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القياء لى الفقر وقيايا إمنائية أخرى
األن طة التنفيذية من أ ل التنمية
التنمية الررا ية واألمن الغذائي والتغذية
التنمية اال تما ية
النهوض باملرأة
احلالة

ال رق األوسط

قيية فلسط
ضـــرورة إ ـــاء احلصـــار االقتصــادي والتجـــاري واملـــا الـــذي
تفرضه الواليات املتحدة األمريكية لى كوبا
مسألة رر فوكالند (مالفيناس)
وكالة األمم املتحدة إلغاثـة وت ـغيل الال ـا الفلسـطيني
ال رق األدىن
املسائل املتصلة باإل الم
تنفيذ إ الن منح االستقال للب ل دان وال عوب املستعمرة
الســـيادة الد ائمـــة لل ـــعس الفلســـطيا األرض الفلســـطينية
احملتلة ،مبا فيها القدس ال ـرقية ،وللسـكان العـرب اجلـوالن
السوري احملتل لى موارد م الطبيعية
تقريـــر مفـــوض األمـــم املتحـــدة الســـامي ل ـــؤون الال ـــا ،
واملســــــائل املتصــــــلة بــــــالال ا والعائــــــدين وامل ــــــردين،
واملسائل اإلنسانية
ال ــراكة اجلديــدة مــن أ ــل تنميــة أفريقيــاحمل التقــدم احملــر
التنفيذ والد م الدو
حقوق ال عوب األصلية
القياء لـى العنصـرية والتمييـر العنصـري وكرا يـة األ انـس
وما يتصل بذلك من تعصس
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حق ال عوب

تقرير املصري

تعرير حقوق اإلنسان ومحايتها
تعرير تنسيق املسا دة اإلنسانية واملسا دة الغوثية الم تقـدمها
األمــم املتحــدة حــاالت الكــوارذ ،مبــا ةلــك املســا دة
االقتصادية اخلاصة
احمليطات وقانون البحار
برنــامج األمــم املتحــدة للمســا دة
ودراسته ون ره و يادة تفهمه

تــدريس القــانون الــدو

رلـس فتـوى مـن ةكمـة العـد الدوليـة ب ـأن اقثـار القانونيـة
لفصل أرخبيل شاغوس ن موري يوس ام 1965
متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية
تن يط أ ما اجلمعية العامة
تعرير منظومة األمم املتحدة
إصالح األمم املتحدةحمل التدابري واملقترحات
منطقـة حـوض
الو ي العام مبآسي املهـا رين غـري القـانوني
البحـــر املتوســـط ،مــ التركيـــر بصـــفة خاصـــة لـــى ملتمســـي
اللجوء السوري
التقارير املالية والبيانات املالية املرا عة وتقارير جملس مرا عـي
احلسابات
استعراض كفاءة األداء اإلداري واملا لألمم املتحدة
امليرانية الربناجمية لفترة السنت 2017 - 2016
ختطيط الربامج
حتس احلالة املالية لألمم املتحدة
خطة املؤمترات
دو األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة
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إدارة املوارد الب رية
وحدة التفتيش امل تركة
النظام املوحد لألمم املتحدة
نظام املعاشات التقا دية ملوظفي األمم املتحدة
تقرير ن أن طة مكتس خدمات الر قابة الداخلية
إقامة العد

األمم املتحدة

متويل احملكمة اجلنائية الدولية حملاكمة األشخاص املسؤول ـن
أ ما اإلبـادة اجلما يـة وغـري ةلـك مـن االنتـهاكات اجلسـيمة
للقــانون اإلنســاد الــدو املرتكبــة إقلــيم روانــدا واملــوارن
الرواندي املسؤول ن أ مـا اإلبـادة اجلما يـة وغري ـا مـن
االنتــهاكات املماثلــة أراضــي الــدو اجملــاورة ب ـ  1كــانون
الثاد/يناير و  31كانون األو /ديسمرب 1994
متويــل اقليــة الدوليــة لتصــري
اجلنائيت الدوليت

األ مــا املتبقي ـة للمحكمــت

اجلوانــس اإلداريــة واملتعلقــة بامليرانيــة لتمويــل مليــات األمــم
امل تحدة حلف السالم

رســالة مؤرخــة  29أيلو /ســبتمرب  2016مو هــة إا األم ـ العــام مــن املمثــل
الدائم لتايلند لدى األمم املتحدة
ي رفا أن أحيل ريه اإل الن الـو اري الـذي ا ُتمـد اال تمـا السـنوي األربعـ
لــو راء خار يــة الــدو األ يــاء جممو ــة الـــ  ،77الــذي ُقــد مقــر األمــم املتحــدة
بنيويورك  23أيلو /سبتمرب ( 2016انظر املرفق)
وباسم جممو ة الــ  77والصـ  ،أر ـو نتنـا تعمـيم ـذه الرسـالة ومرفقهـا بوصـفهما
وثيقة مـن وثـائق اجلمعيـة العامـة ،إرـار بنـود ـدو األ مـا  9و 13و 16و  17و 18
و 19و  20و  21و  22و  23و  24و 25و  26و  27و  34و  35و  39و 43
و  49و  53و  58و  59و  60و  62و  65و  66و  67و  68و  69و  73و 77
و  87و  117و  121و  123و  124و  131و  132و  133و  134و 135
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و  136و  137و  138و  139و  140و  141و  142و  144و  145و 146
و  148و .149
(توقيع) فريات اي بالساي
السفري واملمثل الدائم لتايلند لدى األمم املتحدة
رئيس جممو ة الـ 77
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مرفق الرسالة املؤرخة  29أيلو /سـبتمرب  2016املو هـة إا األمـ العـام مـن
املمثل الدائم لتايلند لدى األمم املتحدة
اإل الن الو اري الـذي أ ُتمـد
الدو األ ياء جممو ة الـ 77

اال تمـا السـنوي األربعـ لـو راء خار يـة

نيويورك 23 ،أيلو /سبتمرب 2016
مقــــر
التقــــى و راء خار يــــة الــــدو األ يــــاء جممو ــــة الـــــ  77والصــ ـ
األمـم املتحــدة بنيويـورك  23أيلو /ســبتمرب  2016مبناسـبة ا تمــا هم السـنوي األربعـ .
وقد استعرض الو راء احلالة االقتصادية العـا ،،والتطـورات األخـرية العـا ،،والتحـديات
اخلاصــة الــم توا ههــا البلــدان الناميــة اجملــاالت االقتصــادية واال تما يــة والبيايــة وا تمــدوا
اإل الن التا حمل
 - 1أبر الو راء أن ام  2016و أو ام لتنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 2030
صــوب مســتقبل مســتدام .ورأوا أن املهــم لــذلك أن تُظهــر جممو ــة الـــ  77للمجتم ـ الــدو
الترامها الراسخ املستمر بتعرير ترمجة الطموحات الـواردة اخلطـة إا مـل حقيقـي .وأشـار
الو راء ةلك الصدد إا أن ام  2017ستحل فيه الـذكرى السـنوية اخلمسـون لال تمـا
الــو اري األو للمجمو ــة الــذي ا تمــد ،ت ــرين األو /أكتــوبر  ،1967ميثــاق اجلرائــر،
و ــو أو برنــامج للمجمو ــة ،الــذي د ــع فيــه اجملمو ــة إا بــذ البلــدان الناميــة هــودا
م تركة صوب حتقيق التنمية االقتصادية واال تما ية والسالم والرخاء.
 - 2وأشار الو راء إا أن مجي مبـاد مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـا بالبياـة والتنميـة ،الـذي
ُقد ريو دي انريو ،بالربا يل ،ام  ،1992ال سيما مبـدأ املسـؤوليات امل ـتركة وإن
كانـع متباينــة ،قــد أ يـد تأكيــد ا خطــة ـام  ،2030وأكــدوا مــن ديـد أييــا أن تنفيــذ
خطة ام  2030ينبغي أن يسترشد باملباد الواردة الفقرة  74من اخلطة.
 - 3وأكد الـو راء جمـدداأ أ ن اهلـد اجلـام املتمثـل القيـاء لـى الفقـر شميـ أشـكاله
وأبعاده يظل ـو التحـدي األكـرب بـ التحـديات العامليـة وشـررا ال غـح نـه لتحقيـق التنميـة
املســتدامة .وكــرروا التأكيــد لــى أن القيــاء لــى الفقــر ضــرورة حتميــة خلطــة ــام 2030
وشددوا لى ضرورة معاجلة الفقر شمي أشكاله وأبعاده كيّ ال يتـرك أحـد ـق متخلفـاأ ـن
الركس .وأكدوا من ديد ةلك الصـدد التـرامهم بالعمـل بـال كلـل مـن أ ـل تنفيـذ خطـة
ام  2030بالكامل لو ام  2030لى حنو متوا ن ومتكامـل لتحقيـق التنميـة املسـتدامة
بأبعاد ــا الثالثــة وباالســتناد إا اإلاــا ات الــم حتققــع إرــار األ ــدا اإلمنائيــة لأللفيــة
6/47

16-17245

A/71/422

والسعي إا استكما ما  ،يُنفذ من تلك األ دا  .وشـدد الـو راء ةلـك الصـدد لـى أن
اجملتم الدو جيس أن يعاجل التحديات واالحتيا ـات الـم توا ههـا البلـدان الناميـة ،ال سـيما
البلدان الم توا ه أوضا اأ خاصة ،و لى و ه اخلصوص البلدان األفريقية ،وأقل البلـدان منـواأ،
والبلدان النامية غري السـاحلية ،والـدو اجلرريـة الصـغرية الناميـة ،وكـذلك التحـديات اخلاصـة
الم يوا هها العديـد مـن البلـدان املتوسـطة الـدخل ،والبلـدان الـم متـر ـاالت نـرا ومـا بعـد
الزنا  ،والبلدان وال عوب الم تعيش حتع االحتال األ نيب.
 - 4وأكد الو راء جمددأا أمهية حتقيق التكامـل بـ األبعـاد الثالثـة للتنميـة املسـتدامة ،و ـي
النمــو االقتصــادي ال ــامل للجمي ـ  ،ومحايــة البياــة ،واإلدمــال اال تمــا ي ،وةلــك بطريقــة
متوا نة بدون التركير لى بعُد لى حساب آخر.
 - 5ورحس الـو راء بالتقـدم الـذي أحر تـه الـدو األ يـاء تنفيـذ ا الـورا ،ولكنـهم
شددوا لى أن تنفيذ خطة ام  2030لى مجي املستويات يتطلس تن ـيط ال ـراكة العامليـة
والتنفيــذ التــام للهــد  17مــن أ ــدا التنميــة املســتدامة .ورأوا ةلــك الصــدد أن تعريــر
الــد م املقــدم للبلــدان الناميــة أمــر أساســي ،مبــا ةلــك ــن رريــق تــوفري املــوارد املاليــة،
ونقل التكنولو يـا ب ـروم مواتيـة ،مبـا ةلـك ب ـروم تسـا لية وتفيـيلية ،وحتسـ الـد م
وبنـاء القـدرات احملـدد األ ـدا الـدولي  ،وتعريـر نظـام عـاري متعـدد األرـرا وقـائم لـى
القوا د وغري متييري .وحثوا اجملتم الدو واجلهات املعنية صاحبة املصلحة لى إحـرا تقـدم
حقيقي ب أن تلك املسائل ،مبا ةلـك بوضـ خطـط مـل لـد م تنفيـذ خطـة ـام .2030
وأ ربــوا ــن تقــدير م ملــؤمتر قمــة جممو ــة الع ــرين ،الــذي قــد انغــد و ،بالص ـ ،
 4و  5أيلو /سبتمرب  ،2016والذي كان أو مؤمتر قمة جملمو ة الع رين يُعقـد بلـد مـن
البلدان النامية أ قاب ا تماد خطة ام  2030وحظى مب اركة واسعة النطاق من البلـدان
النامية ،مشلع رئيس جممو ة الـ  .77وقد أيد امل اركون مؤمتر القمـة خطـة مـل جممو ـة
الع ــرين ب ــأن خطــة ــام  2030وةلــك بوصــفها مســامهة امــة التنفيــذ العــاملي خلطــة
ام .2030
 - 6وشــدد الــو راء لــى أمهيــة املتابعــة واالســتعراض ال ــامل لــى الصــعيد العــاملي،
وكذلك لى الصعيد اإلقليمي ،حسس االقتياء ،من أ ل تقييم التقـدم احملـر تنفيـذ خطـة
القيـاء لـى الفقـر وحتقيـق التنميـة
ام  ، 2030م كفالة بلـو ـدفيها العـام املتمـثل
املستدامة لى النحو الوا س .وأحاروا لماأ ةلك الصدد بقرار اجلمعيـة العامـة 299/70
ب ــأن متابعــة خطــة التنميــة املســتدامة لعــام  2030واستعراضــها لــى الصــعيد العــاملي ،الــذي
شددت فيه اجلمعية لى رؤية مجي الدو األ ياء ومطمحهـا امل ـترك ب ـأن املسـار احلاسـم
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األمهية احملدد لتقييم التقدم احملر تنفيذ خطـة التنميـة لعـام  .2030وأكـدوا جمـددأا وشـددوا
لـى أن تنفيــذ خطـة ــام  2030ومتابعتــها واستعراضـها جيــس أن ت ـمل وتعــاجل الصــعوبات
ال ديدة الم توا ه البلدان وال عوب الـم تعـيش حتـع االحـتال االسـتعماري واأل ـنيب وأن
تســعى إا إ الــة العقبــات الــم تقـ أمــام إ ماهلــا الكامــل حلقهــا تقريــر املصــري وحلقهــا
التنميــة ،والــم تــؤثر تــأثرياأ ســلبيأا لــى تنميتــها االقتصــادية واال تما يــة وبياتــها وقــدر ا لــى
حتقيق أ دا التنمية املستدامة وكفالة أال تتخل ن الركس.
 - 7وأكد الو راء من ديد أن املنتدى السياسي الرفي املستوى املعـا بالتنميـة املسـتدامة
كـان مكلفـأا بتــوفري الريــادة السياســية وتو يهـات وتوصــيات ب ــأن تنفيــذ االلترامــات املتعلقــة
بالتنمية املستدامة وأن له دوراأ ةوريأا اإلشـرا لـى شـبكة مليـات املتابعـة واالسـتعراض
ال لـى حنـو متجـانس مـ اجلمعيـة العامـة
املتعلقة خبطة ام  2030لى الصـعيد العـاملي ،ـام أ
واجمللــس االقتصــادي واال تمــا ي واأل هــرة واملنتــديات األخــرى ةات الصــلة ،متاشــيأا مــ
الواليات القائمة .ورحبوا بنجاح انعقاد أو منتدى سياسي رفي املسـتوى أ قـاب ا تمـاد
خطـة ـام  ،2030حتـع إشـرا اجمللـس االقتصـادي واال تمـا ي ،وأثنـوا لـى البلـدان الــم
رضــع استعراضــات ورنيــة رو يــة منتــدى ــام  2016لتســليط اليــوء لــى اخلطــوات
املبكرة املتخذة لتنفيذ خطة ام  .2030وأحام الو راء لمـاأ مـ التقـدير بـاإل الن الـو اري
الصــادر ــن منتــدى ــام  2016ب ــأن موضــو ”ضــمان ــدم ختلـ أحــد ــن الركــس“،
الذي أبر فيه الو راء وكبار املمثل كرامة اإلنسان األساسية وضرورة الوصـو أوال إا مـن
م أشد ختلفاأ ن الركس ومن م األشد ضعفا.
 - 8وشدد الو راء لى أن حتقيق أ دا التنميـة املسـتدامة وخطـة ـام  2030سـيتوق
لى ياة بياة دوليـة تسـا د لـى التنميـة ،وتيسـري سـبُل التنفيـذ الال مـة ،ال سـيما جمـاالت
التمويل والتجارة الدولية والتكنولو يا وبنـاء قـدرات البلـدان الناميـة .ود ـوا ةلـك الصـدد
إا متابعة صادقة وفعالة لاللترامات العاملية جلمي اجلهات الفا لة ،ال سيما البلدان املتقدمة.
 - 9ويؤمن الو راء إميانأا راسخأا بأن من اجلو ري ،كي يسا م النمـو االقتصـادي مسـامهة
إجيابيـــة احلـــد مـــن الفقـــر ،أن تركـــر السياســـات املتعلقـــة باالقتصـــاد الكلـــي والسياســـات
اال تما ية لـى إجيـاد فـرص العمـل و لـى اإلدمـال اال تمـا ي ،ألن ـذا سـيقلل مـن أو ـه
الالمساواة ويسا د تـوفري احلمايـة اال تما يـة .و ـالوة لـى ةلـك ،أبـر الـو راء ضـرورة
االستثمار أكثر بكثري الـبح التحتيـة والتواصـل البـيا واإلنتا يـة و خـدمات أساسـية مثـل
خدمات الر اية الصحية اجليدة والتعليم ،كعامل حفا للنمو االقتصـادي ،مـ كفالـة حصـو
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مجي النـاس ،مبـن فـيهم النسـاء وال ـباب وكبـار السـن واألشـخاص ةوو اإل اقـة واملهـا رون
وال عوب األصلية والذين يقاسون من حاالت ضع املِنعة ،لى املوارد والفرص.
 - 10ود ــا الــو راء منظومــة األمــم املتحــدة إا القيــام ،بالت ــاور مــ املؤسســات املاليــة
الدولية ،بوض مقاييس شفافة للتقدم احملر ب أن التنمية املسـتدامة تتجـاو نصـيس الفـرد مـن
الدخل ،وةلك استنادا إا املبادرات القائمة ،حسس االقتيـاء ،ورأوا أن ـذه املقـاييس ينبغـي
أن تسلم بالطاب املتعدد األبعاد الذي يتسم به الفقر وباألبعاد اال تما ية واالقتصـادية والبيايـة
لإلنتال احمللي وبالفجوات اهليكلية لى مجي املستويات .وشدد الو راء ةلـك الصـدد لـى
أمهية حتقيق تقدم ملموس ب أن تلك املسألة.
 - 11ورحس الو راء خبطة مل أديس أبابا ،الـم ا تمـدت املـؤمتر الـدو الثالـين املعـا
بتمويل التنمية ،الم قد أديس أبابا من  13إا  16متو /يوليـه  .2015وا تـر الـو راء
بأن مكاسس امة قد حتققع أديس أبابا فيما خيص متويل التنمية ،وأن إ ادة التأكيـد لـى
مبــاد مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ــي صــدارة اال تمامــات .ولكنــهم رأوا أن
نــاك حا ــة ماســة إا مجلــة أمــور مــن بينــها أن يفــي ال ــركاء التنميــة بالترامــا م احلاليــة
املتعلقة باملسا دة اإلمنائية الرمسية ،وأن يوسعوا نطـاق ـذه االلترامـات د مـا للتطلعـات املبينـة
خطة ام  .2030وأكد الو راء جمددا لى أن البلـدان الناميـة ستواصـل الـد وة إا تـوفري
متويل إضا للتنمية ،وأن التعاون ب ال ما واجلنوب يتسم بأمهية ةورية لتلك اجلهود.
 - 12وأحــام الــو راء لمـأا باالســتنتا ات والتوصــيات املتفــق ليهــا الــدورة االفتتاحيــة
ملنتــدى اجمللــس االقتصــادي واال تمــا ي املعــا مبتابعــة متويــل التنميــة الــم قــدت مــن  18إا
 20نيســان/أبريل  ،2016وشــددوا لــى ضــرورة امل ــاركة البنــاءة مــن قبــل البلــدان املتقدمــة
والبلدان النامية للوفاء بواليات خطة مل أديس أبابـا ،وسـلطوا اليـوء ةلـك الصـدد لـى
رريــق حتقيــق النــواتج
أمهيــة تقيــيم التقــدم احملــر  ،وحتديــد العقبــات والتحــديات الــم تقـ
املتوخاة من متويل التنمية ،ومعاجلة املواضي اجلديـدة والناشـاة ةات الصـلة بتنفيـذ خطـة مـل
أديس أبابا ند االقتياء ،وتقدمي توصيات جما السياسات ليتخذ اجملتم الـدو إ ـراءات
ذا الصدد ،ال سيما فيما يتعلق بد م البلدان املتقدمة للبلدان النامية.
 - 13ورحس الو راء بالتنفيذ النا ح ملبادرات امـة إرـار خطـة مـل أديـس أبابـا ،مـن
بينها الـدورة االفتتاحيـة للمنتـدى العـاملي للـبح التحتيـة ،الـم قـدت واشـنطن العاصـمة
 16نيسان/أبريل  2016وإن اء آلية تيسري التكنولو يا .وشددوا لـى أمهيـة تلـك املبـادرات
متك البلدان النامية من حتقيق النتائج امللموسة خلطة مل أديس أبابا وخطة ـام ،2030
م ـ مرا ــاة أن الــبح التحتيــة امــل داف ـ قــوي للنمــو االقتصــادي ويســا م حتقيــق تنميــة
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اقتصادية وا تما ية وبياية ضخمة،
سبُل التحو لتحقيق التنمية املستدامة.

