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الدورة السابعة واخلمسون 
بنود جدول األعمـال ٢١ (أ) و (ج)، و ٣٦، و ٤١ (أ)، 
و ٤٢، و ٤٣، و ٤٤، و ٥٢، و ٧٩، و ٨٤، و ٨٦ (أ) 
و (د)، و ٨٧ (أ) و (و)، و ٨٨، و ٨٩، و ٩١، و ٩٢، 
و ٩٣، و ٩٤، و ٩٦، و ١٠٧ (ب)، و ١١١، 

و ١١٢، و ١١٤، و ١١٦، و ١١٧، و ١٢٦ 
تعزيـز تنسـيق املسـاعدة اإلنسـانية واملســـاعدة الغوثيــة 
اليت تقدمها األمم املتحدة يف حاالت الكوارث، مبا يف 
ذلــك املســاعدة االقتصاديــة اخلاصــة: تعزيــز تنســــيق 
املساعدة اإلنسانية اليت تقدمها األمـم املتحـدة يف حـاالت 

الطوارئ؛ تقدمي املساعدة إىل الشعب الفلسطيين 
احلالة يف الشرق األوسط 

االسـتعراض والتقييـم النـهائيان لتنفيــذ برنــامج األمــم 
املتحــدة اجلديــد للتنميــة يف أفريقيــــا يف التســـعينيات: 
االسـتعراض والتقييـم النـهائيان لتنفيــذ برنــامج األمــم 

املتحدة اجلديد للتنمية يف أفريقيا يف التسعينيات 
متابعة نتائج دورة اجلمعية العامة االســتثنائية السادسـة 
والعشـرين: تنفيـذ إعـــالن االلــتزام بشــأن فــريوس نقــص 
املناعة البشرية/متالزمة نقص املناعة املكتسب (اإليدز) 

متابعة نتائج الدورة االستثنائية املعنية بالطفل 
متابعة نتائج مؤمتر قمة األلفية 
تعزيز منظومة األمم املتحدة 

املسائل املتصلة باإلعالم 
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املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي 
التنمية املستدامة والتعاون االقتصـادي الـدويل: تنفيـذ 
اإلعالن املتعلق بالتعاون االقتصـادي الـدويل، وخباصـة 
تنشيط النمو االقتصادي والتنميـة يف البلـدان الناميـة، 
وتنفيــذ االســتراتيجية اإلمنائيــة الدوليــة لعقــد األمــــم 
املتحدة اإلمنائي الرابع؛ احلوار الرفيـع املسـتوى بشـأن 
تعزيز التعاون االقتصادي الدويل ألغراض التنمية عن 

طريق الشراكة 
البيئـــة والتنميـــة املســـتدامة: تنفيـــذ جـــدول أعمــــال 
ـــامج مواصلــة تنفيــذ جــدول أعمــال  القـرن ٢١ وبرن
القـرن ٢١؛ مواصلـة تنفيـذ برنـامج العمـــل مــن أجــل 

التنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية 
األنشطة التنفيذية من أجل التنمية 

ـــر  تنفيـذ عقـد األمـم املتحـدة األول للقضـاء علـى الفق
 (١٩٩٧-٢٠٠٦)

الســــيادة الدائمــــة للشــــعب الفلســــــطيين يف األرض 
الفلسطينية احملتلة مبا فيها القـــدس وللسـكان العـــرب 

يف اجلوالن السوري احملتل على مواردهم الطبيعية 
التنفيــذ واملتابعــة املتكــــامالن واملنســـقان للمؤمتـــرات 
الرئيسية ومؤمترات القمة الـيت تعقدهـا األمـم املتحـدة 

يف االني االقتصادي واالجتماعي 
النظـر علـى صعيـد دويل رفيـع املســـتوى مشــترك بــني 

احلكومات يف موضوع متويل التنمية 
العوملة واالعتماد املتبادل 

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا 
القضـاء علـى العنصريـــة والتميــيز العنصــري: التنفيــذ 

واملتابعة الشامالن إلعالن وبرنامج عمل ديربان 
استعراض كفاءة األداء اإلداري واملايل لألمم املتحدة 

امليزانية الربناجمية لفترة السنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
حتسني احلالة املالية لألمم املتحدة 
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خطة املؤمترات 
جدول األنصبة املقررة لقسمة نفقات األمم املتحدة 

اجلوانب اإلدارية واملتعلقـة بامليزانيـة لتمويـل عمليـات 
  األمم املتحدة حلفظ السالم 

رسـالة مؤرخـة ٢٣ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢ موجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثـــل 
 الدائم لفرتويال لدى األمم املتحدة 

 
يشرفين أن أحيل طي هذه الرسالة اإلعالن الوزاري املعتمـد مبناسـبة انعقـاد االجتمـاع 
السادس والعشرين لوزراء خارجيـة جمموعـة الــ ٧٧، يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك يف ١٩ 

أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢ (انظر املرفق). 
وباسم جمموعة الـ ٧٧، سيكون من دواعـي امتنـاين أن تتكرمـوا بتعميـم هـذه الرسـالة 
ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق الدورة السابعة واخلمسـني للجمعيـة العامـة، يف إطـار بنـود 
جـدول األعمـــال ٢١ (أ) و (ج)، و ٣٦، و ٤١ (أ)، و ٤٢، و ٤٣، و ٤٤، و ٥٢، و ٧٩، 
و ٨٤، و ٨٦ (أ) و (د)، و ٨٧ (أ) و (و)، و ٨٨، و ٨٩، و ٩١، و ٩٢، و ٩٣، و ٩٤، 

و ٩٦، و ١٠٧ (ب)، و ١١١، و ١١٢، و ١١٤، ١١٦، ١١٧، و ١٢٦. 
(توقيع) ميلوس ألكاالي 
السفري 
املمثل الدائم لفرتويال 
لدى األمم املتحدة 
رئيس جمموعة الـ ٧٧  
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مرفق الرسالة املؤرخة ٢٣ أيلــول/سـبتمرب ٢٠٠٢ املوجهـة إىل األمـني العـام مـن 
  املمثل الدائم لفرتويال لدى األمم املتحدة 

إعالن وزاري 
حنـن، وزراء خارجيـة جمموعـــة الـــ ٧٧، إذ نسترشــد مببــادئ ومقــاصد ميثــاق األمــم 
املتحدة وباالحترام الكامل ملبادئ القـانون الـدويل، وقـد اجتمعنـا يف إطـار االجتمـاع السـنوي 
السـادس والعشـرين يف مقـر األمـم املتحـدة بنيويـورك يف ١٩ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، اعتمدنـــا 

اإلعالن التايل: 
نرحب بقبول مجهورية باالو عضوا كامل العضوية يف جمموعة الـ ٧٧.  – ١

نتعهد بالعمل على حتقيق غايات وأهـداف جمموعـة الــ ٧٧ والصـني، ونؤكـد يف هـذا  – ٢
الصـدد األمهيـة التارخييـة لقمـة اجلنـوب الـيت عقـدت يف هافانـا، كوبـــا، يف الفــترة مــن ١٢ إىل 
١٤ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠. ونتعـهد مبواصلـة حشـد القـوة اجلماعيـة للبلـدان الناميـة والتضـــامن 
فيما بينها من خالل تعزيز التعاون بني بلـدان اجلنـوب وحتسـني القـدرة التفاوضيـة للمجموعـة 
وفعاليتها املؤسسية يف خمتلف احملافل الدولية حتقيقا ألهداف من بينها تعزيز احلـوار الفعـال بـني 

