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 الدورة التاسعة والستون
 01 و 00 و 03 و 02 و 39 و 31 و 31 و 31 و 9البنـــــــــــــــو  

 30 و 32 و 22 و 22 و 13 و 12 و 12 و 01 و 02 و 02 و
 310 و 313 و 303 و 302 و 332 و 11 و 31 و 31 و
 من جدول األعمال 311 و 313 و 312 و 312 و 311 و

 تقرير اجمللس االقتصا ي واالجتماعي
ــ  ــية      التنفي ــيسرا  الرايس ــاات امل ــامان واملنســقان لنت ــة املتم واملتابع

يف امليـداني  االقتصـا ي   املتحـدة   األمـم وميسرا  القمة اليت تعقدها 
 واالجتماعي وامليا ين املتصلة هبما

 املساال املتعلقة بسياسا  االقتصا  الملي
ــا         ــة لع ــل التنمي ــدول لتموي ــيسر ال ــاات امل ــ  نيت ــة وتنفي  0220متابع

 0221وامليسر االستعراضي لعا  
 التنمية املستدامة

ــيسر    ــاات م ــ  نيت للمســتوانا  البيــرية ئاملواــل   املتحــدة  األمــمتنفي
للمسـتوانا  البيـرية ئمواـل    املتحـدة   األمـم الثاين( وتعزيز برنيـامت  

 (املتحدة األمم
 العوملة والترابط

 جمموعا  البلدا  اليت تواجه أوضاعًا خاصة
 وقضايا إمنااية أخرى القضاء على الفقر

 األنييطة التنفي ية من أجل التنمية
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 التنمية الزراعية واألمن الغ ااي والتغ ية
 النهوض باملرأة

يت تت ــاو  ا ــدو    إهنــاء التــدابق االقتصــا ية القســرية االنيفرا يــة الــ
 اإلقليمية كوسيلة لإلكراه السياسي واالقتصا ي

 ا الة يف اليرق األوسط
 قضية فلسط 

ورة إهنــاء ا صــار االقتصــا ي والت ــاري واملــال الــ ي تفرضــه  ضــر
 الواليا  املتحدة األمريمية على كوبا

 مسألة جزر فوكانيد ئمالفيناس(
الســيا ة الداامــة لليــعس الفلســطي  يف األرض الفلســطينية ا تلــة  
مبــا فيهــا القــدس اليــرقية  وللســمان العــرس يف اجلــوالن الســوري    

 الطبيعيةا تل على موار هم 
اليــراكة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــاز التقــد  ا ــر  يف التنفيــ  

 والدعم الدول
 حق اليعوس يف تقرير املصق
 تعزيز حقوق اإلنيسان ومحايتها

للمساعدة يف تدريس القانيون الدول و راسته املتحدة  األممبرنيامت 
 ونييره و يا ة تفهمه

 متابعة نيتاات ميسر قمة األلفية
 املتحدة  األممز منظومة تعزي

 ز التدابق واملقترحا املتحدة األممإصاح 
 استعراض كفاءة األ اء اإل اري واملال لألمم املتحدة

 0232-0232امليزانيية الربنياجمية املقترحة لفترة السنت  
 ختطيط الربامت

 حتس  ا الة املالية لألمم املتحدة
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 خطة امليسرا 
 املتحدة  األممسمة نيفقا  جدول األنيصبة املقررة لق

 إ ارة املوار  البيرية
   
موجهــة إا األمــ  العــا  مــن املمثــل   0232/ســبتمرب أيلول 12رســالة ميرخــة   

 املتحدة   األممالداام لدولة بوليفيا املتعد ة القوميا  لدى 
  

 ييرف  أن أحيل ايه اإلعان الو اري املعتمد يف االجتماع السنوي الثـامن والـثا     
 /أيلـــول 03لـــو راء خارجيـــة الـــدول األعضـــاء يف جمموعـــة الســـبعة والســـبع  املعقـــو  يف  

 بنيويورك ئانيظر املرفق(.املتحدة  األمميف مقر  0232 سبتمرب
ــًا لتعمــيم هــ ه الرســالة       وبالنيابــة عــن جمموعــة الســبعة والســبع  والصــ   أكــون ذتن

 39 و 31 و 31 و 31 و 9ل األعمـال  ومرفقها كو يقة لل معية العامة يف إاـار بنـو  جـدو   
 32 و 22 و 22 و 13 و 12 و 12 و 01 و 02 و 02 و 01 و 00 و 03 و 02 و
 312 و 311 و 310 و 313 و 303 و 302 و 332 و 11 و 31 و 31 و 30 و
 .313 و 312 و

 ليورينيت سوليزساشا سقغيو  )توقيع(

 السفيـر واملمثـل الدااـم لدولـة بوليفيـا
 املتحدة األممالقوميا  لدى  املتعد ة

 رايس جمموعة السبعة والسبع 
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ــق الرســالة امليرخــة     املوجهــة إا األمــ    0232/ســبتمرب أيلول 12مرف
العـــا  مـــن املمثـــل الـــداام لدولـــة بوليفيـــا املتعـــد ة القوميـــا  لــــدى         

 املتحدة   األمم
 
لـو راء خارجيـة    اإلعان الو اري املعتمد يف االجتماع السنوي الثامن والـثا     

 الدول األعضاء يف جمموعة السبعة والسبع 
 0232/سبتمرب أيلول 03نييويورك    

ــورك يف   - 3 ــى يف نييويـ ــبتمرب أيلول 03التقـ ــبعة   0232/سـ ــة السـ ــة جمموعـ و راء خارجيـ
والسـبع  والصـ  يف إاــار االجتمـاع الســنوي الثـامن والــثا   املعقـو  برااســة  ولـة بوليفيــا       

 وميا .  املتعد ة الق
ونيّوه و راء اخلارجية إا االنيعقا  الناجح مليسر قمة رؤسـاء  ول وحمومـا  جمموعـة     - 0

السبعة والسبع  ال ي التأ  يف سانيتا كرو   ي السـيقا بدولـة بوليفيـا املتعـد ة القوميـا   يف      
 . وأعربوا عن تقـديرهم  مومـة  ولـة بوليفيـا املتعـد ة     0232/يونييه حزيران 32و  32يومي 

القوميا  الستضـافة مـيسر القمـة وجـد وا عـزمهم علـى العمـل صـوس التنفيـ  التـا  لإلعـان            
 “.من أجل نيظا  عاملي جديد للعيش المرمي”املعنون 

وأعرس الو راء عن ترحيبهم بالبيان امليـترك لرايسـي حركـة عـد  اال يـا  وجمموعـة        - 1
للم موعـــة الصـــا ر يف مناســـبة الســـبعة والســـبع  يف نييويـــورك  والي ـــعس األخـــرى التابعـــة 

االحتفال بال كرى السنوية اخلمس  إلنيياء جمموعة السـبعة والسـبع  واملعتمـد يف اجلزااـر يف     
. كما أعربوا عن ترحيبـهم بتـول اجلزااـر باالشـتراك مـس رايسـي حركـة        0232/مايو أيار 12

لتنسـيق امليـتركة علـى    عد  اال يا  وجمموعة السبعة والسبع   عقـد االجتمـاع الثـاين لل نـة ا    
من أجـل االحتفـال    0232/سبتمرب أيلول 03املستوى الو اري  ال ي سيلتئم يف نييويورك يف 
والـ كرى السـنوية السـت  لصــدور    املتحـدة   األمــمبالـ كرى السـنوية السـبع  إلنييـاء منظمـة      

 إعان بانيدونيغ.
ة مـن أجـل حتقيـق التنميـة     نيداء اجلزاار إلقامة شراكة عاملي”وأبدى الو راء ترحيبهم بـ  - 2

  ال ي اعتمده الفريق الرفيس املستوى لليخصـيا  البـار ة   “عن اريق التعاون الدول املت د 
 .0232/مايو أيار 12من بلدان اجلنوس املنعقد يف اجلزاار يف يو  

وأحاط الو راء علما باملبا رة اليت أالقها رايس  ولة بوليفيا املتعد ة القوميـا   إيفـو    - 2
وراليس آميا  خال انيعقا  ميسر قمة جمموعة السبعة والسبع  من أجـل إنييـاء معهـد تمامـل     م

بلدان اجلنوس  وعرضه استضافة املعهد يف  ولة بوليفيا املتعـد ة القوميـا . والبـوا إا راـيس     
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ــ ه         ــدول األعضــاء بيــأن ه ــس ال ــورك إجــراء ميــاورا  م ــة الســبعة والســبع  يف نييوي جمموع
مي تقرير إا االجتماع الو اري السنوي املقبل عن حمّصلة هـ ه امليـاورا  لمـي    املبا رة  وتقد

 يتسىن اختاذ إجراءا  ماامة للمتابعة.
الرفيـس املسـتوى   املتحـدة   األمـم وأعا  الو راء التأكيد على و يقـة نيـقوا اخلتاميـة ملـيسر      - 3

  بلــدان اجلنــوس واخــتا  للتعــاون فيمــا بــ  بلــدان اجلنــوس  مقــّرين بأفيــة التعــاون فيمــا بــ  
منظوره التارخيي وخصااصه  وأكدوا جمد ا رؤيتهم للتعاون ب  بلـدان اجلنـوس باعتبـاره مظهـرا     
للتضامن فيما ب  ه ه البلدان وشعوهبا يسهم يف حتقيق رفاههـا الـوا  ويمـّرس اعتما هـا علـى      

ا  وليـا مبـا فيهـا األهــدا     الـ ا  وانيـا وعاعيـا ويـدعم بلوغهـا األهـدا  اإلمناايـة املتفـق عليهـ         
اإلمنااية لأللفية. ورأوا أن حتديد أوجه التعاون فيما ب  بلـدان اجلنـوس ووضـس جـدول األعمـال      
املتعلــق بــه ال بــد أن يمــون قــرارا لبلــدان اجلنــوس  وأن يــداو  االهتــداء مببــا   احتــرا  الســيا ة   

السـتقالية علـى الصـعيد الـوا      الوانية ويمفل تول ه ه البلدان  مـا  املسـيولية ويضـمن اـا ا    
 واملساواة وعد  امليرواية وعد  التدخل يف الييون الداخلية وحتقيق املنافس املتبا لة.

