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 اجلمعية العامة
 الدورة الثامنة والستون

 31و  31و  31و  31و  9األعمــــا  بنــــوو  ــــدو   
 11و  12و  11و  11و  11و  13و  39و  31 و
 14و  22و  11و  14و  11و  12و  11و  11و 
 331و  11و  19و  11و  11و  11و  11و  13و 
     319و  311و  312و  311و  311و  311و 

 تقرير اجمللس االقتصاوي واال تماعي
ــدان  1443-1434 ــا   ال لــ ــر امللريــ : عقــــد وملــ

 النامية، وال سيما   أفريقيا
التنفيذ واملتابعة املتكـاملن واملنسـقان لنتـاامل املـت را      
الرايسية ومت را  القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة    

 انني االقتصاوي واال تماعي واملياوين املتصلة هبماامليد
تســـــنو تكنولو يــــــا  املعلومـــــا  واالتصــــــاال    

 ألغراض التنمية
 املساال املتعلقة بسياسا  االقتصاو الكلي

متابعة وتنفيذ نتاامل املت ر الدويل لتمويـل التنميـة لعـا     
 1441واملت ر االستعراضي لعا   1441

 
 

 .1431 وز/يوليه  31أعيد إصدارها ألس اب فنية    * 
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 التنمية املستدامة
 ة والترابطالعومل

 جمموعا  ال لدان اليت توا ه أوضاعا خاصة  
 القضاء على الفقر وقضايا إمنااية أخرى

 األنشطة التنفيذية من أ ل التنمية
 التنمية الزراعية واألمن الغذااي والتغذية

 حنو إقامة شراكا  عاملية
 التنمية اال تماعية

 النهوض باملرأة
 احلالة   الشرق األوسط

 قضية فلسطني
رورة إهنــاء احلصــار االقتصــاوي والتاــاري واملــايل   ضــ

 الذي تفرضه الواليا  املتحدة األمريكية على كوبا
 مسألة  زر فوكلند )مالفيناس(

 املساال املتصلة باإلعل 
ــعوب      ــدان والشـ ــتقل  لل لـ ــن  االسـ ــلن مـ ــذ إعـ تنفيـ

 املستعمرة
الســـــياوة الداامـــــة للشـــــعر الفلســـــطي    األرض 

ة، مبا فيها القدس الشرقية، وللسـكان  الفلسطينية احملتل
العـــرب   اجلـــوالن الســـوري احملتـــل علـــى مـــواروهم 

 الط يعية
ــا: التقــد      ــة أفريقي ـــل تنمي ـــدة مــن أ ـ الشــراكة اجلديـ

 احملرز   التنفيذ والدعم الدويل
 ملقوق الشعوب األصلية
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القضــاء علــى العنصــرية والتمييــز العنصــري وكراهيــة   
 ن تعصراأل انر وما يتصل بذلك م

 ملق الشعوب   تقرير املصو
 تعزيز ملقوق اإلنسان ومحايتها

 احمليطا  وقانون ال حار
 متابعة نتاامل مت ر قمة األلفية
 تنشيط أعما  اجلمعية العامة

مســألة التمثيــل العــاو    جملــس األمــن وزيــاوة عــدو  
 أعضااه واملساال ذا  الصلة
 تعزيز منظومة األمم املتحدة

 تحدة: التدابو واملقترملا إصلح األمم امل
 استعراض كفاءة األواء اإلواري واملايل لألمم املتحدة

 إوارة املوارو ال شرية
    

مو هـة إ  األمـني العـا  مـن املمثـل الـداام        1431 وز/يوليـه   1رسالة مترخة   
 لدولة بوليفيا املتعدوة القوميا  لدى األمم املتحدة

 
“ من أ ـل نظـا  عـاملي  ديـد للعـير الكـر       ”عنون يشرف  أن أمليل طيه اإلعلن امل 

املعقـوو     11الذي اعُتمد   مت ر قمة رؤسـاء الـدو  واحلكومـا  األعضـاء   جمموعـة الــ       
ــانتا كــروز وي الســيوا، بدولــة بوليفيــا املتعــدوة القوميــا ،          ملزيران/يونيــه  32و  31س

 ة )انظر املرفق(.، إملياء للذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء اجملموع1431
والصني، أكون ممتنا لو تفضـلتم بتعمـيم هـذل الرسـالة ومرفقهـا       11وباسم جمموعة الـ  

ــوو  ــدو  األعمــا        ــة العامــة   إطــار بن ــاق اجلمعي ــة مــن وق  31و  31و  9باعت ارمهــا وقيق
 12و  11و  11و  11و  12و  11و  11و  11و  13و  39و  31و  31و  31 و
 331و  11و  19و  11و  11و  11و  11و  13و  14و  22و  11و  14و  11 و
 .319و  311و  312و  311و  311و  311و 
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 لورنيت سوليز( ساشا سو يو توقيع)
 السفو واملمثل الداام لدولة بوليفيا املتعدوة القوميا  لدى األمم املتحدة

  11الـ رايس جمموعة 
ة إ  األمـني العـا  مـن املمثـل     املو ه 1431 وز/يوليه  1مرفق الرسالة املترخة   

 الداام لدولة بوليفيا املتعدوة القوميا  لدى األمم املتحدة
 

األعضـاء   جمموعـة   اإلعلن الصاور عن مت ر قمة رؤساء الـدو  واحلكومـا      
   11الـ 
 

  ل نظا  عاملي  ديد للعير الكر من أ  
 

ملزيران/يونيـه   32و  31يـا ،  وم)سانتا كـروز وي السـيوا، وولـة بوليفيـا املتعـدوة الق       
1431) 

  
 اجلزء األو : السياق العا   

 
والصـني، اجملـتمعني    11حنن، رؤساء وو  وملكوما  الدو  األعضـاء   جمموعـة الــ     - 3

  مدينة سانتا كروز وي السيوا بدولة بوليفيـا املتعـدوة القوميـا ، إلمليـاء الـذكرى السـنوية       
 اخلمسني لتأسيس اجملموعة.  

، وننـول بالــُمثل   3911ملزيران/يونيـه   32   11حنتفل بذكرى تشكيل جمموعـة الــ    - 1
وامل ــاوا الــواروة   اإلعــلن املشــتري التــارعي الصــاور عــن ال لــدان الناميــة الســ عة والســ عني  

 واملوّقع   هناية الدورة األو  ملت ر األمم املتحدة للتاارة والتنمية اليت ُعقد     نيف.  
على اإلطلق، تعهد موقِّعول بـدعم املسـاواة    11نشو إ  أن أو  بيانا  جمموعة الـ و - 1

  النظا  االقتصاوي واال تماعي الدويل وبتعزيز مصـا  العـاا النـامي وأعلنـوا امـاوهم مـ        
أواة لتوسيع جما  التعـاون علـى السـاملة الدوليـة     ”راية املصا  املشتركة ووصفوا اجملموعة بأهنا 

 .  “فالة إقامة العلقا  مع ساار وو  العاا مبا حيقق املنفعة املت اولةولك
املعقـوو   مدينـة اجلزااـر       11ونشو أيضا إ  اال تماع الوزاري األو  جملموعة الـ  - 1

، وفيه اعُتمـد ميثـاُق اجلزااـر الـذي أرسـى      3911تشرين األو /أكتوبر  12إ   34الفترة من 
ل والتعاون والتضامن بني ال لدان النامية وأّكـد تصـميمها علـى السـعي،     م اوا الوملدة والتكام

 فراوى أو مجاعة، إ  مقيق التنمية االقتصاوية واال تماعية.
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أتاملـ  ل لـدان اجلنـوب التعـ و  عـن مصـاحلها اال تماعيـة         11ونتكد أن جمموعـة الــ    - 2
ضية املشتركة   نطاق منظومة األمـم  واالقتصاوية اجلماعية والترويمل  هلا وعّزز  قدرهتا التفاو

املتحــدة، وننــول مــع االرتيــاح بمنشــاء اجملموعــة أمانــةا واامــة   مقــر األمــم املتحــدة بنيويــوري     
   11وفروعــا   كــل مــن  نيــف ونــوور وبــاريس ورومــا وفيينــا عــلوة علــى جمموعــة الـــ   

 ولة.و 311واشنطن العاصمة وباتساع نطاق عضويتها ملىت أص ح  تضم اآلن 
ــة       - 1 ــه جمموعــ ــذي عقدتــ ــوب الــ ــة األو  للانــ ــت ر القمــ ــاح مــ ــا إ   ــ ــو أيضــ ونشــ
ومـت ر القمـة الثـال للانـوب املعقـوو       1444والصني   هافانـا   شـهر نيسـان/أبريل     11 الـ

، ومها املـت ران اللـذان رفعـا مسـتوى  ثيـل األعضـاء       1442  الدوملة   شهر ملزيران/يونيه 
الصني إ  مستوى رؤساء الدو  واحلكومـا  واعت مـدا إعلنـا خ وخطـط     و 11  جمموعة الـ 

هامة للعمل تسترشد هبا جمموعُتنا وتشكل الدعامَة األساسية إلقامة نظا  عاملي  ديد وبرناجمـا  
للعمل  لك بلدان اجلنوب زما  أمورل بغية إنشاء نظـا  أكثـر عـدالا وواقراطيـة وإنصـافا يعـوو       

 بالفاادة على شعوبنا.
ونتعهد مبواصـلة مـا ور ـ  عليـه بلـداننا مـن تشـييدخ لصـرح التنميـة الوطنيـة وتومليـدخ             - 1

للصف على املستوى الدويل أل ل إقامة نظا  وويل عاو  على صعيد االقتصاو العـاملي، يـدعم   
ال لــدان الناميــة   مقيــق األهــدات الــيت نعتمــدها واملتمثلــة   مقيــق النمــو االقتصــاوي املطــرو 

ة الكاملة والعدالة اال تماعية وتوفو السلع واخلدما  األساسية لشـعوبنا ومحايـة ال ي ـة    والعمال
 والعير   انساا  مع الط يعة.

والصني وبم ازاهتا الك وة علـى مـدى اخلمسـني عامـاا      11إننا نفنر بمرث جمموعة الـ  - 1
ا زاو تــدرايا مــن قــوة املاضــية   جمــا  الــذوو عــن مصــا  ال لــدان الناميــة وتعزيزهــا، وهــو مــ  

اجملموعة وعّظم نفوذها فيمـا يتعلـق باملسـاال االقتصـاوية واال تماعيـة وال ي يـة. ونتعهـد با ـاذ         
هذل الركااز نقطـَة انطـلق لنـا ومبواصـلة إملـراز التقـد  علـى طريـق إرسـاء نظـا  عـاملي يتسـم             

لــى هــذا الطريــق بالعــد  واإلنصــات ويســوول االســتقرار والســل . ومــن العلمــا  الفارقــة ع  
اعتماُو اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعلَن املتعلق بمقامة نظا  اقتصـاوي وويل  ديـد   عـا     

ــة   عــا     3911 ــاحلق   التنمي ــق ب ــا    3911واإلعــلن املتعل ، وغومهــا الكــثو مــن اإلعلن
تت ـوأ مكانـةا ذا    التارعية اليت تعترت باملتيا ا  ومصا  ال لدان الناميـة وتتصـدى هلـا والـيت     

 أولوية قصوى.
 ونتمن بالتسوية السلمية للزناعا  من خل  إقامة احلوار. - 9

ــد مــر   ســة عقــوو مــن اإل ــازا ، أن أو ــه قصــور خطــوة       - 34 ونلملــأ أيضــا، وق
تزا  تعرقل الوفاء بأهدات جمموعتنا وأن بلداننا، فراوى ومجاعة، توا ه اآلن مـديا خ منـها    ال
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ها املستاد، مبـا   ذلـك ت ـاطت االقتصـاو العـاملي وتـأقول   بلـداننا، واالفتقـار إ          املستمر ومن
اإل ــراءا  وســ ل املســاءلة امللامــة علــى الصــعيد الُنظسمــي للتصــدي ألســ اب األزمــا  املاليــة  

 واالقتصاوية العاملية وآقارها وهو ما يهدو بتوايل وورا  األزما .
مة   الكثو من بلداننا والـيت تشـوب املسـاعي الراميـة إ      ونلملأ أيضا الثغرا  القاا - 33

تل ية املتيا ا  شعوبنا   جماال  العمالة والغذاء وامليال والرعاية الصحية والتعلـيم واإلسـكان   
وال ىن األساسية املاوية والطاقة، علوة على األزمة ال ي ية اليت تلوح   األفق وتشمل آقار تغـو  

 لدان النامية وتفاقم النقص   ميال الشرب وترا ع التنوع ال يولو ي.املناخ الضارة بال 
ونتكد أن االختل    االقتصاو العاملي واالفتقار إ  العدالـة   هياكـل ونـواتمل ُنظـم      - 31

الت او  التااري والُنظم املالية والنقدية والتكنولو ية عاملن أفضيا إ  تأسيس جمموعتنا. غـو  
بـل وتـنام عنـه آقـار أكثـر إضـرارا بال لـدان         بشكل أو بـخخر،   ال يزا  ساادا أن هذا االختل

النامية. ولذلك، نتعهد مبواصـلة وتكثيـف  هوونـا اهلاوفـة إ  إقامـة نظـا  وويل يتسـم بالزناهـة         
 والعدالة واإلنصات يراعي تل ية االملتيا ا  اإلمنااية لل لدان النامية.

الذي قام  عليه جمموعُتنا منذ  سني عامـاا ال يـزا    ونشدو على أن األساس املنطقي  - 31
مواك ــا جملريــا  األمــور ومشــروعا بــل إن مشــروعيته ازواو  اآلن عمــا كانــ  عليــه آنــذاي.   
وإننا بناء على ذلـك نعيـد تكـريس أنفسـنا وبلـداننا لتعزيـز وتوسـيع اجلهـوو احلثيثـة الـيت ت ـذهلا            

مليـاة   ـل مقيـق مزيـد مـن اإل ـازا  ومسـني       يع اجملاال  مـن أ مجوالصني    11جمموعة الـ 
 .شعوبنا

ونتكد أن القرن احلـاوي والعشـرين هـو أوانس هنـوض بلـدان اجلنـوب وشـعوبه لتطـوير          - 31
اقتصــاواهتا وجمتمعاهتــا مــن أ ــل مقيــق االملتيا ــا  ال شــرية علــى حنــو مســتدا  ومتــواام مــع    

ــق      ــة. ونتف ــا اإليكولو ي ــا األرض ونظمه ــر  أّمن ــة حيت ــاتننا    الط يع ــا وممارس ــى أن نتنــذ قني من عل
التقليديـة الـيت تقـو  علــى التضـامن والتعـاون مــن أ ـل مقيـق املنفعــة املت اولـة وترتكـز إ  قــوة          

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب. ميدانشعوبنا نقطَة انطلٍق لتحقيق التقد    بلداننا و  
ــز النمــ      - 32 ــي تعزي ــية ه ــا الرايس ــى أن أولوياتن و االقتصــاوي املطــرو والشــامل   ونشــدو عل

ــاء        ــن أو ــه عــد  املســاواة، واالرتق ــع، واحلــّد م ــن الفــرو للامي ــد م ــق املزي واملنصــف، وخل
مبستويا  املعيشـة األساسـية، وتعزيـز التنميـة واإلومـات اال تمـاعيني العـاولنيز وتعزيـز اإلوارة         

عم   مجلــة أمــور التنميــَة املتكاملــة واملســتدامة للمــوارو الط يعيــة والــنظم اإليكولو يــة الــيت تــد
االقتصاوية واال تماعية وال شرية، وتسهل   الوق  نفسه ملفأ النظـا  اإليكولـو ي ودـدول    

 واستعاوته عافيته وصموول   موا هة التحديا  اجلديدة والناش ة.
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كـان وال يـزا  وملـدهتا     11ونتكد من  ديـد أن مـوطن القـوة الرايسـي جملموعـة الـــ        - 31
رؤيتـها اخلاصــة بعلقـا  متعــدوة األطـرات تتسـم بالزناهــة والعدالـة واإلنصــات،      وتضـامنها، و 

والتزا  الدو  األعضاء فيها بتحقيق رفال شعوب اجلنـوب عـلوة علـى التزامنـا بالتعـاون الـذي       
 يتمنض عن منفعة مت اولة.

اإلمناايـة  ونشدو على أن كلَّ بلدخ له احلق السياوي   أن حيدو أولوياتـه واسـتراتياياته    - 31
. ونتكد احلا ـة إ  قواعـد ووليـة تتـي      “مللا واملداا يناسر اجلميع”إذ ليس هناي هنمل يقّد  

لل لدان النامية احليز واملرونة اللزمني   جما  السياسا  العامة، فهما يرت طان ارت اطـاا م اشـراا   
ملـة احليـز الـلز     باالستراتيايا  اإلمنااية للحكوما  الوطنية. ونشدو كذلك على ضرورة إتا

لرسم السياسا  العامة لتمكني بلداننا مـن صـوا اسـتراتيايا  إمناايـة دسـد املصـا  الوطنيـة        
واالملتيا ا  املت اينة اليت ال ُتراعى وومـا عنـد وضـع السياسـا  االقتصـاوية الدوليـة   سـياق        

 عملية الدممل   االقتصاو العاملي.
راهن للقتصاو العـاملي وملالـة احلوكمـة االقتصـاوية     إننا نعرب عن القلق إزاء الوضع ال - 31

العاملية واحلا ة إ  مقيق انتعـا  قـوي. ونعتقـد أن العـاا يوا ـه أسـوأ أزمـة ماليـة واقتصـاوية          
منذ الكسـاو الكـ و، كمـا أننـا نشـعر بـالقلق ال ـالا مـن  ـراء اآلقـار السـل ية النامجـة عـن هـذل               

ــة. ونــ    ــدان النامي ــة وخاصــةا   ال ل ــى أو ــه الضــعف     األزم ــَة ســلط  الضــوء عل رى أن األزم
واالختل  الُنظمي اليت تعتري االقتصـاو العـاملي منـذ أمـد طويـل، وكشـف  نقـااص احلوكمـة         
االقتصاوية العاملية وافتقارهـا إ  الداقراطيـة. وال بـد اآلن مـن بـذ  ٍـاوال خ  ديـدة إلرسـاء         

ــاملي، مبشــاركة     ــى الصــعيد الع ــة      ملوكمــة اقتصــاوية ســليمة عل ــدان النامي ــامني لل ل ــل ت و ثي
 املناقشا  وعمليا  صنع القرار مع  كينها من التع و عن و ها  نظرها حبرية كاملة.

ونســلم باألمهيــة القصــوى الــيت يصــط ا هبــا احلفــاحلس علــى أشــكا  احلمايــة اال تماعيــة  - 39
االرتيـاح النمـاذت   وتعزيُز خلق فرو العمل ملىت   أوقا  األزما  االقتصاوية، ونلملأ مـع  

امل شرة لسياسا خ أتامل  لل لـدان احلـّد مـن الفقـر وزاو  مـن االنـدمات اال تمـاعي وخلقـ          
 فرو عمل  ديدة وٍسنة   السنوا  األخوة.

ونتابع بقلق زياوَة تركُّـز  الثـروا  والـدخو  وتوزيع هـا غـو املتكـافع   العـاا اللـذين          - 14
ال لـدان املتقدمـة النمـو وال لـدان الناميـة. إن بلـوا عـد  املسـاواة         أّويا إ  إااو هوة عميقة بـني  

ــر يســوول         ــزا  الفق ــه   عــاا ال ي ــرل وال ين غــي التســام  مع ــرن ال اكــن تيي هــذا املســتوى أم
برمل  موارول ُتستزنت وبي ته آخذة   التدهور. إننـا نـدعو إ  التحـري عامليـا للحـّد مـن        وما

 املستويا . ونتعهد أيضا بالتصدي النعدا  املساواة   بلداننا.أو ه عد  املساواة على مجيع 
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ونلملأ مـع القلـق هيمنـة الشـركا  الضـنمة، وأغل ـها مـن ال لـدان املتقدمـة النمـو،            - 13
على االقتصاو العاملي، وما لذلك من آقار سل ية علـى التنميـة اال تماعيـة واالقتصـاوية وال ي يـة      

فيما يتصل بالعراقيل اليت اكن أن تنتمل عن هذا األمر ومـو      بعض ال لدان النامية، وخاصة
وون انضما  مشاريع  ديدة إ  السـوق العامليـة. ونـدعو اجملتمـع الـدويل،   هـذا الصـدو، إ         
ا اذ تدابو ملموسة للتصدي هلذل اآلقار السل ية ولتشـايع املنافسـة الدوليـة والوصـو  املتزايـد      

النامية، مبا يشمل وضع السياسا  اليت تعزز منـو املشـاريع الصـغوة     إ  األسواق لصا  ال لدان
واملتوســطة احلاــم   ال لــدان الناميــة وإزالــة عوااــق الت ــاو  التاــاري الــيت  نــع إضــافة القيمــة   
ــة اجلمركيــة وزيــاوة التعريفــا            ــها مــثل احلــد األقصــى للتعريف للســلع   بلــدان املنشــأ، ومن

ــاء  ــة، ويشــمل كــذلك بن القــدرا  فيمــا يتصــل بقــانون املنافســة وأنظمــة السياســا      اجلمركي
 الضري ية واملستولية اال تماعية للشركا .

ونشــدو علــى أن الشــركا  عــي الوطنيــة تقــع علــى عاتقهــا مســتولية املتــرا  ملقــوق    - 11
ــرار       ــن اإلضـ ــة وعـ ــوارث بي يـ ــوع كـ ــ ر   وقـ ــن التسـ ــع عـ ــا أن  تنـ ــة، وعليهـ ــان كافـ اإلنسـ

 الشعوب. برفال
نقــر مبــا أسملــرز مــن تقــد    جمــا  التنميــة املســتدامة علــى الصــعد اإلقليمــي والــوط    و - 11

ووون الوط  واحمللي، ونتكد من  ديد أمهية تقد  الدعم لل لـدان الناميـة    هووهـا الراميـة     
إ  القضاء على الفقر من خل   كني الفقراء والسـكان املستضـعفني وتشـايع تنميـة الزراعـة      

كذلك العمالـة الكاملـة واملنتاـة وتـوفو العمـل اللاـق للاميـع، علـى أن ُتسـتكمل          املستدامة و
 تلك اجلهوو بسياسا  ا تماعية فعالة تشمل عت ا  ونيا للحماية اال تماعية.

إننا حنتر  م اوا ومقاصد ميثاق األمم املتحدة وأملكا  القـانون الـدويل املترامـا تامـا،      - 11
ساواة بني الدو ، واملترا  استقلهلا وسـياوهتا الوطنيـة وسـلمتها    وال سيما فيما يتعلق منها بامل

اإلقليمية، وعـد  التـدخل   شـتوهنا الداخليـة، ونتكـد أن تلـك امل ـاوا واملقاصـد ُتسـتلهم            
التزامنا الكامل بتعدويـة األطـرات و  ال حـن عـن نظـا  اقتصـاوي وويل أكثـر عـدالا وإنصـافاا          

 شة شعوبنا.يتي  الفرو لرفع مستويا  معي
وإننا واعون  اما بأن بعض ال لدان النامية ال يزا ، وقـد مضـ  عقـوو علـى اسـتقلله       - 12

السياسي، مل ـيس  ت عيتنـه االقتصـاوية هلياكـل االقتصـاو العـاملي وتقل اتـه واعتمـاونل علـى ال لـدان           
الفقـوة والضــعيفة  املتقدمـة النمـو وكياناهتــا االقتصـاوية. وهــذل الت عيـة الـيت تعــال منـها ال لــدان       

خصوصــا مــّد مــن آفــاق اســتقللنا السياســي احلقيقــي أيضــا. وإننــا نتعهــد لــذلك بــأن نوملــد    
ــة        ــأن نتامــع   إطــار جمموع ــق االســتقل  االقتصــاوي، وب ــا اســتكماال ملســاعي مقي  هوون

 والصني وغوها من منظما  اجلنوب للمضي قدما على هذا الدرب. 11 الـ
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ــرارا    - 11 ــوب املعقــوو   الدوملــة )   ونشــو إ  ق ــال للان ــت ر القمــة الث ــيت 1442م ( ال
تو ــر العمــَل علــى ضــمان أن ُتحتــر  بالكامــل   الــياممل والسياســا  املوضــوعة   ســياق   
العوملة م اوُا ومقاصد ميثاق األمم املتحدة والقـانون الـدويل، وخاصـة عنـدما تتعلـق باملسـاواة       

وسـياوهتا الوطنيـة وسـلمتها اإلقليميـة وعـد  التـدخل        فيما بني الدو  واملترا  استقل  الدو 
ــة، والتشــديد  علــى أن ُتســتلهم هــذل امل ــاوا واملقاصــد   التزامنــا الكامــل        شــتوهنا الداخلي
بتعدوية األطرات و  مساعي إرسـاء نظـا  اقتصـاوي وويل أكثـر عـدالا وإنصـافاا يتـي  الفـرو         

 لرفع مستوى معيشة شعوبنا.
والصـني املعقـوو      11إ  القرار الـذي اُتنـذ   مـت ر قمـة جمموعـة الــ       ونشو أيضا  - 11

( والقاضي بالعمل من أ ل إعما  ملق تقريـر املصـو للشـعوب الواقعـة مـ       1442الدوملة )
أشكا  اهليمنة االستعمارية أو غوهـا مـن أشـكا  اهليمنـة اخلار يـة أو االملـتل  األ ـن  الـيت         

ا اال تماعيـة واالقتصـاوية، وبـدعوة اجملتمـع الـدويل إ  ا ـاذ مجيـع         لف آقارا سل ية   تنميته
التدابو الضرورية إلهناء استمرار االملتل  األ ن ، وفقاا ملقاصد وم اوا ميثاق األمـم املتحـدة   

 والقانون الدويل.
ونتكد من  ديد أن الشعوب األصلية هلا احلـق   احلفـاحل علـى متسسـاهتا السياسـية       - 11

نيــة واالقتصــاوية واال تماعيــة والثقافيــة الفريــدة وتعزيزهــا، مــع املتفا هــا حبقهــا           والقانو
املشاركة الكاملـة، إذا اختـار  ذلـك،   احليـاة السياسـية واالقتصـاوية واال تماعيـة والثقافيـة         
للدولة. ونشدو   هذا الصدو على ضرورة املترا  ومحاية اهلويـا  الثقافيـة للشـعوب األصـلية     

 وتقاليدها   بلداننا.ومعارفها 
 

 اجلزء الثال: التنمية   السياق الوط     
 ُنُهمل للتنمية املستدامة  

إننا نتكد ضرورة االستمرار   تعميم مراعـاة التنميـة املسـتدامة علـى كـل املسـتويا         - 19
مـن خـل  مقيـق التكامـل بـني اجلوانـر االقتصـاوية واال تماعيـة وال ي يـة واإلقـرار بالصـل             

 املت اولة بينها، وصوال إ  مقيق التنمية املستدامة بأبعاوها مجيعا.
ونتكد مرة أخرى أن لكل بلـد ُنهاـه ورؤال ومناذ ـه وأوواتـه املنتلفـة الـيت يعتمـدها         - 14

ت عا لظروفه وأولوياته الوطنيـة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة بأبعاوهـا الثلقـة، وهـو هـدفنا األ ـى          
دة للتنمية املستدامة(. ويعتمد بعض ال لدان هنااا للعـير الكـر  ُيعتـي ضـربا     )مت ر األمم املتح

مــن التنميــة الكليــة يهــدت إ  مقيــق االملتيا ــا  املاويــة والثقافيــة والرومليــة للماتمعــا    
 إطار االنساا  مع الط يعة.
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ــز     - 13 ــدري أن تعزيـ ــا، ونـ ــي موطننـ ــة هـ ــا اإليكولو يـ ــأن األرض وُنظسمهـ ــلم بـ ــن نسـ وحنـ
النساا  مع الط يعة واألرض أمر ضروري لتحقيق توازن عاو  بـني االملتيا ـا  االقتصـاوية    ا

واال تماعية وال ي ية لأل يا  احلاضرة واملق لة، ونسلم أيضا بأن ع ارة أّمنا األرض تع و شـااع  
  عــدو مــن ال لــدان واملنــاطق ُيقصــد بــه كوكــر األرض واســد التــرابط القــاام بــني ال شــر     

 من الكاانا  احلية والكوكر الذي نسكنه مجيعا.وغوهم 
مبناسـ ة الـذكرى السـنوية اخلامسـة      1433إننا نرملـر باالملتفـا  الـذي أقـيم   عـا        - 11

والعشرين لصدور اإلعلن املتعلق باحلق   التنمية، وهو وقيقة تشكل معلما بارزا يرسـ  ملـق    
ــق      ــة وملـ ــا التنميـ ــق هلـ ــا حيقـ ــل مبـ ــة   العمـ ــدان الناميـ ــة   ال لـ ــاركة   التنميـ ــعوب   املشـ الشـ

 منها. واالستفاوة
و  هذا السياق، نتكد جمدوا أن التنميَة عمليٌة اقتصاوية وا تماعية وققافيـة وسياسـية    - 11

شــاملة تســتهدت التحســني املســتمر لرفــال الســكان واألفــراو أمجعــني علــى أســاس مشــاركتهم   
العـاو  للفوااـد النامجـة عنـها علـى حنـو مـا أقـرل          النشطة واحلرة واهلاوفة   التنمية و  التوزيـع 

 اإلعلن املتعلق باحلق   التنمية.
وكــذلك نتكــد جمــدوا مــا  ــاء   اإلعــلن مــن أن احلــق    التنميــة ملــقن مــن ملقــوق    - 11

اإلنسان غو قابل للتصرت ومبو  ه حّيل لكل إنسان وجلميع الشـعوب املشـارَكة واإلسـها       
ة وا تماعية وققافية وسياسية والتمتع هبذل التنميـة الـيت اكـن فيهـا إعمـا       مقيق تنمية اقتصاوي

مجيع ملقوق اإلنسان واحلريا  األساسية إعماال تاما على حنو مـا أقـرل اإلعـلن املتعلـق بـاحلق      
   التنمية.