ح أن العلم والتكنولو يـا واالبتكـار ـي أحـد أكـرب

 - 14ورحس الو راء باال تما املعـا باالسـتثمار لتحقيـق التنميـة املسـتدامة الـذي قدتـه
جممو ــة الــــ  77باتايـــا ،بتايلنـــد 4 ،و  5أيار/مـــايو  ،2016وباســـتنتا اته وتوصـــياته.
وأشاروا إا استمرار اعاه التدفقات االستثمارية البلـدان الناميـة إا االففـاض ،ال سـيما
قطا ات اإلنتال  ،وأوصوا بأن تتخـذ اجلمعيـة العامـة قـرارأا ب ـأن االسـتثمار مـن أ ـل التنميـة
املستدامة وةلك حل د أقصى هود منظومة األمم املتحـدة واجلهـات املعنيـة صـاحبة املصـلحة
لتعريـــر االســـتثمار لصـــاط تنفيـــذ خطـــة ـــام  2030وتقويـــة قـــدرات البلـــدان الناميـــة
ةلك الصدد.
 - 15ورحس الو راء ببدء نفاة التعديل املقترح لى مـواد االتفـاق املتعلـق بحصـالح اجمللـس
التنفيــذي لصــندوق النقــد الــدو و يــادة احلصــص ــام  ،2010وشــددوا لــى ض ـرورة
مواصــلة توســي نطــاق م ــاركة البلــدان الناميــة وتعريــر صــو ا مليــة صــن القــرارات
االقتصادية ووض القوا د واحلوكمة االقتصادية العاملية.
 - 16وأشــار الــو راء م ـ التقــدير إا م ــاركة جممو ــة الـــ  77الن ــطة والبنــاءة م ـ مجي ـ
اجلهات صاحبة املصلحة خال املنتدى املعا مبتابعة متويل التنمية ،الـذي يعُتـرب اقليـة الرئيسـية
ملتابعة نتائج متويل التنمية ،مبا ةلك خطة مل أديس أبابا .وسلطوا اليوء لـى التحـديات
الــم توا ــه البلــدان الناميــة ،مبــا ةلــك ــدم الوفــاء بااللترامــات املتعلقــة باملســا دة اإلمنائيــة
الرمسيــة .وأ ــرب الــو راء ــن قلقهــم لكــون املســا دة اإلمنائيــة الرمسيــة قــد بلغــع املتوســط
 0.29املائة من جممو الدخل القوي اإلمجا للبلدان املاحنة ام  ،2014و و ما يقـل
كثرياأ ـن االلتـرام بـأن تبلـك تلـك املسـا دة  0.7املائـة ،وةلـك رغـم أن املسـا دة اإلمنائيـة
الرمسية قد ادت العقد املاضي.
 - 17وشــدد الــو راء ،م ـ إشــاد م بالبلـدان القليلــة الــم حققــع ــد املســا دة اإلمنائيــة
الرمسية ،لى ضرورة التعجيل مبعاجلة االلترامات غري امللباة املتعلقة باملسا دة اإلمنائيـة الرمسيـة،
بالنظر إا أن التعـاون بـ ال ـما واجلنـوب يظـل ـو القنـاة الرئيسـية لتمويـل التنميـة لصـاط
البلدان النامية .وأشاروا م القلق إا ختل اجلهود وختل اإلرادة احلقة ملعاجلة تلك املسـائل،
لى النحو الذي يتجسد وثيقة ـام  2016اخلتاميـة للمنتـدى املعـا مبتابعـة متويـل التنميـة،
الم  ،تعاجل تلك املسائل اهلامة.
 - 18وأكــد الــو راء جمــددأا األمهيــة الفائقــة للمســا دة اإلمنائيــة الرمسيــة د ــم احتيا ــات
البلدان النامية ،ال سيما البلدان األفريقيـة ،وأقـل البلـدان منـواأ ،والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية،
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والدو اجلررية الصـغرية الناميـة ،والبلـدان املتوسـطة الـدخل ،والبلـدان الـم متـر ـاالت نـرا
وما بعد الزنا  ،لتحقيق التنمية املستدامة .ورأوا ةلـك الصـدد أن البلـدان املتقدمـة ـس أن
تلترم بتنفيذ التراما ا املتعلقة باملسا دة اإلمنائية الرمسية تنفيذأا تامأا متاشيأا مـ تعهـدا ا السـابقة،
وأن تيا تلك اجلهود للقيام بدور له دواه القياء لى الفقر شمي أشـكاله وأبعـاده.
ود ا الو راء إا إحياء وتن يط ال راكة العاملية من أ ل التنمية املستدامة.
إرــار التعــاون
 - 19ورحــس الــو راء بالتقــدم احملــر تنفيــذ م ــاري ومبــادرات ش ـ
فيما ب بلدان اجلنوب السنوات األخرية وأكدوا من ديـد أمهيـة يـادة التعـاون فيمـا بـ
بلــدان اجلنــوب ،ال ســيما ظــل البياــة االقتصــادية الدوليــة الرا نــة ،وكــرورا اإل ــراب ــن
تأييد م للتعاون فيما ب بلـدان اجلنـوب بوصـفه اسـتراتيجية ملواصـلة اجلهـود اإلمنائيـة للبلـدان
الناميــة وبوصــفه وســيلة لتعريــر م ــاركتها ،مبــا ةلــك ــن رريــق تبــاد املعــار وأفي ـل
املمارسات ،االقتصاد العاملي.
 - 20وأكــد الــو راء مــن ديــد لــى وثيقــة نــريو اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة الرفي ـ
املسـتوى للتعـاون فيمـا بـ بلــدان اجلنـوب ،وسـلموا بأمهيـة التعــاون فيمـا بـ بلـدان اجلنــوب
وبتارخيــه الفريــد وخصائصــه ،وأكــدوا جمــددا رأيهــم الــذي مفــاده أن التعــاون فيمــا بـ بلــدان
اجلنــوب مظهــر م ـن مظــا ر التيــامن ب ـ شــعوب وبلــدان اجلنــوب الــذي يســا م رفا هــا
الورا ،وا تماد ا لى الذات ورنيا ومجا ياأ ،وبلـو األ ـدا اإلمنائيـة املتفـق ليهـا دوليـاأ،
ومــا  ،يتحقــق مــن األ ــدا اإلمنائيــة لأللفيــة ،وأ ــدا التنميــة املســتدامة .ورأوا أن التعــاون
فيما ب بلدان اجلنوب وخطته جيس أن حتددمها بلدان اجلنوب وينبغي أن يسـتمر استرشـادمها
مبباد احترام السيادة الورنيـة ،وامـتالك مـام األمـور ورنيـأا واالسـتقال الـورا ،واملسـاواة،
و دم امل رورية ،و دم التدخل ال ؤون الداخلية ،واملنفعة املتبادلة.
 - 21وكرر الو راء اإل ـراب ـن مـوقفهم املتمثـل أن التعـاون فيمـا بـ بلـدان اجلنـوب
مكمل للتعاون ب ال ما واجلنـوب ولـيس بـديال نـه ،وأكـدوا جمـددأا أن التعـاون فيمـا بـ
ال
بلدان اجلنوب مسعى مجا ي للبلدان النامية وأن ةلك التعاون يستحق ،لـذلك ،د مـا منفصـ أ
ومستقالأ لى حنو ما أ يد تأكيده وثيقة نريو اخلتامية .وأكد الـو راء ةلـك الصـدد أن
التعــاون فيمــا ب ـ بلــدان اجلنــوب وخطتــه جيــس أن يكونــا مــدفو ين ببلــدان اجلنــوب .ولــذا،
يتطلـس التعـاون فيمـا بـ بلـدان اجلنـوب ،البــالك األمهيـة للبلـدان الناميــة ،رؤيـة رويلـة األ ــل
وترتيباأ مؤسسياأ املياأ ،لى النحو املتوخى مؤمتر قمة اجلنوب الثاد جملمو ة الـ .77
 - 22وأشار الو راء إا االحتفا بالـذكرى السـنوية األربعـ ال تمـاد خطـة مـل بـوينس
آيرس لتعرير وتنفيذ التعاون التقا فيما ب البلدان النامية ،املقرر قده ـام  ،2018الـذي
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وصــفوه بأنــه ميثــل فرصــة لتعريــر الترتيبــات املؤسســية احلاليــة لــد م التعــاون فيمــا ب ـ بلــدان
اجلنوب لى حنو أفيل وتعرير خطة التعاون فيما ب بلدان اجلنـوب .وأوصـى الـو راء ب ـدة
ةلـك الســياق بتوريــد اقليــات القائمــة للتعــاون فيمــا بـ بلــدان اجلنــوب ود ــوا إا إن ــاء
وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة للتعاون فيما بـ بلـدان اجلنـوب ،يكـون مقر ـا أحـد
البلدان النامية.
 - 23وأبــر الــو راء مــا يتســم بــه مــن أمهيــة بالغــة للبلــدان الناميــة ضــمان تصــدي اإلرــار
املفا يمي الذي يرتكر ليه التعاون فيما ب بلدان اجلنوب للتحـديات اجلديـدة والعديـدة الـم
توا هها البلدان النامية وةلك ـن رريـق استك ـا سُـبل ديـدة للـتفكري وررائـق ديـدة،
متاشيأا مـ الواقـ املـتغري لـى األرض ،نـا جيعلـه ركيـرة امـة لريـادة تعريـر التعـاون فيمـا بـ
بلدان اجلنوب.
حــس الــو راء باال تمــا الــذي قــده فريــق شخصــيات اجلنــوب البــار ة الرفي ـ
 - 24ور ّ
املستوى  9و  10آةار/مارس  ،2016وفقاأ للوالية ةات الصلة الم أوكلـها لـه مـؤمتر قمـة
اجلنوب الثاد .ورحّبوا باستنتا ات وتوصيات أ ياء الفريـق ب ـأن يكـل التعـاون فيمـا بـ
بلـــدان اجلنـــوب مســـتقبال با تبـــاره إســـهاماأ كـــبريأا مواصـــلة تطـــوير منـــهال مـــل تنميـــة
بلدان اجلنوب.
 - 25وشدد الو راء لى أن اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالتعاون فيما ب بلـدان اجلنـوب
ي اهلياة املركريـة املتعـددة األرـرا لوضـ السياسـات منظومـة األمـم املتحـدة املنـوم ـا
استعراض وتقييم التقدم احملر التعـاون فيمـا بـ بلـدان اجلنـوب والـد م الـذي يتلقـاه لـى
الصعيد العـاملي و لـى صـعيد املنظومـة ،مبـا فيـه التعـاون الثالثـي ،واملسـا دة تـوفري اإلرشـاد
والتو يه مستقبالأ ب ـأن تلـك القيـايا لفائـدة البلـدان الناميـة .وحـين الـو راء مجيـ ال ـركاء
املهتم بد م التعاون ب بلدان اجلنوب لى االسترشـاد مببـاد ـذا التعـاون وأ دافـه املبينـة
الوثائق املتفق ليها دوليـاأ ،مثـل خطـة مـل بـوينس آيـرس لت ـجي وتنفيـذ التعـاون الـتقا
فيما ب البلدان النامية الم أقر ا اجلمعية العامة قرار ا  ،134/33ووثيقـة نـريو اخلتاميـة
الم أقر ا اجلمعية العامة قرار ا  ،222/64وقـرارات اجلمعيـة العامـة األخـرى ةات الصـلة
باملوضو  .ولذلك كرر الو راء تأكيد موق جممو ة الـ  77و و أنـه ينبغـي أن تسترشـد أي
مناق ة ب أن السياسـات خـارل منظومـة األمـم املتحـدة بـاألرر املتفـق ليهـا املـذكورة أ ـاله
وبتوافق آراء ياموسوكرو ب أن التعاون فيما ب بلدان اجلنوب.
 - 26وأكد الو راء من ديد تأييد م ال ـديد لواليـة مكتـس األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا
ب بلدان اجلنوب ،وشددوا لى أنه اجلهة املسـؤولة ـن التعـاون فيمـا بـ بلـدان اجلنـوب
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منظومــة األمــم املتحــدة وأن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي وكيانــات منظومــة األمــم املتحــدة
اإلمنائية ينبغي أال يكرروا أداء املهام واملسؤوليات املسندة إا املكتس لى نطـاق املنظومـة ،أو
أن يتداخل ملها م ملـه ،أو أن تأخـذ ا لـى اتقهـا .وأكـدوا جمـددأا لـى أمهيـة مواصـلة
تعرير دور املكتس وتأثريه و ياد ما من حيين املوارد املالية والب رية وموارد امليرانية من أ ـل
ح د د م أكثر اتساقأا وتنسيقأا مـن منظومـة األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـ بلـدان اجلنـوب
والتعاون الثالثي من أ ل تنفيذ خطة ام .2030
 - 27وأوصى الو راء بتمك مكتـس األمـم املتحـدة للتعـاون فيمـا بـ بلـدان اجلنـوب مـن
منظومة األمـم املتحـدة املعـا بالتنسـيق ،مبـا يتفـق مـ
امل اركة جملس ا لرؤساء التنفيذي
ال ضـمن األمـم املتحـدة مكلفـأا بالتنسـيق والتـرويج ،لـى الصـعيد
مركره بوصـفه كيانـأا مسـتق أ
العــاملي ،للتعــاون فيمــا ب ـ بلــدان اجلنــوب والتعــاون الثالثــي مــن أ ــل التنميــة لــى نطــاق
ال بقـرارات اجلمعيــة العامــة .وأكــدوا جمــدداأ أمهيــة تعريــر املكتــس بتــوفري
املنظومــة ،وةلــك مـ أ
إمكانيــات ب ــرية وماليــة لــه وأقــروا بيــرورة ح ــد مــوارد كافيــة لتحسـ التعــاون فيمــا بـ
بلدان اجلنوب ،ود وا ةلك السياق الدو األ ياء إا تقـدمي ترب ـات سـخية د مـأا لـذلك
التعـاون ،ـن رريــق مجلـة ســبل منـها صــندوق برييـر  -غرييــرو االسـتاماد مــن أ ـل التعــاون
فيما ب بلدان اجلنوب ،وصندوق األمم املتحدة للتعاون فيما ب بلدان اجلنوب.
 - 28ود ــا الــو راء الــدو األ يــاء جممو ــة الـــ 77إا تقــدمي ــرض ب ــأن مكـــان
استيافة الدورة الثالثة رة للجنـة احلكوميـة الدوليـة للمتابعـة والتنسـيق للتعـاون االقتصـادي
فيمــا ب ـ البلــدان الناميــة املقــرر قــد ا ــام  .2017ود ــوا أيي ـاأ الــدو األ يــاء إا
استيافة اال تما ات القطا ية خمتل ميادين التعاون ،مبا ةلك منتديات بلدان اجلنـوب
للربملــاني والعُمــد وال ــباب ووســائط اإل ــالم واجملتمــ املــدد ،وغري ــا مــن اال تما ــات
املواضيعية ،لى النحو املتوخى خطـة مـل الدوحـة املعتمـدة مـؤمتر قمـة اجلنـوب الثـاد
الذي ُ ِقدَ الدوحة الفترة من  12إا  16حريران/يونيـه  ،2005وأ ربـوا ـن تطلعهـم
إا اســتمرار الــد م املقــدم مــن مكتــس األمــم املتحــدة للتعــاون فيمــا ب ـ بلــدان اجلنــوب
ةلك الصدد.
 - 29وأشار الو راء إا أنه قد تلرم ،ضوء ترايد وتَعَقُّد التحديات الـم توا ههـا البلـدان
النامية ،يادة وترية اال تما ات الرفيعة املسـتوى الـم تنظمهـا جممو ـة الــ  77ب ـأن املسـائل
املواضــيعية أو القطا يــة ،و يــين تكــون نتائجهــا مليــة املنحــى .وحتقيق ـأا لتلــك الغايــة ،د ــا
الو راء الدو األ ياء اجملمو ة إا تقدمي روض الستيافة اال تما ات الرفيعـة املسـتوى
املنتظمة للمجمو ة ب أن املسـائل الرئيسـية الـم ـم بلـدان اجلنـوب وأ ربـوا ـن تطلعهـم إا
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اســـتمرار الـــد م املقـــدم مـــن مكتـــس األمـــم املتحـــدة للتعـــاون فيمـــا بــ بلـــدان اجلنـــوب
ةلك الصدد.
 - 30وأشــار الــو راء إا األ مــا التحيــريية ملــؤمتر قمــة اجلنــوب الثالــين ود ــوا رئــيس
جممو ة الـ  77إا مواصلة م اوراته م الـدو األ يـاء اجملمو ـة الستيـافة مـؤمتر القمـة
املقرر قده مو د مناسس.
 - 31ورحس الو راء بعقد ا تما مائدة مستديرة بعنـوان ”اقتصـاد االكتفـاءحمل ـج لتنفيـذ
أ ــدا التنميــة املســتدامة“ ومنتــدى بعنــوان ”فلســفة اقتصــاد االكتفــاء فطــا األ مــا حمل
منتدى جممو ـة الــ  77ب ـأن تنفيـذ أ ـدا التنميـة املسـتدامة“ ،اللـذين ُقِـدا بـانكوك
 28و  29شبام/فرباير و  1و  2حريران/يونيه  ،2016لى التـوا  .وأشـاروا إا و ـود
نُهج ورؤى ومناةل وأدوات متاحة خمتلفة لكل بلد لتحقيـق التنميـة املسـتدامة مبـا يتماشـى مـ
ظروفــه وأولوياتـه الورنيــة وســياق التنميــة اخلــاص بـه ،ورحبــوا ةلــك الصــدد مببــادرة نلكــة
تايلنـد إا ــرض عربتـها اإلمنائيــة والتــرويج لل ـركات فيمــا بـ الـدو األ يــاء جممو ــة
الـــ 77ب ــأن تنفيــذ أ ــدا التنميــة املســتدامة ،وال ســيما مــن خــال تطبيــق فلســفة اقتصــاد
االكتفاء كنـهج للتنميـة املسـتدامة يركـر لـى حتويـل اقتصـاد االسـتغال إا اقتصـاد اال تـدا
والصــمود واحلصــانة الذاتيــة ويسترشــد باملعــار واألخالقيــات واال تبــارات املعنويــة ،ــد
تنسيق اجلوانس االقتصادية واال تما ية والبياية والثقافية للتنمية.
 - 32ورحس الو راء باملناق ة املثمرة واملنتجة من احلوار املواضيعي التفـا لي ب ـأن فلسـفة
اقتصاد االكتفاء فيما يتعلق بأ دا التنمية املسـتدامة ،الـذي قِـد مبناسـبة اال تمـا السـنوي
األربع لو راء خار ية جممو ة الـ  77حتع قيـادة رئـيس و راء نلكـة تايلنـد بوصـفه رئـيس
اجملمو ــة .وأشــاروا إا التجــارب والنــهج احملليــة املختلفــة لتحقيــق األ ـدا وإا أمهيــة الــتعلم
وتباد املعلومـات ـن أفيـل املمارسـات ،بسـبل منـها التعـاون بـ بلـدان ال ـما واجلنـوب
وفيما ب بلدان اجلنوب والتعـاون الثالثـي .وأقـروا بـأن فلسـفة اقتصـاد االكتفـاء ت ـكل جـأا
ملياأ ميكن أن يد م تنفيذ وحتقيق األ دا وبأ ـا امليـة ،و ـو مـا يـرب ه تطبيقهـا النـا ح
دد مـن بلـدان اجملمو ـة ،مبـا ي ـمل شـراكة فلسـفة اقتصـاد االكتفـاء
م اري تنموية ش
ألغراض حتقيق أ دا التنمية املستدامة.
 - 33ووافق الو راء لى تقرير اال تمـا احلـادي والـثالث للجنـة خـرباء صـندوق برييـر-
غريــرو االســتاماد للتعــاون فيمــا ب ـ بلــدان اجلنــوب ،وأيــدوا التوصــيات الــواردة فيــه .وأثــح
الو راء لى رئيس الصندوق ملا أبداه مـن التـرام مسـتمر ،وأ ربـوا ـن ارتيـاحهم للنتـائج الـم
حققها الصندوق .و ضوء االففـاض الكـبري ائـدات الفائـدة اخلاصـة بالصـندوق بسـبس
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احلالــة املاليــة العامليــة الرا نــة ،وفق ـأا ملــا أفــاد بــه رئــيس الصــندوق ،ناشــد الــو راء كــل الــدو
األ ياء أن تقدم مسامهات كبرية إا الصندوق مبناسبة مؤمتر األمم املتحدة إل ـالن الترب ـات
لألن طة اإلمنائية ،املقرر قده نيويورك  7ت رين الثاد/نوفمرب .2016
 - 34وأقر الو راء البيان املا حلساب التعاون االقتصـادي فيمـا بـ البلـدان الناميـة اخلـاص
مبجمو ة الـ  77الـوارد الوثيقـة  ،G-77/AM(XXVIII)/2016/3بالصـيغة الـم رضـها رئـيس
اجملمو ة ،وحثوا الدو األ ياء الم  ،تسدد بعد االشتراكات املستحقة ليها لـى أن تبـذ
هوداأ خاصة لتسديد ا.
 - 35وكــرر الــو راء التأكيــد لــى أن التنفيــذ النــا ح خلطــة ــام  ،2030وخاصــة وســائل
التنفيذ ،يتطلس إ ادة تن ـيط شـراكة امليـة مـن أ ـل التنميـة تقود ـا الـدو  .ولـذلك أكـدوا
جمدداأ الترامهم القوي بالتنفيـذ الكامـل خلطـة ـام  ،2030مـ مرا ـاة اخـتال الواقـ القـائم
كل بلد وتباين قـدرات البلـدان ومسـتويات تنميتـها ،ومـ احتـرام السياسـات واألولويـات
الورنية من خال توفري وسائل التنفيذ املبينة اهلد  17و كل د ةـدد مـن أ ـدا
التنمية املستدامة.
 - 36وكرّر الو راء اإل راب ن موقفهم الذي مفاده أن البلدان النامية ينبغي د مهـا ببياـة
دولية متكينية ،ت مل نظاماأ دولياأ مسانداأ و ادالأ يقوم لـى قوا ـد منصـفة وم ـجعة للتنميـة،
وإ ادة تن يط شراكة املية حقيقية لتمك البلدان النامية من حتقيق تطلعا ـا املتعلقـة بالتنميـة
املستدامة.
 - 37وأكــد الــو راء إمكانيــة ياــة البياــة الدوليــة التمكينيــة مــن خــال تــوفري مــوارد ماليــة
إضــافية ،ونقــل التكنولو يــا ون ــر ا ب ــروم تســا لية وتفيــيلية ،وبنــاء القــدرات ،وتعريــر
القــدرة لــى مجـ البيانــات وحتليلــها ،وسياســات عاريــة م ــجعة للتنميــة ،وم ــاركة البلــدان
النامية م اركة ادلة وفعالة احلوكمـة االقتصـادية العامليـة ،وترويـد البلـدان الناميـة بوسـائل
تنفيذ كافية .وأكدوا أن تعريـر ال ـراكة العامليـة مـن أ ـل التنميـة وتوسـي نطاقهـا ـو نصـر
بالك األمهية لتمك البلدان النامية من تنفيذ خطة ام .2030
 - 38وشدّد الـو راء لـى أن التكنولو يـا ت ـكل وسـيلة رئيسـية مـن وسـائل التنفيـذ وأداة
التغيري األ م لتحقيق التنمية املستدامة .ولكن ال يرا العا ،النـامي يوا ـه فجـوة رقميـة حيـين
إن خـدمات النطـاق العـريل الثابـع غـري ميســورة التكلفـة و/أو غـري متاحـة لغالبيـة الســكان.
وحثوا مجي أصحاب املصلحة املعني لى تقـدمي الـد م املعـر واملنسـق ملعاجلـة تلـك الفجـوة
الرقميــة مــن خــال تــوفري املســا دة التقنيــة وبنــاء القــدرات لــى حنــو فعــا ومســتدام و يــين
يكونان مصمم حسس احتيا ات البلدان النامية واملعوقات لديها .وأ ربوا ن تفاؤهلم بـأن