وأعا  الو راء التأكيد على أفية تعزيز التعاون فيما ب  بلـدان اجلنـوس  وال سـيما يف     - 1
 عمهــم للتعــاون بــ  بلــدان إاــار البيئــة االقتصــا ية الدوليــة املعاصــرة  وأعــا وا اإلعــراس عــن 

اجلنـــوس كاســـتراتي ية  ـــد  إا إ امـــة جهـــو  التنميـــة يف البلـــدان الناميـــة ووســـيلة لتعزيـــز  
مياركتها يف االقتصـا  العـاملي. وأكـدوا مـرة أخـرى موقـع اجملموعـة الـ ي يـرى أن التعـاون           

يس بـديا لـه    فيما ب  بلدان اجلنوس م ـتممم للتعـاون بـ  بلـدان اليـمال وبلـدان اجلنـوس  ولـ        
كما أكدوا  انيية أن التعاون فيما ب  بلدان اجلنوس هـو جهـد عـاعي للبلـدان الناميـة يتأسـس       
على مبدأ التضامن ويستند إا أفمار وأحـوال وأهـدا  متفـّر ة تنسـ م مـس السـياق التـارخيي        

نـوس يسـتحق   والسياسي للبلدان النامية واحتياجا ا وتوقعا ا  وأن التعاون فيما بـ  بلـدان اجل  
تدعيمه بيمل منفصل وقاام ب اته حسبما أعا   التأكيـد علـى ذلـث و يقـة نيـقوا اخلتاميـة.       
ويف ه ا السياق  شد  الو راء على ضرورة أن يمون ه ا التعـاون وجـدول أعمالـه مـدفوع      
من ِقَبـل بلـدان اجلنـوس ذا ـا. ورأوا أن التعـاون فيمـا بـ  بلـدان اجلنـوس الـ ي ييـم ل أفيـة             

اسة للبلدان الناميـة  تتـاإ إا أن يتـدعم برؤيـة اويلـة املـدى وترتيـس ميسسـي عـاملي علـى           م
 النحو ال ي توخاه ميسر القمة الثاين لبلدان اجلنوس.

بـ  بلـدان اجلنـوس    فيمـا  وشد  الو راء على أن الل نة الرفيعة املستوى املعنية بالتعـاون   - 1
ورية املتعد ة األارا  املنواة بتقرير السياسـا  يف منظومـة   التابعة لل معية العامة  هي اايئة ا 

يف جمــال اسـتعراض وتقيـيم التقــد  الـ ي تــر ه التعـاون اإلمنـااي فيمــا بـ  بلــدان       املتحـدة   األمـم 
مبا فيـه التعـاون الثا ـي       اجلنوس والدعم ال ي يتلقاه على الصعيد العاملي وعلى صعيد املنظومة

 بتقدمي امليورة عموما فيما يتعلق باجتاها  املستقبل يف ه ا اجملال. وهي أيضا اايئة املعنية



 A/69/423 

 

6/23 14-62191 

 

الصـا ر عـن الل نـة الرفيعـة املسـتوى       31/3ويف ه ا السياق  رحس الـو راء بـالقرار    - 9
املعنية بالتعاون فيمـا بـ  بلـدان اجلنـوس واـالبوا ب نييـاء آليـة معـز ة ميـتركة بـ  الوكـاال             

املع  بالتعاون فيما ب  بلـدان اجلنـوس   املتحدة  األممتتبس ممتس تمون اا ابيعة رمسية أكرب و
ــة  وتقاســم      ــا را  الثا ي ــا را  فيمــا بــ  بلــدان اجلنــوس واملب لتيــ يس الــدعم امليــترك للمب
املعلوما  عن األنييطة والنتاات اإلمنااية اليت حتققهـا تتلـع الصـنا يق والوكـاال  واملنظمـا       

   بلدان اجلنوس والتعاون الثا ي.يف سبيل  عم التعاون فيما ب
وأكد الو راء حبز  ضرورة ا فاظ على م ْ َمل عناصـر تقريـر الفريـق العامـل املفتـوح       - 32

باس العضوية التابس لل معية العامة واملع  بأهدا  التنمية املستدامة  وعلى أال يعـا  التفـاوض   
يــر كأســاس إل مــاإ األهــدا  اإلمناايــة  بيــأنيه. ويف هــ ا املعــىن  أكــدوا أفيــة اختــاذ هــ ا التقر 

  علــى النحــو الــ ي االبــا بــه أيضــا   0232لأللفيــة يف جــدول أعمــال التنميــة ملــا بعــد عــا    
 للتنمية املستدامة.املتحدة  األممواليا  ميسر 

وأبــر  الــو راء أفيــة فهــم الفقــر كظــاهرة متعــد ة األبعــا   وأعــا وا التأكيــد يف هــ ا     - 33
 عمل على إهناء الفقر يف كل أشماله.الصد  على ضرورة ال

للتنميـة املسـتدامة والـ ي    املتحـدة   األمـم وباإلشـارة إا البيـان الـ ي أ  ل بـه يف مـيسر       - 30
ــة       ــه للتنمي اعتــرب أن القضــاء علــى الفقــر ميثــل التحــدي العــاملي األكــرب وأنيــه مطلــس ال غــىن عن

ى الفقـر هـو ااـد  ا ـوري     املستدامة  شد  الو راء على ضرورة أن يظـل هـد  القضـاء علـ    
ــو راء عــن  عمهــم القــوي للــرأي   0232املهــيمن يف خطــة التنميــة ملــا بعــد عــا     . وأعــرس ال
ال بد أن تمـون  اعمـة اللتـزا  اجملتمـس الـدول       0232ال اهس إا أن خطة التنمية ملا بعد عا  

 .0212بالقضاء على الفقر حبلول عا  
يمفـل   0232متناسق إ اء خطة التنمية ملـا بعـد عـا     وأبر  الو راء ضرورة اتباع هنت  - 31

التأكيد على تعهـد اجملتمـس الـدول باستئصـال الفقـر واإل مـاإ املتـوا ن لألبعـا  الثا ـة للتنميـة           
املسـتدامة مــس مســافا  الفريـق العامــل املفتــوح بـاس العضــوية التــابس لل معيـة العامــة واملعــ      

يل التنمية  وجلنة اخلرباء ا مومية الدولية املعنيـة بتمويـل   بأهدا  التنمية املستدامة  وعملية سو
لتيســق التمنولوجيــا املتحــدة  األمــمالتنميــة املســتدامة  وعمليــة صــياغة اخليــارا  املتعلقــة ب ليــة 

 وغقها من العمليا  ذا  الصلة.
سسـما   0232وأكد الو راء من جديد ضرورة أن تتمسث خطة التنمية ملـا بعـد عـا      - 32
 ًا مببا   ريو  وباألخص مبدأ املسيوليا  امليتركة واملتباينة.تام
وأبر  الو راء أفيـة تعزيـز اليـراكة العامليـة مـن أجـل التنميـة  مبـا يمفـل اسـتنا ها إا            - 32

من األهـدا  اإلمناايـة لأللفيـة     1أهدا  قابلة للقياس الممي وحمد ة  منيًا تتماشى مس ااد  
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. 0232ا  امليـتركة واملتباينـة يف إاـار خطـة التنميـة ملـا بعـد عـا          وتتواء  مـس مبـدأ املسـيولي   
ورأوا أن التعاون ب  بلدان اليمال واجلنـوس ال يـزال ميثـل صـلس هـ ه اليـراكة  بينمـا ميثـل         
التعاون فيما ب  بلدان اجلنوس والتعاون الثا ي عنصرين مفيدين متمم  له. ومـن هنـا يـتع     

دمـة النمـو بزيـا ة التعـاون الـدول ورفـس مسـتوى الـدعم الـ ي تقدمـه           تعزيز التزا  البلـدان املتق 
للبلدان النامية. وشد  الو راء على ضرورة أن تفي البلـدان املتقدمـة النمـو علـى وجـه السـرعة       
بالتزاما  املساعدة اإلمنااية الرمسية الـيت قطعتـها علـى نيفسـها  فر يـا وعاعيـا  مبـا فيهـا هـد           

ــة مــن  2.1ختصــيص  ــة حبلــول عــا     يف املاا ــة الرمسي نياجتهــا القــومي اإلعــال للمســاعدة اإلمنااي
يف املااــة مــن نياجتهــا القــومي اإلعــال للمســاعدة  2.02و  2.32  وختصــيص مــا بــ  0232

 اإلمنااية الرمسية ألقل البلدان منوا.
بيـمل جمـد     0232وشد  الو راء على ضرورة أن تتصدى خطة التنمية ملا بعـد عـا     - 33

ــايا ــة       لقضـ ــدان الناميـ ــو  البلـ ــة صـ ــة لتقويـ ــا ية العامليـ ــة االقتصـ ــا  ا وكمـ ــاح ميسسـ إصـ
ــة     ــا أن األنيظمـ ــو راء أيضـ ــرارا  يف هـــ ه امليسســـا . والحـــا الـ ــاذ القـ وميـــاركتها يف اختـ
االقتصا ية واملالية والت اريـة العامليـة ال تـزال غـق متوا نيـة وتعمـل لغـق صـان البلـدان الناميـة            

 0232علــى أفيــة أن يفــري يف إاــار خطــة التنميــة ملــا بعــد عــا    وشــد وا يف هــ ا اخلصــو 
التصــدي ألوجــه الضــعع واالخــتاال  الــيت تعتــري هــ ه األنيظمــة العامليــة واقتــراح إجــراءا   

 لتحسينها تدعيما خلطة التنمية وتعضيدا للربامت يف البلدان النامية.
أن تمــون  0232ا بعــد عــا  وشــد  الــو راء أيضــا علــى أنيــه إذا أ ريــد خلطــة التنميــة ملــ - 31

عاملية الطابس وشاملة التطبيق بالنسبة لل ميس  ف نيه من األفيـة مبمـان أن تمفـل االحتـرا  التـا       
للسياسا  اإلمنااية اليت تتبعها البلدان النامية يف استخدا  األ وا  والتدابق السياساتية الا مـة  

لفقـر وغـق ذلـث مـن اخلطـط والـربامت       ترتئيه مـن سياسـا  ترمـي إا القضـاء علـى ا      لتنفي  ما
حتقيـق النمـو    0232اإلمنااية. وأكدوا أيضا على ضرورة أن تي س خطة التنميـة ملـا بعـد عـا      

االقتصا ي السريس واملتواصل واليامل يف البلدان النامية كمطلس أساسي للقضـاء علـى الفقـر    
 واجلوع وختفيض التفاوتا   اخل البلدان وفيما بينها.

الو راء جمد ا املمانية ا ورية واألسبقية اليت حتظى هبـا النتـاات ا موميـة الدوليـة      وأكد - 31
 .0232كأساس ي ستند إليه يف خطة التنمية ملا بعد عا  

وأعـا  الـو راء التأكيـد علـى ضـرورة االيفـراط يف عمليـة حتضـقية قويـة تسـبق انيعقــا             - 39
. وأعـرس الـو راء عـن    0232/يوليه سو أبابا يف  امليسر الدول الثالث لتمويل التنمية يف أ يس

عزمهم التوصل إا حمّصـلة اموحـة انيطاقـا مـن ا اجـة إا اسـتعراض التقـد  ا ـر  يف تنفيـ           
توافق مـونيتقي وإعـان الدوحـة وإعـا ة تنيـيط وتقويـة عمليـة متابعـة سويـل التنميـة  وحتديـد            
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وبيـان اإلجـراءا  الا مـة للتغلـس عليهـا       العقبا  اليت تعترض حتقيـق األهـدا  الـوار ة فيهـا     
 .0232فضا عن توفق الدعم لتنفي  خطة التنمية ملا بعد عا  

وأكد الو راء على أن التمنولوجيـا وسـيلة رايسـية للتنفيـ  وأهنـا سثـل الدعامـة األكثـر          - 02
راق يف أفية إلحـدا  التغـيق الـا   لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. ورأوا أنيـه بـدون حـدو  اختـ          

التعاون الـدول يف جمـال التمنولوجيـا  سـيمون التحـول إا مسـار أكثـر اسـتدامة مسـألة بالغـة           
 الصعوبة ومضنية بالنسبة للبلدان النامية.