 
 مسني املمارسة الداقراطية  

لشعوب املع َّـر عنـها حبريـة   مديـد     إننا نعتي الداقراطية قيمةا عاملية تستند إ  إراوة ا - 12
نظمها السياسية واالقتصـاوية واال تماعيـة والثقافيـة وإ  مشـاركتها الكاملـة   مجيـع نـواملي        
ملياهتا. ونتكد جمدوا أنه،   الوق  الذي تتقاسم فيه الـداقراطيا  املنتلفـة  ـا  مشـتركة،     

د أو منطقـة بعينـها، وكـذلك نشـدو     ال يو د منوذت واملد للداقراطية، وهي ال تنتمي ألي بلـ 
مرة أخرى على ضرورة إيلء االملتـرا  الوا ـر لسـياوة الـدو  ووملـدهتا وسـلمتها اإلقليميـة        
ــداقراطي ذي       ــة هلــد  النظــا  الدســتوري وال ــى رفــض أي ٍاول ــر املصــو وعل وملقهــا   تقري

 الشرعية الذي أنشأته الشعوب.
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عـل  بـأي شـكل مـن األشـكا  مـن شـأنه        وندعو إ  وضع ملّد الستندا  وسااط اإل - 11
ـــ     ــدو  األعضــاء   جمموعــة ال ــاوا   11أن ينشــر معلومــا خ مغلوطــة ضــد ال ــا  مل    داهــل ت

 القانون الدويل.
ونعــرب عــن شــديد اســتياانا ورفضــنا مللبســا  الســحر املفــا ع لتصــاري  الطــوان    - 11

رايس إيفـو مـوراليس أاـا، راـيس     واهل وط اخلاصة بطاارة الرااسة الـيت كـان يسـتقلها فنامـة الـ     
. وتشـكل هـذل امللبسـا     1431 وز/يوليـه   1وولة بوليفيا املتعدوة القوميـا ، ومرافقـول     

أعماال غو ووية وغـو مـيرة فضـل عـن تعريضـها الـرايس مـوراليس ملنـاطر  سـيمة هـدو            
 امللبسا . سلمته. وإننا نعلن على املأل تضامننا الواسع النطاق ونطالر بميضاح هذل

 
 السياوة الوطنية على املوارو الط يعية واالنتفاع هبا   

نتكد أن الدو  هلا، وفقا مليثاق األمم املتحـدة وم ـاوا القـانون الـدويل، ملـق سـياوي        - 11
  استغل  مواروها ت عاا لسياساهتا ال ي ية واإلمنااية وعليهـا مسـتولية تو ـر كفالـة أال ُتلحـق      

هبا   إطار واليتها أو م  سيطرهتا ضررا ب ي ـة وو  أخـرى أو منـاطق تقـع     األنشطةس املضطلع 
 خارت نطاق واليتها الوطنية.

كما نتكد جمدوا أن ملق الشعوب واألمم   السـياوة الداامـة علـى قرواهتـا ومواروهـا       - 19
 الط يعية ار أن اار س مبا يتفق مع تنميتها الوطنية ومع رفال شعر الدولة املعنية.

وحنـن، إذ نشــدو علـى ســياوة بلـداننا وشــعوبنا علـى قرواهتــا الط يعيـة، نــدري أيضــا أن       - 14
ــا وا ــر احلفــاحلن علــى هــذل املــوارو وإوارتنهــا واســتندامها علــى حنــو مســتدا  وضــمانن        علين
ــة التاــدو، مبــا حيقــق صــا        ــة إمكاني ــنظم اإليكولو ي ــي  للط يعــة وال ــة الــيت تت الظــروت املواتي

واملق لة. ونسلم أيضا بأن االستندا  املستدا  للمـوارو الط يعيـة طريقـٌة فعالـة     األ يا  احلاضرة 
 لتحقيق النمو االقتصاوي مع احلّد   الوق  نفسه من الفقر والتدهور ال ي ي.

وحنيط علما با اذ بعض ال لدان قرارا  بتأميم مواروها الط يعية أو اسـتعاوة السـيطرة    - 13
اد أكي لشـعوهبا، وااصـة الفقـراء، وبغـرض االسـتثمار   التنويـع       عليها بغية احلصو  على فوا

 االقتصاوي والتصنيع والياممل اال تماعية، وحنتر  هذل القرارا .
وحنن علـى تقـد  املسـاعدة التقنيـة وخـدما  بنـاء القـدرا  إ  ال لـدان الناميـة علـى            - 11

لى أقصى قدر مـن املنـافع الناشـ ة عـن     املستويا  الدولية واإلقليمية والوطنية، وعماا حلصوهلا ع
اســتنرات تلــك املــوارو واســتندامها  شــيا مــع مطلــر التنميــة املســتدامة، وذلــك مــع مراعــاة   

 املمارسة الكاملة حلقوق بلداننا   السياوة على مواروها الط يعية.
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 القضاء على الفقر  
است صـا  شـأفته هـو التحـدي     إننا ندري أن الفقر امتهاٌن للكرامة اإلنسانية ونتكد أن  - 11

األكي الذي يوا هـه العـاا اليـو ، ونـويل للقضـاء عليـه الفقـر أعلـى مراتـر األولويـة   خطـة            
بغية تدعيم هذل املسألة بوسـاال تنفيـذ فعالـة ونا عـة      1432األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عا  

لة أهدات أخرى منها تعزيـز  وتقوية الشراكة العاملية من أ ل التنمية وهي اليت تنطوي على مج
ــة،       ــى الوصــو  إ  اخلــدما  اال تماعي ــع، ومســني القــدرة عل ــق للامي ــة والعمــل اللا العمال
والقضاء على األمية واألمراض، إضـافة إ  وضـع االسـتراتيايا  الوطنيـة واإلقليميـة املتكاملـة       

 اليت تتسم باالتساق والتماسك.
و الـيت تعيـق مكافحـة الفقـر النامجـة عـن األزمـا ،        ونعرب عن القلـق ال ـالا إزاء القيـو    - 11
ــة، وعــن اســتمرار انعــدا  األمــن الغــذااي، وعــد         وال ــة واالقتصــاوية العاملي ــة املالي ســيما األزم

استقرار تدفقا  رأس املا ، والتقلر الشـديد   أسـعار السـلع األساسـية، ومشـاكل احلصـو        
 على ال لدان النامية.على الطاقة، والتحديا  اليت يطرملها تغو املناخ 

ونشدو كذلك على أن ال لدان النامية ار أن تكفل امللكية الوطنية خلططهـا اإلمناايـة    - 12
لتمكني ملكوماهتا من القضاء على الفقر بصـورة فعالـة، وهـو مـا يسـتلز  احلفـاحل علـى مليزهـا         

مبـا يتفـق مـع    اخلاو برسم السياسا  العامة ووعمه بالتزا  سياسـي قـوي إزاء احلـّد مـن الفقـر      
أولوياهتا و روفها الوطنية. وعلى هذا النحو، ار علـى ملكومـا  ال لـدان الناميـة أن تصـوا      
ــيت       ــة اخلاصــة هبــا ملســاعدة الفقــراء مــن خــل  السياســا  واإل ــراءا  ال اســتراتيايا  التنمي
تشمل، على س يل املثا  ال احلصر، مقيق منو اقتصاوي قوي ومطرو وشـامل للاميـع، وإيـلء    

ألولوية خللق فرو العمل وال سيما لفاادة الش اب، ومسني ملصـو  اجلميـع علـى اخلـدما      ا
األساسية بأسعار معقولة، وتوفو نظا  للحماية اال تماعية  يد التصميم، و كـني األفـراو مـن    

 اغتنا  الفرو االقتصاوية، وا اذ التدابو اللزمة لكفالة محاية ال ي ة.
األمم املتحدة ملكافحة الفساو اليت هي الصـك األكثـر الـوال وعامليـة      ونشو إ  اتفاقية - 11

ــة        ــى االتفاقي   جمــا  مكافحــة الفســاو، ونســلم بضــرورة االســتمرار   تشــايع التصــديق عل
االنضما  إليها وضرورة تنفيـذها تنفيـذا تامـا. ونقـر أيضـا بـأن مكافحـة الفسـاو علـى مجيـع            أو

فساو يشكل عااقا خطوا أما  تع  ة املوارو وتوزيعها على حنـو  املستويا  أمرن له أولوية وبأن ال
فعــا  وحيــومل  املــوارو بعيــدا عــن األنشــطة الــيت ال غــىن عنــها للقضــاء علــى الفقــر ومقيـــق             

 املستدامة. التنمية
ــل م ــاوا           - 11 ــعوبنا، مث ــ عض ش ــة ل ــة والتقليدي ــالقيم املتوارق ــدير ب ــع التق ــاا م ــيط علم وحن
اليت يعتنقهـا شـعر األنـديز، والـيت      “كسوالال تكن ” و “ن كذاباال تك” و “لصاتكن  ال”
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تســهم، وفقــاا حلقــوق اإلنســان واحلريــا  األساســية كافــة،   اجلهــوو الراميــة إ  منــع الفســاو  
 ومكافحته.

 
 احلد من التفاو   

نتكد أن مشكلة التفاو  بات  اليو  أكثر ملـدة مـن أي وقـ  مضـى بسـ ر انتشـار        - 11
يـزا  هنـاي فقـر و ـوع، وهـذل املشـكلة تتفـاقم ألسـ اب منـها و ـوو            بينما ال الثراء الفاملر

ســيما   ال لــدان املتقدمــة النمــو. ونتكــد   مســتدامة مــن االســتهلي واإلنتــات، وال  أمنــاط غــو
ضرورة تقاسم أية فوااد دىن من النمو االقتصاوي بمنصـات، وضـرورة أن تعـوو هـذل الفوااـد      

يعيشـون أوضـاعا هشـة   جمتمعاتنـا، وبالتـايل نـدعو مـرة أخـرى         بالنفع على األشناو الذين 
 إ  تضافر اجلهوو للحد من التفاو  على مجيع املستويا .

ــة التـــدابو املتنـــذة لتضيــــيق الفاـــوة اآلخـــذة     - 19 ويســـاورنا قلـــق بـــالا إزاء عـــد  كفايـ
ا أســهم   عــدة االتســاع بــني ال لــدان املتقدمــة النمــو وال لــدان الناميــة وواخــل ال لــدان، ممــ     

منـها زيـاوة ملـدة الفقـر، وأقـر سـل ا   التمتـع الكامـل قميـع ملقـوق اإلنسـان، وااصـة              أمور
 ال لدان النامية.    

ونلملــأ أيضــاا مــع القلــق أن ارتفــاع مســتويا  التفــاو  واخــل ال لــدان وفيمــا بينــها   - 24
علــى و ــه اخلصــوو  يــزا  يــتقر ســل اا علــى مجيــع  وانــر التنميــة ال شــرية، ويعــد ضــاراا   مــا

لألشــناو الــذين يعيشــون أوضــاعا هشــة والــذين يتــأقرون بأو ــه تفــاو  متداخلــة. ولــذلك  
حنن ال لدان على ا اذ إ راءا  تشمل تقد  الـدعم للتعـاون الـدويل مـن أ ـل تعزيـز اجلهـوو        

 يتفـق  الرامية إ  مقيق التكافت   احلصو  على الفرو والنواتمل للماتمـع بكـل مسـتوياته مبـا    
 والسياسا  الوطنية.

وندري أن التنمية املستدامة تستت ع تغيواا   ترتير األولويا  من توليد الثـروة املاويـة    - 23
حيتـر    تل ية االملتيا ا  ال شرية   انساا  مع الط يعـة. وإن التو ـه املفـرط حنـو الـرب  ال      إ 

ذا النظـا  اجلـاار إ  املزيـد    أسمنا األرض وال يراعي االملتيا ا  ال شـرية. وسـيتوي اسـتمرار هـ    
 التفاو . من
 

 النمو االقتصاوي املستدا  والشامل  
نتكد أن مقيـق منـو اقتصـاوي مسـتدا  وشـامل وعـاو  هـو أمـر ضـروري الست صـا             - 21

ــل       ــراوا  عامــة لتموي ــد إي الفقــر وتــوفو فــرو العمــل ورفــع مســتويا  معيشــة شــعوبنا وتولي
ألولــة التارعيــة تشــو إ  أنــه ا يو ــد قــط بلــد ملقــق    السياســا  اال تماعيــة. ونلملــأ أن ا 

مسينا  مستمرة   مستويا  املعيشة والتنمية ال شرية وون مقيق منو اقتصاوي مطـرو. ومـن   
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حنن اجملتمع الدويل واألمم املتحدة على مساعدة ال لدان الناميـة علـى بلـوا معـدال  عاليـة       مث
 نية ممتدة.وملامة من النمو االقتصاوي خل  فترة زم

وندري أيضا أن ارتفاع معـدال  النمـو االقتصـاوي، وإن كـان ضـرورياا، لـيس كافيـا         - 21
  ملد ذاتـه. ونـدري أنـه يـتعني أن يكـون النمـو االقتصـاوي مطـرواا وشـاملا للاميـع، وذلـك            

سـيما الفقـراء    بمااو فرو للعمل وزياوة وخو  األشناو الذين يعيشون أوضـاعاا هشـة، وال  
اس املتيا ا. وين غي أيضـاا أن يكـون النمـو االقتصـاوي سـليماا علـى املسـتويني ال ي ـي         وأشد الن

واال تماعي، ولتحقيق ذلك، متات ال لدان النامية إ  الـدعم املـايل والتكنولـو ي مـن ال لـدان      
 املتقدمة النمو، ضمن مصاور أخرى، مبا يتفق واخلطط الوطنية.  

 إااو فرو للعمل  
مفــاول أن القــدرة علــى إاــاو العمالــة الكاملــة وتــوفو العمــل اللاــق    نعــرب عــن رأي - 21

تــرت ط ارت اطـــا  وهريـــا بممليـــاء وتعزيـــز اســتراتيايا  التنميـــة املنتاـــة، وذلـــك عـــن طريـــق   
ــد       ــة امللامــة. و  هــذا الصــدو، نتكــد مــن  دي ــة واالســتثمارية والتااري السياســا  التمويلي

صـاور متنوعـة وتو يـف التمويـل علـى حنـو فعـا  مـن         ضرورة تع  ة قدر ك و من املوارو مـن م 
أ ل تقد  وعم قوي لل لدان الناميـة    هووهـا الراميـة إ  تعزيـز التنميـة املسـتدامة. ونشـدو        
أيضاا على احلا ة إ  احملافظة على االنسـاا  بـني سياسـا  االقتصـاو الكلـي وسياسـا  إاـاو        

 ل للاميع وقاور على التكيف.فرو العمل لضمان مقيق منو اقتصاوي عاملي شام
ونعرب عن القلـق العميـق إزاء اسـتمرار ارتفـاع مسـتويا  ال طالـة والعمالـة الناقصـة،          - 22
سيما   صفوت الش اب، ونتكد التزامنـا باحلـد مـن ال طالـة مـن خـل  تط يـق سياسـا           وال
ة إ  الشــروع جمــايل التنميــة واالقتصــاو الكلــي تقــو  علــى العمالــة الكثيفــة. ونتكــد احلا ــ     
عمليــة ملكوميــة ووليــة،   إطــار األمــم املتحــدة، إلورات مســألة عمالــة الشــ اب وشــواغل      

. ونتكـد أيضـاا أمهيـة تـأمني سـ ل      1432الش اب   العملية احلالية خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـا       
 العير الكر  للمزارعني   بلداننا.

وولية،   إطـار األمـم املتحـدة، لوضـع      ونتكد احلا ة إ  الشروع   عملية ملكومية - 21
 استراتياية عاملية بشأن مسني مهارا  العمل وإااو فرو عمل للش اب.

 
 توفو اخلدما  األساسية لشعوبنا  

يساورنا القلق إزاء استمرار و وو فاوة كـ وة وآخـذة   االتسـاع بـني فقـراء العـاا        - 21
لـدخل فحسـر، إمنـا أيضـا إ  التفـاو    إمكانيـة       تعـزى إ  التفـاو    توزيـع ا    وأغنيااه ال

 احلصو  على املوارو األساسية واخلدما ، مما يعرقل إااو فرو اقتصاوية للاميع.  
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وندري أن للدولة وورا أساسيا تضـطلع بـه لكفالـة تـوافر اخلـدما  األساسـية للاميـع         - 21
 .  وللتصدي للتفاو    توزيع هذل اخلدما  و  فرو احلصو  عليها

ونتكد من  ديد تصميمنا على العمل من أ ل إعما  ملق شعوبنا   احلصـو  علـى    - 29
 اخلدما  األساسية.

ونعيد تأكيد التزاماتنا فيما يتعلق حبق اإلنسان   احلصو  علـى ميـال الشـرب املأمونـة      - 14
وخدما  الصـرت الصـحي، علـى أن يـتم تط يـق وإعمـا  هـذا احلـق ملصـلحة شـعوبنا بشـكل            

 ي    ل االملترا  الكامل للسياوة الوطنية.  تدرا
وهنير بال لدان املاحنة واملنظمـا  الدوليـة تقـد  املـوارو املاليـة و هـوو بنـاء القـدرا           - 13

ونقــل التكنولو يــا عــن طريــق املســاعدة الدوليــة لل لــدان الناميــة والتعــاون معهــا هبــدت تعزيــز  
ت صـــحي مأمونـــة ونظيفـــة وقري ـــة  اجلهـــوو الراميـــة إ  تـــوفو ميـــال شـــرب وخـــدما  صـــر 

 املتناو  وميسورة الكلفة للاميع. إ 
 

 احلصو  على الرعاية الصحية العامة واألووية  
نســلم بــأن تــوفو تغطيــة صــحية شــاملة يعــ  إتاملــة الفرصــة لكــل شــنص للحصــو ،  - 11
ت  ييــز، علــى جمموعــة مــن اخلــدما  الط يــة األساســية لتحســني الصــحة والوقايــة والعــل   وون

وإعاوة التأهيل تل  االملتيا ـا  ويـتم مديـدها بواسـطة آليـا  وطنيـة، باإلضـافة إ  األوويـة         
اجليدة النوعية واملأمونة والفعالـة بأسـعار معقولـة، علـى أن ُيكفـل   الوقـ  نفسـه أال تنطـوي         

سيما لألشـناو الـذين    هذل اخلدما  على مشقة اقتصاوية شديدة بالنس ة للمستندمني، وال
 ون أوضاعا هشة.يعيش
ونســلم أيضــاا بــأن العديـــد مــن ال لــدان الناميــة ال  تلـــك املــوارو املاليــة أو ال شـــرية          - 11
اهلياكل األساسية اللزمة إلعما  ملق كل فـرو   التمتـع بـأعلى مسـتوى اكـن بلوغـه مـن         أو

ــة        ــة النمــو واملنظمــا  الدولي ــدان املتقدم ــدعو ال ل ــذلك، ن ــة. ول ــة والعقلي ــة الصــحة ال دني املعني
تــوفو مــا يكفــي مــن املــوارو املاليــة والتكنولو يــا لل لــدان الناميــة تكملــةا جلهووهــا الراميــة     إ 
وضـــع سياســـا  وتـــدابو لتط يـــق التغطيـــة الصـــحية الشـــاملة وتـــوفو اخلـــدما  الصـــحية   إ 

 للاميع. األساسية
بعـاو عسـوة   ونلملأ مع بـالا القلـق أن األمـراض غـو املعديـة قـد أصـ ح  وبـاء ذا أ         - 11

تقوض التنميـة املسـتدامة   الـدو  األعضـاء. ومـن هـذا املنطلـق، نقـر بفعاليـة تـدابو مكافحـة            
سـيما     الت ا لتحسني الصحة. ونعيد تأكيد ملق الدو  األعضاء   محاية الصحة العامـة، وال 

ضــمان ملصــو  اجلميــع علــى األوويــة، وتكنولو يــا  التشــنيص الطــ ، مبــا   ذلــك، عنــد    
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و ، مــن خــل  االســتفاوة الكاملــة مــن أو ــه املرونــة الــيت يتيحهــا إعــلن الدوملــة بشــأن    اللــز
 االتفاق املتعلق باجلوانر املتصلة بالتاارة من ملقوق امللكية الفكرية وعلقته بالصحة العامة.