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ت غيل بنك التكنولو يا ألقل البلدان منوأا وتفعيـل أدائـه سيسـا دان تلـك البلـدان لـى إ ـراء
التحو اهليكلي املطلوب جما العلم والتكنولو يا واالبتكار.
 - 39وأشار الو راء إا أن خطـة ـام  2030وخطـة مـل أديـس أبابـا أن ـأتا آليـة تيسـري
التكنولو يا ،و ي إحـدى أ ـم األدوات لـد م أ ـدا التنميـة املسـتدامة .و ةلـك الصـدد،
لى الرغم من أ م الحظوا أن بعل التقدم قـد أحـر مجيـ العناصـر الثالثـة ل،ليـة ،و ـي
فريق العمل امل ترك ب وكاالت األمم املتحدة املعـا بتسـخري العلـم والتكنولو يـا واالبتكـار
ألغــراض أ ــدا التنميــة املســتدامة ،ومنتــدى إلكتــرود ي ــكل بوابــة للمعلومــات املتعلقــة
باملبادرات واقليات والربامج القائمة جما العلم والتكنولو يـا واالبتكـار ،وإرـالق املنتـدى
املتعدد أصحاب املصلحة األو املعا بتسخري العلـم والتكنولو يـا واالبتكـار ألغـراض التنميـة
املســتدامة ،فقــد و هــوا نــداء ــا ال لبــدء ت ــغيل املنتــدى اإللكتــرود أقــرب وقــع نكــن
ليكون مبثابة بوابة للحصو لى معلومات ن املبـادرات واقليـات والـربامج القائمـة جمـا
العلم والتكنولو يا واالبتكار.
 - 40وشــدد الــو راء لــى أمهيــة تــوفري الفــرص للبلــدان الناميــة لســد الفجــوة التكنولو يــة
والرقمية ،مبا ةلك الفجوة ب اجلنس والفجوة احلصو لى التكنولو يـا بـ البلـدان
املتقدمة النمو والبلدان النامية .وأكـدوا أن ـذه الثغـرات حالـع دون اسـتفادة البلـدان الناميـة
والفقراء من التكنولو يا استفادة كاملة ،وأن ناك حا ة ملحـة لتو يـه مسـا دة تقنيـة فعالـة
ومستدامة ولبناء القدرات لى حنو يرا ي احتيا ـات البلـدان الناميـة ومـا لـديها مـن معوقـات
معاجلة البنية التحتية للتكنولو يا وكـذلك املعوقـات املو ـودة لـديها مـن حيـين القـدرات،
وال سيما أقل البلدان منوأا والبلدان الناميـة غـري السـاحلية والـدو اجلرريـة الصـغرية الناميـة.
ورأوا أن تو يـــه ـــذه املســـا دة التقنيـــة وبنـــاء القـــدرات نصـــر ال غـــح نـــه أييــاأ لتعريـــر
امل ؤسسات التعليمية ومنظمات البحين والتطوير البلدان النامية .وأخريأا وليس آخراأ ،شـج
الو راء بصدق تطوير تكنولو يات سليمة بيايـاأ وتعميمهـا ون ـر ا ونقلـها إا البلـدان الناميـة
ب روم مواتية ،مبا ةلك ب روم تسا لية وتفييلية ،لكي تنفّذ أ دا التنمية املستدامة.
 - 41وأكــد الــو راء أن الــدو متلــك ،أنــه مبو ــس ميثــاق األمــم املتحــدة ومبــاد القــانون
الــدو  ،احلــق الســيادي اســتغال موارد ــا وفق ـأا لسياســا ا البيايــة واإلمنائيــة ،وأن ليهــا
مسؤولية ضمان أال تلحق األن طة الم تُنَفذ داخل نطاق واليتها أو حتع سيطر ا ضررأا ببياـة
دو أخرى أو منارق تق خارل حدود واليتها الورنية.
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 - 42وأ اد الو راء التأكيـد أييـأا لـى أن حـق ال ـعوب واألمـم السـيادة الدائمـة لـى
الثــروات واملــوارد الطبيعيــة جيــس أن ُي َمــارَس مبــا خيــدم مصــلحة التنميــة الورنيــة ورفــاه شــعس
الدولة املعنية.
 - 43وشــدد الــو راء لــى ســيادة بلــدا م وشــعو م لــى ثــروا م الطبيعيــة ،منــو إا
إدراكهم الوقع نفسه أييأا وا ـس احلفـاع لـى تلـك املـوارد وإدار ـا واسـتخدامها لـى
حنو مستدام وضمان الظرو الم تكفل قدرة الطبيعة والـنظم اإليكولو يـة لـى التجـدد ،مبـا
يعــود بالفائــدة لــى األ يــا احلاضــرة واملقبلــة .وأقــر الــو راء أييـاأ بــأن االســتخدام املســتدام
للمــوارد الطبيعيــة ــو رريقــة فعالــة ليــمان حتقيــق النمــو االقتصــادي مــ احلــد مــن الفقــر
والتد ور البياي.
 - 44وأكــد الــو راء أن ال ــركات ــرب الورنيــة تتحمــل مســؤولية احتــرام مجي ـ حقــوق
اإلنســان ،وينبغــي أن متتن ـ ــن التســبس تــد ور بياــي وحــدوذ كــوارذ بيايــة واإلضــرار
برفاه ال عوب.
 - 45وأحام الو راء لمأا بانعقـاد الـدورة األوا للفريـق العامـل احلكـومي الـدو املفتـوح
العيــوية املعــا بال ــركات ــرب الورنيــة وغري ــا مــن مؤسســات األ مــا فيمــا يتعلــق قــوق
الفتـــرة مـــن  6إا  10متو /يوليـــه  ،2015وشـــجعوا مجيـ ـ الـــدو
نيـ ـ
اإلنســـان
األ يــــاء لــــى امل ــــاركة بصــــورة ن ــــطة وبنــــاءة الوفــــاء بواليــــة الفريــــق العامــــل
الدورات املقبلة.
 - 46وشدد الو راء لى أن كل بلد له احلـق السـيادي أن ـدد أولوياتـه واسـتراتيجياته
اإلمنائية وأنه ال يو د ج ”واحد يناسس اجلمي “ .وشددوا ،ةلـك الصـدد ،لـى احلا ـة
إا حير ومرونة لى صعيد السياسات للبلدان النامية.
 - 47و ةلك السياق ،أ اد الو راء التأكيد لـى أن فـرض تـدابري اقتصـادية قسـرية ،منـها
اجلــراءات االنفراديــة ،لــى بلــدان ناميــة ال تســهم التنميــة االقتصــادية ،مبــا ةلــك احلــوار
والتفا م ب البلدان.
 - 48وأشــار الــو راء إا أن املســائل املتصــلة بالــديون الســيادية ينبغــي أن حتظــى با تمــام
البلدان املتقدمة والبلدان النامية لى السواء ،وينبغي ا تبار تلك الـديون مسـألة ميكـن أن تـؤثر
تأثرياأ سـلبياأ لـى االقتصـاد العـاملي وحتقيـق أ ـدا التنميـة املسـتدامة إةا  ،يـت ّم التصـدي هلـا.
ورحـس الــو راء ةلــك الصــدد بالتقــدم احملــر ب ــأن الــديون والقــدرة لــى حتمّلــها .وحــين
الو راء مجي الدو األ ياء األمم املتحدة لى أن تواصـل مناق ـة مليـات إ ـادة يكلـة
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الــديون الســيادية وإدار ـا ،مب ــاركة والتــرام ن ــط وشــامل مــن مجي ـ أصــحاب املصــلحة
املعني  ،من أ ل ر اية ذه العمليات وتعرير ا .وأكد الو راء مرة أخرى أيياأ لـى األدوار
املنورة باألمم املتحدة واملؤسسات املالية الدولية وفقاأ لوالية كل منها.
 - 49وأقــر الــو راء بيــرورة مســا دة البلــدان الناميــة لــى اكتســاب القــدرة لــى حت ّمــل
الديون األ ل الطويل من خـال ا تمـاد سياسـات منسـقة ـد إا تعريـر متويـل الـديون
وختفي باها وإ ادة يكلتها وإدار ا ب كل سليم ،حسس االقتياء .وأشـاروا إا اسـتمرار
ضع منعة بلدان كـثرية إ اء أ مـات الـديون ،وكـون بعيـها خيـم أ مـات ،مبـا ةلـك
ــدد مــن أقــل البلــدان منــوا والــدو اجلرريــة الصــغرية الناميــة وبعــل البلــدان املتقدمــة النمــو.
وكــرروا رأيهــم الــذي مفــاده أن املــدين والــدائن جيــس أن يعملــوا معـأا لــى عنــس حــاالت
املديونيـة الــم ال ميكـن حتمّلــها و لـى إجيــاد حلــو هلـا .ورأوا أن احلفــاع لـى مســتويات مــن
الدين ميكن حتمّلها و مسؤولية البلـدان املقترضـةو ولكنـهم أقـروا بـأن املقرضـ لـيهم أييـا
مسؤولية إقراض البلدان لى حنوٍ ال يقوّض قدر ا لـى حتمـل الـديون .وأوضـح الـو راء أ ـم
سيد مون البلـدان الـم اسـتفادت مـن ختفيـ ـسء الـديون وحققـع مسـتويات مـن القـدرة
لى حتمل الديون احلفاع لى قدر ا لى حتمل الديون.
 - 50وكــرر الــو راء اإل ــراب ــن قلقهــم إ اء أن ــطة مــا يُســمى ”الصــناديق االنتها يــة“
وتصرفا ا الم يغلس ليها راب امليـاربة و ـدد مجيـ العمليـات املقبلـة إل ـادة يكلـة ديـون
البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو لى حد سواء .ولذلك أكدوا لى أمهيـة منـ الصـناديق
االنتها ية من أن تصيس بال لل هودَ إ ادة يكلة الديون.
 - 51ورحّـس الـو راء با تمـاد اجلمعيـة العامـة قرار ـا  319/69املعنـون ”مبـاد أساسـية
ب ـأن مليــات إ ــادة يكلـة الــديون الســيادية“ كخطـوة امــة وأشــاروا إا أنـه يــد و مجيـ
الــدو األ يــاء و الــدو الــم هلــا مركــر املراقــس واملنظمــات الدوليــة املختصــة والكيانــات
وأصحاب املصلحة اقخرين إا د م وتعرير املباد األساسية.
 - 52وشج الو راء مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األونكتـاد) لـى مواصـلة ملـه
التحليلــي والسياســا وتقــدمي املســا دة التقنيــة املســائل املتعلقــة بالــديون وتعريــر سياســات
اإلقراض واالقتراض السيادي املسؤول  ،تكملة للعمل الذي يقوم به البنك الدو وصـندوق
النقد الدو واجلهات صاحبة املصلحة األخرى ،حسس االقتياء.
 - 53وأكد الو راء من ديد أن التجارة الدولية ميكـن أن تكـون قـاررة النمـو االقتصـادي
ال امل للجمي  ،والقياء لى الفقر ،وتعريـر التنميـة املسـتدامة ،وأكـدوا جمـددأا لـى ضـرورة
معاجلة االختالالت والتميير وأو ه دم املساواة نظام التجارة العاملي ،مبـا ةلـك احلا ـة
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إا تصحيح القيود والت و ات التجارية األسواق الررا يـة العامليـة ومنعهـا بصـورة ا لـة،
والتوصــل إا نتــائج متوا نــة متكـن البلــدان الناميــة مــن امل ــاركة التجــارة العامليــة م ــاركة
فعالة .وأ ربوا ـن قلقهـم مـن أن حصـة الصـادرات مـن السـل واخلـدمات التجاريـة مـن أقـل
البلــدان منــواأ اففيــع ــام  2015إا  0.9املائــة .فعلــى الــرغم مــن أن برنــامج العمــل
لصــاط أقــل البلــدان منــواأ للعقــد ( 2020-2011برنــامج مــل اســطنبو ) يتيــمن د ــوات
الختاة خطوات تكفل أن تتيا حصة التجارة العاملية من أقـل البلـدان منـواأ مـن  1املائـة
لــو ــام  ،2020ال تلــوح أي مبــادرات األفــق ةلــك الصــدد .وأكــد الــو راء لــى
ضــرورة اختــاة التــدابري الال مــة لــى مجي ـ املســتويات مــن أ ــل حتقيــق ــد برنــامج مــل
اسطنبو لصاط أقل البلدان منواأ .وشدد الو راء لى احلا ـة إا يـادة حصـة الصـادرات مـن
البلدان النامية.
 - 54وشــدد الــو راء لــى أمهيــة تعريــر نظــام عــاري متعــدد األرــرا ــاملي ومســتند إا
قوا د ومفتوح وشفا وميكن التنبؤ به وغري متييـري ومنصـ  .والترمـوا مـن ديـد مبواصـلة
بذ هود إجيابية من أ ـل كفالـة أن تيـمن الـدو األ يـاء مـن البلـدان الناميـة ،وال سـيما
أقل البلدان منواأ ،نصيباأ هلا من منو التجارة العاملية يتناسس مـ احتيا ـات تنميتـها االقتصـادية،
وأن تظـــل األحكـــام الفعالـــة حقـ ـأا ب ـــأن املعاملـــة اخلاصـــة والتفيـــيلية ـــرءأا ال يتجـــرأ مـــن
املفاوضات املتعددة األررا  .ود وا ،ةلك الصدد ،إا تعرير التكامل ب مل األونكتـاد
ومنظمـة التجـارة العامليـة وغري ــا مـن الوكـاالت ةات الصـلة ــد حتقيـق كامـل اإلمكانــات
اإلمنائية للتجارة.
ولـة الدوحـة اإلمنائيـة
 - 55وأ رب الو راء ن بالك القلـق ل عـدم إحـرا تقـدم ملمـوس
من مفاوضات منظمة التجـارة العامليـة ،وال سـيما فيمـا يتعلـق بالـد م احمللـي واملسـائل املتعلقـة
بالنفاة إا األسواق الم م البلدان النامية واجلهود الم يبذهلا بعـل الـدو األ يـاء لتقـويل
االلترامــات الــواردة خطــة الدوحــة للتنميــة .ورحــس الــو راء بــااللترام الناشــمت ــن املــؤمتر
الــو اري العاشــر ملنظمــة التجــارة العامليــة باحلفــاع لــى التنميــة صــلس املفاوضــات املقبلــة،
وإ ادة تأكيد مباد املعاملة اخلاصـة والتفيـيلية ،واملرونـة للبلـدان الناميـة ،وااللتـرام اجلمـا ي
بامليي قدماأ فيمـا يتعلـق باملسـائل املثـارة الدوحـة .وحثـوا ،ةلـك الصـدد ،مجيـ أ يـاء
منظمة التجارة العاملية لـى د ـم وتأكيـد التـرامهم بتعريـر نظـام عـاري متعـدد األرـرا غـري
سياسي و امل ي ومفتوح وشفا ومنصـ وغـري متييـري وميكـن التنبـؤ بـه ومسـتند إا قوا ـد
تكون التنمية ةوره وميكن البلدان النامية ،ال سيما أقل البلدان منواأ ،من ضـمان حصـوهلا لـى
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نصيس من منو التجارة الدولية يتناسس م احتيا ات تنميتها االقتصـادية ،واالنـدمال متامـا
النظام التجاري املتعدد األررا .
 - 56وشــدد الــو راء لــى أمهيــة تيســري االنيــمام إا منظمــة التجــارة العامليــة ،وال ســيما
بالنسبة للبلدان النامية ،وةلـك إقـراراأ منـهم باملسـامهة الـم ميكـن أن يقـدمها ـذا االنيـمام
االندمال السري والكامل لتلك البلدان النظام التجاري املتعدد األررا  .وحثـوا ،ةلـك
الصدد ،لى تسري ملية انيـمام البلـدان الناميـة الـم قـدمع رلبـأا لنيـل العيـوية منظمـة
التجارة العاملية إا تلك املنظمـة بـدون معواقـات سياسـية وبطريقـة تتسـم بالسـر ة وال ـفافية،
وأكـــدوا جمـــددأا أمهيـــة قـــرار املنظمـــة املـــؤر  25متو /يوليـــه  2012املتعلـــق بانيـــمام أقـــل
البلدان منوا.
 - 57وسلّم الو راء مبا ينطوي ليه التكامل والترابط االقتصاديان اإلقليميـان مـن إمكانـات
فيمـــا يتعلـــق بتعريـــر النمـــو ال ـــامل والتنميـــة املســـتدامة ،والترمـــوا بتعريـــر التعـــاون اإلقليمـــي
واالتفاقات التجارية اإلقليمية.
 - 58وأشــار الــو راء إا الفقــرة  29مــن خطــة مــل أديــس أبابــا ،مبــا ةلــك قــرار يــادة
السـنة،
املسائل اليريبية إا دورتـ
تواتر ا تما ات جلنة اخلرباء املعنية بالتعاون الدو
مــدة كــل منــهما أربعــة أيــام مــل ،وتكثي ـ م ــاركة اللجنــة أ مــا اجمللــس االقتصــادي
املسـائل اليـريبية،
واال تما ي ن رريق اال تما اخلاص للمجلس ب أن التعاون الدو
ــد تعريــر نظــر اهلياــات احلكوميــة الدوليــة املســائل اليــريبية .وحثــوا ،ةلــك الصــدد،
لى التنفيذ الدقيق و الوقع املناسس للقرار اقن الذكر.
 - 59والترم الو راء بتوسي نطاق التعـاون اليـرييب الـدو  .وشـجعوا البلـدان لـى القيـام،
وفق ـأا لقــدرا ا وظروفهــا الورنيــة ،بالعمــل مع ـأا مــن أ ــل تعريــر ال ــفافية وا تمــاد سياســات
مالئمة ،مبا ةلك قيام ال ركات املتعددة اجلنسيات بحبال السـلطات اليـريبية كـل بلـد
من البلدان الم تعمل فيهاو ومتكـ السـلطات املختصـة مـن احلصـو لـى املعلومـات املتصـلة
بامللكية النفعيةو وامليي قدماأ ب كل تدرجيي حنو حتقيق التبـاد التلقـائي للمعلومـات اليـريبية
فيمــا ب ـ الســلطات اليــريبية ،حســس االقتيــاء ،م ـ تقــدمي املســا دة إا البلــدان الناميــة،
ال ســيما أقــل البلــدان منــواأ ،حســس احلا ــة .ورأوا أن احلــوافر اليــريبية ميكــن أن تكــون أداة
مناسـبة لـى صـعيد السياسـات ،ولكـن مــن املمكـن ،إل ـاء املمارسـات اليـريبية اليــارة ،أن
تنخرم البلدان مناق ات رو ية ب أن احلوافر اليريبية املنتديات اإلقليمية والدولية.
 - 60وشــدد الــو راء لــى أن البلــدان الناميــة ينبغــي أن تــو أمهيــة لتوســي نطــاق التعــاون
اليرييب الدو ومكافحة التدفقات املالية غري امل رو ة مـن أ ـل تعباـة املـوارد احملليـة لتحقيـق
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أ دا التنمية املسـتدامة .وشـدد الـو راء لـى أمهيـة القيـاء لـى املـالةات اقمنـة الـم تقـدم
حوافر لنقل األصو املسروقة إا اخلارل وع التدفقات املالية غري امل رو ة .وكـرروا تأكيـد
التــرامهم بالعمــل لــى تعريــر األرــر التنظيميــة لــى مجي ـ املســتويات ملواصــلة يــادة شــفافية
ومساءلة املؤسسات املالية ،وقطا ال ركات ،وكذلك اإلدارات العامة .وأكّد الـو راء جمـددا
أ ـــم ســـيعر ون التعـــاون الـــدو واملؤسســـات الورنيـــة مـــن أ ـــل مكافحـــة غســـل األمـــوا
ومتويل اإلر اب.
 - 61وأ ــرب الــو راء ــن قلقهــم إ اء التــدفقات املاليــة غــري امل ــرو ة ومــا يتصــل ــا مــن
عنـس اليـرائس والتـهرّب اليـرييب والفسـاد وغسـل األمـوا باسـتخدام نارسـات معينـة ،نـا
يؤثر سلبا لى االقتصـاد العـاملي ،وخباصـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة .ورأوا أنـه لـى الـرغم مـن
ترايد اال ترا ب الدور املركري الذي تؤديـه الـنظم اليـريبية جمـا التنميـة وبأمهيـة التعـاون
مــا يتعلــق باملســائل اليــريبية ،ال يو ــد بعــد منتــدى واحــد ــاملي ــام للتعــاون
الــدو
اليــرييب الــدو لــى املســتوى احلكــومي الــدو  .وال يو ــد أييــا تركيــر كــا لــى البعــد
اإلمنــائي لتلــك املســائل .و ةلــك الصــدد ،كــرر الــو راء تأكيــد ضــرورة االرتقــاء مــن مجي ـ
املسـائل اليـريبية يـين تصـبح ياـة
اجلوانس مبستوى جلنة اخلـرباء املعنيـة بالتعـاون الـدو
حكومية دولية ،وتوفري املوارد الكافية للجنة كـي تفـي بواليتـها ،و يـادة م ـاركة اخلـرباء مـن
البلدان النامية ا تما ا ـا .و رأوا أن ةلـك سـيكون أمـرا حيويـا لتحويـل اللجنـة احلاليـة مـن
جممو ة خرباء يعملون بصفتهم ال خصية إا ياة حكومية دولية فر ية للمجلـس االقتصـادي
واال تما ي ،ميثل اخلرباء فيها حكومات كلٍّ منهم.
 - 62وأكّد الو راء أ ـم سـيعملون لـى إتاحـة وصـو اجلميـ  ،ب ـكل كامـل و لـى قـدم
املســاواة ،إا اخلــدمات املاليــة الرمسيــة .وأ ّكــدوا أ ــم ســيعملون أييــا لــى أن يكفــل النظــام
الــدو أن تــد م البياــة السياســاتية والتنظيميــة اســتقرار األســواق املاليــة ،وأن تعــ ّر تعمــيم
اخلــدمات املاليــة بطريقــة متوا نــة ،مـ تــوفري محايــة مناســبة للمســتهلك .وشــج الــو راء لــى
القيام  ،حسس االقتياء ووفقـا للقـوان واألنظمـة الورنيـة ،باسـتخدام أدوات مبتكـرة ،مبـا
ةلــك العمليــات املصــرفية ــرب اهلــات احملمــو  ،ونظــم الســداد ،و مليــات الســداد الرقمــي.
وأ رب الو راء ن تطلعهـم إا تعريـر تنميـة قـدرات البلـدان الناميـة ،مبـا ةلـك مـن خـال
منظومة األمم املتحـ دة اإلمنائيـة .وأكّـد الـو راء أ ـم سـيعملون لـى كفالـة أن تتـاح خـدمات
مالية مناسبة وميسـورة للمهـا رين و ـائال م بلـدا م األصـلية والبلـدان امليـيفة لـى حـد
سواء ،مبـا ةلـك ـن رريـق خفـل متوسـط تكلفـة معـامالت حتـويالت املهـا رين ،لـو
ــام  ،2030إا أقــل مــن  3املائــة مــن املبلــك احمل ـوّ  ،وكفالــة أ ّال يطلــس أي مــن نــرات
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التحويل رسوما تتجاو  5املائة لو ام  .2030وأ ـرب الـو راء
تطلعهم إا تنفيذ ما تتيمنه خطة ام .2030