للتنميـة املسـتدامة   املتحـدة   األمـم ويف ه ا الصد   ذك ر الو راء بالو يقة اخلتامية ملـيسر   - 03
ارير األمـ  العـا  املتصـلة بالترتيبـا  ا تملـة املتعلقـة       وقرارا  اجلمعية العامـة ذا  الصـلة وتقـ   

ب نييــاء آليــة تيســق لتيــ يس تطــوير التمنولوجيــا  النظيفــة والســليمة بيئيــا ونيقلــها ونييــرها     
وأعربــوا عــن ترحيبــهم بانيعقــا  حــوارا  اجلمعيــة العامــة األربعــة املنظمــة املعنيــة بدراســة هــ ه  

و  مبا يف ذلث بيأن الطرااق وس ـبل التنظـيم املممنـة    الترتيبا  وتقدمي توصيا  يف ه ا اخلص
 ا ه اآلليا .

وأعــرس الــو راء أيضــا عــن ترحيبــهم بــاملوجز الــ ي أعــده راــيس اجلمعيــة العامــة            - 00
للمناقيا  املتعلقة با وارا  األربعة املنظمة والتوصـيا  املنبثقـة عنـها الـيت تتنـاول الترتيبـا        

يا. وشد  الو راء على أفيـة مداومـة امليـاورا  يف هـ ا الصـد       املممنة آللية تيسق التمنولوج
سعيا إا التوصل إا استنتاإ بيـأهنا خـال الـدورة التاسـعة والسـت   يف سـياق خطـة التنميـة         

 .0232بعد عا   ملا
وشد  الو راء على ضـرورة تطـوير بيئـة سمينيـة  وليـة حـ  يتـاح لمـل الـدول بـدون            - 01

أهدافها اإلمنااية مبا يتفق مس أولويا ا تبعًا لسياسـا  يقـس عليهـا اختيارهـا      استثناء متابعة حتقيق
هي. وأعا  الو راء التأكيد على ضرورة أن يمون ذلث هو ااد  االستراتي ي خلطـة التنميـة   

  وأن ميثل أيضا التغيق التحويلي ال ي نيصبوا إا حتقيقه يف مسـاعينا لتهيئـة   0232ملا بعد عا  
سمينيــة  وليــة ألغــراض حتقيــق التنميــة املســتدامة  عــن اريــق التصــدي للمســاال   وتطــوير بيئــة

املتعلقة بالت ارة وإصاح النظـا  املـال الـدول وا وكمـة االقتصـا ية العامليـة والـديون وإعـا ة         
األموال غق امليروعة إا مواانـها والتعـاون يف ميـا ين املاليـة والتمنولوجيـا  سـعيًا إا تـدعيم        

 اليت تب اا البلدان النامية من أجل حتقيق التنمية املستدامة. اجلهو 
ويف هـ ا السـياق  شــد  الـو راء علــى أن تتحمـل عيـس البلــدان مسـيوليا ا امليــتركة        - 02

واملتباينــة  وحــ  روا مــن أن االســتعانية بالقطــاع اخلــا  أو اجملتمــس املــدين لاضــطاع هبــ ه          
ي أن يمون بديا عن قيا  شراكة عاملية مت ـدم ة ومعـز ة   املسيوليا  غق مقبول  وأنيه ال ينبغ
 تصبو إا حتقيق التنمية املستدامة.



A/69/423 
 

 

14-62191 9/23 

 

وأبر  الو راء أفية ا د من تاار المـوار  ملـا تسـببه مـن آ ـار مباشـرة علـى حتقيـق          - 02
ولـة  التنمية املستدامة وال سيما يف البلدان النامية. وأعا وا تأكيـد  عمهـم لل هـو  الدوليـة املب     

ــا   إاــار عمــل  ”للحــد مــن تــاار المــوار   أو    0232بعــد عــا    مــن أجــل صــياغة إاــار م
ال ي سي ري اعتما ه يف امليسر العاملي الثالث املع  با د من المـوار  املقـرر   “ 0 - هيوغو

. وشد وا على أن تعزيـز التعـاون الـدول يف    0232/مارس آذارانيعقا ه يف سينداي باليابان يف 
سياســا  واســتراتي يا  ا ــد مــن تــاار المــوار   وعلــى األخــص يف البلــدان   جمــال تنفيــ  

 .0232النامية  ال بد أن ميثل عنصرا حامسا يف خطة التنمية ملا بعد عا  
وأكد الو راء ضرورة إصاح اايمل املال الدول لمي يعمس النظـا  املـال والنقـدي     - 03

جـو  قطـاع مـال  ول يتسـم بسـامة التنظـيم       حقااق القرن ا ا ي والعيـرين  مبـا يف ذلـث و   
ويقلل من استثمارا  املضاربة ويثبط منها  ح  ميمن تعبئة أسواق رأس املال لتحقيـق التنميـة   

 املستدامة والقيا  بدور بّناء يف اخلطة العاملية للتنمية.
وحــث الــو راء علــى القيــا  يف أقــرس وقــا ذمــن باســتممال عمليــة إصــاح هيمــل    - 01

ة ميسسا  بريتون وو   وأن يعمس ه ا اإلصاح قدرا أكرب من الطموح كما حثـوا  حوكم
ــل وامليــاركة          ــى صــعيد التمثي ــن اإلصــاحا  عل ــد م ــة إلجــراء مزي ــى وضــس خطــة معّ ل عل
واملسـاواة يف القـوة التصـويتية للبلــدان الناميـة يف عمليـة اختـاذ القــرار  اخـل ميسسـا  بريتــون         

علقــة باإلصــاح النقــدي الــدول ويف تطبيــق الترتيبــا  اجلديــدة  وو   ويف عيــس املناقيــا  املت
املتعلقة حبقوق السحس اخلاصة يف صندوق النقد الدول  على أساس معايق تعرب تعـبقًا صـا قا   
عن واليتها يف ميدان التنمية ومبياركة عيس أصحاس املصلحة يف قيا  عمليـة منصـفة وشـفافة    

جلمعيـة العامـة يف هـ ا الصـد  إا تدشـ  عمليـة إلصـاح        وتياورية وشاملة لل ميس. و عوا ا
 النظا  املال والنقدي الدول.

 0232و عــا الــو راء إا القيــا  علــى وجــه الســرعة باســتممال إصــاح عمليــة عــا     - 01
املتعلقــة بصــيغة ا صــص يف صــندوق النقــد الــدول  مبــا يمفــل تعــبق نيظــا  ا وكمــة وصــيغة    

ول بيـمل أفضـل عـن الـو ن النسـل للبلـدان الناشـئة والبلـدان         ا صص يف صندوق النقـد الـد  
النامية يف االقتصـا  العـاملي. غـق أهنـم رأوا أن إعـا ة تو يـس حقـوق التصـويا بيـمل يعمـس           
الواقس ال يي ي وحده إا حل املياكل اايملية لعد  االسـتقرار املـال ونيقـص السـيولة املتاحـة      

توليـد املسـتدا  الضـروري للنمـو والتنميـة. ومـن نياحيـة أخـرى          للبلدان النامية اليت حتتاإ إا ال
بد أن تيمل اإلصاحا  مسألة خلق السيولة مبا يف ذلث حتسـ  حقـوق السـحس اخلاصـة      ال

للبلدان الناميـة. وال بـد أن يـوفر صـندوق النقـد الـدول اسـت ابا  ماليـة أكثـر ةـوال ومرونيـة            
ا  م ســايةرة للــدورا  االقتصــا ية  واحتــرا  الحتياجــا  البلــدان الناميــة  ون فــرض ميــرواي 
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بـد أن يفـري تسـمية     احتياجها لوجـو  حيـز كـا   لسياسـا ا اخلاصـة. وعـاوة علـى ذلـث ال        
األفرا  القيا ي  يف ميسسا  بريتون وو   على أساس جدار م اليخصية  وأن يمـون ذلـث   

النقـد الـدول بعيـدا عـن     عن اريق عملية اختيار مفتوحة وعا لة. وأكدوا أنيه مـا  ا  صـندوق   
التعبق عن ا قااق اجلديدة يف االقتصا  العاملي ويواصل تسـمية مـديره العـا  عـرب عمليـة تفتقـر       

 ألي شفافية  فأن ميروعيته ستظل حمًا لل دل.
وذك ر الو راء بأن إ ارة الـديون السـيا ية ال تـزال مسـألة حامسـة للبلـدان الناميـة كمـا          - 09

ــا يف العقــو  امل  ــة     كاني ــد يف اآلوني ــزود شــاغل جدي اضــية والســنوا  األخــقة. وأشــاروا إا ب
األخقة يتعلـق بأنييـطة الصـنا يق االنيتها يـة. ورأوا أن األمثلـة األخـقة لإلجـراءا  الـيت ت قـد           
هــ ه الصــنا يق علــى اختاذهــا يف ا ــاكم الدوليــة تميــع عــن اــابس املضــاربة الغالــس عليهــا.   

ــربوا أن هــ ه الصــنا يق تيــم   ــديون يف     واعت ــة ال ــا  إعــا ة هيمل ــى جممــل عملي ل خطــورة عل
املســتقبل ســواء للبلــدان الناميــة أو البلــدان املتقدمــة النمــو. ومــن هنــا شــد وا علــى أفيــة عــد    
السماح ا ه الصنا يق بيل جهو  البلدان النامية إلعـا ة هيملـة الـديون  وضـرورة أال تمـون      

 ة شعبها مبوجس القانيون الدول.ا ه الصنا يق أسبقية على حق الدولة يف محاي
 ــو وضــس إاــار ”املعنــون  31/122ورحــس الــو راء باعتمــا  قــرار اجلمعيــة العامــة   - 12

نيـص عليـه    وعلـى األخـص مـا   “ قانيوين متعد  األارا  لعمليا  إعا ة هيملة الديون السيا ية
 عامة على سبيل األولوية خال  ور ـا التاسـعة والسـت  مبناقيـة واعتمـا      بيأن قيا  اجلمعية ال

إاار قانيوين متعد  األارا  لعملية إعا ة هيملة الديون السيا ية  عن اريق عمليـا  تفـاوض   
حمومية  ولية  توخيا جلملة أمور منـها  يـا ة فعاليـة النظـا  املـال الـدول واسـتقراره والقـدرة         

ته وحتقيق النمو االقتصا ي املط ر  اليامل املنصـع وبلـود التنميـة املسـتدامة     على التنبي باجتاها
وفقا للظرو  واألولويا  الوانية. وجد  الو راء اإلعراس عـن عـزمهم حتديـد ارااـق إجـراء      
املفاوضــا  ا موميــة الدوليــة واعتمــا  نيــص اإلاــار القــانيوين املتعــد  األاــرا  يف أ نــاء اجلــزء 

 .0232معية العامة التاسعة والست   قبل حلول هناية عا  الرايسي من  ورة اجل
وأعا  الو راء التأكيد على أن إحرا  تقد  يف حتقيق األهدا  اإلمنااية لأللفيـة وأهـدا     - 13

يتوقـع علـى مـا سـو  ي حـر  مـن تقـد  يف         0232التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعـد عـا    
لتنميـة وإيفـا  وسـاال التنفيـ  ذا  الصـلة الـيت تيـمل  يف علـة          يئة بيئة سمينية  ولية مناصـرة ل 