من الوقيقة اخلتامية ملت ر األمم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة الـيت      311ونشو إ  الفقرة  - 12
كد فيها رؤساء الـدو  واحلكومـا  مـن  ديـد احلـق   االسـتفاوة علـى الو ـه األكمـل مـن           أ

األملكا  الـواروة   االتفـاق املتعلـق باجلوانـر املتصـلة بالتاـارة مـن ملقـوق امللكيـة الفكريـة،           
وإ  إعلن الدوملة بشأن اتفاق منظمة التاارة العاملية املتعلق باجلوانـر املتصـلة بالتاـارة مـن     

امللكية الفكرية وعلقته بالصحة العامة، وإ  قرار اجمللـس العـا  ملنظمـة التاـارة العامليـة      ملقوق 
مـن إعـلن الدوملـة، وإ  التعـديل      1املتعلـق بتنفيـذ الفقـرة     1441آب/أغسـطس   14املترخ 

من االتفاق، بعد إ ا  اإل راءا  الر ية لق وله، وهـو التعـديل الـذي يـوفر      13 املقترح للماوة
املرونة اللزمة حلمايـة الصـحة العامـة، وبصـفة خاصـة مـن أ ـل تعزيـز إمكانيـة ملصـو             أو ه

اجلميــع علــى اخلدمــة الط يــة والتشــايع علــى تقــد  املســاعدة لل لــدان الناميــة   هــذا الصــدو.   
ونتكد أمهية االستفاوة من أو ه املرونة اليت يتيحها االتفاق املتعلق باجلوانر املتصـلة بالتاـارة   

ق امللكيــة الفكريــة لتعزيــز صــحة الشــعوب وإمكانيــة ملصــوهلا علــى اخلدمــة الط يــة.   مــن ملقــو
ونــدعو ال لــدان املتقدمــة النمــو إ  أن متــر  املترامــاا كــاملا ملــق ال لــدان الناميــة   االســتفاوة  
الكاملة من أو ه املرونة   اتفاق اجلوانـر املتصـلة بالتاـارة مـن ملقـوق امللكيـة الفكريـة وأن        

ا اذ إ راءا  من ق يل التدابو التاارية اليت  نع ال لدان النامية أو تثنيها عـن ممارسـة    تنع عن 
 احلق. هذا
ونشــعر بــالقلق إزاء املشــكلة املتفاقمــة املتمثلــة   مقاومــة امليكروبــا  للعقــاقو احلاليــة   - 11
أعـداو متزايـدة مـن    فيها تلك اليت تعاجل السل وامللريا، وما إ  ذلك. ونتياـة هلـذا، توا ـه     مبا

ــى، وال ــها      املرضـ ــة منـ ــن الوقايـ ــراض اكـ ــن أمـ ــاة مـ ــا  الوفـ ــة، املتمـ ــدان الناميـ ــيما   ال لـ سـ
سـيما منظمـة الصـحة     عل ها. وحنن السلطا  واملنظمـا  الدوليـة املعنيـة بالصـحة، ال     و/أو

العاملية، على أن تتنذ إ راءا  عا لـة وأن تعمـل، عنـد الطلـر،  ن ـا إ   نـر مـع ال لـدان         
 تتوفر هلا املوارو الكافية ملوا هة هذل املشكلة. النامية اليت ال

 
 التنمية الزراعية واألمن الغذااي  

نذكر بأن األمـن الغـذااي والتغذيـة مهـا عنصـران أساسـيان لتحقيـق التنميـة املسـتدامة،           - 11
و املنـاخ،  ونعرب عن القلق ألن بلدانا نامية بات  عرضة لعوامل من ضمنها اآلقار السـل ية لـتغ  

 يشكل خطرا أكي يهدو األمن الغذااي. مما
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ونتكد من  ديد أن اجلوع يشكل انتهاكا لكرامـة اإلنسـان، ونـدعو إ  ا ـاو تـدابو       - 11
عا لة على الصعد الوط  واإلقليمي والدويل للقضاء عليه. ونتكد من  ديـد أيضـا ملـق كـل     

ــا يتفــق مــ      ــأمون ومغــذ، مب ــا  م ــى طع ع احلــق   الغــذاء الكــا  واحلــق   إنســان   احلصــو  عل
األساسي لكل إنسان   التحـرر مـن اجلـوع، ليكـون قـاورا علـى النمـاء واحلفـاحل علـى كامـل           
قدراته اجلسدية والعقلية. ونسلم أيضا بأن األمن الغذااي والتغذية مهـا أمـران أساسـيان للتنميـة     

د   هــذا الصــدو تأكيــد املســتدامة، وقــد أصــ حا مــن التحــديا  العامليــة امللحــة، وكــذلك نعيــ 
التزامنا باألمن الغذااي املستدا  وبتـوفو طعـا  كـات ومـأمون ومغـذ لأل يـا  احلاليـة واملق لـة،         

يتــواء  مــع م ــاوا رومــا اخلمســة مــن أ ــل أمــن غــذااي عــاملي مســتدا  الــيت اعُتمــد        مبــا
ــرين الثــــال/نوفمي  31 ــنتني، ومــــن خــــل   1449تشــ ــا  وون الســ ــا   ذلــــك لألطفــ  ، مبــ

 استراتيايا  وطنية وإقليمية وعاملية لألمن الغذااي والتغذية، ملسر االقتضاء.  
ونستنكر أن اإلعانا  وغوها من االختلال  السوقية النامجـة عـن تصـّرفا  ال لـدان      - 19

املتقدمة النمو قد أقر  تأقوا بالغا   القطاع الزراعي لل لـدان الناميـة، لتحـد بـذلك مـن قـدرة       
ــو       هــذا القطــاع   ــق النم ــر، و  مقي ــى الفق ــدر كــ و   القضــاء عل ــى اإلســها  بق الرايســي عل

االقتصاوي املستدا  والشامل للاميع ومقيـق التنميـة واألمـن الغـذااي والتنميـة الريفيـة بشـكل        
منصف ومستدا . ونـدعو إ  اإللغـاء الفـوري جلميـع أشـكا  اإلعانـا  الزراعيـة ولغوهـا مـن          

تلال  السـوق الـيت تتنـذها ال لـدان املتقدمـة النمـو غـو املمتثلـة لقواعـد          التدابو املتس  ة   اخ
منظمة التاارة العاملية. وحنن ال لدان املتقدمة النمو على أن ت دي ما يلز  من املرونـة واإلراوة  
السياســية ملعاجلــة هــذل الشــواغل األساســية لل لــدان الناميــة بشــكل وات    ولــة الدوملــة          

 .للمفاوضا  التاارية
ونتكد جمدوا التزامنا بمبرا  اتفاق متعدو األطرات بشـأن ضـوابط تقـد  اإلعانـا  إ       - 14

مصااد األ اي، حبين تكفـل هـذل الضـوابط إنفـاذ خطـة الدوملـة اإلمناايـة الـيت أعـدهتا منظمـة           
التاارة العاملية وتكفل إنفاذ التكليفا  الواروة   إعلن هونا كونا الـوزاري بغـرض تشـديد    

ابط املفروضة على اإلعانا  اليت تقد  إ  قطاع مصااد األ ـاي، بسـ ل مـن بينـها ملظـر      الضو
أشكا  معينة من اإلعانا  اليت تفضي إ  إااو طاقا  زاادة عـن احلا ـة وإ  ممارسـة الصـيد     
املفرط، مع تسليمنا بأن مسألة من  ال لدان النامية وأقـل ال لـدان منـوا معاملـة خاصـة وتفضـيلية       

ة وفعالة ار أن تشكل  زءا ال يتازأ من مفاوضـا  منظمـة التاـارة العامليـة املتعلقـة      وملام
طـــاع لـــتمكني هـــذل ال لـــدان مـــن  بمعانـــا  مصـــااد األ ـــاي، وذلـــك نظـــرا ألمهيـــة هـــذا الق  

ــذ ــر ومعاجلــة شــواغلها      تنفي ــن الفق ــة واحلــد م ــا اإلمنااي ــرزق    أولوياهت ــة بســ ل كســر ال املتعلق
 الغذااي.   واألمن
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شدو على ضرورة تعزيز قدرة بلداننا على ضمان تل يـة املتيا ـا  شـعوبنا الغذاايـة     ون - 13
ومســني تغذيتــها مــن خــل  تشــايع مــا تّت عــه   إنتــات الغــذاء مــن ممارســا  ققافيــة وبي يــة،    

 سيما عن طريق التعاون الدويل. وال
لدوليـة الراميـة   ونشدو على أن هناي ضرورة ملحة لتعزيز اجلهوو الوطنية واإلقليمية وا - 11

إ  ملل مشاكل األمن الغذااي والتنمية الزراعية باعت ار ذلك  زءا ال يتازأ مـن خطـة التنميـة    
الدولية. ونطالر بتوفو موارو مسـتمرة لتمويـل  هـوو تعزيـز اإلنتـات الغـذااي العـاملي وزيـاوة         

ماليــة  ديــدة  االسـتثمارا  احملــدوة الو هــة الــيت  ـد  هــذل اجلهــوو، ونــدعو إ  تـوفو مــوارو   
 راعية املستدامة واألمن الغذااي.وإضافية من مجيع املصاور من أ ل مقيق أهدات التنمية الز

ونشدو كذلك على ضرورة تعزيز القطاع الزراعي   إطار خطة التنميـة ملـا بعـد عـا       - 11
رت وأووا  تنفيذها من أ ل مقيق األمن الغذااي، مع تأكيدنا على أمهية إومـات معـا   1432

وممارسا  وتكنولو يا  الشعوب األصلية واجملتمعا  الريفية واملزارعني الصغار واملتوسـطني  
   االستراتيايا  الوطنية واإلقليمية والدولية الرامية إ  مقيق األمن الغذااي.

بشـأن احلـق   الغـذاء     11/311ونرملر با اذ اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة القـرار     - 11
بشــأن التنميــة الزراعيــة واألمــن الغــذااي والتغذيــة. ونرملــر أيضــا بــاملت ر    11/111والقــرار 

لزراعـة  الدويل الثال املع  بالتغذية، الذي تشـتري   تنظيمـه منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة وا      
ــر األو       ــُيعقد   مق ــذي س ــة، وال ــة الصــحة العاملي ــع منظم ــن    م ــرة م ــا   الفت إ   39  روم

، والــذي يهــدت إ  إقــرار إطــار لسياســا  التغذيــة لتط يقــه 1431تشــرين الثــال/نوفمي  13
جمــا  التغذيــة   األ لــني    علــى مــدى العقــوو املق لــة ومديــد أولويــا  التعــاون الــدويل         

 توسط.وامل القصو

ونرملر بقرار مـدير عـا  منظمـة األغذيـة والزراعـة تسـمية فنامـة السـيد خـوان إي ـو            - 12
موراليس أاا، رايس وولة بوليفيا املتعدوة القوميا ، والسيدة نـاوين هويـديا أالركـون، عقيلـة     

يال رايس مجهورية بوو، سفوين خاصني للكينوا لسنة قانية، اعترافا بدورمها القيـاوي ومبـا أبـد   
من التزا    مكافحة اجلوع وسوء التغذية وتقـديرا جلهـوو ملكـوميت بوليفيـا وبـوو   تعريـف       

 العاا بفوااد ن ا  الكينوا و ووته كمصدر غذااي لشعوب األنديز.
ونتكد من  ديد أن أمهية ن ا  الكينوا على صعيد التنّوع ال يولو ي وقيمته الغذاايـة   - 11

تــوفو األمــن الغــذااي ومســني التغذيــة والقضــاء علــى الفقــر، و    يكســ انه أمهيــة  وهريــة   
الترويمل ملا تتمّتع به شعوب األنديز األصلية من معارت تقليدية تسهم   توفو األمـن الغـذااي   
ومسني التغذية والقضـاء علـى الفقـر، و  تعميـق الـوعي بمسـهاما  هـذل الشـعوب   مقيـق          

 .وال ي ية، و  نشر املمارسا  السليمة املتعلقة بالتنفيذالتنمية اال تماعية واالقتصاوية 

http://undocs.org/ar/A/RES/68/177
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وندعو إ  هتي ة الظروت خللق فرو اقتصاوية يسـتفيد منـها صـغار املـزارعني واألسـر       - 11
ــارا         ــة، وإ  إاــاو خي ــا  احمللي ــة والفلملــون والشــعوب األصــلية واجملتمع ــة   الزراع العامل

ــة إلعمــا  إلقامــة قنــوا  تصــلهم باملســتهلكني، وذلــك     احلــق   إطــار االســتراتيايا  الوطني
 الغذاء.  

ــة           - 11 ــزارعني واألســر العامل ــه كــل مــن صــغار امل ــذي يتوي ــدور اإلاــار ال وُنســلم بال
الزراعــة، مبــا   ذلــك النســاء والتعاونيــا  وجمتمعــا  الشــعوب األصــلية واجملتمعــا  احملليــة   

ــه معــارت هــتالء     ــذي تتوي ــة، وال ــدان النامي ــوع   ال ل ــذور والتن ــى ال  وممارســاهتم   احلفــاحل عل
ــا        ــات الغــذاء أل ي ــار هــذل أمــورا مرت طــة بمنت ــو ي باعت  ــوع ال يول ــو ي الزراعــي والتن ال يول

 احلاضر واملستق ل و  استغل  هذل األمور على حنو مستدا .
ا  احلــاوة   أســعار األغذيــة، ونشــدو علــى ضــرورة معاجلــة األســ اب اجلذريــة للتقل ــ - 19
ــا ــع املســتويا ، وضــرورة إوارة املنــاطر        مب ــى مجي ــة هلــذل الظــاهرة، عل ــا األســ اب اهليكلي فيه

ــة وآقارهــا علــى أوضــاع األمــن      املرت طــة بالتقل ــا  احلــاوة   أســعار الســلع األساســية الزراعي
 الغذااي والتغذية   العاا وعلى صغار املزارعني وفقراء احلضر.

ميـة، مبـا فيهـا مسـألة األمـن الغـذااي، األولويـة    ولـة         وندعو إ  إعطـاء مسـاال التن   - 14
الدوملة ملفاوضا  منظمة التاارة العاملية وفقا خلطة الدوملـة اإلمناايـة. ونـدعو إ  تعزيـز سـ ل      
كسر الرزق املتاملة لصغار املزارعني وتعزيز التنمية الريفية   ال لدان النامية. وحنـن،   هـذا   

نظمة على القيا    أقرب وق  ممكن باعتمـاو ملـل وااـم ملسـألة     السياق، الدو  األعضاء   امل
االملتفاحل باملنزونـا  العامـة وعلقتـها بـاألمن الغـذااي   ال لـدان الناميـة، علـى النحـو الـذي           

 .1431 أيدل القرار الوزاري للمنظمة الذي اتُّنذ   بايل   عا 
 

 الزراعة األسرية املستدامة   
األسرية واملزارع الصغوة  ثل وعامة هامة من وعاام اإلنتات الغـذااي  ُنعلن أن املزارع  - 13

(ز وأنـه ين غـي   11/111املستدا  الذي يهدت إ  مقيق األمـن الغـذااي )قـرار اجلمعيـة العامـة      
رية املســتدامة، مــع االســتفاوة ألسـ   هـذا اإلطــار وعــم األنشـطة االقتصــاوية املتصــلة بالزراعــة ا  

لدى املشتغلني هبذل األنشطة من معارت تقليديـة لتحسـني أوضـاعهم وتنميتـهم، وال سـيما       مما
من خل  تعزيز فرو ملصوهلم على اخلـدما  املاليـة واملـوارو اإلنتا يـة واملـدخل  الزراعيـة       

 واملعلوما .كاألرض الزراعية وال ذور والتكنولو يا  امللامة ووساال النقل 
وسنساعد على ا اذ ما يلز  مـن اإل ـراءا  الشـاملة الـيت يكمـل بعضـها بعضـا علـى          - 11

الصعيدين الوط  واإلقليمي فيما يتعلق باإلنتـات واالسـتهلي وسـ ل الوصـو ، وذلـك اسـتناوا       

http://undocs.org/ar/A/RES/66/222
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ــة        ــيم الزراع ــاوة تقي ــع إع ــا  وتشــاركية للتنطــيط، م ــدوة القطاع ــة ومتع ــا  متكامل إ  عملي
ــاء الشــعوب       األســرية ــزارعني وأبن املســتدامة وتعزيزهــا، وكــذلك احلــا  بالنســ ة إ  صــغار امل

 األصلية واملنحدرين من أصل أفريقي.
 

 التصنيع واهلياكل األساسية  
ــناعية وزيـــاوة القيمـــة املضـــافة،    ـــل تأويـــة العلـــو     - 11 نتكـــد أن مقيـــق التنميـــة الصـ

زءا مـن جمموعـة العناصـر الرايسـية الـيت تسـاعد       والتكنولو يا واالبتكار ألووارها، يشـكلن  ـ  
ال لدان النامية على االرتقاء مبستواها اإلمنااي بطريقة مستدامة، وذلـك ألن مـو  هـذل ال لـدان     
إ  التصنيع اكنه أن يرفع إنتا ية عمالتها ويزيد فـرو العمـل هبـا ويرتقـي باملهـارا ، واكنـه       

قطاعـا  االقتصـاو. لـذلك، فمننـا حنـن ال لـدان املتقدمـة         أيضا أن ينقل اآلقار اإلاابية إ  باقي
النمو على أن تساعد ال لدان النامية   تعظيم وور التصنيع   استراتياياهتا وسياساهتا اإلمناايـة  

 و  تعزيز التنمية الصناعية املستدامة الشاملة للاميع بطريقة تتماشى مع مصاحلها الوطنية.
ن ال لــدان الناميــة ال يــزا  يفــرط   االعتمــاو علــى الســلع       ونشــو إ  أن العديــد مــ   - 11

األساسية، وأنه ين غي هلذل ال لدان أن تدرس تط يق اسـتراتيايا  لتنويـع صـناعاهتا، بسـ ل مـن      
 بينها تطوير القدرا  اإلنتا ية اليت ُتوّلد القيمة املضافة.

الــدويل أن تــزّوو ال لــدان  وهنيــر باملنظمــا  الدوليــة املعنيــة ونطلــر إ  آليــا  التعــاون  - 12
النامية باملساعدة املناس ة، بس ل خمتلفة من بينها نقل التكنولو يا، إلكساب هذل ال لـدان القـدرة   

 على تصميم وتنفيذ االستراتيايا  والسياسا  التصنيعية اليت تتماشى مع أولوياهتا الوطنية. 
ــاملترا  و     - 11 ــدويل ب ــزا  النظــا  التاــاري ال ــدعو إ  الت ــاح   ون ــز السياســاح املت ــز احلي تعزي

ــتراتياياتنا الصــناعية          ــا الصــناعية ولتصــميم اس ــاوة ملاــم تنميتن ــة لتشــايع وزي ــدان النامي لل ل
وتنفيذها. وندعو   هذا الصدو إ  مرا عة مجيع قواعد النظا  التاـاري العـاملي الـيت تـتقر       

 ل لدان النامية.احليز السياساح املتاح ل
ــق    ونتكــد أن تطــوي - 11 ر اهلياكــل األساســية الــيت يعــوَّ  عليهــا وامليســورة التكلفــة، ومقي

الترابط اإلقليمي عي خمتلف قنواته امللامة اليت تيسـرها العلـو  والتكنولو يـا  واالبتكـارا ،     
مبــا   ذلــك النقــل والطــرق والطاقــة واالتصــاال  الســلكية واللســلكية، إ   انــر التشــايع  

 أمـا  صـاورا  ال لـدان الناميـة، كلـها أمـور أساسـية لتحسـني         على فت  األسـواق بشـكل أكـي   
 نوعية ملياة شعوبنا ومقيق التنمية املستدامة   بلداننا.

وحنــن   هــذا الصــدو ال لــدان املتقدمــة النمــو واملنظمــا  الدوليــة علــى أن تقــد ،      - 11
ا ال لدان النامية من أ ل نقـل  إطار االلتزاما  املتفق عليها وولياا، املساعدا  املالية اليت متا ه
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التكنولو يا  اليت يعوَّ  عليها وامليسورة التكلفة، وأن تعزز تنميـة القـدرا    هـذل ال لـدان،     
 مع أخذ أولوياهتا الوطنية بعني االعت ار.

وحنن ال لـدان املتقدمـة النمـو علـى تقـد  املسـاعدة التقنيـة ونقـل التكنولو يـا وتـوفو            - 19
ــوارو املاليــ  ــا األساســية      امل ــداننا مــن التحــو  إ  التصــنيع وتطــوير هياكلن ة مــن أ ــل  كــني بل

 .بأسالير مستدامة بي يا
ونشدو   هذا الصدو على أمهية توفو املسـاعدة التقنيـة لعمليـا  التنميـة الصـناعية         - 94

علـى  الدو  األعضاء ملعاونتها على اعتماو أمنـاط إنتا يـة واسـتهلكية مسـتدامة أنظـف تعتمـد       
املوارو املتاملة ومقق الكفاءة   استندا  الطاقة، مبا   ذلـك اعتمـاو التكنولو يـا  األنظـف     

 من بني التكنولو يا  املعتمدة على الوقوو األملفوري.
ـــ      - 93 ــيس جمموعــة ال ــا املتعــدوة القوميــا ، بوصــفها را ــة بوليفي ــاورة وول  11ونرملــر مب 

وعـة املعنـيني بالتصـنيع ومكاف اتـه سـيعقد   تارعـا       والصني، بتنظيم ا تمـاع لـوزراء وو  اجملم  
مـن أ ـل مناقشـة مسـألة ملوكمــة      1431  آب/أغســطس بدولـة بوليفيـا املتعـدوة القوميـا      

املوارو الط يعية والتصنيع، وذلك بالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة للتنميـة الصـناعية، واللانـة    
لكـاري ، واللانـة االقتصــاوية ألفريقيـا، واللانــة    االقتصـاوية ألمريكـا اللتينيــة ومنطقـة ال حــر ا   

 االقتصاوية واال تماعية آلسيا واحمليط اهلاوا، واللانة االقتصاوية واال تماعية لغرر آسيا.
إعــلن ليمــا: حنــو مقيــق التنميــة الصــناعية املســتدامة       ”ونرملــر بــاإلعلن املعنــون    - 91

ألمم املتحدة للتنميـة الصـناعية   وورتـه اخلامسـة     الذي اعتمدل املت ر العا  ملنظمة ا “والشاملة
، باعت ـارل خطـوة هامـة      1431عشرة اليت عقد    ليما، بوو،   كـانون األو /ويسـمي   

 مساعينا املشتركة للقضاء على الفقر ومقيق التنمية املستدامة.
 

 إشراي املرأة   التنمية   
، ونعيـد تأكيـد وور املـرأة احليـوي   مجيـع      14+ نشو إ  الوقيقة اخلتاميـة ملـت ر ريـو    - 91

جماال  التنمية املستدامة وضرورة منحها فرصا كاملـة ومتكاف ـة مـع فـرو الر ـل للمشـاركة       
  هذل اجملاال  واالضطلع بدور قياوي فيها، ونقرر أن يعّال كـل منـا بالوفـاء بالتزاماتـه       

على مجيع أشكا  التمييز ضد املـرأة، و ـدو    هذا الصدو على النحو الوارو   اتفاقية القضاء 
، وإعــلن ومنــهات عمــل بــياني، وإعــلن األمــم املتحــدة لأللفيــة، وبرنــاممل  13أعمــا  القــرن 

 .  3991عمل املت ر الدويل للسكان والتنمية لعا  
وُنسّلم أيضا بأن إمكانا  املرأة ا ُتستغل ملىت اآلن استغلال كـامل   تنفيـذ أنشـطة     - 91
مية املستدامة واإلسها    مقيقها واالنتفاع بنتاااها، سواء بوصفها قااـدة أو مشـاركة أو   التن
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ٍفزة للتغيو. ونتيد إعطاء األولوية لتدابو تعزيز املساواة بني اجلنسني و كني املرأة والفتـاة    
  قـدراهتن  مجيع اجملاال    جمتمعاتنـا. ونعقـد العـز  علـى  كـني النسـاء والفتيـا  مـن اسـتغل         

كمحفزا  للتنمية املسـتدامة مـن خـل  تـدابو عديـدة، ونتعهـد بتهي ـة ال ي ـة املتاتيـة لتحسـني           
أوضــاع املــرأة والفتــاة   كــل مكــان، وخصوصــا   املنــاطق الريفيــة واجملتمعــا  احملليــة وبــني   

 الشعوب األصلية واألقليا  العرقية.  
ــع املــرأة حبقــوق وفــرو م      - 92 ــاذ     ونلتــز  بكفالــة  ت ــع الر ــل   عمليــا  ا  تســاوية م

ــع الر ــل          ــرأة م ــة تســاوي امل ــوارو، وبكفال ــرارا  السياســية واالقتصــاوية و صــيص امل الق
احلقـــوق املتعلقـــة بـــاملوارو االقتصـــاوية، وبكفالـــة اســـتفاوهتا مـــن اخلـــدما  التعليميـــة واملاليـــة  

ة وغوهـا مـن اخلـدما     وتكنولو يا  املعلومـا  واالتصـاال  واألسـواق واملسـاعدة القانونيـ     
األساسية، مبا فيها خدما  الرعاية الصحية، مبا   ذلك وساال تنظيم األسـرة احلديثـة املأمونـة    

 والفعالة واملق ولة وغو املكلفة.  
 13/311ونشو إ  االلتزا  امللقى على عـاتق كـل منـا مبو ـر قـرار اجلمعيـة العامـة         - 91

والقرارا  األخرى املتعلقة هبذل املسألة، ونسلم بأن العنف ضد املـرأة يشـكل انتـهاكا  سـيما     
جلميع ملقوقها اإلنسانية، ونتفق بالتايل على ا اذ إ راءا  للقضاء على مجيـع أشـكا  العنـف    

أن تـتم هـذل   ضدها، مبا   ذلك  راام قتل النساء والفتيا  وممارسا  التمييـز ضـدهن، علـى    
    إطار هنمل أكثر انتظاما والـوال، إ   انـر كونـه مسـتداما ومتعـدو القطاعـا ،       ااإل راء

تدعمه وتيّسرل بشكل وات آليـا  متسسـية و ويليـة قويـة، وذلـك مـن خـل  خطـط العمـل          
الوطنية، مبا فيها اخلطـط املدعومـة بالتعـاون الـدويل، وكـذلك اخلطـط اإلمناايـة الوطنيـة إذا لـز           

ــهمل      ا ــياممل والن ــى ال ــهمل القاامــة عل ــى الفقــر والن المــر، مبــا   ذلــك اســتراتيايا  القضــاء عل
 شاملة.القطاعية ال

ونتكد من  ديد التزامنا بالعمل سويا على إومات املنظـور اجلنسـال   خطـة التنميـة      - 91
 .1432ملا بعد عا  

سـاء والفتيـا  بات ـاع    حنن على التصدي ملا ت قى من مـديا   سـا  فيمـا يتصـل بالن     - 91
ــاهتن ونــدعو إ  إورات هــدت مقيــق املســاواة بــني اجلنســني       هنــمل شــامل حيــدث مــوال   ملي
و كني النساء والفتيا  ضمن أهدات التنمية املستدامة باعت ارل هدفا قاامـا بذاتـه وإوما ـه      

اال تماعيـة   غايا  ُتنفذ بسياسا  مقق صـا  اجلميـع وهتـدت إ  قهـر الفقـر وتعزيـز التنميـة       
 واالقتصاوية   بلداننا.
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 الشعوب األصلية  

ــا  ملقــوق الشــعوب األصــلية   أراضــيها           - 99 ــن أ ــل أعم ــذ  اجلهــوو م ــى ب حنــن عل
ومواروها الط يعية، وهويتها وققافتها، وفقـا للتشـريعا  الوطنيـة. ونتكـد مـن  ديـد تعهـداتنا        

 319ء، اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم      بالوفاء بالتزاماتنا القانونية مبـا يشـمل عنـد االقتضـا    
 والوفاء كذلك بالتزامنا بتعزيز تنفيذ إعلن األمم املتحدة بشأن ملقوق الشعوب األصلية.  

ــوع الثقافــا  وأشــكا  التنظــيم اال تمــاعي للشــعوب       - 344 ــد قيمــة وتن ونتكــد مــن  دي
ا اليت تتوي ووراا هامـا   تعزيـز   األصلية ومعارفها العلمية التقليدية الكلية وابتكاراهتا وممارساهت

 س ل رزق للسكان احملليني وكفالة األمن الغذااي والتصدي لتغو املناخ.  

ونشــدو علــى أمهيــة الشــعوب األصــلية   مقيــق التنميــة املســتدامة   ال لــدان الناميــة    - 343
ــة واالقتصــاوية والسياســية ب لــدا    ــة   العمليــا  اال تماعي ــالا األمهي ــدعيم ووورهــا ال  ننا مــع ت

 الرؤى والقيم احمللية اليت يشار إليها بوصفها الرؤى الكلية ألمنا األرض.  