ةلـك الصـدد ـن

 - 63وأ ـــرب الـــو راء ـــن قلقهـــم العميـــق إ اء الترا ــ التـــدرجيي القـــات الصـــريفة
باملراسلة م البلدان النامية ضوء إ راءات التخفي من املخارر الـم اختـذ ا مـؤخرا بعـل
كربيات املؤسسات املصرفية الدولية ال ـريكة لتلـك البلـدان .وشـددوا لـى أن ـذه األ مـا
الع وائية ت كل ديدا و وديا لالستقرار املا للبلدان املتيررة ،وستقوض هود ـا الراميـة
إا حتقيــق النمــو اال تمــا ي االقتصــادي والتنميــة اال تما يــة االقتصــادية املســتدام  .ود ــا
الو راء مجي املؤسسات ةات الصلة ،مبا ةلك جملس حتقيـق االسـتقرار املـا  ،وفرقـة العمـل
املعنيـة بـاإل راءات املاليــة ،وصـندوق النقــد الـدو  ،إا التعجيــل ـل امل ــاكل الـم توا ههــا
الدو األ ياء الم تعاد فقدان القـات أ مـا الصـريفة باملراسـلة وةلـك تفاديـا خلطـر لـى
اقتصادا ا الورنية وأمنها املا وأمن عار ا الدولية.
 - 64وأشار الو راء إا الوثيقـة اخلتاميـة للـدورة الرابعـة ـرة لألونكتـاد ،الـم قـدت
الفتــرة مــن  17إا  22متو /يوليــه  ،2016ب ــأن موضــو ”مــن القــرارات إا
نــريو
اإل ــراءات“ ،الــم أ ــادت تأكيــد الواليــة األساســية لألونكتــاد ،لــى النحــو احملــدد اتفــاق
أكرا ،وأكّدت دور األونكتاد كمركر تنسيق للمعاجلة املتكاملـة ملسـائل التجـارة والتنميـة ومـا
يــرتبط ــا مــن مســائل جمــاالت التمويــل والتكنولو يــا واالســتثمار والتنميــة املســتدامة ،مـ
تعرير أو ه التآ ر والتكامل م منظمـات األمـم املتحـدة واملنظمـات الدوليـة األخـرى ،فيـال
ن دوره تنفيذ خطة ام .2030
 - 65ود ــا الــو راء األونكتــاد إا تعريــر ملــه مــن أ ــل التصــدي للتحــديات التجاريــة
واإلمنائية للبلدان النامية كافة ،ولـدى قيامـه بـذلك ،إا تعريـر ملـه املتعلـق بامل ـاكل اخلاصـة
ألقل البلدان منوا ،والبلدان األفريقية ،والبلدان النامية غري السـاحلية ،والـدو اجلرريـة الصـغرية
النامية ،واالقتصادات اليعيفة واهل ة يكليا والصغرية ،وامل ـاكل والتحـديات الـم توا ههـا
البلدان املتوسطة الدخل ،فيال ن مسا دة بلدان املرور العابر النامية فيمـا يتعلـق باحتيا ا ـا
وحتديا ا احملددة ،ال سيما خبصـوص تطـوير الـبح التحتيـة والنقـل .وشـدد الـو راء وأثنـوا لـى
الدور احملوري الذي ييطل به األونكتـاد ،ال سـيما مـن خـال تـوفريه املسـا دة التقنيـة وبنـاء
القدرات للبلدان النامية قبل وأثناء وبعد ملية االنيمام إا منظمة التجارة العاملية.
 - 66وأ رب الـو راء ـن تأييـد م الكامـل ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـا باإلسـكان والتنميـة
احليرية املستدامة (املوئل الثالـين) ،الـذي سـيعقد كيتـو الفتـرة مـن  17إا  20ت ـرين
األو /أكتــوبر  ،2016وأ ربــوا ــن تقــدير م حلكومــة إندونيســيا الستيــافتها الــدورة الثالثــة
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للجنة التحيريية سورابايا الفترة من  25إا  27متو /يوليـه  .2016وسـلّموا بأ ـدا
املؤمتر الرامية إا ضمان االلترام السياسي املتجدد بالتنمية احليرية املستدامة ،وتقييم مـا حتقـق
مــن إاــا ات ح ـ اقن ،ومعاجلــة الفقــر ،وحتديــد التحــديات اجلديــدة والناشــاة ومعاجلتــها.
وأ ــرب الــو راء ــن أملــهم أن تــؤدي مــداوالت املوئــل الثالــين وقراراتــه إا مريــد مــن
اال تمــام باملســائل املتعلقــة باملــدن واملســتورنات الب ــرية وإدراك أكــرب هلــا وإا يــادة التعــاون
امليدان .وأ رب الو راء ن استمرار تأييد م الراسـخ لتعريـر برنـامج األمـم املتحـدة
الدو
للمستورنات الب ـرية (موئـل األمـم املتحـدة) ،سـواء العمـل املتعلـق بوضـ املعـايري والعمـل
التنفيذي ،لكي يفي بدوره التنسيقي تنفيذ اخلطة احليرية اجلديدة.
 - 67وشدد الو راء لى أمهية املستورنات الب ـرية ومـا ختلّفـه مـن أثـر مباشـر لـى حتقيـق
التنميــــة املســــتدامة ،ال ســــيما البلــــدان الناميــــة .وأ ــــادوا تأكيــــد أن التوســ ـ احليــــري
واملستورنات الب رية ينبغي أن يعر ا احلـق التنميـة وفقـا إل ـالن احلـق التنميـة ،ال سـيما
بالنســبة للبلــدان الناميــة .ورأوا ةلــك الســياق أن دور التعــاون الــدو ــو ري تــوفري
وســـائل تنفيـــذ إضـــافية وكافيـــة ومســـتدامة وميكـــن التنبـــؤ ـــا ،مبـــا ي ـــمل التمويـــل أو نقـــل
التكنولو يــا أو حتســ القــدرات كوســيلة ل ـد م اجلهــود والقــدرات الورنيــة لتنفيــذ اخلطــة
احليرية اجلديدة .وشددوا لى الدور املهم الذي تيطل بـه األمـم املتحـدة والبلـدان املتقدمـة
مسا دة البلدان النامية ةلك الصدد.
 - 68وشدد الو راء أييا لى أن خطة ام  ،2030مبـا ةلـك اهلـد  11مـن أ ـدا
التنمية املستدامة املتعلق شعل املدن واملسـتورنات الب ـرية شـاملة للجميـ وآمنـة وقـادرة لـى
هـود اجملتمـ الـدو حنـو اإلدارة الفعالـة للتحـديات
الصمود ومستدامة ،ينبغـي أن تسـهم
القائمة ةلك الصدد ،وأن توفر فرصـة لتعريـر القـة إجيابيـة ومتعاضـدة بـ املـدن واملنـارق
احمليطة ا لى نطاق متوالية املستورنات الب رية.
 - 69وأكد الو راء جمـددا الـدور املركـري الـذي تيـطل بـه منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة
الصــنا ية (اليونيــدو) بوصــفها هــة تق ـدّم اخلــدمات املتخصصــة فيمــا يتعلــق بت ــجي التنميــة
الصنا ية ال املة للجمي واملستدامة .وأ ربـوا ـن ا تقـاد م بـأن لليونيـدو دورا مهمـا ليهـا
أن تقـــوم بـــه تنفيـــذ خطـــة ـــام  ،2030وبا تبار ـــا الوكالـــة املركريـــة األمـــم املتحـــدة
خبصوص كل ما يتعلق بالتصني  .وأ رب الـو راء ةلـك الصـدد ـن بـالك قلقهـم السـتمرار
انسحاب البلدان املتقدمة ،األوروبية منها بصورة رئيسية ،من اليونيـدو .واتفقـوا لـى أنـه مـن
أ ل تثبيط أي انسحابات أخرى ،سيكون من املهم تعرير إبرا دور اليونيدو وواليتها.
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 - 70ود ا الو راء البلدان الم انسحبع من اليونيـدو ،و ـي الواليـات املتحـدة األمريكيـة،
وفرسنا ،وكندا ،واململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا ال ـمالية ،وبلجيكـا ،وأسـتراليا،
ونيو يلندا ،والربتغا وليتوانيا ،إا االنيمام إا املنظمة من ديد .كما ناشـدوا البلـدان الـم
أ ربع ن نيتها االنسحاب ،و ي الدامنرك و ولندا واليونـان أن تعيـد النظـر األمـر وتبقـى
لى يويتها اليونيدو.
 - 71وشـدّد الـو راء لـى أن حتقيـق املسـاواة بـ اجلنسـ ومتكـ مجيـ النسـاء والفتيــات
مرتبطان و ريا بالتنمية املستدامة .ورأوا أن القياء لى الفقر ،ومعاجلة أو ه ـدم املسـاواة
املستمرة الدخل والثروة مـ ضـمان احلصـو لـى الفـرص والنتـائج االقتصـادية الراميـة إا
النمو العاد وال امل لكوكس صحي ومستدام بيايـا وسـلمي ومرد ـر ،لـى النحـو املـب
خطة ام  ،2030ميثل مهمة صعبة .واأل م أن ةلك ليس نكنا ببسـارة الوقـع الـذي ال
يــرا فيــه نص ـ ســكان العــا ،يعــانون التمييــر واســتمرار أو ــه ــدم املســاواة ويفتقــرون إا
احلصو لى اخلدمات األساسية والفرص واملوارد االقتصادية واملوارد األخرى.
 - 72وسـلّم الــو راء بــأن العنـ والتمييــر ضــد النســاء والفتيــات ال يــراالن ي ــكالن قبــة
رئيسية أمام حتقيق املساواة ب اجلنس  ،ومتك مجي النساء والفتيات ،والتنمية ،وأكدوا مـن
ديد الترامهم باختاة إ راءات للقياء لى مجي أشكا العن ضد النساء والفتيات ومنعهـا
من خال تعرير اقليات املؤسسية واألرر القانونية والتمويل.
 - 73و ةلــك الصــدد ،أ ــاد الــو راء التأكيــد لــى دور املــرأة املهــم النمــو والتنميــة
االقتصادي  .وأ ربوا ن قلقهم من أن إمكانية أن تنخرم املـرأة التنميـة املسـتدامة وتسـهم
فيهــا وتســتفيد منــها كقائــدة وم ــاركة و نصــر تغــيري  ،تُســتغل حـ اقن اســتغالال كــامال.
وبالتا  ،شجعوا لـى مـنح األولويـة للتـدابري الراميـة إا تعريـر املسـاواة بـ اجلنسـ ومتكـ
مجي النسـاء والفتيـات مجيـ جمـاالت اجملتمـ  .وشـددوا ،إضـافة إا ةلـك ،لـى مسـامهات
املؤسسات الصغرى والصغرية واملتوسطة احلجم إرالق اإلمكانات االقتصـادية مـن قاهلـا،
ال ســيما إمكانــات النســاء والفتيــات بوصــفهن قــوة دافعــة للتنميــة املســتدامة ،نظــرا ألن ــذه
املؤسسات حيوية لتعرير النمو االقتصادي املستدام وال امل للجمي معظم البلدان النامية.
األمانـة
 - 74وأ رب الو راء ـن تأييـد م للجهـود الراميـة إا حتسـ التو يـ اجلغـرا
العامــة و يــادة ال ــفافية مليــة اســتقدام املــوظف  ،وشــددوا لــى احلا ــة إا يــادة متثيــل
البلــدان الناميــة األمــم املتحــدة ،ال ســيما لــى مســتوى الوظــائ العليــا ،و ــذا الصــدد،
شجعوا الترشيحات من نوب العا ،لتلك الوظائ  ،مبا ةلك منصس األم العام.
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 - 75وأكد الو راء مـن ديـد تأييـد م املسـتمر للمبـاد واأل ـدا والغايـات الـواردة
برنامج مل املؤمتر الدو للسكان والتنمية ،الذي وصفوه بأنـه الوثيقـة اخلتاميـة الرئيسـية الـم
متثل إرـارا شـامال ب ـأن املسـائل السـكانية واإلمنائيـة .وشـددوا لـى أن تنفيـذ برنـامج العمـل
ال يرا أمرا و ريا للقياء لى الفقر واجلو شمي أشكاله لـى حنـو ال ر عـة فيـه .و ـو،
إضــافة إا ةلــك ،ال يــرا و ريــا لتحقيــق أ ــدا التنميــة املســتدامة ،ال ســيما فيمــا يتعلــق
بكفالة حصو اجلمي لى خدمات الصحة اجلنسـية واإلاابيـة و لـى احلقـوق اإلاابيـة وفقـا
لربنامج العمل.
 - 76وسلّم الو راء باإلمكانات اهلائلـة الـم ميلكهـا ال ـباب للمسـامهة التنميـة املسـتدامة
والتماســك اال تمــا ي ،وأشــاروا إا أن ــدم تــوافر العمالــة اجليــدة معظــم البلــدان الناميــة
ال و دون ااح ال باب االنتقا من املدرسة إا الوظـائ الالئقـة فحسـس ،بـل يعـوق
أييا النمو والتنميـة االقتصـادي ككـل .لـذلك ،مـن املهـم بـذ هـود لـى كـل املسـتويات
لتحس نو ية التعليم وإمكانية احلصـو ليـه وتعريـر اكتسـاب ال ـباب للمهـارات .وشـج
الو راء اجملتم الدو  ،مبا ةلـك األمـم املتحـدة والوكـاالت اإلمنائيـة ،لـى مواصـلة وتعريـر
الد م التقا واملا الذي تقدمه جماالت التعليم والتدريس وتنمية املهارات لل باب.
 - 77وأكد الو راء جمددا ضرورة ياة بياة مواتية لتعرير مجي األسـر ود مهـا ،مـ اإلقـرار
بــأن املســاواة بـ املــرأة والر ــل واحتــرام حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية جلميـ أفــراد
األسرة امالن أساسيان لكفالة رفـاه األسـرة واجملتمـ بأسـره .وأشـاروا إا أمهيـة التوفيـق بـ
العمل واحلياة األسرية وأقروا مببدأ تقاسم الوالدين املسؤولية ن تن اة الطفـل ومنائـه .وأكـدوا
أييــا ضــرورة مواصــلتهم بــذ اجلهــود لوضـ سياســات وبــرامج مناســبة ملعاجلــة فقــر األســرة
واإلقصــاء اال تمــا ي والعنـ العــائلي والتــوا ن بـ العمــل واألســرة ومســائل العالقــات بـ
األ يا وضرورة تباد املمارسات السليمة تلك اجملاالتو
 - 78وأقــر الــو راء باحلا ــة إا ــج وقــائي أوس ـ نطاقــا وأكثــر متحــورا حــو النــاس إ اء
خمارر الكوارذ ،وضرورة أن تكـون نارسـات احلـد مـن خمـارر الكـوارذ نارسـات تتصـدى
ملخارر متعددة وتتوال ا قطا ات متعددة وتكـون شـاملة للجميـ ومتيسـرة لكـي تكـون ةات
كفاءة وفعالية ،و ةلك السياق ،أشار الـو راء إا إرـار سِـنداي للحـد مـن خمـارر الكـوارذ
للفترة  ، 2030-2015مكـررين تأكيـد أن البلـدان الناميـة املعرلضـة للكـوارذ ،ال سـيما أقـل
البلدان منوا والدو اجلررية الصغرية النامية والبلـدان الناميـة غـري السـاحلية والبلـدان األفريقيـة،
وكذلك البلدان املتوسطة الدخل الم توا ه حتديات خاصة ،يلرم إيالؤ ا ناية خاصـة بـالنظر
إا ارتفــا مســتويات اليــع واملخــارر لــديها ،والــم غالبــا مــا تتجــاو بكــثري قــدر ا لــى
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التصــدي للكــوارذ والتعــا منــها ،ومس ـلّم بو ــوب إيــالء ا تمــام ناثــل وتقــدمي مســا دة
مالئمــة للبلــدان األخــرى املعرضــة للكــوارذ وةات اخلصــائص احملــددة ،كالبلــدان األرخبيليــة،
وكذلك البلدان ةات السواحل املمتدة.
 - 79وأكــد الــو راء مــن ديــد أن الطــوار اإلنســانية الناشــاة ــن الكــوارذ الطبيعيــة
والكــوارذ الــم حتــدذ بفعــل اإلنســان واألســباب األخــرى وتف ــي األوباــة أو التهديــدات
الصحية العاملية األخـرى تسـتحق أن يـوا هلـا مـن اال تمـام نفـس مـا يـوا لتلـك الناشـاة ـن
الزنا ــات املســلحة .فالتــأثريات املــدمرة لــتغري املنــا حقيقيــة ومفا اــة .والكــوارذ الطبيعيــة
ـية وضـحا ا مسـار
ال ديدة ميكن أن تؤثر لى البياة واالقتصاد واجملتمـ وأن تعكـس بـ
املكاسس اإلمنائية الم حتققع بصعوبة .والعواقـس اإلنسـانية الكـبرية الـم تلـي ةلـك ـي حـ
أكثر كارثية .فاملالي مـن األرواح تر ـق ،وي ـرد الكـثريون وينفصـلون ـن ـائال م قسـرا.
و لــى غــرار ةلــك ،تســتحق األ مــة اإلنســانية املــدمرة النامجــة ــن حــاالت الت ــريد القســري
األخــرى ا تمامــا لــى قــدم املســاواة مــن اجملتم ـ الــدو  ،الــذي ينبغــي أال يــدخر أي هــد
لالستثمار إجياد حلو دائمة.
 - 80وشدد الو راء لى أن قرار اجلمعيـة العامـة  182/46واملبـاد التو يهيـة الـواردة
مرفقه ال يراالن ميثالن اإلرار العاملي للمسا دة والتنسيق اإلنساني  .و ـم ،الوقـع نفسـه،
ييــعون ا تبــار م ضــرورة مواصــلة تعريــر تنســيق هــود اإلغاثــة مــن أ ــل د ــم الــدو
املتيررة استجابتها اإلنسانية ولتلبية احتيا ات اجملتمعات احملتا ة تلبية فعالة.
 - 81و ةلــك الســياق ،س ـلّم الــو راء أييــا بأمهيــة األ مــا املتصــلة باملســا دة اإلنســانية
بوصفها رءا من ملية شاملة إلدارة خمارر الكوارذ وتعرير التنمية املستدامة.
 - 82وس ـلّم الــو راء باملســامهة اإلجيابيــة الــم يقــدمها املهــا رون حتقيــق النمــو ال ــامل
للجمي والتنمية املستدامة البلدان األصلية وبلدان العبور وبلدان املقصد.
 - 83وشدد الو راء لى أن اهلجرة امل يسا د لى حتقيق التنميـة .ورأوا و ـوب حتقيـق
توا ن مناسـس بـ أدوار بلـدان املن ـأ والعبـور واملقصـد ومسـؤوليا ا .وقـالوا إن مـن األمهيـة
مبكان التعاون لى الصعيد الـدو لكفالـة أن تكـون اهلجـرة مأمونـة ومنظمـة ونظاميـة يُرا ـى
فيها االحترام الكامل حلقوق اإلنسان واملعاملة اإلنسانية للمها رين ،بصر النظر ـن وضـ
جــر م ،ولال ــا وامل ــردين .وينبغــي أن يعــر ــذا التعــاون أييــا قــدرة اجملتمعــات احملليــة
املييفة لال ا  ،ال سيما البلدان النامية ،لى أداء ذا الدور.