أمــور  املــوار  املاليــة وتطــوير التمنولوجيــا ونيقلــها بيــروط تســاهلية وتفضــيلية  وبنــاء القــدرا   
ــ         ــدعيم وســاال التنفي ــة. و عــوا إا ت ــة للتنمي ــة واالقتصــا ية الداعم ــاع السياســا  الت اري واتب

دمة النمو على الصعيد الدول ومن ذلث حتديد أهدا  مالية قابلة ب جراءا  تتخ ها البلدان املتق
 للقياس الممي وحمد ة  منيًا  إضافة إا األهدا  القاامة املتعلقة باملساعدة اإلمنااية الرمسية.

http://undocs.org/ar/A/RES/68/304
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وأبر  الو راء الدور املهم للمساعدة اإلمناايـة الرمسيـة يف تـدعيم سويـل التنميـة وكفالـة        - 10
 دان النامية ويف تيسق بلود األهدا  اإلمنااية.استدامته يف البل

وأكد الو راء من جديـد أن املسـاعدة اإلمناايـة الرمسيـة الـا املصـدر الرايسـي للتمويـل          - 11
الدول يف كثق من البلدان النامية وأهنا ضـرورية كـأ اة حفـا ة للتنميـة ولتيسـق بلـود األهـدا         

عمــال غــق املن ــزة يف إاــار األهــدا  اإلمناايــة لأللفيــة   اإلمناايــة الوانيــة  مبــا فيهــا اســتممال األ 
 023  حسبما ير  يف الفقـرة  0232وحتقيق أهدا  التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عا  

 “.املستقبل ال ي نيصبو إليه”للتنمية املستدامة املعنونية املتحدة  األمممن الو يقة اخلتامية مليسر 
ــو راء إا ا  - 12 ــرة وأشــار ال ــيسر    320لفق ــة مل ــة اخلتامي ــن الو يق ــمم ــة املتحــدة  األم للتنمي

املستدامة  اليت أعا  فيها رؤساء الدول وا موما  التأكيد علـى ا ـق يف االسـتخدا  المامـل     
لألحما  الوار ة يف االتفاق املتعلق جبوانيـس الت ـارة املتصـلة حبقـوق امللميـة الفمريـة  وإعـان        

علق جبوانيس الت ارة املتصلة حبقوق امللمية الفمريـة والصـحة العامـة     الدوحة بيأن االتفاق املت
ــة املــير      ــ   0221/أغســطس آس 12وقــرار اجمللــس العــا  ملنظمــة الت ــارة العاملي بيــأن تنفي

من االتفاق عند االنيتهاء من إجـراءا  القبـول    13من إعان الدوحة  وتعديل املا ة  3 الفقرة
ــة الــيت تــوفر إممانييــا  لت    طبيــق أوجــه املرونيــة يف محايــة الصــحة العامــة  وعلــى وجــه        الرمسي

اخلصو   تعزيز إممانيية حصول اجلميس على الدواء وتي يس تقـدمي املسـاعدة للبلـدان الناميـة     
يف ه ا الصد . وأكدوا أفية االستفا ة من استخدا  أوجه املرونية اليت يتيحهـا االتفـاق املتعلـق    

يـة الفمريـة يف تعزيـز صـحة النـاس وس ـبل حصـوام علـى         جبوانيس الت ارة املتصـلة حبقـوق امللم  
الدواء. و عوا البلدان املتقدمة النمو إا إبداء االحترا  التا   ق البلـدان الناميـة يف االسـتخدا     
المامل ألوجـه املرونيـة الـيت يتيحهـا االتفـاق  واالمتنـاع عـن اختـاذ إجـراءا   مبـا فيهـا التـدابق             

 ا إعاقة البلدان النامية أو  نيها عن ذارسة ه ا ا ق.الت ارية  اليت يمون من شأهن
وأشار الو راء إا حمّصلة امليسر الو اري التاسس ملنظمة الت ارة العاملية املعقو  يف بـال   - 12

  وشد وا علـى أفيـة تنفيـ  عيـس جوانيـس حزمـة       0231األول/ يسمرب  كانيونب نيدونييسيا يف 
ــن خــال عم    ــة  م ــة متوا ني ــال بطريق ــة تفــاوض شــاملة يفــري يف ســياقها معاجلــة املســاال     ب لي

ــة        ــا فيهــا املســاال املتعلق ــة  مب ــزة الزراعي ــالتوا ي مــس الركي ــة التفــاق تيســق الت ــارة ب اإلجرااي
مبخزونيا  األمن الغ ااي وبرنيامت عمل ما بعد بال  مـس مراعـاة أولويـا  البلـدان الناميـة الـيت       

يـة امللحـة للقضـاء علـى عيـس أشـمال إعانيـا  التصـدير         ييملها برنيامت العمل  مبـا فيهـا األولو  
 حسبما تنص عليه الوالية الزراعية جلولة الدوحة.

وأ ان الو راء العدوان اإلسراايلي العسـمري الوحيـي الـ ي ارتمبتـه إسـراايل   ولـة        - 13
ضد السـمان املـدنيي  الفلسـطيني  يف     0232/أغسطس آسو/يوليه سو االحتال  يف شهري 
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فلســطينيا مبــن فــيهم مئــا  األافــال   0 322غــزة ا تــل وأســفر عــن مقتــل أكثــر مــن   قطــاع 
ــر مــن   ــوا  االحــتال    33 222والنســاء  وإصــابة أكث فلســطي  جبــروح نيتي ــة الســتعمال ق

اإلسراايلي القوة الفتاكة العيوااية واملفراة. وأ ان الو راء أيضا التـدمق الغاشـم الـ ي أوقعتـه     
وااياكــل األساســية املدنييــة ا يويــة وذتلمــا  األعمــال الت اريـــة        إســراايل بــ ال  املنــا ل   

واملساجد واملدارس واملستيفيا  وامليسسا  العامة واملزارع اململوكة للفلسطيني   والعديـد  
من املرافق التابعـة لألمـم املتحـدة يف غـزة. وأعـرس الـو راء عـن أسـفهم لانيتـهاكا  املنه يـة           

ا فيه القانيون الدول اإلنيساين والقانيون الدول  قوق اإلنيسـان  الـيت   اخلطقة للقانيون الدول  مب
اقترفتها إسـراايل يف هـ ا الصـد . و عـوا إا امل سـاءنلة عـن هـ ه اجلـراام واالنيتـهاكا  وأهـابوا           
مب لس األمن  إعماال لواجبه مبوجـس امليثـاق يف صـون السـلم واألمـن الـدولي   بـ ل جهـو          

  إسراايل من العقاس وحتقيـق العدالـة للضـحايا واإلسـها  يف التوصـل      متابعة جا ة إلهناء إفا
 اإلسراايلي. -إا حد سلمي  اام وعا ل للزناع الفلسطي  

و عا الو راء إا الرفس المامل والفوري للحصـار الـ ي تفرضـه إسـراايل علـى قطـاع        - 11
ل خطـق بالقـانيون   غزة  والـ ي ييـمل عقابـا عاعيـا واسـس النطـاق لسـمان القطـاع يف إخـا         

الـدول اإلنيســاين والقــانيون الــدول  قــوق اإلنيســان. والــس الــو راء إا عيــس أعضــاء اجملتمــس  
الدول واألمم املتحدة واملنظما  الدولية واملنظما  غق ا موميـة األخـرى أن يهّبـوا بسـرعة     

ورية. وأشـاروا  إا تزويد ضحايا العدوان اإلسراايلي يف قطـاع غـا  باملسـاعدة اإلنيسـانيية الضـر     
جمد ا إا  عـو م اجملتمـس الـدول مواصـلة تقـدمي املسـاعدة اإلمناايـة واإلنيسـانيية الـيت سـس إليهـا            
حاجة اليعس الفلسطي  خال ه ه املرحلة ا رجـة وال سـيما مـن أجـل إعـا ة إعمـار قطـاع        

 غزة وحتقيق انيتعاشه االقتصا ي.
ــو راء عــن قلقهــم اليــديد إ اء التــد   - 11 ــة  وأعــرس ال هور املتزايــد يف األوضــاع االجتماعي

واالقتصا ية لليعس الفلسطي  جّراء املمارسا  اإلسـراايلية غـق القانيونييـة الـيت تتضـمن  علـى       
سبيل املثال ال ا صر  اسـتمرار إسـراايل   ولـة االحـتال  يف اسـتعمار األرض الفلسـطينية يف       

ساسي للمحممة اجلنااية الدولية  فضـًا  انيتهاك جسيم للقانيون الدول اإلنيساين ونيظا  روما األ
عن االنيتهاك الصار  للقرارا  ذا  الصلة لألمم املتحـدة وعـد  احتـرا  فتـوى حمممـة العـدل       
الدوليــة. ويف هــ ا الصــد   االــس الــو راء بوقــع مصــا رة إســراايل للممتلمــا  الفلســطينية    

أعربوا عن قلقهـم العميـق إ اء   وبناء وتوسيس املستوانا  اإلسراايلية واجلدار اإلسراايلي. كما 
وتـدمق   نأعمال العنـع املتمـررة والترهيـس والتحـريض الـيت يتعـرض اـا املـدنييون الفلسـطينيو         

املمتلما  الفلسطينية على يد املسـتوان  اإلسـراايلي  يف األرض الفلسـطينية ا تلـة  مبـا فيهـا       
 مل ه ه اجلراام.القدس اليرقية  و عوا إا اختاذ إجراءا  من أجل حماسبة مرت
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ــس        - 19 ــة وتضــامنهم م ــا لقضــية فلســط  العا ل ــد  عمهــم الثاب ــن جدي ــو راء م وأكــد ال
اليــعس الفلســطي . كمــا أعــا وا تأكيــد  عمهــم املبــداي والــداام  ــق اليــعس الفلســطي  يف  
 تقرير املصق وحتقيق أمانييه الوانية امليروعة مبـا يف ذلـث حقـه يف ا ريـة واالسـتقال والعدالـة      
والسـا  والمرامــة يف  ولتـه  فلســط  املسـتقلة وعاصــمتها القـدس اليــرقية  وأهـابوا بــاجملتمس      
الدول ب ل اجلهو  الضرورية لدعم هـ ه األهـدا  يف غضـون السـنة الدوليـة ا اليـة للتضـامن        

 مس اليعس الفلسطي .
فـوري والمامـل   وأعا  الو راء  عو م جمد ا إا انيسحاس إسراايل   ولة االحتال  ال - 22

مــن األرض الفلســطينية ا تلــة مبــا فيهــا القــدس اليــرقية واجلــوالن الســوري ا تــل  إا حــدو  
ومن باقي األرض اللبنانيية ا تلة. وأعربـوا جمـد ًا عـن  عمهـم لعمليـة       3931/يونييه حزيران 2

منطقـة  السا  يف اليـرق األوسـط الـيت تسـتهد  حتقيـق السـا  اليـامل والعـا ل والـداام يف          
 020اليرق األوسط وفقا لقرارا  األمم املتحدة ذا  الصلة  مبا فيهـا قـرارا  جملـس األمـن     

ــل   (0221ئ 3122و  (3911ئ 202و  (3911ئ 111و  (3931ئ ــدأ األرض مقابــ ومبــ
السا . وأعا وا يف ه ا السياق التأكيد أيضـا علـى  عمهـم ملبـا رة السـا  العربيـة الـيت أيـدها         

 .0220/مارس آذارميسر القمة العرا من  
وأعا  الو راء تأكيد حقوق اليعس الفلسطي  وسـمان اجلـوالن السـوري ا تـل غـق       - 23

القابلة للتصـر  يف السـيا ة علـى مـوار هم الطبيعيـة  مبـا فيهـا األرض وامليـاه ومصـا ر الطاقـة           
واالبوا إسراايل   ولة االحتال  بالتوقع عن استغال املوار  الطبيعية يف األرض الفلسـطينية  

لة  مبا فيها القدس اليرقية  ويف اجلوالن السوري ا تل  أو تـدمقها أو التسـبس يف فقـدها    ا ت
 أو نيضوهبا أو تعريضها للخطر.