ونتكد من  ديد أمهية وور العمل اجلماعي واجلهـوو الـيت ت ـذهلا جمتمعـا  الشـعوب       - 341
األصـلية واجملتمعــا  احملليــة   احملافظــة علــى التنــوع ال يولــو ي، بــالنظر إ  وورهــا احلاســم    

 ات على املوارو الط يعية املتادوة واإلوارة املستدامة هلا.  اإلشر

ونـــرى أن  فيـــف ملـــدة تغـــو املنـــاخ والتكيـــف معـــه أمـــران مرهونـــان بالســـياقا     - 341
اال تماعية والثقافية املنتلفة، مع إيلء اعت ار خـاو جملتمعـا  الشـعوب األصـلية واجلماعـا       

، مبـا   ذلـك رؤيتـها الكليـة للاماعـة وال ي ـة باعت ـار        احمللية ونظم معارفها وممارساهتا التقليدية
 ذلك وسيلة رايسية للتكيف مع تغو املناخ.  

ونــدعو إ  تعزيــز احلــوار العلمــي بــني القــاامني علــى نظــم املعــارت التقليديــة ونظــم     - 341
معارت الشعوب األصلية من  انر والدواار املعنية بالعلو  احلديثة من  انر آخـر   سـياق   

نـــي احلكـــومي الـــدويل للعلـــو  والسياســـا    جمـــا  التنـــوع ال يولـــو ي وخـــدما  الـــنظم امل
ــة، و  ســياق اإلطــار املفــاهيمي     للعــير الكــر    تــوازن وانســاا  مــع أمنــا      ”اإليكولو ي

 الذي أقرل املني.   “األرض

 ونرملــر بعقــد اال تمــاع العــا  الرفيــع املســتوى للــدورة التاســعة والســتني للامعيــة    - 342
واملقـرر عقـدل   نيويـوري     “املت ر العاملي املع  بالشعوب األصـلية ”العامة الذي سيطلق عليه 

ــذ إعــلن األمــم      1431أيلو /ســ تمي  11و  11   ــة بشــأن تنفي ــرؤى الثاق  ــاو  ال هبــدت ت 
املتحــدة بشــأن ملقــوق الشــعوب األصــلية واالطــلع علــى أفضــل املمارســا    هــذا الصــدو.  

ــة املنحــى   إعمــا  ملقــوق الشــعوب      وين غــي أن تســاهم  ــة هلــذا املــت ر العملي الوقيقــة اخلتامي
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األصــلية والعمــل علــى مقيــق األهــدات الــواروة   اإلعــلن، وبلــوا مجيــع األهــدات اإلمناايــة  
 املتفق عليها وولياا.  

ــذي أصــدرل رؤســاء وو         - 341 ــورق الكوكــا ال ــق ب ــاإلعلن اخلــاو املتعل ــا ب وحنــيط علم
أمريكــا اللتينيــة ومنطقــة ال حــر الكــاري    إطــار مــت ر قمــة رؤســاء وو     وملكومــا  وو  

ــا،       وملكومــا  مجاعــة وو  أمريكــا اللتينيــة ومنطقــة ال حــر الكــاري  الــذي عقــد   هافان
والـــذي اعتـــرت بأمهيـــة احلفـــاحل علـــى املمارســـا  الثقافيـــة   1431كـــانون الثال/ينـــاير  19

املتـــرا  مجيــع ملقوقهــا اإلنســانية واألساســية وفقـــا      والتقليديــة للشــعوب األصــلية   ســياق    
للصــكوي الدوليــة ذا  الصــلة. و  هــذا الســياق، يعتــرت رؤســاء الــدو  واحلكومــا  مبضــا  
أوراق الكوكــا )أكوليكــو أو تشاكتشــاوو( بوصــفه مظهــرا مــن املظــاهر الثقافيــة املتوارقــة عــن   

، ويعـرب عـن اهتمامـه مبعرفـة     األ داو لشـعر منطقـة األنـديز اـر أن حيترمـه اجملتمـع الـدويل       
نتاامل ال حوث العلمية اليت أ رهتا معاهد و امعا  مرموقة   اجملتمع الدويل بشـأن خصـااص   

 أوراق الكوكا.  
 

 التعاون فيما بني بلدان اجلنوب  : اجلزء الثالن  

نعيــد التأكيــد علــى وقيقــة نــوور اخلتاميــة الصــاورة عــن مــت ر األمــم املتحــدة الرفيــع    - 341
ملستوى للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب ومن مث نسلم بأمهية التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب     ا

واخــتلت تارعــه وخصااصــه، ونتكــد مــن  ديــد رؤيتنــا للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب     
بوصــفه مظهــرا مــن مظــاهر التضــامن بــني شــعوب وبلــدان اجلنــوب يســهم   رفاههــا الــوط    

ــذا  و   ــى ال ــا عل ــا،      واعتماوه ــا وولي ــق عليه ــة املتف ــق األهــدات اإلمنااي ــا و  مقي ــا ومجاعي طني
ذلك األهدات اإلمنااية لأللفية. ومن مث، ف لدان اجلنـوب هـي الـيت ين غـي أن مـدو معـاا          مبا

وبرنـاممل التعـاون فيمـا بينـها وأن تواصـل االسترشـاو   ذلـك مب ـاوا املتـرا  السـياوة الوطنيــة           
ها بنفسها واالستقللية واملساواة وعد  فرض الشروط وعد  التـدخل  وتويل ال لدان زما  أمور

   الشتون الداخلية واملنفعة املت اولة.  

ــة       - 341 ــدان اجلنــوب خاصــة   ال ي  ــز التعــاون فيمــا بــني بل ــة تعزي ــد أمهي ونتكــد مــن  دي
وب بصـفته  االقتصاوية الدولية الراهنة، ونكرر اإلعراب عن وعمنا للتعاون فيما بني بلدان اجلنـ 

استراتياية لدعم  هوو التنمية اليت ت ذهلا ال لدان النامية وأيضا كوسـيلة لتعزيـز مشـاركة تلـك     
ال لــدان   االقتصــاو العــاملي. ونكــرر اإلعــراب عــن موقــف اجملموعــة الــذي مفــاول أن التعــاون  

ونتكـد  بني بلدان اجلنوب مكّمل للتعاون بني بلدان الشما  واجلنوب وليس بـديل عنـهز    فيما
جمدوا أن التعاون فيما بـني بلـدان اجلنـوب اثـل مسـعى مجاعيـا لل لـدان الناميـة يسـتند إ  م ـدأ           
التضــامن وإ  ُمســّلما  و ــروت وأهــدات عــتص هبــا الســياق التــارعي والسياســي لل لــدان    
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ّزز النامية واملتيا اهتا وتطلعاهتا، وعلى هذا فمن التعاون فيما بني بلدان اجلنوب يسـتحق أن ُيعـ  
بطريقــة خاصــة بــه تكــون مســتقلة وقاامــة بــذاهتا علــى حنــو مــا أعيــد تأكيــدل   وقيقــة نــوور   
اخلتامية. و  هذا السياق، نشـدو علـى أن التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وبرنـاممل التعـاون          
بينها ار أن يتّم بدفع من بلدان اجلنوب. ومن مث، يتطلر التعاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب،     

الا األمهية بالنس ة إ  ال لدان النامية، رؤية طويلة األ ل وترتي ا متسسـيا عامليـا علـى النحـو     ال 
 املتوخى   قمة اجلنوب الثانية.  

ــارزة         - 349 ــع املســتوى للشنصــيا  ال  ــق الرفي ــدل الفري ــذي عق ونرملــر باال تمــاع ال
، وفقــا للواليــة  1431أيار/مــايو  9إ   1اجلنــوب   ناتــاووال، فياــي، خــل  الفتــرة مــن      

الصلة اليت أوكلتها له قمة اجلنوب الثانية. ونرمّلر باستنتا ا  وتوصيا  الفريـق بشـأن    ذا 
اآلفــاق املســتق لية للتعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب باعت ارهــا  ثــل إســهاما مهمــا   مواصــلة   

عـاون فيمـا بـني    تطوير منهات عمل تنمية بلدان اجلنوب. ونكرر التأكيد على إطـار وم ـاوا الت  
ا تمــاعهم الســنوي    11ـ بلــدان اجلنــوب كمــا أقرهــا ألو  مــرة وزراء خار يــة جمموعــة الــ

، والــيت اســتندمها الفريــق 1441أيلو /ســ تمي  11الثــال والثلقــون املعقــوو   نيويــوري   
 كأساس ملناقشاته.  

ااريـة، وهـو أواة لتشـايع    ونرملر باختتا  اجلولة الثالثة للنظا  العاملي لألفضليا  الت - 334
وتعزيــز التكامــل التاــاري فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، ونــدعو إ  مشــاركة املزيــد مــن ال لــدان   

 النامية   النظا  آنف الذكر.  

وحنيط علما ونرملر أيضا بالزياوة   م اورا  التعـاون اإلقليمـي الـيت دسـد بشـكل       - 333
وب   خمتلف اجملاال  من ق يل املاليـة واألعمـا    ملموس التعاون والتكامل فيما بني بلدان اجلن

املصرفية، والتاارة والرعاية الصحية وإنتات األغذيـة. وحيـدونا األمـل   أال تقتصـر االسـتفاوة      
من هذل امل اورا  على املشاركني   الـياممل اإلقليميـة فحسـر بـل وأن تشـمل أيضـا ال لـدان        

را  أخــرى   املســتق ل وإاــاو طــرق ملموســة الناميــة األخــرى. ونــدعو إ  االضــطلع مب ــاو
ــن تنتشــر           ــاو  اخلــيا  واملمارســا  اجليــدة حبي ــدان الناميــة   ت  اكــن أن تســتعني هبــا ال ل

 م اورا  التعاون هذل اليت تضطلع هبا بلدان اجلنوب.  

ونشــاع بلــداننا علــى ت ــاو  اخلــيا  وأفضــل املمارســا  فيمــا يتعلــق بتكــافت فــرو   - 331
 ع على اخلدما  األساسية.  ملصو  اجلمي

ونشدو على أن اللانة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما بني بلدان اجلنوب التابعـة   - 331
ــر السياســا    منظومــة األمــم      ــة املتعــدوة األطــرات لتقري ــة املركزي ــة العامــة هــي اهلي  للامعي

عـاملي وعلـى نطـاق املنظومـة       املتحدة املنتصة باستعراض وتقييم التقد  احملرز على النطـاق ال 
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جما  التعاون اإلمنـااي فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب ووعمـه، مبـا   ذلـك التعـاون الثلقـي، وتقـد             
 التو يه العا  فيما يتعلق بالتو ها    املستق ل.  

ونشــدو أيضــا علــى أن التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، بوصــفه عنصــرا هامــا مــن     - 331
يل مــن أ ــل التنميــة، لــيس بــديلا عــن التعــاون فيمــا بــني بلــدان الشــما    عناصــر التعــاون الــدو

واجلنــوب، وإمنــا مكمــل لــه، واــر أن تكــون بلــدان اجلنــوب هــي الــيت مــدو برناجمــه. ونتيــد  
إومات التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثلقي   سياسا  صـناويق وبـراممل منظومـة    

ياي وتعزيز هذا التعـاون عـن طريـق تـوفو مـوارو إضـافية علـى        األمم املتحدة وإطارها االسترات
نطاق املنظومة، مبا   ذلك من خل  املوارو املالية وال شرية املقدمة إ  مكتـر األمـم املتحـدة    

الـذي يستضـيفه ملاليـا برنـاممل األمـم       للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب، واالعترات بأن املكتـر 
منفصلا ذا طابع قـانول متميـز يعهـد إليـه بالتنسـيق علـى الصـعيد        يشكل كيانا  املتحدة اإلمنااي

العاملي وعلى نطاق منظومة األمم املتحدة فيما يتعلق بتعزيز وتيسو امل اورا  املتعلقـة بالتعـاون   
 فيما بني بلدان اجلنوب من أ ل التنمية.  

ما بالطــابع و  هــذا الصــدو، نطلــر إنشــاء آليــة مشــتركة بــني الوكــاال  أكثــر اتســا   - 332
مكتر األمم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب هبـدت         الر ي ومعززة بقدر أكي تت ع

تشايع تقد  الدعم املشتري إ  م اورا  التعاون بني بلدان اجلنوب والتعـاون الثلقـي، فضـل    
ق والوكـاال   عن ت او  املعلوما  بشأن األنشطة اإلمنااية والنتاامل اليت ملققتها خمتلف الصناوي

 واملنظما ، وعما للتعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثلقي.  

وندعو أيضا  هاز األمم املتحـدة اإلمنـااي إ  تعزيـز نقـل التكنولو يـا  مـن ال لـدان         - 331
املتقدمــة النمــو لصــا  ال لــدان الناميــة مــن أ ــل معاجلــة املســاال املتعلقــة بالقضــاء علــى الفقــر     

ملســـتدامة، ونشـــاع أيضـــا   هـــذا الســـياق، عنـــدما يكـــون ذلـــك ممكنـــاا، التعـــاون  والتنميـــة ا
 التكنولو ي فيما بني بلدان اجلنوب.  

. ونــدعو 11و نســلم بالــدور الــذي يضــطلع بــه مركــز اجلنــوب   وعــم جمموعــة الـــ   - 331
 للمركـز، ونـدعو املركـز إ  توسـيع نطـاق أنشــطته      أعضـاء اجملموعـة إ  مواصـلة تقـد  الـدعم     

لصــا  ال لــدان الناميــة. ونشــاع منظمــا  ال لــدان الناميــة، مبــا   ذلــك مركــز اجلنــوب، علــى  
 طرح أفكار واقتراح خطط عمل ملواصلة تفعيل التعاون فيما بني بلدان اجلنوب.  
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 اجلزء الرابع: التحديا  العاملية    

 الشراكة العاملية من أ ل التنمية  

ا   ديــد وأقــوى مــن  انــر ال لــدان املتقدمــة النمــو إزاء نشـدو علــى احلا ــة إ  التــز  - 331
التعاون الدويل هبدت وعم تل ية التطلعا  اإلمنااية لل لدان النامية. و  إطـار األهـدات اإلمناايـة    
لأللفيـة،   االلتــزا  بمقامــة شــراكة عامليــة مــن أ ــل التنميــة، ممــا يشــكل ال عــد املتعلــق بالتعــاون  

ــدويل مــن إطــار األهــدات ا   ــق الضــعف     ال ــا نلملــأ مــع القل ــك، فمنن ــة. ومــع ذل ــة لأللفي إلمنااي
امللحوحل   إقامـة الشـراكة العامليـة مـن أ ـل التنميـة   إطـار األهـدات اإلمناايـة لأللفيـة األمـر            
الــذي ســاهم   عــد  إ ــاز العديــد مــن األهــدات والغايــا . ومــن مث نــدعو إ  تنفيــذ مجيــع     

ار الشـراكة العامليـة مـن أ ـل التنميـة علـى حنـو عا ـل لسـد          االلتزاما  اليت   التعهد هبا   إط
الثغـــرا  الـــيت ملـــدو    تقـــارير فرقـــة العمـــل املعنيـــة برصـــد قغـــرا  تنفيـــذ األهـــدات           

 لأللفية. اإلمنااية
ونــدعو أيضــا قــاوة ال لــدان املتقدمــة النمــو إ  املوافقــة علــى بــدء مرمللــة  ديــدة            - 339

خـل  شـراكة عامليـة معـززة وموسـعة مـن أ ـل التنميـة          التعاون الـدويل وااللتـزا  هبـا، مـن     من
ين غي أن تشكل واسطة العقد والركيزة األساسية ألهـدات التنميـة املسـتدامة وجلـدو  أعمـا       

علـى ملـد سـواء. وين غـي أن تشـمل هـذل الشـراكة العامليـة املعـززة           1432التنمية ملا بعـد عـا    
ان النامية، ومساال املساعدة اإلمنااية الر ية، و فيـف  املساال املتعلقة بتوفو املوارو املالية لل لد

عرء الديون وإعاوة هيكلتها، والتاارة، ونقل التكنولو يـا، وزيـاوة مشـاركة ال لـدان الناميـة      
   احلوكمة االقتصاوية العاملية.  

 
 املساعدة اإلمنااية الر ية  

املصــدر الرايسـي للتمويـل الــدويل    نتكـد جمـدوا أن املسـاعدة اإلمناايــة الر يـة ال تـزا       - 314
بالنس ة للعديد من ال لدان النامية، وال تزا  تشـكل ملـافزا أساسـيا مـن ملـوافز التنميـة، وتيسـر        
مقيق أهدات التنمية الوطنية، مبا   ذلك املها  غو املنازة املتعلقة باألهـدات اإلمناايـة لأللفيـة    

مـن الوقيقـة    111، وفقـا للفقـرة   1432د عـا   وأهدات التنمية املستدامة وخطة التنميـة ملـا بعـ   
 .  “املستق ل الذي نص وا إليه”اخلتامية ملت ر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املعنونة 

ونشدو علـى أن ال لـدان املتقدمـة النمـو اـر أن تفـي بالتزاماهتـا القاامـة فيمـا عـتص            - 313
دوة   مواقيــق تشــمل إعــلن األمــم املتحــدة بتقــد  املســاعدة اإلمناايــة الر يــة وباألهــدات احملــ

ــا          ــاملي لع ــة الع ــت ر القم ــة مل ــة اخلتامي ــونتوي، والوقيق ــق آراء م ــة، وتواف ، 1442بشــأن أللفي
وإعلن الدوملة بشأن  ويل التنمية، و  ساار املنتديا  ذا  الصلة، وأن ترفـع مسـتوى تلـك    
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ر يــة وإمكانيــة التن ــت هبــا واســتدامتها  االلتزامــا . ويشــكل تعزيــز تــدفق املســاعدة اإلمناايــة ال 
شروطا أساسية ملوا هة التحديا  اإلمنااية االعتياوية، فضل عـن التحـديا  اجلديـدة والناشـ ة     
  ال لدان النامية، وال سيما   أقـل ال لـدان منـواا. ونشـو هبـذا الصـدو إ  التعهـد الـذي قطعتـه          

  غلـن إيغلـز باململكـة املتحـدة لييطانيـا العظمـى       ال لدان املتقدمة النمـو   اال تمـاع املعقـوو    
 وأيرلندا الشمالية، ولكنها ا تف به.  

  املااـة وخلـها    4.1وحنن ال لـدان املتقدمـة النمـو علـى الوفـاء بالتزامهـا بتنصـيص         - 311
القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنااية الر يـة لصـا  ال لـدان الناميـة، فضـل عـن هـدت  صـيص         

  املااة من الدخل القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمناايـة الر يـة لصـا      4.14و  4.32 بني ما
  املااـة مـن الـدخل القـومي اإلمجـايل حبلـو         3أقل ال لدان منواا، وزياوة النسـ ة املسـتهدفة إ    

   . ونعرب عن قلقنا العميق إزاء عد  الوفاء بالتزاما  املساعدة اإلمنااية الر ية.1414عا  
وال اــوز ا ــاذ األزمــة املاليــة واالقتصــاوية العامليــة كذريعــة لتــهرب ال لــدان املتقدمــة     - 311

النمو من الوفاء بالتزاماهتا بتقد  املعونة ومن التعهد مبزيد من االلتزاما . وتتطلـر االسـتاابة   
كما تستت ع ضـرورة   الفعالة لألزمة االقتصاوية التنفيذ السريع لللتزاما  احلالية بتقد  املعونة،

عا لة ال مهرب منها بأن تفي اجلها  املاحنة هبذل االلتزاما . ولـذلك نـدعو ال لـدان املتقدمـة     
النمو جمتمعة إ  الوفـاء بالتزاماهتـا بتقـد  املسـاعدة اإلمناايـة الر يـة، ورفـع مسـتوياهتا عمومـا،          

د إضـافية تتميـز بـالغزارة وبدر ـة     مراعاة ما متات إليه ال لدان النامية من موارو ماليـة  ديـ   مع
 ك وة من االستدامة، من أ ل تنفيذ طاافة واسعة من األنشطة اإلمنااية.  

ونشدو على احلا ة إ  كفالة توفو وعم مايل  ديد وإضا  لل لدان الناميـة كوسـيلة    - 311
نميـة املسـتدامة   أساسية لتنفيذ األنشطة الضرورية لتحقيق األهدات اإلمنااية لأللفية وأهـدات الت 

املعتــز  وضـــعها قري ـــا. وين غـــي تـــوفو املســـاعدة املاليـــة وون شـــروط، نظـــرا لضـــرورة تنفيـــذ  
ــا         ــا واملتيا اهت ــة وبأســلوب يراعــي  روفه ــدان املعني ــاوة ال ل ــة مــ  قي االســتراتيايا  اإلمنااي

ــدأ املســتوليا  املشــتركة وإن كا     ــ  وأولوياهتــا اخلاصــة. وين غــي أن تســتند املســاعدة إ  م  ن
ــى حنــو ُماــدخ        ــها عل ــوب، وأن ُيكمل ــني الشــما  واجلن ــاون ب ــة، وأن تتمحــور ملــو  التع مت اين

 التعاونس فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون الثلقي.  
ونشدو علـى أن املسـاعدة اإلمناايـة الر يـة مصـدر رايسـي لتمويـل التنميـة   ال لـدان           - 312

مناايـة الوطنيـة وبـدون شـروطز ونعـرب عـن قلقنـا        النامية، ين غي اسـتندامه وفقـا ألولوياهتـا اإل   
العميق إزاء ٍاولة ال لدان املاحنة إعاوة مديد معاا املسـاعدة اإلمناايـة الر يـة خـارت منتـديا       
األمم املتحدة، بمورات مصاور  ويل أخرى ال    بصلة إ  التنمية   ال لـدان الناميـة، وذلـك    
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ســاعدة اإلمناايــة الر يــة، وون االســتناو إ  االلتزامــا  هبــدت إخفــاء اال فــاض   تــدفقا  امل
 املتفق عليها لل لدان املتقدمة النمو، اليت ال تزا  تنتظر التنفيذ.  

 
 الدَّين اخلار ي  

ينتابنــا القلــق إزاء وقــع األزمــة االقتصــاوية العامليــة علــى اقتصــاوا  عــدو متزايــد مــن     - 311
ض ال لدان ملشاكل  ديـدة، أو ملـىت ألزمـا ، مـن  ـراء      ال لدان النامية، ومن زياوة تعرض بع

الدَّين اخلار ي. ولذا فمن التصدي ملشاكل الدين اخلار ي لل لـدان الناميـة يشـكل  ـزءا هامـا      
 من التعاون الدويل ومن الشراكة العاملية املعززة من أ ل التنمية.

قل ــا ، وعــاوة وحنــن نــرى أن أزمــا  الــديون  يــل إ  أن تكــون مكلفــة وتســ ر ت   - 311
تت عها  فيضا  ك وة   النفقـا  العامـة وا فـاض   النمـو االقتصـاوي والعمالـة. وتـتقر         ما

هذل األزما  على ال لدان النامية تأقوا أعمق، فتتري ال لدان النامية املثقلة بالديون عـا زة عـن   
يون، مبـا   ذلـك   العووة إ  مسار النمو وون مساعدة وولية. ونسلم بأمهيـة  فيـف عـرء الـد    

إ ــراءا  إلغــاء الــديون وإعــاوة هيكلتــها والتوقــف متقتــا عــن تســديدها والتــدقيق   الــديون.  
وين غي أن يكون مديد القدرة احلقيقية على الدفع عنصـرا أساسـيا مـن عمليـا  إعـاوة هيكلـة       

ــن املهــا  املت          ــا ت قــى م ــو االقتصــاوي و  إ ــاز م ــتقر ســل ا   النم ــديون، حبيــن ال ت علقــة ال
ــة ملــا بعــد عــا       ــة املســتدامة وخطــة التنمي ــة وأهــدات التنمي ــة لأللفي . 1432باألهــدات اإلمنااي

ونتكد من  ديد   هذا الصدو احلا ة امللحة إ  قيا  اجملتمع الدويل بدراسـة خيـارا  وضـع    
آليـة لتسـوية الـديون الدوليـة تكـون فعالــة وعاولـة وواامـة ومسـتقلة، ونـدعو مجيـع ال لــدان إ            

ــا       ت ــل املناســ ة واملشــاركة فيهــا مقيق ــز املناقشــا  واخــل األمــم املتحــدة وغوهــا مــن احملاف عزي
 اهلدت. لذلك
ونشـو أيضـا إ  أن إوارة الــديون السـياوية ا تـز  مســألة ذا  أمهيـة ملا ـة بالنســ ة        - 311

اآلونـة  لل لدان النامية خل  العقوو املاضية و  السـنوا  األخـوة. وقـد بـرز شـاغل  ديـد         
األخوة اصوو أنشطة صناويق االستثمار االنتهازية. وقـد أ هـر  أمثلـة ملديثـة مـن أنشـطة       
صــناويق االســتثمار االنتهازيــة، ُعرضــ  علــى احملــاكم الدوليــة، ط يعتــها املوغلــة   املضــاربة.    
وتشكل هـذل الصـناويق خطـرا علـى مجيـع عمليـا  إعـاوة هيكلـة الـديون   املسـتق ل، سـواء            

ــة عــد  الســماح        لصــا  ا ــى أمهي ــذلك نشــدو عل ــة النمــو. ول ــدان املتقدم ــة أو ال ل ــدان النامي ل ل
لصناويق االستثمار االنتهازية بشلِّ ما ت ذلـه ال لـدان الناميـة مـن  هـوو إلعـاوة هيكلـة ويوهنـا،         

 وأن هذل الصناويق ين غي أال ُتلغي ملقوق الدو    محاية شعوهبا وفقا للقانون الدويل.
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عــن قلقنــا الشــديد إزاء الزيــاوة الكــ وة   املنــاطر احملدقــة باالســتقرار املــايل   وُنعــرب - 319
للعديــد مــن اقتصــاوا  ال لــدان املتقدمــة النمــو، وعلــى و ــه اخلصــوو مــا تنطــوي عليــه هــذل  
االقتصاوا  من هشاشة هيكلية شديدة فيما يتعلـق بتمويـل الـديون السـياوية الناشـ ة عـن نقـل        

ــة    خمــاطر املتسســا  اخلاصــة   إ  القطــاع العــا . وننــاوي   هــذا الصــدو بوضــع مللــو  عا ل
ومتســقة للتقليــل مــن املنــاطر الســياوية   اقتصــاوا  ال لــدان املتقدمــة النمــو، مــن أ ــل منــع    

 العدوى و فيف أقرها على النظا  املايل الدويل وعلى ال لدان النامية.  
ــة الــيت تنفــذها      - 314 ــتقر السياســا  االقتصــاوية والنقدي ونشــدو علــى ضــرورة كفالــة أال ت

ال لدان املتقدمة النمو على الطلر الكلي والسـيولة علـى الصـعيد العـاملي، نتياـة ملسـاعيها مـن        
أ ل مقيق فااض   ميـزان مـدفوعاهتا، وهـي مسـاع تـتقر سـل ا علـى ال لـدان الناميـة بتقلـيص           

 ية.  إيراواهتا العامل
 

 إصلح ال نيان املايل العاملي  
نتكد احلا ة إ  إصلح ال نيان املايل الـدويل، لكـي يكـون لـدينا نظـا  مـايل ونقـدي         - 313

يعكس واقع القرن احلاوي والعشرين، مبا   ذلك قطاع مايل وويل عضع لتنظيم سـليم ويقلـل   
رؤوس األمـوا  لتحقيـق التنميـة    من استثمارا  املضاربة ويث طهـا، حبيـن يتسـىن تع  ـة أسـواق      

 املستدامة وأواء وور بناء   خطة التنمية العاملية.  
ونشو أيضـا إ  اسـتمرار و ـوو مشـاكل أساسـية   النظـا  املـايل والنقـدي العـاملي،           - 311

  ذلك االفتقار إ  نظم تكفل االستقرار املايل، ومشاكل العمل  االملتياطيـة، والتقل ـا     مبا
صـــرت العمـــل ، والتـــدفقا  الكـــ وة لـــرؤوس األمـــوا  عـــي احلـــدوو ألغـــراض     أســـعار

املضاربة، وعد  كفاية أو تـوافر السـيولة لل لـدان الناميـة احملتا ـة إ  مـوارو ماليـة والـيت توا ـه          
ــة املســتدامني.       ــق النمــو والتنمي ــة أو تتطلــر مــوارو لتحقي خســاار   أســعار العمــل  األ ن ي

لإلصلملا  يكفل  اع أصوا  ال لدان النامية و ثيلـها ومشـاركتها    وندعو إ  وضع برناممل
 على حنو كامل من أ ل معاجلة هذل املشاكل.  