الشمال واجلنوب. 
نؤكد جمددا التزامنا بإعالن األلفية ويب باتمع الدويل أن ينفذ على الوجه الكـامل  – ٣
وبسـرعة األحكـام الـواردة فيـه فضـال عـن األحكـام احملـددة يف املؤمتـرات الرئيســـية ومؤمتــرات 
ـــات االســتعراض اخلاصــة بكــل منــها، وال ســيما  القمـة الـيت عقدـا األمـم املتحـدة ويف عملي
األحكـام املتعلقـة بتعزيـز النمـو االقتصـادي املطـرد، والتنميـة املسـتدامة، والقضـاء علـى الفقـــر. 
ونؤكد يف هذا الصدد احلاجة إىل اختاذ إجراءات ملموسـة وفوريـة للوفـاء بااللتزامـات وحتقيـق 
األهـداف الـواردة يف إعـالن الدوحـة الـوزاري، وتوافـــق آراء مونتــريي، وخطــة جوهانســربغ 
التنفيذيـة وإعـالن جوهانسـربغ املتعلقـني بالتنميـة املسـتدامة، وذلـك للقضـاء علـى الفقـر وســد 
الفجوة بني البلدان النامية والبلدان املتقدمة النمو والنـهوض بالتنميـة املسـتدامة وتشـجيع إجيـاد 

عوملة تستوعب اجلميع وتتميز باإلنصاف. 
  

احلالة االقتصادية العاملية   أوال –
ــــات واالتصـــاالت  نعتقــد أن العوملــة والثــورة الــيت حدثــت يف تكنولوجيــات املعلوم – ٤
توجِـدان فرصـا وحتديـات أمـام البلـدان الناميـة. ويف حـــني أن بإمكــان العوملــة وتكنولوجيــات 
املعلومات واالتصاالت أن حتفزا النمو االقتصادي، وأن تؤديا، إذا ُأديرتا على النحو املناسـب، 
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إىل رفـع مسـتويات معيشـة السـكان وحتسـني الرفـاه االجتمـــاعي، إال أننــا نالحــظ مــع القلــق 
الشديد أن املشاكل االقتصادية اليت تؤثر على معظم بلداننـا تشـكل ديـدا رئيسـيا السـتقرارنا 
ـــة يف أســباا  ومنونـا مسـتقبال. فاألزمـة املاليـة واالقتصاديـة الـيت نشـهدها حاليـا هـي أزمـة عاملي
وآثارها. واالقتصادات النامية هي األشد تضررا بآثارها السلبية. ويدل ذلـك علـى احلاجـة إىل 
حتسني النظم املالية والنقدية والتجارية الدولية بطريقـة دميقراطيـة وشـفافة ممـا يضمـن مشـاركة 

أكرب من جانب البلدان النامية. 
ندرك متاما أن فوائد العوملة وتكاليفها غري موزعـة توزيعـا عـادال، إذ تصـادف البلـدان  – ٥
النامية صعوبات خاصة يف مواجهة التحديات، مثل القضاء علـى الفقـر، ونقـص املـوارد املاليـة 
والتكنولوجيا، وفجوة التكنولوجيا الرقمية، واألزمـة املاليـة، واإلقصـاء، وعـدم املسـاواة داخـل 

اتمعات وفيما بينها. 
نالحظ مع بالغ القلق أن البيئة االقتصاديـة الدوليـة ال تـزال غـري مواتيـة للعـامل النـامي.  – ٦
كما نالحظ مع القلق الفجوة اآلخذة يف االتساع بـني البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة 
واستمرار تباطؤ االقتصاد العاملي وما يكتنفه من عدم التيقـن ومـا خيلفـه هـذا التبـاطؤ مـن آثـار 
على بلدان اجلنوب. وهلذا فإننا ندعو إىل إقامة نظام اقتصادي دويل منصـف وإىل اختـاذ تدابـري 
لضمـان مشـاركة البلـدان الناميـة يف العوملـة واسـتفادا منـها، وخباصـة عـن طريـــق مشــاركتها 
ـــب  الكاملـة والفعالـة يف عمليـة اختـاذ القـرار الراميـة إىل حـل املشـاكل االقتصاديـة العامليـة. وي
كذلك بالبلدان الصناعية الرئيسـية أن تنتـهج سياسـات وتدابـري جيـدة التوقيـت ومناسـبة علـى 
صعيــد االقتصــاد الكلــي لزيــادة النمــو االقتصــادي وضمــان املزيــد مــن االســتقرار العـــاملي. 
كما ندعو إىل جتديد اإلرادة السياسية وروح الشراكة الدولية يف جمـال التنميـة وإىل إجيـاد بيئـة 
اقتصادية دولية مواتية واختاذ تدابري فعالة لدعم اجلهود اليت تبذهلا البلدان الناميـة لتحقيـق النمـو 
االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة وتعزيز نظمها الدميقراطية مع التأكيد جمـددا - يف الوقـت 

نفسه - على األدوار الرئيسية للحكومات الوطنية يف عملية التنمية لكل بلد. 
نشـدد علـى أن هنـاك حاجـة إىل تعزيـز تطويـر اهليـاكل األساسـية يف البلـــدان الناميــة،  – ٧
إذ سيحفز ذلك النمو االقتصادي املطرد. وهلذا الغرض، حنـث اتمـع الـدويل علـى إجيـاد آليـة 

متويل دويل متعددة األطراف خمصصة لتطوير اهلياكل األساسية يف البلدان النامية. 
  

دور األمم املتحدة    ثانيا –
نؤكد جمددا التزامنا مببادئ ومقاصد ميثاق األمم املتحدة والقـانون الـدويل فضـال عـن  – ٨
ـــل  التزامنـا بتعزيـز النـهج املتعـدد األطـراف. ونكـرر تـأكيد أمهيـة األمـم املتحـدة باعتبارهـا احملف
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املركـزي للحـوار واملفاوضـات وتقريـر السياسـات بشـــأن املســائل املتعلقــة بالتنميــة والتعــاون 
االقتصـادي الـدويل. وندعـو إىل زيـادة تقويـة منظومـة األمـم املتحـدة لتسـهم بفعاليـة يف حتقيــق 

الغايات واألهداف اإلمنائية للبلدان النامية. 
نشـدد علـى وجـوب أن تضطلـــع األمــم املتحــدة، باعتبارهــا املنظمــة األكــثر اتصافــا  – ٩
بالطــابع العــاملي، بــدور رئيســي يف تقريــر السياســات االقتصاديــة الدوليــة ومعاجلــة املســـائل 
االقتصاديـة واإلمنائيـة العامليـــة. ونؤكــد ضــرورة مواصلــة تعزيــز التنســيق بــني األمــم املتحــدة 
واملؤسسات النقدية واملالية والتجارية الدولية. كما نشدد على وجـوب أن تراعـي املؤسسـات 
التجارية والنقدية واملاليـة الرئيسـية إطـار السياسـات الـذي اعتمدتـه األمـم املتحـدة وأن تكفـل 
اتساق سياساا مع األهداف اإلمنائية للبلدان النامية. ونشدد على ضرورة إصالح املؤسسـات 

التجارية والنقدية واملالية جلعلها أكثر جتاوبا مع احتياجات وشواغل البلدان النامية. 
نعلـن عزمنـا وتصميمنـا األكيديـن علـى تقويـــة دور األمــم املتحــدة يف تعزيــز الســالم  – ١٠
واألمن والتنمية. وينبغي يف هذا الصدد إعطاء أولويـة قصـوى للحـق يف التنميـة الـذي هـو مـن 

أبسط حقوق اإلنسان. 
  