وأعا  الو راء التأكيد على ضرورة أن تستأنيع حمومتا عهورية األرجنت  واململمـة   - 20
ــدا اليــمالية املفاوضــا  وفقــًا ملبــ    ــا العظمــى وأيرلن املتحــدة  األمــما   ميثــاق املتحــدة لربيطانيي

ومقاصــده والقــرارا  ذا  الصــلة لل معيــة العامــة  للتوصــل يف أقــرس وقــا ذمــن إا حــل    
  الـيت تتسـبس يف إضـرار خطـق باملقـّدرا       مبسألة جـزر مالفينـاس  سلمي لزناع السيا ة املتصل 

اختــاذ  االقتصــا ية جلمهوريــة األرجنــت   وأعــا وا التأكيــد علــى ضــرورة امتنــاع الطــرف  عــن   
إجراءا  تنطوي على إ خال تغيقا  انيفرا ية يف ا الة بينما جتتا  اجلزر العمليـة الـيت أوصـا    

 هبا اجلمعية العامة.
وأبر  الـو راء حـق الـدول األعضـاء يف جمموعـة السـبعة والسـبع  يف السـيا ة الداامـة           - 21

الـيت تقـو  هبـا يف منطقـة     تو نيه من موار  للطاقـة  وأعربـوا عـن رأيهـم بـأن العمليـا         على ما
جزر مالفيناس اليـركا  غـق املأذونيـة مـن حمومـة عهوريـة األرجنـت  الستميـا  املـوار           

http://undocs.org/ar/242(1967)
http://undocs.org/ar/242(1967)
http://undocs.org/ar/338(1973)
http://undocs.org/ar/425(1978)
http://undocs.org/ar/185(2008)
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الطبيعية  وعلى األخص املوار  اايدروكربونيية  تتسبس يف اإلضرار اليديد با قوق السـيا ية  
 جلمهورية األرجنت  على ج رفها القاري.

حبق عهورية األرجنت  يف اختاذ إجـراءا  قانيونييـة تراعـي    ويف ه ا الصد  أقر الو راء  - 22
مراعاة تامة القانيون الـدول والقـرارا  ذا  الصـلة مناواـة ألنييـطة االستميـا  واالسـتغال        

 غق املأذون هبا للموار  اايدروكربونيية يف املنطقة امليار إليها.
قضــايا الســيا ة الــيت  وأعــا  الــو راء التأكيــد علــى ضــرورة التوصــل إا حــل ســلمي ل    - 22

تواجههــا البلــدان الناميــة  ومنــها الــزناع علــى أرخبيــل شــاغوس  مبــا فيــه  ييغــو غارســيا  الــيت    
انيتزعتها اململمة املتحـدة بيـمل غـق قـانيوين مـن إقلـيم مورييـيوس قبـل االسـتقال يف انيتـهاك           

 يســمرب األول/ كــانيون 32( املــير  32-ئ  3232للقــانيون الــدول وقــراري اجلمعيــة العامــة 
. ورأوا أن التقـــاعس 3932األول/ يســـمرب  كـــانيون 33( املــير   02-ئ  0233 و 3932

عن تسوية ه ه القضايا املتعلقـة باالسـتعمار والسـيا ة يتسـبس يف اإلضـرار اليـديد باملقـّدرا         
واإلممانيا  اإلمنااية واالقتصا ية للبلدان الناميـة وتقـويض أركاهنـا. ويف هـ ا السـياق الحظـوا       

الغ أن اململمة املتحدة  ورغم املعارضة اليـديدة الـيت تبـديها مورييـيوس  تـزعم إنييـاء       بقلق ب
حـول أرخبيـل شـاغوس وهـو مـا خيـالع القـانيون الـدول ويزيـد إعاقـة           “ ةمنطقة حبريـة حمميّـ  ”

مورييــيوس عــن ذارســة حقوقهــا الســيا ية علــى األرخبيــل ويعطــل حــق مــواا  مورييــيوس  
 حدة عن األرخبيل عنوة يف العو ة إليه.ال ين أبعد م اململمة املت

ــوق         - 23 ــس حق ــرا  عي ــة تتحمــل مســيولية احت ــرب الواني ــو راء أن اليــركا  ع وأكــد ال
 اإلنيسان وينبغي اا أن ستنس عن التسبس يف وقوع الموار  البيئية واإلضرار برفاه اليعوس.

بأ ر يت او  ا ـدو    وأعا  الو راء تأكيد اعتراضهم القااس على فرض قواني  وقواعد - 21
اإلقليمية  وعلى أشمال تدابق القسر االقتصا ي األخرى كافـة  مبـا فيهـا اجلـزاءا  االنيفرا يـة      
اليت ت فرض علـى البلـدان الناميـة  وأعـا وا تأكيـد ا اجـة امللحـة إل الـة هـ ه اإلجـراءا  علـى            

املتحـدة   األمـم ق الفور. وأكدوا أن ه ه اإلجراءا  ال تي ي فحسس إا تقويض مبـا   ميثـا  
والقانيون الدول  لمنها تتسبس أيضا يف  ديد خطق  رية الت ارة واالستثمار. ومـن ،   عـا   
ــدابق        ــة مــن أجــل وقــع اســتعمال الت ــة وفعال ــدابق عاجل ــدول إا اعتمــا  ت ــو راء اجملتمــس ال ال

 االقتصا ية القسرية االنيفرا ية ضد البلدان النامية.
االعتراض على تنفيـ  التـدابق القسـرية االنيفرا يـة وأعـا وا تأكيـد        وأبدى الو راء أشد - 21

ــاء ا صــار           ــة إا إهن ــا  املتحــدة األمريمي ــة الوالي ــا و عــوا جمــد ا حموم ــس كوب تضــامنهم م
االقتصا ي والت اري واملال ال ي تفرضه على ه ه الدولة اليـقيقة ألكثـر مـن  سـة عقـو .      

حد للتعسع فيما يتعلق باملعاما  املالية الدوليـة   و عا الو راء على وجه اخلصو  إا وضس
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لموبا يف اخلارإ  ال ي  ا  حـّدة يف السـنوا  األخـقة مـن جانيـس ممتـس مراقبـة املمتلمـا          
 اخلارجية التابس للواليا  املتحدة.

ــى       - 29 ــة املفروضــة عل ــد معارضــتهم لل ــزاءا  االقتصــا ية االنيفرا ي ــو راء تأكي ــا  ال وأع
تسبس يف آ ار سلبية على تنمية ورخاء شعس السو ان  و عوا يف هـ ا الصـد    السو ان  اليت ت

 على التعليق الفوري ا ه اجلزاءا .
وأعا  الو راء التأكيد على معارضتهم لل زاءا  االقتصا ية االنيفرا ية املفروضة علـى   - 22

إيـران   هوريـة ععهورية إيران اإلسامية  اليت تتسبس يف آ ار سلبية على تنمية ورخاء شـعس  
   و عوا يف ه ا الصد  إا التعليق الفوري ا ه اجلزاءا .اإلسامية

وأشار الو راء مـرة أخـرى إا أن التغّيـر املنـاخي ميثـل أحـد التحـديا  العامليـة األشـد           - 23
جســامة يف الــزمن املعاصــر. وأبــر وا حقيقــة أن البلــدان الناميــة ال تــزال األكثــر تعرضــًا ل  ــار   

تغق املنا  ولزيـا ة تـواتر الظـواهر املناخيـة املتطرفـة وشـدة واأ ـا واأل ـر النـاجم عـن           السلبية ل
تدابق االسـت ابة إ اء التغّيـر املنـاخي رغـم أن هـ ه البلـدان ال تتحمـل إال أقـل املسـيولية عنـه.           

وا أن ومن ،   عوا البلدان املتقدمة النمـو إا تبـو ء قيـا ة عمليـة التصـدي لـتغق املنـا . واعتـرب        
أحر تـه مـن    تغق املنا  ال يهد  فحسس إممانيا  التنمية يف البلدان النامية ويعّرض للخطر مـا 

إجنــا ا  علــى صــعيد التنميــة املســتدامة  بــل يهــد  أيضــا ويف الصــميم أســباس وجــو  البلــدان   
 واجملتمعا  وعوامل بقاء ه ه البلدان واجملتمعا .

دمـة النمـو ال بـد  بـالنظر إا مسـيوليتها التارخييـة        وشد  الو راء على أن البلدان املتق - 20
املتحـدة   األمـم أن تتبوأ ممانية القيـا ة يف التصـدي اـ ا التحـدي وفقـًا ملبـا   وأحمـا  اتفاقيـة         

اإلاارية بيأن تغق املنا  وباألخص مبدأ املساواة واملسيوليا  امليـتركة واملتباينـة والقـدرا     
  والتق  الل ين حتتاجهما البلدان النامية.ذا  الصلة  وأن توفر الدعم املال

وأعـا  الــو راء التأكيــد علــى أن املــدى الــ ي ميمــن أن تــ هس إليــه البلــدان الناميــة يف   - 21
التنفي  الفعال اللتزاما ا مبوجـس االتفاقيـة اإلااريـة يـر ن بالتنفيـ  الفعـال مـن جانيـس البلـدان          

ــا    املتقدمــة النمــو اللتزاما ــا مبوجــس االتفاقيــ  ــة ونيقــل التمنولوجي ة  فيمــا يتصــل بــاملوار  املالي
وقيامها باملراعاة التامـة ألولـوييت التنميـة االقتصـا ية واالجتماعيـة واستئصـال الفقـر كـأولويت          

 مبدايت  ومهيمنت  للبلدان النامية.
ــة        - 22 ــيسر العيــرين لألاــرا  يف اتفاقي ــم إلجنــاح امل ــد  عمه ــو راء تأكي ــا  ال ــموأع  األم
اإلاارية بيأن تغّير املنا   املقرر عقده يف ليما بـبقو. وأكـدوا مـن جديـد ضـرورة أن      تحدة امل

