة ودون مراعاة تامة ملصاحل البلدان النامية

وإننــا نشــدد علــى أمهيــة تعزيــز تعدديــة األطــراف ومنظومــة األمــم املتحــدة يف   - ١٣ 
مواجهة الرتعة األحادية املتنامية وكذلك يف مواجهة احملـاوالت الراميـة إىل إجيـاد نظـم وقواعـد                  
ــز السياســات املتــاح أمــام البلــدان الناميــة واختياراهتــا فيمــا يتعلــق برســم       جديــدة حتــد مــن حي

 ا؛والبلدان النامية كفيلة مبواجهة هذا التحدي بالعمل مجاعي. دية الكليةالسياسات االقتصا
كـذلك  . وقد أتت عمليـة العوملـة والتحريـر بفوائـد متفاوتـة فيمـا بـني البلـدان                  - ١٤ 

فــإن الــنظم وااللتزامــات الدوليــة تتضــمن علــى حنــو متزايــد قواعــد حتــد مــن اختيــارات البلــدان  
 اقتصـادية واجتماعيـة     اوهذه التطورات، اليت أحدثت آثـار     . منائيةالنامية فيما يتعلق بالسياسة اإل    

سلبية، تؤكد على أمهية ضمان إجيـاد حيـز للسياسـات أمـام البلـدان الناميـة للنـهوض بأهـدافها                     
وينبغــي أن ال يكــون يف . اإلمنائيــة الوطنيــة علــى أســاس احتياجاهتــا اإلمنائيــة واملاليــة والتجاريــة  

وهــذا يتطلــب . يـة اقتحــام للحيــز املتـاح للسياســة العامــة الوطنيـة   حتريـر نظــم السياســات التجار 
ويتسـم دور الدولـة يف      . استراتيجيات إمنائية تكفل حتقيق توازن أمثـل بـني الكفـاءة واإلنصـاف            

وهـذا يتطلـب    . هذه العملية بأمهية حامسة مـن حيـث حتديـد االحتياجـات واألولويـات الوطنيـة               
هتمامـات العامليـة، مبـا يف ذلـك          تضـع التنميـة يف حمـور اال         الـيت  “اإلدارة الرشيدة للعوملـة   ” اأيض
ومثـة حاجـة إىل دمـج البعـد اإلمنـائي يف العمليـات              . يتعلق باملسؤولية االجتماعيـة للشـركات      ما

وجيـب االسـتفادة مـن ثـورة تكنولوجيـات      . االقتصادية الدولية وعمليات وضع القواعد الدولية   
 ؛ الرقمية واإلمنائية على السواءاملعلومات واالتصاالت بغية سد الفجوة

وجيـــب مســـاعدة البلـــدان الناميـــة علـــى املشـــاركة بصـــورة فعالـــة ومواجهـــة   - ١٥ 
وينبغـي  . التحديات وجين الفوائد من التجارة الدولية واملفاوضات التجاريـة املتعـددة األطـراف      

البلـدان الناميـة يف   ضمان توفري بيئة اقتصادية دولية مالئمة للتنمية ميكن يف إطارها تيسـري دمـج             
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 يف حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة    ا هامـ اوسيشكل ذلك إسهام . ا ومفيد الكاما  االقتصاد العاملي دجم  
 ا ومرتكـز  ا ومنصـف  ا حقـ  الأللفية، مبا يف ذلك إقامة نظام جتاري متعدد األطراف يكـون مفتوحـ            

مامــات البلــدان ويضــع يف االعتبــار مصــاحل واهتي  للتنبــؤ بــه وغــري متييــز الًعلــى القواعــد وقــاب
ـــوتشــعر جمموعــة. الناميــة ــالقلق مــن أن املفاوضــات املعنيــة مل حتقــق حــىت اآلن آمــال   ٧٧  الـ  ب