متابعة املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة لألمم املتحدة   ثالثا –
نؤكـد األمهيـة احلامسـة ملتابعـة املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة الـيت عقدـا األمـــم  – ١١
املتحدة منذ عام ١٩٩٠ لضمان تنفيذ االلتزامات والتوصيـات والتدابـري املتفـق عليـها يف تلـك 
ـــها البلــدان الناميــة يف  املؤمتـرات يف أقـرب وقـت ممكـن. ونالحـظ اإلجنـازات اهلامـة الـيت حققت
الوفاء بالتزاماا. إال أننا نعرب عن القلق ألن اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية لتنفيذ التزاماـا 

بالكامل يعوقها عدم توفري موارد مالية جديدة وإضافية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. 
نرحـب بنتـائج مؤمتـر القمـة العـــاملي للتنميــة املســتدامة الــذي عقــد يف جوهانســربغ،  - ١٢
جنوب أفريقيا، خالل الفترة من ٢٦ آب/أغسطس إىل ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢، وندعـو إىل 
تطبيق هذه النتائج بسرعة وبشكل متـوازن. ونرحـب بتـأكيد اتمـع الـدويل مـن جديـد، عـرب 
خطة جوهانسربغ التنفيذية وإعالن التنمية املستدامة، علـى أمهيـة التنميـة االقتصاديـة، والتنميـة 
االجتماعية ومحاية البيئة بصفتها دعائم للتنمية املستدامة مترابطة فيما بينها ومتداعمة. ونؤكـد 
على أن القضاء على الفقـر، وتغيـري أمنـاط االسـتهالك واإلنتـاج ومحايـة أسـس املـوارد الطبيعيـة 
أمور ما تزال تشكل االحتياجات الرئيسـية لتحقيـق التنميـة املسـتدامة. ونؤكـد علـى أن تنفيـذ 
التنميـة املسـتدامة علـى النحـو الـذي تصـوره جـدول أعمـال القـرن ٢١ وحددتـه نتـائج مؤمتـــر 
القمة سيتطلب تعزيز آليات املؤسسات، وحتسني التعاون بني البلدان املتقدمـة والبلـدان الناميـة 
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والتزام اتمع الدويل سياسيا التزاما قاطعا. وبالتايل حنث البلدان املتقدمة واجلماعـات الكـربى 
املعنية على الوفاء بالتزامها بتنفيذ نتائج مؤمتر القمة تنفيذا كامال وبتحقيق األهداف والغايـات 

اليت حددها املؤمتر. 
ومع الترحيب بارتياح كبري بقرار مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة إنشاء صنـدوق  - ١٣
التضامن العاملي للمسامهة يف القضاء على الفقر وتعزيز التنمية البشرية واالجتماعيـة يف البلـدان 
الناميـة، حنـث اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـابعة واخلمسـني علـى أن تضـع اللمسـات األخـــرية 
على طرائق تشغيل هـذا الصنـدوق مراعيـة يف ذلـك دور احلكومـات واتمـع املـدين والقطـاع 

اخلاص يف تعبئة املوارد لتمويل برامج الصندوق وأنشطته. 
نؤكد احلاجة إىل التنفيذ الكامل لنتائج �مؤمتر القمة العـاملي لألغذيـة: مخـس سـنوات  - ١٤
من بعد� الـذي عقـد يف رومـا يف حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، يف سـياق حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة 
لأللفية املتمثلة يف خفض نسبة الســكان الذيـن يعـانون اجلـوع إىل النصـف حبلـول عـام ٢٠١٥ 

ويف إطار اجلهود املبذولة من أجل القضاء على الفقر. 
نقـر مبـــا للــدول اجلزريــة الصغــرية الناميــة مــن احتياجــات خاصــة يف ســياق التنميــة  - ١٥
املستدامة. وبالتايل، نؤيد القرار القاضي بإجراء استعراض كـامل وشـامل لتنفيـذ برنـامج عمـل 
بربـادوس مـن أجـل التنميـة املسـتدامة للـدول اجلزريـة الصغـرية الناميـــة يف ٢٠٠٤ وفقــا خلطــة 

جوهانسربغ التنفيذية. 
نؤكـد مـن جديـد ضـرورة تلبيـة االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان الناميـــة غــري الســاحلية  - ١٦
ومعاجلة مشاكلها. ويف هـذا السـياق، نرحـب بقـرار اجلمعيـة العامـة ١٨٠/٥٦ القـاضي بعقـد 
اجتمـاع وزاري دويل للبلـدان الناميـة غــري الســاحلية وبلــدان العبــور الناميــة والبلــدان املاحنــة 
واملؤسسـات املاليـة واإلمنائيـة الدوليـة املعـين بالتعـاون يف جمـال النقــل العــابر يف ٢٠٠٣ ونؤيــد 

بالكامل إعداد هذا االجتماع وتنظيمه بشكل فعال. 
نرحـب بنتـائج مؤمتـر القمـة العـاملي ملناهضـة العنصريـة والتميـــيز العنصــري، وكراهيــة  - ١٧
األجــانب ومــا يتصــل بذلــك مــن تعصــب، الــذي عقــــد يف دوربـــان، جنـــوب أفريقيـــا، يف 
أيلول/سبتمرب ٢٠٠١ وندعو إىل حتقيق أهدافه. ونثـين علـى اتمـع الـدويل إلقـراره بـأن الـرق 
وجتارة الرقيق، واالستعمار، واالحتالل األجنـيب، واإلبـادة اجلماعيـة وسـائر أشـكال االسـتعباد 
ظواهــر تتجلــى يف الفقــر، والتخلــف، والتــهميش، واإلقصــاء االجتمــاعي وتفشــي الفـــوارق 
االقتصادية. ونؤكد من جديد على أن مجيع أشـكال العنصريـة وكراهيـة األجـانب واالحتـالل 
األجنـيب تشـكل انتـهاكات خطـرية حلقـوق اإلنسـان، ينبغـي رفضـها جبميـع الوسـائل السياســية 
والقانونيـة. ونثـين أيضـا علـى املؤمتـر التفاقـه علـى الشـراكة اجلديـدة مـــن أجــل تنميــة أفريقيــا 
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بوصفها إطارًا ميكن فيه اختاذ تدابري عالجية جلــرب مـا خلفتـه هـذه املمارسـات، مـن مجلـة أمـور 
أخـرى، ولدعوتـه إىل وضـــع برامــج شــبيهة ألحفــاد الرقيــق يف الشــتات األفريقــي. ويف هــذا 
الصدد، نعرب عن التزامنــا بـالتعجيل بتنفيـذ إعـالن وبرنـامج عمـل دوربـان، اللذيـن اعتمدمهـا 
مؤمتر القمة العاملي ملناهضة العنصرية. ونؤكد أيضا احلاجة إىل إحداث مقاييس دولية تكميليـة 
لتعزيز وتطوير الصكوك الدولية املناهضـة للعنصريـة، والتميـيز العنصـري، وكراهيـة األجـانب، 

وما يتصل بذلك من تعصب. 
نرحب بإنشاء اجلمعية العامة ملكتب املمثل السامي ألقل البلدان منوا، والبلـدان الناميـة  - ١٨
غري الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية، ونناشد اتمع الدويل أن ينفذ بالكـامل برنـامج 
عمـل العقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ لصـاحل أقـل البلـدان منـوا وإعـالن بروكسـل الـذي اعتمـده مؤمتــر 

األمم املتحدة الثالث املعين بأقل البلدان منوا يف ٢٠ أيار/مايو ٢٠٠١. 
  