يتحقــق يف ليمــا تقــد   ــو اعتمــا  بروتوكــول يف املــيسر ا ــا ي والعيــرين لألاــرا  الــ ي     
أو صــث قــانيوين آخــر أو حمصــلة متفــق عليهــا أخــرى يمــون اــا قــوة    0232ســينعقد يف عــا  
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تفاقيـة وتتوافـق مـس مبا اهـا وأحمامهـا  وعلـى األخـص مبـدأ املسـيوليا           القـانيون يف إاـار اال  
امليــتركة واملتباينــة  وتــي ي إا تعزيــز النظــا  املتعــد  األاــرا  القــاام علــى القواعــد. وأعــا    
ــاعي          ــاء االجتم ــيت جــر  يف اللق ــاءة ال ــم للمناقيــا  البّن ــن  عمه ــراس ع ــو راء أيضــا اإلع ال

ــيسر األاــرا  يف اال  ــدا    التحضــقي مل ــة سهي ــا البوليفاري ــة فزنوي ــ ي ع قــد يف عهوري ــة ال تفاقي
النيعقا  ميسر ليمـا. ويف هـ ا السـياق  أعـرس الـو راء عـن  عمهـم  مـوميت بـقو وعهوريـة           

 فزنويا البوليفارية لتوجيههما الناجح للعمل املتعلق هب ين االجتماع .
فريـق العامـل املخصـص املعـ  مبنـهاإ      وأحاط الو راء علمًا بالتقد  ا ـر  يف أنييـطة ال   - 22

 يربــان للعمــل امل عــزد   وشــد وا علــى ضــرورة أن سم ــن ا صــلة الــيت تتوصــل إليهــا األاــرا    
العاملة يف إاار الفريق من مواصلة التنفي  المامـل وامل عـّز  واملسـتدمي لاتفاقيـة. وأعـا  الـو راء       

والنتاات اليت يتوصل إليها من زا مبوجـس  التأكيد على ضرورة أن يمون العمل يف إاار الفريق 
االتفاقية وبالتماشي مس األهدا  واملبا   واألحما  املنصو  عليها فيها  مبا يف ذلث مبـا    
اإلنيصا  واملسيوليا  امليتركة واملتباينة والقدرا  ذا  الصلة. ورأوا أن العمليـة اجلاريـة يف   

 ة تفسق االتفاقية أو إعا ة كتابتها.إاار الفريق العامل ال ينبغي أن تي ي إا إعا 
وشد  الو راء على ضرورة القيا  علـى وجـه السـرعة بسـد ف ـوة الطمـوح  وأعربـوا         - 23

عن قلقهم إ اء قلة وفاء البلدان املتقدمة النمـو بالتزاما ـا يف هـ ا الصـد . واعتـربوا أنيـه ينبغـي         
التخفيـع فقـط إمنـا يتضـمن      من أجل التصـدي اـ ه الف ـوة  أال يقتصـر التركيـز علـى جهـو        

أيضا سد الف وا  املتصلة بالتمويل والتمنولوجيا والدعم الـيت تلـز  لبنـاء القـدرا . وشـد وا      
علــى ضــرورة أن تبــدي البلــدان املتقدمــة النمــو التزامــا  قويــة واموحــة يف جمــال التخفيــع    

عا ـا   تتضمن وضس أهدا  ختفـيض اموحـة وقابلـة للقيـاس الممـي مـن أجـل ا ـد مـن االنيب         
 على  و ما يتطلبه الِعلم وتنص عليه االتفاقية.

وأعا  الو راء التأكيد علـى مـا الحتـرا  اإلعمـال العـاملي  ـق تقريـر املصـق لليـعوس           - 21
الــيت تــر ح حتــا نيــق االســتعمار أو ختضــس لألشــمال األخــرى للهيمنــة األجنبيــة أو االحــتال   

ويفّسـدها  املتحـدة   األمـم ي علـي منـها ميثـاق     األجنل من أفيـة يف ضـمان حقـوق اإلنيسـان الـيت     
العهدان الدوليان اخلاصان حبقوق اإلنيسان ويف كفالة مراعا ـا علـى  ـو فعـال  ورأوا أن عـد       
احترا  هـ ا ا ـق يـي ر سـلبا يف النمـو االجتمـاعي واالقتصـا ي اـ ه اليـعوس ويتعـارض مـس            

ــة ووحــد ا وســام     ــدول وســيا  ا الواني ــرا  اســتقال ال ــدخل يف  احت ــة وعــد  الت تها اإلقليمي
علـى  ـو    شيوهنا الداخلية مبا يف ذلث عن اريق استعمال تمنولوجيا املعلومـا  واالتصـاال   

تالع ملبا   القانيون الدول  وباألخص شـبما  التواصـل االجتمـاعي  وأكـدوا أن التـزامهم      
 األمـم لـوار ة يف ميثـاق   المامل بتعد ية األارا  نيـابس مـن االحتـرا  التـا  للمبـا   واملقاصـد ا      

 والقانيون الدول.املتحدة 
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وأشار الو راء إا االحتياجا  اخلاصة ألفريقيا  القارة الوحيدة الـيت ال تـزال حـ  اآلن     - 21
خارإ مسار حتقيـق األهـدا  اإلمناايـة املتفـق عليهـا  وليـا  مبـا فيهـا األهـدا  اإلمناايـة لأللفيـة.            

ــو ة الن    ــم ع ــه رغ ــو راء بأني ــاك حاجــة لضــمان      وســل م ال ــزال هن ــارة ال ت ــو االقتصــا ي إا الق م
اســتمرارية االنيتعــاذ الــ ي يتســم هبياشــته وتفاوتــه. ورأوا أن قــة ضــرورة لتحقيــق ذلــث حــ    
ميمن مواجهة اآل ار السلبية ا الية على التنمية جراء األ ما  واملصاعس اجلسـيمة املتعـد ة الـيت    

ــا ة تقــويض    تلقــي بظااــا علــى جهــو  ممافحــة الفقــر وا    ــي ي إا  ي ــيت ميمــن أن ت جلــوع وال
 اجلهو  الرامية إا حتقيق األهدا  اإلمنااية املتفق عليها  وليا مبا فيها األهدا  املعنية بأفريقيا.

وأعرس الـو راء عـن القلـق العميـق إ اء عـد  حتقيـق م ْ مـل االلتـزا  املتعلـق مبضـاعفة            - 29
  علـى النحـو الـ ي صـاغته قّمـة جمموعـة الثمانييـة        0232 املعونية املقدمة إا أفريقيا حبلول عا 

املعقــو ة يف غلــ  إيغلــز باململمــة املتحــدة  وشــد وا يف هــ ا اخلصــو  علــى ضــرورة إحــدا  
تقــد  ســريس يف الوفــاء هبــ ا االلتــزا  وبالتزامــا  املــا   اآلخــرين بزيــا ة املعونيــة عــرب جمموعــة   

ضافية ونيقل التمنولوجيا وبناء القـدرا  يف البلـدان   وساال تتلفة مبا فيها توفق موار  جديدة إ
األفريقية و عم تنميتها املستدامة. و عوا إا مواصلة تدعيم املبا را  اإلمنااية ألفريقيا مبا فيهـا  

ئوهي رؤية استراتي ية للقارة وإاار عمل ألولويا ا من أجل حتقيـق التنميـة    0231خطة عا  
كة اجلديــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا وبرنيــامت تطــوير البنيــة   االجتماعيــة واالقتصــا ية( واليــرا 

التحتية يف أفريقيا. وأعربوا من نياحية أخرى عن ترحيبـهم بالـدعم الـ ي قدمتـه بعـض البلـدان       
 الثا ي. النامية ألفريقيا عن اريق برامت التعاون فيما ب  بلدان اجلنوس والتعاون

ول الثالـث املعـ  بالـدول اجلزريـة الصـغقة الناميـة       وأشار الو راء إا انيعقا  امليسر الـد  - 32
  وأعربـوا عـن ترحيبـهم باعتمـا      0232/سـبتمرب  أيلول 2إا  3يف آبيا  بساموا يف الفترة مـن  

ر مســا - إجــراءا  العمــل املعّ ــل للــدول اجلزريــة الصــغقة الناميــة  ”و يقتــه اخلتاميــة املعنونيــة 
د  للم تمس الدول بالتنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة     اليت سثل االلتزا  السياسي املت  “ساموا

للتنميـة املسـتدامة   “ كحالـة خاصـة  ”عيد التأكيد على استمرار هـ ه الـدول   تالصغقة النامية  و
أوجه ااياشة املتفر ة وال اتية الـيت تتسـم هبـا. وحتـد  الو يقـة أيضـًا ارااـق جديـدة          إابالنظر 

ــز العمــل املتصــل بطاافــة مــن ال   ــة    لتعزي ــة الصــغقة النامي تحــديا  الــيت تواجههــا الــدول اجلزري
وأولويا ــا  وت ظهــر كيــع ميمــن تعه ــد اليــراكا  الــيت ت ــرب  مــس تتلــع أصــحاس املصــلحة      
واالســتفا ة منــها كوســيلة مهمــة لتنفيــ  مســار ســاموا. ورأوا أن التقــارير املتصــلة باجللســا     

ة علـى شـراكا  ت عـىن حتديـدًا بالـدول      ا وارية السا عن شراكا  أصحاس املصلحة واملنّصب
اجلزرية الصغقة النامية وتيمل جمموعة كبقة من اليركاء  سثـل حمّصـلة متّممـة لنتـاات املـيسر      

حتقيـق التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصـغقة الناميـة مـن خـال          ”وت رب  موضـوعه املعنـون   
 “.ومتينة إقامة شراكا  حقيقية
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عن تقديرهم  مومة  ولة سـاموا املسـتقلة الستضـافتها مـيسر الـدول      وأعرس الو راء  - 33
اجلزرية الصغقة النامية وأعا وا تأكيد التزامهم بالعمل مس ه ه الدول من أجل التنفي  المامـل  

 ملسار ساموا  ضمانيا لن احه.
ــة غــق      - 30 ــدان النامي ــيت تواجههــا البل ــدة ال ــو راء باالحتياجــا  والتحــديا  الفري ــر ال  وأق

الساحلية وتن م عن افتقارها لسبيل بـري للوصـول إا البحـر  وهـو الوضـس الـ ي يفـاقم منـه         
وجو هــا مبنــأى عــن األســواق العامليــة  كمــا أعربــوا عــن قلقهــم الســتمرار هياشــة النمــو           
االقتصا ي والرفاه االجتماعي اليامل  للبلدان النامية غق السـاحلية إ اء الصـدما  اخلارجيـة    

ملتعد ة اليت يواجهها اجملتمس الدول مبا يف ذلث األ مـة املاليـة واالقتصـا ية والـتغق     والتحديا  ا
املناخي. وشد وا علـى ضـرورة قيـا  اجملتمـس الـدول بزيـا ة املسـاعدة اإلمناايـة الـيت يقـدمها إا           
البلدان النامية غق السـاحلية مـن أجـل مسـاعد ا يف التغلـس علـى أوجـه ضـعفها وبنـاء قـدر ا           

 االحتمال ووضس نيفسها على مسار التنمية االجتماعية واالقتصا ية املستدامة. على
وأعا  الو راء التأكيد على ضرورة القيـا  علـى وجـه السـرعة بالتصـدي لاحتياجـا         - 31

والتحديا  اإلمنااية املتفـر ة الـيت تواجههـا البلـدان الناميـة غـق السـاحلية وبلـدان املـرور العـابر           
ل إقامـة شـراكا  حقيقيـة فيمـا بينـها مـس تلقـي الـدعم والتعـاون المـافي  مـن            النامية من خـا 