26/47

16-17245

A/71/422

 - 84وسلم الو راء بأن اهلجرة الدولية واق ٌ متعدد األبعـاد لـه أمهيـة كـربى تنميـة بلـدان
املن أ والعبور واملقصد وجيـس التعامـل معهـا بطريقـة متسـقة وشـاملة ومتوا نـة .وةكـروا أ ـم
يســعون إا يــادة التعــاون ب ــأن احلصــو لــى املنــاف املكتســبة وإمكانيــة حتويلــها ،وتعريــر
اال تــرا بــاملؤ الت األ نبيــة ،والتعلــيم واملهــارات ،وختفــيل تكــالي توظي ـ املهــا رين،
ومكافحــة ــدميي اليــمري مــن القــائم لــى التوظيـ  ،وةلــك وفقــا للظــرو والت ــريعات
الورنيــة .وأشــاروا إا أ ــم يســعون كــذلك إا تنفيــذ اســتراتيجيات تواصــل ا تمــا ي فعالــة
تتناو إسهام املهـا رين التنميـة املسـتدامة شميـ أبعاد ـا ،ال سـيما بلـدان املقصـد ،مـن
أ ل مكافحة العنصرية والتمييـر العنصـري وكرا يـة األ انـس ،وتيسـري اإلدمـال اال تمـا ي،
ومحايــة حقــوق اإلنســان للمهـا رين مــن خــال األرــر الورنيــة .وأكــدوا مــن ديــد ضــرورة
تعرير حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية جلميـ املهـا رين ،ال سـيما النسـاء واألرفـا  ،أيـا
كان وض جر م ،ومحايتها بطريقة فعالة.
 - 85وأ ــرب الــو راء ــن التــرامهم مايــة حقــوق اإلنســان لألرفــا املهــا رين ،مرا ــاة
ل يعفهم ،ال سـيما األرفـا املهـا رين غـري املصـحوب بـذويهم ،ور ايـة صـحتهم وتعلـيمهم
ومنــائهم النفســي ،م ـ ضــمان أن تكــون مرا ــاة مصــاط الطفــل الفيــلى ا تبــارا رئيســيا
سياسات اإلدمال والعودة و ،مشل األسر.
 - 86وأ ــاد الــو راء التأكيــد لــى أن تــدفقات التحــويالت ت ــكل مصــادر لــرأس املــا
اخلاص ،وتكمّل املدخرات احمللية ،ومفيدة حتســـــ رفـاه متلقيهـا .وشـدد الـو راء لـى أن
التحــويالت ال ميكــن ا تبار ــا بــديال ــن االســتثمار األ ــنيب املباشــر ،أو املســا دة اإلمنائيــة
الرمسية ،أو ختفي أ باء الديون ،أو غري ةلك من املصادر العامة لتمويل التنمية.
 - 87وشــدد الــو راء أييــا لــى ضــرورة مواصــلة ياــة وتعريــر الظــرو الــم تتــيح إ ــراء
التحويالت بصورة أقل تكلفة وأسر وأكثر أمانا كل من بلدان املصـدر والبلـدان املتلقيـة،
وشجعوا لى إتاحة فرص االستثمار املو ه حنو التنميـة ،حسـس االقتيـاء ،البلـدان املتلقيـة
من قِبل اجلهات املستفيدة الم لديها االستعداد للقيام ذا العمل والقدرة ليه.
 - 88وأشــار الــو راء إا القــرار الــذي التوصــل إليــه الوثيقــة اخلتاميــة للجلســة العامــة
الرفيعـة املسـتوى للجمعيــة العامـة ب ــأن التعامـل مـ التحركـات الكــبرية لال ـا واملهــا رين
والذي يقيي ببدء مليـة تفـاوض حكوميـة دوليـة ـام  ،2016تفيـي إا ا تمـاد اتفـاق
املي للهجرة اقمنة والقانونية والنظامية مؤمتر حكومي دو يعقد ام .2018
 - 89وأحام الو راء لما بح الن با ب أن ريس الناس واالعار باألشخاص ومـا يتصـل
بذلك من رائم ـرب ورنيـة الصـادر ـن املـؤمتر الـو اري السـادس لعمليـة بـا ب ـأن ريـس
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األشخاص واالعار باألشخاص وما يتصل بذلك من رائم ـرب ورنيـة ،الـذي ُقـد
إندونيسيا 23 ،آةار/مارس .2016

بـا ،

 - 90وأكــد الــو راء جمــددا أن مقاومــة ميــادات امليكروبــات ت ــكل حتــديا امليــا للب ــرية
مجعــاء وتتطلــس تعاونــا دوليــا مــن أ ــل حتقيــق العمــل لــى كــل مــن الصــعيد احمللــي والــورا
واإلقليمــي .ورأوا أن تلــك املقاومــة تنطــوي لــى إمكانيــة حتــدي قــدرة اجملتم ـ الــدو لــى
التعامـل مـ حـاالت اإلصــابة ال ـائعة لـى الصــعيد العـاملي ،وبالتـا تــؤثر تـأثريا خطـريا لــى
الصــحة العامــة لــى صــعيد العــا ،و لــى املكاســس اإلمنائيــة العامــة الــم حتققــع ح ـ اقن.
و الوة لى ةلك ،قـد يعرقـل ـدم معاجلـة مقاومـة ميـادات امليكروبـات اجلهـود الراميـة إا
تنفيذ خطة ام  ،2030ال سيما البلدان النامية.
جمــا
 - 91و ةلــك الصــدد ،أ ــاد الــو راء التأكيــد لــى أمهيــة تعريــر التعــاون الــدو
مقاومة ميادات امليكروبات ،مبـا ةلـك ـن رريـق الوفـاء بااللترامـات والتعهـدات الدوليـة
جما التعاون اإلمنائي .وشددوا لـى أن معاجلـة مقاومـة ميـادات امليكروبـات ،مـن خـال
ذا التنفيذ ،جيس أال يُريـد بـأي حـا مـن األحـوا إ اقـة احلصـو لـى األدويـة واللقاحـات
امليـــادة للميكروبـــات واألدوات الت خيصـــية املو ـــودة واجلديـــدة ،مــ مرا ـــاة احتيا ـــات
مجيـ ـ البلـــدان ،متاشـــيا مـ ـ خطـــة العمـــل العامليـــة ملنظمـــة الصـــحة العامليـــة ب ـــأن مقاومـــة
ميادات امليكروبات.
 - 92وأ رب الو راء ن التـرامهم ب التنفيـذ العا ـل إل ـالن وبرنـامج مـل ديربـان اللـذين
ا تمـدمها املــؤمتر العـاملي ملنا يــة العنصـرية والتمييــر العنصـري وكرا يــة األ انـس ومــا يتصــل
بذلك من تعصس .وأكدوا مـن ديـد ةلـك الصـدد ،معارضـتهم جلميـ أشـكا العنصـرية
والتمييـر العنصــري ،وكرا يــة األ انـس ومــا يتصــل بـذلك مــن تعصــس مجيـ أحنــاء العــا،،
وأ ربـوا ــن قلقهـم العميــق لعـودة األشــكا املعاصـرة للعنصــرية والتمييـر العنصــري وكرا يــة
األ ان س وما يتصل بذلك من تعصس مجيـ أحنـاء العـا .،وأكـدوا جمـددا أن مجيـ أشـكا
العنصرية وكرا ية األ انـس ،وكـذلك االحـتال األ ـنيب ،ت ـكل انتـهاكات خطـرية حلقـوق
اإلنسان ،وينبغي رفيها شمي الوسائل السياسـية والقانونيـة .وأدانـوا مجيـ أشـكا العنصـرية
والتميير املنت رة رب تكنولو يات االتصا اجلديدة ،مبا فيها شبكة اإلنترنع.
 - 93وأحــام الــو راء لمــا بربنــامج األن ــطة لتنفيــذ العقــد الــدو للمنحــدرين مــن أصــل
أفريقــي ،مبــا ةلــك إن ــاء منتــدى يكــون مبثابــة آليــة ت ــاور ،ووضـ م ــرو إ ــالن لألمــم
املتحدة ب أن حقوق املنحدرين من أصل أفريقـي وا تمـاد وتنفيـذ سياسـات وبـرامج ملكافحـة
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ما يوا هه املنحدرون من أصل أفريقـي مـن نصـرية ومتييـر نصـري وكرا يـة لأل انـس ومـا
يتصل بذلك من تعصس.
 - 94وأحـــام الـــو راء لمـــا مـــ التقـــدير باالحتفـــا الرفيـــ املســـتوى الـــذي أقـــيم
 22نيسان/أبريل  2016مبناسبة التوقي لى اتفاق باريس الذي ا تمد إرار اتفاقيـة األمـم
املتحــــدة اإلراريــــة ب ــــأن تغــــري املنــــا  ،وباملناســــبة الرفيعــــة املســــتوى الــــم أقيمــــع
 21أيلو /سبتمرب  2016خبصوص التصديق لى ةلك االتفاق أو قبوله .وشددوا لـى أمهيـة
كل من بدء نفاة االتفـاق وتنفيـذ املهـام الرئيسـية لتعريـر التنفيـذ قبـل ـام  ،2020مبـا ي ـمل
ٍّ
اختاة إ راء ب أن التكيـ  ،األمـر الـذي ي ـكل أولويـة ملحـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة .ويـرى
مـا قبـل
الو راء أن متويل التكي أمر بالك األمهية وأن تأم استمرار دور صندوق التكي
ام  2020وما بعده موض ترحيس وينبغي تعريره.
 - 95وشدد الو راء لى أن اتفاق باريس ـاء نتيجـة اجلهـود اجلما يـة الدؤوبـة الـم بـذهلا
اتفاقية األمم املتحدة اإلرارية ب أن تغري املنا ـامل ب ـكل بنّـاء وبـروح
مجي األررا
توافقية من أ ل بذ هود ترمـي إا التصـدي لـتغري املنـا ـن رريـق تعريـر تنفيـذ االتفاقيـة
اإلراريـة ،مبــا ةلـك أحكامهــا ومبادئهـا ،وخباصــة اإلنصـا واملســؤوليات امل ـتركة ولكــن
املتباينة وقدرات كل منها .وأ ادوا ،مبا أن االتفاق مييي صوب مرحلة تنفيـذه ،التأكيـد لـى
أمهيـــة احلفـــاع لـــى التـــوا ن الـــدقيق بــ مجيــ املســـائل الـــم حلـــها بـــاريس ومبـــاد
االتفاقية اإلرارية وأحكامها .وسلّموا أييا بأمهيـة مواصـلة البلـدان املتقدمـة االضـطال بـدور
ريادي التصدي لـتغري املنـا  ،ال سـيما تنفيـذ االتفـاق وفقـا للمسـؤوليات التارخييـة لكـل
منها وقدراته.
 - 96وشــدد الــو راء لــى ضــرورة أن تواصــل البلــدان املتقدمــة تــو دور الريــادة ب ــأن
التخفي من تغري املنا مـن خـال حتديـد و يـادة األ ـدا املطلقـة خلفـل االنبعاثـات لـى
نطاق االقتصاد كله فيما يتعلق بتعهـدا ا ومسـامها ا احملـددة ورنيـا .وبالنسـبة للبلـدان الناميـة،
يعتـــرب د ـــم بنـــاء قـــدرات العمـــل املتعلـــق باملنـــا أمـــرا بـــالك األمهيـــة وينبغـــي أن يقـــوم لـــى
االحتيا ات الورنية وأن يلبيها ،وأن يعمل لـى تعريـر تـو البلـدان مـام األمـور .وجيـس أن
تتسم ملية بناء القدرات بطاب ت اركي وأن تكـون مو هـة قطريـا وشـاملة لعـدة قطا ـات.
وسيتيح تعرير الد م املـا والتكنولـو ي الـذي تقدمـه البلـدان املتقدمـة فعاليـة التنفيـذ وتعريـر
رموح البلدان النامية.
 - 97وأكــد الــو راء لــى ضــرورة معاجلــة اقثــار الســلبية لــتغري املنــا واحلــد مــن القابليــة
للتأثر به .وأ ربوا ن تطلعهم إا تعباـة مـوارد إضـافية ديـدة ميكـن التنبـؤ ـا ،مـ اسـتمرار
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البلدان املتقدمة
إليها وبناء قدرا ا.