وسائل التنفيذ: دور البلدان املتقدمة   رابعا –
نالحظ أن البلدان النامية ما تزال تبذل جهودا مضنية لتعبئة املوارد الداخلية مـن أجـل  - ١٩
التنمية. غري أننا نؤكد أن هذه اجلهود ينبغي تكملتها مبوارد خارجية، تقـدم دون أي شـروط، 
من أجل تلبية االحتياجات اإلمنائية هلذه البلـدان بشـكل فعـال. ونعـرب عـن قلقنـا إزاء تدهـور 
التعـاون يف جمـال التنميـة ونؤكـد علـى ضـــرورة إعــادة تنشــيط هــذا التعــاون مــن أجــل تلبيــة 
االحتياجـات اجلديـدة للبلـدان الناميـــة يف ســياق العوملــة وحتريــر التجــارة. ويف هــذا الســياق، 
نالحظ الروابط الوثيقة القائمة بني ازدهار البلدان النامية واملتقدمة والدور احملتمل أن تقـوم بـه 
البلدان النامية بصفتها قاطرات للنمو. وحنث البلدان املتقدمة على اختاذ خطوات ملموسـة مـن 
ــدر  أجـل تعبئـة مـوارد ماليـة جديـدة وإضافيـة وتيسـري تدفـق االسـتثمارات املباشـرة األجنبيـة بق
أكـرب علـى النحـو امللـتزم بـه يف نتـائج املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الكـربى الـيت عقدـــا األمــم 
املتحدة لتحقيق هذه اإلمكانية. وحنــث أيضـا علـى تنفيـذ الفقـرة ٤٤ مـن توافـق آراء مونتـريي 

بشأن املقترح القاضي باستخدام خمصصات حق السحب اخلاص ألغراض إمنائية. 
نالحظ بقلق استمرار التدهور الكبري للمساعدة اإلمنائية الرمسية، حيث بلغت أقل مـن  - ٢٠
٠,٢٢ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل، مما ميثل أقل مـن ثلـث اهلـدف الـذي حددتـه األمـم 
املتحدة يف نسبة ٠,٧. ونؤكد مـن جديـد كذلـك احلاجـة إىل زيـادة حجـم املسـاعدة اإلمنائيـة 
الرمسيـة بقـدر كبـري ويف هـذا الصـدد، حنـث بشـدة علـى االمتثـال ألهـداف املســـاعدة اإلمنائيــة 
الرمسية املتفق عليـها دوليـا ولاللتزامـات بتعبئـة مـوارد جديـدة وإضافيـة. وبوجـه خـاص، حنـث 
البلـدان املتقدمـة علـى بـذل جـهود ملموسـة لتحقيـق هـدف ختصيــص نســبة ٠,٧ مــن ناجتــها 
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القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية املقدمة للبلدان النامية علـى النحـو الـذي أكـده مـن 
جديـد املؤمتـر الـدويل املعـين بتمويـل التنميـة، وعلـى التنفيـذ الفعـال اللتزامـها بشـــأن املســاعدة 
اإلمنائية الرمسية إزاء أقل البلدان منوا على النحو الـوارد يف الفقـرة ٨٣ مـن برنـامج عمـل العقـد 
٢٠٠١-٢٠١٠ لصاحل أقل البلدان منوا. وحنث كذلك البلدان املتقدمة على أن تفـي بـااللتزام 
بزيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت ُأعلن عنـها يف املؤمتـر الـدويل لتمويـل التنميـة وُأكـدت مـن 
جديد يف مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة لتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة علـى النحـو 

املبني يف خطة جوهانسربغ التنفيذية. 
نعرب عن أسفنا لكون أزمة الديون ما تزال تشـكل أحـد القيـود الرئيسـية الـيت تعـوق  - ٢١
تقدم البلدان النامية، مبا فيها البلدان متوسطة الدخل، رغم تعدد املبادرات الـيت اختذهـا اتمـع 
الـدويل علـى مـدى العقـد املـاضي. ونؤكـد مـن جديـــد علــى احلاجــة امللحــة إىل قيــام اتمــع 
الدويل، السيما البلدان املاحنة املتقدمـة واملؤسسـات املاليـة الدوليـة باعتمـاد حـل فعـال، شـامل 
وعادل وذي توجه إمنائي قطعي ودائم ملشاكل ديون البلدان النامية، مبا يف ذلـك إلغـاء الديـون 
وزيادة التدفقات املاليـة التسـاهلية جلميـع البلـدان الناميـة، باإلضافـة إىل حتويـل الديـون لتمويـل 
التنميـة املسـتدامة. ويف هـذا الصـدد، نرحـب بـالقرار الـذي مت التوصـل إليــه يف مونتــريي فيمــا 
يتعلق بتحديد القدرة على حتمل الدين مستقبال ليشمل أيضا النظر يف قـدرة البلـد علـى حتقيـق 

األهداف اإلمنائية الدولية. 
  

التجارة والتنمية   خامسا -
تعد التجارة من أهـم املصـادر لتعزيـز التنميـة. ومـن األمـور الـيت ميكـن أن حتفـز بقـدر  - ٢٢
كبري التنمية يف مجيع أحناء العامل إقامة نظام جتاري يتسم بتعـدد األطـراف، واإلنصـاف، وعـدم 
التميـيز، واالنفتـاح، واالسـتناد إىل القـانون، والشـمولية، باإلضافـة إىل حتريــر التجــارة بشــكل 
هادف. وبالتايل، من الضروري جعل احتياجات البلـدان الناميـة ومصاحلـها يف صلـب جـدول 
أعمـال منظمـة التجـارة العامليـــة وتيســري انضمــام البلــدان الناميــة إىل منظمــة التجــارة العامليــة 
بشـروط عادلـة ومعقولـــة، مــع مراعــاة خصوصيــات كــل بلــد. ونشــدد علــى أمهيــة دخــول 
الصادرات إىل األسواق بشكل حمسن وقابل للتنبؤ مبا يراعي مصاحل البلدان النامية، مـن خـالل 
خفـض التعريفـات اجلمركيـة، وإزالـــة التعريفــات اجلمركيــة القصــوى واحلــد مــن تصاعدهــا 
والقضاء على السياسات الـيت حتـرف أهـداف التجـارة، واملمارسـات احلمائيـة، والعقبـات غـري 
املتعلقة بالتعريفة اجلمركية ودعم قطاع الزراعة. ونعرب عن قلقنا أيضا إزاء األثـر الكبـري الـيت 