اجملتمس الدول لمي تتممن من التنفي  الفعال ألولويا  برنيـامت عمـل أملـاا والربنيـامت اخللـع      
له. وأعربوا عن ترحيبهم بقـرار اجلمعيـة العامـة عقـد مـيسر اسـتعراض عيـري شـامل لربنيـامت          

  و عوا اجملتمس الـدول إا إيـاء نيظـرة نيقديـة لاحتياجـا  اخلاصـة       0232عمل أملاا يف عا  
الــيت تواجههــا البلــدان الناميــة غــق الســاحلية والتحــديا  الــيت تصــا فها واملســاعدة يف صــياغة   
أولويا  إلاـار عمـل جديـد يمـون أكثـر ةـوال وتوجهـا  ـو العمـل امليـترك لصـان البلـدان             

 قبل.النامية غق الساحلية يف العقد امل
اإلمنااي تناول االحتياجـا   املتحدة  األمموشد  الو راء على ضرورة أن يمفل جها   - 32

اإلمنااية املختلفة وا د ة للبلدان املتوسـطة الـدخل بطريقـة منسـقة وباتبـاع أمـور منـها  إجـراء         
فــة تقيــيم  قيــق لألولويــا  واالحتياجــا  الوانيــة اــ ه البلــدان ومراعــاة تطبيــق مــتغقا  تتل  

ت هس أبعد من معيار نيصـيس الفـر  مـن الـدخل القـومي  فضـًا عـن التسـليم بالطـابس املتعـد            
املتحــدة  األمــماألبعــا  للتنميــة والفقــر وحتســ  الــدعم المــايف واملنــه ي الــ ي يقدمــه جهــا     

 اإلمنااي و يا ة تركيزه وفقا للخطط الوانية.
ــد  المــبق وا    - 32 ــو راء عــن قلقهــم إ اء الع ــامي لاجــئ   و اصــة النســاء   وأعــرس ال ملتن

واألافال مبن فيهم األافال غق املصحوب  أو املنفصل  عن أَبـويهم  الـ ين يضـعون أنيفسـهم     
يف مواضــس الضــعع مبحاولتــهم عبــور ا ــدو  الدوليــة بــدون حيــا ة و ــااق الســفر الضــرورية   
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سـية جلميـس املهـاجرين    وسل م الـو راء بـالتزا  الـدول بـاحترا  حقـوق اإلنيسـان وا ريـا  األسا       
 سيما النساء واألافال بصر  النظر عن مركزهم من منظور اا رة. وأسرهم وال

ــة      - 33 ــو راء عــن قلقهــم العميــق إ اء التعويــق الــ ي تتعــرض لــه اجلهــو  الدولي وأعــرس ال
الرامية لوضـس حـد لـدورة األمـراض مثـل وبـاء فـقوس نيقـص املناعـة البيـرية واإليـد  والـدرن             

وغق ذلث من األمراض املدارية امله ـورة عـن اريـق أسـاليس املنـس واملعاجلـة وتعزيـز         واملاريا
الصحة النفسية والرفاه للناس  بسبس اهور وانيتيار أمراض مدارية أخرى مثـل اإليبـوال علـى    

 ما هو حاصل يف منطقة غرس أفريقيا.
ل غـق املسـبوق لإلصـابة    وإذ نيظر الو راء يف الطابس العابر للحدو  اـ ا الوبـاء  واملعـد    - 31

ــاعي        ــر االجتمـ ــهم لأل ـ ــًا منـ ــدو   وإ راكـ ــا وراء ا ـ ــاره فيمـ ــاار انيتيـ ــرض وتـ ــدوى املـ بعـ
واالقتصا ي ال ي يفلبه الوباء على التنمية يف البلدان املنموبة به بيمل رايسي  وإقـرارا منـهم   

ــي عد الــوا  و ون اإلقليمــي و بــأن اإليبــوال ميثــل  ديــدا لألمــن الصــحي علــى الص ــ        اإلقليم
والعاملي  أعربوا عن شمرهم للم تمـس الـدول علـى مـا اختـ ه مـن خطـوا  وقدمـه مـن  عـم           

 ح  اآلن واالبوه بتقدمي مزيد من املساعدة ا ه اجلهو .
واالس الو راء اجملتمس الدول بتوفق املساعدة الضرورية من أجل بنـاء قـدرا  الـدول     - 31

لى سبيل املثال ال ا صر  البحو  اإلفرا ية ا يدـة وتعق ـس   األعضاء على املراقبة  مبا يف ذلث ع
االتصال باملصاب  وتقاسـم املعلومـا  بيـأن وبـاء اإليبـوال بالتعـاون اآلين مـس منظمـة الصـحة          

 األمــمالعامليــة ومركــز ممافحــة األمــراض والوقايــة منــها ومنظمــة أابــاء بــا حــدو  وبرنيــامت    
للسـمان  املتحـدة   األممللطفولة ئاليونييسيع( وصندوق دة املتح األمماإلمنااي ومنظمة املتحدة 

 وسواهم من اليركاء اآلخرين.
وسل م الو راء باجلهو  اليت يب اا رؤساء الدول وا مومـا  لبلـدان حـوض هنـر مـانيو       - 39

يف غرس أفريقيا ئكو   يفوار وغينيا وليربيا وسقاليون( ملا يبدونيـه مـن التـزا  ويتخ ونيـه مـن      
ع انيتيار اإليبوال يف بلـداهنم  و عـوا شـركاء التنميـة واجملتمـس الـدول بأسـره إا        إجراءا  لوق

تـوفق الـدعم املسـتمر املسـتدمي ذي الصـلة لتعضــيد جهـو  البلـدان املتضـررة. ويف هـ ا الســياق          
حثوا عيس املا   وباألخص املـا   التقليـدي  علـى  يـا ة اليـفافية يف مـدفوعا  املسـاعدة        

 لرمسية املوجهة للمساال الصحية وال سيما يف ه ه ا الة.اإلمنااية ا
وأكـدوا يف هـ ا السـياق اسـتمرار      39/3وأعرس الو راء عن ترحيبهم باعتما  القرار  - 12

يـتركا  إمياهنم بأن الوحدة العاملية هي مفتـاح هزميـة اإليبـوال  الـ ي بـا  ميثـل  ديـدا صـحيا م        
 على الصعيد العاملي.

http://undocs.org/ar/69/1
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املتحـدة   األمـم وأعرس الو راء عن ترحيبهم جبهو  حمومة إكوا ور الستضافة مـيسر   - 13
ــا         ــو يف ع ــث(  يف كويت ــل الثال ــة ا ضــرية املســتدامة ئاملوا ــ  باإلســمان والتنمي   0233املع

 امة.وقرروا يف ه ا السياق أن يدعموا اعتما  قرار هب ا اخلصو  يف اجلمعية الع
والحا الو راء االنيعقا  املرتقس يف تارخيا بدولة بوليفيـا املتعـد ة القوميـا  الجتمـاع      - 10

و راء التصنيس وممافئاته املع  مبسألة حوكمة املـوار  الطبيعيـة والتصـنيس بالتعـاون مـس منظمـة       
ة ومنطقـة البحـر   للتنمية الصناعية ئاليونييدو( والل نة االقتصـا ية ألمريمـا الاتينيـ   املتحدة  األمم

الماريل والل نة االقتصـا ية ألفريقيـا والل نـة االقتصـا ية واالجتماعيـة آلسـيا وا ـيط ااـا           
 والل نة االقتصا ية واالجتماعية لغرا آسيا.

ورحس الو راء بافتتاح رايس  ولـة بوليفيـا املتعـد ة القوميـا   إيفـو مـوالريس آميـا          - 11
السبعة والسبع  يف الطابق اخلـامس مـن مـبىن األمانيـة العامـة يف       اجلناح اجلديد ملماتس جمموعة

مقـر األمـم املتحـدة. والحــا الـو راء بارتيـاح هــ ا اإلجنـا  الـ ي ميثــل العـو ة الداامـة ملمتــس          
 3910جمموعة السبعة والسبع  إا املبىن الرايسي لألمانية العامـة حيـث كـان قاامـا منـ  عـا        

 عا  لت ديد مباين املقر.قبل استهال العمل باملخطط ال
وأشار الو راء إا االلتزاما  الواقعة على عاتق البلد املضيع مبوجس االتفـاق املـير     - 12
ــه حزيران 03 ــ   3921/يونيي ــمب ــوا عــن  املتحــدة األمريميــة   الواليــا واملتحــدة  األم وأعرب

تعزيـز كفـاءة األ اء   ”املعنـون   31/123ترحيبهم باعتما  اجلمعية العامـة بتوافـق اآلراء القـرار    
اسـتهد  تنـاول مسـألة اإلغـاق التعسـفي للحسـابا        الـ ي  “ اإل اري واملال لألمـم املتحـدة  
من ِقَبل بعض امليسسا  املصـرفية ها فـًا التوصـل    املتحدة  األمماملصرفية للبعثا  الداامة لدى 

 يملة.إا حل  اام ا ه امل
ــة       - 12 ــة العامــة هــي اايئ ــة اخلامســة التابعــة لل معي ــى أن الل ن ــد عل ــو راء التأكي وأعــا  ال

ــة واملاليــة واملتعلقــة      الرايســية الوحيــدة يف املنظمــة املنواــة بالواجبــا  املتصــلة باملســاال اإل اري
ــة اخلامســة وحــ     ــاقلش يف إاــار الل ن ــو راء أن ت ن ــة. ويف هــ ا الســياق  الــس ال دها أي بامليزانيي

مساال تتعلق بامليزانيية أو أي مساال مالية أو إ ارية  مبا فيها املساال ذا  الصلة ب نييـاء عمليـة   
 .املتحدة األمم فا السا  أو بعثة سياسية خاصة  إعمااًل مليثاق 

وأعا  الو راء التأكيد على أن أي جهو  إلصاح األمانيـة العامـة وإ ار ـا  مبـا يف ذلـث       - 13
يزانيية اليت تضطلس هبا  ينبغي أال يمون القصد من ورااها تغيق الطـابس ا مـومي الـدول    عملية امل

واملتعد  األارا  والدول للمنظمة بل تعزيـز قـدرة الـدول األعضـاء علـى أ اء  ورهـا اإلشـرايف        
والرقاا  ورأوا أنيه من الضروري كفالة نيظر الـدول األعضـاء وا صـول علـى موافقا ـا املسـبقة       

ــة        يف ع ــة يف اختصــا  اجلمعي ــ ها  اخل ــس تنفي ــا اإلجــراءا  املزم ــيت تمــون فيه ــس ا ــاال  ال ي
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. كمــا أيــدوا حــق عيــس الــدول األعضــاء يف 33/021العامــة. وأشــاروا يف هــ ا الصــد  للقــرار 
نظمــة مبــا يف ذلــث يف املســاال املتصــلة     يف اإلعــراس عــن مواقفهــا إ اء إ ارة امل  املتحــدة   األمــم

ــا  تفاعــل وحــوار مســتمرين بــ  األمانيــة العامــة واجلمعيــة العامــة لتــدعيم      بامليزانييــة وضــرورة قي
 وجو  بيئة إيفابية للتفاوض حول تدابق اإلصاح واختاذ القرارا  بيأهنا وتنفي ها.