تو دور الريادة من خال توفري التمويل للبلدان النامية ونقـل التكنولو يـا

اتفاقيـة
 - 98وأ رب الو راء ـن تطلعهـم إا املـؤمتر الثـاد والع ـرين للـدو األرـرا
األمم املتحدة اإلرارية ب أن تغري املنا  ،الذي سيعقد مراكش ،بـاملغرب ،الفتـرة مـن 7
إا  18ت ـــرين الثـــاد/نوفمرب  ،2016وإا صـــدور وثيقـــة ختاميـــة نـــه تعطـــي األولويـــة
الحتيا ات البلدان النامية والتحديات الم توا هها.
 - 99وأشــار الــو راء إا أمهيــة احمليطــات بالنســبة للتنميــة املســتدامة ،لــى النحــو الــوارد
دو أ ما القرن  21حمل برنامج العمل من أ ل التنمية املستدامة ،وخطة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر
القمة العاملي للتنمية املسـتدامة ،وخمتلـ القـرارات الـم اختـذ ا اللجنـة السـابقة املعنيـة بالتنميـة
املستدامة وخطة ـام  ،2030مبـا ةلـك اهلـد  14مـن أ ـدا التنميـة املسـتدامةحمل حفـ
احمليطات والبحار واملوارد البحرية واسـتخدامها لـى حنـو مسـتدام لتحقيـق التنميـة املسـتدامة.
وت ــكل احمليطــات والبحــار واجلــرر واملنــارق الســاحلية ــرءا أساســيا ال يتجــرأ مــن النظــام
اإليكولو ي لألرض ،وتتسـم بأمهيـة بالغـة بالنسـبة لألمـن الغـذائي العـاملي والسـتمرار ا د ـار
ورفاه العديـد مـن االقتصـادات الورنيـة ،ال سـيما البلـدان الناميـة .و ةلـك الصـدد ،أشـار
الو راء أييا إا أن الغايات املتعلقـة بوسـائل التنفيـذ ،مبـا ةلـك الغايـة -14أ ،ب ـأن يـادة
املعار العلمية ،وتطوير قدرات البحين ،ونقل التكنولو يـا البحريـة مـن أ ـل حتسـ صـحة
احمليطات وتعرير إسهام التنو البيولـو ي البحـري تنميـة البلـدان الناميـة ،وال سـيما الـدو
اجلررية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا ،و رية لتحقيق التنمية املستدامة.
 - 100و سياق ترايد الو ي باحمليطـات با تبار ـا ـامال امـا للتنميـة ،أقـر الـو راء بأمهيـة
احلفاع لى الرخم السياسي من أ ـل حتقيـق اهلـد  14مـن أ ـدا التنميـة املسـتدامة .و
ةلــك الصــدد ،رحــس الــو راء بقــرار قــد مــؤمتر األمــم املتحــدة الرفيـ املســتوى لــد م تنفيــذ
اهلـــد  14مـــن أ ـــدا التنميـــة املســـتدامةحمل حفـ ـ احمليطـــات والبحـــار واملـــوارد البحريـــة
واستخدامها لى حنـو مسـتدام لتحقيـق التنميـة املسـتدامة ،حسـس التكليـ الـوارد قـراري
اجلمعية العامة  226/70و .303/70
 - 101وأشار الو راء إا ا تماد اجلمعية العامـة قرار ـا  292/69ب ـأن وضـ صـك ملـرم
قانونا إرار اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار ب ـأن حفـ التنـو البيولـو ي البحـري
املنارق الواقعة خارل نطاق الواليـة الورنيـة واسـتغالله لـى حنـو مسـتدام .و ةلـك الصـدد،
شدد الو راء لى أن املبدأ األساسـي املنصـوص ليـه اتفاقيـة األمـم املتحـدة لقـانون البحـار
و قرار اجلمعية العامة ( 2749د  ،) 25-الذي ينطبـق لـى تلـك املـوارد ،ـو مبـدأ التـراذ
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امل ــترك للب ــرية ،وأن األمــر يســتلرم وضـ نظــام قــانود ةــدد للتنــو البيولــو ي املنــارق
الواقعــة خــارل نطــاق الواليــة الورنيــة ،شــكل صــك إرــار االتفاقيــة باالســتناد إا ةلــك
املبدأ .وجيس ال تفاوض ب أن ـذا الصـك كحرمـة واحـدة ،وأن تفيـي املفاوضـات ب ـأنه إا
توافق اقراء ،وأن ت مل حف التنو البيولو ي البحري املنـارق الواقعـة خـارل نطـاق
الوالية الورنية ،مبا ةلك املـوارد اجلينيـة البحريـة ،واسـتخدامها لـى حنـو مسـتدام ،ومسـألة
تقاسم املناف  ،وتـدابري مـن قبيـل أدوات اإلدارة املالئمـة لكـل منطقـة لـى حـدة ،مبـا ةلـك
املنارق البحرية احملمية ،وتقييمات األثر البياي ،وبناء القدرات ونقل التكنولو يا البحريـة ،مـ
التسليم بـأن امل ـاركة املفاوضـات ونتائجهـا لـن يكـون هلـا أي تـأثري لـى الوضـ القـانود
االتفاقية أو أي اتفاقات أخرى ةات صلة ا فيما يتعلـق مبثـل تلـك
للدو غري األررا
االتفاقيـة أو أي اتفاقـات أخـرى ةات صـلة ـا
الصكوك ،أو الوضـ القـانود لألرـرا
فيما يتعلق مبثل تلك الصكوك.
 - 102ورحس الـو راء بالتقـدم احملـر مناق ـات اللجنـة التحيـريية الـم أن ـأ ا اجلمعيـة
العامة بقرار ـا  292/69ابتغـاء تقـدمي توصـيات موضـو ية إا اجلمعيـة العامـة ب ـأن ناصـر
م رو نـص صـك دو ملـرم قانونـا إرـار االتفاقيـة ،وأشـاروا إا أن اهلـد مـن الصـك
اجلديــد ســيكون حف ـ التنــو البيولــو ي البحــري املنــارق الواقعــة خــارل نطــاق الواليــة
الورنية واستغالله لى حنو مستدام .وأكد الو راء أييا أمهية الصـك اجلديـد الـذي يسـتند إا
مبــدأ التــراذ امل ــترك للب ــرية كمبــدأ أساســي ،لــى النحــو املنصــوص ليــه اتفاقيــة األمــم
املتحدة لقانون البحار و قرار اجلمعية العامة ( 2479د .)25-
 - 103وأ رب الو راء ن قلقهم البـالك مـن اشـة الـنظم اإليكولو يـة اجلبليـة إ اء ترايـد
اقثــار الســلبية لــتغري املنــا وظــوا ر الطقــس املتطرفــة ،وإ الــة الغابــات وتــد ور ا ،وتغــيري
اســتخدام األراضــي وتــد ور ا ،والعواص ـ الرمليــة والترابيــة ،وبــطء تعــا تلــك الــنظم مــن
الكــوارذ الطبيعيــة ،وأشــاروا إا أن األ ــار اجلليديــة اجلبليــة مجي ـ أحنــاء العــا ،آخــذة
الترا وأصبحع ربقتها أرق ،نا يترك آثاراأ مترايدة لـى البياـة و لـى اسـتدامة سـبل ـيش
سكان املنارق اجلبلية وقطا ات كبرية من سكان العا ،ورفا هم ،ألسـباب منـها ترايـد انعـدام
األمن الغذائي وشحة املياه البلـدان الناميـة .وسـلط الـو راء اليـوء ،ةلـك الصـدد ،لـى
ضرورة إ طاء األولوية لال تمـام اخلـاص والعا ـل بالتنميـة اجلبليـة املسـتدامة ،بوسـائل ت ـمل
التركير لى حتديات وفرص بعينـها ،وةلـك ابتغـاء حتقيـق التعهـدات بكفالـة أال يتخلـ أحـد
ن الركس والوصو أوال إا من م األكث ر ختلفـا ـن الركـس ،لـى النحـو احملـدد خطـة
ام .2030
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 - 104وأقر الو راء بأن منتدى األمم املتحدة املعا بالغابات يؤدي ،بفيـل يـويته العامليـة
وواليتــه ال ــاملة ،دورا حيوي ـا التصــدي للتحــديات والقيــايا املتعلقــة بالغابــات لــى حنــو
شــامل متكامــل ،و تعريــر التنســيق والتعــاون جمــا السياســات مــن أ ــل حتقيــق اإلدارة
املستدامة جلمي أنوا الغابات واألشجار املو ودة خار ها .وشـج الـو راء أييـا األرـرا
املنتــدى لــى تقــدمي مســامها م اخلطــة االســتراتيجية ب ــأن الغابــات للفتــرة -2017
 ،2030و برنامج العمل الربا ي السنوات ،متاشيا م قرار اجمللس االقتصـادي واال تمـا ي
 .33/2015وشــج الــو راء منتــديات ومبــادرات و مليــات أخــرى معنيــة بالغابــات لــى
التعاون م املنتدى لتحقيق اإلدارة املستدامة للغابات.
 - 105وأقـر الـو راء بــأن العواصـ الرمليـة والترابيــة متثـل حتـديا ــديا للتنميـة املسـتدامة
البلدان واملنارق الم تتعرض لتلك العواص  .ود وا منظومة األمم املتحـدة إا القيـام بـدور ا
تعريــر التعــاون والــد م الــدولي ملكافحــة العواص ـ الرمليــة والترابيــة ،كمــا د ــوا مجي ـ
اهلياات املعنية ،ووكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها وسـائر املنظمـات ةات الصـلة إا
أن تــدمج أرر ــا التعاونيــة تــدابري وإ ــراءات بــرامج تنفيذيــة ترمــي إا مكافحــة العواصـ
الرملية والترابية ،مبا ي مل التدابري التاليـةحمل تعريـر بنـاء القـدرات لـى الصـعيد الـوراو ووضـ
بــرامج وم ــاري إقليميــة ودون إقليميــة وتنفيــذ او وتبــاد املعلومــات وأفيــل املمارســات
والتجارب وتعرير التعاون التقاو وبـذ هـود ملكافحـة العوامـل الرئيسـية للعواصـ الرمليـة
والترابية والوقاية منـهاو واسـتحداذ أدوات تتخـذ شـكل نظـم لإلنـذار املبكـر .وشـددوا لـى
أمهية التصدي للتحديات اال تما ية واالقتصادية والبياية الم توا ـه البلـدان املتيـررة ،و لـى
أمهية إجياد ررق ملكافحة العواص الرملية والترابية سياق أ دا التنمية املستدامة.
 - 106وأشار الو راء إا أن اجملتم الدو الترم بد م تنفيذ االسـتراتيجيات وبـرامج العمـل
ةات الصلة ،مبا ةلك برنامج مـل اسـطنبو  ،والوثيقـة اخلتاميـة السـتعراض منتصـ املـدة
ال ــامل والرفيـ املســتوى ب ــأن تنفيــذه ،الــم ا تمــدت مــؤخرا ،وبرنــامج مــل فيينــا لصــاط
البلدان النامية غري الساحلية للعقد  ،2024-2014وإ راءات العمل املعجلـل للـدو اجلرريـة
الصغرية النامية (مسار ساموا) ،وأشاروا أييـا إا أمهيـة د ـم خطـة ـام 2063حمل أفريقيـا الـم
نصبو إليهـا ،وبرنـامج ال ـراكة اجلديـدة مـن أ ـل تنميـة أفريقيـا ،وكلـها أ ـراء ال تتجـرأ مـن
خطة ام  .2030ورأى الو راء ،ةلـك الصـدد ،أن التعـاون الـدو لتقـدمي املسـا دة فيمـا
يتعلـق ببنــاء القــدرات اجملــاالت الــم تو ــد فيهـا حا ــة ،مثــل حتسـ فــرص احلصــو لــى
التعليم والر اية الصحية ،والقدرات اإلنتا ية والتجاريـة ،وتطـوير التكنولو يـا السـليمة بيايـا،
والتخفي من آثـار تغـري املنـا والتكيـ معـه ،سـيكون خطـوة و ريـة إا األمـام .ولكـن،
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ينبغي أن تظل برامج العمل احملددة ذه ،املو هة لفائدة أقل البلـدان منـوا والبلـدان الناميـة غـري
الساحلية والدو اجلررية الصغرية النامية والبلـدان األفريقيـة ،أ ـم نقـام االنطـالق الـم ينبغـي
للمجتم الدو أن يركر ا تمامه ومـوارده ليهـا مسـا دته هلـذه اجملمو ـات مـن البلـدان.
وسلّم الو راء ،إضافة إا ةلك ،بأمهية معاجلة خمتلـ االحتيا ـات والتحـديات الـم توا ههـا
البلدان املتوسطة الدخل.
 - 107وأشار الو راء إا االحتيا ات اخلاصة ألفريقيا ،وسلَّموا بأن مثة حا ة ،رغـم حتسـن
النمو االقتصادي فيها ،إا د م االنتعاش ،الذي يتسـم باهل اشـة والتفـاوت ،وةلـك مـن أ ـل
موا هـة اقثــار الســلبية املســتمرة لأل مــات املتعــددة لــى التنميــة ،والتصــدي ملــا تطرحــه تلــك
اقثار من حتديات خطرية جلهود مكافحة الفقر واجلـو  ،والـم قـد تُريـد مـن تقـويل اجلهـود
الرامية إا حتقيق األ دا اإلمنائية املتفق ليها دوليا أفريقيا.
 - 108وأ ـرب الـو راء ـن بـالك القلـق مـن أن االلتـرام مبيـا فة املعونـة املقدمـة إا أفريقيــا
لــو ــام  ،2010و ــو االلتــرام املعــرب نــه مــؤمتر قمــة جممو ــة الثمانيــة الــذي ُقــد
غل ـ إيغلــر ،باململكــة املتحــدة ، ،يــو بــه كــامال .وشــدد الــو راء ،ةلــك الصــدد ،لــى
احلا ـة إا الت عجيـل بـححرا تقـدم للوفـاء بـذلك االلتـرام وبغـريه مـن الترامـات اجلهـات املاحنــة
بريادة املعونة بوسائل ش  ،منها تـوفري مـوارد إضـافية ديـدة ،ونقـل التكنولو يـا إا البلـدان
األفريقيــة وبنــاء القــدرات ود ــم التنميــة املســتدامة تلــك البلــدان .ود ــوا إا مواصــلة د ــم
املبادرات اإلمنائية ألفريقيا مبا فيها خطة ام ( 2063أفريقيا الـم نصـبو إليهـا) وخطـة ملـها
الع رية ،وال راكة اجلديدة من أ ل تنمية أفريقيـا ،وبرنـامج تطـوير البنيـة التحتيـة أفريقيـا.
وأ ربــوا ،مــن الناحيــة األخــرى ،ــن ترحيبــهم بالــد م الــذي قدمتــه بعــل البلــدان الناميــة إا
أفريقيا من خال برامج التعاون فيما ب بلدان اجلنوب والتعاون الثالثي.
 - 109ورحــس الـــو راء بـــاإل الن السياســـي الســتعراض منتصــ املـــدة ال ـــامل والرفيــ
املستوى لربنامج مل إسطنبو لفائدة أقل البلـدان منـوا للعقـد  ، 2020-2011الـذي قـد
أنقــرة الفتــرة مــن  27إا  29أيار/مــايو  ،2016والــذي أقرتــه اجلمعيــة العامــة 25
متو /يوليه  2016قرار ا .294/70
 - 110وشدد الو راء لى أمهية مبدأي العاملية وال مو  ،اللـذين يـتع أخـذمها اال تبـار
دوما ،من أ ل تعريـر قـدرات أقـل البلـدان منـوا إرـار هود ـا الراميـة إا حتقيـق نتـائج
اجملاالت ةات األولوية احملددة برنـامج مـل اسـطنبو وتنفيـذ خطـة ـام  .2030وبفيـل
الد م القوي والعمل املنسق ،وبالتعجيل بتقـدمي الـد م مـن انـس اجملتمـ الـدو  ،ستسـتطي
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أقل البلدان منوا التغلس لى ضعفها اهليكلي ،وسيتيح ذا الد م لنصفها لـى األقـل االمتثـا
ملعايري اخلرول من ذه الفاة لو ام .2020
 - 111وإضافة إا ةلـك ،أ ـرب الـو راء ـن ارتيـاحهم النتعـاش املسـا دة اإلمنائيـة الرمسيـة
املقدم ـة إا أقــل البلــدان منــوا اقونــة األخرية،ود ــوا مجي ـ ال ــركاء التنميــة إا تقــدمي
 0.20املائة من دخلهم القومي اإلمجا لتلك البلدان ،وةلك لى النحو الذي الترموا بـه.
وأ ربوا أييا ن تفاؤهلم بتخصيص بعل ال ركاء نسبة قدر ا  50املائـة لـى األقـل مـن
مسا د م اإلمنائية الرمسية لتلك البلدان.
 - 112وأكــد الــو راء مــن ديــد أييــا احلا ــة امللحــة إا الوفــاء بااللترامــات الــواردة
القرارات الو ارية ملنظمة التجارة العاملية بحتاحة وصو مجي املنتجـات مـن مجيـ أقـل البلـدان
منــوا إا األســواق ب ـدون رســوم مجركيــة وبــدون حصــص ونظــام قوا ــد املن ــأ املواتيــة ألقــل
البلدان منوا ،وةلك مـن أ ـل كـس اعـاه االففـاض حصـتها مـن التجـارة العامليـة .ورأوا،
إضافة إا ةلك ،أن الوفاء بتلك االلترامات سيسـهم أييـا حتقيـق اهلـد الـوارد برنـامج
مل إسطنبو املتمثل ميا فة حصة أقـل البلـدان منـوا الصـادرات العامليـة ،ومـن املهـم،
ةلك الصدد ،أن خيصص ال ركاء التنمية  50املائـة لـى األقـل مـن املعونـة التجاريـة
ألقل البلدان منوا.
 - 113وأ رب الو راء ن قلقهم من كون األ مة املالية واالقتصـادية العامليـة احلاليـة تقـوض
ما حتقق لـى مـر
ب كل واضح التنمية مجي البلدان النامية ،وأشاروا إا حدوذ ترا
السن من مكاسس إمنائية متواضعة ،وال سيما أقل البلدان منوا ،و ـو مـا جيعـل ـددا أكـرب
من سكا ا يقعـون بـراثن الفقـر املـدق  .ومـا ا العديـد مـن أقـل البلـدان منـوا متخلفـا ـن
الوفاء مبعظم األ دا اإلمنائية املتفق ليها دوليا ،مبا فيها األ دا اإلمنائية لأللفية.
 - 114وأكد الو راء لى ضرورة أن يظل اجملتم الدو يقظـا رصـد حالـة مديونيـة أقـل
البلــدان منــوا وأن يواصــل اختــاة تــدابري فعالــة ،يفيــل أن تكــون نطــاق األرــر القائمــة ،قــدر
اإلمكان ،من أ ل معاجلة م ـكل ة ديـون تلـك البلـدان ،بطـرق منـها ا تمـاد سياسـات منسـقة
ترمي إا تعرير متويل الديون ،وختفي أ باء الديون ،وإ ادة يكلتـها وإدار ـا ب ـكل سـليم،
حسس االقتياء ،وةلـك فيمـا يتعلـق بالـديون املتعـددة األرـرا والثنائيـة املسـتحقة لـى أقـل
البلدان منوا لدائن من القطـا العـام واخلـاص لـى السـواء .وأ ـاد الـو راء تأكيـد التـرامهم
بالعمل من خال املبادرات القائمة ،مثل مبادرة البلدان الفقرية املثقلة بالديون .وأكـدوا جمـددا
أمهية ال فافية إدارة الديون.
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 – 115وشــدد الــو راء لــى احلا ــة امللحــة إا تفعيــل بنــك التكنولو يــا ألقــل البلــدان منــوا
تفعيال كامال لو ام  ،2017نظرا ملا ينطوي ليه من إمكانات حتس القـدرة اإلنتا يـة،
وإحداذ التحو اهليكلي ،والقياء لى الفقر ،وحتقيـق التنميـة املسـتدامة .ود ـوا أييـا مجيـ
أصحاب املصلحة املعني إا كفالة االستمرار د م بنك التكنولو يا.
 - 116وأكــد الــو راء م ـن ديــد أن التنميــة املســتدامة ال ميكــن أن تتحقــق بــدون الســالم
واألمن وأن السالم واألمن يكونان مهددين بدون حتقيق التنمية املستدامة .وأقـروا كـذلك،
ةلك الصدد ،بأن أقـل البلـدان منـوا ،الـم متـر ـاالت نـرا ومـا بعـد الـزنا  ،والـم تعـاد مـن
انعدام االستقرار السياسي أو تفتقر إا القدرة لى توفري اخلدمات األساسـية ،توا ـه حتـديات
يكلية ةددة وحتتال إا ا تماد ـج حسـس سـياق كـل منـها ،مبـا ةلـك سياسـات ورنيـة
ةددة األ دا وإا تدابري د م دو  ،وةلـك ابتغـاء موا هـة تلـك التحـديات ود ـم أن ـطة
بناء السالم وبناء الدولة والتنمية املستدامة .وأحام الو راء لما باملباد الم حـدد ا جممو ـة
الدو السب املوسعة اخلطة اجلديدة لالفرام مسا دة الـدو اهل ـة لفائـدة البلـدان الـم
تتيرر بالنـرا ات أو تيررت ا.
 - 117وأقر الو راء باالحتيا ات والتحديات اإلمنائية اخلاصـة للبلـدان الناميـة غـري السـاحلية
النامجة ن دم و ود سواحل لديها ،وبُعد ا ن األسـواق العامليـة ،ومعوقا ـا اجلغرافيـة الـم
تي راقيل كبرية أمام ائدات التصـدير ،وتـدفقات رؤوس األمـوا اخلاصـة ،وتعباـة املـوارد
احمللية ،و و ما يؤثر تأثريا سلبيا لى تنميتها املستدامة بو ه ام .وأ ربوا ن قلقهم مـن تـأثر
اجلهود الم تبـذهلا تلـك البلـدان لتحقيـق التنميـة املسـتدامة مـن ـراء اسـتمرار اففـاض أسـعار
الســل األساســية ،وتعرضــها بدر ــة اليــة لــتغري املنــا ومعانا ــا أكثــر مــن غري ــا مــن آثــاره
السلبية .ود ا الو راء ال ركاء التنمية ،وبلدان املرور العابر ،واملنظمـات الدوليـة إا تعمـيم
برنــامج مــل فيينــا ووضـ تســهيالت خاصــة لتلــك البلــدان ،حســس االقتيــاء ،ملســا د ا
تنفيذ مبادرات تيسري التجارة وتوسي نطاقها ،والتنفيذ الفعا لالتفاق املتعلـق بتيسـري التجـارة
وتنظــيم العبــور ،ود ــوا املؤسســات املاليــة واإلمنائيــة املتعــددة األرــرا واملصــار اإلمنائيــة
اإلقليمية إا إ ـداد وسـائل متويـل خمصصـة للـبح التحتيـة تلـك البلـدان .وأشـار الـو راء إا
اإل الن الذي ا تمد اال تمـا اخلـامس لـو راء التجـارة البلـدان الناميـة غـري السـاحلية،
حريران/يونيه  ،2016والـذي د ـا خاللـه الـو راء إا وضـ برنـامج
ني
الذي قد
مـل ةـدد للبلـدان الناميــة غـري السـاحلية ،إرــار منظمـة التجـارة العامليــة ،قبـل قـد املــؤمتر
الــو اري احلــادي ــر للمنظمــة ،وإا البيــان الــذي ا تُمــد اال تمــا الــو اري جملمو ــة
كــانون األو /ديســمرب  2015لــى
البلــدان الناميــة غــري الســاحلية الــذي ُقــد نــريو
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امش املؤمتر الو اري العاشر ملنظمة التجارة العاملية ،وإا البيـان الـو اري للبلـدان الناميـة غـري
الساحلية الذي ا تمد قبل الدورة الرابعة رة لألونكتاد الم قدت متو /يوليه .2016
 - 118وأكــد الــو راء جمــددا التــرامهم ال ــديد بتنفيــذ إ ــالن فيينــا وبرنــامج مــل فيينــا،
وشجعوا البلدان النامية غري الساحلية ،وبلدان املـرور العـابر ،وشـركاء ا التنميـة ،ومنظومـة
األمـــم املتحـــدة ،ومجيــ اجلهـــات الفا لـــة األخـــرى لـــى التنفيـــذ املنســـق واملتســـق والســـري
لإل راءات الم االتفاق ليهـا برنـامج مـل فيينـا مبجاالتـه السـتة ةات األولويـة ،و ـيحمل
املسائل األساسية املتصلة بسياسـات املـرور العـابر ،وتطـوير الـبح التحتيـة وصـيانتها ،والتجـارة
الدوليــة وتيســري التجــارة ،والتكامــل والتعــاون لــى الصــعيد اإلقليمــي ،والتحــو االقتصــادي
اهليكلي ،ووسائل التنفيذ .و الوة لى ةلك ،أكـد الـو راء مـن ديـد أن برنـامج مـل فيينـا
ق
رء ال يتجرأ من خطـة ـام  .2030وشـددوا لـى أمهيـة العمـل لـى و ـود تـآ ٍر واتسـا ٍ
تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  ،2030وخطـة مـل أديـس أبابـا ،وبرنـامج مـل
قوي
فيينــا ،وشــجعوا لــى التنســيق واالتســاق متابعــة تنفيــذ ا .وشــدد الــو راء لــى أن تــوافر
بيانات يسهل الوصو إليهـا وحسـنة التوقيـع وموثوقـة و اليـة اجلـودة ومفصـلة واسـتخدامها