ختلفه تدابري مكافحة اإلغراق ونؤكد على أن هذه التدابري ال ينبغي اختاذها ألغراض محائية. 
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ندعو إىل تنفيذ اتفاقات جولة أوروغواي تنفيذا كامال وبأمانـة ونؤكـد علـى ضـرورة  - ٢٣
اإلسراع مبعاجلة قضايا التنفيذ واملسائل الـيت تشـكل مصـدر قلـق للبلـدان الناميـة. وفيمـا يتعلـق 
بتنفيـذ االتفاقـات والقـرارات احلاليـة ملنظمـة التجـارة العامليـــة، نؤكــد علــى ضــرورة التصــدي 
بشـكل خـاص للصعوبـات والقيـود املتعلقـة بـــاملوارد الــيت تواجهــها البلــدان الناميــة يف الوفــاء 
ـــك إىل تعزيــز األحكــام اخلاصــة  بالتزاماـا مبوجـب تلـك االتفاقـات والقـرارات. وندعـو كذل
والتفضيليــة لصــاحل البلــدان الناميــة جلعلــها حمــددة وفعالــة وعمليــة أكــثر. وندعــو أيضـــا إىل 
اسـتعراض تدابـري االســـتثمار املتصلــة بالتجــارة واالتفاقــات املتعلقــة جبوانــب حقــوق امللكيــة 
الفكريـة املتصلـة بالتجـارة انطالقـا مـن بعـد إمنـائي ـدف التخفيـف مـن أي آثـار ســـلبية هلــذه 

االتفاقات على تقدم البلدان النامية. 
نؤكد مرة أخرى كذلك الدور اهلام الـذي يتعـني علـى مؤمتـر األمـم املتحـدة للتجـارة  - ٢٤
والتنميـة القيـام بـه يف مسـاعدة البلـدان الناميـة علـى االندمـاج يف االقتصـاد العـاملي يف جمـــاالت 
حتظى باهتمام خاص مثل االستثمار، وتطوير املقاوالت والتكنولوجيـا املتعلقـة ـا، والتجـارة، 
بالبضـائع واخلدمـات، واهليـاكل األساسـية املتعلقـة بالسـلع واخلدمـــات لضمــان فعاليــة التنميــة 
والتجارة. ويف هذا الصدد، ندعـو إىل اختـاذ خطـوات ملموسـة لتعزيـز مؤمتـر التجـارة والتنميـة 
وزيادة قدرته على مساعدة البلدان الناميـة يف القضايـا املتعلقـة بالتجـارة والتنميـة، مبـا يف ذلـك 

من خالل تقدمي موارد جديدة وإضافية، ويف تنفيذ برنامج عمل الدوحة. 
  

األنشطة التنفيذية من أجل التنمية   سادسا -
نؤكد أمهية الدور الذي تقوم بـه األمـم املتحـدة يف جمـال األنشـطة التنفيذيـة مـن أجـل  - ٢٥
التنمية. وندعو مجيع البلدان النامية إىل املشاركة بفعالية يف أعمال اـالس التنفيذيـة للصنـاديق 
والربامج التابعة لألمم املتحـدة. ونشـدد علـى ضـرورة ضمـان التمويـل لألنشـطة التنفيذيـة مـن 
ـــتزايدة  أجـل التنميـة علـى أسـاس شـفاف ومضمـون ومسـتمر، مبـا يتمشـى مـع االحتياجـات امل
للبلدان النامية مبا يف ذلك من خالل ختصيص جزء من املساعدة اإلمنائية الرمسيــة املتعـهد ـا يف 
مونتريي لتمويل األنشطة التنفيذية لألمم املتحدة. ويف هذا الصدد، نعرب عـن قلقنـا إزاء قيـام 
جهـة ماحنـة كـربى بتعليـق مسـامهتها يف املـوارد األساسـية لصنـدوق األمـم املتحـــدة للســكان. 
ونؤكـد مـن جديـد أن إصالحـات األمـم املتحـدة، والقـرارات الـيت اختذـا الصنـاديق والــربامج 
التابعـة لألمـم املتحـدة، جيـب أن حتـافظ علـى اخلصـائص األساســية لألنشــطة التنفيذيــة لألمــم 
املتحدة، وهي العامليـة، واحليـاد، والرتاهـة، وتعدديـة األطـراف، والتطـوع واملنـح، واالسـتجابة 
الحتياجات البلدان النامية بصورة مرنة. ويف هذا السـياق، نؤكـد مـن جديـد دور احلكومـات 
الوطنيـة يف حتديـد األولويـات يف بلداـا باإلضافـة إىل حتديـد دورهـــا التنســيقي املركــزي. وإذ 
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نالحظ اجلهود اليت تبذهلا الصناديق والربامج من أجل تدبري مـوارد زائـدة مـن مجاعـة املـاحنني، 
نشـدد علـى أن هـذه املـوارد ال ميكنـها إال أن تكمـل الـدور املركـزي للمــوارد األساســية الــيت 
تقدمها البلدان املاحنـة. وعـالوة علـى ذلـك، ينبغـي تعبئـة هـذه املـوارد وفقـا لألولويـات املتفـق 
عليـها وال ينبغـي أن ختضـع، بـأي حـال مـن األحـوال، لشـروط مسـبقة حتـرف الواليـات الـــيت 
حددا اجلمعية العامة وغريها مـن اهليئـات اإلداريـة. وباإلضافـة إىل ذلـك، نناشـد الوكـاالت، 
والصناديق والربامج أن تتخذ خطوات فعالة لالستفادة بالكامل من منوذج التعـاون بـني بلـدان 
اجلنـوب يف إطـار برامـج مسـاعدا. وحنثـها أيضـا علـى زيـادة شـراء البضـــائع واخلدمــات مــن 

البلدان النامية. 
  

احلالة يف فلسطني والشرق األوسط   سابعا -
ال نـزال قلقـني للغايـة بشـأن احلالـة املأسـاوية واخلطـرية السـائدة يف األرض الفلسـطينية  - ٢٦
ـــها القــدس، ممــا أدى إىل تدهــور خطــري يف الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة  احملتلـة، مبـا في
للشعب الفلسطيين، وأثر سلبيا على االسـتقرار والتنميـة يف املنطقـة ككـل. وندعـو إىل الوقـف 
الفوري الكامل ألنشطة االستيطان وإائها يف األرض الفلسطينية احملتلة، مبا فيـها القـدس، ويف 
اجلــوالن الســوري احملتــل، وإــاء احتــالل إســرائيل للمــدن والبلــدات والقــــرى الفلســـطينية 
وحصارها هلا مؤخرا، انتهاكا للقانون الدويل وقرارات األمـم املتحـدة واتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
ــــال الشـــعب  املربمــة يف ١٢ آب/أغســطس ١٩٤٩، وإــاء مجيــع أشــكال العقــاب الــذي ين
الفلســطيين، باإلضافــــة إىل العـــودة إىل طاولـــة املفاوضـــات. وندعـــو أيضـــا إىل االنســـحاب 
اإلسـرائيلي الفـوري مـن األرض الفلسـطينية احملتلـة، مبـا فيـها القـدس، ومـن اجلـوالن الســـوري 
احملتل إىل خط ٤ حزيران/يونيه ١٩٦٧، ومن مجيع األراضــي العربيـة احملتلـة األخـرى. ونؤكـد 
من جديد دعمنا للشعب الفلسـطيين يف جـهوده مـن أجـل نيـل حقوقـه غـري القابلـة للتصـرف، 
مبا فيها احلق يف إقامة دولة مستقلة علـى ترابـه الوطـين، مبـا يف ذلـك القـدس. وندعـو أيضـا إىل 