بات اإلرادة السياسية املطلوبة للوفاء بااللتزامـات       والبلدان املتقدمة مدعوة إىل إث    . البلدان النامية 
ــات         ــة ســتكون يف صــدارة اهتمام ــأن التنمي ــزام ب ــا يف الدوحــة، وخاصــة االلت ــيت تعهــدت هب ال

وعليه، فإن اهلدف اهلام إلعالن الدوحـة، الـذي وضـع           . املفاوضات التجارية املتعددة األطراف   
مج عمـل الدوحـة، جيـب مواصـلة السـعي           احتياجات البلدان الناميـة ومصـاحلها يف صـميم برنـا          

ــن          ــة التوجــه م ــذ وإمنائي ــة للتنفي ــائج ملموســة وحمــددة وقابل ــق نت ــة حتقي ــه بغي ــث إىل بلوغ احلثي
املفاوضات التجارية املتعددة األطرف بشأن كامل جمموعة القضايا الـيت حتظـى باهتمـام خـاص               

رة العامليــة ُيعــد  منظمــة التجــاومــا زال تيســري انضــمام البلــدان الناميــة إىل. لــدى البلــدان الناميــة
 ا؛ رئيسياهدف

إننا نشدد على أمهية تعزيز منظمة التجـارة العامليـة وعلـى أمهيـة جعلـها عامليـة                   - ١٦ 
فعال، ومن هذا املنطلق، فنحن ندعو إىل التعجيل خبطى عملية انضمام البلـدان الناميـة السـاعية                 

قات سياسـية وبسـرعة وشـفافية، كمـا نـدعو           إىل االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية دون معو       
منظمــة التجــارة العامليــة ومــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة إىل تقــدمي مســاعدة تقنيــة، يف  

 ا سـريع  انطاق الواليـة املسـندة إىل كـل منـهما، ليسـهما بـذلك يف إدمـاج تلـك البلـدان إدماجـ                      
 ؛ يف النظام التجاري املتعدد األطرافاوتام

ـــ د جمموعــةوتؤكــ - ١٧  ــة تــوخي مجيــع البلــدان للتوفيــق بــني سياســاهتا    ٧٧ الـ  أمهي
ونكـرر اإلعـراب عمـا يسـاورنا مـن          . التجارية الوطنية واالتفاقات التجاريـة املتعـددة األطـراف        

قلق يف هذا الشأن، وندعو إىل الكف عن مواصلة تطبيـق تـدابري اقتصـادية وجتاريـة قسـرية مـن                     
، كأنْ ُتفَرض عليهـا جـزاءات اقتصـادية وجتاريـة تتعـارض مـع               جانب واحد ضد البلدان النامية    

 ؛أحكام ميثاق األمم املتحدة وقواعد منظمة التجارة العاملية
 منا بأمهية النـهوض بالتجـارة فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب، فإننـا نرحـب                   اواقتناع - ١٨ 

، الـذي اسـُتحدث يف   بقرار إحياء النظام الشامل لألفضليات التجاريـة فيمـا بـني البلـدان الناميـة         
، وببــدء اجلولــة الثالثــة مــن املفاوضــات الراميــة إىل إدمــاج االتفــاق املتعلــق بالنظــام ١٩٨٩عــام 

وينبغــي للجولــة الثالثــة أن تضــمن مســامهات مفيــدة،  . املــذكور وتعزيــز أهــداف هــذا االتفــاق 
النــهوض تكــون منصــفة وهادفــة ومتباَدلــة، يف النظــام الشــامل لألفضــليات التجاريــة يف ســبيل    

 ؛بالتجارة فيما بني بلدان اجلنوب
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ويساورنا قلق إزاء اآلثار الضارة املترتبة على ما تقدمه بعض البلـدان املتقدمـة               - ١٩ 
من دعم وإعانات حملية إلنتاج السلع األساسية وتصديرها، مما يشوه التجـارة الدوليـة ويقـوِّض       