ــة           - 311 ــاوة هاال ــن زي ــة أســفرا ع ــوو املالي ــة القي ــنظم وإزال ــاء ال ــق أن إلغ ــع القل ونلملــأ م
األزمـة املاليـة    التدفقا  املالية ألغراض املضاربة و  تـداو  املشـتقا  املاليـة. وقـد أ هـر        

أن رأس املـا  الـدويل خلـق اقتصـاوا خاصـا بـه، ينفصـل تـدرايا عـن           1441واالقتصاوية لعا  
ــاع          ــل وارتف ــرو العم ــتثمار امل اشــر وإتاملــة ف ــات واالس ــى اإلنت ــاام عل ــي الق االقتصــاو احلقيق
ــذب       ــوا  والتذب ــدفق رؤوس األم ــا    ت ــة التقل  ــار الضــارة لألقمبول األ ــور. ومــن ضــمن اآلق



A/68/948 
 

 

14-55206 31/56 

 

ملفرط   أسعار السلع األساسية واألغذية، والتحـوال  السـريعة   أسـعار الصـرت ووورا      ا
 االزوهار والكساو اليت تولد األزما  املالية والركوو االقتصاوي.

وحنن على إكمـا  عمليـة إصـلح اهليكـل اإلواري ملتسسـا  بريتـون وووز بأسـرع         - 311
بكثو، فضـل عـن وضـع خطـة معالـة إل ـراء        ما اكن، وأن تكون هذل العملية أكثر طموملا

ــة ومشــاركتها وتكــافت صــلملياهتا       ــدان النامي ــل ال ل ــق بتمثي املزيــد مــن اإلصــلملا  فيمــا يتعل
التصوي  ضمن عمليـة صـنع القـرار واخـل متسسـا  بريتـون وووز، و  مجيـع املناقشـا            

حبقـوق السـحر اخلاصـة    بشأن اإلصلح النقـدي الـدويل و  سـو الترتي ـا  اجلديـدة املتعلقـة       
صندوق النقد الدويل، استناوا إ  معـايو تعكـس بالفعـل واليـة الصـندوق   جمـا  التنميـة،          

ــة منصــفة وشــفافة واستشــارية وشــاملة. ونــدعو      ومبشــاركة مجيــع أصــحاب املصــلحة   عملي
اجلمعيـــة العامــــة لألمـــم املتحــــدة   هــــذا الصـــدو إ  بــــدء عمليــــة إصـــلح للنظــــا  املــــايل     

 الدويل. لنقديوا
ــة       - 312 ــة لألمــم املتحــدة مــ  إشــرات اجلمعي ــة وولي ــة ملكومي ــد النظــر   إنشــاء آلي ونتي

العامـة، تكـون مبثابــة كيـان مسـتو  عــن رصـد أواء النظـا  االقتصــاوي واملـايل العـاملي بطريقــة         
شاملة ومسـتدامة. ومـن املهـم أن ترصـد هـذل اآلليـة آقـار بعـض التـدفقا  املاليـة والسياسـا             

 لدولية اليت هلا ووما أمهية   منع تفشي األزما  االقتصاوية واملالية بني ال لدان.ا
 

 إصلح نظا  تقدير اجلدارة االاتمانية   
نشدو على أن اجلهوو الدولية الرامية إ  إعاوة تنظـيم القطـاع املـايل ين غـي أن تشـمل       - 311

ــة. وين غــي للحكومــا  أن   ــة    وكــاال  تقــدير اجلــدارة االاتماني مــد مــن اعتماوهــا مــن الناملي
التنظيمية على هذل الوكاال  وأن ُتصل  نظمها القانونيـة ملسـاءلتها عـن سـلوي االسـتنفات،      

 سعيا للقضاء على ملاال  تضارب املصا  وضمان الزناهة واملساءلة والشفافية.
الاتمانيـة،  ونشدو أيضا على احلا ة إ  قيا  نظا  وويل أكثر شفافية لتقـدير اجلـدارة ا   - 311

يراعي بالكامل املتيا ا  ال لدان النامية وشـواغلها وخصوصـياهتا، وااصـة منـها تلـك املثقلـة       
بالديون. ونعرب   هذا الصدو عن القلـق إزاء سـلمة املنهايـة املسـتندمة مـن قن ـل كسييـا         

  وكــاال  تقــدير اجلــدارة االاتمانيــة. ونتكــد ضــرورة زيــاوة الشــفافية واملنافســة بــني وكــاال  
تقــدير اجلــدارة االاتمانيــة لتانــر النـــزعا  االملتكاريــة ومــا يترتــر عليهــا مــن آقــار ســل ية.     
ونتكــد جمــدوا أن التقييمــا  غــو الســليمة ملــدى املــلءة املاليــة للاهــا  املدينــة تنطــوي علــى    
إمكانية التسـ ر   ملـدوث أزمـا  أو تفاقمهـا، األمـر الـذي يزيـد مـن ضـعف النظـا  املـايل.            

ري مواصلة املناقشة   األمم املتحـدة و  غوهـا مـن احملافـل بشـأن وور وكـاال        ومن الضرو
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تقدير اجلدارة االاتمانية، هبدت اقتراح سياسا  عملية للتقليل من االعتماو عليها، عـن طريـق   
 تعزيز اإلشرات عليها وزياوة الشفافية واملنافسة بمنشاء آليا  تقييم مستقلة.

 
 عامليةاحلوكمة االقتصاوية ال  

نتكد أن األزمة املاليـة واالقتصـاوية العامليـة احلاليـة ومـا تركتـه مـن آقـار علـى التنميـة            - 311
أبـــرزا أو ـــه القصـــور والثغـــرا    احلوكمـــة االقتصـــاوية العامليـــة، مبـــا   ذلـــك واخـــل    قـــد

مـن   املتسسا  املالية الدوليـة، كمـا أبـرزا احلا ـة امللحـة إ  اسـتاابة عامليـة شـاملة ومتكاملـة         
 انر اجملتمع الدويل. ونلملـأ بقلـق عميـق أنـه بعـد ُمضـي سـ ع سـنوا  علـى نشـوء األزمـة            
العاملية، ا يتحقق تقـد  ُيـذكر حنـو تعزيـز اجلوانـر الُ نيويـة والتنظيميـة واهليكليـة للنظـا  املـايل           

وكمـة  العاملي. وعلوة على ذلك ال تزا  ال لدان النامية غاا ة عموما عـن معاجلـة القضـايا واحل   
ــع        ــتقر علــى مجي ــالا ألن طريقــة عمــل النظــا  العــاملي ت ــار قلــق ب ــةز وهــذا مث االقتصــاوية العاملي
ــدما يت اطــأ        ــة عن ــدان النامي ــى ال ل ــأقوا أخطــر عل ــة ت ــنقص   الداقراطي ــتقر هــذا ال ــدان، وي ال ل

 االقتصاو العاملي أو يدخل   مرمللة ركوو.
ــداري ا    - 319 ــدويل إ  ت ــوة اجملتمــع ال ــدعو بق ــة احلوكمــة االقتصــاوية   ون ــنقص   واقراطي ل

العاملية وإعطاء ال لدان النامية ما تسـتحقه مـن مكانـة ومشـاركة   احلوكمـة و  صـنع القـرار        
ــرارا  بشــأن القضــايا        ــيت دــرى فيهــا مناقشــا  وُتتنــذ ق ــديا  ال ــع املتسســا  واملنت   مجي

 االقتصاوية واملالية العاملية.
يـز اجلهـوو الراميـة إ  إصـلح اهليكـل املـايل الـدويل تعزيـزا         ولذلك نتكد ضرورة تعز - 314

ــة   صــنع         ــدان النامي ــة لل ل ــتوي إ  املشــاركة الكامل ــا وأن ت كــ وا، وضــرورة تنســيقها وولي
ــة. ونــدعو إ  إصــلح شــامل ملتسســا       ــة واالقتصــاوية الدولي القــرارا  ووضــع املعــايو املالي

التصــوي  لل لــدان الناميــة وفقــا جلــدو  زمــ ،  بريتــون وووز، مبــا   ذلــك تعزيــز صــلمليا   
يتي  قدرا أكي من املساواة بني ال لدان املتقدمـة النمـو والناميـة، وإلغـاء مجيـع الشـروط الـيت         مما

  ضع هلا املعونة.
ــيت وضــعها صــندوق النقــد      - 313 ــل بمكمــا  إصــلح صــيغة احلصــص ال ونــدعو إ  التعاي

سـد علـى حنـو أفضـل ملصـص الصـندوق وملوكمتـه        هبدت كفالة أن د 1434 الدويل   عا 
أن االقتصـار علـى    األمهية النس ية اليت متلها ال لدان الناشـ ة والناميـة   االقتصـاو العـاملي. غـو     

إعاوة توزيع ملقوق التصوي  من أ ل دسيد الواقع لن حيل املشاكل اهليكلية املتمثلـة   عـد    
ناميــة الــيت يلزمهــا توليــد النمــو والتنميــة املســتدامني االســتقرار املــايل ونقــص الســيولة لل لــدان ال

الضروريني. وين غـي لإلصـلح أيضـا أن يشـمل توليـد السـيولة، مبـا   ذلـك إوخـا  مسـينا            
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على ملقوق السحر اخلاصة لصا  ال لدان النامية. وار على صندوق النقد الدويل أن يقـد   
دان الناميـة، وون فـرض شـروط مسـايرة     استاابا  مالية أالـل وأكثـر مرونـة الملتيا ـا  ال لـ     

للــدورا  االقتصــاوية ومــع املتــرا  ملا تــها إ  مليــز سياســاح مناســر. وعــلوة علــى ذلــك،  
ار تعـيني املـو فني الـذين يضـطلعون بقيـاوة متسسـا  بريتـون وووز علـى أسـاس كفـاءهتم           

يعكـس   ال الشنصية، من خل  عملية اختيار مفتوملة ونزيهة. فما وا  صندوق النقـد الـدويل  
احلقااق اجلديدة   االقتصاو العاملي، ويعني مديرل العا  عـن طريـق عمليـة تفتقـر إ  الشـفافية،      

 فمن شرعيته ستظل موضع شك.  
ــا      - 311 ــة   عـ ــل التنميـ ــة وويل لتمويـ ــت ر متابعـ ــد مـ ــرورة عقـ ــدو علـــى ضـ  1432 ونشـ

  عمليـة وضـع خطـة    الستعراض تنفيذ توافق آراء مونتوي وإعـلن الدوملـة بغـرض اإلسـها      
 .1432 بعد عا  التنمية ملا

ــاق األمــم املتحــدة والطــابع احلكــومي       - 311 ــاوا ميث ــرا  مقاصــد وم  ونســلم،    ــل املت
الدويل للمنظمة، بأمهية الدور الذي تضطلع به األمم املتحدة   تـوفو منتـدى ملكـومي وويل،    

ء ملـوار عـاملي ومقيـق توافـق     بوساال منها عقد مت را  وولية ومت را  قمـة مـن أ ـل إ ـرا    
   اآلراء بشأن التحديا  العاملية مع مشاركة اجلها  املعنية على النحو الوا ر.

ونتكد من  ديد املكانة احملورية الـيت متلـها اجلمعيـة العامـة بوصـفها  هـاز التـداو          - 311
ــة        ــن وور اجلمعي ــم املتحــدة فضــل ع ــل الرايســي   األم ــر السياســا  والتمثي ــة   وتقري العام

 القضايا العاملية اليت هتم اجملتمع الدويل، على النحو امل ني   ميثاق األمم املتحدة.
 

 تعزيز األمم املتحدة وإعاوة تو يهها  
نتكد من  ديد التزامنا بزياوة مشاركة ال لدان النامية   هي ـا  صـنع القـرار التابعـة      - 312

ل املتسسا  أكثر اتساقا مـع الواقـع اجلغـرا     للمتسسا  املتعدوة األطرات من أ ل  عل هذ
 السياسي الراهن.

ونشدو على أمهية الدور احملوري الذي تتويـه األمـم املتحـدة   احلوكمـة االقتصـاوية       - 311
العاملية اليت هتدت إ  تعزيز الشراكة العاملية من أ ل التنمية، بغية هتي ة بي ة عاملية تـدعم مقيـق   

 كِّــن مــن ذلــك وكفالــة االســتقرار املــايل واالقتصــاوي. و  هــذا الســياق،  التنميــة املســتدامة و
اكن لكل من اجلمعية العامة لألمم املتحدة واجمللس االقتصاوي واال تماعي، بعـد تعزيـزل، أن   
يعمل على التنفيف مـن أقـر األزمـة املاليـة واالقتصـاوية وضـمان ملـق ال لـدان الناميـة   مليـز           

 التنمية املستدامة. سياساح من أ ل مقيق
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ونشدو على أن تعزيز األمم املتحدة ووورها   التعاون الـدويل مـن أ ـل التنميـة أمـر       - 311
أساســي للتصــدي للتحــديا  احلاليــة واملســتق لية وللســتفاوة مــن الفــرو الــيت تتيحهــا عمليــة   

فيــذ والياهتــا العوملــة. ونــدري أن األمــم املتحــدة حبا ــة إ  مســني إمكاناهتــا وقــدراهتا علــى تن   
بالكامل وعلى ضمان تنفيذ براجمها   جما  التنمية اال تماعيـة واالقتصـاوية بفعاليـة. و  هـذا     
الصدو، حنن األمـني العـا  علـى مواصـلة تعزيـز ركيـزة التنميـة للمنظمـة بأسـرها، مبـا   ذلـك            

 ملساب التنمية اخلاو هبا.
سياسية ملقيقية كي يتسىن هلـا   عمليـة    وحنن ال لدان املتقدمة النمو على إبداء إراوة - 311

إصــلح األمــم املتحــدة، مبــا   ذلــك تعزيــز اجلمعيــة العامــة وتنشــيط أعماهلــا بوصــفها شــعارا     
للسياوة العاملية، مسني إمكاناهتا وقدراهتا على تنفيـذ والياهتـا بالكامـل وضـمان إ ـاز برناجمهـا       

 ية بفعالية.  جماال  التنمية اال تماعية وال ي ية واالقتصاو
ونشــدو علــى أن تعزيــز األمــم املتحــدة ووورهــا   التعــاون الــدويل مــن أ ــل التنميــة    - 319

ــة      ــة واملســتق لية وللســتفاوة مــن الفــرو الــيت تتيحهــا عملي أساســي ملوا هــة التحــديا  احلالي
ررة العوملة. و  هـذا السـياق، نعـرب عـن قلقنـا إزاء اخـتل  التـوازن املتزايـد بـني األنصـ ة املقـ           

والتيعــا    امليزانيــا  اليناجميــة املقترملــة للمنظمــة. ونشــدو أيضــا علــى أن مســتوى املــوارو 
الذي توافق عليه اجلمعية العامة لألمـم املتحـدة اـر أن يتناسـر مـع مجيـع الـياممل واألنشـطة         

 املقررة هبدت ضمان تنفيذها بشكل كامل وبفعالية.
األمانــة العامــة لألمــم املتحــدة وإوارهتــا،    ونتكــد مــن  ديــد أن أي  هــوو إلصــلح   - 324

  ذلــك   مــا يتعلــق بعمليــة امليزانيــة، اــر أال تســعى إ  تغــيو الطــابع احلكــومي الــدويل   مبــا
واملتعدو األطرات والدويل للمنظمة، بل ار أن تعزز قدرة الـدو  األعضـاء علـى أواء وورهـا     

تـها املسـ قني أساسـيان   مجيـع احلـاال         الرقابة والرصد، وأن نظر الـدو  األعضـاء وموافق  
اليت تكون فيها التدابو اليت يتعني تنفيذها ضمن اختصاصـا  اجلمعيـة العامـة، ونشـو،   هـذا      

. ونتكــد مــن  ديــد أيضــا ضــرورة زيــاوة  ثيــل ال لــدان الناميــة  11/121الصــدو، إ  القــرار 
ثيــل النســاء مــن ال لــدان الناميــة، وال ســيما   الرتــر العليــا، ومســني التوزيــع اجلغــرا       و 

 األمانة العامة والشفافية   عملية التو يف.
ونــدعو إ  مواصــلة اجلهــوو الراميــة إ  إصــلح األمــم املتحــدة، مبــا   ذلــك تنشــيط    - 323

ن، مبـا يتوافـق مـع املصـا  اجلماعيــة     أعمـا  اجلمعيـة العامـة وإ ـراء إصـلح شـامل جمللـس األمـ        
 لل لدان النامية.

http://undocs.org/ar/A/RES/66/257
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ونعرب عـن قلقنـا إزاء التنفيضـا    امليزانيـة الـيت تـتقر سـل ا علـى تنفيـذ الواليـا             - 321
سـيما   ركيـزة التنميـة، وإزاء     اليت توافق عليها اهلي ا  احلكومية الدوليـة لألمـم املتحـدة، وال   

 رة والتيعا .اختل  التوازن بني األنص ة املقر
يتعلـق   وندعو إ  زياوة الشفافية واملساءلة والرقابة من  انـر الـدو  األعضـاء   مـا     - 321

بــاملوارو املتأتيــة مــن التيعــا  واملــوارو اخلار ــة عــن امليزانيــة. فمــن املهــم أن تســتند  املــوارو  
ألولويـا  الـيت توافـق    املتأتية من التيعا  ومن املسامها  اخلار ة عن امليزانية   وعـم مجيـع ا  

عليها الدو  األعضاء، وأن تستند     ل تقيد صار  بالنظا  املايل والقواعد املاليـة للمنظمـة   
 املتفق عليهما على الصعيد احلكومي الدويل.

ونتكد على الدور احملوري الـذي تضـطلع بـه األمـم املتحـدة   احلوكمـة االقتصـاوية         - 321
ــفها منتـــدى متعـــد  ــة، بوصـ ــرعية   العامليـ ــه شـ ــق، ولـ ــة والشـــمو  حبـ ــم بالعامليـ و األطـــرات يتسـ

مشــكوي فيهــا، وســلطة عقــد اال تماعــا ، وأطـر معياريــة. ونشــدو علــى الــدور احلاســم   غـو 
الذي ين غي أن تضطلع به اجلمعية العامة   عملية اختيار وتعيني األمـني العـا  لألمـم املتحـدة.     

اجلمعيــة العامــة   تعــيني األمــني العــا    ونشــدو علــى الــدور املهــم الــذي ين غــي أن تضــطلع بــه  
مـن ميثـاق األمـم املتحـدة.      91املتحدة بناء على توصـية مـن جملـس األمـن وفقـا للمـاوة        لألمم

و  هذا الصـدو، نتكـد أن عمليـة اختيـار األمـني العـا  ين غـي أن تكـون شـاملة جلميـع الـدو             
نعتقــد أنــه ين غــي مراعــاة  األعضــاء وأن تتســم بقــدر أكــي مــن الشــفافية. وعــلوة علــى ذلــك، 

 التناوب اإلقليمي واملترا  التمثيل اجلغرا  العاو  أقناء عملييت االختيار والتعيني.  
ــة ذوي الرتــر العليــا   مــلي      - 322 ــاوة عــدو مــواط  ال لــدان النامي ونقــر أيضــاا بأمهيــة زي

 مو في األمانة العامة، ال سيما   فريق اإلوارة العليا.  
 

 لو يا، والعلو  واالبتكار ألغراض التنمية  نقل التكنو  
ــا ين غــي أن      - 321 ــو  واملعــارت والتكنولو ي نعتقــد أن التكامــل واالبتكــار   جمــاال  العل

يكونا أواتني لتوطيد السـل  وتعزيـز التنميـة املسـتدامة والرفـال والسـعاوة للشـعوب وأنـه ين غـي          
لى الفقر واجلـوع وتعزيـز التضـامن والتكامـل     بالتايل تو يههما لتعزيز  كني الفقراء والقضاء ع

 فيما بني الشعوب وواخلها ملىت يتسىن هلا العير الكر    واا  مع أمنا األرض.  
ونعرب عـن قلقنـا ألنـه اكـن إسـاءة اسـتندا  العلـو  واملعـارت واالبتكـار كـأووا             - 321

 قر.  النتقاو وتقويض سياوة ال لدان والتنمية املستدامة والقضاء على الف
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ــا شــ كا         - 321 ــا فيه ــا  واالتصــاال ، مب ــا املعلوم ــاء اســتندا  تكنولو ي ــدعو إ  إهن ون
التواصل اال تماعي، علـى حنـو ينتـهك أملكـا  القـانون الـدويل، ويضـر بـأي وولـة، وال سـيما           

 أو مواطنيها.   11الدو  األعضاء   جمموعة الـ 
ــدور رايســ     - 329 ــا تضــطلع ب ــد أن التكنولو ي ي   التصــدي للتحــديا   ونتكــد مــن  دي

ــال       ــة والزراعــة، واملي ــة عــي طاافــة واســعة مــن القضــايا، مبــا   ذلــك   جمــاال  األغذي اإلمنااي
ــا .      ــة والنفاي ــواو الكيميااي ــة، والصــناعة، وإوارة امل ــاخ، والطاق والصــرت الصــحي، وتغــو املن

يــا احملليــة أمهيــة ويكتســي نقــل التكنولو يــا، وتكامــل التكنولو يــا، وتطــوير وتعزيــز التكنولو 
بالنس ة لل لدان النامية لتحقيق النمو االقتصاوي بطريقة مستدامة بي يا. وندعو ال لـدان املتقدمـة   
ــة،       ــها بشــروط مواتي ــة وإتاملت ــدان النامي ــا إ  ال ل ــاء بالتزاماهتــا بنقــل التكنولو ي النمــو إ  الوف

التحــو  إ  مســار تنميــة  ذلــك بشــروط ميســرة وتفضــيلية، لــتمكني ال لــدان الناميــة مــن   مبــا
 استدامة.   أكثر
ــا       - 314 ــة النمــو التزامهــا هبــدت نقــل التكنولو ي ــدان املتقدم ومــن الضــروري أن دــدو ال ل

باعت ارل، إ   انر التمويـل وبنـاء القـدرا  والتاـارة، أملـد العناصـر الرايسـية لتـوفو وسـيلة          
وأن تتنــذ إ ــراءا  لســد الفاــوة  تنفيــذ مــن أ ــل مقيــق التنميــة املســتدامة لل لــدان الناميــة،   

التكنولو ية. وندعو منظومة األمم املتحدة إ  التعايل بمنشاء آلية لتيسو التكنولو يا تشـاع  
على تطوير التكنولو يا  النظيفة والسليمة بي يـا ونقلـها ونشـرها، مبـا   ذلـك تكنولو يـا        

 أنظف للوقوو األملفوري.  
سـا  املتعلقـة بامللكيـة الفكريـة ضـمن إطـار للتنميـة        وندعو إ  وضـع األنظمـة والسيا   - 313

تو ه فيه ملقوق امللكية الفكرية حنو تعزيـز مقيـق تنميـة ا تماعيـة واقتصـاوية وبي يـة متوازنـة.        
و  هذا الصدو، نتيد التدابو اليت ا ـذهتا ال لـدان الناميـة لتعزيـز تنفيـذ التوصـيا  الصـاورة          

ظمة العاملية للملكية الفكرية. ونكرر الدعوة اليت و هناهـا  عن برناممل التنمية للمن 1441عا  
لتواصـل   11  ملت ر قمة جمموعة الــ  1442)ب( من خطة عمل الدوملة لعا  ‘ 1’ 1  الفقرة 

ــة تضــمني خططهــا وأنشــطتها املســتق لية، إضــافة إ  املشــورة     املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكري
هوض بالتنميـة وإتاملـة املعرفـة للاميـع، ووضـع قواعـد مشـاعة        القانونية، ُبعداا إمنااياا يشمل الن

للتنمية، ومقيق التـواؤ  مـع قواعـد اتفاقيـة التنـوع ال يولـو ي، ووضـع م ـاوا مواتيـة للتنميـة،           
 ونقل التكنولو يا ونشرها.  