لقياس الفقر شمي أشكاله وأبعاده وتقييم التقدم احملر ب أن التنمية املستدامة ي أمور تـد م
اجلهــود الراميــة إا كفالــة أال يتخل ـ أحــد ــن الركــس .ود ــا الــو راء ال ــركاء التنميــة
واملنظمات الدولية إا مسا دة البلدان النامية غـري السـاحلية بنـاء وتعريـر القـدرات الورنيـة
الرمسية جما مج البيانات وتفصيلها ون ر ا وحتليلـها .ود ـوا إا تن ـيط ال ـراكة العامليـة
يين تقوم لى شراكات متجددة ومع ر ة بـ البلـدان الناميـة غـري السـاحلية ،وبلـدان املـرور
العابر ،وشركائها التنميـة و هـات أخـرى مـن أصـحاب املصـلحة مـن أ ـل تنفيـذ برنـامج
مل فيينا تنفيذا كامال ونا حا و الوقع احملدد.
 - 119وأكد الو راء جمددا أن الدو اجلررية الصغرية النامية ما الع متثـل ”حالـة خاصـة“
بالنســبة للتنميــة املســتدامة ،كــم أو ــه اليــع اخلاصــة الــم تنفــرد ــا ،ومــن بينــها صــغر
حجمها ،وبُعد ا ،وضيق قا دة موارد ا وصادرا ا ،وتعرضها للتحديات البيايـة العامليـة ،الـم
ت مل رائفة واسعة من اقثار النامجة ن تغري املنا والكوارذ الطبيعية الم تمـل أن ترتفـ
در ــة تواتر ــا وتــرداد شــد ا .ورأوا أن تغــري املنــا وارتفــا مســتوى ســطح البحــر مــا اال
ي كالن خطرا كـبريا لـى الـدو اجلرريـة الصـغرية الناميـة و لـى هود ـا الراميـة إا حتقيـق
التنمية املستدامة ،وميثـل لبعيـها أكـرب ديـد لبقائهـا وملقومـات و ود ـا ،مبـا ةلـك فقـدان
بعيها أل راء من أراضيها.
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 - 120وأكد الو راء جمددا لى مسار سـاموا ،الـذي ا تُمـد املـؤمتر الـدو الثالـين املعـا
بالــدو اجلرريــة الصــغرية الناميــة ،الــذي ُقــد آبيــا الفتــرة مــن  1إا  4أيلو /ســبتمرب
 ،2014والــذي ميثــل االلتــرام السياســي املتجــدد للمجتم ـ الــدو بالتنميــة املســتدامة للــدو
اجلررية الصغرية النامية .وأشار الو راء كذلك إا أن مسار ساموا ـدد أييـا ررائـق ديـدة
لتعريــر العمــل ب ــأن جممو ــة متنو ــة مــن التحــديات واألولويــات املتعلقــة بالبلــدان اجلرريــة
الصغرية النامية ،ويُظهر الكيفية الم ميكن ا ر اية ال راكات الـم تُقـام مـ خمتلـ أصـحاب
املصــلحة واالســتعانة ــا كححــدى الوســائل املهمــة لتنفيــذ الوثيقــة اخلتاميــة وبنــاء القــدرة لــى
الصــمود موا هــة التحــديات اخلاصــة الــم توا ــه تلــك الــدو  .ورحــس الــو راء ،ةلــك
الصدد ،بالتقدم احملر تنفيذ مسار ساموا من خال وض إرار ال راكات من أ ـل الـدو
اجلررية الصغرية النامية الذي سيُرصـد ويُكفـل بـه التنفيـذ الكامـل للتعهـدات وااللترامـات ـن
رريق ال راكات من أ ل الدو اجلررية الصغرية النامية ،إا انس ت ـجيعه إقامـة شـراكات
ديدة.
 - 121وأحـــام الـــو راء لمـــا ،مــ بـــالك التقـــدير ،باملناســـبة اخلاصـــة الـــم نظمهـــا اجمللـــس
االقتصــادي واال تمــا ي  26أيار/مــايو  2016ب ــأن تنفيــذ خطــة ــام  2030والــدور
الذي تيـطل بـه منظومـة األمـم املتحـدة البلـدان املتوسـطة الـدخل ،إرـار حـوار اجمللـس
ب أن وض منظومة األمم املتحدة اإلمنائية األ ـل الطويـل .وأشـاروا إا أنـه رغـم التنـاقص
امللحوع مستوى الفقر ،ما الع البلدان املتوسـطة الـدخل ـي مـورن غالبيـة النـاس الـذين
يعي ون فقر ،وما الع التفاوتات والثغرات قائمة .وما الع تلك البلدان توا ـه حتـديات
كبرية سعيها إا حتقيق التنمية املستدامة .وأشار الو راء مـن ديـد إا احلا ـة العا لـة إا
حتديد ررق ووسائل تكفـل ،لـى النحـو املالئـم ،أن ترا ـي اسـتراتيجيات وسياسـات البلـدان
املتوسطة الدخل احتيا ا ا اإلمنائية املتنو ة واحملددة ،وتليب ذه االحتيا ات بطريقـة مصـممة
خصيصا لكل منها ،وةلك ـد اتبـا ـج متسـق وشـامل إ اء كـل بلـد مـن ـذه البلـدان.
ورأوا ،ةلــك الصــدد ،أن منظومــة األمــم املتحــدة جيــس أن حتســن الــد م الــذي تقدمــه
خمتلـ الســياقات القطريــة ،بوســائل منــها تقــدمي د ــم أكثــر كفــاءة وفعاليــة وتنســيقا و ــودة
وتركيرا إا البلدان املتوسطة الدخل.
 - 122وأقــر الــو راء بأمهيــة التصــدي للتحــديات اخلاصــة الــم توا ههــا البلــدان املتوســطة
الدخل .ورأوا أنه ينبغي ،من أ ـل ضـمان اسـتمرار اإلاـا ات الـم حتققـع حـ اقن ،تعريـر
اجلهود الراميـة إا معاجلـة التحـديات املسـتمرة مـن خـال تبـاد اخلـربات ،وحتسـ التنسـيق،
وتعريـــر الـــد م الـــذي تقدمـــه منظومـــة األمـــم املتحـــدة اإلمنائيـــة واملؤسســـات املاليـــة الدوليـــة
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واملنظمات اإلقليمية وغري ةلك من أصـحاب املصـلحة وتركيـره .وا تـر الـو راء أييـا بـأن
املسا دة اإلمنائية الرمسية وأشكا التمويـل امليسـر األخـرى مـا الـع مهمـة بالنسـبة لعـدد مـن
تلك البلدان وميكنها أن تقـوم بـدور حتقيـق النتـائج ،مـ مرا ـاة االحتيا ـات احملـددة لتلـك
البلدان .وأبر الـو راء ،ةلـك الصـدد ،احلا ـة إا اختـاة مجيـ الترتيبـات املؤسسـية الال مـة
لد م البلدان املتوسطة الدخل داخل منظومة األمم املتحـدة والواليـات اخلاصـة ـا ،وال سـيما
من خال استراتيجية شاملة ورويلة األ ل لى نطاق املنظومة ترمي إا تيسري التعاون ب ـأن
التنمية املستدامة م تلك البلدان والد م املنسق لصاحلها.
 - 123وأكد الو راء من ديد أن األن طة التنفيذية الم تيطل ا منظومـة األمـم املتحـدة
من أ ل التنمية ينبغي أن تقـدم إسـهاما رئيسـيا تنفيـذ خطـة ـام  2030مـن خـال تعريـر
القدرات الورنية .كما أ ادوا التأكيـد لـى أن تعريـر دور منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة
مسا دة البلدان لى حتقيق أ دافها اإلمنائية وقدر ا لى القيام بـذلك يتطلبـان مواصـلة يـادة
فعاليتــها وكفاء ـا واتســاقها و هود ــا امل ــتركة بـ الوكــاالت وتأثري ــا ،إا انــس يــادة
املــوارد املتاحــة هل ـا يــادة كــبرية .و ةلــك الصــدد ،جيــس أن حتــتف اخلصــائص األساســية
لألن طة التنفيذية الـم تيـطل ـا األمـم املتحـدة مـن أ ـل التنميـة ،مجلـة أمـور ،بطبيعتـها
ال ــاملة والطو يــة والقائمــة لـــى املــنح وحياد ــا وتعــدد أررافهـــا ،وكــذلك قــدر ا لـــى
االستجابة مبرونة لالحتيا ات اإلمنائية للبلدان املستفيدة .وإضافة إا ةلـك ،ينبغـي االضـطال
باألن طة التنفيذيـة لصـاط البلـدان املسـتفيدة ،ب نـاء لـى رلـس تلـك البلـدان ووفقـا لسياسـا ا
الورنية وأولويا ا اإلمنائية الورنية.
 - 124وأ ــاد الــو راء التأكيــد لــى أن اللجنــة اخلامســة التابعــة للجمعيــة العامــة ــي اللجنــة
الرئيسية الوحيـدة املنظمـة املكلفـة باملسـؤوليات املتصـلة باملسـائل اإلداريـة واملاليـة واملتعلقـة
بامليرانيـة .ورلـس الـو راء ،ةلـك السـياق ،أن تُنـاقشش إرـار اللجنـة اخلامسـة وحــد ا أي
مسائل تتعلق بامليرانية أو أي مسائل مالية أو إداريـة ،مبـا فيهـا تلـك ةات الصـلة بحن ـاء مليـة
حلف السالم أو بعثة سياسية خاصة ،ربقا مليثاق األمم املتحدة.
 - 125وأكــد الــو راء مــن ديــد أن أي هــود ترمــي إا إصــالح األمانــة العامــة واإلدارة،
مبا ةلك ب أن ملية امليرانيـة ،جيـس أال ـد إا تغـيري الطـاب احلكـومي الـدو واملتعـدد
األرــرا والــدو للمنظمــة ،بــل جيــس أن تعــر قــدرة الــدو األ يــاء لــى أداء دور ــا
الرقابة والرصد ،و لى أن نَظشرَ وموافقة الدو األ ياء مسبقأا أمر ـو ري مجيـ احلـاالت
الــم تنــدرل فيهــا التــدابري الــم يــتع تنفيــذ ا ضــمن صــالحيات اجلمعيــة العامــة .و ةلــك
الصــدد ،أشــاروا إا قــرار اجلمعيــة العامــة  .257/66وأ ــادوا التأكيــد أييـأا لــى حــق مجيـ
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الدو األ ياء األمم املتحدة أن تبدي رأيها ب أن إدارة املنظمة ،وي مل ةلـك املسـائل
املتعلقة بامليرانية ،و لى احلا ة إا التفا ل واحلوار بصفة مستمرة ب األمانة العامـة واجلمعيـة
العامة د ياة بياة إجيابية للمفاوضات ،و ملية اختاة القرار ،وتنفيذ تدابري اإلصالح.
 - 126وأيد الو راء ب دة الدور الرقا الذي تيـطل بـه اجلمعيـة العامـة ،وكـذلك اهلياـات
احلكومية الدولية و ياات اخلرباء ةات الصـلة ،جمـاالت التخطـيط والربجمـة وامليرنـة والرصـد
والتقييم .و ددوا ،ةلـك السـياق ،التـرامهم بتعريـر الـدور الـذي تيـطل بـه جلنـة الربنـامج
والتنسيق .وحين الو راء أييا بقيـة الـدو األ يـاء األمـم املتحـدة لـى امل ـاركة بن ـام
دورات اللجنة.
 - 127وأ اد الو راء تأكيد أمهيـة اإلرـار االسـتراتيجي بوصـفه التو يـه السياسـا الرئيسـي
للمنظمة ،و لى ضرورة أن جيسد ميمونه متامـا الواليـات الـم أقر ـا الـدو األ يـاء ،مبـا
ةلك النظام املا والقوا د املالية لألمم املتحدة.
 -128وأ اد الـو راء تأكيـد أمهيـة احلفـاع لـى منهجيـة امليرانيـة ،واإل ـراءات واملمارسـات
املعمو ا فيما خيص امليرانية ،والنظام املـا والقوا ـد املاليـة اللـذين كمـان مليـة امليرانيـة،
وشــددوا لــى ضــرورة أن يتناســس مســتوى املــوارد الــذي تعتمــده اجلمعيــة العامــة م ـ مجي ـ
الربامج واألن طة الم صدر ا تكلي وةلك ضمانا لتنفيذ ا تنفيذا كـامال وفعـاال .وأكـدوا،
ةلك الصدد ،أن املنهجية الرا نة إل ادة تقدير التكالي متثـل نصـرا و ريـا ومتممـأا مـن
ناصــر منهجيــة امليرانيــة املتفــق ليهــا اجلمعيــة العامــة ،وأكــدوا أن املنهجيــة احلاليــة إل ــادة
تقدير التكالي تيمن دم تأثر األن ـطة الـم صـدر ـا تكليـ تـأثرأا سـلبيأا بتقلبـات أسـعار
العملة والتيخم.
 – 129وشــدد الــو راء لــى أن املنهجيــة احلاليــة إل ــداد ــدو األنصــبة املقــررة عســد
التغيريات احلاصلة األحوا االقتصادية النسبية للدو األ ياء األمم املتحدة .كمـا أ ـاد
الو راء تأكيد مبـدأ ”القـدرة لـى الـدف “ با تبـاره املعيـار األساسـي قسـمة نفقـات األمـم
املتحدة ،ورفيوا إدخا أي تغيري لى ناصر املنهجية احلالية إل داد ـدو األنصـبة املقـررة
يكون اهلد منه يادة اشتراكات البلدان الناميـة .وأكـدوا ةلـك الصـدد لـى أن العناصـر
األساســية املنهجيــة احلاليــة جلــدو األنصــبة املقــررة ،مثــل فتــرة األســاس والــدخل القــومي
اإلمجا وأسعار التحويل والتسوية املتصلة باففاض نصيس الفرد من الـدخل ومعامـل التـدرل
واحلد األدىن واحلد األق صى ألقل البلدان منـوا والتسـوية املتصـلة برصـيد الـديون ،جيـس اإلبقـاء
ليها كما ي ،و لى أ ا ليسع ةل تفاوض.
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 - 130وشدد الو راء لى أن املعد األقصى الـرا ن لألنصـبة املقـررة ،أو احلـد األقصـى،
حتديــده كحــل سياســي تــوفيقي وأنــه خمــال ملبــدأ القــدرة لــى الــدف كمــا أنــه يعتـرب مصــدرا
أساسيا لت وه ـدو األنصـبة املقـررة .وحثـوا ،ةلـك الصـدد ،اجلمعيـة العامـة لـى إ ـراء
استعراض لذلك الترتيس وفقا للفقرة  2من قرار اجلمعية العامة  5/55يم.
 - 131وأكــد الــو راء لــى أن املنظمــات الــم هلــا مركــر مراقــس معــر لــدى األمــم املتحــدة
يعطيها حقوقا وامتيا ات ال تنطبق ادة إال لى الـدو املراقبـة ،مثـل احلـق إلقـاء كلمـة
املناق ــة العامــة للجمعيــة العامــة وحــق الــرد ،ينبغــي أن تتحمــل أييــا نفــس االلترامــات املاليــة
للدو املراقبة إ اء األمم املتحدة .وحثوا ،ةلك الصدد ،اجلمعية العامة لـى النظـر مقـرر
ا تماد ب أن حتديد نصيس مقرر لى تلك املنظمات.
 - 132وأكد الو راء أن املبـاد واملبـاد التو يهيـة احلاليـة لقسـمة نفقـات مليـات حفـ
السالم الم وافقع ليها اجلمعية العامـة قرارا ـا ةات الصـلة ينبغـي أن ت ـكل أساسـا ألي
مناق ة ب أن دو األنصبة املقررة لتمويل مليات حف السالم .وشـدد الـو راء ،ةلـك
الصــدد ،لــى ضــرورة أن جيســد ــدو األنصــبة املقــررة لعمليــات حف ـ الســالم بوضــوح
املسؤوليات اخلاصة الم يتحملها األ ياء الدائمون جملس األمن فيما يتعلـق بصـون السـالم
واألمن .وأشار الو راء أييا إا أن البلدان األقـل منـوا مـن الناحيـة االقتصـادية قـدر ا ةـدودة
لى املسامهة ميرانيات مليات حفـ السـالم .وشـدد الـو راء ،ةلـك الصـدد ،لـى أن
أي مناق ــة لنظــام اخلصــومات املطبــق لــى ــدو مليــات حف ـ الســالم ينبغــي أن يرا ــي
ظرو البلدان النامية ،الـم جيـس أال تتـأثر أوضـا ها احلاليـة ب ـكل سـليب .وأكـد الـو راء
ةلك الصدد لى أن أي يو جممو ة السبعة والسبع والص ال يكـون يـوا دائمـا
جملس األمن ينبغي أال يصن فوق املستوى يم.
 - 133وأ رب الو راء ن قلقهم إ اء ترايد الطاب التقييدي للترب ات ’’املخصصـة‘‘ داخـل
كيانات ش تابعة لألمم املتحدة ،منها مـثال برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ،وصـندوق األمـم
املتحدة للسكان ،ومكتس األمم املتحدة خلدمات امل ـاري  ،ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة.
وشددوا أييا لى أن املوارد العادية ي ركيـرة تلـك الكيانـات وأ ـا و ريـة ملواصـلة وأداء
واليتـها و ملـها العــاملي  .ومـن إ ،فـحن االعــاه االففاضـي للمـوارد العاديــة والتركيـر املرتفـ
لألموا املخصصة يعرضان املنظمات خلطر فقـدان القـدرة لـى تنفيـذ براجمهـا .ود ـا الـو راء
إا ضمان تقدمي ترب ات مستقرة وميكن التنبؤ ا ،وأشاروا إا احلا ة اهلامة إا التأكيـد لـى
نو ية ذه الترب ات ومرونتها وإمكانية التنبؤ ا ومواءمتها.
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 - 134وكرر الو راء تأكيـد تأييـد م لربنـامج األمـم املتحـدة للمسـا دة تـدريس القـانون
الدو ودراسته ون ـــره و يـادة تفهمـه ،الــذي أن ـــمت مبو ــس قـرار اجلمعيـة العامـة 2099
(د )20-بغرض املسامهة يادة املعرفة بالقـانون الـدو كوسـيلة مـن وسـائل تعريـر السـالم
واألمــن الــدولي وت ــجي العالقــات الوديــة والتعــاون ب ـ الــدو  .وأشــاروا إا أن الربنــامج
و ناصره ي ـكالن أحـد أحجـار الراويـة اجلهـود الـم تبـذهلا األمـم املتحـدة لتعريـر القـانون
الــدو  ،وأن احلقــوقي واألكــادميي والدبلوماســي واملســؤول احلكــومي اقخــرين مــن
البلدان الناميـة يسـتفيدون كـثريأا مـن الـدورات الدراسـية اإلقليميـة الـم تُـنظم جمـا القـانون
الدو  ،وكذلك من الرماالت واملن ـورات ومكتبـة األمـم املتحـدة السـمعية البصـرية للقـانون
الدو  .ورحـس الـو راء ـذا الصـدد بـحدرال مـوارد إضـافية امليرانيـة الربناجميـة املقترحـة
لفترة السنت  2017-2016من أ ل تنظيم دورات دراسية إقليمية جما القـانون الـدو
لصاط أفريقيا وآسيا واحمليط اهلاد وأمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب كـل سـنة ،ومـن
أ ل مواصلة مكتبة األمم املتحدة السمعية البصرية للقانون الـدو و يـادة تطوير ـا .وأ ربـوا
أيي ـاأ ــن التــرامهم بــحدرال برنــامج الرمــاالت جمــا القــانون الــدو  ،واحللقــات الدراســية
والتدريبية اإلقليمية جما قوان املعا دات الدولية ونارسا ا ،واملن ورات القانونيـة واملـواد
التدريبية ،وبحدرال التمويل الال م لرمالة اميلتون شـري أمرياسـينك التذكاريـة جمـا قـانون
البحار ،امليرانية العادية لألمم املتحدة لفترة السنت .2019-2018
 - 135وأكـد الــو راء جمـددا أمهيــة احتـرام اإل مــا العـاملي حلــق ال ـعوب تقريــر املصــري،
ال سيما حق ال عوب الم تعيش حتع االحـتال االسـتعماري أو األ ـنيب وغـريه مـن أشـكا
اهليمنــة األ نبيــة ،ألن ــذه األوضــا تــؤثر ســلبا لــى التنميــة اال تما يــة واالقتصــادية هلــذه
ال ــعوب ،واحتــرام اســتقال الــدو وســياد ا الورنيــة ووحــد ا وســالمتها اإلقليميــة و ــدم
التــدخل شــؤو ا الداخليــة ،مبــا ةلــك ــن رريــق اســتعما تكنولو يــات املعلومــات
واالتصــاالت ،وبــاألخص شــبكات التواصــل اال تمــا ي ،لــى حنــو خمــال ملبــاد القــانون
الدو  ،وةلك من أ ل اليمان واالحترام الفعلي حلقـوق اإلنسـان املكرسـة ميثـاق األمـم
املتحدة واملبينة العهـدين الـدولي اخلاصـ قـوق اإلنسـان ،وأكـدوا أن االحتـرام الكامـل
للمبــاد واملقاصــد الــواردة ميثــاق األمــم املتحــدة والقــانون الــدو ــو الــذي يبعــين لــى
االلترام التام بالتعددية.
 - 136وكــرر الــو راء تأكيــد م أن احلــق تقريــر املصــري حــق أساســي ترتكــر ليــه األمــم
املتحدة ،قائل إن ةلك احلق للبلدان النامية كان ،وال يرا  ،منارة أمل جلمي من ـانوا حتـع
تنفيــذه خلطــة ــام 2030
ورــأة االحــتال  .و ةلــك الســياق ،جيــس لــى اجملتمـ الــدو
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ومتابعتها واستعراضها أال ينسى الصعوبات ال ديدة الم توا ههـا ال ـعوب الـم تعـيش حتـع
االحــتال االســتعماري واأل ــنيب ،وأن يســعى إا إ الــة العقبــات الــم حتــو دون اإل مــا
الكامل للحق تقرير املصري ،والم تؤثر سلبا لـى تنميتـها االقتصـادية واال تما يـة وقـدر ا
لـــى حتقيـــق أ ـــدا التنميـــة املســـتدامة وتنفيـــذ ا ،وإا ضـــمان أ ـــا لـــن تكـــون متخلفـــة
ن الركس.
 - 137وأكــد الــو راء مــن ديــد ضــرورة احتــرام الســالمة اإلقليميــة للــدو واســتقالهلا
السياسي وفقا مليثاق األمم املتحدة.
 - 138وأبــدى الــو راء أســفهم الســتمرار وضــخامة التــأثري الســليب الــذي خلّفــه العــدوان
العسكري الوح ي الذي ارتكبته إسرائيل ،السلطة القائمـة بـاالحتال  ،شـهري متو /يوليـه
قطـا غـرة احملتـل ،والـذي أسـفر
وآب/أغسطس  2014ضد السكان املدني الفلسطيني
ن مقتل أكثر من  2 150فلسطينيا من بينهم ماات األرفا والنساء ،و ن إصابة أكثـر مـن
 11 000فلســـطيا شـــروح نتيجـــة اســـتخدام قـــوات االحـــتال اإلســـرائيلي القـــوة الفتاكـــة
الع وائية واملفررة ،وأسفر كذلك ن التـدمري الغاشـم قال املنـا اململوكـة للفلسـطيني ،
والــبح التحتيــة املدنيــة احليويــة ،واملمتلكــات التجاريــة ،واملســا د ،واملــدارس ،واملست ــفيات،
واملؤسسات العامة ،واملرار  ،و دة مرافق تابعـة لألمـم املتحـدة غـرة .وأ ربـوا ـن قلقهـم
العميق إ اء العرقلة املستمرة لإلنعاش من ـراء احلصـار اإلسـرائيلي وإ اء مـا يسـفر نـه ةلـك
من تد ور البح التحتية واخلدمات ،وشددوا لى احلا ة املاسة إا إ ادة اإل مـار .وأبـدى
الــو راء أســفهم ملــا اقترفتــه إســرائيل ــذا الصــدد مــن انتــهاكات ننهجــة خطــرية للقــانون
الدو  ،مبا فيه القانون الدو اإلنساد والقـانون الـدو حلقـوق اإلنسـان .ود ـوا إا املسـاءلة
ن ذه اجلرائم واالنتهاكات وأ ابوا مبجلس األمن ،إ مـاال للوا ـس الـذي أنارـه بـه امليثـاق
صـون السـالم واألمــن الـدولي  ،أن يبــذ هــود متابعـة ــادة إل ــاء إفـالت إســرائيل مــن
العقــاب وحتقيــق العدالــة لليــحايا واإلســهام التوصــل إا حــل ســلمي دائــم و ــاد للــزنا
الفلسطيا اإلسرائيلي.
 - 139وكرر الو راء مطالبتهم بالرف الفوري والكامل للحصار الذي تفرضه إسـرائيل لـى
قطــا غــرة ،والــذي ي ــكل قابــا مجا يــا واسـ النطــاق لســكان القطــا  ،إخــال خطــري
بالقانون الدو اإلنساد والقانون الـدو حلقـوق اإلنسـان .ورلـس الـو راء إا مجيـ أ يـاء
اجملتم ـ الــدو واألمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة األخــرى أن
يبادروا بصفة ا لة إا ترويد ضحايا العدوان اإلسرائيلي قطـا غـرة باملسـا دة اإلنسـانية
املطلوبة .ود وا أييـأا اجملتمـ الـدو جمـددا أن يسـتمر تقـدمي املسـا دة اإلمنائيـة واإلنسـانية
42/47