 ؛الفرص التجارية
ــة علــى مــا تقدمــه   إن الــوزراء، إذ يســاورهم القلــق  - ٢٠  ــار الضــارة املترتب  إزاء اآلث

بعض البلـدان املتقدمـة مـن دعـم وإعانـات حمليـة إلنتـاج القطـن وتصـديره، األمـر الـذي يشـوه                         
التجارة الدولية ويقوض الفرص التجارية، ويفاقم احلالة االقتصـادية واالجتماعيـة ألقـل البلـدان        

لــك البلــدان املتقدمــة علــى اإلســراع يف إمتــام  تا املنتجــة للقطــن واملصــدرة لـــه، حيثّــون أيضــامنــو
 ؛عملية إلغاء إعانات التصدير املقدمة فيما يتعلق بالقطن وإلغاء الدعم احمللي املتصل بإنتاجه

ــاد، بوصــفه اجلهــة التنســيقية داخــل األمــم املتحــدة املعنيــة مبعاجلــة     - ٢١  إن األونكت
ملها جمـــاالت التمويـــل والتكنولوجيـــا مســـألة التجـــارة والتنميـــة واملســـائل املترابطـــة الـــيت تشـــ 

 ملا يؤديه األونكتـاد مـن وظـائف مترابطـة           اواالستثمار والتنمية املستدامة معاجلة متكاملة، ونظر     
تشمل البحوث وحتليل السياسة العامة، وتنظيم مـداوالت حكوميـة دوليـة والعمـل علـى إجيـاد                  

لتصدي ملـا تواجهـه البلـدان الناميـة     توافق يف اآلراء وإقامة تعاون تقين، فهو يف موضع مناسب ل  
وإن الوالية املسندة إىل األونكتـاد والوظـائف املنوطـة بـه متـنح هـذه       . من حتديات راهنة وناشئة 

إن القرارات اليت اختـذهتا اجلمعيـة   .  بني سائر املؤسسات املتعددة األطراف    ا خاص ااملؤسسة دور 
فيـذ نتـائج املـؤمترات الرئيسـية فقـط بـل أن         بالطلب إىل األونكتاد أال ُيسـهم يف تن        االعامة مؤخر 

 مـا حيــرز مـن تقــدم يف تنفيـذ االلتزامــات املعقـودة ويف تنفيــذ االتفـاق الــذي مت      ايسـتعرض أيضــ 
التوصل إليه وبإشراك األونكتاد يف احلوار الرفيع املستوى بني اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي               

وانعقـاد  .  قـرارات حتظـى باالستحسـان   ومؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العاملية، هـي       
 األونكتاد احلادي عشر هو حدث هام آخـر يف مسـرية األونكتـاد وكـذلك يف مسـرية جمموعـة                   

إن . ، اليت ما زالت تسـتفيد ممـا تضـطلع بـه املنظمـة مـن أنشـطة متعـددة االختصاصـات                     ٧٧الــ  
 عمـل بـانكوك، يرسـيان    توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه يف ساو باولو، وإعادة تأكيده خلطـة     

فاملوضــوع الرئيســي واملواضــيع الفرعيــة . اإلطــار لعمــل األونكتــاد يف الســنوات األربــع القادمــة
 يتم البناء عليه والتوسع فيه يف اجتـاه تطلعـي           ا راسخ ااألربعة لألونكتاد احلادي عشر متثل أساس     

واجملتمـع  . ٢٠٠٨ا عـام  يستهدف مواصلة تعزيز األونكتاد يف دورته الثانية عشرة املقرر عقـده         
 ؛ األونكتاد يف مجيع جماالت عملهالدويل مدعو إىل دعم

وتؤكد اجملموعة ضرورة وضع قواعد دولية تتيح للبلدان النامية احليز واملرونـة             - ٢٢ 
الالزمــني يف جمــال السياســة العامــة، حيــث إن هلمــا صــلة مباشــرة باالســتراتيجيات اإلمنائيــة         