س بـه اجلمعيـة العامـة    وأعرس الو راء عن  عمهم القوي للـدور اإلشـرايف الـ ي تضـطل     - 11
وسواها من اايئا  ا مومية الدولية وهيئا  اخلرباء التابعة اا يف عمليا  التخطـيط والربجمـة   
ــة        ــز  ور جلن ــزامهم بتعزي ــوا جمــد ا عــن الت ــيم. ويف هــ ا الســياق  أعرب ــة والرصــد والتقي وامليزني

ى امليـاركة النيـطة يف   علـ املتحـدة   األمـم الربنيامت والتنسيق. وحث الو راء أيضًا باقي أعضـاء  
  ورا  الل نة.

وأعــا  الــو راء التأكيــد علــى أفيــة اإلاــار االســتراتي ي باعتبــاره التوجيــه السياســاا    - 11
ــا  واليــا  الــدول      الرايســي للمنظمــة واــالبوا جمــد ًا بضــرورة أن يعمــس حمتــواه علــى  ــو ت

 األعضاء والقواعد املالية والنظا  املال لألمم املتحدة.
وأعــا  الــو راء تأكيــد أفيــة ا فــاظ علــى منه يــة امليزانييــة واإلجــراءا  واملمارســا    - 19

املستقرة للميزانيية والنظا  املال والقواعد املالية الناامة لعملية امليزانييـة  وشـد وا علـى ضـرورة     
أن يتناســس مســتوى امليزانييــة الــ ي تعتمــده اجلمعيــة العامــة مــس كافــة الــربامت واألنييــطة حــ  

ضــمان تنفيــ ها المامــل والفعــال. ويف هــ ا الصــد   أكــدوا أن املنه يــة الراهنــة إلعــا ة  ميمـن 
تقدير التماليع سثل عنصرا جوهريا ومتممًا ملنه ية امليزانيية اليت توافق عليهـا اجلمعيـة العامـة     
وأعا وا التأكيد علـى أن املنه يـة ا اليـة إلعـا ة تقـدير التمـاليع تضـمن عـد  تـأ  ر األنييـطة           

 ملطلوبة تأ رًا سلبيًا بتقلبا  أسعار العملة والتضخم.ا
وأكــد الــو راء أن املنه يــة ا اليــة إلعــدا  جــدول األنيصــبة املقــررة تعمــس التغــيقا   - 12

ــو راء املتحــدة األمــما اصــلة يف األحــوال االقتصــا ية النســبية للــدول األعضــاء يف    . وأعــا  ال
باعتبــاره املعيــار األساســي يف قســمة نيفقــا  “ سالقــدرة علــى الــدف”التأكيــد جمــد ا علــى مبــدأ 

ورفضوا إ خال أي تعديل على عناصر املنه يـة ا اليـة إلعـدا  جـدول األنيصـبة      املتحدة  األمم
املقررة يمون ااد  منها  يا ة مسافا  البلدان النامية. وأكدوا يف هـ ا الصـد  أن العناصـر    

ــة جلــدول األنيصــبة امل    ــة ا الي ــومي    األساســية يف املنه ي ــدخل الق ــرة األســاس وال ــل فت قــررة مث
اإلعال وأسعار التحويل والتسوية املتصلة بايففاض نيصيس الفر  من الـدخل ومعامـل التـدرإ    

بـد أال ت مـس    وا د األ ىن وا د األقصى ألقل البلدان منوا والتسوية املتصلة برصـيد الـديون ال  
 أو تمون حما للتفاوض.
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ملعدل األقصـى الـراهن لألنيصـبة املقـررة  أو ا ـد األقصـى          وشد  الو راء على أن ا - 13
حتديــده كحــل سياســي تــوفيقي وأنيــه تــالع ملبــدأ القــدرة علــى الــدفس كمــا أنيــه يعتــرب مصــدرا   
جوهريــا لتيــوه جــدول األنيصــبة املقــررة. ويف هــ ا الســياق حثــوا اجلمعيــة العامــة علــى إجــراء  

 جيم. 22/2اجلمعية العامة  من قرار 0استعراض ا ا الترتيس وفقا للفقرة 
وأعا  الو راء التأكيد على ضرورة أن تيمل املبا   والقواعد الراهنة املتعلقة بقسـمة   - 10

نيفقا  عمليا  حفا السا  اليت تقرها اجلمعية العامـة يف قرارا ـا ذا  الصـلة  األسـاس ألي     
وشـد  الـو راء يف هـ ا     مناقيا  تتعلق جبدول األنيصبة املقررة لتمويل عمليا  حفا السا .

السياق على أن جدول اشتراكا  حفا السا  ال بد أن يعمـس بيـمل واضـح املسـيوليا      
اخلاصة اليت تقس على عـاتق الـدول األعضـاء الداامـة يف جملـس األمـن يف صـون السـلم واألمـن          

ة حمـدو ة  الدولي . وأشار الو راء أيضا إا أن قدرة البلـدان األقـل منـوا مـن الناحيـة االقتصـا ي      
بالنسـبة للميــاركة يف ميزانييــا  حفــا الســا . ويف هـ ا الســياق  شــد  الــو راء علــى أن أي   
مناقيــة لنظــا  التخفيضــا  املطبــق علــى جــدول اشــتراكا  حفــا الســا  ال بــد أن يراعــي     
ارو  البلدان النامية اليت ينبغي أال تتأ ر أوضاعها ا الية سلبا. وشد  الو راء يف ه ا الصـد   

أنيه ال ينبغي من ، تصنيع أي عضو مـن أعضـاء جمموعـة السـبعة والسـبع  والصـ  مـن        على 
 غق أعضاء جملس األمن فوق املستوى جيم.

للمسـاعدة يف تـدريس القـانيون الـدول     املتحـدة   األمـم وأبدى الو راء  عمهم لربنيـامت   - 11
( 02-ئ  0299رار و راسته ونييره و يا ة تفهمه  ال ي أنييـأته اجلمعيـة العامـة مبوجـس القـ     

لغـرض املسـافة يف توسـيس  ااـرة املعـار  بالقـانيون        3932األول/ يسمرب  كانيون 02املير  
الدول كوسيلة لتعزيز السلم واألمن الـدولي  وتمـريس عاقـا  الصـداقة والتعـاون فيمـا بـ         

يف تعزيـز   املتحـدة  األمـم الدول. وأشاروا إا أن الربنيامت وممونياته ميثل إحدى الركااز جلهـو   
القانيون الدول  وأن فقهـاء القـانيون وا افـل األكا مييـة والدبلوماسـي  وسـواهم مـن املـواف          
العمــومي  مــن البلــدان الناميــة يســتفيدون اســتفا ة عظمــى مــن الــدورا  الدراســية اإلقليميــة    

انيطاقا مـن  للقانيون الدول والزماال  واملنيورا  واملمتبة السمعية البصرية للقانيون الدول. و
شعورهم بالقلق إ اء قلة املوار  من التربعـا  املتاحـة لـدعم أنييـطة هـ ا الربنيـامت املهـم  أعـا          
الو راء التأكيد على ضرورة سويل ممونيا  برنيامت املسـاعدة مبـا يف ذلـث الـدورا  الدراسـية      

ومنطقــة البحــر اإلقليميــة يف القــانيون الــدول الــيت تفيــد منــها أفريقيــا وآســيا وأمريمــا الاتينيــة   
ــانيون         ــة الســمعية البصــرية للق ــدول واملمتب ــانيون ال ــال الق ــاال  يف جم ــامت الزم المــاريل  وبرني
ــا  الدراســية        ــانيون البحــار  وا لق ــة لق ــاميلتون شــقل أمقاســنغ الت كاري ــة ه ــدول  و مال ال

واملـــوا  والتدريبيـــة اإلقليميـــة يف جمـــال قـــواني  املعاهـــدا  وذارســـا ا واملنيـــورا  القانيونييـــة  
 .0232-0232التدريبية  عن اريق امليزانيية العا ية لألمم املتحدة ابتداء من فترة السنت  
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ونيا ى الو راء باعتما  هنت ا اسبة عن املسيوليا  فيما يتصل باليراكا  اليت تيـمل   - 12
    وبــاألخص فيمــا يتعلــق مبيــاركة القطــاع اخلــا  واجملتمــس املــدين وامليسســا   املتحــدة األمــم

املتحـدة   األمـم اخلقية. ويف هـ ا الصـد  أعـا وا التأكيـد علـى ضـرورة القيـا  يف إاـار شـراكا           
بتعزيز اليفافية والتناسق واالسـتدامة فضـا عـن املسـاءلة أمـا  الـدول األعضـاء  وشـد وا أيضـا          

هـ ه املبـا را    أيم مـن   على ضـرورة إتاحـة إجـراءا  للـدول األعضـاء يف اجلمعيـة العامـة لنظـر        
 عليها ح  يتسىن ا افظة على الطابس ا مومي الدول لألمم املتحدة. ملوافقةوا
ووافق الـو راء علـى تقريـر االجتمـاع التاسـس والعيـرين لل نـة خـرباء صـندوق بقيـز            - 12

غريــرو االســتئماين للتعــاون االقتصــا ي والــتق  فيمــا بــ  البلــدان الناميــة  وأيــدوا التوصــيا     
الــو راء علــى راــيس الصــندوق االســتئماين ملــا يبديــه مــن التــزا  متواصــل   الــوار ة فيــه. وأ ــىن 

وأعربوا عن رضااهم عن النتاات اليت أحر ها الصندوق. ويف ضوء النقص اليديد يف إيـرا ا   
الفاادة اليت حققها الصندوق بسـبس ا الـة املاليـة العامليـة الراهنـة علـى  ـو مـا أفـا  بـه راـيس            

جبميس الدول األعضاء تقدمي مسـافا  كـبقة للصـندوق االسـتئماين     الصندوق  أهاس الو راء 
إلعـان التربعـا  لألنييـطة اإلمناايـة املقـرر انيعقـا ه يف نييويـورك        املتحدة  األمميف مناسبة ميسر 

 .0232الثاين/نيوفمرب  تيرين 32يف 
ــة خــرباء الصــندوق بيــأن إ ارة املــوار  امليــاريعية لــ    - 13 دعم وأقــر الــو راء توصــيا  جلن

 أنييطة الل نة وفّوضوا رايس الصندوق االستئماين استممال الو ااق ذا  الصلة وتوقيعها.
ووافق الو راء على البيان املال  سـاس التعـاون االقتصـا ي فيمـا بـ  البلـدان الناميـة         - 11

جملموعة السبعة والسبع  بالصيغة اليت عرضها رايس جمموعة السبعة والسـبع   وحثـوا الـدول    
 ألعضاء اليت مل تسد  ح  اآلن اشتراكا ا املتأخرة على ب ل جهو  خاصة لعمل ذلث.ا

وأعرس الو راء عن ترحيبهم بانيضما  عهورية جنوس السـو ان إا عضـوية جمموعـة     - 11
 السبعة والسبع .

وأعرس الو راء عن ترحيبهم ا ار بانيتخاس عهورية جنوس أفريقيا بالتزكيـة لرااسـة    - 19
 .0232عة السبعة والسبع  لعا  جممو