ونكرر تأكيدنا أيضاا أن اتفاق اجلوانر املتصلة بالتاـارة مـن ملقـوق امللكيـة الفكريـة       - 311
التاــارة العامليــة يتضــمن أو ــه مرونــة حيــق للــدو  الناميــة األعضــاء   منظمــة التاــارة ملنظمـة  

املتعلـق باتفـاق اجلوانـر املتصـلة      1443العاملية االستفاوة منها، على حنو ما أكدل إعـلن عـا    
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بالتاارة من ملقوق امللكية الفكرية والصحة العامة الصاور عن منظمة التاارة العامليـة، ونتيـد   
ا  أو ـه املرونـة هـذل   بلـداننا مـن أ ـل تعزيـز الصـحة والتعلـيم والتنميـة اال تماعيـة            استند

واالقتصاوية. ونلملأ باهتما  وتقـدير كـ وين أن بعـض ال لـدان الناميـة  حـ    االسـتفاوة        
من بعض أو ه املرونـة الـيت يتيحهـا االتفـاق لتعزيـز اسـتندا  األوويـة اجلنيسـة، األقـل تكلفـة،           

د بالتايل إ  ملـد كـ و مـن إمكانيـة احلصـو  علـى الـدواء بأسـعار ميسـورة. ونـرفض           واليت تزي
احملاوال  اليت يقو  هبا أي بلد متقد  أو متسسة داريـة ملمارسـة ضـغوط علـى ال لـدان الناميـة       
ــر املتصــلة        ــيت يتيحهــا اتفــاق اجلوان ــة ال إلقنااهــا عــن إعمــا  ملقهــا   اســتندا  أو ــه املرون

امللكية الفكرية لألغـراض اال تماعيـة واإلمناايـة ونعـرب عـن تضـامننا مـع        بالتاارة من ملقوق 
 ال لدان النامية اليت مورس  عليها تلك الضغوط.  

ونشدو على احلا ة إ  محاية معارت ال لدان الناميـة والشـعوب األصـلية واجملتمعـا       - 311
ــار       ــو ي واملع ــوع ال يول ــة والتن ــاملوارو اجليني ــق ب ــا يتعل ــة   م ــن   احمللي ــيما م ــة، ال س ت التقليدي

احملــاوال  املســتمرة الــيت يقــو  هبــا أشــناو أو شــركا  لتســايل بــراءة اختــراع هــذل املــوارو 
ــا         ــدان أو الشــعوب األصــلية أو اجملتمع ــة ال ل ــى موافق ــارت بأ ــااهم وون احلصــو  عل واملع

 املعنية.   احمللية
قررو السياسا    بلـداننا مـن   وندعو إ  تكثيف اجلهوو اليت يقو  هبا املفاوضون وم - 311

أ ل إنشاء آليـا  قانونيـة علـى الصـعيد الـدويل أو الـوط  ملنـع قرصـنة املـوارو احليويـة بوضـع            
اشتراطا  تلز  مقدمي طل ا  احلصو  على الـياءا  باإلفصـاح عـن بلـد املنشـأ وتقـد  أولـة        

وآليـا  فعالـة لنقـل    على و وو ترتي ا  لتقاسم املنـافع. ونـدعو أيضـا إ  وضـع أملكـا  قويـة       
التكنولو يا، مبا   ذلك املعاجلة املناس ة ملسألة امللكية الفكرية   النظا  الدويل لتغو املنـاخ    

 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغو املناخ.  
 

 التاارة   
مـة  نعتقد أن التاارة   سـياق السياسـا  والقواعـد املناسـ ة اكـن أن تكـون أواة مه       - 312

للتنمية االقتصاوية. ونظرا الستمرار األزمة املالية واالقتصاوية العاملية، ا فض النمـو التاـاري،   
مما أملدث تأقوا شديدا على عدو كـ و مـن ال لـدان الناميـة نتياـة ا فـاض إيـراوا  التصـدير،         

لقيـوو املفروضـة   واحلوا ز التاارية، واإلعانا  اليت تشول التاارة   ال لدان املتقدمة النمو، وا
على  ويل التاارة وا فاض االستثمار   تنويع اإلنتات و  تعزيـز الصـاورا ، وال زا  ذلـك    
مسألة ت عن على القلق. ومن األساسي إنشاء واسـت قاء نظـا  دـاري متعـدو األطـرات يكـون       

امل شامل، وقااما على قواعـد عاولـة، ومفتوملـا، ومشـاعا للتنميـة، وخاليـا مـن التمييـز، وشـ         
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للاميع، ومنصفا، يسهم   مقيق النمـو والتنميـة املسـتدامة وتـوفو فـرو العمـل، وخصوصـا        
 لل لدان النامية.

ونــدعو إ  اختتــا   ولــة الدوملــة للمفاوضــا  التااريــة املتعــدوة األطــرات بناــاح     - 311
أن تضــع الوقــ  املناســر، وهــي  ولــة اــر أن متــر  واليتــها اإلمناايــة املترامــاا كــاملا، و   و 

ــوزاري ملنظمــة      ــة   ٍــور اهتمامهــا. و  أعقــاب املــت ر ال ــا  ال لــدان النامي املتيا ــا  وأولوي
، نـدعو إ  إ ـراء عمليـة تفـاوض شـاملة وشـفافة       1431التاارة العاملية املنعقد   بـايل   عـا    

لـق أن بعـض   وإعطاء األولوية ملصا  وقضايا ال لدان النامية   برناممل ما بعـد بـايل. ونلملـأ بق   
العاملية ت دي اهتماما أكي بالوصو  إ  أسواق  ال لدان املتقدمة النمو األعضاء   منظمة التاارة

ال لدان النامية،   ملني أهنا هي نفسها غو مستعدة ال اذ تدابو مناس ة للقضاء على احلمااية أو 
 للوصو  إ  أسواقها. احلد منها   قطاعها الزراعي أو إتاملة الفرصة لل لدان النامية 

ــة      - 311 ونتكــد مــن  ديــد أن ال لــدان املتقدمــة النمــو ين غــي أن تقــد  مســاعدة تقنيــة فعال
ومستدامة ماليا متصلة بالتاارة وبناء القدرا  وفقا للملتيا ا  احملدوة والقيـوو الـيت تعتـرض    

رة العامليــة للتصــدي ســ يل ال لــدان الناميــة، بوســاال منــها اإلطــار املتكامــل املعــزز ملنظمــة التاــا
للقيــوو املتعلقــة قانــر العــرض واهلياكــل األساســية املتصــلة بالتاــارة والقــدرة اإلنتا يــة الــيت     
توا هها أقل ال لدان منوا. وباملثل، من األمهية مبكان أن تتـاح لل لـدان الناميـة إمكانيـة احلصـو       

عـا  التفـاق تيسـو التاـارة     على مساعدة مالية وتقنية من أ ـل بنـاء القـدرا  بغيـة التنفيـذ الف     
اجلديـد ملنظمــة التاــارة العامليــة. و  هــذا الســياق، اـر التركيــز بشــكل خــاو علــى عناصــر   
أخـرى مــن بينـها املشــاريع والـياممل الــيت ترمـي إ  تطــوير وتعزيـز املمــرا  مـن أ ــل  فــيض       

 تكاليف املرور العابر الدويل.  
ــة تيســو االنضــما  إ  م   - 311 ــى أمهي ــل   ونشــدو عل ــة. وين غــي التعاي نظمــة التاــارة العاملي

بعملية االنضما  من وون معوقا  سياسية وبطريقـة تتسـم بالسـرعة والشـفافية لصـا  ال لـدان       
ــة. ومــن شــأن ذلــك أن يســهم        ــا  لقواعــد منظمــة التاــارة العاملي ــا  الت ــة،    ــل االمتث النامي

 طرات بسرعة وبشكل كامل.  اندمات ال لدان النامية   النظا  التااري املتعدو األ  
ــة       - 319 ــا  التااري ــة أو   االتفاق ــة التاــارة العاملي ــة   منظم ــد التااري ــد أن القواع ونعتق

ــز سياســاح كــات        ــى ملي ــة مــن احلصــو  عل ــدان النامي ــة ين غــي أن  كــن ال ل ــة واإلقليمي الثنااي
ــة اللزمــة مــن أ ــ      لكــي ــدابو السياســة العام ــتمكن مــن االســتفاوة مــن أووا  وت ــها ت ل تنميت

االقتصاوية واال تماعية. ونكرر وعوتنا إ  التعزيز الفعلـي للمعاملـة اخلاصـة والتفضـيلية وسـد      
النقص   التقيـد مب ـاوا املعاملـة باملثـل واألملكـا  املنصـوو عليهـا   منظمـة التاـارة العامليـة           

ثــر مــن النظــا  بغيــة توســيع مليــز السياســا  العامــة لل لــدان الناميــة و كينــها مــن االســتفاوة أك
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التااري املتعدو األطرات. وندعو أيضا إ  أن مظـى اتفاقـا  التاـارة واالسـتثمار الثناايـة الـيت       
تشمل ال لدان املتقدمة النمو وال لدان النامية بقدر كات مـن املعاملـة اخلاصـة والتفضـيلية لل لـدان      

  نمية اال تماعية واالقتصاوية.النامية لتمكينها من االملتفاحل حبيز سياساح كات   ما يتعلق بالت
 

 اهلارة  
 مليـن أبعاوهـا  نرى أن الصلة بني اهلارة والتنميـة اـر أن تعـاجل بصـورة شـاملة مـن        - 314

االقتصاوية واال تماعية وال ي ية، وأن تشمل منظورا ققافيـا وإنسـانيا. ونسـلم بضـرورة معاجلـة      
لثنـااي وبـاحلوار ومـن خـل  ات ـاع هنـمل       هذل املسألة من خل  التعاون الدويل أو اإلقليمـي أو ا 

شامل ومتوازن ومنسق ومتماسك، مع التسليم بدور ومستوليا  بلدان املنشـأ وبلـدان املـرور    
العابر وبلدان املقصد   جما  تعزيز ومحاية ملقوق اإلنسان واحلريا  األساسية بفعاليـة جلميـع   

ما ملقــــوق  املهــــا رين وأســــرهم بصــــرت النظــــر عــــن وضــــعهم كمهــــا رين، وال ســــي       
 واألطفا .   النساء
ــى        - 313 ــاون عل ــد  احملــرز   املناقشــا  واحلــوار والتع ــن التق ــرغم م ــى ال ــه عل ونلملــأ أن

الصعيد الدويل، ال تزا  اهلارة غو مشمولة على حنو كات   أطـر التنميـة، واخلطـط اإلمناايـة     
شـف إمكانيـة وضـع    والسياسا  القطاعية على الصعيدين الوط  والعاملي. ولذلك، فمننا نستك

اتفاقيــة ملزمــة قانونــا بشــأن اهلاــرة والتنميــة مــن أ ــل مســني إوارة اهلاــرة الدوليــة، ومحايــة    
وتعزيـــز ملقـــوق اإلنســـان للمهـــا رين ومســـامهتهم   التنميـــة، بغـــض النظـــر عـــن وضـــعهم    

 كمها رين.  
ان املنشـأ  ونقر بأمهية الدور الذي يتويه املها رون بوصفهم شركاء   التنميـة   بلـد   - 311

ــا           ــوق اإلنســان واحلري ــع ملق ــة مجي ــز محاي ــدان املقصــد، وبضــرورة تعزي ــور وبل ــدان الع  وبل
ــر        ــلة النظـ ــة إ  مواصـ ــى احلا ـ ــا علـ ــدو أيضـ ــرهم. ونشـ ــا رين وأسـ ــا  املهـ ــية للعمـ األساسـ

االعتــرات مبــتهل  وكفــاءا  املهــا رين وســ ل احلصــو  علــى خــدما  ماليــة مننفضــة     
 تحويل  املالية.  التكاليف   ما يتعلق بال

 
 تغو املناخ  

نتكــد أن اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغــو املنــاخ تشــكل املنتــدى الــدويل    - 311
واحلكومي الدويل الرايسي للتفـاوض بشـأن االسـتاابة العامليـة لـتغو املنـاخ. و  هـذا الصـدو،         

ــر      ــتغو املنــاخ اــر أن مت ــة ل ــاوا هــذل  نشــدو علــى أن االســتاابة الدولي املترامــا كــامل م 
االتفاقية وأملكامها وهدفها النهااي، وال سيما م ـاوا املسـاواة واملسـتوليا  املشـتركة ولكـن      

 املت اينة وقدرا  كل  هة على ملدة.  
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ونتكد جمـدوا أن مقيـق اهلـدت النـهااي التفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـو            - 311
تعدو األطرات واملستند إ  قواعد املنصـوو عليـه   االتفاقيـة،    املناخ سيتطلر تعزيز النظا  امل

ولذلك نتكد كذلك على أمهية مواصلة املفاوضا  بشـأن تغـو املنـاخ   إطـار االتفاقيـة وفقـا       
مل اواهــا وأملكامهــا، واعتمــاو بروتوكــو  أو صــك قــانول آخــر أو وقيقــة ختاميــة متفــق عليهــا 

 ار االتفاقية وتسري على مجيع األطرات.  هلا قيمة قانونية   إط 1432عا    
ونشو إ  أن تغو املناخ هو أملد أكثر التحديا  العاملية خطورة   عصـرنا. ونتكـد    - 312

أن ال لدان النامية ال تـزا  تعـال أكثـر مـن غوهـا مـن اآلقـار السـل ية لـتغو املنـاخ، ومـن زيـاوة             
ــدابو ا    ــر ت ــة القصــوى وأق ــواتر وشــدة الظــواهر اجلوي ــل   ت ــرغم مــن أهنــا األق ــى ال الســتاابة، عل

مستولية عن تغو املناخ. وبناء على ذلك، ندعو ال لدان املتقدمـة النمـو إ  أخـذ زمـا  امل ـاورة      
  التصدي لتغو املناخ. فـتغو املنـاخ ال يهـدو آفـاق التنميـة   ال لـدان الناميـة ومقيـق تنميتـها          

 واجملتمعا  وبقاءها   الصميم.   املستدامة فحسر، بل يهدو أيضا و وو ال لدان
ــة        - 311 ــدان النامي ــة الصــغوة وال ل ــدان اجلزري ــن ال ل ــة وغوهــا م ــدان الواط  ــأن ال ل وســلم ب
املناطق السامللية املننفضـة واملنـاطق اجلافـة وشـ ه اجلافـة أو املنـاطق املعرضـة للفيضـانا           ذا 

اجل ليــة اهلشــة معرضــة بصــفة   واجلفــات والتصــحر، وال لــدان الناميــة ذا  الــنظم اإليكولو يــة 
 خاصة لآلقار الضارة لتغو املناخ.  

ونتكد من  ديد أمهية تنفيذ آلية وارسو الدولية لتنفيف اخلساار واألضرار املرت طـة   - 311
بخقــار تغــو املنــاخ الــيت اعتمــد    الــدورة التاســعة عشــرة ملــت ر األطــرات   اتفاقيــة األمــم     

تشـرين   11إ   33املنـاخ، الـذي عقـد   وارسـو   الفتـرة مـن       املتحدة اإلطارية بشـأن تغـو   
(. ونســلم أيضــا باحلا ــة امللحــة إ  ا ــاذ خطــوا    39-/  أ1)املقــرر  1431الثــال/نوفمي 

ملموسة خل  هذل السنة، ق ل انعقاو الدورة العشرين ملت ر األطـرات، املقـرر عقـدل   ليمـا،     
 من أ ل بدء تنفيذ اآللية على الفور.

ونشـــدو علـــى أن ال لـــدان املتقدمـــة النمـــو، بـــالنظر إ  مســـتوليتها التارعيـــة، اـــر   - 311
تضطلع بدور رياوي   التصدي هلذا التحدي وفقـا مل ـاوا وأملكـا  اتفاقيـة األمـم املتحـدة        أن

اإلطاريـة بشــأن تغــو املنـاخ، وال ســيما م ــدأ ممــل ال لـدان ملســتوليا  مشــتركة، وإن كانــ     
ــاا  ــة، وفق ــو ي       مت اين ــايل والتكنول ــدعم امل ــوفر ال ــدأ اإلنصــات، وأن ت ــها، وم  لقــدرا  كــل من

لل لــدان الناميــة علــى حنــو كــات ويتســم بالشــفافية واكــن التن ــت بــه،   إطــار طرااــق الرصــد    
 واإلبلا والتحقق.  

ــة اللتزاماهتــا مبو ــر االتفاقيــة          - 319 ــدان النامي ــة تنفيــذ ال ل ونتكــد جمــدوا أن مــدى فعالي
يتعلـق   ة سيتوقف على فعالية تنفيذ ال لدان املتقدمة النمو لللتزاما  الواقعة عليهـا فيمـا  اإلطاري
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بـاملوارو املاليــة ونقــل التكنولو يــا مبو ـر اتفاقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريـة بشــأن تغــو املنــاخ،    
وسـواعى   هـذا بشـكل كامـل أن التنميـة االقتصـاوية واال تماعيـة والقضـاء علـى الفقـر مهــا           

 و  وأهم أولويا  ال لدان النامية.أ
ونتكد على احلا ة امللحة إ  سد فاوة الطموح، ونعرب عـن قلقنـا إزاء عـد  وفـاء      - 314

ال لدان املتقدمة النمو بالتزاماهتا. ولدى العمل على سد هذل الفاوة، اـر أال يقتصـر التركيـز    
فاــوا  املتعلقــة بالتمويــل علــى التنفيــف مــن آقــار تغّيــر املنــاخ، بــل اــر أن يشــمل أيضــا ال 

والتكنولو يا ووعم بناء القـدرا ، مـع موازنـة ذلـك بـالتركيز علـى التكيـف مـع تغـو املنـاخ.           
ونشـّدو علـى و ــوب أن تقطـع ال لــدان املتقدمـة النمـو علــى نفسـها التزامــا  قويـة وطموملــة        

الن عاقـا   للتنفيف من آقار تغو املناخ، مقرونة بأهدات كمية طموملة على صعيد احلد مـن ا 
يستو  ه العنْلم وما هو مقرر مبو ر اتفاقية األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن      وخفضها، وفقا ملا

 تغو املناخ.
ــاخ األخضــر        - 313 ــل صــندوق املن ــة تفعي ــل بعملي ونتكــد جمــدوا احلا ــة امللحــة إ  التعاي

بليــون  344 ــة ور لتــه   وقــ  م كــر، ونــدعو ال لــدان املتقدمــة النمــو إ  الوفــاء هبــدت تع  
 لتل ية املتيا ا  ال لدان النامية. 1414ووالر سنويا حبلو  عا  

ونتكد وعمنا إل اح اال تماع الذي سيعقد   فزنويل ق ل انعقـاو الـدورة العشـرين     - 311
ملت ر األطرات املقرر عقدها   ليما، ونتكد جمدوا ضرورة إملراز تقد    املفاوضا  الراميـة  

ق طموح ومتوازن وعاو  وفعـا  مبو ـر اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن        إ  إبرا  اتفا
، علـى أن يـدخل   1432 تغو املناخ، ووفقا مل اواها وأملكامها، لكي يتم االتفاق عليـه   عـا   

 ، ويسهم فعليا   مقيق استقرار النظا  املناخي.  1414مليز النفاذ   عا  
 

 التنوع ال يولو ي  
دوا االعترات الوارو   الوقيقة اخلتامية ملت ر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة   نتكد جم - 311
يتصل مبدى  سامة فقدان التنـوع ال يولـو ي وتـدهور الـنظم اإليكولو يـة علـى الصـعيد         فيما

ــى األمــن الغــذااي،        ــتقر عل ــة، وت ــة العاملي العــاملي، ونتكــد أن هــذل العوامــل تقــوض مــن التنمي
ــوافر  ــة، وت ــف       والتغذي ــراء   الري ــى صــحة الفق ــا، وعل ــة احلصــو  عليه ــال الشــرب وإمكاني مي

والسكان   مجيـع أحنـاء العـاا، مبـن فـيهم األ يـا  احلاليـة واملق لـة. وهـذا يتكـد أمهيـة ملفـأ             
 التنوع ال يولو ي وتعزيز الربط بني املواال وبناء قدرة النظم اإليكولو ية على الصموو.

الـذي تقـو  بـه اإل ـراءا  اجلماعيـة الـيت يتنـذها السـكان          وحنن نـدري أمهيـة الـدور    - 311
األصليون واجملتمعا  احمللية من أ ل محايـة التنـوع ال يولـو ي واسـتندامه وملفظـه. وكـذلك       
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نتكـــد جمـــدوا علـــى أن املعـــارت التقليديـــة جملتمعـــا  الشـــعوب األصـــلية واجملتمعـــا  احملليـــة   
ــأ     ــدر كــ و   ملف ــا وممارســاهتا تســهم بق ــو ي واســتندامه بصــورة    وابتكاراهت ــوع ال يول التن

مستدامة، وأن تط يقها على نطاق أوسع اكـن أن يـدعم الرفـال اال تمـاعي والسـ ل املسـتدامة       
لكسر الرزق. ونقر كذلك بأن الشعوب األصلية واجملتمعا  احمللية هي   كثو من األمليـان  

يكولو ية، ومـن مث فمهنـا غال ـا    األشد اعتماوا بصورة م اشرة على التنوع ال يولو ي والنظم اإل
 تكون األكثر تضررا بصورة م اشرة من فقدان وتدهور ذلك التنوع وتلك النظم.   ما

ونرملر بالنتاامل اهلامة اليت  نض عنها اال تمـاع احلـاوي عشـر ملـت ر األطـرات         - 312
، 1431 كتـوبر اتفاقية التنوع ال يولو ي، الذي عقد   مليـدر أبـاو، اهلنـد،   تشـرين األو /أ    

سيما االلتزا  مبضاعفة التدفقا  املالية الدوليـة ذا  الصـلة بـالتنوع ال يولـو ي إ  ال لـدان       وال
 1414 ، واحلفــاحل علــى هــذا املســتوى علــى أقــل تقــدير ملــىت عــا  1432الناميــة حبلــو  عــا  

اسـتعراض  لإلسها    مقيق أهدات االتفاقية الثلقة. وكذلك ندعو األطرات   االتفاقيـة إ   
التقد  احملرز   هذا الصدو   اال تماع الثال عشـر ملـت ر األطـرات مـن أ ـل اعتمـاو هـدت        

 هنااي لتع  ة املوارو.  
ــد         - 311 ــيت عق ــة املشــتركة ال  األو / تشــرين 14ونرملــر بتنظــيم اإلملاطــة اإلعلمي

ــوبر ــة ل      1431 أكت ــة العاملي ــة، واملنظم ــم املتحــدة لل ي  ــاممل األم ــدمها برن ــة،  وق ــة الفكري لملكي
ومنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، وبرنـاممل األمـم املتحـدة اإلمنـااي، واألونكتـاو،         
وأمانة املعاهدة الدولية بشأن املـوارو الوراقيـة الن اتيـة لألغذيـة والزراعـة، وأمانـة اتفاقيـة التنـوع         

 ـراءا  املتنـذة لتعزيـز احلصـو      ال يولو ي، وتناول  تنفيذ أهدات االتفاقية، مبـا   ذلـك اإل  
بـذلك  يتصل  على املوارو اجلينية والتقاسم العاو  واملنصف للمنافع الناش ة عن استندامها وما

مـن معــارت تقليديــة. ونلملــأ أنــه ين غــي تشــايع التفــاعل  املماقلــة، مــع اإلقــرار بواليــة كــل  
اصة ال لدان املتقدمة النمو، إ  منظمة من املنظما  املشاركة، وندعو مجيع الدو  األعضاء، وا

التعايــل بعمليــة التصــديق علــى بروتوكــو  ناغويــا امللحــق باتفاقيــة التنــوع ال يولــو ي واملتعلــق    
 .باحلصو  على املوارو اجلينية والتقاسم العاو  واملنصف للمنافع الناش ة عن استندامها

ــو      - 311 ــيد غـ ــ وقة   الصـ ــو املسـ ــاوة غـ ــق الزيـ ــالا القلـ ــأ ب ـ ــار  ونلملـ ــروع واالدـ  املشـ
املشروع باألملياء اليية ومنتااهتا   مجيع املناطق، وال سيما االدار بأنياب الفيـل وقـرون    غو

ومليد القرن. ونشدو على أن هذا االدال يضر بـالتوازن اإليكولـو ي، ويشـاع اجلراـة واخـل      
ويلـة مـن   احلدوو وعيها، وار وقفه بشكل عا ل من أ ل دنر خسارة مكاسر عقـوو ط 

أنشطة احلفأ. ولذلك، فمننـا نـدين بشـدة الصـيد غـو املشـروع واجلـراام ذا  الصـلة باالدـار          
املشروع باألملياء اليية، ونتفـق علـى تعزيـز التعـاون الـدويل وفقـا التفاقيـة االدـار الـدويل           غو
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لة للحـد  بأنواع احليوانا  والن اتا  اليية املعرضة للنقـراض، واالتفاقـا  األخـرى ذا  الصـ    
مــن هــذل املمارســا  والتصــدي حلركــة العــرض والطلــر علــى األمليــاء الييــة ومنتااهتــا،          
ولتحســني قــدرة اجملتمعــا  احملليــة املتضــررة مــن هــذا االدــار غــو املشــروع علــى ات ــاع ســ ل    

 مستدامة لكسر الرزق.
 

 الغابا   
وو هبـا الغابـا  علـى ال شـر     نشدو على الفوااد اال تماعية واالقتصاوية وال ي ية اليت تع - 311

وعلــى املســامها  الــيت تقــدمها اإلوارة املســتدامة للغابــا    مقيــق هــدت التنميــة املســتدامة.  
ونتيد وضع سياسا  شاملة لعدة قطاعا  ولعدة متسسا  تعزز اإلوارة املسـتدامة للغابـا .   

ة واملتكاملـة وال ديلـة لـإلوارة    )مت ر األمم املتحدة للتنمية املستدامة(، وندري أمهية الُنُهمل الكلي
 املستدامة للغابا ، اليت وضع    إطار املفاوضا  املتعلقة بتغو املناخ.