دد اجملموعة على ضرورة إتاحة حيز يف جمال السياسة العامـة مـن             كما تش . للحكومات الوطنية 
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ياجـات املختلفـة للبلـدان، الـيت      أجل وضـع اسـتراتيجيات إمنائيـة تراعـي املصـاحل الوطنيـة واالحت             
 لــدى وضــع السياســات االقتصــادية الدوليــة يف عمليــة االنــدماج يف االقتصــاد   اتراعــى دومــ ال

 ؛العاملي
 رغبتنــا يف اصــوى إلصــالح األمــم املتحــدة، ونبــدي جمــدد إننــا نــويل أولويــة ق - ٢٣ 

املشاركة مشاركة نشطة يف املفاوضات من أجل تعزيـز املنظمـة، كيمـا يتسـىن هلـا أن تتصـدى                    
بفعالية للتحديات الراهنة واملقبلة، مبا فيها احتياجـات البلـدان الناميـة وهواجسـها واهتماماهتـا،                

 أن علــى هــذه  اونؤكــد جمــدد . مــن أعضــائها حيــث تشــكل هــذه البلــدان الغالبيــة العظمــى      
املفاوضات أن تستهدف تعزيز هنج تعددي األطراف، ومـنح املنظمـة قـدرة كـبرية علـى الوفـاء                   
ــدميقراطي       ــادئ املنصــوص عليهــا يف ميثاقهــا، وترســيخ طابعهــا ال ــام باملقاصــد واملب الفعــال والت

 ؛وشفافيتها يف املناقشة، وتنفيذ قرارات الدول األعضاء
إننا ما زلنا ملتزمني باألهداف اإلمنائية لأللفيـة وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة                 - ٢٤ 

.  وبااللتزامات واملبادرات متعددة األطراف الرامية إىل استئصـال شـأفة الفقـر       ااملتفق عليها دولي  
وهنيب يف هذا الشـأن بـاجملتمع الـدويل ومنظومـة األمـم املتحـدة السـعي إىل حتقيـق تـام وسـريع                        

 اإلمنائية لأللفية واألهداف اإلمنائية األخرى الـيت ُحـدِّدت يف مـؤمترات األمـم املتحـدة            لألهداف
وتشدد اجملموعة كـذلك علـى ضـرورة    . وقممها الرئيسية ويف املؤمترات االستعراضية لكل منها      

ائي مراعاة االستراتيجيات اإلمنائيـة الوطنيـة للبلـدان الناميـة متـام املراعـاة يف بـرامج التعـاون اإلمنـ               
 ؛الدويل

 مصممة علـى العمـل الـدؤوب علـى إجنـاح اجللسـة العامـة              ٧٧ الــ   إن جمموعة  - ٢٥ 
الرفيعة املستوى املقرر عقدها يف مستهل الدورة الستني للجمعية العامـة لألمـم املتحـدة يف عـام         

، مبشــاركة رؤســاء الــدول واحلكومــات، مــن أجــل اســتعراض مــا أُحــرز مــن تقــدم يف   ٢٠٠٥
 ُعقـد مـن التزامـات يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة، مبـا فيهـا األهـداف                 الوفاء بكل مـا   

 والشراكة العاملية املطلوبـة مـن أجـل بلوغهـا، والسـتعراض مـا أُحـرز        ااإلمنائية املتفق عليها دولي   
ــدانني      ــائج والتزامــات مــؤمترات األمــم املتحــدة وقممهــا الرئيســية يف املي مــن تقــدم يف تنفيــذ نت

.  علــى الصــعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل اواالجتمــاعي تنفيــذا متكــامال ومنســقاالقتصــادي 
، فـال بـد مـن       ٢٠١٥ونؤكد أنه، إذا ما أُريَد لألهداف اإلمنائية لأللفية أن تتحقـق حبلـول عـام                
 أكــرب مــن ا وتنفيــذاإقامــة شــراكة عامليــة حقيقيــة مــن أجــل التنميــة، األمــر الــذي يقتضــي التزامــ