إاء االنتهاكات اإلسرائيلية لسيادة لبنان وسالمته اإلقليمية. 
نؤكد من جديد دعمنا لعملية السالم يف الشـرق األوسـط الـيت بـدأت يف مدريـد عـام  - ٢٧
١٩٩١، والرامية إىل حتقيق سـالم شـامل عـادل دائـم يف املنطقـة، وفقـا لقـرارات جملـس األمـن 
٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، و ٤٢٥ (١٩٧٨) ومبــدأ األرض مقــابل الســــالم. ويف 
هـذا السـياق، نؤيـــد مبــادرة الســالم الــيت اعتمدهــا مؤمتــر القمــة العــريب يف بــريوت يف آذار/ 

مارس ٢٠٠٢. 
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الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا   ثامنا -
نرحـب بالشـراكة اجلديـــدة مــن أجــل تنميــة أفريقيــا الــيت اعتمدــا منظمــة الوحــدة  - ٢٨
األفريقية يف لوساكا يف متوز/يوليــه ٢٠٠١ ونؤيـد بالكـامل هـذه الشـراكة الـيت تشـكل مبـادرة 

إمنائية جامعة ومتكاملة إلنعاش أفريقيا اقتصاديا واجتماعيا. 
نشـدد علـى الضـرورة امللحـة ملتابعـة إعالنـات الدعـــم الصــادرة عــن األمــم املتحــدة،  - ٢٩
والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، واالحتاد األورويب وجمموعة الـدول الثمـاين، مـن أجـل 

مساعدة أفريقيا على تنفيذ الشراكة اجلديدة. 
نرحب باعتماد إعالن األمم املتحدة بشأن الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيـا يف  - ٣٠

االجتماع الرفيع املستوى للجمعية العامة يف ١٦ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٢. 
  

التعاون بني بلدان اجلنوب   تاسعا -
نقر بتزايد أمهية التعاون بني بلدان اجلنوب وجدواه يف ظــل املنـاخ االقتصـادي السـائد  - ٣١
حاليا. وعليه، نؤكد من جديد علـى دعمنـا هلـذا التعـاون بوصفـه علـى حـد سـواء اسـتراتيجية 
نتبعها دعما منـا للجـهود اإلمنائيـة الـيت تبذهلـا البلـدان الناميـة ووسـيلة لتعزيـز مشـاركة البلـدان 

النامية يف االقتصاد العاملي الناشئ. 
ندعو مدير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي والس التنفيذي إىل تعزيز الوحـدة اخلاصـة  - ٣٢
للتعاون التقين بني البلدان النامية بوصفها اجلهة اليت تتوىل يف األمم املتحدة تنسيق التعاون بـني 
البلدان النامية، وذلك عرب احلفاظ على هويتـها املسـتقلة وتوفـري املـوارد الكافيـة لكفالـة قيامـها 
بتنفيذ قــرارات مؤمتـر قمـة اجلنـوب تنفيـذا تامـا يف جمـال اختصاصـها ومتكينـها مـن االضطـالع 

بواليتها ومسؤولياا ذات الصلة. 
نعيد التأكيد على التزامنا الشديد بالتنفيذ التام للنتـائج الـيت مت التوصـل إليـها يف مؤمتـر  - ٣٣
ــل ٢٠٠٠.  قمـة اجلنـوب الـذي عقـد يف هافانـا، كوبـا، يف الفـترة مـن ١٠ إىل ١٤ نيسـان/أبري
أمـا يف مـا خيـص حالـة تنفيـذ نتـائج مؤمتـر قمـة اجلنـوب، فإننـا نؤكـد مـن جديـد علـى التزامنــا 
الراسـخ باإلسـراع يف عمليـة تنفيـذ هـذه النتـائج يف جمـال اختصـاص كـــل فــرع مــن الفــروع. 
ونرحب بالتقدم احملرز حىت اآلن يف عملية التنفيذ علـى الرغـم مـن االفتقـار إىل املـوارد وندعـو 
الدول األعضاء إىل التربع بسخاء للصندوق اخلاص الـذي ُأنشـئ وفقـا ألحكـام برنـامج عمـل 

هافانا بغية تيسري عملية التنفيذ. 
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ونؤكد من جديد على أمهيـة تنفيـذ برنـامج عمـل هافانـا ومتابعـة مؤمتـر قمـة اجلنـوب  - ٣٤
ويف هذا السياق نؤكد من جديد علـى أن الفريـق العـامل املفتـوح العضويـة الـذي ُأنشـئ أثنـاء 
االجتمـاع السـنوي الرابـع والعشـرين للمؤمتـــر ينبغــي أن ميضــي يف العمــل كآليــة الســتعراض 
العملية برمتها ورصدها بانتظام. ويف هذا الصدد، نؤكد من جديد على ضرورة تنشــيط عمـل 

هذا الفريق فعليا وسريعا.  
نؤكد من جديد على التزامنـا الراسـخ بـاملضي يف تعزيـز التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب،  - ٣٥
مع أخذ املقترحات الواردة يف برنامج عمل هافانا يف االعتبار. وعلى النحـو الـذي شـدد عليـه 
مؤمتر قمة اجلنوب، يزداد هذا التعاون أمهية بوصفه علـى حـد سـواء اسـتراتيجية لدعـم التنميـة 
ووسيلة لكفالة مشاركة البلدان النامية الفعلية يف النظام االقتصادي العاملي الناشئ. ونعتقـد أن 
مثـة حاجـة لتوحيـد اجلـهود املبذولـــة، ال ســيما يف جمــال التعــاون االقتصــادي اإلقليمــي ودون 
اإلقليمي، بوسائل عدة مـن بينـها تنفيـذ خطـة جوهانسـربغ التنفيذيـة. وينبغـي أن تـدرج هـذه 
األولويات يف برنامج التعاون بني البلدان النامية لتحسني مستوى فهمـها للمسـائل االقتصاديـة 
والبيئية واالجتماعية العاملية املعقدة ووضع استراتيجيات مشتركة. وحنن على يقـني أكيـد بـأن 
الدورة احلادية عشرة للجنة املتابعة والتنسيق احلكومية الدولية املعنية بالتعـاون االقتصـادي بـني 
البلـدان الناميـة الـيت سـتعقد يف كاراكـاس عـام ٢٠٠٣، ستشـكل حدثـا هامـــا وفرصــة ممتــازة 
لتحديد هذه ااالت ذات األولوية ليشملها التعاون بني بلدان اجلنوب وإعادة تـأكيد تضـامن 