وحنيط علما بنتاامل الدورة العاشرة ملنتدى األمـم املتحـدة املعـ  بالغابـا  الـذي عقـد        - 319
يـــة ، ونشـــدو علـــى أمه1431نيســـان/أبريل  39إ   1  اســـطن و ، تركيـــا،   الفتـــرة مـــن 

األهدات العاملية األربعة املتعلقـة بالغابـا  بالنسـ ة للماتمـع الـدويل برمتـه، وال سـيما ال لـدان         
النامية. واهلدت العاملي الرابع وقيق الصلة على حنو خاو بال لدان النامية، مليـن يشـو مديـدا    

ديـدة وإضـافية   إ  ضرورة وقف اال فاض   املساعدة اإلمنااية الر ية، وتع  ة مـوارو ماليـة    
لتنفيذ اإلوارة املستدامة للغابـا . و  سـياق مقيـق اهلـدت العـاملي الرابـع، اـر املتـرا  م ـدأ          
ممل ال لدان املتقدمة النمو وال لدان النامية ملستوليا  مشـتركة وإن كانـ  مت اينـة. و  هـذا     

ة القويـة لإلسـها      الصدو، حنـن ال لـدان املتقدمـة النمـو علـى إبـداء املرونـة واإلراوة السياسـي        
 مقيق اإلوارة املستدامة للغابا .  

وندعو إ  إنشاء صندوق عاملي  ديـد للغابـا   شـيا مـع م ـاوا التنميـة املسـتدامة.         - 394
ونعتي ذلك ضروريا لتو يه األموا  اليت متا ها ال لدان النامية من أ ـل إوارة غاباهتـا بصـورة    

 مستدامة.
 

 ي واجلفاتالتصحر وتدهور األراض  
نتكد جمـدوا أن  ـواهر التصـحر وتـدهور األراضـي واجلفـات  ثـل مصـدر قلـق بـالا            - 393

ــ  ملوا هــة هــذل         ــوب بشــكل مل ــدويل مطل ــمن التحــّري ال ــايل ف ــة. وبالت ــدان النامي بالنســ ة لل ل
التحــديا . ونشــدو علــى األمهيــة الكــ وة التفاقيــة األمــم املتحــدة الدوليــة ملكافحــة التصــحر،    

 أفريقيــا، مــع التأكيــد علــى أن  ــواهر التصــّحر وتــدهور األراضــي واجلفــات تضــر  وااصــة  
ــدهور        ــى أن التصــدي للتصــحر وت ــد عل ــن  دي ــة املســتدامة. ونتكــد م ــة للتنمي ــاو الثلق باألبع
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األراضي واجلفـات اّكـن ال لـدان مـن التعامـل مـع العديـد مـن التحـديا  املتعلقـة بالسياسـا             
  األمـن الغـذااي والتكيـف مـع تغـو املنـاخ واهلاـرة القسـرية.         على الصـعيد العـاملي، كتحـديا   

ونشــو،   هــذا الســياق، إ  الــدورة احلاويــة عشــرة ملــت ر األطــرات   اتفاقيــة األمــم املتحــدة 
   ويندهوي. 1431أيلو /س تمي  11إ   31ملكافحة التصحر، اليت عقد    الفترة من 

طريـق ت ـاو  املعلومـا  املتصـلة باملنـاخ والطقـس       ونكرر تأكيد ضرورة التعـاون عـن    - 391
ونظم التن ت واإلنذار امل كر املتعلقة بالتصحر وتدهور األراضـي واجلفـات وبالعواصـف الترابيـة     
والعواصــف الرمليــة علــى الصــعد العــاملي واإلقليمــي ووون اإلقليمــي. ونــدعو   هــذا الصــدو    

او  املعلومــا  ونظــم التن ــت واإلنــذار امل كــر الــدو  واملنظمــا  املعنيــة إ  التعــاون   جمــا  ت ــ
 املتصلة هبذا اجملا .  

 
 احمليطا  وال حار   

نتكد أمهية ملفأ احمليطا  وال حار ومواروها واستندامها علـى حنـو مسـتدا  مقيقـا      - 391
للتنميــة املســتدامة، بســ ل منــها االســتفاوة مــن مســامهاهتا   القضــاء علــى الفقــر وكفالــة النمــو 

اوي املطرو واألمن الغذااي وهتي ة س ل مستدامة لكسر الرزق والعمل الكر ، والعمـل  االقتص
  الوق  نفسه على محاية التنوع ال يولـو ي وال ي ـة ال حريـة ومعاجلـة آقـار تغـو املنـاخ. ومـن         

نلتــز  حبمايــة احمليطــا  والــنظم اإليكولو يــة ال حريــة وإعاوهتــا إ  ســابق عهــدها مــن مليــن مث، 
واإلنتا ية والقدرة على الصموو، وباحلفاحل علـى تنوعهـا ال يولـو ي، مبـا يتـي  ملفظهـا        السلمة

 لأل يا  احلالية واملق لة واستندامها على حنو مستدا ، ومقيق التنمية املستدامة بأبعاوها الثلقة.
 

 إوارة اإلنترن  مبا   ذلك احلق   اخلصوصية  
را بعمليا  تعسفية وغو قانونية واسـعة النطـاق   نلملأ قزع قيا  بعض ال لدان متخ - 391

ملراق ــة االتصــاال  و/أو اعتراضــها، مبــا فيهــا عمليــا  تتاــاوز احلــدوو اإلقليميــة، فضــل عــن    
عمليا  مجع بيانا  شنصية بشـأن أشـناو ومتسسـا    بلـدان أخـرى، مبـا يشـمل قـاوة         

ــواطن      ــة وم ــة خمتلف ــار وإوارا  ووكــاال  ملكومي ــي  سياســيني ومســتولني ك  ــاويني، وه ني ع
عمليا  اري بعضها على نطاق واسع. وندعو إ  إهناء هـذل األنشـطة الـيت تنتـهك ملقـا مـن       

اإلنسان اليت يتمتع هبا األفـراو، أال وهـو احلـق   اخلصوصـية، كمـا أن هلـا أقـرا سـل يا           ملقوق 
إ  مناقشــة  العلقـا  بـني ال لـدان. و  هـذا الصـدو، نــدعو مجيعنـا الكيانـا  احلكوميـة الدوليـة         

واســتعراض اســتندا  تكنولو يــا  املعلومــا  واالتصــاال  للتأكــد مــن أهنــا تتماشــى  امــا مــع 
 القانون الدويل، مبا   ذلك قانون ملقوق اإلنسان، وفقا ملقاصد وم اوا ميثاق األمم املتحدة. 
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 ونرملــر باال تمــاع العــاملي ألصــحاب املصــلحة املتعــدوين املتعلــق مبســتق ل إوارة        - 392
ــل،     “Netmundial”اإلنترنـــ  ) ــاولو، اليازيـ ــاو بـ ــد   سـ ــذي ُعقـ ــان/ 11و  11( الـ  نيسـ

 ، وحنيط علما بوقيقته اخلتامية.1431 أبريل
ــا  واالتصــاال ،         - 391 ــا تكنولو يــا  املعلوم ــة الــيت تتيحه ــى الفــرو املهم ونتكــد عل

ا، باعت ارها وسيلة للعمـل  ذلك وساال التواصل اال تماعي واهلياكل األساسية املتعلقة هب   مبا
 على مسني التفاهم فيما بني األمم ومقيق األهدات اإلمنااية املتفق عليها ووليا.  

ونقـــر   الوقـــ  نفســـه بـــأن االســـتندا  غـــو املشـــروع لتكنولو يـــا  املعلومـــا     - 391
 واالتصاال  له أقر سل  على األمم ومواطنيهـا. ونعـرب،   هـذا الصـدو، عـن رفضـنا القـوي       
ــدويل، مبــا يشــمل احلــق       ــهاي للقــانون ال ــا املعلومــا  واالتصــاال    انت الســتندا  تكنولو ي

اخلصوصية، وألي عمل من هذا الق يل يو ه ضد أي وولة من الدو  األعضـاء، وال سـيما     
 .  11وولة عضو   جمموعة الـ 

 امـا مـع    ونتكد كذلك أمهية ضمان أن يكون استندا  هذل التكنولو يا  متوافقـا  - 391
مقاصد وم اوا ميثاق األمم املتحـدة، والقـانون الـدويل، وال سـيما مـع م ـدأي السـياوة وعـد          

 التدخل   الشتون الداخلية وقواعد التعاير املدل   ما بني الدو ، املعترت هبا ووليا.  
ــا  املنشــورة   وســااط اإلعــل         - 399 ــق باملعلوم ــع القل و  هــذا الصــدو، حنــيط علمــا م

(، الـيت مـن شـأهنا أن    “Red Zunzu”دولية عن أهدات مـا يسـمى بــش كة التغريـدة احلمـراء )     ال
 تشكل استنداما غو مشروع للتكنولو يا  اجلديدة للمعلوما  واالتصاال .

ومــن مث، فمننــا نتكــد مــن  ديــد التزامنــا بتكثيــف اجلهــوو الدوليــة الراميــة إ  صــون    - 144
ســتندامه ملصــريا لتحقيــق األغــراض الســلمية، وكوســيلة   الفضــاء اإللكتــرول والعمــل علــى ا 

لإلسها    كل من التنمية االقتصاوية والتنمية اال تماعيـة، ونتكـد علـى أن التعـاون الـدويل،      
  إطار االملتـرا  الكامـل حلقـوق اإلنسـان، هـو اخليـار اجملـدي الومليـد لتعزيـز اآلقـار اإلاابيـة            

ــا  واالتصــاال ، وتفــ    ــا  املعلوم ــة، وتشــايع    لتكنولو ي ــا الســل ية احملتمل ــوع آقاره اوي وق
استندامها السلمي واملشروع، وكفالة تو يـه التقـد  العلمـي والتكنولـو ي إ  احملافظـة علـى       

 السل  وتعزيز رفال جمتمعاتنا وتنميتها.  
 

 األهدات اإلمنااية لأللفية  
اإلمناايـة لأللفيـة حبلـو     نعرب عن التزامنا بتعزيـز اجلهـوو الراميـة إ  مقيـق األهـدات       - 143
، واالضــطلع بــدور رااــد   صــياغة خطــة التنميــة الدوليــة   فتــرة مــا بعــد عــا    1432عــا  
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. وندعو اجملتمع الـدويل إ  مضـاعفة كـل اجلهـوو للتعايـل بتحقيـق األهـدات اإلمناايـة         1432
 من خل  ا اذ تدابو ملموسة. 1432لأللفية حبلو  عا  

قد  احملرز ملىت اآلن   بلوا األهدات اإلمناايـة لأللفيـة ولكننـا نشـعر     وحنيط علما بالت - 141
بالقلق إزاء التفاو  والفاـوا    مقيقهـا وإزاء التحـديا  اال تماعيـة واالقتصـاوية وال ي يـة       
اهلاالة اليت ال تزا  قاامـة   ال لـدان الناميـة. ونتكـد مـن  ديـد أن تلـك األهـدات تظـل ذا           

ة االملتيا ا  األساسية لشعوب ال لدان النامية، اليت  لف الكثو منها عـن  أمهية ملا ة   تل ي
 .  1432الركر فيما يتعلق بتحقيق تلك األهدات حبلو  عا  

ونتكد الدور األساسي الذي تتويه الشراكة العامليـة مـن أ ـل التنميـة وأمهيـة اهلـدت        - 141
ة، كمــا نتكــد أن العديــد منــها لــن مــن األهــدات اإلمناايــة لأللفيــة   مقيــق األهــدات كافــ  1

  كــثو مــن ال لــدان الناميــة وون تــوافر وعــم وويل كــ و وإ ــراء   1432يتحقــق حبلــو  عــا  
تغيوا    الُنظم. وهنير باجملتمع الدويل تكثيف  هوول لتعزيز وساال التنفيذ املتاملـة لل لـدان   

اجلمـاعي الرامـي إ  القضـاء علـى      النامية عن طريق دديد الشراكة العامليـة اسـتناوا إ  املسـعى   
 الفقر واحلرمان.  

 
 التنمية املستدامة وأهدافها  

نشو إ  ال يان الذي قّدمه قاوة العاا   الوقيقة اخلتاميـة ملـت ر األمـم املتحـدة للتنميـة       - 141
، والـذي  ـاء فيـه أن القضـاء علـى الفقـر هـو        “املسـتق ل الـذي نصـ و إليـه    ”املستدامة املعنونـة  

عظــم التحــديا  الــيت يوا ههــا العــاا   الوقــ  الــراهن وشــرط ال غــىن عنــه لتحقيــق التنميــة  أ
 املستدامة، ونعيد تأكيد ذلك ال يان.  

ــات غــو        - 142 ــيو أمنــاط االســتهلي واإلنت ــر وتغ ــى الفق ــد أن القضــاء عل ونتكــد مــن  دي
املـوارو الط يعيـة اللزمـة     املستدامة وتشايع أمناط االستهلي واإلنتات املستدامة ومحايـة قاعـدة  

للتنميــة االقتصــاوية واال تماعيــة وإوارهتــا هــي منتــهى الغايــا  املنشــووة مــن التنميــة املســتدامة  
والشروط األساسية لتحقيقها. ونعيد أيضا تأكيـد ضـرورة مقيـق التنميـة املسـتدامة عـن طريـق        

لفرو للاميـع، واحلـد مـن    تشايع النمو االقتصاوي املطرو الشامل والعاو ، وهتي ة مزيد من ا
أو ه عـد  املسـاواة، ورفـع مسـتويا  املعيشـة األساسـية، وتـدعيم التنميـة اال تماعيـة العاولـة           
واالندمات اال تماعي، وتعزيز إوارة املـوارو الط يعيـة والـنظم اإليكولو يـة علـى حنـو متكامـل        

ل شــرية، و  الوقــ  ومســتدا  مبــا يكفــل أمــورا منــها وعــم التنميــة االقتصــاوية واال تماعيــة وا 
نفسه تيسو ملفأ النظم اإليكولو ية ودديدها وروهـا إ  ملالتـها األصـلية وكفالـة صـمووها      

   موا هة التحديا  اجلديدة واملستادة.  
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ونتكد أن أهدات التنمية املستدامة ين غي أن ُتعاجل التكامل بني األبعاو الثلقة للتنميـة   - 141
تماعية وال ي ية( وأن تركز عليها، مـع االسترشـاو بالوقيقـة اخلتاميـة     املستدامة )االقتصاوية واال 

ملت ر األمم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة واملتـرا  مجيـع م ـاوا ريـو ومراعـاة اخـتلت الظـروت           
 والقدرا  واألولويا  الوطنية.  

ي أســاس ونعيــد تأكيــد أن الوقيقــة اخلتاميــة ملــت ر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة هــ  - 141
عمــل فريــق اجلمعيــة العامــة العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــ  بأهــدات التنميــة املســتدامة.    
ونتكد أمهية أن تستند أهدات التنمية املسـتدامة إ  األهـدات اإلمناايـة لأللفيـة وتكّملـها قصـد       

 إملراز تقد  حنو مقيق اهلدت األ ى املتمثل   القضاء على الفقر.  
ن إملـــراز التقـــد    مقيـــق األهـــدات اإلمناايـــة لأللفيـــة وأهـــدات التنميـــة   ونتكـــد أ - 141

سـيتوّقفان علـى التقـد    هتي ـة بي ـة مواتيـة        1432املستدامة وتنفيذ خطة التنمية ملا بعـد عـا    
ــذ ذا  الصــلة، وال ســيما           ــة بوســاال التنفي ــدان النامي ــد ال ل ــة و  تزوي ــة تســاند التنمي وولي

 اارة والتكنولو يا وبناء القدرا .  جماال  التمويل والت
ونعيد تأكيد و وب أن تن   امل اوا التو يهية ألهدات التنمية املستدامة علـى مجيـع    - 149

امل اوا احملـدوة   املـت را  ومـت را  القمـة الرايسـية الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة   امليـاوين           
م ـاوا مـن بينـها تلـك امل ّينـة   إعـلن ريـو         اال تماعية وال ي ية واالقتصاوية، مع مراعاة مجلـة 
، وخطــة تنفيــذ نتــاامل مــت ر القمــة العــاملي  13بشــأن ال ي ــة والتنميــة، و ــدو  أعمــا  القــرن  

( واملـت ر  1431للتنمية املستدامة، وامل اوا املن ثقة من مت ر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة )  
ــة )   ــل التنمي ــدويل لتموي ــة اال تماعيــة )   ( ومــت ر الق1441ال ــاملي للتنمي ــة الع (، وأن 3992م

تكون تلك امل اوا متسقة مع أملكا  القـانون الـدويل. وين غـي أن تراعـي علـى الو ـه التـا           
أعمــا  فريــق اجلمعيــة العامــة العامــل املفتــوح بــاب العضــوية املعــ  بأهــدات التنميــة املســتدامة   

ــاوا ريــو، وال   ســيما م ــدأ املســتوليا  املشــتركة وإن   والنتــاامل الــيت ســينلص إليهــا مجيــع  م 
كان  مت اينة. وين غي أن تسهم أهدات التنمية املستدامة   التنفيذ الكامل ملا  ـاء   الوقـااق   

 اخلتامية جلميع مت را  القمة الرايسية املعقووة   املياوين االقتصاوية واال تماعية وال ي ية.  
رض بُنظمــه اإليكولو يــة هــو موطننــا وأن  ونعيــد تأكيــد االعتــرات بــأن كوكــر األ  - 134

تع و شااع   عدو مـن ال لـدان واملنـاطق، ونلملـأ أن بعـض ال لـدان تعتـرت        ‘‘ أمنا األرض’’
حبقوق الط يعـة   سـياق النـهوض بالتنميـة املسـتدامة. ونعـرب عـن اقتناعنـا بـأن مقيـق تـوازن            

 يـا  احلاضـرة واملق لـة يسـتدعي     عاو  بـني االملتيا ـا  االقتصـاوية واال تماعيـة وال ي يـة لأل     
مقيــق الواــا  مــع الط يعــة. ونــدعو إ  ات ــاع هنــمل كلــي ومتكامــل إزاء التنميــة املســتدامة، قــد    
ــه       ــاوا الســالفة الــذكر، لتسترشــد ب ــها اعتــرات بعــض ال لــدان بامل  ــة أمــور مــن بين يشــمل مجل
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هـوو السـتعاوة عافيـة    اإلنسانية من أ ل العير   واا  مـع الط يعـة وليكـون وافعـا إ  بـذ        
 النظم اإليكولو ية لألرض وسلمتها.  

 1431نيســان/أبريل  11ونرملـر قلسـا  التحـاور الـيت عقـدهتا اجلمعيـة العامـة           - 133
بشــأن االنســاا  مــع الط يعــة، للملتفــا  بــاليو  الــدويل ألالمملنــا األرض. فنــل  تلــك املناســ ة،  

اوية خمتلفة ُتعـّزز قيـا  العلقـة بـني ال شـر واألرض      نوقش    سياق التنمية املستدامة هنمل اقتص
ــة، ونوقشــ  كــذلك ضــرورة تشــايع االســتندا        ــالقيم األخلقي ــر  ســكاا ب علــى أســس أكث
املستدا  للموارو الط يعية، مع مراعاة أمهية استكشات إمكانية اعتمـاو وتنفيـذ سياسـا  ترمـي     

ااـد علـى حنـو أفضـل، مبـا يتاـاوز جمـّرو        إ  وضع استراتيايا  إمناايـة وطنيـة تعـّزز توزيـع الفو    
 .  11/131إنتات السلع األولية وذلك عملا بأملكا  قرار اجلمعية العامة 

ــاب       - 131 ــوح ب ــة العامــة العامــل املفت ــق اجلمعي ــر فري ونتكــد علــى و ــوب أن يكــون تقري
املســتدامة ةــرة عمليــة ملكوميــة ووليــة شــاملة. ومــن مث، نعيــد  العضــوية املعــ  بأهــدات التنميــة

 تأكيد التزامنا باملشاركة بنشاط   هذل املفاوضا .  
ونتكد ضرورة مديد وساال تنفيذ ملامة لكل هدت من أهـدات التنميـة املسـتدامة     - 131

يـة  على ملدة، وكذلك ضرورة مديد هـدت مـن هـذل األهـدات يكـّرس لتعزيـز الشـراكة العامل       
مــن أ ــل التنميــة املســتدامة ويتضــمن التزامــا  أوســع نطاقــا بشــأن وســاال التنفيــذ والتعــاون    

 الدويل من أ ل مقيق التنمية املستدامة.  
 

   1432خطة التنمية ملا بعد عا    
ــة وشــفافة      - 131 ــة عاول ــة وولي ــة تفــاوض ملكومي ــة إلاــاو عملي ــة احملوري نعيــد تأكيــد األمهي

، علـى النحـو الـذي قـّررل اال تمـاع      1432طـة التنميـة ملـا بعـد عـا       وشاملة بالنس ة لوضـع خ 
. ونشـّدو علـى أن   1431اخلاو املتعلق بتحقيق األهدات اإلمنااية لأللفيـة الـذي ُعقـد   عـا      

عملية التفاوض احلكومية الدولية هذل سيتعني أن يترّكز االهتما  فيها على أسـالي ها و وان ـها   
طريق التفاوض إ  وقيقة ختامية متفق عليها، مع املراعـاة التامـة   املوضوعية هبدت التوصل عن 

للوقااق اخلتامية لشىت عمليا  املتابعـة الصـاور بشـأهنا تكليـف   مـت ر األمـم املتحـدة للتنميـة         
ــة        ــاوين اال تماعيـ ــلة بامليـ ــية املتصـ ــة الرايسـ ــت را  القمـ ــت را  ومـ ــذلك املـ ــتدامة، وكـ املسـ

 واالقتصاوية وال ي ية.
وإننــا وإذ نشــو إ  أن مــت ر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة أكــد أن القضــاء علــى    - 132

الفقر هو أكي مد عاملي، وأنه شرط ال غىن عنـه لتحقيـق التنميـة املسـتدامة، نتكـد أن القضـاء       
. ونتيـد  1432على الفقر ار أن يظل اهلـدت املركـزي واأل ـى خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـا          
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ين غـي هلـا أن تعـزز التـزا  اجملتمـع       1432النظر القاالة إن خطة التنمية ملا بعد عـا   بقوة و هة 
 .1414الدويل بالقضاء على الفقر حبلو  عا  

يعزز التـزا    1432ونتكد على ضرورة ات اع هنمل متسق   خطة التنمية ملا بعد عا   - 131
بعاو الثلقـة للتنميـة املسـتدامة بطريقـة     اجملتمع الدويل بالقضاء على الفقر ومقيق التكامل بني األ

متوازنة، مبسامهة من الفريق العامل املفتوح باب العضوية التابع للامعية العامة املعـ  بأهـدات   
ــة          ــل التنمي ــة خلــياء  وي ــة الدولي ــة احلكومي ــة، واللان ــل التنمي ــة  وي ــة املســتدامة، وعملي التنمي

ــارا  إلنشــاء آليــ    ــد خي ــة مدي ــا،    املســتدامة، وعملي ــة لألمــم املتحــدة لتيســو التكنولو ي ة تابع
 والعمليا  األخرى ذا  الصلة.

اــر أن تتقيــد تقيــدا تامــا  1432ونتكــد مــن  ديــد أن خطــة التنميــة ملــا بعــد عــا    - 131
 مب اوا ريو، وال سيما م دأ املستوليا  املشتركة واملت اينة   الوق  نفسه.

عامليـة مـن أ ـل التنميـة، الـيت ين غـي أن تسـتند إ         ونتكد على أمهية تعزيز الشراكة ال - 131
مـن األهـدات اإلمناايـة لأللفيـة      1أهدات قابلة للقياس ومض وطة زمنيـاا، مبـا يتسـق مـع اهلـدت      

ــا بعــد عــا          ــة مل ــ  نفســه   خطــة التنمي ــة   الوق ــدأ املســتوليا  املشــتركة واملت اين ــا مل  ووفق
ن اجلنــوب هــو ٍــور هــذل الشــراكة، بينمــا . ويظــل التعــاون بــني بلــدان الشــما  وبلــدا1432

التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثلقــي عنصــر مكمــل ومفيــد للتعــاون بــني بلــدان  
الشما  وبلدان اجلنوب. ولذلك فل بد مـن تقويـة االلتـزا  مـن  انـر ال لـدان املتقدمـة النمـو         

يــة. ونشــدو علــى ضــرورة مســارعة  لتعزيــز التعــاون الــدويل وزيــاوة الــدعم املقــد  لل لــدان النام 
ــى نفســها   جمــا  املســاعدة         ــها عل ــيت قطعت ــا  ال ــاء بااللتزام ــة النمــو إ  الوف ــدان املتقدم ال ل

الر ية، بصورة فرويـة ومجاعيـة، مبـا   ذلـك بلـوا اهلـدت املتمثـل    صـيص نسـ ة           اإلمنااية
ــة ا     4.1 ــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإلمنااي ــاتمل الق ــة مــن الن ــو  عــا     املاا ــة حبل ، 1432لر ي
ــة و 4.32بــني  ومــا ــة     4.14   املاا ــاتمل القــومي اإلمجــايل للمســاعدة اإلمنااي ــة مــن الن   املاا

 الر ية املقدمة ألقل ال لدان منواا.
اــر أن تتضــمن معاجلــة نا عــة  1432ونشــدو علــى أن خطــة التنميــة ملــا بعــد عــا   - 139

االقتصـاوية العامليـة هبـدت تقويـة صـو  ال لـدان        للقضايا املرت طة بمصلح متسسا  احلوكمة
ــنظم     الناميــة وزيــاوة مشــاركتها   صــنع القــرارا    هــذل املتسســا . ونلملــأ أيضــا أن ال
ــدان       ــة، إذ هــي جمحفــة   ملــق ال ل ــزا  غــو متوازن ــة ال ت ــة العاملي ــة والتااري االقتصــاوية واملالي

علـى   1432طار خطة التنمية ملا بعد عـا   النامية، ونشدو   هذا الصدو على أمهية العمل   إ
مديد مواطن الضـعف واالخـتل  القاامـة   هـذل الـنظم العامليـة واقتـراح اإل ـراءا  اللزمـة          

 لتااوزها، وعماا خلطط ال لدان النامية وبراجمها اإلمنااية.  
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مني هبـدت تـأ   1432ونتكد احلا ة إ  آلية تنفيذ سـليمة خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـا         - 114
مــوارو التنميــة اللزمــة ل لــوا األهــدات املســطرة. ونــدعو   هــذا الصــدو إ  زيــاوة التمويــل    
املرصــوو للتنميــة، وإنشــاء آليــا  لنقــل التكنولو يــا ومســني هــذل اآلليــا ، وتكثيــف اجلهــوو  

 الرامية إ  بناء قدرا  ال لدان النامية.
تعلقــة بالشــراكا  الــيت تكــون األمــم  ونــدعو إ  اعتمــاو هنــمل للمســاءلة   األمــور امل  - 113

املتحدة طرفا فيها، وال سيما فيما يتعلق مبشاركة القطاع اخلـاو واجملتمـع املـدل واملتسسـا      
اخلوية. و  هذا الصدو، نتكـد مـن  ديـد احلا ـة إ  تعزيـز الشـفافية واالتسـاق واالسـتدامة         

ــدو  األ      ــاءلة أمــا  ال ــم املتحــدة وخضــوعها للمس ــراكا  األم ــه مــن      ش عضــاء، ونتكــد أن
الضروري مديد إ راءا  النظر   أي م اورة من هذا الق يل واملوافقـة عليهـا مـن ق ـل الـدو       

 األعضاء   إطار اجلمعية العامة، ملفا اا لألمم املتحدة على طابعها احلكومي الدويل.  
تنميــة، لل برناجمـا ين غـي أن تكـون    1432ونشـدو علـى أن خطـة التنميـة ملـا بعــد عـا         - 111

ومـن املهــم   هــذا الســياق النــهوض بالتنميــة االقتصــاوية واال تماعيــة وال ي يــة بطريقــة شــاملة  
ومتوازنــة ومنســقة. وين غــي هلــذل اخلطــة أن تكــون أوســع نطاقــا مــن خطــة األهــدات اإلمناايــة    
لأللفيــة، حبيــن تشــمل اجملــاال  والقضــايا وف ــا  الســكان الــيت تعتــي أساســية لتحقيــق التنميــة 

 ستدامة.  امل
، إن هـي أسريـد هلـا أن تكـون     1432ونشدو أيضا على أن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـا        - 111

عامليــة الطــابع وقابلــة للتط يــق علــى الصــعيد العــاملي، اــر أن متــر  املترامــا تامــا السياســا     
ة لتنفيــذ اإلمناايــة الــيت تت عهــا ال لــدان الناميــة   اســتندا  األووا  والتــدابو السياســاتية اللزمــ 

سياساهتا الرامية إ  القضاء على الفقر وغوها من اخلطط والـياممل اإلمناايـة. ونتكـد أيضـا أن     
ين غــي هلــا أن مــري منــوا اقتصــاويا ســريعا ومطــروا وشــامل   1432خطــة التنميــة ملــا بعــد عــا  

حلـد مـن   للاميع   ال لدان النامية، باعت ار ذلك شرطا أساسيا للقضاء علـى الفقـر واجلـوع، وا   
 أو ه عد  املساواة واخل ال لدان وفيما بينها.  