 ؛قدمةجانب البلدان املت
 مــن منجــزات عــرب الســنوات األربعــني ٧٧ الــــ ونظــراً إىل مــا حققتــه جمموعــة - ٢٦ 

املاضية، ومع مراعـاة ضـرورة ووجـوب أن تكـون العوملـة يف القـرن احلـادي والعشـرين مشوليـة                      
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، يتعني علينا ترسيخ وتعجيـل مـا َتحقـق مـن مكاسـب مـن خـالل تفعيـل الواليـة                      اومنصفة متام 
، مبا يف ذلك، من بني أمور أخرى، ضرورة ضمان تنفيذ األهـداف             ٧٧الــ   املسندة إىل جمموعة  

ــا الرئيســية يف         ــم املتحــدة وقممه ــؤمترات األم ــائج م ــداف احملــددة يف نت ــة واأله ــة لأللفي اإلمنائي
 ؛امليدانني االقتصادي واالجتماعي

 والصـني وحركـة     ٧٧ الـــ    ونؤكد أمهية تعزيـز التعـاون والتنسـيق بـني جمموعـة            - ٢٧ 
م االحنياز من خـالل جلنـة التنسـيق املشـتركة مـن أجـل تعزيـز األولويـات املشـتركة للبلـدان                       عد

 ؛النامية والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب
 مـن أجـل     ا حقيقي اإن احلوار واملفاوضات بني الشمال واجلنوب يتطلبان تعاون        - ٢٨ 

وحنـن  . ات الراهنـة واملقبلـة  فبهذه الروح ميكن مواجهة التحـدي    . التنمية من خالل شراكة عاملية    
 مــن التصــميم الــذي مــا برحــت  ال ممــاثانناشــد البلــدان املتقدمــة أن تبــدي يف هــذا الشــأن قــدر 

 تبديه على مـر السـنني، كيمـا يتسـىن حتقيـق التنميـة يف مجيـع البلـدان، وخاصـة               ٧٧ الــ   جمموعة
يــز مشــاركة ومتثيــل ونؤكــد أمهيــة أن تتكلــل اجلهــود اجلــاري بــذهلا يف ســبيل تعز. الناميــة منــها

بـذلك فقـط حيقـق    . البلدان النامية يف إدارة الشؤون االقتصادية العاملية بالنجاح يف وقـت مبكـر         
 ؛النهج املتعدد األطراف كامل إمكاناته

ونؤكد جمدداً التزامنـا بـإعالن احلـق يف التنميـة الـوارد يف قـرار اجلمعيـة العامـة                     - ٢٩ 
ــؤرخ ٤١/١٢٨ ــانون األول٤ امل ــذ    ١٩٨٦ ديســمرب/ ك ــى وضــعه موضــع التنفي ، ونشــجع عل

 ؛الكامل والفعال
إن مواجهة التحديات، الراهنة منها والناشئة، تقتضي التكيف مـع واقـع عـامل               - ٣٠ 

 بالدور الـذي ميكـن أن ينـهض بـه اجملتمـع املـدين وجمتمـع األعمـال                   ٧٧ الــ   وتقر جمموعة . اليوم
ــز األهــدا    ــة بوصــفهما شــريكني هــامني يف تعزي ــة  التجاري ــدان النامي ــة للبل ــات اإلمنائي . ف والغاي

وسيتم السعي إىل إقامة عالقة وتعاون أكثر منهجية مع أصحاب املصاحل ذوي الصلة مبا يـدعم               
 ؛العملية اإلمنائية

، الفرصة لتقيـيم    ٢٠٠٥وسيتيح مؤمتر القمة الثاين للجنوب، املقرر عقده عام          - ٣١ 
 ؛ش لتحقيق التعاون فيما بني بلدان اجلنوبعملية تنفيذ برنامج عمل هافانا وإطار مراك