16-17245

A/71/422

الــم متــس حا ــة ال ــعس الفلســطيا ،مبــا ييــمه مــن ال ــا فلســطيني  ،إليهــا خــال ــذه
املرحلة احلر ة ،وال سيما من أ ل إ ادة إ مـار قطـا غـرة وحتقيـق انتعاشـه االقتصـادي ،مبـا
ةلك من خال وكاالت األمم املتحدة املو ـودة ميـدانيا الـم تـوفر مسـا دة حيويـة ،ومـن
ال رق األدىن (األونروا).
بينها وكالة األمم املتحدة إلغاثة وت غيل الال ا الفلسطيني
 – 140وأ ــرب الــو راء ،ةلــك الصــدد ،ــن القلــق إ اء احلالــة املاليــة احلر ــة لألونــروا
والــنقص املتكــرر متويلــها وأثــر ةلــك لــى براجمهــا الراميــة إا تلبيــة االحتيا ــات اإلنســانية
واإلمنائية لال ـا الفلسـطيني  ،وحثـوا الـدو لـى تقـدمي الترب ـات لألونـروا ود ـم اجلهـود
الرامية إا ضمان يادة استمرار التمويـل املقـدم إا الوكالـة ،مبـا ةلـك التمويـل املقـدم مـن
األمم املتحدة ،و يادة إمكانية التنبؤ به.
 - 141وأ ــرب الــو راء ــن قلقهــم ال ــديد إ اء التــد ور املترايــد األوضــا اال تما يــة
واالقتصادية لل ـعس الفلسـطيا مـن ـراء املمارسـات اإلسـرائيلية غـري القانونيـة الـم ت ـمل،
لى سبيل املثا ال احلصر ،استمرار إسرائيل ،السلطة القائمة بـاالحتال  ،اسـتعمار األرض
الفلسطينية انتهاك سيم للقانون الدو اإلنساد ونظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة
الدولية ،فيالأ ن االنتهاك الصار للقرارات ةات الصلة الصـادرة ـن األمـم املتحـدة و ـدم
احتــرام فتــوى ةكمــة العــد الدوليــة .ورالــس الــو راء ،ةلــك الصــدد ،بوق ـ مصــادرة
إسرائيل للممتلكات الفلسطينية وبناء وتوسي املستورنات اإلسرائيلية واجلدار العـا  ،و ـدم
منا الفلسطيني  ،والت ريد القسري للمدني الفلسطيني  .كمـا أ ربـوا ـن قلقهـم العميـق
إ اء تواتر أ ما العنـ والتر يـس والتحـريل الـم يتعـرض هلـا املـدنيون الفلسـطينيون ،وإ اء
األرض الفلسـطينية احملتلـة ،مبـا
تدمري املمتلكات الفلسطينية لى يد املستورن اإلسرائيلي
فيها القدس ال رقية ،ود وا إا اختاة إ راءات حملاسبة مرتكيب ذه اجلرائم.
 - 142وأكــد الــو راء مــن ديــد د مهــم الثابــع لقيــية فلســط العادلــة وتيــامنهم م ـ
ال عس الفلسطيا .كما أ ادوا تأكيد د مهم املبدئي والطويل األمد حلـق ال ـعس الفلسـطيا
تقريــر املصــري وحتقيــق تطلعاتــه الورنيــة امل ــرو ة مبــا ةلــك حقــه احلريــة واالســتقال
والعدالــة والســالم والكرامــة دولتــه ،فلســط املســتقلة و اصــمتها القــدس ال ــرقية ،ود ــوا
اجملتم الدو إا بذ اجلهود الال مة لد م ذه األ دا .
 - 143وكرر الـو راء د ـو م إا انسـحاب إسـرائيل ،السـلطة القائمـة بـاالحتال  ،الفـوري
والكامل من األرض الفلسطينية احملتلة ،مبا فيها القدس ال رقية ،ومن اجلوالن السـوري احملتـل،
إا حدود  4حريران/يونيه  ،1967ومن باقي األرض اللبنانية احملتلة .وأكـدوا جمـددأا تأييـد م
لعملية السـالم ال ـرق األوسـط الـم تسـتهد حتقيـق السـالم ال ـامل والعـاد والـدائم
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املنطقــة ،وفقــا لقــرارات األمــم املتحــدة ةات الصــلة ،مبــا فيهــا قــرارات جملــس األمــن 242
( )1967و  )1973( 338و  )1978( 425و  ،)2008( 1850ومبــــدأ األرض مقابــــل
السالم .وأ ادوا ةلك السياق التأكيد أييا لى تأييد م ملبـادرة السـالم العربيـة الـم أقر ـا
آةار/مارس .2002
مؤمتر القمة العر
 - 144وأ ــاد الــو راء التأكيــد لــى حقــوق ال ــعس الفلســطيا وســكان اجلــوالن الســوري
السيادة لى موارد م الطبيعية ،مبا فيهـا األرض وامليـاه ومصـادر
احملتل غري القابلة للتصر
الطاقة ،ورالبوا إسرائيل ،السلطة القائمة باالحتال  ،بالتوق ن استغال املـوارد الطبيعيـة
األرض الفلســطينية احملتلــة ،مبــا فيهــا القــدس ال ــرقية ،و اجلــوالن الســوري احملتــل ،و ــن
تــدمري ا ،و ــن التســبس فقــدا ا أو نيــو ا ،و ــن تعرييــها للخطــر ،ألن ــذه األ مــا
ت ــكل انتــهاكات للقــانون الــدو وتقــوض لــى حنــو خطــري قــدر م لــى حتقيــق التنميــة
املستدامة.
 - 145وةشكَّـر الــو راء بــأن  16كــانون األو /ديســمرب  2015يوافــق مــرور  50امــا لــى
ا تمـــاد قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ( 2065د ،)20-أو قـــرار ي ـــري حتديـــدا إا مســـألة ـــرر
مالفينــاس ،وأكــدوا جمــددا لــى ضــرورة أن تســتأن حكومتــا مجهوريــة األر نــت واململكــة
املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا ال ــمالية املفاوضــات وفق ـاأ ملبــاد ميثــاق األمــم املتحــدة
ومقاصده والقرارات ةات الصلة الصادرة ن اجلمعية العامـة ،للتوصـل أقـرب وقـع نكـن
إا حــل ســلمي للــزنا لــى الســيادة فيمــا يتعلــق مبســألة ــرر مالفينــاس ،الــذي يلحــق ضــررا
خطريا بالقدرات االقتصـادية جلمهوريـة األر نـت  ،و لـى ضـرورة امتنـا الطـرف ـن اختـاة
قرارات تنطوي لى إدخا تغيريات انفرادية الوض بينما عتا اجلرر العمليـة الـم أوصـع
ا اجلمعية العامة.
 - 146وســلط الــو راء اليــوء لــى حــق الــدو األ يــاء جممو ــة الســبعة والســبع
الســيادة الدائمــة لــى مــوارد الطاقــة اخلاصــة ــا ،وأ ربــوا ــن رأي مفــاده أن مــا تقــوم بــه
ال ــركات غــري املــأةون هلــا مــن حكومــة األر نــت مــن مليــات تتعلــق باستك ــا املــوارد
الطبيعية ،و لى األخص املوارد اهليدروكربونية ،منطقة رر مالفيناس يلحـق ضـررا شـديدا
باحلقوق السيادية جلمهورية األر نت لى ُرفها القاري.
أن تتخــذ ،م ـ احتــرام
 - 147و ةلــك الصــدد أقــر الــو راء ــق مجهوريــة األر نــت
القـانون الــدو والقــرارات ةات الصــلة احترامــا كــامال ،إ ــراءات قانونيــة ضــد األن ــطة غــري
املأةون ا الستك ا واستغال املواد اهليدروكربونية املنطقة امل ار إليها.
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 -148ورحس الو راء باختتام املفاوضات بـ حكومـة كولومبيـا والقـوات املسـلحة الثوريـة
الكولومبية  -اجليش ال ـعيب وبـ ح الن التوصـل إا اتفـاق ـائي بينـهما ،با تبـار ةلـك خطـوة
مهمة حنو إحال سالم مستقر ودائم كولومبيا .وشدد الو راء لى أنه سـيلرم بـذ هـود
تتســم بــنفس القــدر مــن احلــرم وبــنفس الطــاب النمــوة ي لتنفيــذ االتفاقــات ،وأ ــابوا ــذا
الصدد باجملتم الدو أن يقدم د مه الكامل لكولومبيـا ـذه املرحلـة احلر ـة مـن العمليـة.
وأ ـــرب الـــو راء ـــن تطلعهـــم إا حفـــل التوقيـ ـ الرمســـي لالتفـــاق املرمـ ـ إقامتـــه 26
أيلو /سبتمرب .2016
 - 149وأ ــاد الــو راء التأكيــد لــى ضــرورة التوصــل إا حــل ســلمي لقيــايا الســيادة الــم
توا ه البلدان النامية ،ومنها الزنا لى أرخبيل شاغوس ،مبا فيه دييغو غارسيا ،الـذي انتر تـه
اململكة املتحدة ب كل غري قانود من أراضي موري يوس ،قبل االستقال  ،انتـهاك للقـانون
الــدو وقــراري اجلمعيــة العامــة ( 1514د )15-و ( 2066د .)20-ورأوا أن ــدم تســوية
ذه القيايا املتعلقة بح اء االسـتعمار وبالسـيادة مـن شـأنه أن ييـر ويقـوض لـى حنـو خطـري
القدرات واقفاق اإلمنائية واالقتصادية للبلدان النامية .وأشار الو راء بقلق بـالك إا أن اململكـة
املتحدة تعترم ،رغم املعارضة ال ديدة الم تبـديها موري ـيوس ،إن ـاء ”منطقـة ريـة ةميـة“
حــو أرخبيــل شــاغوس ،و ــو مــا خيــال القــانون الــدو ويريــد مــن إ اقــة موري ــيوس ــن
نارســة حقوقهــا الســيادية لــى األرخبيــل ويعطــل حــق مــوارا موري ــيوس الــذين أبعــد م
اململكة املتحدة ن األرخبيل نوةأ العودة إليه .وأشاروا ةلك الصدد إا احلكم الصـادر
ن ياة التحكيم الـد وى الـم رفعتـها موري ـيوس لـى اململكـة املتحـدة مبو ـس اتفاقيـة
األمـم املتحـدة لقـانون البحـار ومـؤداه أن ’’املنطقـة احملميـة البحريـة‘‘ قـد أن ـاع بصـورة غـري
قانونيــة مبو ــس القــانون الــدو  .وأ ــرب الــو راء ــن ــرمهم لــى د ــم موري ــيوس
مسا يها لتأكيد سالمتها اإلقليمية وسياد ا لى أرخبيل شاغوس.
 - 150وأحــام الــو راء لمــا أيي ـأا بال ــاغل الــذي أ ربــع نــه ملــدي ب ــأن املســائل
القانونية والتقنية الناشاة ن القرار غري القـانود الـذي اختذتـه اململكـة املتحـدة ـام 2010
بح ــالن ’’منطقة ةميـة ريـة‘‘ أرخبيـل شـاغوس تتـداخل مـ املنطقـة االقتصـادية اخلاصـة
مللــــدي  ،املعلنـــــة دســـــتور ا ،وةلــــك دون املســـــاس بـــــأي تســــوية حتـــــدذ مســـــتقبال
للحدود البحرية.
 - 151وأ اد الـو راء تأكيـد رفيـهم القـار لفـرض قـوان وقوا ـد يتجـاو أثر ـا احلـدود
اإلقليميــة ،ولكــل األشــكا األخــرى مــن التــدابري االقتصــادية القســرية ،مبــا فيهــا اجلــراءات
االنفراديــة ،ضــد البلــدان الناميــة ،وأ ــادوا التأكيــد لــى احلا ــة امللحــة إللغائهــا لــى الفــور.
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وأكدوا أن ذه اإل راءات ال تقوض مبـاد ميثـاق األمـم املتحـدة والقـانون الـدو فحسـس
بـل ـدد لــى حنـو خطــري أييـا حريــة التجـارة واالســتثمار .ومـن إ ،أ ــاب الـو راء بــاجملتم
الــدو أن يعتمــد تــدابري ا لــة وفعالــة مــن أ ــل القيــاء لــى اســتخدام التــدابري االقتصــادية
القسرية االنفرادية ضد البلدان النامية.
 - 152وأ رب الو راء ن رفيهم ال ديد لتنفيذ التـدابري القسـرية االنفراديـة ،وأكـدوا مـرة
أخرى تيامنهم مـ كوبـا .ومـ ترحيبـهم بح ـادة العالقـات الدبلوماسـية بـ مجهوريـة كوبـا
والواليات املتحدة األمريكية ،وبالريارة الم قام ـا رئـيس الواليـات املتحـدة بـاراك أوبامـا إا
كوبا ذا السياق ،فح م أكدوا من ديـد مطالبتـهم حلكومـة الواليـات املتحـدة بـأن تنـهي
احلصار االقتصادي والتجاري واملـا الـذي تفرضـه لـى ـذه الدولـة ال ـقيقة منـذ أكثـر مـن
مخســة قــود .وبــحقرار الــو راء بــأن اإل ــراءات الــم اختــذ ا الســلطة التنفيذيــة حكومــة
الواليات املتحدة لتعديل بعـل وانـس تطبيـق احلظـر إجيابيـة وإن كانـع ةـدودة نطاقهـا،
فــح م شــجعوا رئــيس الواليــات املتحــدة لــى مواصــلة اختــاة كــل مــا ينــدرل ضــمن ســلطاته
التنفيذية من إ راءات كفيلة بأن تُ َعدا لى حنو و ري تطبيق احلظـر املفـروض لـى كوبـا،
كمــا شــجعوا كــونغرس الواليــات املتحــدة لــى أن ي ــر  ،أقــرب وقــع نكــن ،إ ــراء
مناق ات ب أن رف ذا احلظر.
 - 153وأكـــد الـــو راء جمـــددا رفيـــهم للجـــراءات االقتصـــادية االنفراديـــة املفروضـــة لـــى
السودان ،الم هلا آثار سلبية لـى تنميـة ورخـاء شـعس السـودان ،ود ـوا ةلـك الصـدد إا
الرف الفوري لتلك اجلراءات.
 - 154وأكد الو راء جمددا رفيهم للجراءات االقتصادية االنفرادية املفروضة لى مجهوريـة
إيــران اإلســالمية ،الــم هلـا آثــار ســلبية لــى تنميــة ورخــاء شــعس مجهوريــة إيــران اإلســالمية،
ود وا ةلك الصدد إا الرف الفوري لتلك اجلراءات.
 - 155وأكد الو راء جمددا رفيهم للجراءات االقتصادية االنفرادية املفروضة لى مجهوريـة
فزنويال البوليفارية ،الم هلا آثار سلبية لى تنمية ورخـاء شـعس مجهوريـة فزنويـال البوليفاريـة،
ود وا ةلك الصدد إا الرف الفوري لتلك اجلراءات.
 - 156وأكـــد الـــو راء جمـــددا رفيـــهم للجـــراءات االقتصـــادية االنفراديـــة املفروضـــة لـــى
اجلمهورية العربية السورية ،الـم هلـا آثـار سـلبية لـى تنميـة ورخـاء شـعس اجلمهوريـة العربيـة
السورية ،ود وا ةلك الصدد إا الرف الفوري لتلك اجلراءات.

46/47

16-17245

A/71/422

 - 157وأكد الو راء جمددا رفيهم للجراءات االقتصادية االنفرادية املفروضة لى مجهوريـة
كوريــا ال ــعبية الدميقراريــة ،الــم هلــا آثــار ســلبية لــى تنميــة ورخــاء شــعس مجهوريــة كوريــا
ال عبية الدميقرارية ،ود وا ةلك الصدد إا الرف الفوري لتلك اجلراءات.
ـر حلركـة بلـدان ـدم
 - 158وأحام الو راء لما م التقدير بانعقاد مؤمتر القمة الساب
ريرة مارغاريتا ،شمهورية فزنويال البوليفاريـة ،الفتـرة مـن  13إا
االحنيا  ،الذي قد
 18أيلو /ســبتمرب  ،2016وأقــروا بــأن مجهوريــة فزنويــال البوليفاريــة تولــع رئاســة احلركــة،
وأكدوا استعداد م ملواصل العمل لى حتقيـق مصـاحلهم امل ـتركة ،ال سـيما مـن خـال جلنـة
التنسيق امل تركة ب جممو ة السبعة والسبع واحلركة.
 - 159وأ رب الو راء ن تقدير م العميـق ململكـة تايلنـد ملـا أظهرتـه مـن قيـادة قـديرة ومـا
قامع به مـن أ مـا نتـا ة خـال ـام  .2016وةكـروا أن مـا أبدتـه نلكـة تايلنـد ،كـرئيس
جملمو ة السبعة والسبع  ،مـن التـرام وروح قياديـة سـبيل حتقيـق أ ـدا اجملمو ـة وغايا ـا
يبعين لى التقدير واالمتنان العمـيق  .وأثـح الـو راء أييـأا لـى مـا أظهرتـه األمانـة التنفيذيـة
للمجمو ـة نيويــورك مــن كفــاءة العمــل ومــا قدمتــه مــن د ــم شقـيام متواصــل للبلــد الــذي
يــرأس اجملمو ــة وللــدو األ يــاء ،وتو هــوا بالتهناــة إا األم ـ التنفيــذي للمجمو ــة ،مــراد
أمحيــا ،لــى نيلــه اجلــائرة التقديريــة الــم قــدمها إليــه رئــيس اال تمــا الــو اري تقــديرا ألدائــه
القيادي املتمير وتفانيه املستمر خدمة اجملمو ة.
 - 160وأ ــرب الــو راء ــن ترحيبــهم احلــار بانتخــاب أكــوادور بالتركيــة لرئاســة جممو ــة
ام .2017
السبعة والسبع
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