البلدان النامية ورغبتها يف العمل جنبا إىل جنب وقدرا على ذلك. 
نؤكــد أمهيــة تزويــد البلــــدان الناميـــة بإمكانيـــات احلصـــول علـــى املـــوارد العلميـــة  - ٣٦
والتكنولوجيا يف سبيل تعزيز منوها االقتصادي وتنميتها املستدامة. وعليه، نشدد علـى ضـرورة 
أن تشارك البلدان النامية يف التطور الذي تشهده العلوم والتكنولوجيا واإلفادة منـها واملسـامهة 
فيها، يف عدة جماالت من بينها جمال التكنولوجيا السليمة بيئيا والتكنولوجيا اجلديـدة واجلـاري 
ـــات واالتصــاالت وتكنولوجيــا  تطويرهـا، مبـا فيـها التكنولوجيـا األحيائيـة وتكنولوجيـا املعلوم
توفري مياه الشرب النظيفة، ويف هذا السياق، نرحب بـالعرض السـخي الـذي قدمتـه اإلمـارات 
العربية املتحدة الستضافة املؤمتر الرفيع املستوى لبلدان اجلنـوب املعـين بـالعلم والتكنولوجيـا يف 
ديب يف الفـترة مـــن ٢٧ إىل ٣٠ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٠٢، وذلــك وفقــا لربنــامج عمــل 
هافانا، وندعو البلدان النامية إىل املشاركة بنشـاط يف هـذا املؤمتـر لوضـع برنـامج عمـل لبلـدان 

اجلنوب يف سبيل تشجيع العلم والتكنولوجيا يف بلدان اجلنوب.  
نشـدد علـى األمهيـة احليويـة الـيت يتسـم ـا النظـام العـــاملي لألفضليــات التجاريــة بــني  - ٣٧
البلـدان الناميـة بوصفـه وسـيلة لتعزيـز التعـاون والتجـارة بـني بلـدان اجلنـوب يف هـــذا الســياق. 
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ـــة يف هافانــا الداعــي إىل النظــر يف مواصلــة تعزيــز النظــام العــاملي  ونشـري إىل قـرار مؤمتـر القم
لألفضليات التجارية وتوسيع نطاقه لزيادة فعاليته، إىل جانب اسـتعراض تطبيـق هـذا النظـام يف 
البلدان النامية وأدائه وأثره. ونطلب من مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة والتجـارة مواصلـة تقـدمي 

الدعم للعمليات اليت تنفَّذ مبوجب اتفاقات النظام العاملي لألفضليات التجارية. 
نوافق على البيان املايل حلساب التعاون االقتصادي بني البلـدان الناميـة التـابع موعـة  - ٣٨
الـ ٧٧ (G-77/AM(XIV)/2002/4). ونعرب عن قلقنا إزاء الوضع املايل اهلش الـذي يعـاين منـه 
حساب التعاون التقين بني البلدان النامية، ذلك أن عـدد البلـدان الـيت دفعـت مسـامهاا كاملـة 
منذ مؤمتر القمة يف هافانا مل يتجاوز ٢٦ بلدا. ويف هذا السياق، نناشد مجيـع الـدول األعضـاء 
يف جمموعـة الــ ٧٧ أن تتـربع بسـخاء حلسـاب التعـاون التقـين بـــني بلــدان اجلنــوب علــى حنــو 
ما قرره مؤمتر قمة اجلنوب، وذلك لدعم تنفيذ برنامج العمل السنوي موعة الــ ٧٧ وكفالـة 

تواصل العمل يف مكتب الرئيس بطريقة سلسة. 
نوافـق علـى تقريـر االجتمـاع السـابع عشـر للجنـــة اخلــرباء املعنيــة بصنــدوق بــرييز -  - ٣٩
ـــتئماين (G-77/AM(XIV)/2002/2)، الــذي قُــدم وفقــا للمبــادئ التوجيهيــة الــيت  غـرييرو االس
ُوضعت الستخدام الصنـدوق االسـتئماين. ونشـري بارتيـاح إىل التقـدم الـذي أحـرزه حـىت اآلن 
هـذا الصنـدوق يف دعمـه مشـاريع التعـاون بـني بلـدان اجلنـوب، وندعـو مجيـع أعضـاء جمموعــة 
الـ ٧٧ ومنظومة األمم املتحدة لدعم زيادة مـوارد الصنـدوق االسـتئماين. وحنـن نشـيد برئيـس 

جلنة اخلرباء ملواصلته التزامه بتنفيذ أنشطة الصندوق وقيادته إياها. 
  

املسائل واملستجدات الرئيسية األخرى   عاشرا -
نرحب باملقترح الداعي إىل إنشاء صندوق دويل للشؤون اإلنسانية، مع مراعـاة اآلراء  - ٤٠
اليت ُأعرب عنها بشأن املسألة أثناء املؤمتر الدويل املعـين بتمويـل التنميـة واملؤمتـر العـاملي للتنميـة 

االجتماعية. 
ــدز)  نشـري إىل أن فـريوس نقـص املناعـة البشـرية/متالزمـة نقـص املناعـة املكتسـب (اإلي - ٤١
يشكل أحد التحديات الرئيسة الـيت تواجهـها البلـدان الناميـة. ونعتقـد أن مواجهـة هـذا الوبـاء 
ينبغـي أن تسـتند إىل ـج متكـامل يف سياسـات الوقايـة والعـالج. وحنـث اتمـع الـدويل علـــى 
ـــدة وإضافيــة إىل املبــادرات الــيت تقــدم يف جمــال الصحــة، والــيت تشــمل  املسـامهة مبـوارد جدي
الصندوق العاملي ملكافحة فريوس نقص املناعة البشرية/اإليدز والسل واملالريا. كمـا ينبغـي أن 
تبـذل جـهود لتوفـري إمكانيـات احلصـول علـى األدويـة بأسـعار تتناسـب مـع القـدرة الشـــرائية، 
مبا فيها مضادات الفريوسات االرجتاعية، وفقا إلعالن االتفاق املتعلـق جبوانـب حقـوق امللكيـة 
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الفكريـة املتصلـة بالتجـارة والصحـة العامـة، الـذي اعتمـد يف املؤمتـر الـــوزاري ملنظمــة التجــارة 
العاملية الذي عقد يف الدوحة. 

ـــار خارجيــة، ومجيــع  نرفـض رفضـا باتـا فـرض القوانـني والنظـم الـيت تـترتب عليـها آث - ٤٢
ـــرض العقوبــات األحاديــة  األشـكال األخـرى مـن التدابـري االقتصاديـة القسـرية، مبـا يف ذلـك ف
اجلانب على البلـدان الناميـة، ونؤكـد مـن جديـد علـى الضـرورة امللحـة لرفعـها فـورا. ونشـدد 
على أن هذه العقوبات ال تؤدي إىل تقويض املبادئ املكرسة يف ميثاق األمم املتحدة والقـانون 
الدويل وحسب، بل تؤدي أيضا إىل التهديد اخلطري حلرية التجارة واالستثمار. وعليـه، نطلـب 