 
 اجلزء اخلامس: االملتيا ا  اخلاصة لل لدان النامية اليت توا ه أوضاعا خاصة    

نشو إ  االملتيا ا  اخلاصة ألفريقيا، القارة الومليدة اليت ال تسو ملاليـا علـى ورب    - 111
مبا فيها األهدات اإلمنااية لأللفية. ونسلم بأنه علـى  مقيق األهدات اإلمنااية املتفق عليها ووليا، 

الرغم من عووة االقتصاو إ  ملالة النمو، ال بد من احلفاحل على االنتعـا ، مليـن إنـه ال يـزا      
هشــا ومت اينــا، ملوا هــة مــا لألزمــا  املتعــدوة مــن آقــار ضــارة علــى التنميــة، وللتغلــر علــى      

ا  مكافحـة الفقـر واجلـوع، األمـر الـذي اكـن أن       العق ا  الكـأواء الـيت تضـعها هـذل اآلقـار أمـ      
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يزيد من تقويض اجلهوو الرامية إ  مقيـق األهـدات اإلمناايـة املتفـق عليهـا ووليـا، مبـا   ذلـك         
 األهدات اإلمنااية   أفريقيا.

ونعرب عن بالا القلق من أن االلتزا  مبضاعفة املعونـة املقدمـة إ  أفريقيـا حبلـو  عـا        - 112
قد   غلينيغلز، باململكـة  ُعو االلتزا  املعي عنه   مت ر قمة جمموعة الثمانية الذي ، وه1434

املتحدة لييطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ا يتحقـق بالكامـل، ونشـدو   هـذا الصـدو علـى       
احلا ة إ  إملـراز تقـد  سـريع للوفـاء بـذلك االلتـزا  وبغـول مـن االلتزامـا  الـيت تعهـد  هبـا             

ا  املاحنـــة لزيـــاوة املعونـــة بوســـاال شـــىت، منـــها تـــوفو مـــوارو إضـــافية  ديـــدة، ونقـــل  اجلهـــ
التكنولو يا، وبناء قدرا  ال لدان األفريقية، ووعم التنمية املستدامة فيهـا. ونـدعو إ  مواصـلة    

)وهـي رؤيـة اسـتراتياية     1411تقد  الدعم مل ـاورا  تنميـة أفريقيـا، مبـا   ذلـك خلطـة عـا         
ر ألولويـا  التنميـة اال تماعيـة واالقتصـاوية(، والشـراكة اجلديـدة مـن أ ـل تنميـة          قارية وإطا

أفريقيا، وبرناممل تطوير اهلياكل األساسية   أفريقيا. ومن ناملية أخرى، نرملر بالدعم الـذي  
قدمتــه بعــض ال لــدان الناميــة إ  أفريقيــا مــن خــل  بــراممل التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب     

 ي.والتعاون الثلق
ــة ماضــية         - 111 ــدان منــواا، وهــي ملال ــة القاامــة   أقــل ال ل ــق مــن احلال ونعــرب عــن القل

التدهور بس ر ما يشهدل العاا ملاليا من أزما  متعـدوة يفـاقم بعضـها بعضـا. فاألزمـة املاليـة       
واالقتصاوية اليت يشهدها العاا ملاليا تقوض بشكل واض   هوو التنمية   أقل ال لـدان منـواا.   

د أمس  هذل ال لدان تفقد ما أملرزته على مر السنني من مكاسـر إمناايـة متواضـعة، األمـر     وق
الــذي يلقــي بأعــداو إضــافية مــن النــاس   هــوة الفقــر املــدقع. وال تــزا  بلــدان كــثوة مــن أقــل 
ال لدان منوا متنلفة عن الركر   الوفـاء مبعظـم األهـدات اإلمناايـة املتفـق عليهـا ووليـا، مبـا           

األهدات اإلمنااية لأللفية. وإننا نشدو علـى ضـرورة التنفيـذ الكامـل والفعـا  لللتزامـا        ذلك 
. ونشـدو كـذلك   1414-1433اليت قسطع    برناممل العمل لصا  أقـل ال لـدان منـوا للعقـد     

على احلا ة املاسة إ  الوفاء على و ه السرعة بالشراكة العاملية اجملدَّوة واملعزَّزة من أ ـل أقـل   
 لدان منواا هبدت التغلر على التحديا  اهليكليـة الـيت توا ههـا هـذل ال لـدان، والقضـاء علـى        ال

الفقر، ومقيق األهدات اإلمنااية املتفق عليهـا ووليـا، و كـني النصـف مـن جممـوع أقـل ال لـدان         
 .1414منوا من استيفاء معايو اخلروت من هذل الف ة حبلو  عا  

الـدويل سـلَّم بأو ـه الضـعف الفريـدة واخلاصـة للـدو  اجلزريـة         ونشو إ  أن اجملتمـع   - 111
الصغوة النامية   عدة مت را  من مت را  األمم املتحدة، مبا   ذلك املت را  الـيت ُعقـد    

(، وموريشـيوس  1441(، و وهانسـيا ) 3991(، وبربـاووس ) 3991 انوو ) وي   ريو
علـى الصـعيد الـدويل ملعاجلـة مـواطن ضـعف        (، ونلملأ بقلق قصور التـدابو املتنـذة  1442)
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هذل الدو  وتقد  الدعم الفّعا  للاهوو الـيت ت ـذهلا   جمـا  التنميـة املسـتدامة. ونشـو إ  أن       
تغّير املناخ وارتفاع مسـتويا  سـط  ال حـر يشـكلن أكـي خطـر يتهـدو بقـاء الـدو  اجلزريـة           

  مقيق أهدات التنمية املسـتدامة، ونـدعو   الصغوة النامية ومقّوما  ملياهتا و هووها الرامية إ
اجملتمع الدويل إ  االلتزا  بزيـاوة التعـاون الـدويل علـى سـ يل االسـتعاا  وعمـا هلـذل اجلهـوو،          
وااصة من خل  زيـاوة املـوارو املاليـة، وبنـاء القـدرا ، ونقـل التكنولو يـا والدرايـة التقنيـة،          

ية   ا اذ القرارا  االقتصاوية الدوليـة. ونرملـر   وزياوة مشاركة الدو  اجلزرية الصغوة النام
بقــرار عقــد املــت ر الــدويل الثالــن املعــ  بالتنميــة املســتدامة للــدو  اجلزريــة الصــغوة الناميــة   

  آبيــا، ونــدعو إ  تعزيــز اجلهــوو الراميــة إ  مســاعدة الــدو  اجلزريــة الصــغوة    1431 عــا 
ــاممل العمــل مــن أ ــل   ــذ برن ــة   تنفي ــة     النامي ــة الصــغوة النامي ــة املســتدامة للــدو  اجلزري التنمي

واستراتياية موريشيوس ملواصلة تنفيذ برناممل العمل من أ ل التنمية املستدامة للدو  اجلزريـة  
الصغوة النامية. ونلتز  بالعمل على خروت مت ر آبيا بوقيقة ختامية قوية تدعم الدو  اجلزريـة  

 اهتا وتطلعاهتا   جما  التنمية املستدامة.الصغوة النامية   تل ية املتيا 
ونقر باالملتيا ـا  اخلاصـة لل لـدان الناميـة غـو السـامللية ومـا توا هـه مـن مـديا             - 111

ــة،         ــدها عــن األســواق العاملي ــا بع ــذ إ  ال حــر، يفاقمه ــدو  إ  مناف ــار هــذل ال مروهــا إ  افتق
ال تمــاعي لل لــدان الناميــة    ونعــرب كــذلك عــن القلــق مــن أن النمــو االقتصــاوي والرفــال ا       

ــيت       الســامللية ال غــو ــدوة ال ــة والتحــديا  املتع ــزا  شــديد الضــعف إزاء الصــدما  اخلار ي ي
يوا هها اجملتمع الدويل، مبا   ذلك األزمة املالية واالقتصاوية والتغوا  املناخية. ونشدو علـى  

 لــدان الناميــة غــو الســامللية ضــرورة أن يزيــد اجملتمــع الــدويل مــن املســاعدة اإلمناايــة املقدمــة لل 
ملساعدهتا كي تتغلر على مـواطن ضـعفها، وتكتسـر القـدرة علـى التكيـف، وتضـع أقـدامها         
علــى مســار التنميــة اال تماعيــة واالقتصــاوية املســتدامة. ونتكــد مــن  ديــد ضــرورة التعايــل  

ور العـابر الناميـة   بتل ية االملتيا ا  اإلمنااية اخلاصـة لل لـدان الناميـة غـو السـامللية وبلـدان املـر       
والتصدي للتحديا  اليت توا هها عن طريق إقامة شـراكا  ملقيقيـة مـع هـذل ال لـدان، يقـد        
اجملتمــع الــدويل   إطارهــا مــا يكفــي مــن الــدعم والتعــاون لضــمان التنفيــذ الفعــا  ألولويــا      
ــت ر         ــد م ــة عق ــة العام ــرار اجلمعي ــذي ســينلفه. ونرملــر بق ــاممل ال ــاح والين ــاممل عمــل أمل برن

، وندعو اجملتمـع الـدويل إ  النظـر    1431استعراضي عشري شامل ليناممل عمل أملاح   عا  
بعــني موضــوعية إ  االملتيا ــا  اخلاصــة لل لــدان الناميــة غــو الســامللية والتحــديا  الــيت           
توا هها، واملساعدة على مديد أولويا  إطار موملد  ديد للعقد املق ل يكون عملي املنحـى  

 ل لدان النامية غو السامللية.وأكثر الوال ل
زالـ  توا ـه مـديا  إمناايـة كـ وة، ونشـدو        ونسّلم بأن ال لدان املتوسطة الدخل مـا  - 119

املااـة     12على أنه رغم التقد  الذي أملرزته هذل ال لدان متخرا واجلهـوو الـيت بذلتـها، فـمن     
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ا ـه مـديا  هاالـة   سـعيها     زالـ  هـذل ال لـدان تو    من تعداو فقراء العاا يعيشون فيها. ومـا 
لتحقيــق األهــدات اإلمناايــة املتفــق عليهــا ووليــا، مبــا فيهــا األهــدات اإلمناايــة لأللفيــة، ومقيــق     
العمالــة الكاملــة، وإاــاو فــرو العمــل للشــ اب، وتنويــع اقتصــاواهتا، وتطــوير التكنولو يــا .  

ة الـدخل وتعـا م الـدور    ونشو   هذا الصدو إ  تزايـد التضـامن مـن  انـر ال لـدان املتوسـط      
الذي تضطلع به   إطار التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب وعمـا للاهـوو اإلمناايـة الـيت ت ـذهلا           
ال لدان النامية األخرى. ونشو أيضا إ  نتاامل املت ر الرفيع املسـتوى لل لـدان املتوسـطة الـدخل     

 .1431  ملزيران/يونيه  الذي نظمته كوستاريكا ومنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
ونشدو على ضرورة أن يعمل  هـاز األمـم املتحـدة اإلمنـااي علـى تل يـة االملتيا ـا          - 114

اإلمنااية املتنوعة واحملدوة لل لدان املتوسطة الدخل بطريقة منسقة من خل  القيـا  قملـة أمـور،    
ل علـى اسـتندا  مـتغوا     منها إ راء تقييم وقيق ألولويا  هذل ال لدان واملتيا اهتا، مع العم

تتاــاوز معــايو نصــير الفــرو مــن الــدخل الــوط ، بــالنظر إ  الطــابع املتعــدو األبعــاو للتنميــة     
ــدعم، مبــا يتســق        ــز هــذا ال ــهاي، ومســني تركي ــق تقــد  وعــم كــات ومن والفقــر، وعــن طري

 واخلطط الوطنية.  
طة القاامــــة ونكـــرر وعوتنـــا إ  االنســــحاب الفـــوري والكامـــل إلســــراايل، الســـل      - 113

بـاالملتل ، مــن األرض الفلســطينية احملتلــة، مبــا فيهـا القــدس الشــرقية، ومــن اجلــوالن الســوري   
ــه  1احملتــل إ  خــط  ــد    3911ملزيران/يوني ــد تأكي ــة. ونعي ــة ٍتل ، وممــا ت قــى مــن أراض ل ناني

وعمنا لعملية سـل    الشـرق األوسـط ترمـي إ  مقيـق السـل  الشـامل والعـاو  والـداام            
املنطقــــة، وفقــــا لقــــرارا  األمــــم املتحــــدة ذا  الصــــلة، مبــــا فيهــــا قــــرارا  جملــــس األمــــن 

ــدأ (1441) 3124، و (3911) 112، و (3911) 111(، و 3911) 111 ، وم ـــــــــــــــ
األرض مقابل السل . و  هذا السياق، نعيـد أيضـا تأكيـد وعمنـا مل ـاورة السـل  العربيـة الـيت         

 .1441أقرها جملس  امعة الدو  العربية   آذار/مارس 
ونشدو على ضرورة  تع الشعر الفلسـطي ،   أسـرع وقـ  ممكـن، حبقـه   تقريـر        - 111

صو و  استقل  وولته وولة فلسطني مبا يتي  له أن ينعم باالستقرار واالزوهار والتنمية مـن  امل
ــا       ــة الــيت هــي ملــق جلميــع الشــعوب. ونعــرب عــن وعمن أ ــل بلــوا األهــدات اإلمناايــة لأللفي
للاهوو اليت ي ذهلا الشعر الفلسطي  لتحقيق االستقل ، ونرملر   هذا الصدو بتقد  وولـة  

للحصـــــو  علـــــى العضـــــوية الكاملـــــة     1433أيلو /ســـــ تمي  11 ـــــها   فلســـــطني طل
ــة العامــة القــرار    األمــم ــال/ تشــرين 19املــترخ  11/39املتحــدة، ونشــو إ  ا ــاذ اجلمعي  الث
املراقـر    ، والذي منح  مبو  ه لفلسـطني مركـز وولـة غـو عضـو هلـا صـفة        1431 نوفمي

األمم املتحدة. ونعرب عن وعمنا املتواصل لعملية انضما  وولة فلسطني لتصـ   عضـوا كامـل    

http://undocs.org/ar/S/RES/338(1973)
http://undocs.org/ar/S/RES/425(1978)
http://undocs.org/ar/S/RES/1850(2008)
http://undocs.org/ar/A/RES/67/19
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أسعلـن سـنة ووليـة     1431العضوية   األمم املتحدة   أقرب وقـ  ممكـن. ونشـو إ  أن عـا      
 للتضامن مع الشعر الفلسطي .

فيهـا   لفلسـطينية احملتلـة، مبـا   وندين استمرار االملتل  العسـكري اإلسـراايلي لـألرض ا    - 111
تـزا    القدس الشرقية، واألعما  غو القانونية اليت تقو  هبا السلطة القاامـة بـاالملتل  والـيت ال   

تــتوي إ  ســقوط ضــحايا   صــفوت املــدنيني، وتســ ر   املعانــاة اال تماعيــة واالقتصــاوية   
زراعيـة الفلسـطينية، وتقـويض    واإلنسانية، وتدمو املمتلكـا  واهلياكـل األساسـية واألراضـي ال    

 االتصا  اجلغرا  لألرض الفلسطينية ووملدهتا وسلمتها.
ونعــرب عــن القلــق العميــق إزاء تــدهور األوضــاع اال تماعيــة واالقتصــاوية للشــعر    - 111

ــة،      الفلســطي ، وااصــة   قطــاع غــزة احملاصــر، نتياــة للممارســا  اإلســراايلية غــو القانوني
ــاء املســ    مبــا توطنا  واجلــدار، وفــرض احلصــار وإقامــة امل ــا  مــن نقــاط التفتــير.    ذلــك بن

إسراايل، السلطة القاامة باالملتل ، إ  أن توقف فوًرا مجيع التدابو غو القانونيـة الـيت    وندعو
تضر باالقتصاو والتنمية   فلسطني، وعلى و ه اخلصوو، احلصـار اللإنسـال وغـو القـانول     

القيــوو املفروضــة علــى ملركــة األشــناو والســلع، مبــا   ذلــك   املفــروض علــى قطــاع غــزة و 
الت او  التااري   مجيع أحنـاء األرض الفلسـطينية احملتلـة ومنـها وإليهـا، وأن تقـّد  تعويضـا         
ــطينية.        ــة الفلسـ ــة التحتيـ ــا  وال نيـ ــا  واملتسسـ ــها باملمتلكـ ــيت أحلقتـ ــرار الـ ــع األضـ ــن مجيـ عـ

ــدويل إ  مواصــلة   ونكــّرر ــا اجملتمــع ال ــة     وعوتن ــداو الشــعر الفلســطي  باملســاعدا  اإلمنااي إم
سـيما مـن أ ـل إعـاوة بنـاء قطـاع        واإلنسانية اليت حيتا ها بشـدة   هـذل الفتـرة العصـي ة، وال    

 غزة ومقيق انتعاشه االقتصاوي.  
ــة للتصــرت للشــعر الفلســطي  وســكان اجلــوالن       - 112 ــد احلقــوق غــو القابل ــد تأكي ونعي

ــوارو   ــى م ــل عل ــر     الســوري احملت ــةز ونطال ــوارو الطاق ــال وم ــا األرض واملي ــا فيه ــة، مب هم الط يعي
ــة   األرض     ــوارو الط يعيـ ــتغل  املـ ــة بـــاالملتل ، بـــالكف عـــن اسـ ــلطة القاامـ إســـراايل، السـ

التسـ ر   الفلسطينية احملتلة، مبا فيها القدس الشرقية، و  اجلوالن السوري احملتل، أو إتلفهـا أو 
 عريضها للنطر.ضياعها أو استنفاوها، أو ت  

ــة املتحـــدة     - 111 ــا األر نـــتني واململكـ ــتأنف ملكومتـ ونتكـــد مـــن  ديـــد ضـــرورة أن تسـ
الصـلة،   املفاوضا  وفقاا مل اوا وأهـدات ميثـاق األمـم املتحـدة وقـرارا  اجلمعيـة العامـة ذا        

بغية التوصل،   أقرب وقـ  ممكـن، إ  ملـل سـلمي للـزناع علـى السـياوة فيمـا يتعلـق مبسـألة           
يناس، وهو الزناع الذي يلحق ضرًرا ك ًوا بقدرا  األر نتني االقتصـاوية، وضـرورة    زر مالف

أن اتنع الطرفان عن ا اذ قرارا  تنطوي على إوخا  تعديل  من طـرت واملـد بينمـا تسـو     
 اجلزر   العملية اليت أوص  هبا اجلمعية العامة.
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ــد التأكيــد علــى ضــرورة التوّصــل إ  ملــّل ســلمي لق    - 111 ضــايا الســياوة الــيت توا ــه  ونعي
ال لدان النامية، مبا   ذلـك، علـى سـ يل املثـا ، الـزناع بشـأن أرخ يـل تشـاغوس، مبـا   ذلـك           
 زيرة وييغو غارسيا اليت اقتطعتها اململكة املتحدة بصورة غو مشروعة مـن أرض موريشـيوس   

( املــترخ 32-)و 3231ق ــل اســتقلهلا،   انتــهاي للقــانون الــدويل ولقــراريب اجلمعيــة العامــة  
ــمي  31 ــانون األو /ويســـــ ــانون األو / 31( املـــــــترخ 14-)و 1411و  3914كـــــ  كـــــ

. ومن شأن عد  ملّل هذل القضايا املتصلة بالسياوة وإهنـاء االسـتعمار أن يضـر    3912 ويسمي
ــذا         ــة ويقّوضــها. و  ه ــدو  النامي ــاق االقتصــاوية لل ــدرا  واآلف ــة والق بشــكل خطــو بالتنمي

قلق شديد أن اململكة املتحدة، على الرغم مـن املعارضـة الشـديدة الـيت أبـدهتا      الصدو، نلملأ ب
ملـو  أرخ يـل تشـاغوس، األمـر الـذي       “منطقة حبرية ٍمية”موريشيوس، صمم  على إقامة 

يعتي خمالفة للقانون الدويل وإمعانا   ملرمان موريشـيوس مـن ممارسـة ملقوقهـا السـياوية علـى       
يشيوس الذين أخر تهم اململكة املتحدة عنوة مـن األرخ يـل مـن    األرخ يل، وحير  مواط  مور

 ملقهم   العووة.  
حنيط علًمـا بـمعلن هافانـا الـذي اعتمدتـه القمـة الثانيـة لتامـع وو  أمريكـا اللتينيـة            - 111

 .1431كانون الثال/يناير  19و  11ووو  ال حر الكاري  الذي عقد   
فـرض قـوانني ولـواا  ذا  أقـر خـارت إقلـيم بلـدها،        نتكد من  ديد رفضنا احلـاز  ل  - 119

ولكافة أشكا  اإل ـراءا  االقتصـاوية القسـرية األخـرى، مبـا فيهـا العقوبـا  الـيت تفـرض مـن           
طرت واملد، ضـد بلـدان ناميـة، ونتكـد علـى احلا ـة امللحـة إ  إلغـاء هـذل اإل ـراءا  علـى            

ــاوا     ــل هــذل اإل ــراءا  ال تقــوض امل  ــى أن مث ــم   الفــور. ونشــدو عل ــاق األم املكرســة   ميث
املتحدة والقانون الدويل فحسر، ولكنها هتدو بشدة أيًضا ملرية التاارة واالسـتثمار. ولـذلك   
نــدعو اجملتمــع الــدويل إ  ا ــاذ إ ــراءا  عا لــة وفعالــة لوقــف اســتندا  التــدابو االقتصــاوية   

 القسرية اليت تفرض من طرت واملد على بلدان نامية.
ضنا للقواام والشهاوا  اليت تقيمهـا بعـض ال لـدان املتقدمـة النمـو مـن       ونعرب عن رف - 114

طرت واملد وتتقر على ال لدان النامية، وخاصة ما يتصل منها باإلرهاب واالدـار باملنـدرا    
 واالدار باألشناو، وغو ذلك من التدابو املشاهبة.

 11 الذي نّظمته جمموعـة الــ  ونكرر وعوتنا اليت و هناها   مت ر قمة اجلنوب الثال  - 113
كـي تضـع ملكومـة الواليـا  املتحـدة األمريكيـة ملـًدا         1442والصني وُعقد   الدوملـة عـا    

حلصــارها االقتصــاوي والتاــاري واملــايل ضــد كوبــا، فهــو ملصــار، إضــافة إ  كونــه أملــاوي    
د الشـعر  اجلانر ومتعارضاا مع ميثاق األمم املتحدة والقانون الدويل وم دأ ملسن اجلوار، يكّ 

الكور خساار ماويـة وأضـراراا اقتصـاوية فاوملـة. وحنـن حنـن علـى االمتثـا  الصـار  لقـرارا            
اجلمعية العامة ذا  الصلة   هذا الشأن. وحنيط علًمـا أيًضـا بمعـاوة رؤسـاء وو  وملكومـا       
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بلــدان مجاعــة وو  أمريكــا اللتينيــة ومنطقــة ال حــر الكاري ـــي التأكيــد   إعــلن هافانــا علــى    
فضهم القاطع لتنفيـذ التـدابو القسـرية االنفراويـة، وكـرروا مـرة أخـرى تضـامنهم مـع كوبـا،           ر

و ــدووا وعــوهتم ملكومــة الواليــا  املتحــدة إ  وضــع ملــد للحصــار االقتصــاوي والتاــاري   
واملايل املفروض على هذا ال لد الشـقيق منـذ أكثـر مـن  سـة عقـوو. ورفضـوا إورات كوبـا           

لإلرهاب الـيت تنشـرها وزارة خار يـة الواليـا  املتحـدة، وطـال وا بوضـع        قاامة الدو  الراعية 
 ملد هلذل املمارسة األملاوية اجلانر.

ونتكد رفضنا للعقوبا  االقتصاوية املفروضة من  انـر واملـد علـى السـووان، والـيت       - 111
 فوًرا. تتّقر سلً ا على تنمية السووان ورفال شع ه، ونطالر   هذا الصدو برفع هذل العقوبا 

 
 