ــدان منــو     - ٣٢  ــل البل ــدرك ونقــدر االحتياجــات اخلاصــة بأق ــا ن ــة  اإنن ــدول النامي  وال
اجلزرية الصغرية والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية يف إطـار عـاملي جديـد للتعـاون يف جمـال النقـل                        

ــا ا الناميــة، ونؤكــد جمــدد العــابر مــن أجــل البلــدان الناميــة غــري الســاحلية وبلــدان العبــور     دعمن
يف كـل شـأن، ال سـيما يف جهودهـا الراميـة إىل بلـوغ                ع  املستمر ملا تبذله هذه البلدان من مسا      
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األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وتنفيــذ برنــامج عمــل بروكســل وبرنــامج عمــل بربــادوس وبرنــامج  
 ؛عمل أملايت
بيل التصـدي لتحـديات     ونؤيد البلـدان األفريقيـة فيمـا تبذلـه مـن جهـود يف سـ                - ٣٣ 

 ؛القضاء على الفقر وحتقيق التنمية من خالل تنفيذ الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا
 إمكانيـة   ة ضـرورة أن تتـاح للبلـدان الناميـة كافـ           ا جمدد ٧٧ الــ   وتؤكد جمموعة  - ٣٤ 

 احلصول علـى تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـاالت، ملـا لـذلك مـن أمهيـة جوهريـة يف تعزيـز                     
ونؤكـد يف هـذا الشـأن أمهيـة إعـداد مجيـع        . التنمية املستدامة وبلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة         

 للمرحلة الثانيـة مـن مـؤمتر القمـة العـاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات،                  ال فعا االبلدان النامية إعداد  
كـد  ، كمـا نؤ   ٢٠٠٥نـوفمرب   / تشـرين الثـاين    ١٨ إىل   ١٦املقرر عقـده يف تـونس يف الفتـرة مـن            

 ؛أمهية مشاركتها فيه مشاركة فعالة
 فرض قوانني وأنظمـة تتجـاوز آثاُرهـا احلـدوَد اإلقليميـة،             ا قاطع اونرفض رفض  - ٣٥ 

كما نرفض سائر أشكال التدابري االقتصادية القسرية، مبا فيها العقوبـات املفروضـة مـن جانـب                 
نؤكـد أن تلـك التـدابري       و. اواحد على البلدان النامية، ونؤكد مـن جديـد ضـرورة إلغائهـا فـور              

تعمل على تقويض مبادئ ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل، وأهنا تتناىف مـع مبـادئ النظـام           
 حلريـة   ا خطـري  االتجاري متعدد األطراف ومع قواعد منظمة التجارة العاملية، كما تشكل هتديد          

أن يـرفض تلـك التـدابري وأن        ومن مث، فإننا هنيب باجملتمع الدويل       . التجارة واملالحة واالستثمار  
 ا؛يعمل ويشجع على إزالتها متام

ونقر مبا لالحتالل األجنيب من أثر سليب شديد على اجلهود الراميـة إىل حتقيـق                - ٣٦ 
 يف هــذا الشــأن التزامنــا، إىل جانــب االتنميــة املســتدامة واستئصــال شــأفة الفقــر، ونؤكــد جمــدد 

ــذل     ــذه املســألة وب ــدويل، مبعاجلــة ه ــود يف ســبيل حتســني األوضــاع االقتصــادية    اجملتمــع ال  جه
 ؛واالجتماعية والبيئية يف املناطق الواقعة حتت االحتالل

ونعـــرب عـــن تقـــديرنا وامتناننـــا للربازيـــل وشـــعبه علـــى تنظيمـــه واستضـــافته  - ٣٧ 
ــذكرى الســنوية األربعــني لتأســيس جمموعــة      ــوزاري اخلــاص مبناســبة ال ــازين لالجتمــاع ال  املمت

 .ا لقيناه من ُحْسن وفادة يف مدينة ساو باولو، وعلى م٧٧ الــ
 