من اتمع الدويل أال يعترف ذه العقوبات وأال يطبقها. 
نعرب عن بالغ قلقنا إزاء ما ختلفه العقوبات من آثار على السكان املدنيني والقـدرات  - ٤٣
اإلمنائية يف البلدان املســتهدفة؛ وعليـه، فإننـا حنـث اتمـع الـدويل علـى اسـتنفاد مجيـع الوسـائل 
السلمية قبل اللجوء إىل العقوبات اليت ال ينبغي التفكـري فيـها إال كمخـرج أخـري. ولـو اقتضـى 
األمر فرض العقوبات، فإنه جيب أال تفرض إال مبا يتفق متاما مع ميثـاق األمـم املتحـدة شـريطة 
أن تكـون أهدافـها واضحـة ويكـون إطارهـا الزمــين حمــددا وأن تتضمــن أحكامــا تنــص علــى 
مراجعتها بانتظام وعلى شروط رفعها وعلى أال تستخدم البتة كشكل مـن العقـاب أو بغـرض 

الثأر. 
نطلب من اتمع الدويل ختفيف اآلثار الضارة الـيت ختلفـها العقوبـات االقتصاديـة الـيت  - ٤٤
تفرضـها األمـم املتحـدة علـى أطـراف ثالثـــة إىل حدهــا األدىن. ونشــدد يف هــذا الصــدد علــى 
مسؤولية البلدان اليت تفرض عليها عقوبات يف تنفيذ أحكــام مجيـع قـرارات جملـس األمـن ذات 

الصلة تنفيذا كامال. 
ندعو اتمع الدويل إىل تقدمي املساعدات الالزمة إىل عمليـات إزلـة األلغـام األرضيـة،  - ٤٥
وإعادة تأهيل ضحاياها وإدماجهم يف احلياة االجتماعية واالقتصادية داخـل البلـدان الـيت تعـاين 
من أضرار هذه األلغام. ونعرب عن قلقنـا إزاء خملفـات احلـرب العامليـة الثانيـة وخباصـة األلغـام 
ــدان  األرضيـة الـيت تتسـبب بـأضرار بشـرية وماديـة وتعـوق تنفيـذ اخلطـط اإلمنائيـة يف بعـض البل
الناميـة. ونطـالب الـدول الـيت كـانت وراء زرع األلغـام خـارج أراضيـها بتحمـــل مســؤوليتها، 
والتعاون مع البلدان اليت تعاين من أضرارها للتخلــص منـها واملسـامهة يف حتمـل نفقـات إزالتـها 
وتقدمي التعويضات لقاء ما تسـتتبعه مـن خسـائر والسـترداد املنـاطق املتضـررة منـها السـتغالهلا 
بطريقـة منتجـة. ويف هـذا السـياق، نعـرب عـن دعمنـا للمسـاعدة الـيت تقـدم إلزالـة األلغـــام يف 

جنوب لبنان. 
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الوضع املايل واملسائل املتعلقة باإلدارة وامليزانية يف األمم املتحدة   حادي عشر -
نالحـظ أن مثـة حتسـنا يف وضـع املنظمـة املـايل ونعـرب عـن قلقنـا إزاء اسـتمرار وجــود  - ٤٦

اشتراكات ومتأخرات هائلة مل تدفع بعد.  
نؤكد من جديد على واجب الدول األعضاء أن تتحمـل نفقـات املنظمـة وفقـا مليثـاق  - ٤٧
األمم املتحدة واملتطلبات اليت تستدعي منها أن تدفع أنصبتها املقررة برمتها ويف وقتها وبـدون 
قيـد وال شـرط. وبينمـا نسـلم بضـرورة اإلعـراب عـن تفـهمنا املتعـاطف للـدول األعضـاء الـــيت 
يتعذر عليها حاليا الوفاء بالتزاماا املاليـة نتيجـة ملصـاعب اقتصاديـة حقيقيـة، فإننـا حنـث سـائر 
الدول األخرى، ال سيما اجلهات ذات األنصبة الكبـرية، علـى أن تدفـع اشـتراكاا بـدون قيـد 

وال شرط وبرمتها ويف حينها. 
نؤكـد مـن جديـد علـى أن مبـدأ �القـدرة علـى الدفـع� يشـــكل املعيــار األساســي يف  - ٤٨
توزيع نفقات األمم املتحدة. ونشـدد علـى لـزوم أخـذ املصـاعب اخلاصـة الـيت تواجهـها بعـض 
البلدان النامية يف االعتبار وعلى أن القرارات اليت تتخذها اجلمعية العامـة يف إطـار بنـد جـدول 
األعمال املعنون �األنصبة املقررة� جيب أن تتفهم هذه املصاعب. وحنن ملتزمون التزامـا تامـا 

بتأييد طلبات هذه البلدان النامية. 
نشجع على العمل من أجل إقامة حوار بني احلكومات بغية استكشاف تدابري ـدف  - ٤٩
إىل حتسني وضع املنظمة املايل الذي ميكن أن يترك أثـرا إجيابيـا. ويف هـذا الصـدد، نشـدد علـى 
أن من غري املستصوب القيـام بـأي حماولـة لتغيـري املنهجيـة املتبعـة حاليـا يف حسـاب املتـأخرات 
مبوجب املادة ١٩ من امليثاق  ميكـن أن تؤثـر سـلبا يف عـدد كبـري مـن البلـدان الناميـة، وينبغـي 

عدم تشجيعها. 
نعرب عن قلقنا من أن االستدانة الداخلية من عمليات حفظ السـالم لتمويـل امليزانيـة  - ٥٠
العادية ما برحت تضع البلدان النامية املسامهة بقوات ومعدات يف وضع مايل صعـب ال داعـي 
لـه. كمـا نعـرب عـن قلقنـا إزاء التـأخر وعـدم االنتظـــام يف تســديد التكــاليف للبلــدان الناميــة 
املسامهة بقوات ومعـدات إىل خمتلـف عمليـات حفـظ السـالم، العاملـة منـها واملصفـاة. ويعـود 

ذلك إىل عدم دفع بعض الدول األعضاء أنصبتها املقررة. 
نؤكــد مــن جديــد علــى أنــه ينبغــي أن حتصــــل مجيـــع الـــربامج واألنشـــطة املكلفـــة  - ٥١
بتنفيذهـا األمـم املتحـدة علـى التمويـل الكـايف لكفالـة تنفيذهـا تنفيـذا تامـا. ويف هـــذا الصــدد، 
نتوقع أن تعالَج طلبات جمموعة الــ ٧٧ وجمـاالت اهتمامـها بصـورة وافيـة وفعالـة يف القـرارات 
اليت ستتخذ أثناء الدورة السابعة واخلمسني للجمعية العامة بشأن وضع امليزانيـة العاديـة للفـترة 
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٢٠٠٢-٢٠٠٣، ورسـم اخلطـوط العريضـة للميزانيـة القادمـة للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٥ وغريهـا 
من مسائل امليزانية األخرى ذات الصلة. 

نعـرب عـن قلقنـا إزاء تـدين حصـة البلـدان الناميـة يف نظـام املشـتريات ملنظومــة األمــم  - ٥٢
املتحدة. ونشدد على أن مشتريات األمــم املتحـدة ينبغـي أن تسـتند إىل أوسـع قـاعدة جغرافيـة 
ممكنة، مع معاملة البلــدان الناميـة بطريقـة تفضيليـة. ونشـدد كذلـك علـى أنـه ينبغـي أن تكـون 

قائمة املوردين إىل األمم املتحدة ممثلة ألعضاء املنظمة. 
 


